
 ٌسصائااّصفلا

 نيرتتش ةوزغ

 فسوي بوقعي ىنأ ةفيلحلا عرصمو

 ةفيلحلا ريسم . داتعلاو حالسلاةمسق . ددحلا اهتاضقو سلدنألاةالو .سلدنألاب داهجللةفيلخلا دادعتسا
 . ساف ىلإ مث « ةسانكم ىلإ ةفيلخلا ريم . سلدنألا ىلإ ةلمحلا هيجوت ىلع قافتالا . حتتفلا طابر ىلإ
 . ةتبس ىلإ ةفيلحلا ريسم . نيدحوملا ةدايقلا تاداسلا ضعيو + برملا ةدايقل صفح .ىأ ديبنلا نييعت
 . ةيليبشإ ىلإ هريسمو ةفيلخلا روبع . ةريزملا هبش ىلإ نيدحوملا مث رب ربلا لئابقف برعلا لئابق زاوج
 . هتعاوبو رايتخالا اذه ةكح . ةدوشنملا ةوزملل ًافده ني رتنش ةنيدم رايتخا . ةالصلا بحاصنبأ لاوقأ
 دض نويلو ةلاتفق ىكلم فلاحت . سويلطب ىلإ هتاوق ىف ةفيلخلا جورخ . ةيليبشإب ةفيلخلا تآشنم
 شرصاقنع راصحلا عفر . نيدحوملا ةطخ نع ةيئارصنلا ةياورلا . شرصاق رصاحي نويل كلم . نيدحوملا
 .ةيدحوملا ةوزغلا فده ةنوبشأ . اهعقومو نيرتنش . ىدحوملا شيملا ددع . نيرتنش ىلإ نيدحوملا ريسم
 نيب كراعملا . ةبصقلاب ىراصنلا ماصتعا . ىجراحلا ضبرلل مهماحتقا . نيرتنشل نيدحوملا ةرصاحم
 رودص . هعقوم نع ىدحوملا شيملا لوحت . لاتقلا نع فكلاب ةفيلخلا رمأ . نييلاغتربلاو نيدحوملا
 ىف ثدحام حرش ىف ىرخأ ةياور . هليلعت ىف ةياور . رمألا اذه ثعاوب ضومغ . ليحرلاب رمألا
 ىضوفلا نم باحسنالا لالخ ثدحام . باحسنالا بابسأل ةينارصالا ةياورلا حرش . ىدحوملا ركسعملا
 ةفيلحلا حرج . ةفيلخلا ةلعم ىلإ ملوصو . بحسنملا شيحلا ةقال ىراصنلا ةحاهم . بارطضالاو
 . هتافوو ةفينحلا ضرم نع ىرخأ ةياور . ثداحلا اذه نع تاياور ضعب . ريسلا لالخ هتافو مث
 عاّجا . شرط ىف فقوتلا . ةفيلملا ةافو ناّتكو شيملا ريس. . ىلحوملا شيملا ةبكن بابسأ
 . ةفيلخلل ةعيبلا ذخأو ةافولا نالعإ ةيليبشإ ىلإ لوصولا . بوقءي فسوي ىنأ ريمألا ةعيابمو ةداقلا
 طاير ىلإ ريسملا . ةودعلا ىلإ هروبع . فيرط ىلإ ىنيلخلا بكرلا ريسم . ليحرلاب رمألاو وزغلا ءاضقنا
 لاملل هتدراطم . عرشلا مح ذيفنت لع هصرح . هملعو هاوقتو همزح . بوقعي وبأ ةفيلملا . حتفلا
 . ةغللاو هقفلاو ثيدحلا نم هنكمت . هبدأو هملع . داهحلاب هفغش . ةكلمملا نوئشب هتربخ . ةملظلا

 هحورش دشر نبا عضو فيك . دشر نباو رهز نباو ليفط نباب هتالص . بطلاو ةفلفلل هتسارد
 هراثآ نم رثأ . ةفسلفلا بتك عمجم بوقعي نأ فخش . ءالعلا ىدل ةفيلخلا ريفس ليفط نبا . وطسرأل

 . هتفصو هؤانبأ . هباتكو هتاضقو هؤارزو . ةيذارمعلا تآشنملاب هفلك . ةيملعلا

 نأ « نيدحوملا باطقأ نم هناوعأو بوقعي ىنأ ةفيلخلل حضاولا نم ناك
 وحن ريست ةريخألا ةعبرألاوأ ةثالثلا ماوعألا ىف تذخأ دق « سلدنألا ثداوح
 « مقافتيو دتشي ذخأ دق « ةينارصنلا ةينابسإلا كلاملا ناودع نأو « ردكم هاجتا
 رلأ ىف تاراصتنا نم هوزرحأ امو « برغلا ةيالول نييلاغتريلا تاوزغ نأو
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 هديدهتو سلدنألا ةطسومل ةلاتشق كلم تاوزغو « ةيدحوملا تاوقلا ىلع رحبلاو

 دق كلذ لك « ةدنرو ةقلامو ةطانرغ ىنح ًابونج هتاوق لغوتو «ةيليبشإو ةبطرقل

 تاوقلا روصق نعو « سلدنألاب ةيدحوملا ةيعافدلا ةبحللا فعض نع: فشك
 . اهلع ىراصنلا ناودع دصو « سلدنألا ةيانح نع ةيدحوملا

 سلدنألاب داهجلل ةديدج ةكرح مظنت نم دبال هنأ ةفيلخلا ىأر دقف مث نمو

 ةئس نم ةرخآلا ىدامج رهش لئاوأ ذنم ةيثلا هذه رداوب ترتهظو « هسفنب اهدوقيل

 آدادعتسا لئابقلاو برعلاو نيدحوملا فئاوط زييمتب ةفيلحلا رمأ اميح « هدو

 ةريحبلا ةقطنم ىف ؛همامأ ىرلاب اهعنص دعب تبرج قيناجم ةرشع عنصبو « وزغلل
 . ( م1181 ريمتبس ) ةيناثلاىدامج رهش لاوط دنحلا زييمت رمتساو « شكارم جراخ

 سلدنألا دعاوق هئانبأ نم ةعبرأ ةيلوتب مسارملا ةفيلخلا ردصأ نابعش رهش فو

 ايركز وبأ ديسلاو «ناك امك ةيليبشإ ةيالول قيس وبأ ديسلا مهو <« ةيسيئرلا ةعبرألا

 ديسلاو ء دشر نب ديلولا ىلأ ىضاقلا ةبغرل ًاذيفنت كلذو « ةبطرق ةيالول ىبحي
 ىلإ هرفسي رمأو 2 ةيسرم ةيالول هللا دبع وبأ ديسلاو 2 ةطانرغ ةيالول ديزوبأ

 مراكملا ىنأ هيلوتب تقولا سفن هن ىف هرمأ ردصأو .وزغلا ةكرحل ًاديهمت «٠ مهامعأ رقم

 « ةبطرق ءاضقل دشر نب ديلولا ىنأو « ةيليبشإ ءاضقل ىرصملا نيسحلا نبا
 ةريزحلا هبش ىلإ رفسلل عيمجلا كرحتو « ةطانرغ ءاضقل رقصلا نب هللا دبع ىنأو

 . نابعش نم نيرشعلاو عباسلا ىف

 ءابخ صصخخو « داتعلاو حالسلا ةمسق تيرجأ « ناضمر رهش فصتتنم ىفو

 . ةلاتجرلاو ناسرفلا نم دنحلا رئاسل ةكربلاتجرخأ مث « ناسرفلا نم ةرشع لكل
 هتردص (م ١١184 رياربف) لاوش نم نيرشعلاو سماحلا تبسلا موي ىو

 باب نم جرخو « حبصلا ةالص دعب هتداعك ةفياحلا بكرو «ةكرحلاب رماوألا
 هبرغملانايبلا بحاص انل فصيو . ةيقيرفإب وزغلا ىلإ هكلسي ىذلا وهو « ةلاتك د
 « هريسلحازمو ةفيلخلا بكوم -20ةالصلابحاص نبا نعلقني هنأ حجرملاو -

 نامع فحصم هعمو « ةداعلاك «ةلاجرلا عم ضييبألا ملعلا همدقتي راس هنإ لوقيف

 ب و يمحو عفترم ضيبأ ل ىلع

 عم ةفيلحلا ونب راس دقو « لغب هلمحي ىدهملا فحصم هيليو « هتنايصل ءارمح

 هبحاص نبا بولسأل فصولاو درسلا ىف ةقباطم نم هظحالذ ام جاتنتسالا اذه ىلإ انعفدي )١(

 .. ةريثك نطاوم ةالصلا بحاص نبا هلمعتسيامل ةقباطم اه ريغ و ةعجسم ةريثك تارابع دوروو « ةالصلا



 -هة١ت-ت

 نم رشع ثلاثلا ى الس ىلإ محضلا هبكر ىف ةفيلحلا لصوو « هفلخ هتوخإ
 دمحم وبأ هيلع دفو كلانهو « (حتفلا طابر ) ةيدهملا ةنيدم لزنو « ةدعقلا ىذ
 نأو « اهدوسي مالسلا نأ هريخأف « ةيقيرفإ نم ًامداق عماج نب قامسإ ىبأ نبا

 ةكرحب اوعمس انيح « مهلهأب دالبلا نم اورف دق « مهبغش نم ىشخي نيذلا برعلا
 . نمألاو ةنيكسلا تبتتساو مهرش نمأ كلذبو « وزغلا

 ردصف « مهلئابق عيمجب ةلمحلل نومضنملا برعلا خويش لصو كلذ ءانثأ فو
 خايشألا دهعتو . ةليزحلا تالصلاو تاكربلاو ىمكلاب مهيلع ماعنإلاب ةفيلخلا رمأ
 . لجارو سراف نيب ام ًافلأ نيثالثو ةثاع ةوزغلا هذه ىف اومهاسي نأب

 « ماع رمتؤم ىف ةداقلاو برعلاو نيدحوملا خويش عامجاب ةفيلحلا رمأ 'مث
 مهمأر بلطي نينمؤملا ريمأ نأ مهغلبأو « روصنملا فسوي وبأ هدلو مهلإ جرخو
 ىلإ هجوت مأ ةيقيرفأ ىلإ هجوت له « ةلمحلا هذه هيجوت رمأ ىف مهريشتسيو
 داهحلاو ىراصنلا وزغل سلدنألا ىلإ هجوت نأ عامجإلاب مهمأر ناكف « سلدنألا
 « ةفيلحلا نأ كلذ ىنعمو . ©9ىأرلا اذهل هحايترا ةفيلحلا ىدبأف « هللا ليبس ىف
 مايقلا ىوني ىلا ةوزغلا نأش ىف مساح ىأر هيدل نكي مل شكارم نم هجورخ نح
 . ةيدحوملا ةيركسعلا ٍططخلا فعض نم ًابناج انل فشكي هتاذ ىف اذهو « اهم

 ىلع زاوحلا ىف ركاسعلا تأدب « ةدعقلا ىذ نم نيرشعلاو نماثلا مويلا فو
 « ةسانكم ىلإ حتفلا طابر ءهبكوم ى ةفيلحلا رداغ نيثالثلا مويلا ىفو ؛ الس ةرطنق

 ىلإ اهرداغ مث ء ىحضألا ديع اهب ىضقو « ةجحلا ىذ نم سداسلا ىف اهلصوف
 « نفلتخلا اهلاعو اهفرشم ةنايخ. نع ءابنألا هيلإ تمارت ذق تناكو « ساف
 باسحل مهاومأو مروه ةرئاسمو + ًاعيمج مهيلع ضبقلاب رمأف « مهتاسالتخاو
 « رانيد فلأ نيتسو فلأ ةئاعبرأ « نزخملل » اودري نأب اومزلأو « «نزخنملا»
 . اهئادأب اوماق ىّبح ءابقرلا مهلع بترو « ًاطاسقأ اهئادأب اودهعت

