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 هقنوق ةنيدملا ىراصنلا وزغ . اهدامخإو ةجاهص رئاشع ةروث . سلدنألاو برغملاب ءابولا فصع

 اهطوقس . هقنوق راصح ىف ىراصنلا رارمتسا . ةريبلطو ةلطيلط ىضارأل نيدحوملا وزغ . اهراصحو

 دنج جورخ . ةنايرطو ةجاب ىلع نييلاغتربلا ةراغإ . ةيليبشإ صحفل نويل كلم وزغ . مهيديأ ىف
 ةفيلخلا ةبكن . نييلاغتربلا ةوزغ نع ىرخأ ةياور . اهؤالخإو ةجاي لهأ رارف . مهتميزهو وزغلل ةجاب
 نفسلا درو « ةنوبشأ رفثل ةيدحوملا نفسلا وزغ . مالعألاو ةداسلا ضعب ةافو . مهريغو عماج ىببل

 نيب ةيرحب ةكرعم . مهميزهو لخادلا ىلإ نيدحوملا ذافن . ةيدحوملا نفسلل ةيناث ةوزغ . ةيلاغتربلا

 نييلاغت ربلا وزغ . ةرباي ىضارألنيدحوملا وزغ . مهدئاق لتقمو نييلاغت ربلا ةميزه . نييلاغتربلا ونيدحوملا
 . ةبطرق ىضارأل نييلاتشقلا وزغ . رصقلا نصحو « هقولش ةنيدمو فرشلل مهوزغ . ةيليبشإ ىضارأل

 نصخحل نيدحوملا وزغ . ةليفتنش نصح ىلع مهؤاليتسا . سلدنألا نونجو ةيليبشإ ىداو ىف مهلغوت
 . ةريبلط زاوحأل نيدحوملا وزغ . هل ىراصنلا ءالخإ . هنع مهعالقإو هدومص . هراصحو ةليفتنش

 ديسلا ةافو . ةفيلخلاو نيدوناو نبا دئاقلا . مهرارفو نييلاتشقلا ةميزه . نييلاتشقلا عم مهكابتشا

 .هتبكن و دنرلاىب عمرصتنملانبا ؤطاوت . ةروثلا عمقل ةفيلخلا ريسم . ةصفقب دنرلا ىبب ةروث . صفح ىبأ
 . هتوعدل برعلا ةباجتسا . داهحلا ىلع برعلا ةفيلحلا ثح . دنرلا نبا ميلست . اهبرضو ةصفق ةرصاحم
 ةيلقص كلم نيب حلصلا دقع . ءالولا مدعو .ٌبّلَقتلا ىف مهيأد . برعلا عانطصا ىف نيدحوملا ةمايس

 ىدهملا ربقل هترايز . للمنيت ىلإ ةفيلخلا ريسم . شكارم ىلإ ةفيلخلا دوع . حتفلا ةلاسر . ةفيلفلاو
 مهتميزهو ميلس برع ةروث . شكارم ةنيدم عيسوت . هتوعد ةحصو ىدهملا بقانم ىف ةديصق . هيبأ ربقو

 . ىرخأ ثداوح . ةرسأو نيسملا بأ ديسلا

 رهظ ىتح « شكارمب بوقعي ىنأ ةفيلخلا رارقتسا ىلع لئالق عيباسأ ضمت مل

 هاياحض تغلب ىتح دتشاو ( هها/١ ةنس ) ةدعقلا ىذ رهش لوأ ىف ةنيدملاب ءابولا

 نأ ةفيلحلا رمأ « ىتوملاىلع ةالصلاب عماحلا قاض املو « صخش ىتئاموحن موي لك

 ةعبرأ مهم تامو « ءابولاب تاداسلا ظعم بيصأو . دجاسملا رئاسب مهلع ىلصُتي

 ديسلا امهوخأف « ديعس وبأ ديسلا هوخأ مث « نارمعوبأ ديسلا مه ةفيلخلا ةوخإ نم
 نيدحوملا خايشأ نمت امو . ةياجي ىلاو ايركز وبأ ديسلا موخأ مث « هللا دبع وبأ
 ادصاق ةبطرق نم ًامداق ىتاتنهلا رمع صفح وبأ خيشلا ناكو « نيسحلا نب ديعس وبأ

 تدقفو « حتفلا طابرب نفدو « قيرطلاب ىفوتو ءابولاب بيصأف « شكارم ىلإ
 نم ًادئاقو « اهتانب مظعأ نم ءانبو 6 اهناكرأ مهأ نم انكر هتافوب ةيدحوملا ةلودلا



 ت48

 « كالهلا ىلع افرشأو «صفح وبأ ديسلا هوخأو « ةفيلحلا ضرمو . اهداوق .ظعأ
 ىلع ىنأ ديسلا نع ةالصلا بحاص نبا ىوريو . ايفش ىنح ةيانعلا امهتكرادت نكلو

 ًاصخش نوثالث ةيكلملا روصقلا ىف موي لك تومي ناك هنأ « ةفيلخلا دلو نسحلا
 « ماع ىدم ءابولا اذه رمتساو . ديبعلاو مدخللاو ةيشاحلا لاجر مظعم ىف ىح
 ناكو «دحأ اهنم جرخموأ اهلخدي نكي مل هنأ ىتح « شكارم ةرضاح عورلا داسو
 رصاق ءابولا فصع نكي ملو . قيرطلا ىف ءابولا هكردأ « اراف اهنم جرخخ نم لك

 . ةففخع ةروصب ودبي ايف نكلو «سلدنألا ىلإ هرثأ ىدعت لب « برغملا لهأ ىلع
 ىفاقلا « مهركذ مدقت نم ريغ سلدنألاو برغملاب هب نيفوتملا نايعأ نم ناكو

 ادهز هرصع مالعأ نم ناكو « شكارم ىضاق فسوي نب جاجح فسوي وبأ

 ناكو نسحلا اوبأ هوخأو 2 ىلاملا سدو رهنب مكحلا وبأ بتاكلاو 2 ايدأو الدعو

 ةطانرغ فرشمو « ىليبشإلا ديز نب ىلع نسحلا وبأ بتاكلاو « ةبلطلا ةلج نم
 .©2دعاوقلا فلتخم ىف نيدحوملاو ةبلطلانايعأ نم ةرببك ةلمحو « حلفأ نبورمعوبأ

 ةجاهنص رئاشع نب ةيلحم ةروث تعقو ىبح ءابولا ةمغ عشقنت تداكامو

 ىلإ ةفياحلا جرخف « (م /1١1 لئاوأ) ه هال ةنس رخاوأ ىف كلذو « ةيلبقلا
 شكارع صفح ابأ ديسلا هاخأ كرتو « ةدعقلا ىذ رهش نم عبارلا ىف اهوزغ

 قرش بونج « سلطألا ةقطنم ىف ةروكسه طابر ىلإ لصو الف « اهلع آيلاو
 « بوقعي فسوي ابأ ديلا هنبا مهلع مدقو « ركسعلل ةلحم ءانبب رمأ « شكارم
 ةرئاثلا رئاشعلا ثبلت ملو « ةدعقلا ىذ نم نيرشعلاو ىداحلا ف شكارم ىلإ داعو
 . «9دانجألا عيمح فرصناو « ةعاطلا ىلإ تداعو تنعذأ نأ

 ى ءاوس ةريطخ ةهجو ذختت سلدنألا ثداوح تأدب ةنوآلا كلت فو

 تنوكلا نيبو ةفيلخلا نيب دقع دق حلصلاو نداهنلا ناكو . برغلا وأ قرعثلا
 زيكي راهوسنوفلأو «ةلاتشق كلمنماثلا وسنوفلأو « ةلطيلط بحاص ارال ىد وينون

 ةفيلخلا نكاو . ةيليبشإب هتماقإ ءانثأ ( م1177 ) ه 554 ةنس ىف « لاغتربلا كلم
 لوع ىح ع ه ها/١ ةئس نابعش ىف برغملا ىلإ ادئاع ةريزحلا هبش رداغي داكام
 مه هالا/ةنس ىبعأ « ىلاتلا ماعلا ىف . وزغلا فانئتساو «ةندهلا ضقن ىلع ىراصنلا
 نماثلا وسنوفلأ جرخن « شكارمب ءابولا ابف فصع ىلا ةئسلا ىهو (م 119717)

 )١( ص ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلا ١4! و » 1١١١ص 5 جنودلخ نباو 4٠
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 «ةيمالسإلا ىضارألا وزغل « ارال ىد وينون تنوكلا قباسلا هيصوو « ةلاتشق كلم

 ةبعص ةيلاع ةوبر قوف عقت ىهو ( ةكنوك) ةقنوق ةنيدم بوص امهاوقب اهجتاو
 نوصح نم ىهو « سلدنألا قرش لامش ىف « رقوو رقش ئرهم ىتلم دنع لانملا

 (م /١١10 ةنس رياني ) راصحلا اهلوح ابرضو « ةعينملا ةيمامألا ةيسنلب ةيالو
 « ةقطنملا كلت ىف نوملسملا اهأشنأ ىبلا ندملا نم تناك ةقنوق نإ « انايرام لوقيو

