
 لوالالضفلا
 روصنملا بوقعي ةفيلحلا رصع

 ةيناغ ىب ةروث ةيادبو

 هرظح . ركنملاو داسفلا ةدراطمب هماتها . هتعيب ةضراعم ىف ةياور . بوقعي فسوي وبأ ةفيلخلا

 ةيحاضل هؤاشنإ . ملاظملا ىف رظنلل همولج . ملظلا عمقو لدعلا قيقحتب هتيانع . ةيريرحلا بايثلا سبل

 رئازجلل نيطبارملا حتف « ةيقيرفإب ةيناغ ىبب ناودع ةيادب . رانيدلا نزول هتفعاضم . ةيكولملا ةحلاصلا

 -_ نيطبارملا طوقس دعب هلالقتسا . ةيئاغ نب دمحم ةيالو . اهيلع ىنوتمللا روناو ةيالو . ةيقرشلا

 . اهتوق ومنو رئازحلا مدقت .نيطبارملا اياقبل ىوثم ودغت رئازحلا . قاحسإ هدلو ةيالوو هتافو . رئازحلا

 ,مايأ اهنانثمطا . ةيقدنبلاو ةونجو ةزيب نيبو اهيب ندابتلا دقع . ةينا رصنلا لودلا ءىطاوشل اهنفس تاوزغ

 هقاحإلمهتبلاطم .رئازحلا رمأب نيدحوملا ماها .هتافو دعب نيدحوملا ةعئاصم ىلإ اطؤحت . شيئد رمنبا مكيح

 . رئازحلا ىلإ ةفيلخلا ريفس ريتربرلا ىلع مدقم . دمحم هدلو ةيالوو قاحإ ةافو . ةعاطلاب فا رتعالا

 مهففرو ةفيلخلا ريفسل مهزجح . هايإ ملاقتعاو هيلع هتوخإ جورخ . ةفيلخلا ةعاطب دمحم فارتعا
 اهيلإ قاحسإ نب ىلع ريسم . ةياحب وزغل هريبدت . ةيقيرفإ ىف نيدحوملا ةبراحم مهتطخ . نيدحوملا ةعاطل

 .آيلاو ىيحي هيخأل هنبيعت . سابعلا بل هتوعدو اهب هل وزن .اهلهأفعب ةأطاومب اهايإ هماحتقا . ةيرحب ةلحىف
 ةنايلمورئازحلا ىلع ىلع ءاليتسا . هرارفو ديسلا ةمبزه . عيب رلا يبأ ديسلا ىدحوملا اهلاوث هتدراطم . امل

 . اهلع هدرو ةئيطنسق ىلإ هريسم . اهيف امهباهتنأو ةياحي ىلإ هدوع . ةنايلم ةنيدمل فصو . ةعلقلاو ريشأو
 هرييست . ديز ىنأ ديسلا ةدايقب ةيقيرفإ ىلإ ًاشيج هلاسرإ . ثداوحلا كلتب روصنملا ةفيلفلا ماها
 .رئازحلااةنيدم ىلع ىدحوملا لوطسألا ءاليتسا . ةازغلا دض ةلتحنا ندملا ةروث . تقولا سفن ىف لوطسألل

 . اهايإ نيدحوملا لوخد . ةياجي لخاد ةروثلا . ىطبارملا ةنايلم مكاح ىلعو ةيناغ نب ىيحي ىلع ضبقلا

 هقاحسإ نب ىلع لف . اهيلع ءاليتسالاو ةقرايملا نفس دئاق ديشر رسأ . هتوخإو ةيناغ نب ىيحي رارف
 . هكاردإ نع نيدحوملا زجعو هتدراطم . ءارحصلا ىلإ هلولفو هتوخإو هرارف . ةنيطن-ق ماحتقا ىف

 ,ىضوفلا . اههنو رزوت ةئيدمل هماحتقا . برعلا فئاوطل هتلاتسا . اهتالحم هبنو ديرما دالب ىلإ هرارف

  اهدادرتسا ىف مهحاجنو اهذاقنإل نيدحوملا مودق . ريشأل ةيناغ نبأ دئاق ىجاهنصلا ىزغ ماحتقا . ةياجي ىف

 ةيناغ نب لع فحز . ةياحب ىف ةيناغ ىب راصنأ ديرشتو لعقم . ىورلا ديشر لتقم . هيخأو ىزغ عرصم

 شوقارق عم هفلاحت . برعلا فئاوطل هتلاّتسا . ىسابعلا ةفيلخلل هتوعد . اهيلع هؤاليتساو ةصفق ىلع

 برعلا فافتلا . سلبارطو نازفل هحاتتفا . برغملا ىلإ كرّتلا هبمحسو شوقارق حررت فيك . ىنمرألا

 دمحم هيخأ ةداعإو قاحسإ نب ةحلط علم ريتربرلا ةرماؤم . ةيقرشلا رئازحلا ف ثداوحلا روطت . هلوح

 .رئازحلا كلمت نيدحوملا ةلواحم . ةقرويمل هترداغم . ىدحوملا ةفيلخلا ريتربرلا ةوعد . ةرماوملا حاجن

 دمحم هيفنو ةيالولا هعازتنا . ةيناغ نب هللا دبع مدقم . دمحم ىلع ةقرويم لهأ ةروث . ةلواحملا هذه لشف

 . ةيقيرفإب ةيناغ نب ىلع رمأ مقافت . ةقرويم ذخأ ىف مهلشف . رئازملا حاتتفال نيدحوملل ىرخأ ةلواحم
 هياهرإلا مكح طسبي . ةيسابعلا ةفالخلا ءاول تحت هؤاوضنا . برعلا فئاوطو شوقارق عم هفلاحت
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 حتفلا طابز ىلإ هتاوق ىف هريسم . ىدحوم شيملا هريهجت . كلذب بوقعي ةفيلخلا ماّتها . ةيقيرفإ ىلع
 هئافلحو ةيئاغ نبا دادعتسا. سنوتملإ مث ةنيطنسق ىلإ هريسم . هريسم لالخ نوئشلاب هتيانع .ساف ىلإ مث .

