
 كلاي ارصفلا

 سادنألاب داهجلا ةكرح

 ةذبو ةوزغ ىف قافخإلاو

 ليفط نبا ةديصق . هترزازمل ممدشحو برعلا ءاعدتساب هتيانع . فسوي بوقعي ىبأ ةفيلخلا ضرم

 ىلإ مهفئاوط ضعب ريم . ءادنلل برعلا ةباجتسا . كلذ ىف شايع نبا ةديصق . داهحلا لع مح ىف
 دوشح لابقتسال هشيجو ةفيلحلا جورخ . دوفولا لابقتسال هسولجو ةفيلخل + لكاو

 برعلا ركسع زييمت . ماعطلا بدآم . ةفيلخلل برعلا ةعيابم . نيقيرفلا نيب ةيضايرلا تايرابملا . برعلا
 . ةكربلاو ماعنإلا . نيقيرفلا ىلع حالسلاو ليملا معيزوت . نيدحوملا زييمت . مهروجأ ىف ةعسوتلاو

 عمجتل ًازكرم اهذاختا . حتفلا طابر . ىفالخلا بكوملا فصو . شكارم نم هتاوق ىف ةفيلخلا جورخ

 روبعلا . ةدومصم رصق ىلإ ريسلا فانئتسا . شيجال ديدج زييمت . اهئآشنم ديدجت . ةيدحوملا شويحلا
 | ىلإ ريسملا . سلدنألا ىلإ
 . هتبساحم و ملعملا نبا لزع

 ةقفاوم .ةذبو ةنيدم وزغ قرشلا رباكأ حارتقا . ةيدحوملا تآشنملا زارط روطت . هربنم عنصو

 ميلست . جلب نصحرىلع هؤاليتسا . رجودنأف رصقلا بوص هريسم . ةيطرقملإ ةيليبشإ نم هتاوق ىف هجورخ
 نيدحوملا نيب ةكرعم .ةذيو ىلإ شيجى ديعس ىنأ ديلا ريسم . رقش ىداو ىلإ ريسملا . سركلانصح

 . ةنيدملاب هفافتلا . ةذبو لع ىدحوملا شيحلا موجه . ةذبو ىلإ هتاوق ىف ةفيلخلا لوصو . ىراصنلاو

 . ةنيدملل نيدحوملا ةرصاحم . ىدحوملا موجهلا لشف . ةبصقلاب مهعانتما و لخادلا ىلإ نييلاتشقلا باحسنا

 ثح . ةيناثلا ةرملل مهلشف . موجهلل نيدحوملا فانئتسا . قرشلا دونج مدقم . راطمألاو حايرلا فصع

 رارق . ىعسملا اذه لشف . ميلستلاب نييلاتشقلا عانقإ نيدحوملا ةلواحم . داهملا لع سانلل دمحم نأ خيشلا

 ةفيلخلا ءاطع . ةقئوق وحن نيدحوملا دادترا . بحسنملا شيجلل نييلاتشقلا ةحاهم. ليحرلاب ةفيلخلا

 . لاتقلا نع نيدحوملا ماجحإ . نييلاتشقلا عئالط روهظ . رقش رهن بوص نيدحوملا ريسم . ةقنوق لهأل
 دونج حييرست . تاوقألا ةلقو شيحلا لالتخا . ةناكر ىلإ لوصولا . ةيسنلب ىضارأ وحن ريسلا فانئتسا

 ىلإ ريسملا . ةيسرم نوئش ىف ةفيلخلا رظن . ةيسرف ةلويروأف ةبطاش مث ةيسنلب ىلإ لوصولا . قرشلا

 نيدحوملا لشف نع تالمأت . وزغلل روغنلا لهأ نم ةوق نيوكت . اهب شيندرم لآ لوزن . ةيايبشإ
 ثداوح . ملذاختو برعلا بلقت . ىدحوملا شيحلا ككفت . ةيدحوملا ةدايقلا زجع . ةذبو ةلمح ىن

 . اهحاتتفال ودلا ريجو زيكي رثه وسنوفلأ ريسم . اهب ىراصنلا صبرت . ةجاب ةنيدمؤ لاوحألا . برغلا
 . اهطوقسب نيدحوملا ثارتكا مدع . اهترداغم مث اهل مهيرخت . اهيلع مهؤاليتساو اهل ىراصنلا ةهادم
 ريسم . ةبطرق زاوحأل بدحألا سموقلا وزغ . روصقلاو عماملا مامتإب ةيليبشإ ىف ةفيلملا لاغتشا
 عرصمو نييبلاتشقلا ةميزه . نيقيرفلا نيب لاتقلا . حابر ةعلق دنع مهكاردإ . ىراصنلا درل نيدحوملا
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 بيرختو ةريبلط ىلإ ملوصو . ةلاتشق ىضارأل نيدحوملا وزغ . ةيليبشإ ىف رصنلاب لافتحالا . سسوقلا
 ةلاتشق كلمو ةلطيلط بحاص نيبو نيدحوملا نيب ةئدهلا دمع . ةئداهملا دقع ىلإ ىراصنلا ىعس . اهطئاب
 ريمعت . هعرصمو هرابخأ ةيقب . ةفيلملا ةمدخ ىف هدئنجو روفابس ودلاريج لوخد . لاغتربلا كلمو
 نيدحوملا ريسم . سلدنألا ىضارأل هوزغو نويل كلم ودناةرف ثككن . ةجاب ةنيدم ريمعت . برغملا دعاوق
 هنييعت . ىسيع نبال ةفيلحلا ةبكن . دعس نب دمحم قرشلا ريمأ ةنباب ةفيلملا جوز . وحيردر ةنيدم ىلإ
 . برغملا لإ هروبعو ةيليبشإل ةفيلفلا ةرداغم . ةبطرقل لاو نسحلا نأ هيخأو ةيليبشإل ًايلاو ىلع نأ هيخأل

 اهم دعو ىللا ةيسلدنألا ةوزغلا لحارم عبنتنل « ءارولا ىلإ اليلق نآلا عجرن
 ةلاسرلا نومضم ىلإ انرشأ نأ قبس دقو . اهتيادب نم فسوي بوقعي وبأ ةفيلحلا
 « ه ه4 ةنس رخآلا عيبر رهش ىف سلدنألاب نيدحوملا ىلإ ةفيلخلا ام ثعب ىلإ
 فانئتسا ىف هتاينو « اهترصن ىلع لمعلاو سلدنألا ةثاغإ ىلع هصرح اهبف دكؤي
 ةرمإ تحت « سلدنألا ىلإ ىدحوم شيج لاسرإ نم هب ماق ام ىلإو « داهحلا
 عه ه"هةنسلئاوأ تأت مل هنأ ديب . داهحلا اذهل همدقت نوكيل «رمع صفح ىبأ خيشلا

 لوألا عيبر ىتح « ًارهش رشع ةعبرأ ءاهز هضرم لاطتساو « ةفيلخلا ضرم ىح
 «ةابيبط « ةربطحلا ةلزانلا كلت لالخ ةفيلخلا جالع ىلوتي ناكو . ه ه5 ةنس

 ةياورلا انيلإ مدقت ةرم لوأ هذهو ,©0ليفط نب ركب وبأو مساق نب ناورم وبأ
 ةفيلحلا بيبط هرابتعاب ٠ ليفط نبا ريبكلا بيبطلاو فوسليفلا « اهف ةيدحوملا
 ضرعي « عماج نب سيرد ءالعلا وبأ هريزو هب لاصتالا ىلوتي ناكو ؛ ىدحوملا
 بجحمو « ةنئمطملا نوئشلا رابخأو « دوفولا لئاسم ىف ةدراولا تابطاخنا هيلع
 هتنامأو هملعب قثي ناك ذإ ىلاملا هللا دبع دمحموبأ ىضاقلاو « ةردكملا رومألا هنع
 ىنع ام مهأ ناكو . نيدحوملا خايشأ نم ةاقثلا ضعبو « هريبدتو هحصن نسحو
 مهيغرتو ةيقيرفإ نم برعلا ءاعدتسا ىلع لمعلا وه . هضرم ءانثأ ةفيلحلا هب
 اوناك نيذلا برعلا كئلوأ فئاوط ىلإ انرشأ نأ قبس دقو . داهحلا ىف ةكر اشملل

 « ملسو « لاله ىنب نم مهو « ةيبونحلا ( سنوت ) ةيقيرفإ قطانم ضعب نولتحي
 نم ناكامو « ةيقيرفإ ىلإ مهحوزن بابسأ ىلإو « جبثألاو « حايرو « ةبغزو
 ىلإ مهنلاّمسا ةلواحم نم نمؤملا دبع هب ماق امو « نمؤملا دبع ةفيلحلا نم مهفقوم

 لمعت نيحلا كلذ نم ةيدحوملا ةسايسلا تثبل دقو . سلدنألاب داهجلا ىف ةكراشملا
 اولبج امم غرلاب كلذو « ةيدحوملا شويحلا فوفص ىف مدشحو مهتلامسا ىلع

 )١( ب ١م ةحول «ةمامإلاب نملا » ىف ةالصلا بحاص نبا .
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 وذح كلذ ىف بوقعي وبأ ةفيلحلا اذح دقف مث نمو . ءالولا مدعو بلقتلا نم هيلع
 هترزاؤم ىلإ ب رعلا كئلوأ ةلاّسا ىف «ةصاخ ًادوهج هض رم نم غرلاب لذبو « هيبأ

 امم ناكو « سلدنألا ةريزج ى ىمظعلا ةوزغلاب مايقلاو « داهحلا نم هيوتني اهف

 2 رثألا قيمع نم ىلرعلا سفن ىف غيلبلا رعشلل ام ملعي ب وهو « ذئموي ةفيلخلا هب راشأ
 مهنوكو « مهتمورأو مهوصأ عيفرب اهف داشي «ةيسامح ةديصق برعلا ىلإ هجوت نأ

 هبيبط ظنف . نيرفاكلاو نيقراملا عمقو « نيدلا ةرصن ىف ىضاملا فيسلا

 « ةعورو «ةغالب ضيفت ةليوط ةديصق «ةياغلا كلتل ًاقيقحت ءليفط نبا فوسليفلا

 ىف هعضت « مظنلا ىف ةيلاع ةل زم نم « تقولا سفن ىف فوسليفلل ناكام ىلع لدتو

 انل اهدروأ ىلا ةعئارلا ةديصقلا كلت ىف ءاج ام ضعب كيلإو . ءارعشلا رباكأ فص

 : ةالصلا بحاص نبا اهماعب

 براضملا وحن ليحلا رودص اوميقأ
 ادعلا ىلع تايداعلا ىكاذملا اوكذأو

 ىتقلا نم الإ لامآلا ىتتقت الف

 الإ تاباغلا غلييالو

 بئاغرلا ءانتقاو ىداعألا وزغل

 بهالسلا درج ب رحلل تضرع دقف
 بئاتكلا ريغب ايلعلا بتكتالو

 بئاصملا روهظ باكر لوهلا ىلع
 : مه ةداشإلاو برعلا ةلاسا ىف اهنمو

 ةيبرع ةمهه اهوشيباف الأ
 رماع نب لاله ىنب نم سيق ناسرفأ
 اهدامج اودش دجملل ةبق مكل

 رئاث ةموق نيدلا رصنل اوموقو

 مكعيح صالخ ىغبت مكانوعد
 انسسوفتل : ىغبئام يكل كيرن
 هرصنف ًاءدب مالسإلا رصن مكل

 مكلئاوأ هب تماق امب اوموقف

 هلآو ىلا هللا لعج دقو

 مكوأش غلبيل عمسي ىذلا اذ ندو

 ماستحلا ىف اهنمو
 اهنإ هللا ةعاط الإ مزحلا امو

 بضاوقلاو ىتقلا فارطأب فحت
 براضمو نعاط نم تعم امو
 بناج لك نم هللا رمأ ةعاطب

 هبغار ةئيف قيقحتلا ىلإ اوئيفو

 بئاوشلا عيج نم برب ءاعد
 بتارملا ىلعأب ىلز مكرثؤنو
 بجاو دج هدوع اذهو كيلع

 هبقانملا كلت ءايحأ اولفغتالو

 هبئاع بيع الب مكنم هيدهمو

 بقاوشلا موجتلا قوف منك اذإ

 «بلاط لك ند عاتملا مرحلا ىه



 ت؟ااد

 ىثتني سيل ىذلا فيسلا مك دعن

 تدغ اذإ ةانآلا ردص مكاعجنو

 ىربذاف لاق نم قدصلا بيطخس يلو
 دعوم تالخ بارثعألا قلخ امو

 هدهع ناخ نمو ىفوأ نم ملعنس

 براض' ةحارب فيس ابنام اذإ
 بئارثلو ىثحلا نيام كم
 بطاخ قدصأ حلا لعف نكلو
 براعألا قلخ دعولا قدص نكلو
 ©2بهاذو انيلإ تآ نم ناك نمو

 الاجعتسا « برعلا ىلإ هجوي رخآ رعشب ليفط نبا ةديصق عبتت نأ ةفيلحلا رمأو
 :اهعلطم اذه شائيعنبا ظن نم ةيناث ةديصق مهلإ تهجوف ء مهممحل ًاضاهتساو مهل

 لحاورلا جوع ءايلعلا ىلإ اوميقأ
 رئاث ةموق نيدلا رصنل اوموقو
 حباس د رجأ رهظ الإ زعلا اه

 هدنرف نأك روثأم ضيبأو

 ةياغ لين ىلإ سيق ىنب اورسأو
 ةسين وزغلا ىلإ تدّش دققف اولاعت

 لهاوصلا درج ءاجيحلا ىلإ اودوقو
 لياص ةدش ءادعألا ىلع اودشو
 لصاوتملا هدش ىف ىبصلا توفي

 لئاسب سيلو جوسنم ءاملا ىلع
 لئاصألا درب دنع ىجت دحملا نه

 «0لئاوألا ىلع ةروصقم اهقاوع
 ى « ةالصلا بحاص نبا ىوري اهف اهرثأ ةيرعشلا ةبطاخملا هذه ناك دقو

 « مهرامعز عمتجاف «ناوربقلاو بازلا ىتقطنم ايسسالو «ةيقيرفإ ىف برعلا سوفت
 حابر ىنب خيش ناكو . ةفيلحلا ءادنل ةباجتسالا ىلإ ةردابملا ىلع مهرمأ اومزحو
 نمؤملا دبع مايأ رف دق ناك ىذلا وهو « شيعلا ىنأ نب لماك نب ةرابج مهميعزو
 ىف ةيدحوملا تاوقلا مهتمهد نيح « برعلا خايشأ نم رف نميف « ةيقيرفإ نم
 ىف لوجمت نأ دعب تاذلاب ةنوآلا هذه ىف قرشملا نم داع دق « ناورقلا ىبونج

 عمجف . «زيزعلا رمألا » ىلإ ةباجتسالا ىف هئالمزب ىدتقي نأ ىأرو « انيح هعوبر
 « ةفيلخلا ىخأ ىبحم ايركز ىنأ ديسلا اهريمأ ىلإ دصقو « ةياجب ىلإ راسو « هموق
 ديسلا ةبحص ىف عيمجلا كرحتو «٠ خايشألاو ءامعزلا ةيقب هب قحلو « هتدافو مركأف

 )١( تاحول « ةمامإلاب نملا ىف ةديصقلا كلت ةالصلا بحاص نبا انل دروأ ١884| بو «

 ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلا ىف اهمظعم ىراذع نبا لقنو ؛ ًائيب نيعبرأ ىلع ىوتحت هو
 و١4٠اء

 ةنس) ديردمب ةيمالسإلاتاسا ردللىرصملا دهعملا ةلجم نم لوألا ددعلاف ترشنو .84 و88 ص »١48( .