 ىف اكرتشم ناك نوجارأ كلم ناو « طوقللاو نامورلا ريس ىف اهركذ دري مل هنأل

 ةلمحلا ىف كرتشا انك «نيملسملا ةبراح ىلع ةلاتشق كلم عم فلاحت دقو « ةلمحلا كلت

 اي ورديب لثم ناسرفلا ريهاشمو ةداقلا نم ريبك ددع نيكلملا بناج ىلإ

 لهأ ثعبف .©' 7 ربغو 4 اينتؤالب بحاص ودنوعرو 2 ةلبآ بحاص وشناسو

 هيدلو ىلإ ةفيلحلا ثعبف « ةدجنلاو ثوغلا بلط ىف شكارمب ةفيلحلا ىلإ ةقنوق

 نأي « ةبطرق ىلاو ىلع نسحلا ىنأ ديسلاو « ةيليبشإ ىلاو نيسحل ىلع ىنأ ديسلا

 عفر ىلع نويلاتشقلا ,غري ىح كلذو « ةريبلطو ةلطيلط تاهج وزغل اكرحتي

 سداسلا مويلا ىف ةبطرق ركسع ىف نسحلا وبأ ديسلا جرخف . هقنوق نع راصحلا
 دتراو « ابف نْنأو ةلطيلط ىضارأ ىلع راغأو « ١1110( ليربأ ) لاوش نم

 ةعبرأ ىف ةيليبشإ ركسعب نيسحلا ىلع وبأ ديسلا جرخو .ةبطرق ىلإ ًاملاس همئانغب
 ى ثاعو « ةريبلط بوص الامث راسو « لجار فالآ ةعبرأو « سراف فالآ

 ناك براق ىف هّتجاتربن ربعو « مئانغلاو ىبسلا نم ريثك ىلع ىلوتساو « اهزاوحأ
 . هرذن رذنل ءافو « لاجرلا فاتكأ ىلع ةيليبشإ نم هعم هلمح دق

 تاوت مل « ةلاتشق ىضارأ وزغل نودحوملا اهمظن ىلا ةكرحلا هذه نأ ىلع

 ةوسق مهدصت ملو « اهراصح ىلع نويلاتشقلا ثبل دقف « ةقنوق داجنإ ىف امترمث

 اهقاهرإ ىف ىضملا نع « اهتيماح ةماخضالو « ةروصحلا ةنيدملا ةعانمالو « ءاتشلا
 اولسرأ دق نيدحوملا نأ ةينارصنلا ةياورلا لاوقأ نم رهاظلاو . اهلع قيبضتلاو

 لوصولا نع اهنقاع دادمألا هذه نكت ءاهداجنإل ةرشابم دادمأ ضعب ةقنوق بوص
 راصح لاطو . ةلاتشق كلم فيلح نوجارأ كلم تاوق « ةروصحملا ةنيدملا ىلإ

 فو « ريمتبس رخاوأ ح١ 100 ةنسرياني رخاوأ نم رهشأ ةعست ءاهز. ةفنوق
 دعبو « عافدلا لئاسو لك تدفنتسا نأ دعب « ةملسملا ةنيدملا ترطضا ةياهلا

 مويلا ىف كلذو « ةلاتشق كلم ىلإ ملستلا ىلإ نامرحلاو عوخلا امم حّرب نأ
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 اهدجسم لوح لاحلا ىو . م 1١1ا/ ةنس ريمتبس رهش نم نيرشعلاو ىداحلا
 [ركرم كلذ دعب ةقنوق تلعج مث « ةروثأملا ةدعاقلا ىلع ًايرج « ةسينك ىلإ عماخلا
 قرشلا ىلاهشلا عافدلا طخ ىف ةريطخ ةرغث ةقنوق طوقس ناكو . ةيفقسأل

 ىلع ىوطني « اهذاقنإو اهداجنإ ىف مهروصقوأ نيدحوملا ريصقت ناكو « ىسلدنألا

 عافدلا لئاسو فعض نم ىرخأ ةيحان نع فشكي « ريطخ ىركدع أطخ
 , (©©ةيسادنألا ةريزحلا هبش نع ىدحوملا

 ىلع ةراغإلا ىف ةصرفلا سفن ( جوببلا ) نويل كلم ىنثلا ودنانرف زبتناو
 « ةيليبشإ صحف ازغو « هتاوقب ماعلا سفن ى جرخف « ةيمالسإلا ىضارألا

 جرخف . ةيلييشإ ىونج شيرشو شكرأ ىنيدم زاوحأ ىتح هريس ىف لصوو
 « ةريبلط ةقطنم ىلاهأ نم ىراصنلا نم ةوقب اوقحلف « ةيليبشإ نم نودحوملا هيلإ
 امم قدحأف ٠ مهمضارأي نودحوملا هلزنأ ام ماقتنالل ودبي ايف تجرح دق تناكو
 اهم اورسأو « ةيشاملاو مئانغلا نم اهعم ناكام اوتقتيلاو « اهوفابأو وتحول
 , ©0خايشألاو ةفيلحلا مامأ مهقانعأ تب رض كلانهو « ةيليبشإ ىلإ اوذخأ « نينامث

 كلم زبكي رنه وسنوفلأ اذحو « لئامم ناودع سلدنألا ىبرغ ىف عقوو
 ىلا ةندهلا ضقني نأ امهلثم مزتعا دقو «نويلو هلاتشق ىكلم هيليمز وذح لاغتربلا
 اصوصخو « ىرخأ ةرم هفده ةجاب ةنيدم تناكو . ىدحوملا ةفيلحلا عم اهدقع
 «(م111/0) هدا/#“ ةنسوف اهلإ راسف . اهءاخرو اهقنور تدرتساو ترمع نأ دعب
 «هتاوقب راسو اهكرت مث . اهلعبلغتي نأ داكى تح امايأ اهزانو «ءاهعورز فستناو

 ةيبرغلا اهتيحاض ىلإ هفحز ىف لصوو ؛ ةيليبشإ ىداو ًادصاق قرشلا بونحلا وحن
 ةرم ةجاب ىلإ داع مث « ةيليبشإ زاوحأ ىف ثاعو « اهف نخأو اهلخدف « ةنايرط
 ءانثألا كلت ىف ةجاب لهأ ناكو . اهلهأ نم ترفقأ دقو ًابارخ اهدجوف ىرخأ
 اهلاو نأ كلذو . مهتنيدم نم رازفلا ىلإ ممترطضا « ىرخأ ةنحم مهئباصأ دق

 مكاح ريزو نب ىلع هيلإ مضناو « امناسرفو اهدنجم اهنم جرخ تلصميت نب رمح
 نيبو مهنيب لاتقلا بشنو « سناد ىنأ صحف ىلع راغأو « هتاوق ىف ةبرش نصح
 اومضناو « ةأجف نيرتتش ىراصن نم ةوق تمدق كلذ ءانثأ فو . ىراصنلا
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 ريزو نبا هليمزو تلصميت نبا مزهاف « نيدحوملا ةلتاقم ىف مهاوخإ ىلإ
 ةجاب لهأ ىلإ ربحلا لصوو « نوقابلا لتقو «ةلاجرلاو ناسرفلا نم ةلمج عم ارسأو
 « ةلئريم ةنيدم ىلإ اودصقو « دلولاو لهألا ىف مهنيدم نم رارفلاب اوردابف

 هليمزو تلصميت نبا لمكو (م 1194 هيلوي ) 74ةنس مرحنلا رهش ىف كلذو

 ريزو نبا ىدتفاو « مدعأ مث تلصميت نبا بذعو « ةيرملق ىلإ ريزو نبا

 , ©©رانيد فالآ ةعبرأب

 هلوقتف «٠ ىرخأ ةروص ىف ةوزغلا هذه ةصق ةيلاغتربلا ةياورلا انيلإ مدقتو

 « هدهع ىلوو زيكيرته وسنوفلأ دلو وناس وه ةيليبشإ ىداو وزغب ماق ىذلا نإ

 « ةنايرط رهاظ ىف نيدحوملا مزهنأ دعبهنأو (ه 1/4 ) م 111/8 ةنس ىف كلذو

 « ةجاب ةرصاحم راس دق ًايدحوم ًاشيج نأ ذئدنعملع هنكلو «ةلبل ةنيدم وزغل راس

 مزهو « هتاوق قابب اه قحل مث « نيمجاملا تدر هناسرف نم ةراتخم ةوق ثعبف

 , ؟9نيلاغترلا ةزوح ىف ةجاب تْيقبو « ىرخأ ةرم نيدحوملا

 هيوخأ بوقعي وبأ ةفيلدلا اعلا « ةيلاوتملا ثادحألا هذه رثأ ىلعو

 ةرضح ىلإ ةبطرق ىلاو ىلع نسحلا ابأو « ةيليبشإ ىلاو نسحلا ىلع ابأ نيديسلا
 710 ) ه هال“ ةنس ناضمر ربش نم نماثلا مويلا ىف ةيليبشإ ارداغف ٠ شكارم