 برق مهئافلحو ةئرايملاو نيدحوملا نيب ءاقللا . فسوي ىنأ ديسلا ةدايقب هلاتقل ةلح لسري ةفيلفلا

 فسوي ىبأ ديسلا رارف . مهتلحم ىلع ءاليتسالا . مهرثكأ عرصمو نيدحوملا ةميزه . ةرمع ةعقوم . ةصفق

 هراذنإ . ناوريقلا بوص هريسم . سنوت نم هتاوق ف هجورخ . ةبكنلا كلتل ةفيلغلا ماها . هلولفو

 ءافلح برعلل نيدحوملا ةمجاهم . هئافلحو ةيناغ نبا مدقم . سباق برق ةمحلا ىلإ هريسم . ةيئاغ نبال

 ةقرايملا ةميزه . ةيومدلا ةكرعملا . كرثلاو ةقرايملل نيدحوملا ةحاهم . مددبتو مهذاخت . ةيناغ نبا .
 ةصفقل هترصاحم . ديرحلا دالبو سباق ىلع روصنملا ءاليتسا . ءارحصلا ىلإ شوقارقو ةيناغ نبا رارف
 روصنملا ةدوع . نايز نباو شوقارق ديحوت . مهمادعإو زفلا ةداق ىلع ضبقلا . نامألاب اهميلستو

 امبصوكن . هدض ناميلس هععو ديشرلا هيخأ رمآت . ةسانكم ىلإ مث ناسملت ىلإ هريسم . سنوت ىلإ
 نوئشب هماتها . ةرضحلا ىلإ ةفيلخلا لوخد . اهمادعإو امهلع ضبقلا . ةفيلحلا ةلباقمل امهريسمو

 داهجلل هدادعتساو سلدنألا .

 عرصمو نب رنش ةبكن بقع تعقو ىلا ثداوحلا لمجم مدقت اهف انضر عتسا
 ةفيلحلا ةعيب لحارم نم مث امو « نمؤملا دبع نب فسوي بوقعي ىلأ ةفيلدلا
 ؟دئاع ةودعلا ىلإ سلدنألا نم هروبعو « لحارلا ةفيلحلا دلو بوقعي فسوي ىنأ

 . شكارم ةرضح ىلإ
 هدلوم ناك ذإ « هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا وحن ف ديدحلا ةفيلخلا ناكو

 مه هه4 ةنس ةجحلا ىذ رهش رخاوأ ريبكلا رصقلا وأ ميركلا دبع رصق ةنيدعم
 اهادهأ دق ناكدلو مأ همأو .رخآ لوق ىلع ههه ةنس ىف وأ 155٠( ةنس رياني )

 لضفب روصنملا هبقل .©27بوقعي ىلأ ةفيلدلا هيبأل بلش بحاص ريزو نب ىارديس
 . ةميظعلا كرألا ةكرعم ىف اهسالو ةيلاوتملا هتاراصتنا هيلع هتغبسأ « هللا

 قوهو «بحسنملا شيحلا ةلحمب :هيبأ ةافو بتحتسافلا هعبب ته ضيع انيآر دقو

 ةعيبلا هذه قلت ملو « ةيليبشإب ةماعلا هتعبب كلذ دعب تديأت مث « ةيليبشإ ىلإ هقيرط
 هتوخإ نم هل ناك هنإ انل لوقي «بجعملا بحاص نكلو . دحأ نم ةضراعم ذئموي
 « هابص ىف هتريسعوسنم نوفرعي اوناك امل ةرامإلل الهأ هنوريالنوسفانمهتمومعو

 دق ناك نم هتعببل باجتسا « السي هتدوع لالخ لزن امل هنأ ديب . ةدشوبنمىل هنأو
 ,©©ةعساولا تاعاطقإلا ولاومألا مهلعقدغأ ام دعب « نمؤملا دبع ىنب همامعأ نم فلخت

 )١( نص ترموت نبا ىدهملا رابخأ ى قذيبلا ١15 « ص ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلاو 14+

 ص ساطرقلا ضورو *١4 © ص ىثكرزلل نيتلودلا خيراتو 1٠١ .

 ص بجعملا ىف ىثكارملا (؟) 16٠١ .
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 لاملا تيب نم جرخأف « روكشم ريخ لمعب هدهع بوقعي ةفيلخلا أدبو
 ءاحنأ رئاس ىف ءافعضلاو ءارقفلا رسأ ى تقرف « بهذلا نم رانيد فلأ ةئام
 ىلا داسفلا رهاظم ةدراطم ىلإ طشن مث . 29نينوجسملا حيرستب رمأو « برغملا

 « ةعدلا ىف « اوسمغنا دق سانلا ناكو « هتدوع رثأ ىلع ةيدحوملا ةرضاحلاب تدب

 « تايناغلاو نايقلاو رومحلا قوس تجارو « ذالملاو وهللا بورض ىف اوكمبهناو
 « تاهحلا رئاس ىلإ كلذب رماوألا تذفنو « ناكم لك ىف رومحلا تقيرأف

 ضبقلا تقلأو « رئبْسم لك ةطرشلا تدراطو « توملا باقعب نوفلاخلا رذنأو
 « ءافتخ الاو ةريكتلاب اوذالو « ناكم لك ىف اوقرفتف « نينغملا نم دجو نم ىلع

 ىلإ ةبسانملا هذ ةفيلكلا ثعبو « نمسلاجم ىف سانلا دهزو « نايقلا ىتخاو

 خايشألاو نيدحوملاو ةبلطلا ىلإ ةلاسرب « ةيدحوملا سلدنألا ةرضاح « ةيليبشإ
 وهو + بّرلا بارش ةدراطمب اهف رمأي هه/٠ ةنس ناضمر بقع ىف ىف ةخراوم

 « هنم دجويام ةقارإو « هتيناوح قالغإو هعيب عنمو « ةلمح هعطقو « عئاذ ركسم
 لمعلل تاهحلا ةفاك ىلإ ةلاسرلا هذه ذفنت نأبو « هينتةي نم ىلع باقعلا دشأ عيقوتو

 اهنم ءازتجالاو . « ةيلاغلا ةيريرحلا بايثلا عنع كلذك ةفيلخلا رمأو . ©9اهبف اع

 جذاسلا ىلع راصتقالاو « ةليفحلا بايثلا سبأ ن٠ ءاسنلا عنمو « قيقرلا م 4

 « بهذملا جابيدلاو ريرحلا بايث بورض نم نزاخا ف ناكام جرخأو « يق

 ةيدحوملا ةمصاعلا ىلع تبه اذكهو . ةظهاب نامثأب ةريفو ريداقم هنم تعيبف

 ىلا داسفلا بورض ن٠ ريثك ىتخاو « فشقتلاو عضاوتلاو راصتقالا نء حير
 ,؟9ابس ةعئاذ تناك

 ملاظملا درو هدييأتو لدعلا طسب ىلع لمعلاب تقولا سن ىف ةفيلخلا ىنعو

 رئاس ىلإ هبتك تذفنف « ةملظلا لاعلاو ملظلا ةدراطمو « هيبأ مايأ تعقو ىتلا

 ءاضتقا ىف مهئاضرإ ىلع لمعلاو « ةيعرلا سينأتو « لدعلا ةاعارم لاعلاو ةالولا

 « نيكتشملا ىلإ رحبلا زاوج ةحابإو « مهقاهرإ نع ةملظلا فكو « مهقوقح
 ازلمأو ؛ هعلاوطو ديدحلا دهعلاب سانلا رشبتساف . ةريزحلا هبش نم نيماظنملاو