 بجعملا ىف اهنم ممق دروو . ب 14٠ ةحول ةمامإلاب نملا ىف ةالصلا بحاص نبأ اهدروأ (؟)
 1١1١96. ص
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 « ليلا قاتع نم ةريك ةلحو ملاومأ مهعمو « شكارم ةرضح ىلإ ايركذ أ
 ةفيلخلا وخأ ىسوم نارمع وبأ ديسلا اهلاو مهعم راس ناسملت ىلإ اولصو املو
 ذئدنع ىش دق بوقعي وبأ ةفيلخلا ناكو . ليبللاو لاومألاو لاعلا نم هدنع نمب
 رس « ةرضحلا نه مه-ارتقاو « برعلا مدقم ءابنأ هتغلب الف «ليوطلا هضرم نم
 نم رشع سداسلا ةعمجلا موي عماحلا دجسملا ىلإ جرخو « رورس اعأ كلذب
 سلج نيمويب كلذ دعبو رشبلاو روبحلا هدوسي وج ىف ؛ هه55 ةئس لوألا عيبر

 لهأ نم ةصاخلاو دانجألاو « رضحلا ةبلطو نيدحوملا خايشأ لابقتسال ةفيلحلا
 « رمع نب دحاولا دبع دمحم وبأ خيشلا لفحلا اذه ىف بطخو « ةاضقلاو دوفولا
 تاقدصلا جارخإب ةفيلحلا رمأو « ىلاملا دمحموبأ هيقفلاو « فسوي وبأ ىضاقلاو
 برعلا لوصو نوكي نأبرمألا ردص مث « ءابرغلا نيدفاولاو نيكاسملاو ءافعضلل

 رهش نم ىناثلا تبسلا موي ىحض ىف شكارم ةرضح ىلإ مهعم نمو « نيدفاولا
 . هه55 ةنس رخآلا عيبر

 ةرضحلاب نيدحوملا دنحلا عيمح ىلإ كلذ ءانثأ تردص دق رماوألا تناكو

 + عوردلا ةبسانملا هذه مهلع تقرفو « ةئيهلاو ىزلا لامكتساو دادعتسالاب

 تبسلا موي ةحيبص فو . مالعألاو ىسكلاو ةحلسألاو حامرلاو تاضيبلاو .
 تمظتناو «ة"دسلاب اب ىلإ دنحلا رئاسو نيدحوملا نم ةبلطلاو ظافحلا ركب روكذملا

 زرب « بكوملا بيترت لك املو . ةديدعلا لوبطلا مهمدقتت ءالح الح" مهفوفص
 سيردإ العلا وبأ هريزو هبناج ىلإو ءرقشألا هسرف ةوبص ًايطتمم بوقعي وبأ ةفيلحلا
 « رومألا نم نعي ايف هعجاري وهو « هباكر قصل هيمدق ىلع ًارئاس « عماج نبا
 « دونبلا ةلح مهئارو نمو « نينبلاو راغصلا ةوحخإلا رئاس ريسي « ةفيلخلا ةقاس ىو
 ةعشأ تحن عطست هعمال ةغباس عرد هيلعو « الع مهنم لك لمحب نيدحوملا رباكأو
 نوكي نأ ررقتو . ديبعلاو مورلاو مشحلا نم دانجألا رئاس مهعبتتو « سمشلا
 صحفلا ىلإ بكوملا لصو اللف « ةنيدملا نم بيرقلا عساشلا صحفلا ىف ءاقللا

 ةبق تبرض « ةئيه لكأ ىف ودبت شويحلاو « ةدشب عرقت لوبطلاو « روكذملا
 « ةيقيرفإ لهأو برعلا ركاسع تلبقأو . هينبو هتوخإ عم اهف لزنو « ةفيلخلا
 قتلا املو . ةفيلخلا اوخأ ىسوم نارمجوبأو « ىبحب ايركز وبأ ناديسلا مهعمو
 رخآلا ىلع لك ركسعلا نم ناقيرفلا لمح نأ ةفيلخلا رمأ ءوحنلا اذه ىلع نابكوملا

 لوبطلاو « رصعلا ىتح الواصتو ابواجتو « العفف « بعلو ةضايرو ةزرابم ةلمح



 تك

 خايشأو ةفيلحلا اوخأ مدقت مث . هتاروانمو هتاكرح ىف امهنم لك عدبأ دقو « عرقت
 ةفيلخلا فرصناو « ةفيلحلا ىلع مالسلل نيدفاولا عيمحو برعلا خايشأو نيدحوملا
 . صحفلا ىف مهلحم برعلا برضو « ةنيدملا ىلإ نيدحوملا ركسع ىف كلذ دعب
 برعلا خايشأ لوخدب ةفيلحلا رمأ « لوألا عيبر نم ثلاثلا « ىلاتلا مويلا فو
 ىح ًاعوبسأ مهتعيب تقرغتساو اولخدأف « مهملع دهعلا ذخأو « هتعيابمل دوفولاو
 . لوألا عيبر نم رشاعلا

 ةالصلا بقع ةفيلحلا جرخ « لوألا عيبر نم نيرشعلاو ىناثلا ةعمجلا مويىفو
 برعلا ماعطإل ةميظعلا بدآملا تدمو « ةرضحلا جراخ ( ناتسبلا ) ةريحبلا ىلإ
 تالفحلا هذه دوهش نم ناكدقو « ةالصلا بحاص نبا انل فصيو . نيدفاولاو

 اهل مدقي ناك لجر فال ةثالث نم ةفئاط لك نإ لوقيف « ماعطإلا ةئيه « اهلك
 تملسو ةفيلحلا عضوم ىلإ تراس « لكألا نم ةفئاط تبتنا الكو « ماعطلا

 مدقت ام ىلع هيف مدقي ناكام ىبرأ دقو « امايأ ماعطإلا لفح رمتساو . اهل اعدو
 نايبص نيب تثدح ةداشم ىوس لفحلا اذه وفص ركعي ملو . لثإملا ماعنإلا نم
 « لاملاو سفنلا ىلع تاءادتعالا ضعب اهلالخ تعقو « برعلا عابتأو نيدحوملا

 حفصف « مهعابتأ نم عقو امل ةفيلحلا نم وفعلا بلطو راذتعالاب برعلا ردابو
 .©0مهماركإو مهماعطإ ىف رارمتسالاب رمأو « مهنع ةفيلحلا

 برعلا ركسعل زييقلا ءارجإ « ةبقاعتمللا ثادحألا هذه ىف ةوطخ رخآ تناكو

 نيدفاولا برعلا زييمتب ةفيلحلا رمأ ىلوألا ىدامح نم نماثلا مويلا ىف « نيدحوملاو

 هبترو « رجحلا رادب هرصق ةبحر ىف هيدي نيب اورضحب نأو « مهعم لصو نمو
 ءآموي رشع ةسخ مه زبي رمتساف «لئابقلا فلتخم نم مولعم دعب موي لك ملوخد

 حايشأو رضحلا ةبلط خايشأو نيدحوملا خايشأ عم هسلجم ىف سلاج ةفيلخلاو
 املو . هيف ىنافتلا ىلع ثحيو « داهحلا ىلع سانلاو برعلا ضرحب « برعلا

 زييقلا تامامز ترضحأو « مهءا ريكو مهخايشأ ةفيلخلا اغد « زيقلا ىهتا

 ى ةريبك ةدايز ديدحلا يملا ىق تدجوف « نمؤملا دبع ةفيلحلا مايأ « لوألا
 مهتاداع نع اوعنتمب نأ « برعلا ىلع ةعسوتلا نم ةفيلحلا دصق ناكو . روجألا
 « اهريغو جورسلاو بايثلاو مئاعلا فطخو لاومألا ىلع ءادتعالا ىف ةميمذلا

 ه ةءامإلاب نملا »ىف تالفحلاو تالابقتسالا هدم ًايفاض ًافصو ةالصلا بحاص نبا انيلإ مدقي )١(
 .ب ١49 ىلإ ب ١45 تاحول
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 ةرخآلا ىدامح ةرغنمنيدحوملا زييمتب ئدب مث « هترزاؤرمو هتعاط ىلإ مهليمتسي نأو

 رثأ ىلع تعزوو «مهلئابقو مهزانم قفو « ًاموي رشع ةسخ ًاضيأ مهزييمت رمتساو
 ضييبلاو عوردلاو جامرلا نم برحلا ددّنعو ليخللا برعلاو نيدحوملا ىلع كلذ
 « ةكربلاب ماعنإلاب » ةيدحوملا مسارملا ف ىمسي امبزبيملا متخاو . اهريغو فويسلاو

 نمو « هسلجم ىف ةفيلخلا هيف سلج محض لفح كلذل مقأو . ةيطعألا عيزوتو
 رع :.ديني نو تاربألا كيرقملاو : يرد عايل نرتسولا خابحأ كيس

 « ةكرلا ذيفنت ف نودحوملا مدلقو « مهاردو ريتاند نم « ةضفلاو بهذلا نم
 لجارلاو « ةينامث لماكلا ريغو « ريناند ةرشع مهنم لماكلا سرافلا باصأف
 « ةفعاضم حنم ىلع برعلا لصحو . ةثالث لماكلا ريغو ريئاند ةسخ لماكلا

 «رشع ةسخ لماكلا ريغو « ًارانيد نيرشعو ةسمخ مهنم لماكلا سرافلا باصأف
 حنمو « مهم لكل ًارانيد نوسخ برعلا خايشأ حنمو « ريئاند ةعبس لجارلاو

 ريافنلاو ىطابقلا نم ىبسكلا عيمجلا ىلع تعزوو « رانيد انثام ةليبق سيئر لك
 مه رمأو «انقلاو ضييبلاو تاغباسلا عوردلاو ةالحملا فويسلاب اودوزو «مثاعلاو
 ىلع كلذك نودحوملا لصحو « لئابقلا فلتخم ىلع تعزو سرف فالآ ةئثالثي

 ءادوهشم ًاموي ناكو . مهزانمو مهلئابق بسحب مهلع تمسق ليخلا نم ةريبك ةلمح

 « ةيونعملا هاوق تعفتراو « دنحلاو خايشألا نيب ةساهملاو ةطبغلا هيف تداس

 . ©9ةقثو مزع ىف دوشنملا وزغلا ىلإ نوعلطتي اوذخأو
 سو تا

 ءاهمزتعا ىلا ةيسلدنألا ةوزغلل فسوي بوقعي ىنأ ةفيلخلا ةبهأ تمت اذكهو
 « هفصو ىف ضافأ ىذلا طفلا اذه ىلعو « اهمامتإ نع ًانيح ضرملا هقاع ىتلاو
 « ةيدحوملا شويحلا دشحلت تناك « مدقت اهف هاتصتللو « ةالصلا بحاص نبا

 بجر رهش نم عبارلا مويلا ىو . وزغلل ىدحوملا ةفيلخلا دادعتسا ىرجبو
 شكارم ةرضح بوقعي وبأ رداغ م111/1 ةنس سرام ١1 قفاوملا ه 555 ةنس

 تعره دقو هلاك د باب نم هجورخ ناكو « برعلا نيدحوملا نم هدوشح ىف
 «لوبطلا ةلمح هئارو نمو « ضيبألا ملعلا همامأو راسف « هتيئورل ةريفغلا عومجلا
 دقو «ءارمحة ريغص ةبق هيلعو « عفت رم لمح ىلع الومحم ناّمع فحصم همامأ مدق دقو
 فحصم مامأو ءدرمزلاو توقايلاو رهوحلا سئافنب عصرملا مخفلا هتوبات ف عضو

 )١( ةحول « ةمامإلاب نملا » ىف ةالصلا بحاص نبا ١6٠ ب و١ه١اوب.



 هس"[0ه

 “لوكا تملا الع باج لإ يقاوم ولالا الإ سالك
 رمع نب دحاولا دبع دمحم وبأ خيشلا هعمو « عاج نب سوم الملا أ ريزولا
 ةعايملا ىضاقو « رضحلا ةبلط خيش ى لاملا هللا دبع دمحم وبأو « ىدهملا بحاص

 ةفيلخلا لزنو . خيطسرلل حايفأ قم نورا ةدعوا ةاثاربح نير ىمزع ىمزعو بأ
 «ةلحرلا لزانم لوأ وهو « شكارم نم لايمأ ةثالث ديق ىلع تفيسنات ىداو ىف

 ةباطخلا رسج ىلإ ىلاتلا مويلا ىف ىف هرداغ مث . بوص لك نم هب ةقدحم هركاسعو

 ىلإ لصو ىتح وحنلا اذه ىلع هريس ىف رمتساو . نيجدوت ىلإ مث « نيبوت ىلإ
 زاجو « هلوزنل تدعأ ىتلا رادلا ىف لزني ةلحرم لك ىف وهو ؛ عيبرلا مأ ىداو
 زاوحل موي صصخ دقو « كلذل تلمع ىلا ةرطنقلا قوف ًاعابت ىداولا ركسعلا

 تيمّدس ىلا ىهو «ةيدهملا نم ةبرقم ىلإ لصو ىتح ريسلا فنأتسا مث . ةليبق لك
 ةمصاع انرصع ىف تدغ ىلا ةئيدملا هذه عضوم ناكو . حتفلا طابرب ذئدنع
 هارتشاف « ةيليبشإ نايعأ ضعبو « الس لهأل قفارم هب احارب الهس « برغملا
 « ه ه4ه ةنس ىف الس ىلع هتاوق ىف دفو املو . هباحصأ نم نمؤملا دبع ةفيلخلا

 « نيدحوملا نم اهتبلطو اهخويش ءاعدتساو سلدنألا ةريزج لاوحأ عالطتسال
 ىف دتمملا ناسللا ىلع ةنيصح ةبصق عضوملا كلذ ىف أشني نأب « مدقت امسح رمأ
 هتلحم ىلإ ةبيرقلا « ةلوبع نيع نم ءاملا نايرح برس أشني نأبو « « الس مامأ رحبلا
 باودلاو سانلا هنم ىتسيل ءاملا ىرجو « ربشأ ةعضب ىف كلذ مف « اهأشنأ ىلا

 ىكسلاب سانلل ةفيلخلا نذأو « ضايرلاو تانحلا تسرغو « ضرألا ىورتو

 تناكو . حتفلا طابر ةنيدم تماق اذكهو . قا وسألاو رايدلا ءاشنإو

 ىلإ ءاوس ةيزاغلا ةيدحوملا شويحلا عمجت زكرم نمؤملا دبع دهع ذنم « طابرلا
 ةرسملا شويحلا زاجم صخألاب تدغ ةيقيرفإ حتف مت املو . سلدنألا وأ ةيقيرفإ
 . .سلدنألا لإ

 عم اهصحف ىف لزن طابرلا نم ةبرقم ىلإ بوقعي وبأ ةفيلخلا لصو الو
 ناهع فحصم توبات ناكرأ ىف سرغت نأب رمأو « ءاربكلاو خايشألاو ءارزولا
 ةحافت اهنم لك ىلعأ ىف « راغص حامر عبرأ ىلع تعفر ء تايار عبرأ  .ةعبرألا

 « رمحألاو ىدلخلا « ةعبرأ ناولأ تايارالو « جاهولا اهقيرب عطسي بهذلا نم

 ماظنلا ىلع راسو « رقشألا هسرف براغ ةفيلحلا دعتقا مث . ضيبألاو رفصألاو
 . طئاسبلا تألم دقو برعلاو نيدحوملا دوشح هئارو نمو « هفصو قبس ىذلا

 ( ١ ج نيدحوملاو نيطبارملا - ه )



 تا ؟["[ دس

 اهظعت نيفحصملا عم همامأ تايارلاو لوبطلا مدقتب رمأ « طابرلا ىلع فرشأ الف

 «ةنيدملا باب ىلإ لصو ىتح «ةبلطلاو باتكلاو خايشألاو ءارزولا هعبتو ءامهنأشل

 « عساشلا لهسلا ىف لوزنلاب مهرمأو « مل اعدو مهلبقتساو سانلل ههجو درف

 مويلا ىف حتفلا طابر ىلإ ةفيل لوصو ناكو « هلوزأل ةدعملا رادلاب لزنو
 « شك ارم نم اهللإ هتلحر تقرغتسا اذبو ء ه 055 ةنس بجر رهش نم نيرشعلا

 , ©0اموي رشع ةعبس
 « نمملا دبع هدلاو اهأشنأ ىلا ةياقسلا ددجت نأ هلوصو رثأ ىلع ةفيلحلا رمأو

 'ىشنأو « لوألا اهتلاح ىلإ تديعأو تددجف « اهوام نسأو « تبرخ دق تناكو
 رسج أشني نأب رمأ كلذكو « هيف عمجتملا ءاملاب اهدمث مظع جيربص اهناج ىلإ

 دق ناك ىذلا رسحلا بناج ىلإ « قارقر ىنأ رب ىلع السو طابر 1 نيب ايف ديدج

 ىطغو « براوقلا قوف مظع رسج مقأف «نمزلا لعفب برخ مث « ' هوبأ هأشنأ
 ىهج نم ةنيدملا راوسأ ءانب ىف ءدبلاب ًاريخأ رمأو . تباثلا رايحلاو رجحلاب

 بوقعي ةفيلخلا هدلو دهع ىف دعب امف تلكأ ىلا راوسألا ىهو «برغلاو بونحلا

 دي مث ءاقب 89 * رخاسقا فرو أ هلووت قم نتا ويلا ل + روضغملا
 دمحم وبأو « ةفيلخلا وخأ ايركز وبأ ديسلا برعلا زيت .ىلع فرشأو « ديدج

 «ليبق لك نم خايشألاى لع ىسكلا تعزو مث . مهماسنأبو مهم هتفرعمل ىثلاملا هللا دبع

 كلذكو « قاتع ليخو ةيبخأب مهنم ريثك صخو « برعلاو «رضحلا ةبلط ىلعو
 تذفختا مث « سانلا جئاوح تيضقو . نيكاسملاو ءافعضلا ىلع تاقدصلا تعزو

 . ريسلا فانئتسال ة ةريخألا تابهألا

 رماوألا تردص « ه 015 ةنس نابعش رهش نم عساتلا ةعمجلا موي ةيشع فو

 ىلاتلا مويلا حابص فو . ديدحلا رسحلا قوف الس ىلإ رحبلا دنحلا تربعو « ةكرحلاب

 ديسلا هالت مث مهزاوج مت ىح نيدحوملاب نيسحلا نب فلخم ديعس وبأ خيش مدت

 نم رشع سماحلا ىفو « مايأ ةسخ ركسعلا زاوج قرغتساو « برعلاب ايركز وبأ
 ظافحلاو خايشألاو « عماج نبا هريزو هعمو « حتفلا طابر ةفيلخلا رداغ نابعش

 فورعملا عضوملاب لزنو « هفصو مدقت ىذلا ماظنلا سفنب « ديبعلاو ةبلطلاو

 ىلإ ركسعلا رئاس قحالتو « ةرومعملا رغث هاجت وبس ىداو نم ةبرقم ىلع ماهلاب
 كلذك عمتجاو « سراف فال: ةرشع نيدحوملا ركسع نم عمتجاف « ىداولا

 )١( ةحول ىةمامإلاب ناا و ىف ةالصلا بحاص نبا ١98 ! ب164 ىلإ .