 «ةيليبشإب نيدحوملا خايشأ نم ةلمجو نوزعنب ىلع وبأ امهعمو « (م114١1١ رياربف

 هبجي ايفو « سلدنألا نوئش ىف اليوط ةفيلخلا امهعم ثحب ةرضحلا ىلإ الصو الف
 ىلإ فارصنالاب ارمأ مث . نيملسملا ىضارأ نع عافدلاو «٠ ىراصنلا ةبراح هلمع

 . (م 1١1/8 هينوي ) ه ها/4 ةنس مرحملا ىف اهلإ الصوف « ةريزحلا هبش

 ةكرحب بوقعي وبأ ةفيلحلا ماق ء ه هام ةنس ىنعأ « ماعلا اذه سفن ىفو

 مهاربإ نب سيردإ ءالعلا ايأ هريزو بكف « هلامعو هئارزو نيب ةلماش ريهطت

 ةدرام ةنيدم ىلإ هافنو « ملاومأ ىصتساو « مهلع ضبقف « هينبو عماج نبا

 ةفيلخلا قوت ىح « ماوعأ ةتس وحن ةعضو رقف ىف اهم اوماقأف « سلدنألاب

 ةرازو نولوتي عماجونب ناكو .فسوي وبأ ةفيلخلا هدلو مهلع افعف « بوقعي وبأ
 سيردإ مهديمعو « ًاماع رشع ةسمخ ذنم ىأ « هككح ةيادب ذنم « ىدحوملا ةفيلخلا

 ةبارق نم ىنعأ « رادلا لهأ باعصأ نم عماج نب مهاربإ دلو وه « عماج نبا

 )١( ص برغملا نايبلا ٠١ و31١8 .
 )؟١(  211 8 2783ل. ةلتممسلم ؛ اسمعو قلسمطلعر 1. ل. م.



 : ها 44 تع

 « اوغبو ةداعلاك اوغط «مهئاطلس نكمتو ءمهنأش امس الف « ترموت نبا ىدهملا
 « لاعلا نم نيرخآ ةدع ةفيلخلا بكنو . مهرين نم صلختيل بوقعي وبأ مهكنف
 « ةيليبشإ فرشم ملعملا نب هللا دبع وبأ ءالؤه نم ناكو « مهضعي مدعأو
 , ©0مريغو « نونح نب ىلع نسحلا وبأو « ةسالبح فرشم رخاف نباو

 ىلإ « ةبطرق ىلاو نسحلا ىنأ ديسلا ىنبا ةفيلحلا ثعب اه هال4 ةنس فو
 لو . ةقلام رظن هللا دبع دمحم وبأ ىلوو « ةطانرغ رظن ديز وبأ ىلوف « سلدنألا
 « ةيليبشإ ىلاو نيسحلا ىلعوبأ ديسلا ةفيلحلا وخأ ىفوت ىتح كلذ ىلع ليلق ضحي
 نه وتو . ةسايلمح ةنيدمل اياوناكو « نمملا دبع نب سابعلا وبأ ديسلا هوخأ مت
 « هساجمو بوقعي ىلأ ةفيلخلا ةموكح ناكرأ نم اناك نانثا ةيدحوملا ةلودلا مالعأ
 ةبلط خيش ىتلاملا دمحموبأ هيقفلاو « سلدنألا ءامعز ديمع نوزع نب ىلع وبأ امثو
 ىدل ىظحو « بدألاو ثيدحلاو هقفلا باطقأ نم ناكو « شكارمب رضحلا
 ةلودلا ىف هتناكم تلعو « بوقعي ىنأ ةفيلهلا هدلو مث 2 نماوملا دبع ةفيلحلا
 ةءارقو «ةدراولا لئاسرلا ليصوتو « ةفيلخلل لئاسملا عفر ىلوتي ناكو . ةيدحوملا
 ءارعشلا راعشأ هيلإ عفريو « نينمؤملا ريمأب ةالصلاو ةباطخلل مدقتيو ؛حتفلا بتك
 بدأ هل ناكو « وزغلاو ةكرحلا ىف ةفيلحلا بكر مزاليو « ةفلتخلا تابسانملا ف
 . ؟©9دهزلا ىف اهسالو ديج رعشو « عراب

 د

 ىف نييلاغتربلا ناودع دتشا (م 111/4 ) ه هال ةنس ىنعأ ىلاتلا ماعلا فو
 ماقو « ةفيلخلا عم اهدقع ىتلا ةندهلاضقن دق زيكي رنه وسنوفلأ ناكو .رحبلاو ربلا
 مهناودع مقافت مث « انمدق اهسح ءةجاب ةنيدم مث «ةيليبشإ ىداو وزغب نويلاغتربلا
 ثعبف « ناودعلا اذه درل دوهجمب نودحوملا موقي نأ ةفيلخلا ررق ذئدنعف « ًاعابت
 راسف « لاغترلا ئطاوش وزغل شيندرم نب مئاغ ةرمإ تحت ةتبسب طبارملا هلوطسأ
 « نييلاغترلا نفس نم نيتنيفس ىلع ىلوتساو « اهرغث مجاهو « ةنوبشأ بوص مناغ
 تمجاهو بونحلا ىلإ ةيلاغترب ةيرحب ةلمح تراس ذئدنعف . ةتبس ىلإ هلوطسأب داعو
 ةلابق ةعقاولا « شيطلش ةريزج ىلع تلوتساو « ةيبونحلا برغلا ةيالو ئطاوش

 . 1 111 ص ثلاثلا ممقلا .برغملا نايبلاو « 180 ص بجعملا ىف ىثكارملا (1)
 ا ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا (؟)



 دز 800 تي

 رسألا ىف اوقبف نيملسملا اهناكس نم ًاريثك ترسأو «.ليدوأ رهن بصم ىف ةبلو
 , ©20بوقعي وبأ ةفيلخلا مهادتفا ىتح

 ثدحتن ىلا ةصفق ةوزغب هلاغشنال رمأو «ءادتعالا اذهل مقتني نأ ةفيلخلا ىأرو

 شوندرم نب مئاغ جرخف « ىرخأ ةرم لاغتربلا وزغب هلوطسأ موقي نأب « دعب اهنع
 تسرو « ةيلاهشلا لاغتربلا هايم ىلإ تراس « ةيرحب ةلمح ىف « ءالعلا وبآ هوخأو
 اولواحو «لخادلا ىلإ نوملسملا ذفنو « هنوبشأ ىلامشوتروب ىد نترام ناس دنع
 اهمكاح نكلو « ئطاشلا نم ةبرقم ىلع عقت ىلا . « سوم ىد وتروب » ةمجاهم
 عقت ىلا انيناكلأو « نيرتئش ةنيدم ىلاهأ هتنواعمل رفنتسا ونيبور لاريمألا ىلاغتربلا

 « اجيدنم لابج ىف نيملسملا انيك نويلاغتربلا ربدو « هداجنإل اوعرهف « اهلامش ىف
 نم ةلمجو « ءالعلا وبأ هوخأو مناغ رسأو « مهفوفص تقزف « مهلع اوضقناو
 ىلع اولوتساو « مهعاتمو مهمالسأ ىلع نويلاغتربلا ىوتحاو ؛ نيدحوملا رباكأ

 هذه تعقوو . ةنوبشأ ىلإ ام اوراسو « ابف ناك نم اورسأو ةيدحوملا نفسلا

 بتكو . (م٠118 ةئس هينوي ١١ ) ه 01/5 ةنس مرح رهش فصتنم ىف ةعقوملا
 لاله هيخأ ىلإ ةفيلخلا دهعف « ثرغلا سمتلي ةفيلحلا ىلإ هلاقتعا عضوم نم مناغ
 ىلإ هب ثعبو « كلذل مزاللا لاملا عمجف « هيخأ ءادف ىف رظنلاب شيندرم نبا
 نكلو ٠ ؟9هباحصأ ةيقبو هيخأو مناغ نع جرفأو ٠ ىراصنلا ىلإ لمحف « ةيليبشإ
 نع ىرخأ ةياور انل مدقي « ةياورلا هذه بحاص وهو « ىراذع نبا نأ ىرتس
 . هباحصأو مئاغ ءادتفا

 الوطسأ اودشحف « ريكأ رصنب « مهرصن اوعبتي نأ نويلاغتربلا لواحو
 دصقم ناكو « ونيبور لارمألا ةدايقب برغلا ةيالو ئطاش ءاذحب راس ًامخض
 دئاق نكلو . ىدحوملا لوطسألا زكرم ةتبس ءانيمل ةبرضب اوموقي نأ نييلاغترالا
 اهنم جرخ « مناغرسأ ذنم هتدايق ىلوتىذلاوهو « عماج نب هللا دبع ةتبس لوطسأ
 تعمتجاو « ىلقصلاسابعلا ىنأ ةدايقب ةيليبشإ لوطسأ تقولا سفن فجرخو ؛هلوطسأب
 لاغتربلا ئطاش بوص ةعمتجم هنم تراس مث « سداق رغئب ةيدحوملا ليطاسألا
 لوطسألا ناكو « برغلا ةيالو طاش ءاذحب الامش ريستل تفطعنا مث « ىنونحلا