 . رخلاو لدعلا قيقحت

 )١( ص ساطرقلا ضور 14# .
 .(154-1539 ص ) ةيدحوملا لئاسر نم نورشعلا و ةنماثلا ةلاسرلا ( ؟)

 . 1498و 144١و( #١4 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا (م)



 - هنعح

 رظنلل سلجم نأب « ةلادعلا قيقحت ىلإ هيجوتلا اذه نرقي نأ ةفيلخلا ىأرو
 عماجلا دجسملاب ضرغلا كاذل هسلجم ذنتاو « لدعلا ءارجإو ملاظما ىف هسفنب
 ءهوم١ ةنس بجر رهش ةرغ ىف هسولج أدب ناكو « مدقلا رجحلا رصقل رواجما
 لك نم نوملظتملا هيلإ دفيو .٠ لاوزلا برق ىلإ ىحضلا ذنم هسولج موادي ناكو

 نيعدملا ىواعد ترثكو « مهتامالظ ىلإ عمتسيو « هنيلو هقفرب مهسنؤيف « برض

 « لاومألاو قوقحلا بلطب « )را و خايشألاو ةداسلا لبق « راجتلاو ةقوسلا نم
 ىضري امب لاوحألا مظتعم ىف حلصلا عقي ناكف « سيلدتلاو روزلا كلذ ىف رثكو
 ءاغوغلاو ةلفسلا دوفو رثكو رمألا اذه ىدامت الف « ةحيضفلا ًاعفد نعدملا

 راتسلا لدسأو « ةماعلل هسولج ةفيلحلا عطق « « مهلماحت ادبو « مهرمأ فشكتاو
 , ©0ناتبملاو كافإلا نم ليسلا اذه ىلع

 ةعور عم قفتت ةيكولم ةيحاض هل 'ىشني ءرشني نأ ةفيلملا مزتعا « ىلاتلا ماعلا فو
 آل فسوي نب ىلعرصق - مدقلا رجحلارصق قاض نأ دعي كلذو ؛هتايضتقمو كلملا

 « ةيشاحلاو طالبلا بلاطمو « ةيفياحلا ضارغألا باعيتسا نع « هتاقحلمو
 نبب ام « شكارم ىنونج ىف دتمت ةليطتسم ةعقر ىلع « ةحلاصلا ةيحاض تطتخاف

 ربش لبسم ىف اهئاشنإ ىف ءدبلا ناكو . ابرغ ةعيرشلا بابو ًاقرش تاغأ باب
 نسدنهملا ن نم طهر اهئانبل دشحو ( م 1148 ةنس ريمتبس 18) ه 081 ةنس بجر

 «سلدنألاو ةيقيرفإو برغملا نم «نينانفلاو نيثانبلاو لاعلا نم فالآو « ءافرعلاو
 ةفيلحللا رمأو . راظنلاو ظافحلا اهل بترو « ةمزاللا تالآلا رئاس اهل تعمحو
 « ةيكرلام روصق ةدع اهم تئشن تئشنأو « ةناتملاو ناقنإلا ىهننم اهتماقإ ىف ىعاري نأ

 بوقعي ةفيلخلا هئشنم مسا لمحيو « مويلا ىح اهب موقي لأز ام ؛ عماج دجسمو

 رهش ىف تلك ثيح « ماوعأ ةعبرأ وحن اهئانب ىف لمعلا رمتساو « روصنملا
 « ةئيه لجأ ىف تدبو « ( ماالاةم نسوي ) ه ه8 ةنس لوألا عيبر
 قيساتلا بورض ن. اهلع غبسأ امب « ةيشكارملا.ةرضاحلا :سورع تحضأو
 . 9©2ةماخفلاو « نامت :الاو

 (م188١1) ه881 ةنس ىنعأ ءاشنإلاو حالصإلا عيراشمب رخازلاماعلا اذه سفن فو
 وه كلذو « ىلالا حالصإلا ناديم ىف « اهرطخ احل ةديدج ةوطخ ةفيلحلا ذْحنا

 )١( 1408و 144 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا .
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 ريغص مىدقلا ىدحوملا رانيدلا ناكو . ىدحوملا رانيدلا نزو ةفعاضم ىلع همادقإ

 نيمارج ثيددحلا نزولا بسحب قوناقلا هنزو ودعيال ٠ نزولا ريغص « مجحلا
 تجرخأو « هنزو ةفعاضع روصنملا رمأف « مارحلا نم ةئاملا ىف نوثالثو ةسخو

 نيعبسو تامارج ةعبرأ نزوب ديدحلا رانيدلا « ساف ةنيدمب ةيدحوملا ةكسلا راد

 2 ةيلاملا ةنينأمطلا ثب ىف غلاب رثأ ءارجإلا كلذل ناكف « مارحلا نم ةثاملا ىت

 . ©0سانلا نيب لماعتلا رارقتساو

 ىلع راشبتسالاو نمألا لظ ايف مخ ىتلا ةرتفلا كلت سفن ىف ثثدح هنأ ديب

  ءاشنإلاو حالصإلا لامعأب « ديدجلا ةفيلخلا اهف ىنع ىللاو « ةيدحوملا ةمصاعلا

 رثازحلا بامسأ ةيناغ ونب مجاه ذإ « ةروطحلا ىهّتنم ىف ثداوح ةيقيرفإب تثدح

 ىرخأ ةدعىلع اولوتساو «هيلع اولوتساو ةياجب رغث «ةقرويم باعصأ وأ « ةيقرشلا
 ىضارأ ىف بشن ىذلا ريرملا عارصلا كلذ ةيادب كلذ ناكو « ئطاشلا روغث نم

 غلبأ هل ناكو « نرق فصن نم رثكأ لاطتساو « ةيناغ بو نيدحوملا نبب ةيقيرفإ
 . اهدراومو اهاوق ديدبتو « اهدوهج قارغتساو ةيدحوملا ةلودلا لالحنا ىف رثألا

 تدأ ىلا ثعاوإلاو « هتاروطتو عارصلا كلذ ةعيبط مهفن ىكا انا دبالو

 « ةيقرشلا رئازحلا خيرات اهبف ضرعتسن « ءارولا ىلإ ةليوط ةرتف دوعن نأ « هيلإ
 . ىطبارملا دهعلا مايأ ةيناغ ىنب ىلإ اهتيالو تدنسأ ذم
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 «فسوي نب ىلع نيملسملا ريمأ نأ ةيطبارملا ةلودلا رابخأ نم مدقت ابف انركذ
 رئازج ) ةيقرشلا رئازحلا « ةنولشرب ريمأ مهفيلحو نويزيبلاو نويونحلا ازغ انيح