 كك

 انركذ اذإف « نيدهاحماو ةعوطتملا ريغ اذهو « سراف فالآ ةرشع برعلا نم

 ةريزحلا هبش ىلإ ريبك شيمم ةفيلحلا مدقت دق ناك « بح نب صفح ابأ خيشلا نأ
 ريبك شيج ىف هالت « ةفيلخلا اخأ صفح ابأ ديسلا نأو « ه 054 ةنس لئاوأ ىف
 علطضا ئذلا شيحلا وهو « ه 553 ةنس لئاوأ ىف ةريزحلا هبش ىلإ ريع رخآ
 شويحلا ةماخض انكردأ « قرشلا ا ءاضقلاو شيندرم نبا ةبراحع

 سادنألاب وزغلل تدعأ ىتلا ةيدحبوما

 ع, ©0ةتبس رغث ىنرغ ةدومصم رصق ىلإ ةرارحلا هتاوق ىف ةفيلحخلا لصوو
 امد بسم ىف + يرط رف قرط نع ٠ ةيزخ ا بش لل ناد وع أبو

 « نيعوبسأ .أ نم رثكأ اهروبع رمتساو (م 1171 ةنس ويام 8 ) ه 055 ةنس نم

 ىف هلبقتساو « هتصاخ ىف ةفيلخلا ريع ناضمر نم نيرشعلاو عباسلا مويلا فو
 « ةيليبشإ ىلإ كرحت مت « دءاوقلا رئاس ن٠ اهرباكأو سلدنألا ءامعز فيرط
 خايشألا هلبقتساو ( هينوي 18 ) لاوش رهش نم رشع ىناثلا ةعمجلا موي ىف اهلخدو

 ىاثلا ىف ةبطرق ىلإ راس مث « مايأ ةرشع اهب حارتساف « الفاح الابقتسا سانلاو

 تلزنو . ( هيلوي ه ) ةدعقلا ىذ ةرغ ىف الإ لصوف « لاوش نم نيرشعلاو
 ةماقإ ةدم « ىداولا ىتفض ىلع اهجراخ قو ةبطرق لخاد ى ةيدحوملا تاوقلا
 ديع موي ىو . ه ه55 ةنس ةجحلا ىذ رخآ ىلإ تلاطتسا دقو « اهم ةفيلخلا

 مث « رحنلاب لفتحاو « ةداتعملا ةبطحلا تيقلأو ةالصلل ةفيلحلا جرخ « ىحضألا

 مويلا فو . ةرامإلا راد ىلإ فرصناو « ةعامملا ءانبأو نيدحوملا خايشألا لبقتسا

 ءانبأو نيدحوملا خايشأ لبقأو « ةئنهللاو مالسلا سلجم « رصقلاب سلج ىلاتلا
 نايعأو « دوفولا لهأو « باتكلاو ةاضقلاو ءاهقفلاو « رضحلا ةبلطو « ةعامحلا

 د د يدوم ديول 1 رج ل راما

 ةليوط ةديصق ديصق ةفيلحلا ىدي نيب دشنأ دقو « لّخنُملا نب ركب وبأ مهسدقم ىف

 : ابف ءاج اممو « ةالصلا بحاص نبا انل اهدروأ

 اهماسح تنكف اهناوج ىمحن 2 اهمامز تكلم نأ ةفالحخلا فرش

 وهو « اليم 1١ ديق ىلع ةتبس برغ عقي هنإ » ةدومصم رصق فصو ىف ىميردإلا لاق )١(
 . سلدنألا دالي ىلإ اهيف رفاسي ىلا قيرارحلاو بكارملا هب أشنت رحبلا ةفاض ىلع ريبك نصح
 سلدنألاو رصمو نادوسلا ضرأو برغملا فصو ) « سلدنألا رايد ىلإ برقألا زاا سأر ىلع ىهو
1000-5" 



 اهم

 اهمامإ مامإلا دقع نم تودغو امراص اماسح اهل هلإلا عبط

 اهماح تنكف ناليع سيق نم اهمامح نأ هللا ةادع تأرو

 ©اهماه قّلفت نأ كفويس ىلعو اهبوص قشت نأ كحامر ىلعف

 صفح ىنأن ب هللادبع ةدايقب ةيدحوم ةلمح ت ريس ةبط رقب ةفيلخلا ةماقإ لالخ فو

 نم دصقلا ناكو « ةلاتشق ىضارأ وحن نيدحوملا خايشأ ضعبو نجي رفت نبا

 وينون تنوكلا ةدايقب نويلاتشقلا هبكترا امل ةيماقتنا ةراغب موقت نأ اهرييست

 راسف «نيماع وحنب كلذ لبق « نيماسملا ىضارأ ىف ليتقتلاو ثيعلا نم ارال ىد

 « ةلاتشق ىضارأ نم ةريبك ةقطنم ىف او ناعو ءهجاتلا رهن اوريعو ءالامش نودحوملا

 « ةيدحوملا شويحلا نأ ركذن نحو « مئانغلاو ىبسلاب نلقثم ةبطرق ىلإ اوداعو

 ةفيلخلا ىخأ صفح ىنأ ديسلا ةدايقب تراس دق « ربشأ ةعضبب كلذ لبق تناك

 هناطلس ىلع ءاضقلاو « هيضارأ رقع ىف شيندرم نبا ةلتاقمو ةيسرم راص+ل

 ءابنألا تناكو  هعضوم ىف لبق نم هانلصف اهسح كلذو « سلدنألا قرش ىف

 تابرضلا نم شيندرم نباب نودحوملا هلزنأ امم «ةبطرقي وهو «ةفيلخلا ىلع ىلاوتت

 قى قابلا رصنلا مهزارحإب نذؤوي امبو « هدالب نم هيلع اولوتسا امو « مئارتملاو

 يا
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 رخآ ىف « نيربش اه ماقأ نأ دعب « ةبطرق فسوي بوقعي وبأ ةفيلخلا رداغ
 مرحم نم ىناثلا ىف اهلإ لصوف « ةيليبشإ ىلإ ًادصاق ء ه 555 ةنس ةجحلا ىذ ربش

 ناك دقو « ةالصلا بحاص نبا انل لوقيو « ( م1191 ربمتبس ه ) ه مه51/ ةنس

 ةيليبشإ رود نم لتحم مل ةفيلحلا نإ « ةفيلحلا تالقنت نم مدقت ام لكل نايع دهاش

 نيدفاولل الزنم نوكتل صاخلا هلامزم راد ةثام اهم ىرتشا هنأو « ًاراد نيتس ىوس

 ةدعاق ذئدنع تدغ دق ةيليبشإ تناكو 29 ةنيدملا لهأب هنم ًاقفر كلذو « هيلإ

 نب ًانيح ةموكحلا هذه تددرت نأ دعب كلذو « سادنألاب ةيدحوملا ةموكحلا

 ىلعو رحبلا نم ةبرقم ىلع اهعقومب ةيليبشإ تناكو . ةيليبشإو ةطانرغو ةبطرق
 لابقتسال « ةبطرق نم ةيجيتا رتسإلا ةيحانلا نم حلصأ « ةودعلا نم ةبرقم

 .ب وأ 0٠5١و ب ١و ةحول « ةمامإلاب نملا » نم ةديصقلا هذه لغشت )١(

 ب ١65 ةحول « ةمامإلاب نملا م ىف ةالصلا بحاص نبا (؟)
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 ةهج نمو « اهنؤمو اهرئاخذو اهداتع لابقتساو « ةدفاولا ةيدحوملا شويحلا

 رايت نأ « ةريزحلا هبش ىلإ نيدحوملا مدقم ذنم « ثداوحلا تتبث تتبثأ دقف « ىرخأ
 لاغتريلا ةكلمم مايق نأو « برغلا ةيحان ىلإ لوحت دق « سلدنألل ىنارصنلا وزغلا

 « ةماسملا اينابسإ نيب ى.يئرلا عارصلا لقن دق « اهدعاس دادتشاو « ةديدحلا

 ماوعألا ىف هتديأ ام اذهو « ةريزحلا هبش نم ةيحانلا هذه ىلإ ةينارصنلا اينابسإو

 «ةيئلاناوسام اطهر +زكيرتم وشوق تاورغو+ سوبطي ةيانم ٠ ريع

 . نأشلا اذه ىف ةيدحوملا ةسايسلا رظن دعب ىلع لدي امم وهو « دعب ايف ثداوحلا

 « ةعدقلا ةفالخلا ةمصاع ةبطرق باصأ ىذلا دعب « ةيليبشإ تناك دقف اريخأو

 « تاروثلاو بورحلا فلتخمو « ةنتفلا مايأ ذنم ءافعلاو بيرختلا بورض نم

 تدغ ثيح « دابع ىنب مايأ ذنم امسالو « اباحر عسوأو « آنارمع قرأ تناك

 ةيليبشإ نوكت نأ نودحوملا راتخا هلك اذهو . اهلمحأو سلدنألا رضاوح ملفعأ

 . سلدنألاب مهتموكح ةدعاقو مهترضاح
 فورعملا ديعس نب دمحم لزعب رمأ ىتح « ةيليبشإ ىلإ لصي ةفيلخلا داكامو

 «سلدنألاو ةيليبشإب ةيلاملا نوئشلا ةرادإ وأ نزلا لامعأ ىلوتي ناكو « ملعملا نباب

 هب تقلع دق تناكو « هلامعأ ريس ىف قيقحتلاو « هتبساحمل ةبطرق ىلإ ريسلاب رمأو

 هيقفلا هتبساحل بدنو « ةريثك بير ةماعلا عيراشملاو تآشنملا ذيفنت ىف هتافرصتبو

 « هلاومأ ءافصتساب رمألا ىهتناو «زيزعلا دبعنب م حلا وبأ بتاكلاو ىبلاملا دمحموبأ

 لولب دواد ابأ « ةيليبشإ لامعأ ىلع هناكم ةفيلطلا مادقو . دعب اهف همادعإ مث

 لامعألا نم محض جمانرب ةيليبشإب هلولح دنع ةفيلخلل ناك دقو . نسادلج نبا

 . طسق مظعأب هذيفنت ف « ديدحلا لاملا ريزو « لولب علطضي فوس « ةيئاشنإلا
 رهن ىلع ةميظع ةرطنق ءانب لامعألا كلت نه ةفيلحلا هب راشأ ام لوأ ناكو

 رسيتو «ةيبرغلا اهتيحاض « ةنايرُط قيرطو ةيليبشإ نيب ام لصت « ريبكلا ىداولا
 اهئواشنإ متو « عانصلاو ءافرعلا اهل دشحف  برغلا هاجتا ف تالصاوملا لبس
 ءاهحاتتفاو اهلاك ] موي ةفيلحللا رضحو « هه519/ ةنسرفص نم عباسلاف ءرهش وحن ىف

 ةالصلا بحاص نبا هونيو . لوبطلا تعرقو دونبلا هيف تعفر « محض لفح ىف
 رسي نم سانلل هتققح امو « رثألا نسح نم ةميظعلا ةرطنقلا هذه ءاشنإل ناك امب

 . موسر وأ ةلابق نود اهم رورملا ناكذإ « ءاخرو

 « ةيسرم نصح نم ةفيلخلا وخأ صفح وبأ ديسلا رضح « كلذ لالخ قو



 تا

 جراخ ةفيلخلا هلبقتساف «لئالق رهشأب هرمأ ءاضقناو شيندرم نبا ةافو لبق كلذو
 سلدنألا ةياول هلع بحجب ايف ثحبلل ناوخألا عمتجاو . غلاي لافتحاب « ةيليبشإ

 ةبراض ةلمح لسرت نأ كلذ ىف ررقت ام لوأ ناكو . اهنع ىراصنلا ناودع درو
 تجرخف « سويلطب ةنيدمل ةمزاللا قفارملاو داتعلاو ةرملا لمحت نيدحوملا نم
 «ةنايرط ىلإ ةديدحلا ةرطنقلا قوف تزاجو ؛ رفص ربش نم نماثلا ىف ةلمحلا هذه
 «ةنيدملا نم تبرتقا الف . سويلطب ىلإ تراسو « اهلع زوجي ركسع لوأ تناكف

 « هناي ىداو ةفض ىلعسوياطب قرش نه ةبرقم ىلع عقاولا نويل نصح تمحاه

 « ةونع هتمحتقاو « روفابمس ودلا ريج دنج نم ىراصنلا نم ةيماح هلتحت تناكو

 . ةيليبشإ ىلإ ةملاس تداع مث  سويلطب ىلإ حالسلاو ةربملا نم اهلومح تلصوأو
 ةكلمم تهّناو ء شيندرم نبا قوتو « حاجنلاب ةيسرم ةلمح تللك املو

 ناضمر لهتسم ىف « ةيليبشإ ىلإ قرشلا رباكأو شيندرم نب لاله مدق « قرشلا
 نم هانلصف اهسح كلذو « ةفيلخلل مهتعاطو مهعوضخ اومدقو «ءاه هكأل ةنس

 . هعضوم ىف لبق

 ءاهز سلدنألاو ةيليبشإب فسوب بوقعي ىلأ ةفيلخلا ةماقإ تلاطتسا دقو
 كلذو « ىراصنلا ىضارأ وزغب هتماقإ لالخ ماق هنأ نم غرلابو ؛ ماوعأ ةسخ
 كلت هب تزيمت ام مهأ نإف « سلدنألا ىلإ روبعلا ف ىسيئرلا هعورشمل ًقيقحت
 اهأدب ىلا ىهو « ةياربشإ ةنيدم ةميظعلا ةيئاشنإلا لامعألاب هعالطضا وه « ةرتفلا

 ةئيدملا هذه وبحم ناك « بوقعي ايأ نأ رهاظلاو . ريبكلا ىداولا ىلع ةرطنقلا ءانبب
 ريثكب « نمؤملا هيبأ مايأ ال ًاكءاح هبابش نم ةديدع ًاماوعأ اهف قفت هتا ىبلا « ةميظعلا

 ءاهليمجتو اهنيصحت ىلع ةميظع ةمهم لمعي هارن انإف مث نمو « باجعإلاو بحلا نم
 ءاشنإ دعب هب ىنع ام لوأ ناكو . ةيراحلا هايملاو « ةمخفلا تآشنملاب اهديوزتو
 نادزت ةيليبشإ تناكو . « ةريحبلاب » ةفورعملا ةيفيلحلا روصقلا هلا ءاشنإوه « ةرطنقلا

 قع لازت ام تناكو « ةفلاسلا دابع ىتي روصق ىه « ةيكلملا روصقلا نم ددغب

 نكلو « اهتماخفو اهقئور نم ريثكب ظفتحت « مأغ ةثام نم رثكأ دعب ءرصعلا اذه

 اهصيصختب ىتكاو « هماقم روصقلا كلت نم ذختي نأ هل قري مل ء ىدحوملا ةفيلخلا

 دق « ةفيلخلا وخأ « صفح وبأ ديسلا ناكو . نيدفاولا ءاربكلاو ءارمألا لوزنل

 « لحتكلا باب جراخ ةيليبشإ ىداو ىف رودلا ضعب ةيليبشإل هتارايز لالخ ىتيا

 بوسنملا نانحلا ضرأ ى « روهج باب جراخ هروصق مقي نأ ةفيلخلا ىأرف
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 اذه ىف تميقأو . رخآ ناكم ىف انانج هباحصأ ضوع نأ دعب ىطرقلا ةملسم ىنأل

 اهئاشنإ ىلع ماقو . هتيشاحو ةفيلخلل ةمخفلا رودلاو روصقلا نم ةفئاط عضوملا
 ىلع تءاجف ء روصقلا نوئشب ريبخلاو ٠ سلدنألا فيرع هلساب نب دمحأ فيرعلا
 . ىصخلاو لمرلاو رايحلا نمراوسأ تاهحلا عيمح نم اهوح تميقأو « زارط عدبأ
 دمحم ركب ىنأو ؛ ىضاقلا وحلا دمحم نب دمحأ مماقلا ىنأ ىلإ ةفيلخلا دهعو
 اموقي نأ « ةيعارزلاو ةيسدنهلا ةرحلاو ةنامألا نم امهنع فرع امل « دحلا ىبحم نبا
 باج (ةماعلا لاومألا ) نزلا لاومأ نم روصقللا هذه لوح مظع ناتسب ءاشنإب
 نم ةبيرغلا ةردانلا عاونألا رئاسو هكاوفلاو بانعألاو نوتيزلا نم سارغلا هيلإ
 تلخدأ ىلا ىضارألا لهأ ضوعو « هرمأ ذيفنتب اماقف ٠ سارغلاو راجشألا

 ىلإ سارغلاو رفحلا لامعأب دهعو . ايضرم ًاضيوعت مهضارأ نع ناتسبلا ىف
 تبلجو  ةفيلخلا نيمأو اهلامعأو ةيليبشإ فرصتم « سادلج نب لولب دواد ىلأ
 لجأ ىلع هيف تسرّدغو « ءاحنألا فلتخم نمر اجشألاو سارغلا فال آ ناتسسبا لإ
 ئداوو ةطانرغ نم اهريغو ( ىرئككلا ) صاجألاو حافتلا سارغ تلمحو . قسن
 فارشإلل سولحلا نامزالي ىبح هنباو عماج نب ءالعلا وبأ ريزولا ناكو « شآ

 نايعأ عم ةيليبشإب هرصقنم جرخم ةفيلحلا ناكو « ءاسملا ىلإ حابصلا نم لمعلا ىلع
 ةالصلا بحاص نبا ضيفيو . اهمدقت ىدمو ةيراحلا لامعألا ةدهاشمل نيدحوملا
 , ©©اتماخفو اهلاحو روصقلا هذه فصو ىف هتداعك

 ءاملا بالجتسا ىف رظنلا « ناتسبلاو روصقلا ءاشنإ دعب ةيلاتلا ةوطحلا تناكو

 ىلإ هجتملا قيرطلا ىلع « ةنومرق باب جراخ دجوي ناكو . ىرلاو ةياقسلا ريفوتل
 ىوس اهنم قبي لو «تفعو تسرد دق ةعددق ةينامور ةرطنق لالطأ « ةنومرق
 وهو « ىلاملا شيعي جاحلا عرابلا ىسلدنألا سدنهملا ماقف . ةطقاستملا امتراجح

 ققحت ىتح «رثألا اذه لوح رفحلاب  قراط لبج لامعأ ىلع فارشإلا ىلوت ىذلا
 عبتت مث « ةيلييشإ ىلإ دق برس نم ءاملا لمحت ةينامور ةرطنق ناك هنأ « هيدل
 نم ةبرقم ىلع ىداولا نم مدقلا هذخأم ىلإ ىهتنا ىبح رفحلاب كلذ دعب برسلا
 « ةريحبلا ىلإ ميدقلا هبرس ىف عضوملا كلذ نم ءاملا ءارجإ متو « © رباج ةعلق

 )١( تاحول ةمامإلاب نملا  1١5١)58و بو |8١5١1و ب .