 ةناتنه اتليبق ركسعلا مدقتي نأب ةفيلحلا رمأ « ةجحلا ءىذ نم رشع ىناثلا فو
 ىلع صفح وبأ ديسلا هدلو مدقتي نأبو « سلدنألا ىلإ زاوحلا مسرب لّدمنيتو
 لئابق ىلع مدق مث « سلدنألا ىلإ مهزاوج ىلع فرشي نأو « برعلا فئاوط
 ةالولا ىلإ بتكو « ةوخإلاو ءانبألا نم تاداسلا ضعب « مدوشحو نيدحوملا

 )١( ص ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلا ١7٠ «' ص ساطرقلا ضور ىف كلذكو ١4 .
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 ف مه اونوكي نأو « ةفلتخلا دوشحلا هذه لابقتسال اودعتسي نأ سلدنألاب

 . داهجلل دادعتسا ةئيه ىف مهعومج

 (م 1184 ليربأ 8 ) ه ه١8 ةنس مرحملا رهش نم عبارلا ءاثالثلا موي ىو

 « هفصو قباسلا بيترلا ىلع « هبكوم ىف ساف ةنيدم بوقعي وبأ ةفيلخلا رداغ

 ءدبب كلذ ءانثأ ىف رمأو . مرحملا رهش ةيقب هب ماقأف ةتبس رغث ىلإ لصو ىتح
 ةوارغف « ةدماصملاف « ةنانز لئابق مث « الوأ برعلا لئابق تزاجف « زاوحلا

 . نيدحوملا شويج تزاج مث « ربربلا نوطب نم مهريغو ةيروأو ةجاهّصو
 ناكو « سرحلاو ديبعلا فئاوط نم ىب نميف ةفيلخلا ربع شيحلا زاوج لكك الف

 راس مث ( قراط لبج ) حتفلا لبجن لزنو (ويام 17) رفص نم سماخلا ىف هروبع

 لصوف « شيرشو شكرأ قيرط نع ةيليبشإ ىلإ مث ء ءارضحلا ةريزخلا ىلإ هنم

 لهأ جرخو « ( ويام "9 ) رفص نم رشع ثلاثلا مويلا ىف هركاسع ىف اهلإ
 . دحلا نبا مهضاق مهمدقم ىو « هيلع مالسلاو هئاقل ىلإ ةيسلدنألا ةرضاحلا

 مالسلاب ماق هنإو « مويلا اذه ىف ًارضاح ناكدهنإ « ةالصلا بحاص نبا انل لوقيو

 2 ماحزلا ةدشل مالكلا عطتسي مل هناو 2 ةبلطلا نم هيلإ مدقت نم عم ةفيلخلا ىلع

 مويلا ىو . ةنومرق باب جراخ ةعقاولا هقئادح لخاد هرصقب لزن ةفيلخلا ناو

 فلأ تعزوو . مهلع داتعلاو حالسلا عيزوتو ركاسعلا زييمتب رمأ هلوصول ىلاثلا

 دئاق رمأو . دنحلا رابكو برعلاو نيدحوملا خايشأ ىلع ليحلا قاتع نم سرف

 . تادعملاو تالآلا نم اهمزلي امو وزغلا نفس دادعإب ىلقصلا سابعلا وبأ لوطسألا

 « ةيليبشإ ىلإ اهدعاوقو امناطوأ نم كلذ لالخ قحالتت سلدنألا دانجأ تناكو

 . ؟؟)وزغلا شيج ىلإ مضنتل
 تدادعتسالا لامكتساب ةيانعلا بئاد وهو نيعوبسأ ةيليبشإب ةفيلحلا ماقأو

 . اهحاجن نامضو « ةدوشنملاةوزغلاب مايقلل مزلي ام لك ىف رظنلاو « دوشحلا مظنتو

 نيرتنش ةئيدم نوكي نأ ىلع ىأرلا رقتسا دقف « ةوزغلا هذه فده امأ

 ةيادبلا ذنم ةوزغلا هذه فده ددحب مل ةفيلخلا نأ انحضوأ نأ قبس دقو . ةيلاغترلا

 ةيسلدنألا ةريزحلا هبش ىلإ ةيدحوملا ةلمحلا ةهجو ددحتت مل لب « ةعطاق ةروصب

 ةوزغلل ًافده تاذلاب نيرتنش ةنيدم رايتخا نكلو .الس ىلإ ةفيلحلا لصو انيح الإ

 دهعى لاغتربلا تناك دقف . ةيونعمو ةيدام « ةديدع بابسأ ىلإ عجري ةيدحوملا

 . 17٠ ص ساطرقلاض ور كلذكو . ١*17ص ةالصلا بحاص نبا نع برغملا نايبلا هلقن ( ) ١



 تالالد

 « ناودعلا نيدحوملا تبصان ةريزحلا هبش ى ةينارصن ةكلمم لوأ بوقعي ىنأ
 تالمحلا تجرخ اهْنف « ناودعلا اذه دعاوق أ تاذلاب نيرتنش ةنيدم تناكو
 برغلا ةيالو دالب ىلع روفابمس ودلا ريج رماغملا سرافلا اهنش ىلا ةيلاوتملا ةيناودعلا

 «' ةبرشو شمناتنمو « شرصاقو هللاجرت ىهو « سويلطب عاطق ىف ابنوصحو
 ةنيدمل روفابمس ودلا ريجو لاغتربلا كلم ةمجاهمل ةدعاق كلذ دعب تناك مث . ةيناءلجو
 عم نويل كلم ودنانرف نواعتي ملولو « اهيلع امهئاليتسا أ اهتاذ سويلطب
 آريخأ نيرتنش تناكو . نييلاغترملا ىديأ ىف تيقيل « ةنيدملا ذاقنإ ىلع نيدحوملا

 تلصو ىلاو « ةيليبشإ زاوحأ ىلع نويلاغتربا اهنش ىلا ةبرخلا تالمحلل ازكرم
 ةلمحللا ىلعو « ةقولش ةنيدمو فرّشلا ىلإ ىرخأو « ةنايرط ىلإ ةرم اهريس ىف
 ةيالو دعاوق ىلع نييلاغترملا ناودعل ىسيئرلا زكرملا ىه نيرتنش تناك دقف

 تالمحلا هذه ىف رود مظعأب اهدنجو اهناسرف علل علطضا دقو « اهضارأو برغلا

 نيرتتش ىلع ءاليتسالا نأ نوري هتداقو ةفيلخلا ناكو ؛ةبرخلاتاوزغلاو « ةيناودعلا

 مهأ ىلع ىضقيو « ةديدش ةبرض زيكيرنه وسنوفلأ مهكلمو نييلاغتربلاب قحلي
 .ىربكلا ةيدحوملا ةوزغلل ًافده اهرايتخا ناك مث نمو «لاغتربلا ىف ناودعلا زكارم

 لغاشملا هذه لالخ سني مل « بوقعي ابأ ةفيلحلا نأ ركذلاب ريدج وه امو
 هتماقإ نيح هأدب ىذلاوهو « ةيليبشإ ةنيدع ةميظعلا هتآشنم جمان رب ةيماطلا ةيبرحلا

 روصتتلاو عماحلا دجسملا ءاشنإب « ةناعرشع لدغ رحتي كلذ لاق ةليقإب ىلوألا
 هكرحت لبق رمأ هنأ كلذ ؛ ةياقسلاو ىرلا عيراشمو . ةنايرط ةرطنقو « ةيدحوملا

 « وزغلا ىف هتبيغ لالخ موقي نأ ٠ نسادلج نب لولب دواد ابأ هلماع وزغلا ىلإ

 نودلخ نباةبحر مامأ هناينب ئدبم نم رمي « ةيليبشإ ةبصق ىلع ننصح روس ءاشنإب
 «روكذملا عماخلاب روسلا لاصتا عقوم ىف عماجلل ةعموص ءانببو « ةنيدملا لخاد
 « عئاطقلا بابب ىداولا ىلع ىذلا ةبصقلا روس نم لصتت نفسلل ةعنص راد ءانبو
 ثدحنلا ىلإ دعب ايف دوعن فوسو . ©27لحكلا بابب ةلصتملا ىلفسلا ةبحرلا ىلإ
 1 . بسانملا هنطوم ىف تآشنملا هذه رصمنع

 ا

 قفاوملا ه ه١8ةنس رفص رهش نم نيرشعلاو سداسلا سيمحلا موي ةحيبص ىف
 اهسأر ىلعو ةيدحوملا شويحللا تكرحت « م164١ ةنس هينوي رهش نم عباسلا مويلل

 1 119٠ ةحول « ةمامإلاب نملا ٠ ىف ةالصلا بحاص نبا (1)



 -ك18-

 بيترلا سفنب « لامشلا وحن « ةيليبشإ ةنيدم نم « فسوي بوقعي وبأ .ةفيلخلا

 نصح ىلإ مايأ ةعست دعب تلصوف « ًاديئو نيه ريسلا ناكو . هفصو قبس ىذلا

 دقو « ةيدحوملا شوبحلا عامجا مث كلانهو « سويلطب قيرط ىف ©9)ةجرعلا
 فويسلا نم مهتحلسأ لماك دنحلا دلقتو 2 ىز نسحأو « ماظن لكأ ىف تدب
 ةنيدم ىلإ تلصو ىبح ءاهريس شويحلا تفنأتسا مث مث « اهريغو ىسقلاو عوردلاو
 تلكتساو « دنحلا زييمت ىرحي نأو « اهرهاظ ىف لوزنلاب ةفيلخلا رمأف « سويلطب

 ًيفنم عماجن ب سيردإ قباسلا ريزولا ناكو . ةرمملاو دازلانم اهصقني ناكام شويحلا
 0 ةيموك ةليبق خيش ىوكلا نويح نب ايركز بأ اضيأ ىنملا ىف هعمو سويلطب ىف

 . اهل نذأف داهحلا ىف كا رتشالاب اهل نذأي نأ همدقم نيح نينمؤملا ريمأ ىلإ اسّقلاف

 تمطقناو « ماوعأب كلذ لبق ربغت دق ةينارصنلا كلاملل ةبسنلاب فقوملا ناكو

 ىضارأوزغ ىلإو « ناودعلا ىلإ اهلك تحنجو « نيدحوملا نيبو اهنيب ةنداهم لك

 ودنان رف ناكو . لبق نم هانلصف اهسح كلذو « اهلت ىلا ةيحانلا نم لك سلدنألا
 جاهتنا ى هئالمز وذح اذحو « مدقت اهسح نيدحوملا ةفلاحم ذبن دق نويل كلم

 اهبهف دهعت ةدهاعم نماثلا وسنوفلأ ةلاتشق كلم عم دقعو «ةيناودعلا ةسايسلا هذه

 ةلاتشق كلم هليمز عطقو « طق مهنفلاحم ىلإ دوعي الأو  نيدحوملا ةاداعم مزتلي نأب

 تربع ىذلا تقولا ىف ناكو . (م 111 هت هيتويب) دهغلل اذه لثم هسفن لع

 «سلدنألا ىضارأل ةديدج ةوزغب موقي « ةريزخلا هبش ىلإ ةيدحوملا شويحلا هيف

 «هئجاتلا رهن نم ةبرقم ىلع سوياطب قرش لامش ةعقاولا ©2”شرصاق ةنيدم رصاحيو
 رمأب ملعي ىدحوملا ةفيلحلا ناكو . عيبرلا ةيابن ىح ءاتشلا لوط اهرصاحي رمتساو

 نأ ىراصنلا كولملا نيب عئاذلا ناكو . نويلو ةلاتشق نيب ديدحلا فلاحتلا اذه
 وأ ةلاتشق ىنعأ « ةينارصنلا كلاملا ىأ وزغت دق « ةيزافلا ةيدسولا شويملا

 فو « نيدحوملا نم ىناودعلا اهفقوم ىف ءاوس ًاعيمج تناك ذإ « لاغترلا وأ نويل
 « ةيلاغترملا ةياورلا ةصاخيو «ةينارصنلا ةياورلا نألب .سلدنألا ىضارأ ىلع ةراغإلا
 « ىدم دعبأو « ًارطخ لجأ عيراشم هذه هتوزغ نم ىدحوملا ةفيلحلا ىلإ بسنت
 ةكلمم حاتتفاب موقي نأ « نيريتنش ىلع ءاليتسالا دعب « ىغبب ناك هنإ انل لوقتف