 ةقرويم ةنيدم ىلع اولوتساو ( م ١١1هةنس لئاوأ ) ه 504 ةنس رخاوأ ىف ( رايلبلا

 اهدرتساو «رئازحلا داد رسال خض ىطبارم لوطسأ زيهجتب رداب «ليوط راصح دعي

 اهتيالول نيملسملا ريمأ نيعو (م1117) ه ه04 ةنسرخاوأ ىف لعفلاب نوطبارملا

 ءاسأ هنكلو « ماوعأ ةرشع ءاهز اهمكح ىف ثبلف « ىنوتمللا ركب ىأ نب روناو

 ىلع راوثلا ضبقو « رئازحلا ىف ةروثلا تمرطضا ىبح « ىغبو دبتساو ةريسلا

 نأ هيلإ نوسمتليو « مهتامالظ نوحرشي « نيملسملا ريمأ ىلإ اوثعبو « روناو

 طباوض ىف ةكبتشملا ةحودلا و باتك عجارو « ٠٠4 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا )١(

 61157٠ ةئس ديردمي ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ) سنؤم نيسح روتكدلا ةيانعب روشنملا « ةكسلا راد

 .ه١ نع
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 اديدج ًايلاو نيعو « مهتبغر ىلإ نيملسملا ربمأ باجتساف « رخآ آيلاو مل نيعي
 وخأ وهو « وسأل ةيناغ نب دمحم ىوس « ديدخلا ىلاولا اذه نكي ملو « رئازجلا

 . ةبطرق لامعأ ضعب ىلع رظنلا ىلوتي ناكو « ةيناغ نب ىبح ايركز ىنأ دئاقلا ريمألا

 ءاشو « ةيافكو مزح اهنوئش ىلوتو ( م11 75) ه 0٠١ ةنس ىف رئازحلا ىلإ مدقغ
 دمأ ىدم لصتي « اهخمرات ىف ديدج دهع ةحتاف « رئازجال هتيالو نوكت نأ ردقلا

 . ةيناغ ىنب لظ ىف القتسم كلذ دعب ودغي مث « ةيطبارملا ةلودلا خيراتب ريصق
 ىبحب لطبلا دئاقلا مهميعز ةريس عبتتو « ةياغ ىبب فيرعتلا انل قبس دقو

 ىلا ةروثلا راغ لالخ « ( م148١ ) ه 847 ةنس ةطانرغب هتافو ىح « ةيناغ نبا

 ثبل دقف « ةيناغ نب دمحم هوخأ امأ .نيطبارملا دض سلدنألا ءاجرأب تمرطضا

 «شكارم نودحوملا لخدو « ةيطبارملا ةلودلا تطقس ىت> « رئازجلل هتيالو ىلع
 ةلودلا راينا ىأر ذم « دمبم ناكو . ( 1١407 سرام ) ه ه41ةنس لاوش ىف

 لالقتسالاو « رئازخلاب هناطلس ديطوت ىلع لمعي « نيدحوملا رمأ مايقو « ةيطبارملا

 هئالوىلع كلذ عم دمحم ثبل « ةيطبارملا ةلودلا تهنناو رمألا ىضق املو . امنوثشب

 «سابعلا ىبو نيملسملا ريمأل ةبطخلا ىف وعدي رمتساو « ةنوتملو نيطبارملا ةيضقل
 ةنوتمل لولف نم نيرافلاو نيدفاولل ىوثمو أجام « رئازحلاو ةقرويم نم لعجو
 . هتياعرو هتيامح تحت ام نورقتسي « نيطبارملاو

 نم بقري ناكو « اماع نيثالث ءاهز رئازجلل ةيناغ نب دمحم مكح لاطتساو

 . ةريزحلا هبشب نيدحوملا رمأ مدقتو «٠ ثداوحلا ريس « رحبلاب ىئانلا هرقم نم
 قرش ىف هناطلس نكمتو « نيدحوملا دض شيندرم نبا مايق ف ىري ناك هنأ ديب

 كلت ىف « هرمأ دطوتب رعش ذم ناكو . ةنينأمطلا ىلإ وعدي الماع « سلدنألا
 ةعبرأ دلولانم هل ناكو . هبقعلو هل الثثوم اكلم اهنملعجم نأ مزتعي «ةلزعنملارئازحلا
 . هللا دبع هدالوأ ركأ هدهع ةيالول راتخاف « ةحاطو ريبزلاو قمحإو هللا دبع مه

 هوبأ اهف لتق ةرماؤم ربدو هيخأ ىلع دقح قاحإ نإ لاقيف ةياورلا فلتخت انهو
 ىفوت اميح رئازحلا مكح ىف هابأ فلخ هللا دبع نأ ىرخأ ةياور ىو . هوخأو
 . ©9هتافو دعب ركحلا ىف هفلخ قاحبإ هاخأ نأو « (ما168 )ه هم٠ ةنس

 « ةيقرشلا رئازحلا مكح ةيناغ نب دمحم نب قاحسا ىلوت دقف لاح ىأ ىلعو

 )١( ص ىثكارملل بجمملاو « 14. ص 5 ج نودلخ نبا ١١ « اضيأ عجاوو :

 .4 19ع 8عا : آعم ظءعممان 0طقستم (ومنو 1903) مم

 ( 5 ج نيدحوملاو نيطبارملا - ) ٠١
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 لولف نم نيدفاولل أجلم اهلعج نم هيبأ ةسايس ىلع رمتساو . ةوقو مزحم اهطبضو
 نوطبارملا كئلوأ ناكو : نيدحوملا دض ةريخألا نطبارملا ةروثل ًازمرو « ةنوتمل

 «نيدحوملا د مهف ةلصأتملا ضغبلا حورو « مهنوعب اهنودمم رئازحلا ىلع نودفاولا
 « ًاريبك اومن اهتوقو رئازحلا دراوم تمن قاخإ دهع فو . نأش تاذ ىوقي
 اذه ىف ةيرحبلا ىوقلا نازيم ىف هباسح بسحب الماع ةيوقلا اهليطاسأ تحضأو

 ءانوجارت ىدريجتوب سرافل هلمرأ باطخنم ودبيو . طسوتملا رحبلا نم بناحلا

 « هريمأ داهطضا نم ًارارف « ةقرويم ىلإ أل دق ناكو «ةنولشرب فارشأ نم وهو
 ةقرويم هيلع تناكام (ه 51 ) 1110/1 ةئس ىف نوجارأ كلم ىناثلا وسنوفلأ ىلإ