 مويلا اهناكمو « اهنت تارتموليك ةرشء وحن  ديق ىلع ةيليبشإ قرش بونج ىف عقت ىهو )١(
 . (ةعواؤ وع 0سدفهتمه) ىمست ىلأ ةريغصلا ةينابسإلا ةدلبلا



 سالا-

 لخاد ىلإ ءاملا ءارجإب « كلذ دعب ةفيلحلا رمأو « ةيفيلحلا ضايرلاو روصقلاو
 ةبغرلا هذه ذيفنتي شيعي جاحلا ماقف « مهقفارم ريفوتو « سانلا ةياقسا ةئيدملا

 ةيابن وهو رونم ةراح ءالل سبحم ةيليبشإ لخاد ؛ىشنأو © ةروص لكأ ىلع
 نم رشع سماحلا مويلا ىف ىف وحنلا اذه ىلع ةنيدملا ىلإ ءاملا ليصوت متو « هنايرج-
 دنحلا نم ةريبك ةعام ىف هئارجإ لفح ةفيلخلا رضحو « هه" ةنس ةرخآلا ىدامح

 . سانلا نيب نملاو رشبلا داسو « لوبطلا تبرضو « ةبلطلاو ءاهقفلاو خايشألاو

 ةعألا عماجلا وه « ةيليبشإب فسوي بوقعي ىلأ ةفيلخلا تآشنم ظعأ نأ ىلع
 ايدي بع يس اسلاك يروا شم سيرت كل ل
 ربش ىف هعقوم طاطتخاو هئاشنإب ءدبلا ناكو . هضاقنأ قوف تميقأ ىلا « ىمظعلا

 تحت ةبصقلا لخاد ةريثك رايد ضرغلا كلذل تمدهف « هه51/ ةنس ناضمر

 « ءاشنإلا .لامجأب مايقلل ةيليبشإب عمتجاو « هّساب نب دمحأ فيرعلا فارشإ
 لهأ نمو « سلدنألا دعاوق رئاس نمو « ةيليبشإ لهأ نم نوئانبلاو « ءافرعلا
 فرحلا رئاس نم لاهلا رهمأ مهعم عمتجاو « سافو شكارم اهسالو ةودعلا
 ًاريغص ًاعماج اهتبصقب مل اوأشنأ دق ة ةيليبشإ اوحتتفا اهيحْنودحوملا ناكو . ةبولطملا

 «مهدوفو ت رثكو اورثاكت نأ دعب « مهم قيضي ىحضأ هنكلو « مه رئاعش هيف نودّؤد

 قفتي عماج دجسم ىلإ ةجاحلا دشأ ىف تناك اهاذ ةئيدملا نإف « ىرخأ ةهج نمو

 دجسم تناكو . سلدنألاب ةيدحوملا ةموكحلل رقك اهتيمهأو « اهنارمع ةماخض عم
 رمع ىضاقلل بوسنملا وهو سّبدع نبا وأ ستيدعلا عماجمب ىمسملا , عماجلا ةيليبشإ

 دق « مكحلا نب نمحرلا دبع ريمألا مايأ « ه114 ةنسىف ديشملاو « سّبدع نبا

 نيدفاولا نيدحوملا ةرثكو « اهبناكس فئاكتو ةنيدملا وعل ًارظن « هداورب قاض
 عماجلا اذه لثم ءاشنإ ىف «مهلود مايأ داّبع ىب ءارمأ نم دحأ ركفي ملو « اهيلع

 نوئشل ملامهإو « فصقلا رودو روصقلا ءاشنإو « ةرامإلا نوئش ىف مهكامبمال
 نايع دهاش ناكو « ةيليبشإ ناكس نم ناكدقو 0 نبا لوقي . ةدابعلا
 رخذلا زاح دق » بوقعي ابأ ةفيلخلا نيملسملا ريم .أ نإ « اهلك تآشنملا هذه ةماقإل

 رجآلاب ءاملا نم هسسأف « سانلل ةعسوت ريبكلا عماجلا دجسملا اذه ءانب ىف رجألاو

 ةدوقعملا هلجرأ سسأو « رادتقالاو ءانبلا مظعأ ىلع «راجحألاو ىصحلاو رايحلاو

 ةلعفلا هيلع عمحو « ضرألا قوف امم لوطأ « ضرألا تحت ةيباط الب تاقاطب
 ةودعلا لحاوس نم بولحلا بشحلا نم تالآلا راضحإو «مادحللاو لاجرلا ةرثكب



 ' م

 ال -

 هتحفص لقصو « هتينب ىلعأف « هلبق سلدنألا كولم نم كلم هيلع ردقيال امم
 نيتسو عبس ةنسنم ناضمر ىف هناينيب ىلاعلا هرمأ ذفنأو «هقثوتو هدييشتل ناقتإلاب
 هتماقإ ةدم نينساا لوصف نم لصف ىف طق ءانبلا هنع عفري مل « ةخراوملا ةئامسحخو

 هناينب ىف زجعأ « فيرشلا رظنلا ىجأ ىف ءاجو فيقستلاب لك نأ ىلإ « ةيليبشإب
 ى ةبطرق عماج براق « همدقم همخرو هريخو هبازيم ىف نئفتو « همدقت نم
 . « هتاطالب ددعو هتعسو « هدن ىلع عماج سلدنألا ف سيلو « ةءسلا

 ىلع رظنلاو « هّساب نب دمحأ فيرعلا هئافرعو عماحلا ءانب ىلع رظنلا ىلوتو
 نم ءانبلا ىلع ظافحلا نم ناكو « نينمؤملا ريمأ ةصاخ نسادلج نب دواد ,وبأ ةقفتلا
 بحاص نبا انل فصيو . قالا ركب وبأو « رهز نب ركب وبأ « ةيليبشإ لهأ
 اهسرحي قشت تناك ةئيدملا برس نإ : ىتآلا وحنلا ىلع عماخلا مامتإ لحارم ةالصلا
 ةهج ىلإ تفرصو « هنع تبكنف « عماجلا اذه طاطتخا عضاوم ىلع ضرألا تحن

 ءانيب ءافرعلا ىنعو «ضرألا تحت ءانبلا قيثوت ىلعل معو « عساو برس ىلع فوحلا
 ًاطاباس « بارحما راسي نع اوماقأو « ةيانع مظعأ امتراجنبو هبارحم ىلع ىلا ةبقلا
 نتفاو « ةعمج ا ةالص دوهشل « عماخلا ىلإ رصقلا نم ةفيلحلا هقشي « طئاحلا ىف

 هعيص رتو « هشوقن عادبإ ىفو « بشحلا مركأ نم هتغايصو ربنملا لمع ىف عانصلا
 لاكشأو » « ةضفلاو بهذلا حئافصب ًالألتي هسونبأو « جاعلاب عزحملا لدنصلاب

 . ٠ ًارودب مهلاليللا ىف اهرظانلا اهسحيو « ًارون قلأتي «زيربإلا بهذلا نم هلم ىف
 هسفنب هءانب دقفتي ةفيلخلا ناكو . ةضفلاب ةنيزم بشفللا نم ةروصقم هل تلمع مث
 « هناقتإو ءانبلا ىف دحلاب هيلع نيفرشملل ريشيو « هتلود خابشأ هعمو مايألا رثكأ ىف
 هكوانب قرغتساو « فيقستلا لاكو «ساوقألا دقعو ءانبلاب عبرألا هتاهج تلك ىتح
 شكارم ةرضح.ىلإ ةفيلخلا ةدوع دعوم ناح نأ ىلإ « ًارهش رشع دحأو ماوعأ ةثالث
 ىلإ عانصلاو نيئانبلاو ءافرعلا حيرستي رمأو « هها/١ماع نابعش نم رشع عبارلا ىف
 دعب الإ «ةيطخلاهب ماقتو ةيمسر ةفصب ةالصلل حئتفي ملعماحلا اذه نأىلع .مهطاوم

 ةجحلا ىذ ؟4 ةعمحلا موي ةرم لوأل ةبطخلا هيف تميقأو « ماوعأ ةعبس وحنب كلذ
 ةفيلحلا نبا مهاربإ قاحإ ىنأ ديسلا ديىلع كلذو (م117 ةنسليربأ )١0 ههالالةنس
 ,©9ييراتلا كلذ نم سب دعنبأ عماج نم ةبطحلا تاي زأو «ذئدنعةيليبشإىلاو و« بوقعي ىأ

 ضورو «غ!4١"5بوا5١1مو1ا 1١59 ةحول « ةمامإلاب نملا » ىف ةالصلا بحاص نبأ )١(
 . 55 ص ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلاو « 188 ص ساطرقلا



 تتا7/4-

 ةقرخزي اونعي مل .هرمأ ةيادب ىف نيدحوملا نأ ةبسانملا هذبم هتظحالم ردجت اممو

 ةهوركملارومألانم فرخزلا اذهنيريتعم « دجاسملا ايسألو « حورصلاو تآشنملا

 . ةناتملاو ةطاسبلا وه حورصلا هذه ىف ىم عاري ام لك ناكو « ةينيدلا ةيحانلا نم

 طالبو « خذاب كلم ىلإ نمؤملا دبع دعب نم ةينيدلا ةفالحلا تلاحتسا امل هنأ ديب

 ٠ ءافو ةرفوب اهليمجتو ةيدحوملا حورصلا فرخز أدب ء ةعورلاو ةماخفلاب زاتمب

 هتعموص ديوزت ناكو « ةضفلاو بهذلا حئافصب عصرملا ةيفيبشإ عماج رينم ناكف

 . © ةليقثلا ةيبهذلا اهحيفافتي دعب ايف تئشنأ ىلا

 ىلا ةريبشلا ةرانملا ىهو « عماخلا اذه ةرانم تئشنأ فيك « دعب ايف ىرئسو

 جرب ىلإ ىلعألا اهرزج لوح نأ دعب «ةيليبشإ ةنيدم ىف انرصع ىح ةمئاق تلازام

 . ىمظعلا ةيليبشإ ةسينكل سارجألل
 تم 2

 ىلع هتداقو قرشلا رباكأو شيندرم نب لاله دفو امل هنأ مدقت ايف انركذ

 ةفيلخلل مهلعاطو مهعوضخ اومدقيل « ه 0519 ةنس ناضمر لهسم ىف ةيليبشإ
 « ىسيعنب ديعس نامعوبأ مهخيش مهتمدقم فو «قرشلا ةداق حرقا + بوقعي ىلأ

 تاذلاب هل اونيعو « مهدالب ةهج نم ىراصنلا ىضارأ وزغب موقي نأ ةفيلحلا ىلع

 ايسح اهنألو « اهراوسأو اهتانيصحت فعضل كلذو « وزغلا اذه ًافده ةذبو ةنيدم

 ىرخأ ةرابعب وأ 20« ناكسإلا ةبيرق ناينبلا ةئيدح ٠ ةالصلا بحاص نبا انيلإ لقني
 سلما اذه سفن ىف مهدعو ةفيلحلا نأو « ةيعافدلا اهنابهأ الو « اهنارمع لثأتي مل

 ةفيلخلا نأ كلذ نم انل ودبيل هنإو . ؟9موصلا رهش ىهننا ىم مهتبغر قيقحتب

 اذه نيعم عورشم هيدل نكي مل داهحلاو وزغلا دصقب سلدنألا ىلإ ربع اني

 قرشلا ةداق حارتقال هلوبق ناك مث نمو « وزغلا

 نم هتاوق ف جرخو « ةوزغلا كلتل هتبهأ ةفيلحلا ذختا دقف « لاح ئأ ىلعو
 هينوي ” ) ه 851 ةنس لاوش نم رشع ىداحلا نينثالا موي رجف ى ةيليبشإ

 لبج ىف هتلحم ماقأو « هنم رشع عباسلا ىف ةبطرق ىلإ لصوف « (م 117/7 ةنس

 ام عوناعم نع ةكعدمامزوو : نحب ىف ةظحالملا هذه لثم ريسدلوج ةمالعلا ىدبأ دقو )١(

 لع ةلسماقلعم 8ءسءوبمو (2. لعع ةلمموعما. 0ءعوءاوعط, 18875 م. 105)

 1155 ةحول ةمامإلاب نملا (؟١)

 .اركك ةحول ةمامإلاب نما ()



 تالا

 ىللاتلا مويلا ىو « ةميدقلا ةرهازلا ةنيدم ضرأ حارب ىلع لطملا قدارسلا صحف

 مويلا رهظ ىف ةبطرق رداغ مث . مايأ ةعضب هب ماقأو ٠ مدقلا ةبطرق رصق لخد
 رجودنأف :©)رصقلا ةنيدمءبوص هتاوق ىف راسو « لاوش نم نيرشعلاو سماخلا
 مهاربإ هب قتل كلانهو « ةسايب نم ةبرقم ىلع راص ىح قرشلا وحن هجتا م
 مظعأ نم ناكو « هسايب نم بيرقلا "”جلب نصح راصح ىلع .ناكو « كش نبا
 عقو [لف « كشم» نبا كالمأ نم نصحلا اذه ناكو . ةقطنملا هذه نوصح عنمأو
 «نيدحوملا ءاول تحت هئاوضنا ءارج نم « شيندرم نبا هرهص نيبو هنيب فالحلا

 ةقزترملا هدنج نم ةيماح هب عضوو  نصحلا اذه ىلع شيندرم نبا ىلوتسا
 « مخضلا هشيج ىف ةفيلخلا مدق اميح هتاوقب هرصاحب كشمه نبا ناكو « ىراصنلا

 « هيلع ءاليتسالاو هراصحلل نصحلا ىلإ لاحلا ىف ريسي نأ كشمه نبا هيلع حرتقاف
 تلزنو «نصحلا بوص ةيدحوملا تاوقلات راسو « هتوعد ىلإ ةفيلحلا باجتساف

 امم ةينارصنلا هتيماح تعورو : هتعنمو هتماخض نودحوملا نياعو « هرهاظ ىف
 طسوتي نأ هوجرو كش.» نبا اوعدتساف « ةيدحوملا شويحلا ةرثك نم تدهش
 مهتبغر قيقحتب كلشمه نبا ماقف « نصحلا ملستل باقم نامألا مهحنمت ةفيلحلا ىدل م
 نصحلا مبلست متو « رصنلاو حجنلا ةحتاف نصحلا مبلست ىف ىأرو ؛ ةفيلخلا قفاوو
 « هتعنمو هتماخض هتقارو « نصحلا ىلإ ةفيلحخلا بكرو:« لاوش ١٠ تبسلا موي ىف
 نم ىناثلا مويلا فو . كشمه نبا ىلإ هرمأ فرصو « ةيدحوم ةيماح هب بترو
 نبا ناكو ؟©9ستردكلا نصح وحن الامش هتاوق ىف ةفيلحلا راس ةدعقلا ىذ رهش
 ناكو . ىراصنلا نم ةيماح ىلإ هماسو « جلب نصح لعف ام هب لعف دق شيندرم
 هنم ب رقا الف ءءارضحلا طئاسبلاو ءاملا اهم طيحم ةيلاع ةوبر قوف عقي نصحلا اذه
 « جلب نصح متام وحن ىلع « نامألاب هميلست ىراصنلا ضرع ؛ نودحوملا
 «ةدعقلاىذ نمسداسلامويلا ىف كلذو « نصحلا نع اولزنو « .مهلطم ىلإ اوبيجأف
 . كشمه نبا ىلإ كلذك هرمأ فرصو

 ,6©ةيدحوملا ةلمحلاهذه فارم نم ناكدقو « ةالصلابحاص نبا انن فصيو
 راس « نينصحلا نيذهرىلع ءاليتسالا دعبهنإ انل لوقيو « ةضافإب اهتالقتتو ةلمحلا ريس

 )١( هلعمع#» ةينابسإلاب ىهو .