 لكبسإ سأر ةلابق ناقيرفلا قتلاف «بونملا وحن هريس ذئدنع أدب دق ىلاغترلا

 5 ١١7 ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا )000(

 . 115 ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا ( ؟)



 هج د

 رشع سماخلا ىف ءاقللا اذه عقو نأ ردقلا بئارغ نم ناكو « ةنوبشأ ىونج

 نم طبضلاب ماعل ىنعأ (1141 ةئسويام رخاوأ ) ه ه1 ةنس مرحملا رهش نم

 هيف اسر ناككملا نم ةبرقم ىلعو « سوم ىدوتروب » ةعقوم هيف تعقو ىذلا مويلا
 ةكرعم نلوطسألا نب تيشنف « شيندرم نب مئاغ ةدايقب ىدحوملا لوطسألا

 ء نيود لالا مدلك لقو  ةعزه رش نويلاقتلا ايف مزح ةفيع ةيرع

 ةثامئامثو فلأ وحن اورسأو « مهفس نم ةنيفس نيرشع ىلع نوملسملا لوتساو
 . ارهاب ًايدحوم ارصن ناكو « حالسلاو داتعلا نم ةريفو مئانغ اومنغو « ريسأ

 « ىرسألا ىف ةرضحلا ىلإ اراسف « ىلقصلاو عماج نبا نارفاظلا نادئاقلا ردابو

 ءادتفال ىرسألا ضعب صيصختب رمأف « نينمؤملا ريمأ ىلإ اهامدقو مئانغلاو
 , ©90نيقابلا مادعإب رمأو « هباعصأو شيندرم نب مئاغ

 نم سلدنألا ىضارأ ىف تاراغلا ضعبب تقولا سفن ىف نويلاتشقلا ماقو

 تناك« ةيسيئرلا ةكرعملا نأ ديب « ًاببسو ًابيرخت ةداعلاكاهف اونْحْنأو « ةلطيلط ةيحان
 كراعملا هيف تعقو ىذلا تقولا سفن ىف هنأ كلذ . نييلاغتريلاو نيدحوملا نيب مرطضت

 لاغتربلا ىضارأ نوزغي نودحوملا ناك « نيقيرفلا نيب ركذلا ةفلاسلا ةيرحبلا

 ةدايقب ةيوق ةيدحوم ةلمح « ةيليبشإ نم تجرح « هها/7 ةنس ةحتاف ىف « ةيلخادلا

 ةنيدم بوص ىبرغلا لامشلا وحن تراسو « قاتنملا نيدوناو نب دمحم هللا دبع ىأ

 « راجشألاو راعلاو موركلاو عورزلا اوفستناو « ع ىف اوثاعو ةرباي
 نونخشي نوملسملاو « ةئيدملا لخاد نويلاغترلا عنتماو « ةيش | نم ًاريثك اوقاتساو

 « ةأجف ةرباي نم نويلاغتربلا جرخ موي تاذ فو . د
 ددع مهنم لثقو « ةمزه رش اومزهف « ةيماح ةكرعم ىف نيدحوملا عم اوكيتشاو

 « اهنع فرصنا مث نيموي نيدوناو نبا اهلع ماقأف . ةنيدملا ىلإ نوقابلا 39 مج

 هلاجر ىبسو « هيلع ىلوتساو ىراصنلل رخآآ انصح هتدوع قيرط ىف مجاهو

 رهش رخاوأ ىف كلذو « ىرسألاو مئانغلاب القثم « ةيليبشإ ىلإ داع مث ء هءاسنو
 ©0(م1141 ةنس هينوي ) ههالا/ ةنس مرحم

 « نيرتتش لهأ نم « ةيلاغترب ةلمح تجرخ ىتح كلذ ىلع ليلق ضعي ملو
 جرخف « ةيليبشإ زاوحأ نم فارتشلا صحف ىّبح تراسو « هناي ىداو رهن تريعو

 8 مكا صق جا نودلخ نباو « 8١1١و ١١1 ص ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلأ 60

 م 1١0 ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا ( ؟)



 تالق

 « نوعبسو ةثامىراصنلا نم هيف لتق فينع لاتق امهنيب ب شنو «ةيليبشإ ركسع مهلإ
 « ةكرعملا ىف كرتشاو مهنيك جرخف « انيك اوبتر دق اوناك نييلاغتربلا نكلو
 ةنيدم ىلع تقولا سفن ىف نويلاتشقلا راغأو . ةعامج مهنم لتقو نوملسملا مزهناف

 ةفيلخلا طيحأو « ةمواقم الو لاتق نود اوفرصنا مث . ةبطرق ىضارأ ىلعو ةجتسإ
 , ©90ثدح امب الع شكارمب

 نييلاغتريلا ناودع مقافت (م 1187 ) ه ها/8 ةنس ىنعأ « ىلاتلا ماعلا فو

 « نيرتئش ناسرف اهماوق ةيوق ةيلاغترب ةاح تجرخف . سلدنألا ىضارأ ىلع

 ىتح « ةيليبشإ لونج فرشلا تحاتجاو « هناي ىداو رهن تربعو « ةنوبشأو
 سراف فلأ ىف اهلزانف « ريبكلا ئداولا بصم ىلع :29ةقولش ةنيدم ىلإ تلصو
 ىلع توتحاو « نيملسملا نم اه ناك نم تلتقو « اهمحتقاو « لجار فلأو
 نوصح نم هريغو ©")رصقلا نصح ىلع تلوتسا مث « مئانغلاو ىرسألا نم ريثك
 قافتو . دحأ اهليبس ىف فقي نأ نود « ةلبل قيرط نم تداعو « ةيحانلا كلت
 ريغصلا شنفذأ وأ نماثلا وسنوفلأ جرخف « نييلاتشقلا ناودع تقولا سفن ىف

 ىف ركسعو « ةبطرق بوص الوأ راسو « هتاوق ىف ةيمالسإلا ةياورلا هيمست امك
 تراس هتاوق نه فئاوط ثعب مث ٠ رفص ربش نم عبارلا ىف كلذو « اهرهاظ

 « ةيسلدنألا دعاوقلا كلت ىف بارطضالا داسف « ةطانرغو « ةدنرو « ةقلام وحن

 لوح ىعافدلا نيدحوملا دوهجم عمتجاو . قيضلا دتشاو « راعسألا تعفتراو
 ىلإ هتاوق نيدوناو نب هللا ديعوبأ اهدئاق هجوف « اهتياهل طوحتلاو « ةيليبشإ
 صحف نع نيلاتشقلا عفد ىلإ هركسع ضعب هجوو « اهزيزعتو « ةرواح ا ءاحنألا
 «ةيليبشإو ةبطرق نب ةعقاولا ىضارألا ىف نونخشي نويلاتشقلاو كلذ لك « ةنومرق

 داكو « ةجتسإ ةنيدم ةلزانم ىلإ نماثلا وسنوفلأ راس مث ء دحأ هدري نأ نود
 دمصي نأ عاطتسا ىوكلا هللا عاط نب دمحم ابأ اهلاو نكلو « اهلع بلغتي

 اداسف ةقطنملا كلت ىف ثيعي وهو « ةيليبشإ بوص وسنوفلأ اهرداغف . اف

 ضعب ىلع بونحلا وحن نوفحازلا نويلاتشقلا بلغت كلذ لالخ ىفو . ًاريمدتو
 عورزلا اوفستناو « نيملسملا نم ةئاعبرأو آذلأ هيف اورسأو « ةدنر نوصح

 )١( ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا ١١8 « ص 5 ج نرودلخ.نباو 14١ .

 ةهماسءهع له ةاهرتمع راكول ناس ةينابسإلاب ىهو ( ؟ )

 همماناءةممم ةينابسإلاب وهو (؟)



 5 هالة

 نم مئانغلا نم ةميظع ريداقم ىلع اولوتساو « ةريزحلاو ةدنر ىضارأ ىف

 أ . اهريغو ةيشاملا

 نويلاتشقلا هققح ام رطخأ 212ةليفتنش نصح ىلع نماثلا وسنوفلأ ءاليتسا ناكو
 « ةبطرقو ةيليبشإ نيب ةعقاولا ةقطنملا نوصح عنمأ نم ناكو . ةوزغلا كلت ىف

 رشع عباسلا ىف نويلاتشقلا هيلع ىلوتساف « ةعينم راوسأ هلو ةيلاع ةوبر قوف عقي
 مهددعو « نيملسملا نم هب ناك نم اورسأو (مم7 هينوي 77 ) رفص نم

 نيعبسو ةسخو ةئاعبسو نيفلأ غلبع ةيليبشإ لهأ مهادتفاف ءءاسنو لاجرنبب ةثاعبس

 «نصحلا ةيوقتي نماثلا وسنوفلأ ىنعو . عماخلا دجسملاب سانلا نم تعمج « ً؟رانيد

 « لجار فلأو سراف ةئامسمح نم ةيماح هب عضوو « ةيعافدلا هتابهأ ةفعاضمو

 نيح لاق هنأ ىوريو « حالسلاو ددعلاو تاوقألاب هنحشو ىراصنلاب هنكسأو

 دعب ةلاتشق كلم علقأو . «ةيليبشإو ةبطرق ذخآ نآلا ١ : نصحلا اذه ىلع ءاليتسالا

 هها// ةنس لوألا عيبر نم رشع ثلاثلا ىف كلذو « هدالب ىلإ ًادئاع هتاوقف كلذ

 . ؟9ًاموي نيعبرأو ةسمخ هتوزغ ىف ىضق نأ دعب (م 1147 هيلوي 17
 . هدادرتسا ىلغلمعلا اوررقف «ةليفتنش نصح دقف ةروطخ نودحوملا كردأو