 ثالمح تناكو . دراوملا ةرفوو راهدزالاو ةوقلا نم دهعلا كلذ ىف ةيمالسإلا

 نخثتو « ةبيرقلا ةينارصنلا كلالا ئطاوشل ماظتناب وزغلاب ددرتت ةيرحبلا قاحمإ
 ناك هنإ ىشكارملا انل لوقيو « ىسلاو مئانغلا نم ةميظع ريداقم زرحتو « اف

 ىملسم نأ « ةيئارصنلا تاياورلا فو . ©0نيترم ماعلا ىف ئطاوشلا هذه وزغي

 ىف هيلع اولوتساو « اسنرف ىلونج ىف نولوط رغث اوزغ قاحإ دهع ىف ةقرويم

 « ايليسرم بحاص ديرفدوج وجوه تنوكيثلا اورسأو (ه ها/4 ) م 110/8 ةنس
 « ةيرحبلا ةقرويم ةوق دادتشا رثأ نم ناكو « ىراصتلا رباكأ نم نيرخآ ةدعو

 ةزيبو ةونج تايروهمحتنغس نأ «ةبيرقلا ةينارصنلا لودلا ئطاوشل اهتاوزغىلاوتو

 1 1١ا/ا/ةنس ىف نقيرفلا نيب تدقعف « قاعسإ عم حلصلاو ةنداهملا دققع ىلإ ةيقدنبلاو

 رخآلل ًارارضأ ثدحمالأ امهنم لك ايف دهعت.ةقادصو حلص ةدهاعم ( ه ها/ )

 لئاوأ ىف قاطمإ قوت ىتح ةيراس ةدهاملل هذه ترمسساو ءرجبلا قف الو رثلا ق

 ,29(م 1188 ) ه هالو ةنس
 نرق عبر ءاهز تلاطتسا « نيدحوملا دض شيندرم نبا ةروث نأ فرعن نمنو

 رطيسي شيندرم نبا ناك كلذ لالخ ىفو «( م1171 ) هه517 ةنس ىف هتافو ىتح
 ةقرويم ةكام تناكو .ىطسولا سلدنألا نم ءازجأ ىلعو ءهلك سلدنألا قرش ىلع

 سلدنألا قرشل شيندرم نبا ةرطيس اهلع اهغبست اع رعشت « ةرتفلا هذه لالخ
 « عدصتلا ىف ذخأ نأ ثبلام شيندرم نبا ناطلس نأ ديب . ةمالسو ةنينأمط نم

 قل. 8«] : 1عو 8مم 0طقمسأه, م. 24 8 25 كلذكو . ١١١ضصبجعملا ىف ىثكارملا )١(

 4. تمسممسع رن ؟نعراعو: 8مووسعزو ظزوتمرلعم لع له طدسصتممءعأؤم : عجاد )0(

 اهاوصتعم ءم اهك اذاده 8دلعوعع (0ز14. عومقمت 5؟ةجئ308) م. 144- 45.
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 .نيدحوملا ىلإ زاحناو كشمهنب مهاربإ ىوقلا هفيلحو هرهصهيلعبلقنا ذنم ايسالو

 نودحوملا لخدو (ه5719) هتافوب قرشلا ةكلمم تراهناو شيندرمنبا رمأ ىبتنا مث

 .رئازحلا نم ةبرقم ىلع اوحضأو « سلدنألا قرش ىلع مهلاطاس اوطسبو « ةيسرم
 يأ« مهتداهمو نيدحوملا ةعناصم ىلإ لوحتي نأ « ةيناغ نبا قاع ىأر انهو

 نودحوملا ناكو « هيبسو همئانغ ةصاخ نم ايادهلا سيفنب مهلإ ثعبيو « مهلساري

 ىلع اورطيس الف « اهرمأب نولفحمالو « رئازحلا نأش نورغصتسي « ةيادبلا ىف
 اوذخأ « مهنم قامحإ برقت اوأر املو « ةيقرشلا اهروغثو سادنألا ئطاوش
 قاعسإ ىلع مهتك تلاوتف « ىرحبلا اهعقوم ةيمهأ نوكرديو « اهنأشب نومتهب
 هباتك قاحسإ ىلإ فسوي بوقعي وبأ ةفيللا ثعبو « مهتعاط ىف لوخدلا بلطب
 هتعاطب فرعي نأ ةيمسر ةفصب هيلإ بلطو ( م 1187 ) ه 1/8 ةنس ىف كلذب
 فلتخاف « هباحصأ رباكأ ىلع رمألا اذه قاعسإ ضرعف . ةبطحللا ىف هل وعدي نأو
 ف جرخو . ةفيلحلا ىلع هدر 'ئجري نأ ىأرف « ضفرلاو ةباجتسالا نيب مهمأر

 « كراعملا ضعب ىف لتقف « ةبيرقلا ةينارصنلا لحاوسلا ضعب ىلإ ًايزاغ هلوطسأ

 . هرصق ىف تام كلانهو « ةقرويم ىلإ ًايح لمحو « هقلح ىف نعط هنأ ليقو
 , ©23(م 114 ) ه هالو ةنس هتافو تناكو

 هدالوأ ربكأ رئازحلا مكح ىف هفلخ « ةيناغ نب دمحم نب قاحسإ قوت املو
 هجاوي دمحم ناكو . هدهع ةيالول هتايحىف هراتخا دق ناكو ©0. دمحم نيديدعلا

 ىلإ هتوعدب ىدحوملا ةفيلحلا اهراثأ ىلا « ةقيقدلا ةلكشملا كلت همكح ةيادب ىف

 بوقعي وبأ ةفيلخلا هيلإ دمعامب ةقد ةلكشملا هذهتدادزاو . هئاطلسل رئازحلا عوضخ

 « ةتبس نم هب تراس ىلا « ةيدحوملا نفسلا ضعب ىف ةقرويم ىلإ هريفس لاسرإ نم
 ىلإ ةباجتسالل ةيناغ ىنب دادعتسا ىدم ريتخيلو ءاهريمأ ىلع هسفنب ةعاطلا ضرعيل
 نم الجر « ةيناغ نب دمحم ىلإ ةفيلخلا ريفس ناكو . ةيدحوملا ةوعدلا ىف لوخدلا
 قارصنلا سرافلا دلو وهو « ريتربرلا ىلع نسحلا وبأ وه « صاخ زارط

 ىراصنلاوأ مورلا دنج دئاق « ىنولطقلا وتربور وأ 81 5©:5”86 ريتربرلا

 مورلا هدنجو ريتربرلا ىلبأ دقو « فسوي نب ىلع مايأ ىطبارملا شيحلا ىف ةقزترملا

 )١( ص بجعملا ١١8 ملء 8ءا : اطزلز م. 24 8 95. كلذكو ء .