 ةهلاعهتوم ةيئابسإلاب وهو (؟) . الزاعطعو ةينابسإلاب وهو (؟) .

 ) بالاله « 1 1997 ةحول « ةمامإلاب نملا » «نطوم نم رثكأ ى كلذ انل ركذب وهو ( ؛ .



 همس

 صحفب لصتملا وهو ©22فوصلا طالبب فورعملا عضوملا ىلإ هتاوق ىف ةفيلحلا

 ىلإ هنم مدقتمث «ةلاتشق نيبو سدلدنألا نيب دودحلا ةنيدم دموي تناك دقو « هلاجنج

 فوصلا طالب لهسف لزنو «هناي ىداو ربم عبانم برق رادغلاب فورعملا عضوملا

 » طيسبلا جرم ىلإ هرهاغ مث . ءاملاب سانلاو ركسعلا :هيف دوزت اموي هيف ىضقو

 سانلا ىوترا ثيح « رقش ىداو نم ةبرقم ىلإ هنم راسو ءرخآ موي هيف ماقأو

 رشعىلاثلا سيمحلا موي فو . ةحارلل مهموي هيف اوضقو « ربا ءام نم باودلاو

 رق داو نم يبي ذأ« ديعس أ دس اح فيا رأ + ةدلا ىذ ن

 مهعمو «سراف فلأ رشع ىنثثا وحن غلبي « برعلاو نيدحوملا نم محض ركسع

 ةيسلا راق 50يوم بوم.« انف يار ىلإ « مروا نسوق

 ىف ؛ ةيدهملا ةلودلا ىضاق ٠ نوزع نب ءالعلا وبأ هعمو شيحلا اذه ىف ديعس وبأ

 لوأ ىلإ ىلاتلا مويلا حابص فى اولصوف « هدنج ىف كش.ه نب مهاربإو « هدنج

 هوحتتفاف « ىراصنلا هلتحع نصح هيفو « لمح جرب » ىمسي عضوم ةلاتشق دالب

  تبسلا  ىلاتلا مويلا فو . هومدهو « ًايبسو التق هتيماح اونفأو « لاملا ىف

 < نيربغملا درل ةبأ ىلع اوناك ىراصنلا نأ رهاظلاو « ةذبو ةئيدم ىلإ اولصو
 تبشنو . نويلاتشقلا مبلإ جرخ تح « ةئيدملا رهاظ ىلإ نولصي نودحوملا داك اف

 « اولتقف « برعلا دنحلا ضعب نم لذاخت ابف رهظ « ةيديهمت ةكرعم نيقيرفلا نبب

 « مالسإلا روهظ » نع ةالصلا بحاص نبا انل لوقي انسح ةكرعملا ترفسأو

 . ؟"9ةنيدلملا ىلع لطملا لتلا قوف هركسعب ديعس وبأ ديسلا لزن كلذ رثأ ىلعو
 نم رشع عباسلا مولا ىف ةذبو ىلإ هتاوق ىف ةفيلخلا لصو كلذ لالخ ىو

 زاحناف « برحال بهأتلاب لئابقلا رئاسزم برعلاو نيدحوملا رمأو « ةدعقلا ىذ

 دوعصلاو « ريسلاب عيمجلا رمأو « هتيار تحت عمتجاو « هليبق ىلإ ركسع لك

 دعصف « ةيراحملا تاوقلا عامجا ميل « هدنجم ديعس وبأ ديسلا هب لزن ىذلا لتلا ىلإ

 « ةعامملا ءانبأ هعمو « هتبيتك ىف ةفيلحلا مهدعب دعصو « روكذملا بيترتلا ىلع دنحلا

 « ةوخإلا قابو صفح وبأ ديسلا هفلخو « ديبعلاو رادلا لهأو نيسخ لهأ ءانبأو

 عرق تحن موجفأ أدب لاخلا ىو « ةثام اهددغو لوبطلاو تايارلا مهئارو نمو

 ىلع نودحوملا ىلوتساو « نييلاتشقلاو نيدحوملا نيب « ريبكتلا تاحيصو لوبطل

 )١( 1ةسعام ةيئابسإلاب ىه ةذبو (؟) . 8ةاهعؤ4ع ةينابسإلاب وهو .
 )١( ص ىف ةروشنملا ةطيردلا ىف ةذبو هوزغ عقاوم عجارت 46 .



 تالق تن

 دتراو؛ تمدهو رودلا تقرحأو «ةنيدملا ضابرأ لخادم نه روسلا قصل ناكام

 ةلصتملا موركلاو تانحلا 5 ملوي نودحوملا لزنو « لخادلا ىلإ نويلاتشقلا

 صفح وبأ ديسلا فاط مويلا سفن ءاسم ىو . ىداولا ءام اهنع اوعطقو « ةنيدملاب

 ةئيدملا بناوجم نيدحوملا نم ةريبك ةوقو « ءامعزلاو خايشألاو ةوخإلا هعمو

 نم ديس هدوقيو ةهجم ركسع لك صتخم « دنحلا ىلع امناهج مسقو « ةعبرألا
 ددق كلذ ءانثأ ىف ىراصنلا ناكو . ةهجن اهم مهعمجم برعلا صتخمو « ةوخإلا
 كلذو « بشحلا نم ابرز هل اوعضوو « ةنيدملا جراخ ًاقدنخ لجع ىلع اورفح
 ابكار ةفيلحللا جرخ ىلاتلا مويلا حابص ىو . ةنيدملل نيدحوملا ماحتقا اوقوعيل

 تعرقو « لاتقلل اهبهأ تذختا دقو « ةرارحلا بئاتكلا هلوح نمو « هسرف
 «نيدحوملا خايشأو صفحوبأ ديسلا هوخأ هبناج ىلإو « تايارلا تقفخو « لوبطلا

 ىعدتساو « هيلع فرشت ةوبر قوف لزن « قدنحلا نم ةبرقم ىلإ لصو املو
 هيقفلاو ءدحلا نب ركبوبأ ظفاحلا مهو « ةلمحلل نيقفارملا ةاضقلاو ءاهقفلا هتبق ىلإ

 ديلولا وبأ ىضاقلاو « نارمع نب ىسيع ىسوم وبأ ىضاقلاو « ىلاملا دمحم وبأ
 تناكو ؛ داهحلا ىلع تابثلا ىلع عيمجلا هعيابو « خايشألاو ةوخإلا لبقأو دشر نبا
 تدعأو « ةامرلا ىلع ماهسلا تمسقو « نيعملا هناكم قيرف لك لتحا دق ركاسعلا
 ىلع نودحوملا مجهف « لاتقلا ءدبب ًاناذيإ لوبطلا تعرق مث « تالآلا رئاس

 قصل ىح نويلاتشقاا دتراف « ةفينع ةكرعم نيقيرفلا نيب تمرطضاو نيلاتشقلا
 ةهجلاى الإ اوتبثي ملو « ةبصقلاب مهمظعم عنتمأو ٠ تويبلا لخاد ىلإو « روسلا
 دجنتسي نأ لواحف . هدر نع هتاوقو نوزع نب ءالعلا وبأ زجع ثيح « ةيبرغلا

 مدهو . ةبلطلا عم ةشقانملاب هتبق ىف هلاغتشال هنع ضرعأف « هدمل ةفيلخلاب

 ىراصنلا نم ىدصت نم لتقو « اهسيقاون اوعزتناو « ةنيدملا ةسينك نودحوملا
 فعضو لالحتنا ىلع لاتقلا مادو ) ةالصلا بحاص نبا لوقيو . اهدادرتسال

 « عمجلا الو «هديدع ريثكلا شيحلا عفن امو « عفتراو «رهظلا ناذأ دعب ىلإ لالمو

 فرصناو « نينمؤملا ريمأ فرصناو « لجارو سراف نيب فلأ ةيام وحن ىف ناكذإ
 دا , ©, لاخلا مهمه دقو « مهتيبخأ ىلإ سانلا

 ةغلابمنم ودبي امب يغرلابو « ةذبو ىلع لوألا نيدحوملا موجه لشف اذكهو
 رفاو ًاشيج بير الب ناك هنإف « مجاهملا شيحلا ددع ريدقت ىف ةالضلا بحاص نبإ
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 و . ةنيدملا راصح ىلإ ةفيلخلا هجتا نأ « لشفلا اذه ءارج نم ناكدقو « ددعلا

 عيبح نم سانلا عير جرخم نأ ةفيلخلا رمأو « داوقلاو خايشألا عمتجا ىلاتلا مويلا

 « ةنيدملا راصحل ًادادعتسا « تاوقألا ليصحتو تافولعلاو تالغلا عرزل ركاسعلا

 رمأو «ىداولا ءام اهنع اوعنمو « ةنيدملا نودحوملا قرطو « كلذل سانلا جرخف

 لوقيو . ةنيدملا بناوج ىف ىراصنلا ةلتاقمل ةيبشحلا جاربألاو ملالسلا عنصب ةفيلحلا
 ةئيدملا لست ضرعي مويلا كلذ ىف ءاج ىراصنلا نم الوسر نإ ةالصلا بحاص نبا انل

 . لئاط ريغب فرصف ؛«مويلا سفن ءاسم ىف هاعسم ركف « هيلإ تفتلثي ملف «نامألاب

 حير تبه ( هيلوي ١4 ) ةدعقلا ىذ نم نيرشعلا ةعمجلا موب ةخنيبص قو

 « ةيبخألا تعلتقاو « نيدحوملا ركسعمم بارطضالا تعقوأف « ةفصاع ةيفيص

 و . حيرلا فصع دض طوحتلا ىف ة مهليل نودحوملا ىضقو ءرودغلا تضافو
 0 ع ا

 ةفيلخلا هيلإ جرخف « رغتلاو ةيسنلب لهأو شيندرم نب فسوي جاجحلا وبأ هعمو
 دنج لزن مث .الفاح الابقتسا لبقتساو « ةبلطلاو ءامعزلاو خايشألاو ةوخإلا رئاسو

 نم نويلاتشقلا دهشو « راصحلا ديدشت ىف اونواعيل ةذبول رواحملا لبحلاب قرشلا
 « مويلا سفن ءاسم ىفو . عزفو سجوت ىف ديدحلا شيحلا اذه مدقم مهتيدم

 ءاهقزمو « نيدحوملا مايخ تعلتقاف « ةقباسلا نم دشأ ىرخأ ةفصاع حير تبه

 نأ ىراصنلل ةبيط ةصرف تناكو . قربو فصاق دعرو لباو رطم اهالت مث
 « تفصع دق حايرلا هذه نأ ةالصلابحاص نبا ظحاليو .راطمألا هايم نم اووترا

 - (هيلوي هتعصو )ىمجعلا هينوي رهش ىف «رحلا نمن وكي امدشأ ىف :تلطهدق راطمألاو

 مجاه  ةدعقلا ىذ نم نيرشعلاو ثلاثلا نينثالا  ىلاتلا مويلا حابص فو

 تملظأ ىبح « لاتقلا نوأدبي اوداكام مهنكاو « راوسألا ىلع نييلاتشقلا نودحوم لا

 هبايث تقرغأف « ليسلاك ًاريزغ رطملا لطهو « قرلاو دعرلا فصقو « ءامسلا

 اهو ريتعاو « ةرهاظلا هذه رركت نم سانلا عزفو « ٍلاتَقلا نع اوزجعو نيدحوملا

 .تحسنكا دقو « سانلاو ةفيلخلا دئراو « هيلإ ةبوتلا ف اوبغرو « هللا نم طخ

 نودحوملا داعف « رطملا عفتراو « ءامسلا تق :رشأ رهظلا دنعو « ةيضهلا لويسلا

 . ىودج نود نكلو « ءاسملا ىتح لاتقلا مادو «قباسلا مهيترت قفو لاتقلا ىلإ

 هلتحي ىذلا عاطقلا نم ئجافم موجب نويلاتشقلا ماق ٠ ءاعبرألا ةليل ىو

 مهبرضب رمأ © حابصلا ىف ةفيلخلا ملع ألف ء نيمزينم هنم اررفق « ةروكسه دنج
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 جرم نأ « ةفلتخلا قرفلا ترمأ « سيمحلا موي حابص فو . مل ًاباقع طابسلاب

 ةرمإ تحت دنحلا كئلوأ عمتجاو « تافولعلاو تاوقألا نع ثحبلل اهتلث لك نم
 هذه نكلو « كش. نب مهاربإو « نجيرفت ىأ نب هللا دبع دمحم ىنأ ظفاحلا
 راعسألا تعفتراف فلعلاو نّملا نء ًائيش عمجت ملف « امهم ىف تلشف ةلمحلا

 . توقلا هيف مدعني نأ داكو « ىدحوملا ركسعملا ىف

 دحاولا دبع دمحم ابأ خيشلا تلمح « ممهلل ةطبثملا ةردكملا ثادحألا هذه

 «ةيريربلاب ىرخأو « ةيبرعلاب ةرات ءمهف بطخم نأو ٠ سانلا وعدي نأ ءرمع نبا
 نولوقت شكارع متكدق ١ : ممل هلاق امم ناكو « داهجلل مهممه ضبنتسو « مهظعي

 عججو مر بقاع مهتم رشم لق كاندهجاو ءطااندعا ىراسنلا اورق: انك ول

 يسال ويسير ةدوودزم كامل محصن امو ملكنو «لجو زع هللا مثنحو
 ردقيس يل نينمؤملا ريمأ نإ . ركنملا اوعفدتالو « رفكلا اونياعتو «برضت سيقاونلا

 .©0: ءادعألا نم مكترثك ىلع داهحلا نم ىلاعت هللا قح ىف مكطيرغتل مكاري نأ
 هجوف « نامألاب ماستلا ىلع نيلاتشقلا لح+ل ةسئاي ةلواحم ذئدنع تلذبو

 تنوكلا دلو وهو ةذبو دئاق ىلإ « ىطانرغلا ديعس نب ناورم ىنأ نب نحرلا دبع
 ةنيدملا ملست ىف هتبغر قيقحتل دادعتسا ىلع مهنإ هل لوقي ,©0]رال ىد ىكيرنام

 اذه نييلاتشقلا دئاق نضفرف « مويلا سفن ىف نيترم ىعسملا اذه رركو « نامألاب
 دادعتسا نم هملع املو « نيدحوملا لاوحأ لالتخا نم هآر امل « ءافجي ضرعلا
 رئاس ىعدتسا كلذ ىلع ةفيلحلا فقو املو . هدوشحم هداجنإل نماثلا وسنوفلأ
 بجي اهف ثحبلل  ءارمحلا ةبقلا - هتميخ ىلإ برعلاو نيدحوملا نم خايشألا

 قرح رمأ - ةدعقلا ىذ نم نيرشعلاو عساتلا دحألا ةليل ةليللا سفن ىو « هلمع
 مدقم موقي نأبو «هعم تعنص ىلا تال آلا رئاسو ىراصنلا ل لاتقل عونصملا جربلا

 برض حابصلا ىو . ةذبو نم ةسينكلا نم تذخأ ىلا سيقاونلا نحشب باودلا

 ركسعملا ىف جرلاو بارطضالا داسف « ليحرلاب سانلل آناذيإ ريبكلا لبطلا

 «باحسنالا ف اوأدب دق نيدحوملا نأ اونقبأو «كلذ نويلاتشقلاىأر الف « ىدحوملا
 نيدحوملا اوحاهو « ىداولا ىلإ اولزنو ؛ةلاجرلاو ناسرفلا نم مهتاوق ىف اوجرخ
 اولتقو « ةلحملا برقب قوسلا ىلإ اولصوو « مايحلاو تويبلا ىف رانلا اولعشأو

 ١18٠| ةحول ةمامإلاب نملا ىف ةالصلا بحاص نبا (1)
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 رمأو « ىراصنلا نبو بحسنملا شيحلا نبب لاتقلا بشنو « ىضرملاو ءافعضلا

 نيماهلا درت ةوق تفقو تعفر الف «ةيبخألا عفرت تح دنحلا رئاس فقوتي نأ ةفيلكلا

 «ةفيلحلا همدقتي « لوبطلا عرق ىلعبحسنملا شيحلا كرحنو « باحسنالا مي ىب 5

 ءامعزو « مهلئابق عم نيدحوملا خايشأو « للمنيت لهأ ىف صفح وبأ ديسلاو

 نومحابب كلذ لالخ ىراصنلاو « مهلئابق عم برعلاو « مهماعصأ عم سلدنألا

 ةداسلا ةدايقب مهدرل ةريبك ةوق ةرخملا ف تدشتحا دقو « بحسنملا شيحلا

 نوزع نب ءالعلاوبأو كشم» نب مهاربإو شيندرم نب فسوي مهعمو « ةوخإلا
 لزنو ( ةقئوق ) ةكنوك وحن ًاهجتم بحسنملا شيحلا راسو . سلدنألا ركسع ىف

 «ءاسملا ف ةرخئوملا ةوق هب تقحلو ةذبو نم لايمأ ةعضب ديق ىلع ءاملا هب صحف ىف
 . نيتس وحن مهنم تلتقو ىراصنلا تدر نأ دعي

 تالغلا عمجيو « عورزلا دصحم وهو « هريس ىف بحدنملا شيحلا رمتساو

 . ةجحلا ىذ لوأ ءاثالثلا موي ىف « نيموي دعب ةكنوك ىلإ لصو ىبح « هةيرط ىف
 3 عماج نبأ هريزوو « ةداسلا هتوخإ هعمو ةفيلحلا بكر مويلا كلذ رصع فو