 ءاحنأ رئاس نم دوشحلا « ةيليبشإ ىلاوو ةفيلخلا دلو قحسإ وبأ ديسلا ىعدتساو
 . ه ها/4 ةنس رخآلا عيبر ةرغ ىف هتاوق ىف جرخو « داهحلا مسرب سلدنألا
 ضعب ىلع رغتل ةينارصنلا ةليفتنش ةيماح تجرخ نأ تقولا سفن ىف ثدحو

 ءاهومزهو اهولتاقو ءاهربغو ةنومرق نم نوملسملا الإ جرخف « ةرواجما ءاحنألا
 ديسلا ىلإ ىرسألا اوقاتساو « ىرخأ ةلمج اورسأو ًاسراف نيعبس اهنم اولتقو
 ةلزانمىلع نيدحوملا «ىلحنارصنلا اذه عجشو . قيرطلا ىف مهمادعإب رمأف قامسإ ىنأ

 ناوملا هنع اوعطقو « هراصح اومكحأو « ةيحانلك نم هوقوطف « ةليفتنش نصح

 « باودلاو دنحلا رثكأ تام ىتح ًاموي نيعبرأو ةتس راصحلا رمتساو « تافولعلاو

 نصحلا داجنإ ًادصاق ةلطيلط نمهتاوق ىف نماثلا وسنوفلأ جرخ كلذ لالخ ىفو

 اوعفرف «ىلوألا ىدامح نم سداسلا ىف نيدحوملا ىلإ همدقم أبن لصوو « روصخملا
 ىلإ نماثلا وسنوفلأ لصو كلذ رثأ ىلعو .ةيليبشإ ىلإ نيدئاع اوفرصناو « راصحلا

 نمو « ةثامسمحلا هتيماح نم ةيقبلا مه « ًاسراف نيس ىوس هبدحي ملف نصحلا

 5دهاهثنا# ةينابسإلاب وهو )١(

 ١١54 ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا .(؟)



 بتبالوا تع

 « ءابولاو ضرملاو راصحلا رثأ نم نوقابلا كله دقو « فلأ نم ةئاّمس ةلاجرلا

 ةيناثلا ىدامج نم رشع سماحلا ىف كلذو هنع ليحرلاو « نصحلا ءالخإب رمأف
 , 99(م1141 ةنس ريمتبس 15 )

 « وزغلا فانئتسا نودحوملا ررق ىتح « ةليقتنش ةوزغ ىهنت تداك امو

 قو « « مج ددع ةيليبشإب مهنم عمتجاف « دنحلا دشحب نيدونإو نب هللا دبعوبأ مهاو

 ةيليبشإ رداغ ء ( م7١ رمتبس 4 ) ه 1/8 ةنس ةرخآلا ىدامح نم نماثلا

 ىتح ةجرعنم ًاقيرط كلسو « سلدنألا خايشأو نيدحوملا خايشأ هعمو هركسع ىف

 « ىروشلل سلجم خايشألا دقعو « هركسع زيم كلانهو « ةتب نصح ىلإ لصو >

 «ء هجاتلا رمت - ىلع ةلطيلط ىبرغ ةعقاولا ةريبلط ةئيدم وزغ ىلإ ريسلا هيف ررقت

 « لامشلا وحن ىدحوملا شيحلا هجنا دقف مث نمو . ةيلاتشقلا دودحلا ندم وأ ىهو

 ًادبلم ًآمتاق وحلا ناكو « هنايىداو رهن مث (انيروم ارييس ) تاراشلا لابج ريعو

 ىراصنلا نطفي نأ نود ةريبلط نم ةبرقم ىلع ىحضأ ىتح راسف « بابضلاب
 0 لا اع عبالي دكا لإ

 فرشأ املو . رارفلا ىف حجمن هنإف مهليلد الإ اعيمح مورسأو ' ممم اوقدحأف
 دق رافلا ليلدلا نأ اوملعف « انغم مهمامأ اودجي مل « هجاتلا ىداو ىلع نودحوملا

 ى كلذو « ةريبلط رهاظ ىلإ اولصو ىتح رسلا اوعرسأف « مهمدقمب رطخأ
 . ةرخآلا ىدامج فصتنم

 «ةنيدملا نم ليم وحن ىلع عقت ةعفترم ةوبر نودحوملا لتحا ىلاتلا مويلا فو
 ىلع مهدالب لوخد ىلع نيملسملا مادقإل ىراصنلا شهدو . اهم مهلحم اوبرضو
 «ةقطنملا كلت فر وهظلاىلع مهنم دحأ ءورجي مل ةليوط ةدمتضم نأ دعب ءوحنلا اذه

 لاتقل اوجرخو « ةرواحملا نوصحلا لهأب اودجنتساو مهتاوق اودشح لاحلا ىفو

 ام دعب « نيفرصنم ةوبرلا اورداغ دق كلذ لالخ نودحوملا ناكو « نيدحوملا

 « مهاتق ىلع نيممصم مهعابتا ىف ىراصنلا دجف « مئانغلا نم مهيأ تألتما

 دحأ ءارو اوفقوت « ةنيدملا نم لايمأ ةينامث وحن ديق ىلع نودحوملا حبصأ املو
 « ىنافتلاو داهحلا ىلع مهتحي نيدوناو نباو ٠ ىراصنلا ءاقلل اودعتساو لالتلا

 نةقيرفلا نيب ةبقترملا ةكرعملا تبشن مث . مهدالب نع نيديعب ودعلا ىضارأ ىف مه ذإ

 « اهرثأ ىلع اومزه « ةقداص ةلمح نييلاتشقلا ىلع اولمحو ٠ نودحوملا تيئف

 5 54١ ص 5 ج نودلخ نباو. « ١١١ ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا )01(



 تباؤ هوا

 ةيمالسإلا ةياورلا لوقت اهسح مهنم لتقو « رابدألا اولوو « مهفوفص تقزمو

 « مهداتع ىلع نوملسملا ىلوتساو « لجارو سراف نبب فال ةرشع نم رثكأ
 نيدوناو نبا ثعبو .« نيطبتغم نيرفاظ ةيليبشإ ىلإ نودحوملا داعو . معاودو

 ديسلا هدلو ىلع هبضغ ىدبأ هنكلو « هب رسف « حتفلا باتكب ةفيلخحلا ىلإ

 هنأ عم « نيدوناو نبا ىلإ اهتمرب تبسن ىلا ةوزغلا كلت رضحم مل هنأل قاحسإ ىنأ
 . ءاطعلا نم مهمرحو « دانجألا نم فلخت نم لك بقاعو « هداوق ةلمج نم

 هلوقو « نيدوناو نبا ىلع ةفيلخلا در نم ودبي هنإف ىرخأ ةهج نمو
 ةفيلحلا نأ كلذ نم ودبي . « بر هللا نكلو تيمر ذإ تيمر امو » هيلإ هباطخ ىف
 خايشألا ةيقب نود « نيدوناو نبا اهزرحأ ىثا ةيلاوتملا تاراصتنالاب صغ دق
 فسوي بوقعي ىنأ دلو وه « اذه نيدوناو نب دمحم هللا دبع وبأ ناكو . ةداسلاو
 مملقتو ملعلا داهم ىف أشن دقو « نيس لهأ رابك نم قاتنملا نيدوناو نبا
 ةدايقلا هالوو ركسعلا ىلع همدق مث « هيلإ هبرقو « هسلجم ىف نمؤملا دبع ةفيلحلا
 ةبراحم ىف رهظ سلدنألا ىلإ دفوأ املو . ةيقيرفإ ىف هتاوزغ رئاس ىف هبحصو
 « سويلطب ىلإ ة ةريملا ةلفاق ةدايق فو « نيرتتش ىراصنل هتعيزه ىف مث شيندرم نبا

 هلك كلذ عمو . ةريبلط ةوزغ ف ىف ًاريخأو « ةنومرق نع نييلاتشقلا در ىف مث

 ىف ةيليبشإ ىلإ همدقم دنع كلذو « بابسألا هفئأل ةفيلخلا هيلع بضغ ام ناعرسف

 ةبرقم ىلع « قفاغ ىلإ هبيرغتب رمأف « ةاشولا هقح ىف ىشو ثيح ء« ىلاتلا ماعلا
 , ©2ابس رقتساو سنوت ىلإ حزن مث « ًآنيح اهب ثبلف « حابر ةعلق نم

 ا

 ماوعألا كلت ىف برغملا ف ثدح ام ضرعتسنل ءارولا ىلإ اليلق نآلا عجرن
 لغش ىللاو « سلدنألا ىلع نييلاغتريلاو نييلاتشقلا ناودع اههف دتشا ىلا لئالقلا
 . داهحلا ةكرح ديدحت نع ةيلخادلا ثادحألاب ةفيلخلا اهف

 صفح ىنأ ديسلا ةافو « ةرئفلا كلت ىف « ةيلخادلا ثادحألا مهأ نم ناكو

 « هريبكو هقيقش صفحوبأ ناكو « بوقعي ىنأ ةفيلحلا ىخأ ن هاوملا دبع نب رمع

 نم « ريرضلا ناهلس نب ىموم ىضاقلا تنب بنيز ىه ةرح مدقت امسح امهمأو
 سطسغأ ) ه هالو ةنس نم لوألا عيبر رهش ى هتافو تناكو « نيسخ باعصأ

 )١( 1838و 114و 188 ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا .



 تةلركس

 ةناكم لغشي نمؤملا دبع ةفيلخلا هيبأ مايأ ذنم ء صفح وبأ ناكو « ( م 6
 هيبأل رزو مث « ناسملت ةيالو هتوتف ىف ىلوت دقو « ةيدحوملا ةلودلا ف ةظوحلم
 « ه هه4 ةنس نمئملا دبع فوت املو . ىوكلا مالسلا دبع هريزو عرصم دعي

 خايشألا ريبك ىاتنملا ىبحي نب رمع خيشلا عم صفحوبأ ديسلا ماق « الس رغثب

 ىلوت مث « هيبأ ةيصول ًاذيفنت « فسوي بوقعي ىبأ رغصألا هيخأل ةعيبلا مظنتي
 صفح وبأ ديسلا علطضاو . هيبأل ناكام وحن ىلع ةباجنحلا بصنم ةيادبلا ىف هل

 ةكلمم مطحتب تبننا ىلا ةيبرحلا لامعألا فو «سلدنألا قرش ةلح ىف طسق ظعأب

 هيخأ ةلود ىف لتحي مومعلا ىلع ناكو « شيندرم نبا.ةروث ءابتناو « قرشلا

 .بيصن ظعأ ايف تبلاو رومألا ريبدت ىو « ةناكم ٍظعأ بوقعي ىلأ ةفيلخلا

 ةعقاولا ةصفق ةنيدمب ةروثلا تعقو ه هه ةنس ىنعأ ماعلا اذه سفن ىو
 سيداب ىب ةلود تفعض ذل« ةصفق تناكو . ءارحصلا فراشهىلع ناوربقلا لونج

 هللا دبع مهديمعو « دنرلا ىنب لظ ىف ةيلحم ةرامإ لزنم « ةيقيرفإب نيجابنصلا
 ىلع هناطلس طسبو « ًاعابت هرمأ ىوقو « ةصفقب لقتساف « دنرلا نب دمحم نبا

 هدفاح مث ءزتعملا هدلو ةرامإلا ىف هفلخ مث « ةنيطنسق ىتح ةرواجنأ دالبلا نم ةدع

 « ةيقيرفإل هتوزغب ه 084 ةنس ىف نمؤملا دبع ماق املو . زتعملا نب ممت نب ىبحي

 . ايدحوم ايلاو ةصفقل نيعو « ةياجب ىلإ دنرلا ىنب لقنو « ةصفق ىلع ىلوتسا
 اكو + ىجابتصلا ىموم نب نارنع ةةروفلا تعقو ارح قدحسوملا ةنصفق لاو ناكو
 ةياجب ىلإ اهلهأ نم فيفل ثعبف « ةنيدملاب بارطضالا عقوو « ةريسلا ءاسأ دق
 تمرطضاو « مهلإ مدقف «ليوطلاب فورعملا دنرلا نب زيزعلادبع نب ىلع ةوعد ىف
 ى هعجشي ناكو « ةنيدملاب دنرلا نبا دبتساو « ىسوم نب نارمع لتقو « ةروثلا

 .©93ةياجم نم رصتنملا نب ىلع دئاقلا هبيرق هيلإ مامضنالل برعلا ضرحيو « هتروث
 « ةيقيرفإ ىلإ هسفنب ريسلا مزّتعا « بوقعي ىنأ ةفيلحلا ىلإ ءابنألا هذهت يمن الف

 سرام ) ه هاله ةنس لاوش نم رشع سماخلا ىف شكارم نم هتاوق ىف جرخف

 تناك ىلا ةيرودلا ةكربلا نأ « ةالصلا بحاص نبا انل ىوريو « ( م٠118 ةنس

 ىوس « رانيد فلأ فلأ ةرم لك ىف غلبت تناك ةوزغلا كلت ىف ركسعان ىطعت

 ةفيلخلارمتساو «؟9دشح ىذلا شيحلا ةماخض ىلع لدي امم « قفارملاو تافولعلا

 .ا55 ص5 جنودلخ نبا )١(
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 ها 57

 فسوي ابأ ديسلا هدلو مدقو « ىحضألا ديعب قيرطلا ىف لفتحاو « ًاديث و ه ريس ىف
 ىلإ هتاوقي ةفيلخلا لصوو . ناسملت ىلإ هقبسف + شيحلا ةمدقم ىلع بوقعي
 ناسمنتنم جرخ « هتئبعتو شيحلا ةبهأ تلك املو « ه 91/5 ةنس لئاوأ ىف ناسملت
 . اهم لزن ةياجم ىلإ لصو الف « ةيقيرفإ ىلإ ًاهجتم « رفص ربش نم رشع ىناثلا ىف
 ىلاوي هنأو « ةصفقب رئاثلا هبيرق عم ئطاوتمرصتنملا نب ىلع دئاقلا نأ هيدل ققحتو
 تطبضو « هديبأتل برعلا ضيرحت ىلاويو « ةروثلا ىف رارمتسالا ىلع هضيرحن
 نم ةفيلخلا راس مث . هلاومأ رئاسب طيحأو « هيلع ضبقف «كلذ ديت لئاسر هل زئعب
 ديكأتو «هيدل لوثملا ىلإ حاير نم برعلا خايشأ رداب «ةصفق نه برق الف «ةياجي
 رطضا ىتح « قيناجملب اممرضو ةصفق لوحراصحلا ةفيلدلا برضو .مهتعاطو مهئالو
 ىلإ دترا مث « قذيبلا لوقل ًاقفو ديحوتلا وأ « ملستلاو ناعذإلا ىلإ دنرلا نب ىلع
 مه ها/5 ةنس ناضمر ىف كلذو ةصفق نودحوملا لتحاو «ىرخأ ةياورل ًاقفو سنوت
 « نيسحلا ىنأ ىلعدينسلا هيخأل بازلاو ةيقيرفإ ةيالوب ةفيلخلا دقعو (م1181 ريا ربف)
 .©0ىموم ىنأ ديسلا هيخأل رخآ لوق ىلع ناوربقلا ةيالو وأ ةياجم ةيالوبو

 نولزني نيذلا برعلا ةلاّمسا ىف هيعاسم ديدجتل ةصرفلا هذه ةفيلخلا زهناو
 ىعاسملا هذه انل حرش دقو . سلدنألاب داهحا ف مهيغرتو ةيقيرفإ نم ءاحنألا هذه
 خايشأ هيدل عمتجا امل هنأ كلذو . ةبطرقب نيدحوملا ىلإ اههجو ىلاحتفلا ةلاسر ىف
 غباسل ضف نم مهفالسأل ناكامب او ركاذ ءءاحنألا عيمج نم مها ربكو حاير لئابق
 ةمهملاكلتب عالطضالا ىف مهفالسأ وذح اوذحي نأ مهم ردجي هنأو « نيدلا ةرصن ىف
 وزغو « سلدنألاب داهحلا ىف ةمهاسملا وه كلذ ىف هنوعنصي ام ريخ نأو « ةليلحلا
 خايشألا كئلوأ نأو « ةريخألا ةنوآلا ىف مهناودع مئافت دقو ايس ءابم ىراصنلا
 « اهلك حاير لئابق نأو « ةوعدلا هذه ىلإ ةباجتسالل ةبهأ متأ ىلع مهنأ اودبأ
 «ةيفاص تاينو « ةصلاخ بولقب اهنولبقي مهنأ ًاعيمج اودبأ « اهذاخفأو اهنوطبو
 اهلضفت ىلا قيرطلا بوص ةفئاط لك « داشتحالاو ةكرحلا ىف لعفلاب اوذخخأ مهنأو
 . لوبسلاو حاطبلا كلت اهم تألتما ىح مهعومج تلاوتو « اهزاح رسيأ اهارتو
 2 مامز نب ناطلس نب دوعسم ناحرس وبأ خيشلا عمجلا كلذ رضح نم ناكو
 نم هعبت نم لكو هدلوو هلهأب ليحرلا ىف ذخأ « ةباجتسالا ىلع مزعلا عقو الف
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 . هليبس ىف داهحلا ىلع مهر نيعيابم « ليحرلاو لاثتمالاب عيمجلا ردابو « هموق