 هدالؤأ ربكأ وه قاعحإ فلخ ىثلا نإ ىثكارملا لوقيو . 14١ ص + ج نودلخ نبا (؟)
 .(16؟ نم) ىلع
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 مث ًارارم مهيلع رصتناو « نيدحوملا ةبراحم ىف ءالبلا ريخ « لبق نم انلصف امسح

 « نيدلو كرتو ( م 1144 ) ه ها"9 ةنس ىف كلذو « كراعملا ىدحإ ىف اليتق ىفوت

 . نيدحوملا ةمدخ ىلإ لوحنو « مالسإلا قنتعا ىذلا اذه ىلع امهدحأ ناك

 ىلإ هتباجتسا ىدبأو « ةدومو باحرتب ةفيلحلا ريفس ةيناغ نب دمحم لبقتساو
 ىلإ رحبلا ريع دق ذئدنع بوقعي وبأ ةفيلحلا ناكو . ةفيلحلا ةعاط ىف لوخدلا
 +( م1184ةنس ليربأ ) هه١8 ةنسرفص ىف كلذو « ةرارحلا هشويج ىف سلدنألا
 ةليسو عوضحلا ىوس دمحم مامأ نكي ملف « ىراصنلا دض داهحلا فانئتسا ًادصاق

 هللا دبعو ةحاطو ىبحمو ىلع مهو « دمحم ةوخإ نكلو . ىدحوملا وزغلا ءاقنال

 دض اوراثف « عوضحلا اذه مهقري مل« مهاربإو روصنملا دمحمو نيفشاتو ريسو
 اوعضوو «رئازحلا ةيالول الع مهاخأ اومدقو ؛ هولقتعاو هيلع اوضبقو « دمحم

 نيبو هنيب اولاحو « لاقتعا هبش ىف رتربرلا يلع ةفيلخلا ريفس هسفن تقولا ىف

 نم: ةراحع اب اوعقوو ع ةبدحولا نشنلا ةزاخ اولقتعاو + ةزيرتلا ةردافم
 ةفيلخلا عرصمب ءابنألا تءاج ىّبح « ريتربرلا نولواطي اوثبلو + ةقرويم
 ذئدنعف « ةيزاغلا ةيدحوملا شويحلا قرفتو « نيرنش ةعقوم بقع بوقعي ىنأ

 ىلعب اوقلأو «٠ اهف لوخدلاو ةيدحوملا ةوعدلل مهضفر ًاراهج هتوخإو ىلع نلعأ

 , ©9نجسلا مالظ ىلإ ريتربرلا
 +ممرقس لاقتخاو نيدحوملا ةقاظ نفور - - هتوخ]إو ىلع  ةيناغ ونب فتكي ملو

 « نيرتتش ةعزه راثآ نم نيدحوملا باصأ ام ةصرف زاهتنا ىف كلذك اوركف لب
 مايقلا ىلإ بوقعي فسوي ىنأ ديدحلا ةفياخلا حوتجو « ةيزافلا مهشويج قرفتو

 مهتابرض لوأ لازنإل « ةيفاعلاو ةئيكسلا لظ ىف ءاشنإلاو حالصإلا لامعأي

 ىلا « ةبرطضملا ةقطنملا كلت ىلإ « ةيقيرفإ ىلإ مهراصبأب اوهجتاف « نيدحوملاب
 امم برعلا فئاوط تناك ىلاو « نيدحوملل بعاتملاو لقالقلا راثم كاد تناك

 وزغ اوعمزأو « ددرت ىف ًامئاد ىوقلا نازيم « قيرف ىلإ قيرف نم اهلقتب لعجت

 . ةقرويم ىلإ ةقطنملا هذه روغث برقأ ةياحجب ةنيدم

 ىلع لصتا دقف « قباس ديهمت نود ةياجب وزغ ىف ةيناغ ىب ريكفت نكي ملو
 دامح ىنب ءاياوأ نم « ةنيدملا ف نيدحوملا ىلع ةمقانلا رصانعلا ضعبب ةيناغ نبأ

 : كلذكو « ١1١ ص 5 ج نودلخ نباو « ١45 ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا 0 0

 .ةدسمومعب رن 2بعماعم : ةطتلر م. 146 ؛ ءق. 8عا : 1ط10ز م. 29.
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 ةرزاكوم ىلع كلذ قوف دمتعي ناكو « اهلهأ نم ةعامج هلسارو « نةقباسلا اهئارمأ
 لبق ثدحام ركذن نحنو . جبثألاو حايرو لاله ىنب نم برعلا فئاوط ضعب
 داخإب بوقعي ىنأ ةفيلخلا مايقو « ةصفق ىف دنرلا ىنب ةروث نم لئالق ماوعأب كلذ
 ىلع ديسلا هيخأل ةيقيرفإ ةيالو ذئدنع هدانسإو « ( ههال" ةنس) ةروثلا هذه
 ثدح امو « ىسيع ىبموم ىنأ ديسلا هيخأل بازلاو ةياجم ةيالوو « نيسحلا ىنأ

 مهرسأو ء سباق نم ةبرقم ىلع ملّس ىب برع ةروث نم ليلقب كلذ دعب
 ةيدف ءاقل مهحارس قالطإ مث « مهتمواةمل اودصت امدنع هباحصأو نيسحلاءىنأ ديسلل
 رايتخا ىلع ةيناغ ىنب عجشي امم « اهاثمأو ثداوحلا هذه راركت ناكو . ةريبك

 . نيدحوملا دض مهتارماغمل ًاحرسم تاذلاب ةقطنملا هذه

 ةنيفسنيثالثو نينثا نم ًاريغص الوطسأ قرويملاب بقلملا قاعتإ نب ىلع دشحو
 « ىنارصنلا ديشر دئاقلا ةرمإ تحت «لجار فال ةعبرأو سراف ىئئام وحن لمحت

 « ةياجم بوص هنفس ىف هتوخإ عم راسو . رببزلا ابأ همع ةقرويم ىلع فلختساو
 رطخي ملو « ًاثداه ةنيدملا ىف ءىبش لك ناكو . ءانيملا نم ةبرقم ىلإ مالسب تلصوف
 قروز ى هلاجر ديشر دئاقلا عفدو . باوبألا ىلع ةازغلا نأ اهلهأ نم دحأ لابب

 عيبرلا وبأ ديسلا ةئيدملا ىلاو ناكو ٠ ىرحتلاو رابختسالل راوسألا لفسأ ىلإ
 اهم لح دقو « ةرضحلا ىلإ الحار اهنم ةبرقم ىلعو ةئيدملا جراخ ةفيلخلا مع نايلس