 ٠ ةنيدملا لخدو « ب رعلاو نيدحوملا نه خايشألا رئاسو « ةاضقلاو ءاهقفلاو

 « ثداوحلا هذه ةيوار ةالصلا بحاص نب كلملا دبع بكوملا اذه قفاري ناكو

 الإ لصي فيكو « قهاشلا اهولعو « اهتعنمو « ةكنوك ةبصق انل فصي وهو
 ناكو « اهناج ىف ةميظع ةرطنق ىلعو «روسلا جراخ عت ةميظع ةريحب نم ءاملا

 هيفو « دلصلا رجحلا ىف رفح لق قيمع قدنخ فوحلا ةهج نم ةنيدملا بناج ىلإ
 ىحرلا كيرحتو « ءاملا برشل ىداولا ىلإ اهنم لزني « ضرألا تحت ترفح جاردأ

 « لئاوألا ءانب نم مظع جرب الع ةعينم ةراتسب ىطغ دقو « ىداولا ىلع ىلا
 . ءارضحلا ىعارملاو زوحلا راجشأو موركلا موقت ةنيدملا صحف فو

 « ًاراغصو ًارابك اهلهأ هلبقتسا اهتبصقو « ةكنوك ةنيدم ةفيلحخلا لخد الو

 اورصاح دق ىراصتلا ناكو « لازهلاو فعضلا نم اهل ىئري ةلاح ىف اوناكو

 ىراصنلامهكرتي ملو « نامرحلاو قيضلامب حّرب و « رهشأ ةعضبب كلذلبق مهنيدم
 اوحأ نع ملأس ةفيلحلا ىلع اوملس الف « نيدحوملا بارتقاب اوملع اميح الإ

 لاجرلا نم ةنيدملا لهأ رئاس ءامسأ بتكت نأب رمأو « هتياعر ليمجي مدعوو

 رشع' ىنثاب مهم سرافلل رمأف هب اهنا ريس « لافطألاو ءاسنلاو

 نيعبس مهاطعأو «ةعبرأ لفطللو ةعبرأ ةأرمللو « ليقاقم ةينامث لجارللو « الاقثم



 تارا حم

 « ماهسلاو ىسقلاو حامرلا نم ريثكب مهدوزو « اهاوس هتلع نكي مل ةرقب

 سفانتو « مل ةقدص ريعشلاو حمقلاب دنحلا رئاس مهدعب نأب رمأو « حالسلاو

 . تالصلاو ةيطعألا فاتخمب < مديوزت ىف خايشألاو رباكألا

 ةقطناا كلت ىف ىراصنلل ىلا « عوررلا دصحم ةفيلملا رمأ ىلاتلا مويلا قو

 ا ا كالا حدر ايار كاس ايار

 الف « ارال ىد وينون تنوكلاو نماثلا وسنوفلأ شيج عئالط مهن أب ةعاشإلا

 «رقش ىداو ىلإ ريسلاو « عضوملا كلذ نم ًاروف عالقإلاب رمأ كلذب ةفيلدلا

 موي ثدح ىذلا كلذك عزفلاب نورقم ديدش جره ناكف « ليحرلاب سانلا رمأو

 لصتملا لبحلاب لزتو « رق ره :ئالجتوملا شيحلا ربعو « ةذبو نم عالقإلا

 ى تركسعو « ىراصنلا تاوق تلصوام ناعرسو « هتناص4ل ةّتنوق ةنيدعب

 رخآلا هاجت نيشيحلا نم لك راصو « رهللا نم ةلباقملا ةيحانلا ىف « سينوت لبج ىف
 « رذح ىلع مهليل نودحوملا ىضقو « كابتشالا ةصرف امهدحأل حاتت نأ نود
 ىلع ىأرلا رقتساو خايشألا نم ًارمتؤم ةفيلخلا دقع « ىلاتلا مويلا حابص ىو

 نع اونبجو » اوضرتعا برعلا نكلو . دغلا ف ىراصنلا نودحوملا لتاقي نأ

 ءالعلا ىنأ ةدايقب سلدنألا لهأ مضناو ٠ لاتقلا ةحاس قيضب اوجتحاو ( ءاقللا

 ءالعلا ىأ ةدايقب ةلزانم ةوق تجرخ دغلا ىفو «لاتقلا ةين ىف نيدحوملل نوزع نبا

 بهأت ىلاتلا مويلا ىو . مهتوق ريتختل تاشوانم ةدع ىف ىراصنلا عم تكبتشاو

 ءودعلا رمأ علطتسيل هتاوق ضعب ىف ءالعلا وبأ جرخخو « ةكرعملا ضوحلل نودحوملا

 . مهدالب ىلإ نيفرصنم مهّلم نع اوعلقأ ىراصنلا نأ نلعأو «هدنج عم داع هنكلو

 ىلإ لصو ىتح ىدحوملا شيحلا راسو « ليحرلا فانئتساب ةفيلحلا رمأ ذئدنعف

 « ليللا هب قضقو + ةقئوقا نم لايف زرع دعب: لع ملدا مدع« ةةموصلا» لح

 ىلع ءايعإلا رهظ دقو « ةطمات ىداو ىلإ لصو ىبح هريس فنأتسا ىلاتلا مويلا فو

 ةلابُق جرب ىداو ىلإ لصو مث «راعسألا تعفتراو « تاوقألا تلقو « سانلا

 « سانلاب عوجلا حربو « باودلا نم ريثك قفن دقو « ةيسنلب ةنيدم قيرط ف
 ةيلاعلا ةوبرلا نودحوملا ربع ةجحللا ىذ نم عساتلا مويلا ىو . مهْنم ريثكلا تامو

 دقو 20و ةلايرغأ » ةرطنق ىلإ قاش دهج دعب اولصوو « سلابألا ةبقعب ةامسملا
 ٠ لاهللاو لاغبلاو ليحل نم ريثك قفنو « عوحلاو فعضلا نم سانلاب ءايعإلا دتشا

 طسعمأع كل هطيتعا ةينابسإلابو )١(
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 « مه زيي ردق ىلع ركاسعلا رئاسل ةكربلا جارخإب ةفيلحلا رمأ « مويلا كلذ رهظ ىنو

 كلذو « نيلاقثم لماكلا لجارلا صخو « ليقاثم ةس+ لماكلا سرافلا صخف

 . ةقباس ةنسل وزغلا ةكرح نم ءادتبا

 ةفيلخلا رمأ « ىحضألا موي وهو « ةجحلا ىذ نم رشاعلا مويلا ةحيبص فو

 «ناسملت ىضاق نودبعنب ديز وبأ ديعلا ةبطخ ىلأو « عضوملا كلذ ىف ديعلا ةالصب
 مهيلع تعزوو « ةفيلخلا ىلع رباكألاو خايشألاو ةوخإلا ملس « ةالصلا بقعو

 نودحوملا لزنو « اليم رشع ةسخ ىدم ريسلا فنتسا رهظلا دنعو « ىحاضألا

 « ةناّنكر ىلإ ىلاتلا مويلا ف اولصوو « ةناّنكر نصح نم ةبرقم ىلع قاذبقلا جرمب

 ضيفتسملا هفصو لالخ ةالصلا بحاص نبا هونيو . سانلا نيب ةعاحملا تدتشا دقو

 ردقن نء بحسنملا شيحلا هيناعي ناكامب « عضوم ريغ ىف « ةينضملا ةلحرلا كلتل
 ةناكر ةرداغم دنعو . قيقدلاو ريعشلاو حمقلا راعسأ ىف ديدش ءالغو « نؤملا ىف

 عوج سانلاب دتشاو « لابحلا بعش ى ركاسعلا تقرتفاو « قيرطلا ءالدألا أطخأ

 ىذلا وهو « ةيدوألا عمجمب » فرعي عضوم ىلإ ةفياخلا راسو . فعضلاو ملألاو

 . عضوملا اذه ىلإ سانلا رئاس هب قحلو ( ليربك ) ةلابرغأ رهنو رقش رهن هيف ىتلي
 نم وهو « لوتيب نصح نم ًابيرق ةفيلحلا لزنو « ىلاتلا مويلا ى ريسلا فنؤتسا مث
 عيمجو قرشلا لهأ نم دوشحلا حبرستب رمألا ردص انهو . ةيمامألا ةيسنلب نوصح

 . 90ةريبك عومج مهنم ةيسفلب ىلإ تراسو مهئاطوأ ىلإ سلدنألا دالب
 هكاوفلاو ريعشلاو قيقدلا نم ةريبك ةعفد مويلا اذه ىف ةفيلخلا ىلإ تلصوو

 ,نصح ىلإ سانلا عره اهيب اذه . شيندرم نب فسوي ةيسنلب ىلاو هيلإ ا ثعب
 « مهم ناكدقو « ةالصلا بحاص نبا انل لومتيو . نوعلاو توقلا نوبلطي لوينب

 هصيو . ةيسنلب ىلإ اودصقف « رضخألا نيتلا ضعب ىوس ايش اودجم مل مهنأ
 هنأ ديب « اهضاير ةرضنو اهلامجو ةيسنلب ةنيد» « ةبسانملا هذب- ةالصلا بحاص نبا

 ىضقو . دادزي ناك ةئتفلا نم فوحلا نأو « ابلع ًايداب ناك فعضلا نأ ظحالي
 هللإ لصوف هتاوق ىف هرداغ مث « لوينب نصح برقب مايأ ةئالث هتلحم ىف ةفيلملا

 زهتاو « نيموي اهبصقب ىضقو « ةجحلا ىذ نم رشع عباسلا ىف ةبطاش ةنيدم

 « ةعمجلا ةالص بقع عماحلاب ةنيدملا لهأ اوظعوف « ةصرفلا هذه نيدلحوملا خايشأ

 . ديدحلا دهعلا لظ ىف ريحلاب مهورشبو

 )١( ص ةروشنملا ةطيرخلا ىف ىدحوملا شيحلا دادتراو ةذبو ةوزغ عقاوم عجارت 46 .



 ا

 « اهم ةيرقم ىلع ©2ةنايلب نصحب لزنو « ةبطاش كلذ دعب ةفيلخلا رداغو
 نيرشعلاو ثلاثلا ىف ةلويروأ ىلإ لصوو « شلأ ىلإ مث «فصآ نصح ىلإ راس مث
 نصح الوأ لزنف « ةيسرم ىلإ ًادصاق «ىلاتلا مويلا ىف اهرداغو « ةجحلا ىذ نم
 « هلابقتسال ةيسرم لهأ جرخف « ةنيدملا ىلإ هنم راس مث « « اهم ةبرقم لع(9 طونأ

 لهأ دشتحا دقو ءاهرصقب لزنو «برضت لوبطلاو قف مالعألاو ةنيدملا لخدو

 مهرورس نع بارعإلاو « ةفيلحلا ةيحتل « مهتماعو مهصاخ ءاسنو الاجر ةنيدملا

 لوزنل ةمزاللارودلا دعي نأ شيندرم نب لاله ىلإ بلط دق ةفيلحلا ناكو « همدقمب

 « لزم مركأ نيدحوملا خايشأ لزنأو « ةبغرلا هذه قيقحتب ماقف « نيدحوملا
 ىراوحلا نم هيبأ ىدل ناكامو «ةينسلا ايادهلا نم عسو ام ةفيلحلا ىلإ لاله مدقو
 . ةليزخلا اياطعلاب اهنع هباثأو ءهتيده ةفيلحلا لبقتف « نسحلا ىف تاعرابلاىرارسلاو

 نم ءاهلإ دفوو « اهبف لزن نب « ةيسرم تقاض ىتح لئالق مايأ ضمت لو

 نيدحوملا نم ريثك بغرو ؛ ءالغلا ,عو « راعسألا تعفتراو « ممرغو نيدحوما
 ريثك لحتراو « ةفيلحلا مل نذأف ٠ مهناطوأ ىلإ عوجرلا ىف ةقزترملا ركسعلاو

 اج ويدو رمل ىلع دع ٠ 8ك نه بع رق لحد أذ . مهم

 سرافلا صخف « ةوزغلا هذه ىف اوكرّتشا نبذلا « ةقزترملا ركاسعلاو نيدحوملا
 هريغو « نيلاقثم لجارلا صخو  ليقاثم ةعبرأ هريغو « ليقاثم ةسخ لماكلا
 . سانلا ٍظعم قرتفاو « هتليبق ةكرب خيش لك ملستو « فصنو لاقثم

 حالصإب رمأف « ةميدقلا قرشلا ةكلمم نوئش مظنيل ةصرفلا هذه ةفيلخلا زبناو

 عمجو « امتوصخو اهناهحلا ةالولا فلتخم بدنو « امتانيصحمو « ةيسرم لقاعم
 مم ىدبأو « هسلجم ىف فسوي جاجحلا ابأ مهمعو هتوخإو شيندرم نب لاله
 مهرمأو  لهألاو نيدحوملا ةلمج نم نونوكي مهنأو « ةياعرلاو فطعلا ىبتم

 ةيسناب ةيالو ىلع شيندرم نب فسوي جاجحلا ابأ رقأو « هعم لاحترالا ىف رظنلاب
 دئاقلا ىسيع نبا ىبأ كلذكو «هتعاطو هصالخإ نسح نم هل تبث امل « اهراطقأو
 نوصحلا ةداق نم هريغ ىبأو « هيضارأو هلاجنج نصح نم هديب ناك ام ىلع

 . مهحالصو مهصالخإ تبث نمم روغتلاو

 جرعو « ةيليبشإ ىلإ ًادئاع ةيسرم ةفيلخلا رداغ لوألا عيبد ربش لوأ فو

 الذلاعسه ةينابسإلاب وه )١(

 . مويلا ىلإ هلالطأ تيقب دقو « 8[ههعاههسفم ةينابسإلاب وه ( ؟)



 تاون تت

 لصوو « اهل ًايلاو ديعس ابأ ديسلا هاخأ اهم كرتو « ةطانرغ ةنيدم ىلع هقيرط ىف
 هعمو . ( م1197 ريفون ) ه ه5. ةنس لوألا عيبر نم رشع نماثلا ىف ةيليبشإ ىلإ
 رباكأو نيدحوملا خايشأ نم هتصاخو ٠ صفح وبأ ديسلا مهتمدقم ىفو ةوخإلا
 الابقتسا « دخلا نب ركب وبأ ظفاحلا مهسأر ىلعو ةيليبشإ لهأ هلبقتساف « ةلودلا
 رصقف اولزنأف ءرمأ امل اقفو « دلولاو لهألا ىف شيندرم ونب هعم مدقو « الفاح
 مهعابتأ تكسو مهانكسل مزل ام ةفيللا مل ىرتشاو «هب ةلصتملا رودلاو « دابع نبا

 4 نييسلدتألا ملا نم ةعامج ةمايرل شيفدرم ني مناخ مهنم نيعو ؛رودلا نع

 وزغلاب علطضت ةوق مهنم نوككتل « ةيليبشإب دانجألاو روغنلا لهأو هيبأ باصصأو
 ةلمج ىف هتوخإ نم رابكلاو الاله ظنو « ودبلا ثيعو ودعلا نم راطقألا ةياحو

 ةرشابم ىف نوكرتشيو « ىلاعلا هسلجم نورضحي « ةعامملا ءانبأو نيدحوملا خايشأ

 هتاوق ىف جرخم مناغ ناكو « ًاسينأتو ًافيرشت د مل ايرقت ىأرلا ءادبإو « رومألا

 ناكو . هتيافكو هتعاجشب دعب ايف رهظ دقو «ةلاتشق ىضارأ وزغ ىلإ نيدحولا عم

 رأيا سار

 ةفيلخلا ىلوألا ةيسلدنألا ةوزغلا هذه لحارم ضارعتسا نم انيهتنا دقو نآلاو

 اهخرئوم ةياورل ًاقفو « اهليصافت انبعوتساو نمؤملا دبع نب فسوي بوقعي ىنأ
 صلختسن نأ لواحت « موي دعب ًاموي ءاهتياهن ىلإ اهتيادب ذنم اهلعس ىلاو « اههقفارملا

 . ريعلاو قئاقحلا نم هب ىلدت نأ نك ام اهنم '
 نيرهشنم رثكأ اهدمأ لطي مل ىلا ةوزغلا هذه ثداوح هنع فشكت ام لوأو

 ودبيو . اهككفتو ةيدحوملا شويحلا زجع نم ةذبو ةنيدم راوسأ تحن ىلجت ام
 راصحل ىدصت ىذلا ىدحوملا شيبلبا نأ انركذ ىتم هروص عطسأ ىف زجعلا اذه
 فالآ ةرشع مهنم « ةيماظنلا ناسرفلا نم ًافلأ نيرشعلقألا ىلع مضي ناك « ةذبو
 ىلإ ىدحوملا ةفيلحلا عم اوربع نيذلا « برعلا نم فالآ ةرشعو نيدحوملا نم

 ءالوهو «سلدنألا دانجأو ةعوطتملا ريغ اذهو . هعضوم ىف انفلسأ اهسح سلدنألا

 ماحتقا نع ريبكلا شيحلا اذه زجعي فيكف . فالآ ةدعب ًاضيأ مهريدقت نك
 اهنع عافدلاب علطضت تناك دقو ًاصوصخ « ةذبو لثم ةعنتمم ربغ ةريغص ةنيدم
 لبقو الوأ فشكي قبطملا زجعلا اذه لثم نإ ؟ نييلاتشقلا نم ةريغص ةيلحم ةيماح