 ةلطيلط ةنيدم وزغ ىلإ كلذ دعب ريسي مث « ةريود رهن ىح الامش اهلك لاغتربلا

 . هلوهزع ةينابسإلاب وهو )١(

 . ©قععرمو ةينابسإلاب ىهو (؟)



 ١4ا-

 ريسب ملع ايح « نويل كلم ودنانرف نإف لاح ىأ ىلعو « ©2ةلاتشق ةرضاح

 راصحلا عفرب رداب": هعقاوم نم كلذب اهارتقاو سويلطب وحن ةيدحوملا شويحلا
 . ثداوحلا ريس بقري ذخأو ءوجردر ةنيدم هترضاح ىلإ داعو « شرصاق نع

 ةنيدم هتاوق ىف ةفيلخلا رداغ لوألا عيبر رهش نم رشاعلا سيمحلا موي ىفو
 رمأ مث «هجاتلا ىداو نمىرسيلا ةيحانلا اقرت ىرغلا لاهثلا وحتراسو «سويلطي

 ديسلا ةدايقب هنجاتلا رهن اوريعف « نيرتتش بوص اومدقتي نأ نيدحوملا دنحلا

 شويحلا تلزنو « ةفيلخلا مهسأر ىلعو دنحلا ةيقب مهالت مث «ةيليبشإ ىلإو قاححإ نأ
 « ةيبونحلاو ةيقرشلا اهقيحان نم نيرتنش ىلع فرشملا عفترملا لتلاب اهعيمج ةيدحوملا
 هينوي 7٠ ) ه 08١ ةنس لوألا عيبرل رشع سداسلا ءاعبرألا موي ىف كلذ ناكو
 ةينارصنلا ةياورلا عضتو «29ةرصاعملا ةيمالسإلا ةياورلا لوقل ًاقفو ( م1184 ةنس

 نيرشعلاو عبارلا مويلا ىف مايأ ةثالثب كلذ لبق نيرتنش ىلإ ةيدحوملا شويحلا مدقم
 . ؟9ناوخ سيدقلا موي وهو هينوي نم

 ةرفوو « ىدحوملا شيحلا اذه ةماخضب ةيمالسإلا تاياورلا .ظعم هونتو
 بحاص انل لوقيف « ةشهدم ًاماقرأ هددع نع اهضعب انيلإ مدقيو 9©«2هدوشح

 نيدحوملانمو «ناسرفلا برعلا داجنأ نم ًافلأ نيعبرأ مضي ناك هنإ راطعملا ضورلا
 نذإو « ©9سراف فلأ ةئام ىلع فيني ام سلدنألا ناسرفو ةعوطملاو دونحلاو
 شيما نم محضأ نيرتنش حاتتفاو «لاغتربلا وزغل دعأ ىذلا شيحلا اذه ناكدقف
 « ةذبو راصح ىلإ « سلدنألا ىلإ لوألا ةفيلحلا زاوج دنع لبق نم راس ىذلا
 ماقرأن م هركذت امب كلذو «ىدحوملا شيحلا ةماخضب ًاضيأ ةينارصنلا ةياورلا هونتو

 . دعب ايف هيلإ ريشن اهسح « هرئاسخ

 ىلع ةنوبشأ قرش لامش ىف : امترايز انل تحيتأ دقو « نيرئش ةنيدم عقتو

 ل. ةلتممملو : اطتلر كأبي كطيوستءعمم ةسوئاعسسس م١ 392 ( ) ١

 ناكو « ةالصلا بحاص نبا نع حجري اميف ةلوقنم ٠ برغملا نايبلا ةياور ىه هذه (؟)
 مدقم ساطرقلا ضور بحاص عضيو **١( ص ثلاثلا مبقلا برغملا نايبلا ) ةلمحلل ًاقفارم
 . 14١( ص) لوألا عيبر نم عباسلا ىف نيرتنش ىلإ نيدحوملا

 . 85. ظةنممعف# : طاف, م. 297 8 300 كلذ ىف مجار (؟)
 رمع نب فسوي جاجحلا نأ ىضاقلا نع ثلاثلا ممقلا ىف برغملا نايبلا هلقني ام عجاد ( 4 )

 . 884 ص ١ ج تايفولا ىف ناكلخ نبا كلذكو ( ١50 ص )
 . 114 ص « نيرتتش » نع هلاقم ىف سلدنألا ةريزج ةفص - راطعملا ضورلا ( ه )
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 « هجاتلا رهنل ىبهلا ةفضلا ىلع عقت ةعفترم ةوبر قوف « اهم ًارثموليك نيس ديق
 دعاوقلا عنمأ نم هيف ثدحتن ىذلا رصعلا ىف تناك دقو . ةيرئاد فصن ةينح مامأ

 رهلا فطعنم ىف اهعقوم ةناصحل ًارظن « ىئالسإلا اهدهع ىف تناكو « ةيلاغترملا

 تطقس دقو . ىراصنلاو نيملسملا نب ةرمتسملا كراعملل ةيمامألا زكارملا نم
 ىلوتسا اهيح « عقم هوز م 4م ةنس ىف ةرم لوأل: ىراصنلا ىديأ ف

 ترمتساو « اهودرتسا نيملسملا نكلو « ةلاتشق كلم سداسلا وسنوفلأ اهلع
 اهكلم دهع ىف ةئشانلا لاغتريلا ةكلم دعاس دتشا املو « رخنآ ارصع مهتزوح ف

 « ةرواخنا ةيمالسإلا دعاوقلا ىلع ريغي كلملا اذه ذخأو « زيكيرته وسنوفلأ

 ه 047 ةنس ىف كلذو « ابلع ىلوتسا ىتلا دعاوقلا نم ةنوبشأو نيرتنش تناك

 نيطبارملا دض ةروثلا مايق رثأ ىلع برغلا ةيالو نوئش تبرطضا اميح ( م1140
 نيتاه داد رتسا ىلإ نوقوتي نودحوملا ناكو . نكحلا كلذ ىلإ ىراصنلا ديب اتيقبو
 : . برغلا ةيألو دعاوق نم نيتماهلا نيتدعاقلا

 هذه فادهأ نم ناك هنوبشأ رغث دادرتسا نأ ىلع لدي ام عقاولا ف كلانهو

 لوطسألا نأ كلذ . 22 ىسيئرلا اهفده وه ناك ار لب ىرتكلا ةيدحوملا ةلمحلا

 اولا برعم دنع دفع دق ء 8 يللا هبط لإ ةقلفلا روب تقوي تاك ء:ىديسولا
 شويحلا هيف تهجتا ىذلا تقولا سفن ىف ناكو « هناي ىداو بصمو رببكلا
 ناك هنأ ديب . ©9اهر صاحي مث « هنوبشأ هايم ىلإ ريسي « نيرتتش بوص ةيدحوملا

 ىلع ءاليتسالاب « ةنوبشأ ىلإ ريسلا لبق ىدحوملا شيلا موقي نأ ىعيبطلا نم

 ىدحوملا شيحلا ةرخكم نمؤت كلذبو « لاهشلا نم ةنويشأ نصح ىهو « نيرتتش
 . ةيحانلا كلت نم ىراصنلا هب موقي موجه ىأ دض

 رمأ ىتح « نيرتنش رهاظ ىلإ لصت ةيدحوملا تاوقلا تداكام هنإف مث نمو

 لزنو « راصحلا اهلوح اوبرضي نأو « ةنيدملا باوبأ ىتح دنحلا مدقتي نأب ةفيلخلا
 هب تبرضو ربا لوط ىلع دتمملاو قرشلا اهمونج»ىف عقاولا ضيرلا ف نودحوملا

 اودشتحا دق « زيكير ئه وسنوفلأ مهكلم مهسأر ىلعو نويلاغتربلا ناكو «ةفيلحلا ةبق

 2292 اهع عافدلا ةبهأ مل ظعأ اوذختاو « اهنيصحت ىف اودجو اهتبصقو نيرتنش لخاد

 . ١4٠ ص ساطرقلا ضور عجار )١(

 . 1١4 ص «. سلدنألا ةريزج ةفص « راطعملا ضورلا (؟)

 ١40 ص بجعملا ىف ىثكارملا (5)



 - ا!!!

 ماصتعالا نوعيطتسي زجاوح اوماقأ دق ىجراحلا ضبرلا نع نوعفادملا ناكو

 «ءروسلاب ةلصتملا هءايحأ اومدهو ضبرلا نودحوملا محتقاف . اهنم عافدلاو « اهب

 ىلإ نوقابلا دتراو « هنع نيعفادملا نم ريثك لتقو « هب ندتللا نيتسينكلا اومدهو
 «اهذخأو ةنيدملا ماحتقال دهم ليبسلا نأ نودحوملا ةداقلا دقتعاو « ةبصقلا
 لوألا عيبر 14 ةعمجلا موي ىنو .راوسألا ماحتقال ةمزاللا ملالسلا لعفلاب تدعأو

 تجرخ ىراصنلا نم ةوق عم اوكبتشاو « راوسألا نودحوملا مجاه « ( هينوي 4

 - تبسلا  ىلاتلا مويلا ةحيبص ىو . ةبصقلا بوص اهودرو اهومزهف ملاتقل

 موي ىح نيقيرفلا نب لاتقلا رمتساو « ىراصنلا نيبو نيدحوملا نيب لاتقلا ددجت
 كلذ لالخ امهْنيب تيشنو . (هيلوي ؟) لوألا عيبر نم نيرشعلاو ىداحلا نينث

 «ةفلتخم ًاروص كراعملا هذهنع ةينارصنلا تاياورلا انيلإ مدقتو . دي

 ضبرلا ىف نيدحوملاو ىراصنلا نيب مرطضت تثبل كراعملا نإ اهضعب لوقيو
 نوددجي اوثبل مهرئاسخ نم مغرلاب نيدلحوملا نأو « مايأ ةسخ ةنيدملل ىجراخلا

 فقوملا ىحضأو « ضبرلاب تانيصحتلاو زجاوحلا رئاس تمطح ىتح « مهتاجه
 برتقت ةياورلا هذهو . ةبصقلا ةيحان ىلإ ءوجللا ىلإ ىراصنلا رطضاو « اليحتسم

 انيلإ مدقت ةينارصنلا تاياورلا ضعب نأ ديب . ةيمالسإلا ةياورلا لاوقأ نم اهتلمج ىف
 ىزيلجنإلا ربحلا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا امسالو « لقعلا اهغيسي نأ عيطتسيال معازم

 سيدقلاموي ىف نيرنش ىلإ اولصو نيدحوملا نا اهصالخو « وتسيد ىد لوؤار
 لايل ثالثو مايأ ةثالث دعب مهنأو ء اهورصاحو « هينوي 14 موي ىف ىنعأ « ناوخ
 فلصو نكلو . اهوثدحأ ةملث نم ةنيدملا ماحتقا ىف اوحجن « رمتسملا لاتقلا نم
 اودسو ءآفلأ رشع ةسخخ نيدحوملا نم اولتقو كلملا نباو وتروب فقتسأ ىللتلا مويلا

 نورشع هعمو بقاي تنش فقسأ لصو هيلي ىذلا مويلا فو . مهثجي ةملثلا كلت
 .©0نيدحوملا نم آفلأ نيثالث اولتق رجفلا فو « لتاقم فلأ

 لوألا عيبر 7١ نينثالا موي وهو « كراعملا هذه ىااتبللا مويلا ف تفقو هنأ ديب

 فكلاب ةفيلحلا رمأ رودص ىهو « ةلهذم ةأجافم ىدحوملا ركسعلاب ( هيلوي ؛)
 عضوم نم شيحلا كرحتب تقولا سفن ىف ردص دق رمألا ناكو « لاتقلا نع

 بحاص لوقي اهسح اهلامشو اه.رغ ىلإ نيرتنش قرش نموأ « رخآ عضوم ىلإ هلوزن

 قم ةقلمممفمر ةطلق زن 0.8, لع 0اءعام ري تقمنعم لع ةلثمدمم عمباوسعع )١(

 م. 297 2 0
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 اذه ىف نإ لب « ًاببس هل اوهقفي ملو «٠ كلذل سانلا بجعف . ساطرقلا ضور
 ىذلا ىثاجفلا .رمألا اذهل نيدحوملا ةداقلاو خويشلا راكنإ نع مني ام هتاذ قيلعتلا
 فيكو « ىدحوملا ركسعملا ف ثدح ىذلا اف . هتارربم حضنت ملو « سردي مل