 ةيعافد تابهأ ةيأ ةمث كي ملو ءناسملت ىلإ هقيرط ىف هباعحأ ضعب عم ىسوموبأ ديسلا
 ىف ةازغلا نم ريبك طهر دشتحاو . ةنيدملا نم ةمحاهملا نفسلا تمدقتف . اهم دتعي
 عم نيعلاضلا عم ةنيدملا ماحتقال هرايتخا ىلع ًاقفتم ناك « راوسألا ةلابق نيعم ناكم
 « روسلا تاروع ىلع ةازغلا اولديل راوسألا نم ءالؤه ضعب ىلدتو « ةازغلا
 « مهلمش عمجم دئاق نودةازغلا ةمواقمل دلبلا لهأن م ريهامح تعمتجاو . عافدلا تارغثو

 مهيلع نويقرويملا طلسف «رمألا ولوأو ءاسؤرلا لذاخت دقو « دادعتسا نودو

 تاملث نم ةنيدملا اومحتقاو «هاشملاو ناسرفلا مدقت مث .مبب تكتفف ماهسلاو ىسقلا

 نيدحوملا رئاس ىلعو. هل آو ىبسوم ىنأ ديسلاىلع اوضبقو « اهلع اولوتساو « روسلا
 قامتإ نب ىلع دي ىف وحنلا اذه ىلع ةياجب طوقس ناكو . مهسأب ىشخم ىذلا
 , ©20(م 1146 ةنس ريفون ١8 ) ه 88٠١ ةنس نابعش رهش نم سداسلا ىف قرويملا

 )١( ص بجعملا ١١ « ج ذاكلخ نبأو + فذ نم جر ريثألا نبال لماكلاو 0

 نايبلا بحاص نكلو . ةمعو 8عممه 0طههأق, مم 42 خيراتلا اذهب لب درفلأ ذخأيو . 414 ص -
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 « ةعمجلا اهب ىلصو « اهلوتش ىف رظني ةياجم ىف ًاعوبسأ ةيناغ نب ىلع ماقأو
 ذئموي هبيطخ ناكو « رصانلا دمحأ ىبابعلا ةفيلخللو « سابعلا ىببل ةبطخللا ىفاعدو

 نمرلا دبع نب قحلا دبع دمحم وبأ « رعاشلابيدألاو ثدحلا هيقفلا ةياجم بيطخخ وه
 فسوي وبأ ةفيلخلا ناكو . هريغو « ماكحألا » باتك بحاص ليبشإلا ىدزألا

 ديعب ريغ قوت هنكلو . هنم صاصتقالاو هلتق عمزي هفقوم هغلب اميح 2« بوقعي
 , ©0هتمقن نم اجنو

 جرخو «ىورلا ديشر ةنواعم ىبع هيخأل ةياجب ىلع رظنلا ةيناغ نب ىلع كرتو
 « ةياجب نم ةبرقم ىلع لازي ام ناكو « عيبرلا ىنأ ديسلا اهلاو ةدراطمل هروف نم
 نيلاوملا بارعألا نم طهر هعم ناكو « لوليمايب فرعي عضومب هب قحلف
 « ةيناغ نبا ىلإ اومضناو « ةمبزملاب روعشلا دنع مهتداعك اولذختاف نيدحوملل

 دي ىف اهرسأب هتلحم تطقسو « هلاجر نم ددع لتقو « عيبرلا وبأ ديسلا مزهو
 «ناسملت ىلإ اهنمو ءرئازخلا ىلإ رارفلا عاطتسا هنكلو «هلاومأو هلهأ ايفو هودعلا

 ىف اذخأو « نمؤملا دبع نب صفح ىنأ نب نسحلا ىنأ ديسلا اهلاو ىلع ام لزنف
 , 9 ابنع عافدلا ىف دادعتسالاو « اهنيصحن

 ىبحب اهلع مدقو « اهلخدف رئازحلا بوص رفظملا هفحز ةيناغ نب ىلع عباتو

 ( دامح ىنب ةعلق ) ةعلقلاو ريشأ ىلإ مث ةنوزامو ةنايلم ىلإ راس مث « ةحلط هيخأ نبا

 ىهو « ةنايلم تناكو .مهاومأ ىصتساو « اهلهأ حابتساو « ًاعيمح اهلع ىلوتساو

 ىجاهنصلا دانم نب ىريز اهددج « ةينامور ةئيدم لصألا ىف « دالبلا هذه هأ

 « ءانبلا ةمدق ةنيدم « ىسيردإلا انل اهفصي امسح تقولا كلذ ف تناكو « اهبصحو

 تبكر دق « اهتانجو اهعرازم عم ىوري ريم الو « عرازملا ةرضن ؛ةعقبلا ةنسح
 « اهنم مايأ ةثالث ىلعو «فلش رب هايم نم ظح اهضارألو « ءاحرألا هفافض ىلع

 «ةسانكم اهنم ربريلا نم لئابق هنكسي «شيرشناو لبحجب ىمسملا لبحلا ابونج فو

 « تليلم ونبو « ةطاطمو ةماتكو « ليلخ ىنأ ونبو « ةبروأو « نوسرحو

 ( 4١م ص ثلاثلا مسقلا ) ه ه١ ةنس رفص نم رشع عساتلا ىف ةياجي طونقس خيدات عضي برغملا <

 . ٠١ ص نيتلودلا خيرات ىف ىثكرزلا كلذكو ( ١4١ ص + ج ) نودلخ نبا كلذ ىف هعباتيو

 .#16 ص بجعملا )١(

 . 148 ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلاو « 14١ ص  جنودلخ نبا (؟)



 ساه

 . اهريغو ةراوهو «ةواوزو «تالوزو «نتالصيو «ةفيلخ ىأونبو ناجتراوونبو
 , ©20ترهات نم ةيرقم ىلإ هفرط ىبنيو ؛ مايأ ةعبرأ ةريسم لبحلا اذه لوطو

 ىلإ داع مث 2 امايأ اهب فقوو « ةشئاع نب ردي ةنايلم ىلع ةيناغ نب ىلع مدقو

 ىف لوخدلاو هتعيابل سانلا لبقأف « عماحلا اهدجسم سلج كلانهو « ةياج
 لاومألا نم نزاختا ىف ناكام جرختساو « ةماعلاو ءامهدلا هلوح فتلاو « هتعاط