 خايشألاو ةوخإلا كئلوأ نيب نكت مل هنأ كلذ  ةيدحوملا ةدايقلا زجع نع ء ىش لك
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 « ةردتقم ةدايق ةئيه «ةوزغلا ةفد نوريديو «ىدحوملا ةفيلحخلا لوح نوفتلي نيدلا

 ى ذختي ةدايقلا سلجم ناكو « حيحصلا ىعملاب ءافكأ ةداق مهيب نكي مل لب
 تارارقلاو « ةريطفلا ءارآلا هيف باغت « ىلئاع عامجا ةروص نايحألا ظعم
 وأ ء هسفنب هدنج دوقيل هتبق نم جرخي ةفيلخلا ىرن نأ نم الدبو « ةلجترملا

 « سلدنألا لهأ ابف مزه ىتلا ةجرحلا ةظحللا ىف هارن «لاتقلا ىف ىنافتلا ىلع مهتحيل
 ضعي قا ميقانيل نينلحولا ةيلطلا عم هتيق لخاد نيل ؛ مهعقاوم نع اولجأو

 ةدايقلا زجع نع نطوملا اذه ىف ثدحتت نحو انب ردجبو . ةيهقفلا لئاسملا

 ىف ةيطبارملا ةدايقلا هيلع تناكام ركذنل « ءازولا ىلإ اليلق دوعن نأ ةيدحوملا
 ةعاربلا ند نوطبارملا ةداقلا هب زاتمي ناكامو « ةيافكلاو ةردقملا نم ةريزحلا هبش
 «ددعلا ةليلقلا مهشويجي اوزرحي نأ نم مهتكم ىلا ىه + ةيلاملا :ركسلا ةبرذلاو
 . ةغارفإو شيلقإ لثم عقاوم 2 ةرهابلا مهم ءاراصتنا

 شويملا دوسي ناك امع « ةذبو ةوزغ تفشك دقف ىرخأ ةهج نمو اذه
 . اهنم نوكتت ىلا رصانعلا فلتخم نيب قسانتلا مادعناو . ككفتلا نم ةيدحوملا
 ةعبت ن٠ طسق ريكأ نولمحي ىدحوملا شيحلا نوقفاري نيذلا برعلا ناك دقو

 تاعاسلا ىف لاتقلا نع نومجحمو « مهنواعتب نونضي مهانيأر دقف « ككفتلا اذه
 « ىدحوملا شيحلا ةكرح لشي برعلا بناج نه ماجحإلا اذه ناكو « ةجرحلا
 ءوس نم ةلمحلا هذه هتفشكام كلذ ىلإ فضأ . ةيونعملا هاوقو هتردقم نم لانيو
 «تافولعلاو تاوقألا ةردن نم كلذ ىلعبترت امو « ىدحوملا شيحلا نيومت ممظنت
 «2١ةيونعملا ىوقلا رايهناو نامرحلاو قيضلا نمكلذ ءارجنم دنحلا بيصي ناكامو

 تي 6 دس

 نم حيرتسيل « ةيسرمب فسوي بوقعي وبأ ةفيلحلا هيف لزن ىذلا تقولا ىف
 ةريزابا هبش نم رخآلا بناحللا ىف ثدحت تناك « ةذبو ىلع ةدوكدملا نلمح ءاثعو
 لاغترلا كلم ناكو . تقولا سفن ىف ةفسؤم « ةماه ثداوح « سلدنألا فرغ ىف
 (م 1158 ) 054 ةنس نابعش ىف سويلطب ةكرعم ىف هتبكن هدضع ىف تتف ذم
 شويملا ترداغ الف « صرفلاو ثداوحلا بقري وهو « ًانيح ةنيكسلا مزل دق
 تحنس دق ةصرفلا نأب رعش « ةذبو ىلإ امتوزغ ىف ةيليبشإ ىف اهدعاوق ةيدحوملا

 وحن « ةمامإلاب نملا » باتك نم ةذبو ةوزغ نع ةالصلا بحاص دبا "تايزيا ةزفصت (1): 7
 .ب 8١م9 ةحول لإ ! ١ ةحول نم ةريبك ةحفص ةرشع ةتس
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 ةجاب ةنيدم ىلع ءاليتسالا ىلإ « سويلطب حاتتفا ىف هلشف دعب حمطي ناكو « لمعلل

 نع ليقأ ذه « ةجاب تناكو « ةقطنملا كلت ىف برغلا ةيالو دهاوق مهأ « ةنيصحلا
 « برغلا ةيالو دعاوق ىلع مهتدايس نودحوملا طسبو « ريزو نب ىارديس ابيالو
 ىلا هنيتلا تلصميت نب رمع اهالوتف «نيدحوملا ظافحلا ضعب ىلإ اهتيالو تدنسأ دق
 «ءامهدلا نيبو اهنايعأ نيب نئفلا نم اهم راث ام ةثدب ىف حلفي مل هنكلو « نيح ىدم

 ناكو « نون نب رمع ىمسي ظافحلا نه ىربرب بلاط اهبلع ىلوو « اهنع لزعف

 « مهاندأو مهسرقف « ةلفسلاو ءامهدلا هب لصتاف « شيطلا هيلع بلغي « ًازجاع
 نوئمس نبا رزوتساو « سانلا نيب عطاقتلا دتشاو ء ةصاخلا ةظيفح كلذب ىكذأو
 « ءامدلا كفس ىلع أرتجاو « سانلا دهطضاف « ةجاب ةلفس نم ًايودب الجر ًاضيأ

 ىضاق هفسعو هنايغط ىف هنواعو « طايسلاب مه.رضو « لطابلاب سانلا لاومأ ذخأو
 بلغو « هرمأب نونح نبأ دبتساو « ًامولظ ًاضرغم ناكو ؛ جاقرز نب رم ةدلبلا
 « اناودعو الظ ءاهقفلاو نايعألا ضعب لتقو « ءىش لك ىف راجفلاو ةلفسلا ىأر
 . ةيايبشإ ىلإ اهرابخأ تلصوو « ةنيدملاب ةنتفلا تدتشاو

 (م 1١1/9 ةئس فيص ) ه 051/ ةنس رخاوأ ىف ةجاب ةئيدم لاح هذه تناك

 نكت ملو « ةذبو ةوزغ ىلإ هشويج ىف ريسي فسوي بوقعي وبأ ةفياخلا ناك اًنيح
 ندتبيرقلا سناد ىلأ رصقو ةرباي نواتحم مهو ؛ ىراصنلا ىلع ةيفاخم لاوحألا هذه

 .ريغملاودعلا مامأ تيثت نأ نكءال اهاح هذه ةنيدم نأ حضاولا نم ناكو . ةجاب نم

 هدئاق هعمو اهملإ راسو « ةجاب حامتفال هتدع زيكي رنه وسنوفلأ دعأ دقف مث نمو
 جاربأب ةسارحلا نأ علاطلا ءوس نم ناكو . هتاوق ىف روفابمس ودلاربج هنواعمو

 امنومزالي ( سارح ) رامس نود جاربألا هذه ضعب ناكو « ةلمهم تناك ةنيدللا
 ةبصقلا جرب ناكو « اهعفديالو مهتاورسبحم ناك نون نبا ىلاولا نأل « ليللاب
 مرا لهسس ةليل ىف .رماس نود وحنلا اذه ىلع كرت دق « مالا جرب » ىمسملا

 ةليل تناكو . مهتبرض ىراصنلا ذفن (م1197 ةنس سطسغأ 38" ) ه 558 ةنس

 لصوف . هتابرض لازنإل روفابم ودلاريج هراتخم ناك ىذلا وحنلا ىلع ةملظم
 جرب ىلع ملالسلا اوعضوو « مهلجرأو مهسديأ ىلع ًافحز روسلا ىلإ ىراصنلا
 داكامو « ةروثألا مهحيص اوحاص مث ءراّمّسسلانم دحأ مهم رعشي نأ نود ةبصقلا
 دق ئراصنلا ناك ىتح مهئابس نم نوظقيتسي ةنيدملا لهأو نون نب رمع ىلاولا
 « ةنيدملا ف رعذلا داسو . لاحلا ىف ةبصقلا اولتحا مث « ةبصقلا جرب اوكلم
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 لتحا ىتح حبصلا رفسي داكامو « ةلتريم ىلإ رفو روسلا نم ىلاولا لدتو
 لكن» نورسأيو نولتقّني مهو امساوبأ نم نورفي سانلا ذخأو « ةنيدملاىراصنلا
 ةميظع ريداقم ىلع ىراصنلا ىلوتساو « اهنايعأ نم ةعامح رسأو لتقو « بناج
 ” . عاتملاو لاملا نم

 ةماخض نمىأر لاغترملا كلم نأ كلذ . ةجابب اليوط اوثكم مل ىراصنلا نكلو
 قرحأو « اهراوسأ مده دقف مث نمو « ةقاش ةمهع اهنعا عافدلا لعجم ام ةئيدملا
 كلذو ًافصفص عاق اهكرتو ءرهشأ ةسخوحن اهلتحا نأ دعب اهرداغ مث « اهعوبر
 انعم ْلَقنَأ دقو .ىرسألا اهلهأ نم ًاريثك هعم ذخخأ دقو ء 111/7 ةنسرياني لوأ ىف

 .©0شكارم ىلإ مهتيدم بارخ دعب مهنم ربثك رجاهو « ءادفلاب دعب ابف ءالؤه

 بوةعبوبأ ةفيلخلا لغشو ءوحنلا اذه ىلع ةجاب طوقسل نودحوملا كرحتي ملو

 لامكتساب كلذكو « عماحلا دجسملا ءانب لامكتسا ىلع ل معلاب ةيليبشإ ىلإ هلوصو ذنم

 . هعضوم ىف مدقت امسح روهج باب جراخ اهئاشنإب ئدب ىلا نيتاسبلاوروصتلا ءانب
 ىنح « لئالق رهشأ كلذ ىلع ضم مل هنأ ديب . ةيقيرفإ لهأ دوفو لابقتساب كلذكو
 . ةلاتشق ةيحان نم ةرملا كلت تءاج ةديدج برح راغضوخ ىلإ نودحوملا رطضا

 ةنيدم نم تجرخ (م 111/8 سرام ) ه 014 ةنس نابعش رهش لئاوأ ىف
 ةيمالسإلا ةياورلا هفرعت ىذلا وهو ءونيمخ تنوكلا اهرك اح ةدايقب ةيلاتشق ةلمح ةلبآ

  ةلباب ىراصنلا مظع بدحألاب هفصتو اوشناشب ًانايحأو « سونم ناس » سموقلاب
 ىلع بكري هتهاعل ناك ذإ « ةعدرب ىنأي ٠ ًانايحأ هيمستو  ًابدحأ لعفلاب ناك دقو
 ةاكو: . 3 رهاومللا فانضآب ةعصرع بعذلاب ةجرسع ريرقلا نم ةرثو ةعدرب
 لصوو « سلدنألا عوبر ىف ةبرخم تاراغ ةدعب كلذ لبق ماق دق وني تنوكلا

 - برغملا نايبلا ) ىراذع نبا نع ةجابل نييلاغتربلا وزغ نع ةلصفملا ةياورلا هذه انلقن ( )١
 اهمدقي ىلا ةزجوملا ةياورلا ىلإ هعضوم ىف انرشأ نأ قبس دقو . ( ٠٠١ - ٠١ ص ثلاثلا ممقلا
 ربمسيد ) هه هال ةئس ةدعقلا ىذ ربش ىلإ هعوقو بسني وهو ثداحلا كلذ نع ةالصلا بحاص نبأ انيلإ

 ةمامإلاب نملا باتك) . ماوعأ ةرشعب ىراذع نبا انيلإ همدقي ىذلا خيراتلا لبق ام ىلإ ىنعأ ( م157١ ةنس

 اهنأ هتياور بولسأ نم ودبي نكلو . هردصم برغملا نايبلا بحاص انل ركذي مو . (ب4١١ ةحول
 ةلاحلا هذه ىفو . انيلإ لصي مل وهو هباتك نم ثلاثلا رفسلا نم ةالصلا بحاص نبا نع تلقن امد

 . طلقخلاو سبللا ليبق نم ىلوألا ةالصلا بحاص نبا ةياور نوكت
 4*9 ص ساطرقلا ضورو « ب 14. ةحول-« ةمامإلاب نملا » ىف ةالصلا بحاص نبا (؟)

 . 48 ص ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلاو



 الاد

 هناودع نم نيملسملا باصأو « ءارضخلا ةريزحلاو فيرط ىلإ هتاراغ ضعب ىف

 ىح ابونج سلدنألا بلق قرتخاو ةلبآ نم هتاوقب جرخف . رثك ءالب هثيحو

 « فرحلا نصحو ةملب نصح نب ةعقاولا ةضاخنا نم « ريبكلا ىداولا رهن ربع

 برخو «٠ اهيداو فثاعو « ةبطرق بوص هجتا مث « ةجتسإ زاوحأ ىلإ ردحنأو
 نم رسأو : نيتثام وحن رقبلا نمو ًافلأ نيسخ وحن ةيشاملا نم قاتساو عورزلا

 اتا ينور هارسأو همئانخب راس مث 2 الجر نيسمخو ةئامو فين نيملسملا

 بهأتلاب رمأ دق ءانثألا كلت ىف ةفيلخلا ناكو . رصقلا ةدلب نم ةبرقم ىلع شرايلب

 رهش ير فوم « مهتراغ عمقو « نيلاتشقلا ةبراخن
 هعمو « ةفيلخلا نبا ىبحي ايركز ىنأ ديسلا ةدايقب ىدحوم شيج ( ه ه18) نابعش

 ناسرفلا نم ةراتخم ةوقو خايشألاو ظافحلا نم ةدعو « ليعامسإ مهاربإ وبأ هوخأ
 ريبكلا ىداولا ره ىدحوملا شيحلا اذه ريعو « مهخايشأ ةدايقب برعلا ةلاجرلاو

 ناكو « نابعش نم رشع سداسلا ىف اهلصوف « ةبطرق بوص راسو : لجع ىلع

 خيشلاب نيدحوملا باطقأ عمتجاو . رصقلا ةدلب ىلإ ذئدنع اولصو دق نويلاتشقلا

 ى ولو « اوناك يأ مهلاتقو نييلاتشقلا ةدراطم ىلع ىأرلا رقتساو ءرمع صفح ىنأ
 « ىدحوملا شيما ىلإ هتاوقب صفح وبأ خيشلا مضناو « اهتاذ ةلاتشق ىضارأ

 نم ةوق مهمدقتت «ىراصنلا رثأ ىف نودحوملا جرخو « تافواعلاو ةريملاب دعتساو

 مهربختل « ةرباي بحاص ىجاهنصلا وّمحنب ىسوم نارمع ىنأ ظفاحلا ةدايقب عئالطلا

 فرعي عستم لبس ىف اوفقوت دق نويلاتشقلا ناكو « ىراصنلا تاكرحن نع ًاعابت

 نوديري مهنأ نودحوملا كردأف . حابر ةعلق نم ةبرقم ىلع « ىوكرك» صحفب
 نوبرقي اوداكام مهلكلو «ةقثو مزع ىف ةكرعملل اودعتساف « ناكملا اذه ىف ءاقللا

 نع رفمال هنأب اونقيأ امل مهلكلو « ريسملاب ىراصنلا لجع ىتح ء لبسلا نم
 ىلعأ ىلإ مهءارو نودحوملا عقدناف . لهسلا ةياهن ىف رعو لبج ىلإ اوأحل « لاتقلا

 ةكرعملا بقاري « ونيمخ تنوكلا ناكو . ةيماح ةكرعم ىف مهعم اوكبتشاو « لبحلا

 داكام نكلو « لاتقلا ىف ىنافتلا ىلع هدونج ثحيو « لبحلا ىلعأ ىف هتميخ نه

 « نييلاتشقلا فوفص تقزمو « نيدحوملا ةفك تحجر ىح « راهلا فصتني
 اوزتحاو هولتقو « ونيمخ تنوكلا ةميخ ىلإ نودحوملا لصوو « مهف لتقلا رثكو
 فلتخم ىف اورف « نيتئام وحن ىوس ىراصنلا نم لتقلا نم تلفي ملو ؛ هسأر

 داتع ىلع نوملسملا نرقبلو ةلبآ لهأ مظعم ةكرعملا هذه ىف ىنفو . ءامنألا



 تب مقاع

 , رئاس اودرتساو « نيملسملا ىرسألا اودفتتساو « ملويخو ممالسأو « ىراصتلا
 فر ةديو ابماعصأ ىلإ ةفيلخلا رمأب تديعأو ٠ باودلاو ةيشاملاو مئانغلا

 تنوكلا سأر «تزمو » ةفيلخلا ىبباو صفح ىنأ خيشل شلا ىلإ تلمحو ؛ ىراصنلا
 عماج نب ماعلا ىأ ريزولا نبا ىعدب نع « ةيليشإب فيلا لإ تل رأو ءونيخ
 ليصافت ةفياخلل فصوو « ةقاشاةعرسم ةلحر دعب نيموي فرظ ىف اهأإ لصوف

 ةئنهلل سانلا لبقأو « رصنلاب ًآناذيإ لوبطلا تعرق لاحلا ىفو « ةرفظملا ةعقوملا
 « ةعقوملا دعب موي ثلاث وهو « نابعش ن٠ نيرشعلاو ىداحلا ةعمجلا موي قو