 همدقم ىلع ضم مل الو « ىدحوملا شيحلا ةكرح ىف ىئاجفلا لودتتلا اذه عقو منو ا
 نطوملا اذه ىف انيلإ مدقت ال ةيمالسإلا ةياورلا نإ ؟ مايأ ةتس ىوس نيرتنش ىلإ
 قوي زاغ محض شيحل ىئاجفلا دادترالا اذهل عنقم ليلعت ىأ وأ حضاو حرش ىأ
 ىديأ ىف اهضابرأ تطقس دقو راصحلاب ةقهرم ةنيدم نع « فلأ ةئاملا ىلع هددع
 « ةازغلا عم ةيلاوتملا كراعملا اهنكبنأ دق «ةيلحم ةيماح ىوس اهنع عفادتالو « ةازغلا

 « ةالصلا بحاصننبا انل لقي ملو «موتحما ريصملا بقرت ةبصقلا ىلإ ةياهلا ىف تأدلو
 : هلوقي لاحترالا رمأ ىلع قيلعتلا ىوس ًائيش « اهخرؤمو ةامحلا قفارم وهو
 سوفنلا“ ىف تلطعتو « لاحترالاو لاقتنالا ىف ىأرلا اذه نم سانلا بجعتف »
 اذه ىف ثدح دق هنإ لوقي مث . « لاوحألا عيمح ىف للخلا رهظو « لامآلا عيمح

 « عورم ثداح ةيسرم لهأ ركسع ىلع  لاحتر الاب رمألا رودص موي ىأ - مويلا
 مهومزهو مهلع اوجرخف « ىراصنلا طئاسب ى ةراغإلل اوجرخ مهنأ كلذو
 « رذح ىلع ةلحملا ف سانلا تابو » « نيمزهنم ةلحلا ىلإ اودتراف ةعينش ةميزه

 1 , 90و ملأ ى لجولا نمو

 جاجحلا وبأ ىضاقلا وه ًاضيأ ةلمحلل ًاقفارم ناك رخآ ىدحوم خرؤم انل لوقيو

 دالب عنمأ نيرتنش ةئيدم دصق اميح بوقعي ابأ ةفيلحلا نإ ءارمع نب فسوي
 تعورو ىراصنلا عزف « ًادادعتسا اهاوقأو « ًادانجأ اهرثكأو « كنرلا نبا
 دصقلا ناكو . مظعلا هقوفتو ىدحوملا شيحلا ةماخض نم هوأر امل مهسوفن
 نم تءارتسا الف » : رخآ حاضيإ ىأ نود لوقي مث ء اهقاهرإو ةنيدملا ةرصاحم
 « لاحترالا ىلع نينمملا ريمأ مزع « ءاوثلا لئاط ريغل لاطو ءابنألا اهتاهج
 .© ياليل ليحرلاب رمأف ٠ لالكلاو ةمآسلا نم سوفنلاو شويحلا حيورتو

 وه « نيدحوملا ىخرئوم نم كلذك رتتعيو « رخآ ًارصاعم ًاخرئوم نأ ىلع
 دق «ةياور ىدحوملا شيجلل دادترالا اذه نع انيلإ مدقي « ىثكارملا دحاولا دبع

 انيح بوقعي ابأ نأ ىهو « نايعلا دهاش تمص هريثي ىذلا ضومغلا اذهضعب ددبت

 . ١"هزا4#8 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا هلقن )00(
 . 155 صض ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا هلقن )0(
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 ددملاو ةنوملا عطقو « اهتاوق فاستناو « اهلع قييضتلا ىف غلابو نيرتنش رصاح

 « راصحلا قاشم لمحت ىف ًاداجو « عافدلا ىف امزح الإ اهلهأ كلذ دزي مل « اهنع

 اوفاخو « فيرحلا لصف رخآ تقولا ناك ذإ « درلا موجه نودحوملا ىشخف
 ريمأ ىلع اوراشأف «دادمألا مهنع عطقنتو « هروبع نوعيطتسي الف رهلا ضيفي نأ
 3 فورظلا تريغت اذإف « ةيليبشإ ىلإ عوجرلاو نيرتنش نع دادترالاب نينمؤملا

 انَغردتعت ةنيدملا نأو ؛ نيه رمألا نأ هل اوروصو « اهراصح ىلإ نودحوملا داع

 نولحار نحن لاقو « مهحصن ىلإ ةفيلخلا عمتساف « عنام اهنع هعنمال هدي ىف

 نم لوأ ناكو « ةصاخلا ىوس لوقلا اذه ىلع دحأ فقي ملو « هللا ءاش نإ ادغ

 فورعملا هللا دبع نب ىلع نسحلا وبأ « لحرلا ةبهأب ذخألا رهظأو هءابخ ضوق

 ىأر الف « ةفالخلا بيطخم فصويو «ىدحوملا طالبلا رباكأ نم ناكو « ىتلاملاب

 رهللاربعو « ةلودلا رارسأ ىلع هفوقو نم هنوملعي امل هوذح اوذح « هعنص سانلا

 نم الإ قبي ملو « ماحزلا ةيشخ مدقتلا نوديري « ركسعلا رثكأ ةيشعلا كلت ىف
 نينمؤملا ريمأو « هلك ليللا نوربعي سانلا تابو « نينمؤملا رمأ ءابخ برقب ناك

 ف اهليصافتو اهصنب ةياورلا هذه ناكلخ نبا لقنيو . ©3ثدح امب هل ملعال

 . ©9بوقعي ىلأ ةفيلخلا ةمحرت
 «فيرحلا رخاوأ ىف عقي مل نيرتنش راصح نأ ةياورلا هذبم قلعتي اهف ظحالنو

 دقو © فيصلا لئاوأ ىف ىنعأ « م 1144 ةتس هينوي رهش رخاوأ ىف عقو هنكلو

 « ةينارصنلا ةياورلل ًاققو كلذكو « نايعلا دهاش ةياورل ًاقفو ءراصحلا نأ انيأر
 هفوحلاو «ءاتشلا بارتقاب دادترالا ليلعت نإف كلذ ىٍعو .22مايأ ةدع ىوس مدي مل

 فرصت رسفتل ةلواحم لاح ىأ ىلع ناك نإو « عنقملا ليلعتلاب سيل رهنلا ناضيف نم

 . ىدحوملا ةفيلخلا

 ثدح ام رسفتل ةيمالسإلا ةياورلا بناج نم ىرخأ ةلواحم كلانهو « اذه

 رمأ امل هنأ ىهو « ساطرقلا ضور بحاص ةياور ىه ؛ ىدحوملا ركسعلا ىف

 كلذسانلا ركنأ « رخخآ عضوم ىلإ هلوزن عضومنم شيحلا لاقتناب نينمؤملا ريمأ

 140 ص بجعملا ىف ىثكارملا (1)
 . 454 ص ١ ج نايعألا تايفو (؟)
 ربش ةدم نيرتنش رصاح بوقعي ابأ ةفيلخلا نأ « هوم ةنس ثداوح ىف ريثألا نبا ركذ (*)

 . ( 4578 ص ؟ ج ) ةياورلا هذه ناكلخ نبا لقنيو . ( 14١ ص ل١ ج )



 سأآ6

 ىعدتسا « ءاشعلا ةالص نم ةفيلحلا غرفو « ليلا نج امل هنأو« آببس هل اوملعي ملو

 ةئيدم وزغ ىلإ ةليللا كلت نم ليحرلاب هرمأو « ةيليبشإ ىلاو قححإ ابأ ديسلا هدلو
 نأو « ةصاخ سلدنألا شويجم اهل ريسي نأو « اهئاحنأ ىلع ةراغلا نشو ةنوبشأ
 هرمأ هنأ نظو « ةفيلحلا رماوأ مهف قمسإ وبأ ديسلا ءاسأف « ًارابن هليحر نوكي

 ناطيشلا خرصو :  ضورلا بحاص لوقي . ةيليبشإ ىلإ ليللا فوج ىف ليحرلاب
 تئدحت ةليللا هذه ىفو . ليحرلا ىلع مزع دق ندنمؤملا زيمأ نأ نيملسملا ةلحم ىف
 رجفلا برق ناكالف . ليللاب ةفئاط سانلانم لحرف « هل اوبهأتو « كلذب سانلا

 اولختراف « ليحرلاب سانلا هعباتو « هيلي ناك نم لك علقأو « قمحإ وبأ ديسلا علقأ
 , 200 كلذب هل ملع ال هناكم ىف ممقم نينمؤملا رمأو

 ىدحوملا شيحلا باحسنا بابسأ نع ةينارصنلا ةياورلا انيلإ همدقت ام نأ ىلع

 نأ كلذ .ثداوحلا قطنم عم ًاقافتا رثكأو « حضوأ ةقيرطب عقوام انل رسفي دق

 كراعملانم ةلسلس ىف نيرتتش ضبر ىف نييلاغتربلا عم اوكبتشا نأ دعب « نيدحوملا
 اومطحو ضيرلا ضرأ ىلع اهلالخ اولوتساو « مايأ ةعضب ترمتسا ةنحاطلا

 دادعتسالا نم اهنع نيعفادملا نأو ءةعانملا نم ةنيدملا نأ اوكردأ «ةيجراحلا هتانيصحت
 ليوطراصح ىلع دامعالا نم اهذخأل دبالو « اهماحتقا رذعتي ثيح « ةرثكلاو
 . فقوملاروطت ىف مساح ريثأت ودبي ابف هل ناك ثداح عقو كلذ ءانثأ فو . مراص

 كرحت 1 هنأ ركذن نحنو . هتاوق ىف نويل كلم ىناثلا ودنانرف مدقم وه كلذ

 ةنيدم رصاحم ىناثلا ودنانرف ناك « سويلطب بوص « ةيليبشإ نم ىدحوملا شيحلا

 ةكرح ىلع فقو الف « اهلع ءاليتسالا الواحم سويلطب قرش لامثش ةعقاولا شرصاق
 ةنيدم ةبيرقلا هتدعاق ىلإ دتراو « شرصاق نع راصحلا عفر « ىدخوملا شيحلا
 « اهراصحو نيرثئش ىلإ ريسلاب ىدحوملا شيحلا ةهجو تنيعت املو . وجيردر
 كلذو « ةروصحل ا ةنيدملا داجنإل ةكرعملا ناديم بوص هتاوق ىف ودنانرف راس

 ةينارصنلا ةياورلا لوقتو « نيدحوملا لاتقب هسفن ىلع هعطق ىذلا دهعلل ًاذيفنت
 ودنانرف مدقم نم ةيادبلا ىف اسجوتم ناك لاغترللا كلم وسنوفلأ نإ ًاضيأ
 هسفن تنأمطا « ىراصنلا هناوخإ داجنإو هداجنإل مداق هنأ لع الف « هشيجو
 وحنلا اذه ىلع ثداوحلا روطت نأ ودبي هنإف مث نمو . 2؟9صالحلاب نقيأو

 )١( ص ساطرقلا ضور ١4٠ .
 ملسعتو تمتعي 0ءمعتول لع عومممو (8ل. طتفملل م. 676 (؟)
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 لمعي نأ ةيشخ « دادترالاب « ىئاجفلا هرارق ذاختا ىلع ةفيلخلا لمح ىذلا وه

 ةبوعصب عنتقا.نأ دعب امسالو «ىرسيلا ةفضلا ىلإ رهلا هروبع ةقاعإ ىلع نوينويللا
 . نيرتتش ىلع ءاليتسالا

 عيطتسنال انإف « دادترالا رارق ثعاوب ىلع ًاثيش ىليليلعتلا اذه ناك اذإ هنأ ديب
 ةفيلخلا نأ ققحملا نمو . هذيفنتب نرتقا ىذلا عورملا بارطضالا كلذ رس مهفن نأ
 شيحلا ىت « ةمظنم ةطخ قفو دادترالا نوكي نأ نودصقي اوناك هينواعمو