 فئاوطنم ةيقيرفإب قبب مل هنأ ةكرحلا هذه رثأ نمناك هنأب هتلاسر ىف ةفيلخلا هونيو

 وحن ًاقرشم اهاءرو امو سلبارط تاهجي ملس لئابق نم لزن نم ىوس « برعلا

 « مهؤالمز هب بطوخ امب ًاضيأ اوبطوخ دق ءالؤه نأو « ةيردنكسإلاو ةقرب

 مهلامساى المأ « تقولا سفن ىف اورذنأو « دوعولا بيطأ مل تلذبو “ اوبتوكو
 . مهناوخإ ةكراشم ىلإ مهالجتساو

 ةيبرعلا لئابقلا ةلامسا ىف ةيدحوملا ةسايسلا ةطخ ىلإ انرشأ نأ قبس دقو
 ةفيلخلا اهعضو ىتلا ةطخلا ىهو « ةيدحوملا شويحلا ىف اهدشحو ةيقيرفإب ةلزانلا

 بوقعي وبأ ةفيلخلا هدلو اهعباتو « ههه ةئس ىن ةيدهملا رغنل هحاتتفا ذنم نمؤملادبع

 نم ةيدحوملا ةسايسلل ناك دقو . هانلصف نأ قبس امسح اهذيفنتب هماّتها فعاضو

 وهو ءركذلا ةمدقتملا حتفلا ةلاسر هيلإ تراشأ جودزم فده ةطخلا هذه قيقحت

 كلذو « اهنعمهديأ فكو « اه ةلزانلا برعلا فئاوط نم ةيقيرفإ صيلخت الوأ
 ىلإ مهرافتتسال ايناثو « اهندمو اهعوبرل مهيرختو « اهبلع مهّلاطتسا نم ناك امل

 سلدنألاب وزغلا ىلإ ةلسرملا ةيدحوملا شويحلا معدت ىف مه ةناعتسالاو داهحلا

 هعم تربع ةميظع ًادوشح مهنم لعفلاب دشحي نأ بوقعي وبأ ةفيلخلا عاطتسا دقو

 ىراصنلا ةبراحم ىفو ةذبو ةوزغ ىف ةيدحوملا شويحلا عم تكرتشاو «سلدنألا ىلإ

 ف برغملا ىلإ ةدوعلا بوقعي وبأ دارأ املو. ةريزحلا هبش ىف نيدايملا فلتخم ىف

 ىحاون ىف مهضعب لزتأف « دعاوقلا فلتخم ىف نيقابلا برعلا قرف « ههالا ةنس

 . اهامعأو شيرش ةنيدم ىلي امم « ةيبونحلا ةيليبشإ ىحاون ىف مهضعبو « ةبطرق
 مهدشحو برعلا ةلاّمسا ىف ةطخلا هذه نم ًاريخ نجت مل ةيدحوملا ةسايسلا نأ ديب

 ىعسلاو « ءالولا ةبناجمو «بلقتلا بح نم هي نومستي اوناك امل كلذو ءاهناج ىلإ
 ىلإ اوبلقنا فيك « دعب اهف ىرن فوسو . لئاسولا ىأب ةيداملا مئاغملا ءانتجا ىلإ

 .©0ةيقيرفإ ةقطنم ىف اهموصخ رطخأ نم اودغو « ةيدحوملا ةلودلا ةيراحم

 «ةيلقص كلم لسر هيلإ تدفو نأ « ةيقيرفإب ةفيلخلا دوجو ءانثأ اضيأ ثدحو

 ةيلقص كولم ناكو « ةنداهملاو حلصلا بلطي « بيطلا ملو ذئموي وهو « ىنامرونلا

 عومجم » باتك ىف برعلا دشح ىف هيعاسم حرشل ةنمضتملا بوقعي ىبأ ةفيلخلا ةلامر عجار (1)
 بجعملا باتك ًاضيأ عجادو ©« 1١44-١١7 ص نورشعلاو ةسداسلا ةلاسرلا .« ةيدحوم لئاسر

 . ١79 ص ساطرقلا ضورو © 50١١و ١١4 ص ىثكارملل



 ا دع

 ةيقيرفإ ئطاوش ىف مهناطلس ىلع ىضقو « ةيدهملا رغث نمؤملا دبع مهم درتسا ذنم
 . اهعم ملسلا نورثؤيو « ةيدحوملا ةلودلا سأب نوشخم « اماع نيرشعب كلذ لبق
 لمح نأ ىلع ةفيلحلا عم حلصلا دقع ةيلقص كلم نإ بجعملا بحاص انل لوقيو
 رجح اهنم ةسيفن رئاخذو ًافحت ةفيلحلا ىلإ لسرأ هنأو « اهلعقفتا ةيونس ةواتإ هيلإ
 ترا ف عضو دقو « سرفلا رفاح لثمب هترادتسال « رفاللا ١» ىمسي توقاي

 ,©0هعركت ىف نودحوملا غلابي ناك ىذلا « ناّمع فحصم

 ةلاسرب كلانه نم بتكو « سنوت ىلإ ةفيلخلا لحترا ةصفق حاتتفا رثأ ىلعو
 عم ثعبو - ةبطرقو ةيليبشإ ىلإ - سادنألا ىلإو « شكارم ةرضح ىلإ حتفلا
 ديشي « ليفط نب ركب ىنأ فوسليفلا ةمالعلا هبيبط ظن نم ةليوط ةديصقب ةلاسرلا
 : اهوأ ىف ءاج دقو « ىدحوملا شيحلابو « حتفلاب اهف

 بلاغ بلغأ هللا بزح حبصأ ىجتري ناك ىذلا حتفلا ىضقنا املو

 بقاوعلاب ةحورشم اندصاقم تنيبت ىبح قيفوتلا اندعاسو

 قداص هللا نم دعو انزجنأو

 ىرس اذإ مسنلا به امك اوبهو
 رماع نب لاله ايلع نم نعذأو

 بذاوكلا نونظلا لاطبإب ليفك

 بيآ ةقلع قرشلاب اوكري ملو
 بناجم لك رمألا ىبلو ىنأ

 بناج لك نم قافآلا اومحز دقو 2املوطو ىايفلا ضرع مهب صغي

 دلو قاعسا ىنأ ديسلا ىلإ « ليفط نبا ةديصقو « حتفلا باتك لصو املو

 « ةئتهلل ةيليبشإ خايشأ هيدل لثمو « رورسلاو رشبلا مع « ةيليبشإ ىلاوو ةفيلحلا
 ةالصلا بحاصنب كلملا دبع ناورموبأ دشنأو « دحلا نبا هيقفلا هيدي نب بطخو

 : اهف ءاج ةديصق « ةمامإلاب نما ٠ خيرات بحاص
 مامإو ةفيلخ ريخ لوفقب 2 ىلا لمح تغوص رئاشبلا ريخ

 ©0ماغ بكس لحما رثأ لاو

 ةنس رفص رهش ىف اهلإ لصوف « شكارم ةرضح ىلإ ًادئاع ةفيلحلا لفق مث

 مهمدقتي « هتثنبلل ةودعلا ىلإ سلدنألا دوفو تراس « هلوصو رثأ ىلعو « ه هالا
 « نيدحوملا خايشأ نم هربغو نيدوناو نباو « ةيليبشإ ىلاو قاحسإوبأ ديسلا هدلو

 )١( ص بجعملا ف ىشكارملا ١49 .

 ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا (؟) 116 .

 فئاحلا نامألا مستبا اك تفاو



 هاه -

 هذه تماقأو « ةئنهلا ضرغل ةيسرمو ةطانرغو ةبطرق دوفو كلذك تمدقو
 . اهدالب ىلإ ةدئاع تفرصنا مث « ماعلا رخاوأ ىلإ ةرضحلاب دوفولا

 ةبرقم ىلع عقاولا سوسلا لبج لهأ نم ةفئاط نأ ةفيلحلا ملع كلذ لالخ ىو

 لصحت امىلع مهسقنأل اولوتسا دق « ترموتنبا ىدهملا ةليبق ىهو ةغره دالب نم
 .باصتغالا قيرطب كلذو « لبحلا كلذ نم جرختسي ىذلا ةضفلا ندعم نم

 ,شكارم نم هركسع ضعب ىف ةفيلحلا جرخف « كلذب صاخلا مجنملا لامع نه
 «هيلعزصح ءانبب رمأ « روكذملا لبخا ىلإ لصو املو « هها/8 ةنسرفص لوأ ىف

 « هدلاو ريقو ىدهملا ربق رازف للمنيت ىلإ كلانه نم راس مث « ةيماح هب عضوو

 لبق ةرضحلاب هترايزل مدق ةيليبشإ لهأ نم دفو هعم ناكو « نمؤملا دبع ةفيلحلا
 راز هنإ « دفولا اذه نمض ناك دقو ةالصلا بحاص نبا انل لوقيو « ليلقب كلذ

 الضف راز ةفيلحلا نأو « دشر نبا ديلولا ىنأو ءرهز نب ركب ىنأ ةبحصب نيرعقلا
 عراغلا ةطبارب ىمسملاو ىدههملا دبعتي ناكث يح زيلجبإ لبج ىف ىذلا اغلا نيربقلا نع
 كريتلل امهنم بارتلا نوذخأي سانلا ناكو «ىرسناو ةطبار ةامسملاىرخألا ةطبارلاو