 ىنأ ديسلا هيخأو ةفيلدلاب عمتجاو « ةيليبشإ ىلإ هبمسو صفح وبأ خيشأ ثنا لصو

 ءاهقفلاو ةبلطلاو خايشألا ن٠ نودحوملا فطصاو « ةبصقلاب هرصقب « صفح

 دمحم وبأ خيشاا بطخو . مهتارم قفو نوئنهملا لخدأو  ءابطخلاو باتكلاو
 ظفاحلا هدعب ن - :يطظحو . ةيرملاب م :ةيزيرلا فاي الوأ نم ني حاولا دبع
 ,قالا دمع ةققاف ةارع نب ىسيع ىسوم وبأ ىضاقلاف « دحلا نب ركب وبأ

 ,؟9الفاح ًاموي ناكو : تالصلا مهلعتعزوو « مهحنادمو مهناهت ءارعشلا دشنأ مث

 .تاراغب عالطضالا ىلع نيدحوملا ةذبو ةلمح لشف الت ىذلا رصنلا اذه عجشو
 «سراف فال ةعبرأ اهماوق ةيدحوم ةلمح تزهجف . ىراصنلا ىضارأ ىف ةديدج
 هللا دبع ىأ نب فسوي بوقعي ىنأ ةدايقب « برعلاو سلدنألا دانجأ نم ةوقو

 مسرب داتعلاو ةريملا نم ةميظع ريداقم اهعمو « عماج نب قمت نب هللا دبعو تيجيت
 < ةيليبشإ ةلمحلا هذه ترداغو « ةباد فالآ ةثالث نم ةلفاق اهلمحت سويلطب ةنيدم
 « نيسحلا ىنأ نب , بلاغ ىنأ اهلاو ىلإ ةريملا لامحأ تماس نأ دعبو « سويلطب ىلإ

 رهن ىلع ةعقاولا « ةريبلط ةنيدم زاوحأ ىلإ تلصو ىتح قرشلا لاهشلا وحن تراس
 «ىراصنلا نم ارك ترسأو تلتقو « اهطئاسب ىف تثاعف « ةلطيلط ب رغ هجاتلا
 . ةييبشإ لإ ةلاساتداحو «باودلاو ملا نم اقل نيثالث نم رثكأ ىلع تلوتساو
 ايف تثاعو « ةلطيلط ىضارأ ىلإ تراسو « ىرخأ ةلمح اهدعب نم تجرخ مث
 دق ئىدحوملا وزغلا ةجوم نأ ىراصنلا كردأو . مئانغلا نم ريثك ىلع تلوتساو
 ناكو . ةنداهملا بلطو « ةملاسملا ىلإ اوحنجف « ةجعزم ةروص ذختت دقو « دتشت

 هالت مث « ةلطيلط مكاح ارال ىد وينون تنوكلا « حلصلا ىلإ مهنم ىعس نم لوأ

 مدقلا برغملا نايبلاو ٠ ب ١44 ىلإ ١4١ ةحول ةمامإلاب نملا ىف ةالصلا بحاص نبأ )١(

 .و4 ص ثلاثلا
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 زيكيراه وسنوفلأ اذحو « ةفيلخلا ىلإ هلسر ثعبف « ةلاتشق كلم نماثلا وسنوفلأ
 ترمتساو . حلصلاو ةنداهملا بلط ىن هلسر ثعبف ةلاتشق كلم وذح لاغت ربلا كلم
 «ىراصنلا كولملا نيبو ةفيلحلا نيب ةندهلا دّقعب تبنناو « نيرهش وحن تاضوافملا

 لمح امم ناكو . (م 1١178 ةئس هيلوي ) ه 054 ةئس ةجحلا ىذ ربش ىف كلذو
 دالبلا ريمعتو « ءاشنإلا لامعأل غرفتلا ىف هتبغر ةنداهملاو حلصلا راثيإ ىلع ةفيلخلا

 .29)اه ريغو ةجاب لثم « وزغلاو ناودعلا ءاّرج نم ترفقأ وأ تبرخ ىلا

 هفيلح رعش نأ ء لاغتربلا كلم نيبو ةفيلخلا نيب ةنداهملا دقع رثأ نم ناكو

 تقلغأو « هتناكم دقف هنأ « ىيحلا ةدئارجوأ روفابمس ودلا ريج قياسلا هدئاقو

 ًاريخ همامأ دجي ملو ؛ نيدحوملا دض رمثملا لمعلاو « ةرماغلا صرف ههجو ىف

 5 « ًايدنج نوسمخو ةثامئالث مهو « هبحص ىفراسف « ةفيلحلا ةمدخ ف لوخدلا نم

 « ةفيلخلل « ًاعدخو ًادبع » هلوبق سقلاو (م 1١74  ه ه4 ةنس ) ةيليبشإ

 كلذ ىلع رمألا رمتساو « ماركإلاو ناسحإلاب هلصوو « هسافلا ةفيلحلا لبقف

 ثبل قباسلا هدئاق فرصت هقري مل ىذلا «زيكيرته وسنوفلأ ن كلو « رهشأ ةعضي

 تالسارملا هذه ضعب تطبضف « دوعلاو دادترالا ىف ليحتي نأ « رس هيلإ لسري.

 ىلإ اولسرأو « هباحصأ ىلعو هيلع ضبقف « بيرملا ودلاررج فقوم اهم رهظو
 نم رارفلا ودلاريج لواح مث . ةديدش ةباقر تحت كلانه اولقتعاو « ةسايجس

 كلذب ىهناو « هسأر زتحاو لتقو « هيلع ضبقف « رحبلا ىلإ زوجيل هلقتعم
 ةيليبشإ ةفيلحللا رداغ ىتح ةفيلخلا ةمدخ ىب ثبل ودلارجج نأ ىرخأ ةياور ىو
 « هباكر ىف راسف « ( م1115 سرام )ه هال١ ةنس نابعش ىف برغملا ىلإ
 هكيلمب ًارس ةيتاكملاب ودلاربج لصتا كلانهو « سوسلا » ىف ةمدخلل ةفيلخلا هنيعو

 لاغتربلا كلتمت كلذبو « ةيحانلا هذه حتفل الوطسأ زهجم نأ هيلع ضرعو « قباسلا

 ردصأو « ©9لئاسرلا هذه ضعب نودحوملا طبضف « برغملا لحاسىلع زكارمضعب
 ودلا ريج مسقي نأب دمصلا دبع نب ىسوم ةعردب هلماع ىلإ ًارس هرماوأ ةفياحلا

 نم فاثلا رفلا ىبذي انهو . بو | ١40 ةحول  ةمامإلاب نملا » ىف ةالصلا بحاص نبا )١(

 نم ٠ ىش انلصي ملو « ةالصلا بحاص نبا فلؤم نم انيلإ لصو ىذلا وهو « ةمامإلاب نملا باتك
 . ه هد ةنس ثداوحغ أدبي ىنلا ثلاثلا رفسلا

 ىف ناك ودلا ريج عرصم نإ قذيبلا انل لوقيو + ١57 ص ترموت نب ىدهملا رابخأ (؟)
 131١ ةكلعمسلم ؟ 1سمععم عجادو . ٠١ ص ثلاغلا مسقلا برغملا نايبلاو « هامو56م ةنع

 قلسمطملعي 1, 1. م.
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 ىلإ ودلا ريجم ثعبو «هتنايخ نم تبث امل ودلاريج لتقي مث « لئابقلا ىلع هباحصأو
 . ةفيلخلا رماوأ مهف تذفن كلانهو « هباحصأ عم اهلإ راسف ة ةعرد

 « برغملا ىلإ ةفيلخلا ةدوع ليبق « نييلاتلا نيماعلا ف ثداوحلا مآ تناكو

 . نويل كلم عم برحلا ددجت ىفو « برغلا دعاوق ريمعتب ةفيلخلا ماها ىف صخلتت

 نم ةبرقم ىلع عقاولا ةعلقلا نصح حالصإب « « ريمعتلا لامعأ ةفيلخلا أدب دقو

 اهنصح ًاعدق ناكو «2')ريبكلا ىداولا نم عرفتملا ريهنلا ىلع ةيليبشإ قرش بونج
 رمأف « تقولا كلذ ىتح ًبارخ ىبو «ىربكلا ةنتفلا مايأ ذنم مدهت دقو « قرشلا
 كلذ ناكو « ةعدقلا ةيعافدلا هتمهمب عالطضالا ىلإ دوعيل هئانبو هحالصإب ةفيلحلا

 . ه ه54 ةنس رفص ىف

 وسنوفلأ اهمدهو اههرخ ىلا « ةجاب ةئيدم ريمعت ةكرح تناك ىلاتلا ماعلا فو
 ؟دفو ةفيلخلا لبقتسا ءه ه/٠ ةنس رخآلا عيبر رهش ىف . امتالخإ لبق زيكيرته
 2 اهانكس ىلإ اودوعي ىكل مهتنيدم ريمعتب ممدعوو «نيقباسلا ةجابلهأ نايعأ نم
 راس مث 2 ريزو نب ركب ابأ ظفاحلا مهيالول ندعو « نودحوملا مهعم اهلكسيو

 ءرامجألا فلتخع نم صخش ىتلام وحن ذثموي اوناكو « ةبرخ ا مهيدم ىلإ ةجايرهأ

 رمع مهم قحلا مث . اهلالطأ نمرسيت ام اوحلصأو « ابماب اونبو « اهتبصقب اولزنو
 مهتاوقأ مهعمو «نيئانبلاو ةلعفلا نم لجر ةثايسمح وحن ف بلش ىلاو تلصميت نبا
 ءائيلاو لمعلل تءاجو ءرهش وحن ىف تاككف اهراوس .أ ءانب ىف اوذخأو « مه“ ةاودأو

 ىلاو دبتسا نأ كلذلالخ ثدحو . ةمهس ريمعتلا فلمعلا رمتساو « ير درو
 ديدش فالخ اهلهأ نيبو هنيب بشنو « ةريسلا ءاسأو ريزو نب ركب وبأ ةجاب
 2 ةريسلا نسحأف «هئاكم الاو: تلصمنت نب رمع:نييغتو «هلزعب ةفيلخلا رمأف «ةنتفو

 2 لاوحألا تجارو « قئادحلاو عابرلا ءاشنإو « ريمعتلاو ءانبلا ىلع سانلا لبقأو
 , 9 اهقنورو اهنارمع قباس ةجاب تداعتساو « لماعتلا متناو

 كلم ىاثلا ودنانرف نيبو نبدحوملا نيب + تيشن دق برحلا تناك كلذ ءانثأ فو
 ىدحوملا ةفيلخلا عم فلاحتلاو حلصلا دقعدق ودنانرف ناكو ««جوببلاي» ىمسملا نويل
 ءامعز ارال لآ دض هبرح ىف نودحوملا هنواعو « (م 1١159 ) ه 055 ةنس ذنم
 نولوتسي اوداكو « سويلطب ةنيدم نويلاغتريلا رصاح اميح « وه ىدبأو « ةلاتشق

 )١( رباج ةعلق كلذك ىمسيو هاعهاق لع 0هدددت,ه ةينابسإلاب وهو .

 )١( ص ثلاثلا مسقلا برتملا نايبلا 1١ .
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 نييلاغترلا.دص ىلع نواعو ع نيدحيولا بئاج ىلإ براحف « هالو: قدض:+ ايلع

 ىلإ نودحوملا هبن اميح « ىرخأ ةرمسويلطب ةمحاهم نع وه عنتماو . مهتعزهو
 رمتساو « هيلع ىنتأو ةفيلخلا هاداهو « هدوهعب هكسمت ىدبأو « دوقعملا فلحلا

 <« ذئدنعو © (م 1174 ) ه 054 ةنس رخاوأ ىتح هئالوو هتقادص ىلع ًاظفاحم

 طاشتساف ءاهف ثاعو سلدنألا ىضارأ وزغب ةأجف ماق « ةرهاظ بابسأ ةيأ نودو

 نيدحوملا نم ةريبك ةلمح تزهجف « هراد رقع ىف هتحاهمم رمأو « آبضغ ةفيلخلا
 ثلاثلا ىف ةفيلخلا ىخأ صفح ىنأ ديسلا ةدايقب ةيليبشإ نم تجرخو « برعلاو
 وجيردر ةنيدم ىلإ اوت تراسو « (م 1١14 ربمتبسا# ) 010 ةنس رفص نم
 , 0, طاطبسلا » ةنيدمب ةيمالسإلا ةياورلا اهمست ىلا ىهو « نويل كلم ةدعاق

 110 و ل هاوس يسال نينو“

 اولوتسا مهنكلو ءآب بأم اهنم اولاني ملف «وجيردر ةثيدم نودحوملا مجاهو « هبحص ىف

 صفح وبأ ديسلا داع امل . دودحلا نكامأ نم شوضانو ةرطنقلا ىنصح ىلع

  ؟9ةداعلاك مهدئاصق ءارعشلا دشنأو « ىئزحللا رصنلا اذهب لفتحا « ةيليبشإ ىلإ

 « ةريصق ةنده تناك اهنأ ديب . نيح ىدم ةنيكسلا نويل كله ودنائرف مزلو

 كولملا امم ماق ىلا « ةديدحلا تاوزغلا نم ةلسلسل ةمدقم ىرئس امك تناكو

 . نيملسملا ىئضارأ ىف ىراصنلا

 ةدئاز ءانسحلاب هجاوز بوقعي وبأ ةفيلخلا دقع ء ه ه١ ةنس لئاوأ فو

 مويلا ىف هيلإ اهفافز مثو « شيندرم نب دعس نب دمحم لحارلا قرشلا معز ةنبإ

 « ًارانيد نيسخ ىمسرلا اهقادص ناكو . مخف ناجرهم ىف لوألا عيبر نم سماملا

 هيلإ تلصو املو . « ًاسيئأت » نعلا بهذلا نمرائيد فلأ اهلإ هجو ةفيلخلا نكلو
 حتف دنع اهمتوخإ هيلإ هادهأ ناكام لك ال بهو « اهمشحو اهلهأ عم ةيليبشإب

 بحب ترثأتساو « ةيسلدنألا سورعلا هيف تيظح « ًاقفوم ًاجاوز ناكو . ةيسرم

 نينيعلا تاذ ءانسحلا بحلا اذبب لثملا برضي ناك ىتح « هباجعإو ةفيلخلا

 عيفر هفنك ىف اوزرحأو « ةفيلخلا ىدل شيندرم لآ اهموق ىظحو . نيواقرزلا

 )١( ةنيدملا اهانعمو ةيلاتشقلا «0988ةملكل فيرحت ىه « طاطبسلا ةنيدم نأ انحضوأ نأ قبس .
 ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا (؟) 3٠١4 .



 بقا

 نأ ردقلا بئارغ نم ناكو . هعضوم ىف هيلإ انرشأ امسح « بترلاو بصانملا
 ىلع « نرق عبر ءاهز مهشويج خودو نيدحوملا لغش ىذلا رئاثلا بقع ىظحي
 , ©0هيلع بلغتملا مدقلا هودع طالب ىن وحنلا اذه

 هذه تلاطتسا دقو « اهيابت نم ذئدنع وندت سلدنألاب ةفيلخلا ةماقإ تناكو
 نودت ملو . ه555 ةنس ناضمر ىف ةفيلحلا مدقم ذنم «ماوعأ ةسخ ءاهز ةماقإلا

 ةبكن نم هب رمأ ام ىوس « ثداوحلا نم ًائيش هتماقإ نم ةريخألا رهشألا ف ةباورلا
 « ههالا ةةسنم ةرخآلا ىدامج ربهش ىف كلذو ةيليبشإ ىلع فرشملا ىسيع نب دمحم
 « هيلع ضبقف « اهسالتخاو لاومألا ديدبت نم ةريثك بير هب تقحل دق تناكو

 ىح برضو بذع مث « هلاومأ ءافصتساو « هتبساحم سادلج نب لولب ىلوتو
 . ريبكلا ىداولا ىف هتثج تيقلأو « تام

 رفسل ةبهألا تذختا ىتح « ةئالثوأ نيعوبسأ ىوس كلذ ىلع ضمب ملو
 هينا : يهز كلا لح ديرخلا ىلع و دوحأل هللا دي تاو« نيكل

 موي ى ةبكر ىف ةيليبشإ بوقعي وبأ رداغو . ةبطرق ةيالو ىلع « ىلع نسحلا ىنأ
 (م ١١1/5 ةنس رياربف ؟8)ه ها/١ ةنس نابعش رهش نم رشع عبارلا سيمحلا

 «شيندرم ونب سلدنألا ءامعز نمو « باتكلاو لاعلاو خايشألاو صاوحلا هعمو

 ىداولا رب ىلع ةطايلط ىسرم نم هجورخ ناكو . مهريغو كشمه نب مهاربإو
 «شكارم ىلإ اهرداغ مث « امايأ اهم ماقأو ؛ةجنط ىلإ | رحبلا مث رهنلا زاجف « ريبكلا
 . (م1/56١1 ةنس سرام 78 ) ماعلا سفن نم ناضمر رهش فصتنم ىف اهلصوف

 )١( ص ثلاثلا مدقلا - برغملا نايبلا ٠١ « ص بيطحلا نبال مالعألا لامعأو 310/1 +

 ص ساطرقلا ضورو ١9 . مى. 2, 1طدنو : الولعمم قنهطعر 1.1. م, 552 : كلذكو