 جاجحلا وبأ.ىضاقلا انل هدك ئي ام اذهو . راثع لكو بارطضا لك بحسنملا

 ىلع ليللا لوأ اوفوطت ةفيلحلا تاقث نإ » لوقي نيح هتياور ىف رمع نب فسوي
 نأو « عولقلا ةيفيكو كرحتلا بيترت « مهلإ اوزعوأو « عومجلاو سوؤرلا

 « لاقثألاو ةلومحلا لحرت ىتح نيدصرم نيتباث مههج نم ليبق لك نوكي
 وه ثدح ىذلا نأ ديب . ©2076 لاحوألاو قياضملا نم ةعسلا ىلإ صخلتتو
 جاجحلاوبأ لوقي . قبطملا لالتخالاو « ةعورملا ىضوفلا وهو . امامت سكعلا
 رثكو « ًاعينش ًابارطضا سانلا عالقإ برطضاف » : نايعلا دهاش وهو « فسوي
 ىش ىلع مومعلا ذخأو « تالحملا تلوهتو « تاوصألا طالتخاو : جبجضلا

 . « ًاعيطمالو ًاعيمس ئرتالف « كلاسملا

 « ةفياحلا رماوأ مهف ىف ضومغ نمث دحام وه « كلذ ىف ام عنشأ ناكو
 بجي هنأ اومهف لئابقلا ءاسؤرو خايشألا نم ريثك نأ كلذ . اهذيفنت ىف عرستو
 . دادترالا ىلإ دنحلا نم ةريفغ فئاوط تعرهف «ليللا فوج ىو ًاروف دادترالا

 . ىضوفلاو جيجضلاو لالتخالا نم ةعورم رظانم ىف دادترالا عقوو «ربلاروبعو

 خيرات هتيأر اف « هليلو عالقإلا اذه مويترضح »: نايعلا دهاش ةيوارلا لوقي

 ى هسفن ةفيلحلا دلو قاحسإ وبأ ديسلا علقأو « « هلوه فصاو رصحمالو « هلبق

 «رحسلاى علقأ دق هسفن ةفيلخلا نأ رشكد قتعاو « ةيليبشإ ًادصاق رجفلا دنع هدنج

 كلذ لك « شيحلا ظعم ربع ربع ىتح « ًاعابت وحنلا اذه ىلع دنحلا روبع رمتساو
 قبي ملوء ةعورملا ةقيقحلا ترهظ « حبصلا رفسأ الف . ثدح امع لفاغ ةفيلخلاو

 تعمتجاف «لوبطلا ب رضب ةفيلخلا رمأ ذئدنعف «ةقاسلاىوس ىدحوم ا ةفيلحلا لوح

 ةيقب عم روصنملا بوقعي هنبا ىبو « ربا بوص ةفيلخلا ردتاو « ةيقابلا لولفلا
 . هعم نمو هيبأ ةيامحو مهدرو ىراصتلا ءاقلل ًادعتسم ةلحملا عضوم ىف « ةقاسلا

 )١( نص ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلا 185 .



 تاالالاد

 عالقإ نم « ىدحوملا ركسعلا ىف عقوام ذئدنع اوكردأ نيرتتش ىراصن نكلو
 «ةدشب ةبحسنملا تاوقلا ىلع اومجهو « ةنيدملا نم جورحلاب اوردابف « دادتراو

 لالخ طقسو « ةلاسبلا ىهتنمت ةيدحوملا لولفلا تعفادو « ةفيلحلا ةقاس اوكردأو

 ةفيلخلا رقم ىلإ ىراصنلا لصوو « نييسلدنألاو نيدحوملا رباكأ نم ددع كلذ
 رمأ ةكرعملا ءاهتنا رثأ ىلعو . ةريطخ حارجب مهضعب هباصإو « ىداولا ةودعب هسفن

 <« ىداولا بيرختب رمأو «هتليبق ىلإ ىدنج لك عوجرو « عومجلا قرفتب ةفيلحلا
 لك قرحو « هئام ريوغتو « هعايض مدهو هراجشأ عطقو « هعورز فاستناو

 « تاوقألا ليصحتل ىداولا ىحاون ىف ايارسلا مسقتب رمأ انك « هقرح نكمي ام

 هلوح نمو « هشارف مزّتلم حيرحلا ةفيلحلا كلذ لك . مئانغلاو ىبسلا عازتناو
 رمأ مث « فعض ىلع ًافعض دادزي وهو ء مساق نباو ©27ليفطنباو رهز نبا هؤابطأ

 داك امو ءهجاتلاىداو زايتجا مت ىتح « ةفحم ىف لومحم وهو « ليحرلاب ةفيلخلا
 رشعنماثلا ىف كلذو « حورلا ةفيلحلا ملسأ ىتح « ىرخأ لايمأ ةعضب عطقي بكوملا

 ,©0( م1144 ةنس هيلوي 59 ) ه 68١ ةنس رخآلا عيبرل

 بحسنملا شيجلل قفارملا « رمعزب فيسوي جاجحلا ىلأ ىضاقلا ةياور ىه كلت
 . هحارحي ًارثأتم هتافوو فسوي بوقعي ىلأ ةفيلحللا ةباصإنعو دادترالا فورظ نع

 نمو « رصاعم ًاضيأ وهو « ىشكارملا ةياور ىه ىرخأ ةياور كانه نأ ديب
 روبع نم ثدح ام نيرتتش ىراصن ىأر امل هنأ ىهو « نيدحوملا ىخرؤم
 نم ةفياحلا هررق امع اوفقوو « رصاحملا شيحلا .ظعم فارصناو ؛ نيدحوملا

 ةلحنا ىلع اولحو « ةفيثك ليخ ىف ةنيدملا نم اوجرخ « هشيج ةيقب ىف لاحنرالا
 مهلجو « الوح نم مهعفادو « نينمؤملا ريمأ ةبق اوغلب ىتح « ةدشب ةيدحوملا

 « ةفيلخلا ءابخ ىلإ ىراصنلا ذفنو « مهنم ريثك لتق ىتح « سلدنألا نايعأ نم
 ىلع نودحوملا رئاكتو «ةريسي مايأ دعب اهنم ىفوت ةنعط هترس تحن مهدحأ هنعطف
 رمْلا نينمؤملا ريمأ ربعو « ةئيدملا ىلإ نيعجار اومزبمناف « مهودر ىح مورلا

 م صاقلا ةفيلفلا بيع ليفط نبا ممال نيرحتشلذ نآدقتمن انكلو «ليقمزباو صنلا قشددو )١(
 ةافو خيرات تاياورلا مظعم عضتو . 8١و ١07 ص ثلانلا مسقلا - برغملا نايبلا (؟)

 ةفيلخلا نأب لوقلاب درفني ىثك ارملا نكلو . هيف فوتىذلا مويلا ففالخىلع رخآلا عيبر ربش ىف ةفيلخلا
 . 140ص بجعملا ( م 1184 ةنس ريوتكأ ) ه ه٠ ةنس بجر نم عباسلا مويلا ىف فوت بوقعي ابأ
 . ( 444 ص ؟ ج تايفولا ) خيراتلا سفن ركذيف ناكلخ نبا كلذ ىف هيراجيو
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 .©")هحارج ًارثأتم ىفوت ىتح ةئالثوأ ناموي كلذ ىلع ضحي ملف « ةفم ىف ايرج

 ىهو « ىشكارملا ةياور نم اهرهوج ىف برتقت ةلئامم ىرخأ ةياور كلانهو
 ىدحوملا شيحلا ظعم دادترا عقو امل هنأ ىهو « ساطرقلا ضور بحاص ةياور

 همشحو هتصاخ نم ريسيلا ىوس هلوح ةفيلخلا دم ملف « حبصلا ءاجو « اليل

 اوناك نيذلا,ه مهمأل سلدنألا داوقو « هلوزنل نولزنيو « هليحرل نولحري نيذلا

 عقو امىراصنلا دهشو سمشلا تقرشأ [لف « هتلحم فلخو هتقاس مامأ نوشمي

 نينمؤملا ريمأ ةبق ىوس ةنيدملا لوح اهْنم قبي مل هنأو « ةيدحوملا ةلحما لاحترا نم

 باوبأ اوحتف « مهسيساوج نم كلذ اوققحتو « هترئاد لهأو همشحو هديبعو

 ىنعأ "76 ىرلا . ىرلا » نوداني مهو ةفينع ةجرخ اف نم عيمح جرخو « ةئيدملا
 « هومحتقاو هوقزف « ةفيلخلا ءابخ ىلإ اولصو ىتح «ديبعلا ةلحم اومحتقاف « كلملا

 « ةذفان ةنعط مهدحأ هنعطف « لاجر ةتس مهنم لتق ىح هفيسب ةفيلخلا مهعفادف

 «ضرألا ىلع طقسو « نعط ىتح هيلع نيصنا دق نك هيراوج نم ثالث لتقو

 نوملسملاعمتجاو «سلدنألا داوقو نودحوملاو دانجألاو ديبعلاو ناسرفلا حياصتف

 ىح ةدشب مهاتق اوعبات مث « ءابحلا نع مهودر ىتح ًافينع الاتق ىراصنلا اولتاقق

 ديزي اب ردقت ةريفغ ًاعومح مهنم اولتقو « ةنيدملا باوبأ ىلإ مودرو مهومزه

 دقو « ندنمؤملا ريمأ بكر مث . ةعامج نيملسملا نم دهشتساو « فالآ ةرشع ىلع

 هتافو تناك و «قيرطلا لالخ ةفيلحلا تامو « سانلا لحتراو « توملا ىلع فرشأ

 (م1184 ةنس هيلوي ١ ) ه ه١8 ةنس رخآلا عيبر نم ىناثلا تبسلا موي ىف

 . 99 ةودعلا ىلإ هزاوج قيرط ىف ءارضحلا ةريزحلا نم ةبرقم ىلع كلذو

 نم « هحارجب ًارثأتم بوقعي ىنأ ةفيلخلا عرصم نع ةياورلا هذه ديئيو
 رهاظب ىوت ةفشلحلا نإ انل لوقي ثيح « بيطخلا نبا ريزولا «نيرخأتملا نمخرؤملا

 . هتوم ممكو « هيلع ىضق « ال رصاحم وهو هئابخ ىف هباصأ مهس نم نيرتتش

 ه 04٠ ةئنس رخآلا عيبر نم نيرشعلاو نماثلا ىف هعرصم خيرات عضي هنأ ديب

 تايفو ىف ةياورلا هذه ناكلخ نبا لقنو « ١48 و 4١ه ص بجعملا ف شكارملا 000(

 . 454 ص ؟ ج نايعألا

 . “عا همر عا ممر (؟)

 . 614٠ 014١ ص ساطرقلا ضور (+)



 -ا154

 72 م 1184 ةنس سطسغأ نم نماثلا قفاوي وهو

 قلوب «سارغأ راس تعرو هبوقصإ ةقيلل نأ اهداقم اور رخل توي

 ثيح « ربثألا نبا ةياور ىه هذهو « هبنك ةياورلا انل ركذت مل ضرم نم فوت

 لوألا عيبر ىف هنم تاف ضرم هباصأف ؛ « ًارهش نيرتنش رصاح ةفيلحلا نإ لوقي

 راطعملا ضورلا بحاص ذخأيو « ©9ةيليبشإ ةنيدم ىلإ هتوبات لمحو (ه ) 58٠١

 ىذلاض رملا هل ضرع نيرذش ىلع مقم وهو « ةفيلخلا نإ انل لوقيف ةياورلا هذه
 * دققت نأ ىلإ « ديازتي هفعضو « هشارف ىلع اعجطضم هب لحرلا ماقأو « هنم فوت