 ءاثر ف مهدئاصق ءارعشلا ظني نأ ءةبسانملا هذه ةفيلخلا رمأو . ىضرملا ىلع هنولعجمو
 ,©0ةريثكلاهتالص مهلعقدغأو «امه رثكمو امهقانم اوركذي نأو «هيبأ ءاثرو ىدهملا

 « هتروطسأ حرشو « ىدهملا بقانم ركذ ىف « ةبسانملا هذهم ليق امم ناكو

 بوقعي ىنأ ىلع دفو « رئازحلا لهأ نم رعاش اهمظن ةديصق « هتلاسرب ةداشإلاو

 خويشو ةفيلحلا نم رضحمب ترموت نبا ىدهملا ريق ىلع هتديصق دشنأو « للمنيتي
 : ايف درو ام ضعب كيلإو « نيدحوملا

 كلامج نيملاعلا ريس ةلالس دجمملا مامإلا ريق ىلع مالس

 همسا ىف مث هقلخ“ ىف ههسشمو

 امتامم دعب نيدلا مولع ىبحمو
 اندلا الم نأب ىرشبلا هب انتتأ

 آبرغمو ًاقرش راصمألا حتفيو

 هنإو ىلجأو ىبقأ هفصو نف

 ةبسسنو ناكملاو مساو نامز

 ددسملا ءاضقلاو هيبأ مسا فو

 ددسلا باتكلا رارسأ رهظمو

 دلخم مانألا ف لدعو طسقب

 دجنمو ريغم نم ابرع كلميو
 ىدهعمل نيبت سمح هتامالع

 ديأتو ةمصع ى هل لعفو

 . 17٠-١88 ص ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلا )00(



 11١أاس

 ىدهلا ةفئاط رصنلل هعبنتو

 اهرمأ ركذلا ىف روكذملا ةلثلا ىه

 ىلوألا ةربابحلا هللا عمقي مه

 ىلا ةرباجحلا مايأ عطقيو
 ةونع ةريزحلا بارعأ نوزغيف

 ةمينغ حتف مورلا نوحتتفيو

 ةمينغ حتف مورلا نوحتتفيو

 ًاحض هنوزغي لاجدلل نودغيو
 مهريسمأو مهف ىسيع لزتيو

 مهتالص ريمألا كاذ مهب ىلصي

 .دمحأ قدصلا ىذ ”ناوخإ مهم مركأف

 ىدست# قحلاب ىدهملا ةفئاطو

 دشرم قحلا نم مكح نع نودصي

 ديشم لك مالسإلا نم تدابأ
 دق نأكو ًاسراف اهم نورعيو

 دق نأكو ًاسراف اهم نورعيو

 دي نع سرتلاب لاملا نومستقيو

 دنهملا ماسحلا دح هنوقيذي

 دجسم بارحمل هوعديف مامإ

 دمعت نع ىطصملا ىسيع ميدقتب
 خخ مههوجو هنم نيفكلاب حسميف ددجحم عب آقح مرسخو

 مهفو هيف رمألا لازي نأ امو دمرسملا ليوطلا رهدلا رخآ ىلإ
 دكؤملا دادولاو ىنم ىأنلا ىلع ةيحت نينمؤملا ريسمأ غلبأف

 دروم درو نع دراولا ردص امو قراش ردام هللا مالس هيلع

 لسرأهنأو «ةقشلادعبو ردكلل « هسفنب اهئاقلإل رضحي مل ةديصقلاهذه 'ىشنمنإ ليقو

 ,©20نمؤملادبعةفيلخلا ةايحمايأ اهايإ همظنذناكو « مامإلا ربق ىلعدمساب تدشنأف اهم

 . شكارم ةنيدم ةعسوت تناك « ه هاله ةنس ىف ىنعأ « ىلاتلا ماعلا فو

 اهناطيتسا ىلإ اوعره نيذلا امناكسب قيضت تأدب دق « ةيدحوملا ةمصاعلا تناكو

 ءايحألا نم « نمؤملا دبع ةفيلخلا مايأ ذنم اهل ميقأ امم مغرلابو « بوص لك نم
 نيدفاولاو « موقلا ةيلعو « طالبلا لاجر ىكسل ةمخفلا ةديدعلا رودلاو ةرببكلا

 بعوتست نأ نع ةرصاق تحضأ اهنإف « سلدنألاو برغملا ءاحنأ فلتخم نم اهلإ
 ةجاهنصو ةروكسهلئابق رمأ دق ةفيلخلا ناكو . ةمخضلا اهنارمع ةكرحو « اهنأكس
 اهبلإ اولصو الف « اهانكسا مهلهأب ةمصاعلا ىلإ اوتأي نأو « مهدالب اوكرتي نأ

 ديالهنأ ةفيلخلا ىأر ذئدنعف . مهرمأ ةفيلحلا ىلإ اوكشف « ملوزنل اعستم ا اودجم مل

 فسوي ىبأ ديسلا هدهع ىلوو هدلو ىلإ دهعو « ةنيدملا ةعسوت ىلع لمعلا نم

 .ىثكارملا درفنيو « اهتصقو ةديصقلا هذه دروي ثيح ٠١4 - ٠١5 ص بجعملا مجار (1)

 . ةيدحوملا رداصملا نيب كلذب



 الالب

 نيدحوملا خوش هعمو رخآلا عيبر لوأ موي ىف بكرف « ةمهملا كلتب بوقعي
 ةدايز ىلع مهمأر قفئاف «ةبغرلا هذهقيقحتل حلصي عقوم ريخ اورظنيل نيئانبلا ءافرعو

 قفاوو « ةيحانلا هذه نم اهم ةلصتم ةديدج ةنيدم ءاشنإب « ةيلبقلا ةهحللا نم ةنيدملا

 باب ةهج نم ةنيدملا روس مدهم لاجرلاو ديبعلا ماقو « عورشملا اذه ىلع ةفيلخلا

 نم نيرشعلاو سماخلا نينثالا موي ىف ةديدحلا ةنيدملا ططخخ تعضوو « ةعيرشلا

 ةعيرشلا باب ءانبو « ةديدحلا عقاوملا لوح روسلا ءانب لصتاو ءرخآلا عيبر

 عاطقلا اذه ىف ةعرسب عابرلاو رودلا ءاشنإ أدبو « لك ىتح « موي نيعبرأ

 , ©0ةيدحوملا ةمصاعلا نم ديدخلا
 فئاوط نأ كلذ . ردكم ثداح ةيقيرفإب عقو ىح كلذ ىلع ليلق ضم مو

 نبا ىلع نسحلاوبأ راسف ؛ سباق ةنيدم نم ةبرقم ىلع اوراث ملس ىبب نم برعلا

 نودحوملا ناسر لا رمأ مث« ًامايأ مهنيب برحلا تمادو «مهلاتقل سنوت ىلاوو ةفيلحلا

 « ىرسك لبج ىمسي بيرق لبج ىلإ مهعضوم نم اواقتني نأ تايارلا لهأ نم

 3 لاتق نود نيمزهنم اورفو داتع اوكرتف « ةمي زملا بيسب لاقتنالا اذه نأ نظف

 شطعلا مهن دتشا الف « ءام هب اودجي مل مهنكلو « لبحلا ىلإ هعم نمو ديسلا أجلف

 دي اورو مج اوقتعأو: + هيو مهيؤيخ «ةملاو طق برم لع اورج

 لاحلا ىف ررق كلذب ةفيلخلا اع املو . (ه 1/4 ةنس ىلوألا ىداج) . هباصصأو

 درو ىتح لئالق مايأ ىوس كلذ دعب ضمت مل نكلو « مهنم ماقتنالاو ملس ىبب وزغ

 مهنأو « لاملا نم اوعفد ام ءاقل مهحارس ناطأ' دق هباسأو ديسلا نأب ريحا

 , ©9سئوت ىلإ نيملاس اولصو

 ةليبق خيش نويح نب ايركز ىنأل ةفيلخلا ةبكت اضيأ ماعلا اذه ثداوح نمو
 بسوحو ايركز ىنأ ىلع ضبقو « ناسملت ىلع ًافرشم ناك ىذلا ىلع هنباو ةيموك
 جرخ ىتح « نجسلا ىف ىلع هنبا قبو « سلدنألاب سويلطب ىلإ ىنن مث « ةدم

 .ربسلا ءانثأ رارفلا عاطتسا هنكلو « ًادفصم هعم لمحم نأب رمأف « وزغلا ىلإ ةفيلخلا

 «شكارم نم ىريزحلاب فورعملا نيزر نب دمحم نب ىلع ةيعادلارارف اهنمو

 نم موق هعبتو ؛ نيملسملا عيمح ريفكتب لوقي ةقرازألا جراوخلا بهذم ىلع ناكو

 رفف ٠ يال لي لطي للاعب رع نود ماعدا اخ ربرلا

 . روصنملا ةفيلخلا مايأ لتقو دعب ايف هيلع ضبق ىتح « آنيح ىنتخاو ةنيدملا نم
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