 , ©©م هم١٠ ةنس ىف كلذو ًاتيم دجوف لايمأ ضعب ىف

 هباصأ مهس نم قوت ةفيلخلا نإ انل لوقيف « نيتياورلا نيب نودلخ نبا ددرتيو

 .«©9هياصأ ضرم نم فوت هنأ وأ هتلحم ىراصنلا محتقا امدنع لاتقلا ةموح ىف

 ناك ذإ «هرمع نم نيعبرألاو ةعباسلا ىف هتافو دنع بوقعي وبأ ةفيلخلا ناكو

 1 . لمنيتب م ه8“ ةنس ىف مدقت امسح « هدلوم

 بحاص اهعمو « ةرصاعملا ةيدحوملا. تاياورلا قافتا ءازإ انل ودبيل هنإو
 بوقعي ابأ ةفيلخلا نأ وه حجارلا لوقلا نأ « للا نباو ساطرقلا ضور

 ارثأتم قوت هنأو « هتلمع نيبو ىراصنلا نيب تبشن ىلا ةعقوملا ف بيصأ دق
 فورظلا لثمف لوقعمو نكمثداحلا اذهلثم عوقو نأ حضاولا نمو . هحارجم
 ىلا ىضوفلاو « هباصأ ىذلا للخلا ةرمت ىفو «بحسنملا شيحلاب تطاحأ ىلا
 «ةلئم ةبكن نيرتئش راوسأ مامأ نم ىدحوملا شيحلا باحسنا ناكدقلو . هتداس
 رشع ىنئاب كلذ لبق ةذبو نم هباحسنا ةبكن « ةعورملا ةريطخلا اهجئاتن ىف قوفت

 ىلا فعضلا هوجو سفنو « بابسألا سفن فشتسن نأ انه عيطتسنو . اماع

 « هتماخضنم مغرلاب هتلعجو «هماظنو هكساي تفصعو «ىدحوملا شيحلا تباتنا
 «ةمزاح ةدايق ةيأ اهعمجتال ؛ةككفم ةيرشب ةلتكب هبشأ « هتدعو هدادعتسا ةرفوو

 ىلا داهحلا ةركف هيدل ترابناف « ةيونعملا هاوق ىف تتفو « كرتشم فدهالو

 « اهمالس نع طقف ثحبت هفئاوط نم ةفئاط لك تحضأو « اهلجأ نم دشح

 مو.ه ةحول هيلإ ةراشإلا تقبس ىذلا لايروكسإلا طوطخع ىف ةطاحإلا ىف بيطخلا نبا (1)
 . 350 صالا جر ريثألا نبا (؟)

 1١4. ص ( سلدنألا ةريزج ةفص ) راطعملا ضورلا (؟)
 . 0456 ص ؟ ج بيطلا حفن كلذكو « 54١ ص 5 ج نودلخ نبا )4(

 ( ١ ج نيدحوملاو نيطبارملا - ة )



 تاللكة وع

 هيجوتب ةفيلخلا راثثتسا نأ ًاضيأ حضاولا نمو . باحسنالل ةصرف لوأ بقرتو

 ,نم ثدح امف رثألا ربكأ هل ناك« هداوق ىأر ىلع داّعالا نود هشيج تاكرح

 قاقشنالا رثأ كلذ نم فشتسن نأ عيطتسن امبر لب « ةرداصلا رماوألل مهف ءوس

 اهنم ناك دقو « ربدت نودو ةسارد نود ةفيلخلا نم ةرداصلا رماوألا نايصعو

 « برغلاو لامشلا لإ نيرننش ىلونجو قرش نم ىدحوملا شيحلا عقاوم لقنب رمألا
 هض رعت عقاوم ىف ىدحوملا شيلا عضي هنأل ءنودحولا داوقلا هضراع رمأ وهو ا

 ناكف « هرادصإب ةفيلحلا زلال ئذلا ئجافملا باحسنالا رمأ مث ؛ قيوطتلا رطحلا

 « ىضوفلاو بارطضالا عب نقط ب ناو عورأل بابا كاك نيل

 101 رع دوب هابل كرف نيله دي يميز ب0 ىلا ب

 « ةيضاقلا هتباصإو ةفيلخلا ةلحم ماحتقاب « ةعورملا ةبكنلا تناكف « هتصاخو
 ىح « هتانيومت ىف صقن نم ىدحوملا شيحلا هيناعي ناكام هلك كلذ ىلإ فضأ

 اهقرتخي ىلا ىضارألا ىلع تاراغلان شب هتاوقأ نع ثحبي نأ باحسنالا نح رطضا
 اوملعتي مل مهنأ « هلك كلذب هداوقو بوقعي وبأ ةفيلخلا تبثأ دقو . هريسم لالخ

 نم نيبت ام ءوض ىلع « مهشويج حالصإ اولواحن ملو « ةذبو ةامح سورد نم ًائيش
 : هاوس نود ىددعلا قوفتلا ىلع اهدشح ىف مهدامعا رمتساو 2 اهف صقنلا هوجو

 هج #1 نحب

 « ليلقب هتجاتلا رم هروبع دعب هحارحب ًارثأتم بوقعي وبأ ةفيلحللا قوت امل

 2 هتفحم ىف ًايجسم ةداعلاك لمكو « هتافو تمتك « مدقت اهسح هتفحم ىلع الومحم

 نايبلا بحاص هيمسي عضوم دعب « ةيليبشإ ىلإ قيرطلا لالخ بكرلا لزن ىبح

 نايتفلا قدحأو « ةداعلاك ةفيلخلا ةيمخأ تبرض كلانهو « شرط نصحب » برغملا

 دلو فسوي وبأ بوقعي ديسلا ناكو « ةداتعملا موسرلل ًاقفو ةيفيلخلا ةبقلاب ةمدخلاو

 ى فرصتيو « هندل نم جرخمو « هتباصإ ذنم هيبأ ىلع لخدي ىذلا وه ةفيلحلا
 « سانلا لوصو لماكتو « روكذملا عضوملاب بكرلا لزن الف « ©)>همساب رومألا

 ىلإو « شيحلا عم نيدوجوملا رباكألا هتوخإ ىلإ ةفيلحلا نبا ديز وبأ ديسلا ثعب

 ال سي «ةفيلخلا ةافو ىلع مهعلطأو « نيدحوملا رباكأ

 « هيلإ اوباجتساف « فسؤي ىأ بوقعي ريمألا ةعيابم مهملإ بلطو « هشارف ىف

 ىلع ءىش لكو'« ربسلا فنةوتسا ىلاتلا مويلا فو . مويلا سفن ءاسم ىف ةعيبلا تمتو

 )١( نص ساطرقلا ضور 314١ .



 تالا

 « توبات ىف جردأو نفك هنأ ديب « لحارلا ةفيلحلا ةافو نامك رمتساو « هلاح

 شيحلا باحسنا ةيادب نم رهش وحن دعب كلذو « ةيليبشإ ىلإ بكرلا لصو ىتح
 ءهجاتلا نيل ةرويغو

 « دوشحلا اهلالخ تقحالت « مايأ ةثالث ةيليبشإب بوقعي فسوي وبأ حارتساو
 فانكأ قف تلزنو « ىرخألا فئاوطلا رئاسو نيدحوملاو برعلا عومج تلصوو

 ةفيلخلا ةافو تنلعأو « ةعيبلا مدقتل « مهئماعو مهتصاخ سانلا ىعدو « ةيليبشإ

 ةعيبلا تذخأو « مهريغو نيدحوم نم موقلا هوجوب ةبصقلا تصغو « لحارلا
 12ىلوألا ىدامح ىناثو ةرغ نايبلابحاص لوقل ًاقفو امهنيمويىدم ديدحلا ةفيلخلل
 ' ديسلا هاخأ صخو « هتيب لهأو هتبارق ىلع هتالص ةبسانملا هذب- ةفيلخلا قدغأو
 . هتعيب مظنتو « هتمدخ ىف لذب امل فالآ ةرشع اهردق ةيلج ةببم ديز ابأ

 « ةضراعم ةيأ نودو « مالسو ءوده ىف فسوي ىنأ ةفيلحلا ةعيب تمت دقو

 « هتايح ءانثأ هدهع ةيالوب هصخ دق ناك بوقعي ابأ لحارلا ةفيلحلا هابأ نآل الوأ
 229 هدالوأ ركأ ناك هنأل ايناثو 29 نييعتلا اذه خيرات ةياورلا انل مدقت مل نإو

 ةفيلخلا هوبأ هيلع ناك امل ًافالخ كلذو « همدقتل ًارريم هتاذ ىف رابتعالا اذه ناكف

 ديسلا ريكألا هقيقش دوجو عم ةفالخلل مدق ثيح نمؤوملا دبع نب بوقعي وبأ
 . هيبأ ةيصول ًاذيفنت كلذو « صفح نأ

 مو « تاقبطلا رئاسو « سلدنألا ءاحنأ رئاس تلمشو « ةعيبلا رمأ لك املو

 ىلألا ىداح نم نيرشعلاو عبارلا مويلا ىف ةفيلخلا اعد « سلدنألا نوئش مظنت

 رئاس نم دوفولا خويشو « برعلاو نيدحوملا خايشأ ( 1184 ةنس ريمتبس ” )
 رئاسل كلذب بتكو « ليحرلل بهأتلاو « وزغلا ءاضقناو ةكرحلاب نذأو « دعاوقلا
 رغث ىلإ ىلقصلا سابعلاوبأ دئاقلا مدقو « نيرفاسملاو نيدهاحملا نم لئابقلاو دالبلا

 ناتنيفس تمدقتو « هشيجو هتصاخو ةفيلحلا لقنل ةنيفس ةرشع ثالث ىف « فيرط

 ةفيلخلا ةافو تناك دقف . ةقبالا خيراوتلاو ثادحألا ريس عم قفتيال خيراتلا انهو )١(
 .ربش ىدم بحدنملا شيلا لوصو قرغتسا دقو ء ه ه١ ةنم ىناثلا عيبر ١8 ىف خرؤملا سفنل ًاقفو
 نايبلا ) هترغ ىفال ىلوألا ىدامح ربش فصتنم وحن ىف ةعيبلا نوكت نأ قطنملا نم ناك دقف اذإو
 . ( 43١1و 8١م نص ثلاتلا مسقلا برغملا

 .140 نص ىثكارملل بجعملا (؟)
 . 001٠١ ص ةيشوملا للخلا (؟)



 تالا

 سلدنألا لهأ جرخ « ىلاتلا مويلا رجف ىفو . الس هايمب حتفلا طابر ىلإ لاقتنالاب

 رهللا ئطاش ىلع ةفيلحلا ةبق تبرضو « ةدشاح عومح ىف ىداولا ةريح ىلإ

 راسو « مركلا فحصملا همدقتي « ىيلخلا بكوملا مظنو 2 (رببكلا ىداولا )

 « شيرش ىلإ اهرداغ مث « ةيليبشإ ةلابق ةنايرط ةيرقب لزعف «مويلا ىحض ىف ةفياخلا
 ديسلاب ىتلا ثيح « ©2ملسلا نبا ةنيدموأ « هنوذش ةنيدم ىلإ مث « شويحلا هعبتت

 : ةبغز برع نايعأ عم ناسملت نم ًامداق صفح ىنأ ديسلا هيخأ نبا ايركز ىنأ

 بوص ًابونج كلذ دعب ةفيلحخلا راسو . سلدنألا لهأل ةنوعم داوج ةئاعبس هعمو

 ةبرقم ىلع عقت ةوبر ىهو ؛©"9ليإلا رجح ىمسملا عضوملا ىلإ لصو ىتح ءىطاشلا
 لقنل ةبهألا مدق ىلع « ءىطاشلا لوط ىلع لوطسألا عمتجا دقو « فيرط نم
 ( ريمتبس ١١ ) ه 8٠١ ةئس ةرخآلا ىدامح نم عباسلا مويلا فو « هشيجو ةفيلخلا

 ةفيلخلا عدو كلذكو « عادولا ةيحتب سلدنألا لهأ ماقو « ةفيلحلا ةبق تبرض

 . يحب وبأو ديز وبأو قاحإ وبأ مهو « سلدنألاب ةيالولل مهمادق نيذلا هتوخإ
 لزنو «ناهع فحصم هتنيفس مامأو « رحبلا ةفيلحلا بكر مويلا سفن ىحض ىفو

 حارتساو « زاغوبلا نم فيرط رغث ةلابق « ريغصلا رصقلا وأ « ةدومصم رصقب

 كلانهو « حتفلا طابر ىلإ رصقلا رداغ مث . شيحلا رئاس زاوج مت امير كلانه
 « «بوقعي رمألا ١ بقلب ىتكي هتعبب ذنم ناكو «نينمؤملا ريمأب ةرم لوأل ىمست

 جاجاو نب هللا دبعوبأ « طابرلا ىف هاقلتو . سلدنألا دالب ىلإ كلذب لاحلا ىف بتكو
 لمع نم ليعامسإ نب مهاربإ لاقأو « مهلمعو ةسانكمو ساف لهأو برعلا دوفو ىف
 نينمؤملا ريمأ هيبأ نفدب ماقو « ةرضحلا ىلإ لوثملاب لاعلا رئاس رمأو « ساف

 ىلإ للمنيتب نفدو كلذ دعب اهنم لقن مث « طابرلاب ةفيلحلا رادب آتقؤؤم بوقعي ىنأ
 طابر كلذ دعب ةفيلحلا رداغو .©9ترموت نبا ىدهملاو نمؤملا دبع هيبأ بناج
 , ©«0شكارم هترضح ىلإ حتفلا

 7“ د

 مغرلابو « ةيدحوملا ةلودلا ءافاخ مظعأ نم فسوي بوقعي وبأ ةفيلحلا ناك

 انا 814همند ةيئابسإلاب ىهو )١(

 . له معمو لا كعموم ةينابسإلاب ىهو (؟)

 . 148 ص ةيشوملا لللاو « ١4١ ص ساطرقلا ضور (؟)
 . #14 ص ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلا ( ؛)
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 ةفيلخلا هوبأ اهققح ىللاك ةميظع جئاتن ةسايسلاو برحلا نيدايم ىف ققح ملهنأ نم
 نم اهسالو « كلذ عم ربتعي هنإف « روصنملا بوقعي ةفيلخلا هدلوو « نمؤملا دبع

 ةلودلا تغلب نيذلا « ةثالثلا ءافلخلا ءالوه ثلاث « ةينارمعلاو ةيرادإلا ىحاونلا

 . اهتمظعو اهنوق جوأ مهلظ ىف ةيدحوملا

 ةدراطمو ةلادعلاو قحلا ىرحتو « مزحلاب بوقعي ىنأ ةفيلحلا مكح زاتما دقو
 ىتتلا نم ةفيلحلا اذه هب مستي ناكام ىلإ ةعزتلا هذه عجرتو « 2”ىغبلاو ملظلا

 ةروصب ةعزنلا هذه ترهظ دقو . ةيعرشلا مولعلا ف رحبتلاو ملعلا نمو « عرولاو
 اههجو ىلا هتلاسر تناك امبرو . هتافرصتو هرماوأ نم ةبسانم ريغ ىف « ةيلمع

 ىف سلدنألاب نيدحوملا ةبلطلا رئاس ىلإو « ةبطرق ىلاو ديعس ىنأ ديسلا هيخأ ىلإ
 « تابوقعلا عيقوتو ماكحألا ذيفنت ىف ةقدلا ىرحت بوجو نأشب «,ه هك ةنس

 ةلاسرلا هذه ىف ةفيلخلا ىنع فيك انيأر دقو . نأشلا اذه ىف اهنذب ةلواحم زربأ
 مكحم ىضقني "الأب نيدحوملا ىلإ هرمأ رادصإب « مدقت اهف اهتايوتحم انصحلل ىلا

 دوبشلا لاوقأو حرشلاب ةعوفشم ةفيلخلا ىلإ ةلزانلا عفرت نأ دعب الإ مادعإلا
 « مهفارتعاو مرارقإو « مهججحو نيمولظملا لاوقأ بتكت نأو « لودعلاو
 « لاومألاو تالماعملا رئاس ىف اذكو « لتقلا نود ىلا متارحلا ى ققدي نأو

 هذه بناج ىلإ ةفيلخلا ناكو . كلذ رغو اهقتعو باقرلا ىفو « اهقاقحتساو
 هبكتري ام ىلع فقو اذإف « ةملظلا لامعلاو ملظلا ةدراطمب موقي « ةيعرشلا تالواحملا

 ناكو . هبكنو هلزع « لطابلاب سانلا لاومأ لايتغاوأ فسعوأ ملظ نم مهضعب
 2 م ليكتتلاو « اهتاقحلمو ساف ةنيدم لاعب هشطب كلذ ىف هلعف ام زربأ نم

 ةبكن نم سلدنألا ىلإ لوألا هزاوج ىف هب ماقامو 29 ملاومأو مهرود ةرداصمو

 نم كلذ دعب هب ماقامو 2 مهر يغو نسلتخا نم نزح او ةيليبشإ لامع ضعب

 كلذ ريغو « ًارهد ةرازولاب اورثأتسأ نيذلا عماج ىنب هئارزوو هلامع ةبكن

 . هيأإ انرشأ امم

 ًامستم بوقعي ىنأ مكح ناك « ةلادعلا قيقحت ىلإ ةعزنلا هذه بناج ىلإو
 ًايوؤود « هتيعر ةسايسب ًافراع « هتكلمم نوثشب ًاريبخ ناك دقف « مزحلاو ةردقملاب

 ب 45 ةحول ةمامإلاب نملا ىف ةالصلا بحاص نبا )١(
 . 181 ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا (؟)
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 © هتكلمم جارحلا ًاطباض « ةيلاملا نوثشلاب افراع ناكو « رومألا ىف رظنلا ىلع

 ىلإ صخألاب ةعجار اهريبدتو نوئشلا مهف ىف ةردقملا هذه تناك امبرو

 « ةيليبشإل ًآيلاو ناك نأ مايأ ةفالحلا هيلوت لبق نمزلا نم ًاحدر اهايإ هتسرامم

 . سلدنألا نوئشب ًامئاقو

 ىلإ ةعرتاإل عيقي يطع ةلخن قف: برقع نإ كح ف عرفنا اذه لك قو

 دنع ثدح اك كلذو « جراوحلا ةلتاقم ىلإ هسفني ريسلاو ٠ نايصعلاو جورحل ا

 هانلصف نأ قبس امم اهريغو « ةصفق ةروث نيحو « ةجاهلص ةنتف مث « ةراغ ةنتف

 . هعضاوم ىف
 داهحلاب هفغش ىه ء« فسوي بوقعي وبأ ةفياحلا اهم زاتما ىلا ةيناثلا ةلخلاو

 هفلأ ايف ةيرظنلا ةيحانلا نم داهحلاب فغشلا اذه رثأ رهظ دقو « هللا ليبس ىف

 هتيانع ىف ةيلمعلا ةيحانلانم رهظو ؛ دعب هركذن امم « داهحلا لضف ىف بوقعيوبأ

 ةريزحلا هبش ىلإ نيتميظعلا هيتلمح ىف اهتدايق مث « اهليومتو ةميظعلا شويحلا دشحم

 « نيتروك ملا هيتلمح ىف اقفوم نكي مل بوقعي ابأ ةفيلحلا نأ نم مغرلابو . ةيسلدنألا
 « نيرتتش راوسأ مامأ ىناثلا هلشف لجح مث ةذبو راوسأ تحت لوألا هلشف لج دقو

 «ةيميلقإلاو ةيركسعلا ضارغألا قيقحن نع نيتديعب انوكت ملنيتلمحلا نأ نه ,غرلابو
 هذه ةيحض ةفيلخلا بهذ دقو « امل ةرسملا ةعزنلا وه ناكداهحلا دصقم نإف

 7. داهحلا ناديم ىف دهشتساو ةعزنلا
 لوق دحرلع « ةيكولملا ديدش » اهظع اكلم كلذ بناج ىلإ بوقعي وبأ ناكو

 : فئئاوطلا رئاس هتيطعأو هتالص تمت« دوحلاو لذبلا رفاو «ةمحلا ديعب « خرؤملا
 همايأ ىو « ةاساوملاو ءاطعإلا ىف نيدحوملا ةيآ ٠ ناك هنأب بيطحلا نبا هفصيو

 , ؟9, لاومألا مهمديأ ىف ترثكو « سانلا ىنغتساو ءاخرلا داس

 دقو « هبدأو هملع وه 2 بوقعي ربأ ب ممقي ناك ةلخ ملعأو عملأ نأ ىلع

 لمحو « ةيبدألاو ةيملعلا هبهاومب هيونتلا ىف ةقحاللاو ةرصاعملا تاياورلا تضافأ

 « هلالخو بوقعي | يحد 910: ريل نيا رت اقل بعام نبا

 هنع هللا ىضر فسوي بوقعي وبأ ريمألا ناك: ةرقفلا كلت ىف « ةيملعلا هبهاوم
 « ثيدحلاب ًاملاع « هل ًاظفاح « نآرقلل ًارهظتسم الرج ًاعرو الدع الضاف الماك

 )١( صر جناكلخ نبا 454١ .

 . 888 ةحول لايروكسإلا طوطخم ةطاحإلا ىف بيطخلا نباو « ١78 ص بجعملا (؟)
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 . ©0نهنع هللا ىضر ىدهملا مامإلاملع ىف امدقتم «ةيلوصألاو ةيعرشلا مولعلل آنقتم

 انل هلصفي « ةليلقلا تالكلا كلت ىف ةالصلا بحاص نبا هلمجم ام نأ ىلع

 نم بيرق ىشكارملا شاع دقو . بوقعي ىلأ نع هثيدح ىف ةضافإب ىشكارملا
 هللا دبعىبأو « ىبحم ايركز ىلأ لثم هئانبأ نم ةدعب هطبرتتناكو «بوقعي ىنأ رصع

 . ةقيثو طباور « قحسإ مهاربإ ىأو « دمحم
 « برعلا تملكت فيك سانلا فرعأ » ناك بوقعي ابأ نإ ىشكارملا لوقي

 : لوقي مث. . « مالسإلاو ةيلهاحلا ىف « اهرابخأ عيمحو اهرثآمو اهمايأب مهظفحأو
 لئاسم ضماغ ىف رطاخ ذوفن مهع مسأو « نآرقلاب ًاظافلأ سانلا نسحأ ناك هنإ »
 , 90 ةيبرعلا ةغلل مهظفحأو « وحنلا

 هنأ الوأ ركذن نأ « بوقعي ىلأ ىف تافصلا هذه ةعور ردقن ىكل بحيو

 ءدمأ ةيحانوأ هيبأ ةيحان نم ءاوس كلذو « ربرلا لوصأ ممص نم هتمورأب ناك

 بجي نكلو « ةضحم ةيربرب ةئيب ىف « ىدهملا ةمصاع للمنيتب أشنو دلو دقو

 ىلا ةيملعلا حورلا سفن هلمحت تناك بوقعي ابأ نأ كلذ بناج ىلإ ركذن نأ
 بوقعي ابأ نأ ًاضيأ ركذننأ بحت مث « ىلعنب نمرملا دبع ملاعلا ةفيلخلا هوبأ ابم زاتما

 وحن ىف وهو « ه 001 ةنسىف اهل ايلاو هوبأ هنيع ذم ةيليبشإ ىف هتوتف ةرهز ىضق
 ةفالحلا ىلوتل ىعدتسا ائيح « ههه 8ةئس ىف هيبأ ةافو ىتح هرمع نم ةرشع ةنماثلا
 ةيسلدنألا ةنيدملا ف بوقعيوبأ اهاضق ىلا ةيناٌعلا ماوعألا هذه ىف . هدعب نم
 « ةيركفلا سلدنألا ةمصاع ةبطرق لالحمضا ذنم تدغ دق تناك ىلا « ةميظعلا
 عمجم ذئموي ةيليبشإ تناك دقو « ةيبدألاو ةيملعلا بوقعي ىلأ بهاوم تحتفت

 اكمتم نآرقل اظفاح هتئادح ذنم بوقعي وبأ ناكو « ةينيدلا مولعلاو ةغلا باطقأ
 تقولا سفن ىف ناكو .ىراخبلا حيحص ظفحم ناك هنإ ليق ىتح « ثيدحلا نم

 مهتمدقم ىفو « ابباطقأ ضعب نع ةغللا مولع ىلت ةيليبشإ ىو ؛ هقفلا ىف اعراب

 ىف عربو « نوكلم نباب فورعملا كلملا دبع نب مهاربإ قعسإوبأ ىوغللا ةمالعلا
 «سلدنألا ىلإ لوألا هزاوج ف ةيليبشإ ىلإ داعو ؛ ةفالحلا ىلو املو .بدآلاو وحنلا
 هيهاوم ةعور ةرئفلا هذه ىف تاجت « ىرخأ م اوعأ ةسمخ ءاهز اهم هتماقإ تلاطتساو
 أم ا: موي هوس يحبو.« بطو ةفشألا ةماوخ لل حجو 4 ةيمما

 .ب 45 ةحول « ةمامإلاب نملا » ىف ةالصلا بحاص نبا )١(

 78و 188 ص بجعملا عجار (؟)



 سا"

 لبفط نب ركب وب وبأ ةمالعلا فوسليفلا « صاخلا هبيبط مه ؛ ىالسإلا ربكفتلا ةمئأ

 ىرقبعلا بيبطلاو ؛2©2دشر نب ديلولا وبأ فوسليفلا ىضاقلا هذيملتو « ىشآ ىداولا

 هقيدص ةمزالمب صخألاب فغشي ةفيلحلا ناكو . رهز نب كلملا دبع نب ركب وبأ
 قلطي نأ بوقعي ىنأل حيتأ اذكهو . هقارف ىلع ريصيالو « ليفط نبا هبيطو

 ام ودبيو ؛ رهابلا ىملعلا قفألا اذه لظ ىن ةيفسلفلا تاساردلاب هفغشل نانعلا

 ركبوبأ هل هاور امع القن ةيفسلفلا ةفيلخلا سلاجم ضعب نع « ىشكارملا انل هركذي

 طسقب ةفسلفلا نم ذخأي ناك ةفيلخلا نأ « دشر نبا هذاتسأ نع ىبطرقلا ىبحب نبا

 فيضيو . . باجعإلا ىلإ وعدت «ظفح ةرازغ » اهلئاسم حرش ىف ىدبيو « ظوحلم

 ليفطنبا ىلإ زعوأ ىذلا وه بوقعي ابأ نأ اهدافم ىرخأ ةياور كلذ ىلإ ىبطرقلا

 اهمجارت ريرحنو اهضارغأ بيرقتو وطسرأ حورشل ديدج صيخلت لمع بوجوب
 ماينلل شر نبا هليملت راتخا ىذلا وه ليفط نبا نأو « ضومغلا نم اهيوشي ام

 وه اذه نأو « هتحيرق ءافصو هعوزن ةوقو هتردقم نم هملعي امل ةمهملا هذب-
 ىهو « وطسرأ حورش صيخلتب مايقلا ىلع « انل لوقي امسح دشر نبا لمح ىذلا

 ةرهش تعاذأو «ةينيتاللا ىلإ دعب ايف تمحرتو « دشر نبا اهم رهتشا ىلا حورشلا

 ةرافسلا ةمهمب موقي ليفط نبا ناكو .ىبرغلا ريكفتلا رث رئاود ىف ملسملا فوسليفلا

 ىلع هبنيو « راطقألاو دعاوقلا فلتخم نم هيلإ مهوعديو « ءالعلا نيبو ةفيلخلا نيب

ن ىذلا وهو « مه هيونتلاو مهمارك] ىلع هضحو « هيدل مهرادقأ
 ' لضفب هو

 . ؟9هتعاربو دشر نبا

 « اهبتك عيمجت مامهالا ىلع ةيفسلفلا تاساردلاب هفغش بوعي وبأ ةفيلخلا لمحو

 «سلدنألاو برغملا ءاحنأ رئاس ىف «ةليلحلا بتكلا نم اهربغ نعو « اهنع بيقنتلاو

 تغلب امنإ ليق ةمخض ريداقم اهنم هل عمتجاو «ةمح الاومأو ادوهج كلذ ىف لذبو

 انلإ كورن . رصتتسملا مكحلا مايأ ةميظعلا ةيومألا ةبتكملا هغلبت تناكام برق

 ةميظع تاعومجم ىلع ةفيلخلا لامع عقو فيكو «دوهحلا هذه نم ًافرط ىشكارملا

 «ىارملا جاجحلا ىلأي فرعي ةيليبشإب لجر ىدل تناك كلفلاو بطلا بتك نم

 , ؟©سلدنألاب ةنتفلا مايأ هيبأ ىلإ تعقو دق تناك بتكلا هذه نأو

 . هم56 ةنس ذنم ةيليبشإل ايضاق دشر نبا ناك ( ) ١

 . 175. بجعملا ىف ىثكارملا مجاد (؟)

 1 101 عم حلل(



 اثاث

 نع انل فشكي ىنيدثحب «ةيملعلا بوقعي ىلأ ةفيلحلا راثآ نم انيلإ ىهتنا دقو

 باتكب قحلأ ىذلا « داهحلا :باتك وهو «ةيعرشلا مولعلاو ثيدحلا ملع ىف هتعارب

 نم ةريبك ةفئاط هفلؤم دروي هيفو « بلطي ام زعأ :باتكوأ ترموت نبا ىدهملا

 نايبتو « هيلع ثحلاو « هللا ليبس ىف داهحلا لضف ىف تدرو ىلا ثيداحألا

 ثيداحألا نم ًاضيأ هيف درو امو لاملالذبب داهحلا نع مالكلا كلذب قحليو . هنساحم
 ةفيلخلا وهو «هفلؤممسا هتماخ ىف باتكلا اذه لمحو . لئاضفلا نم هب مستيامو

 ةنس نابعش نم رخاوآلا رشعلا وهو « هعضو نم ءاهننالا خيراتو « نينمؤملا رمأ

 , ©0ربشأ ةعست وحنب هعضاو ةافو ليبق ىنعأ ةئامسخو نيعبسو عست

 ءاشنإب ماق دقو « ةميظعلا ةيئاشنإلا عيراشملاب افك بوقعي وبأ ةفيلخلا ناكو

 « همسا تدلخ ىلا « ةليلحلا حورصلاو « ةماهلا ةينارمعلا تآشنملا نم ةفئاط

 اذه ىف ةبطاق برغملا كولم ةمدقم فو لب « نيدحوملا ءافلخ ةمدقم ىف هتلعجو

 عيراشملا نم « سئدنألا ةرضاح ةيليبشإ ىف هب ماق ام انه ركذن نأ ىكيو . ناديملا
 ةميظعلا هتعموصو « عماحلا ةيليبشإ دجسمو «ةنايرط ةرطنق لثم ةميظعلا تآشنملاو

 ديدجتو « ءاملاب ةيليبشإ دادمإ عورشمو « روصنملا بوقعي هدلو اهمتأ ىلا
 جراخُ“ ةميظعلا ةيدحوملا نيتاسبلاو روصقلا ءاشنإو « ليسلا اهمرخ ىتلا اهراوسأ
 تلاز ام ىلا ىهو « ءاملاب اهدادمإو ةميظعلا سويلطب ةبصق ءاشنإو « ةيليبشإ
 عيسوت نم ًاريخأ هب ماقامو . ةعنملاو ةماخضلا نم هيلع تناك اع ءىنت ةمئاقلا اهلالطأ

 . هعضاوم ىف هانلصف نأ قبس اهسح هلك كلذو « اهليمجتو شكارم ةرضح

 « صفحوبأ ديسلا هريبكو هقيقش « هتبالو لوأ بوقعي ىلأل ةباجحلا ىلوتو
 هبصنمق رمتساو « عماج نب مهاربإ نب سيردإ ءالعلا وبأ هلرزو اهنع ىحنت املو

 ىقصتساو بوقعي وبأ هبكن «هبلاثم تدبو «هنايغط دتشا املو . اماعرشع ةسخ وحن

 ركب وبأ ةرازولا ىف هفلخف . ه ها/# ةنس سلدنألا ىلإ هدلو عم هافنو « هلاومأ

 « بوقعي فسوي ىلأ هدهع ىلوو هدلو ةساير تحن لمعيل « وكلا فسوي نبا
 ,©©هدعب نم رمألاب بوقعي هدلو مايقو بوقعي ىنأ ةافو ىتح كلذك رمألارمتساو

 )١( الل ص ترموت نبأ ىدهملا باتك ىف داهملا لصف عجار - .٠ 4
 ةفيلخلا ةحرت ىف ةطاحإلا ف بيطحلا نباو « ١4٠ ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا 1

 موه ةحول لايروكسإلا طوطغ « بوقعي ىبأ
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 نارمعنب ىسيع هدعب ىلوو لزع مث « ىنلاما دمحم وبأ هدهع ىف ءاضقلا ىلوتو

 ابيطخو « ًاديجم ًارعاشو « امان ًابيدأو « ًانكمتم ًاملاع ناكو « ىلوستلا ىزاتلا
 ةعيفر ةناكم هل تناكو « ةماحلا تابسانملا فو دوفولا نع بطخم ناكو « ًآغيلب

 رفعج وبأ مث . فسوي نب جاجح هدعب نم ءاضقلا ىلو مث . ىدحوملا طالبلا ىف
 نمو « بوقعي ىنأ ةافو ىح هبصنم ىف رمتساو . ةبطرق لهأ نم ءاضم نب دمحأ
 . روصنملا بوقعي هدلو دهع لئاوأ ىف ىرخأ ةرتف هدعب

 . لبقنم هيبأ بتاك ىطرقلا شايع نب نسحلا وبأ بوقعي ىنأل ةباتكلا ىلوتو
 رخاوأ ىف اهم ةروثلا مايق دنع ةبطرق هدلب نم رف دق « ىسلدنألا بتاكلا اذه ناكو

 نءؤملا دبع نب صفح ىنأ ديسلاب لصتاو « ةيليبشإ ىلإ ألو « ىطبارملا دهعلا
 ةبكن ىح هتباتك ًايلوتم لزي ملو « ناسملت ىلإ هعم هبحص مث « هتباتكل هراتخاف
 . هتباتكل هنيعو ةفيلحللا هاعدتساف ٠ ةيطع نبا هريزول نمؤملا دبع ةفيلحلا
 بتكو . ه 058 ةنس ىف فوت ىتح بوقعي ىلأ ةفيلخلل آبتاك شايع نبا ثبلو
 وهو ةرشحم نب رهاط لضفلا وبأ هذيملتو « ىملاقلا مساقلا وبأ ًاضيأ بوقعي ىنأل
 . ىسوطلا نحرلا دبع وبأو « ىيبشإلا ىنزوملا نيسحلاوبأو « ةياجم لهأ نم
 ةرشحم نبا هليمزو شايعنبا ملقب ةديدع لئاسر ؛ ةيدحوملا لئاسرلا ةعومجم ىفو
 ,©2نايبلا بيلاسأ ىف ةعبار ةردقم نم نيبتاكلا نيذه ناكامب ىلدت

 هقيقشو روصنملابوقعي هدهع ىلو مهو ءرشع ةينامث ننبلا نم بوقعيوبأ كرتو
 + هللا دبعو ءركب وبأو « سيردإو « زيزعلا دبعو « مهاربإو « ىبحبو « قمإ
 ةحلطو «قحلا ديعو « دحاولا دبعو « رمعو « دمحمو « ريغصلا ىبجحبو « دمحأو

 . ثانبلا نم ةدع كرتاك , ناّيعو + ىمومو « نحرلا دبعو

 اف « ةرمحلاب ًايرشم نوللا ضيبأ بوقعي وبأ ناك دقف « هصخش نع امأو

 « توصلا ريهج ناكو « برقأ لوطلا ىلإ « نيعأ « هجولا ريدتسم « رعشلا

 م ©0لالخلا قيقر « ظافلألا ولح « ةرابعلا حيصف « ةسلاحملا بيط

 بيطخلانباو « 1507 ص بجعملا ىف ىثكارملاو ١4٠« ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا ( )١

 . 8848 ةحول هركذ قباسلا لايروكسإلا طوطخ ةطاحإلا ىف

 بوقعي ىنأ ةفيلخلا رصع نم ابيرق ىثكارملا شاع دقو . 18 ص بجعملا ىف ىثكارملا (؟)
 . هئانبأ ضعبب ةقيثو ةلص هل تناكو