 املو « ةفاكلاو طالخألا نم مهيلإ مضن نا نمو برعلا شابوأ اسكو « بايثلاو

 راسو يع يأ ندب لأ نورا انيكرام 32 « ةياجبب هنوئش بتر

 ى:اهلمأ لستساو 2 عافدلا ةبهأ ىلع تناك اهكلو « ةنيطنسق ىلإ هتاوق ىف

 «© راصحلا الوح برضف « مهنيدع اومصتعا مث هلاجر نم ةلمح اولتقو « هلاتق

 , ©0هدي ى طقست نأ المؤم

 ى لازيام وهو « ةفسؤملا ثداوحلا كلتب « روصنملا بوقعي ةفيلخلا معو
 لاحلا ىف كردأو « امل زتهاف « ةيحالصإلا هتلمح أدبي داكي امو « هدهع ةيادب

 دنحلانم ةيوق ةلمح زهجف « اهعمقل هدهج ىراصق لذبي نأ مزتعاو « امتروطخ
 اهتدايق لعجو : تالآلاو ةدعلا رفاوب ةدوزم لئاقم فلأ نورشع اهماوق ةراتخما

 .ىدحوم لوطسأ تقولا سفن ىف راسو « صفح ىلنأ نب ديز ىنأ ديسلا همع نبال

 شوطع نب دمحم ىلأو « عماج نب قاحسإ نب دمحم ىنأ ةدايق تحت « ةتبس نم ريبك

 ةطخ قفو ةيرحبلاو ةيريلا تاوقلا تراسو « ىلقصلا سابعلا ىأو « ىوكلا

 ىلإ الوأ ىدحوملا شيحلا راسو « رحبلاو ريلا ىف نينواعتم «ودعلا ةبراحم ةدحوم

 اهم ناكو ناسملت ىلإ لحر مث «راطمألاو درلا دادتشال انقو اهب فقوتو « ساف

 ديسلا هعمو ةلتاقملاب اهحشو اهراوسأ نصح دقو «صفح ىنأ نب نسحلاوبأ ديسلا

 بقتري اهب فقوتو « ناسملت ىلإ ان دق ناكو « قباسلا ةياجم ىلاو عيبرلا وبأ
 . ريغملا ودعلا ةضبق نم هيوذو هلهأ ذاقنتسال ةصرفلا

 هيذاحم لوطسألاو 2 ئاشلا ءاذحم اقرش ناسملت نم ىدحوملا شيحلا راسو

 مهدعي ًابتك « ةوزغملا دعاوقلا ىلاهأ ىلإ هجو لق بوقعي ةفيلحلا ناكو « رحبلا نم

 سيساوحلا تعاطتساو .ودعلا عم نواعتنمل ناسحإلاو حفصلاو نامألاو نمألاب اهف

 « مهو 6 ص « سلدنألاو رصمو نادوسلا ضزأو برغملا فصو » ىف ىسيردإلا )١(
 . 191 ص ( 98١1م ةيردنكسإلا ةعماج ةعبط ) راصمألا بئاجع ىف راصبتسالا كلذكو

 - برغملا نايبلاو . 17و « ١٠77 ص نورشعلاو ةعساتلا ةلاسرلا  ةيدحوملا لئاسرلا ( ) ١
 . 14م ثلاثلا مسقلا



 -ا60-

 ملع الف « دعاوقلا فلتخم ىلإ ليلا حنج تحن بتكلا هذه سدت نأ ةيدحوملا

 نيلتحماب مهنم ةريثك فئاوط تبثو « مهنم تبرتقا دق ةيدحوملا تاوقلا نأ سانلا

 « ىدحوملا لوطسألا ردابو ٠ مهم ديدعلا ىلع تضبقو « رئازحلاب امسالو
 هعابتأو ةيناغ نب ىبح اهم رسأو « شيحلا اهلإ لصي نأ لبق رئازحلا ىلع ىلوتساف

 رف دق ةشئاع نب ردي ىطبارملا اهكاح ناكو «ةنايلم ىلع ىلوتسا مث « نييقرويملا
 «ةدبدش ةكرعم دعب هباعصأ ىلعو هيلع اوضبق مث هودراطو ءهرثأ اهلهأ ىنتقاف ءابنم

 ذئدنع لصو دق ديز وبأ ديسلا ناكو . كلذ دعب مدعأ مث . ادفصم هباعصأ عم قيسو
 « ةعرسلا حانج ىلع ةياجب وحن مدقتو « برحلا ةعباتم رمأو « فلش ىداو ىلإ

 ىلإ نيدحوملارباكأ نم هئالمزو ىموم ىنأ ديسلا لقن موري ةيناغ نبا نأب ملع ذإ
 ىلقصلا سابعلا وبأ دئاقلا مدقتو . تقولا سفن ىف الإ لوطسألا راسو « ةقرويم

 تاوقلا لوصوب اهلهأ ىلإ بتكلا اوسدو « ةياجب ىلاهأ ضعب عم نفسلا ىدحإ ىف

 لوطسألا ةراحم لزنو «باوبألا اوحتفو «ةنيدملا لخاد ةماعلا تراثف «ةيدحوملا
 2 مهراصنأو نييقرويملاب اوكتفو « ةنيدملا ىلإ عماج نب دمحم وبأ مهسأر ىلعو

 مامأ هيخأب قحلو « هباعصأ نم ليلق ددع ىف هللا دبع هوخأو ةيناغ نب ىبحن رفو
 نفسلا ىلع اولوتساو « نييقرويملا دئاق ورلا ًاديشر نودحوملا رسأو « ةنيطنسق
 رباكأ نم هعم نمو ىسوم ىنأ ديسلا حارس قلطأو « ءانيملا جراخ ةيقرويملا

 مويلا ىف اهدادرتسا ناكو « ةعيرس ةبرضب ةياجب تذفنتسا اذكهو . نيدحوملا

 تبل نأ دعب « 6 ةنس وام 71 ) ه١88 ةنس رفص ربش نم رشع عساتلا

 , ©9ربشأ ةعبس وحن ةيناغ ىنب ةضبق ىف
 ةروصحلا ةنيدملا تناكو « ةنيطنسق راوسأ تحت ةيناغ نبا ناك نيحلا كلذ فو

 نكلو « ودعلا دي ىف طوقسلا ىلع تفرشأو « عافدلا لئاسو لك تدفتتسا دق
 آيونعملا هاوق تمرطضا ىّبح « نيروصحملا ىلإ لصت ةياجم دادرتسا ءابنأ تداكام

 « نارسهللا نم هتيضقب لحام ىرخأ ةهج نم قرويملا ىأرو « مهلقعم ىن اوتبثو
 بارعألا لوكتو « هباعصأن م ريثكلا عرصمو هلوطسأ عايضو « ةياجم طوقس دعب
 « ةسئايلا ةلاخلا هذه ىف وهو « هل نيدحوملا كاردإ نم ىشخو « هترزاؤم نع

 نع ًاديعب « ءارحصلا ىف لغوتو « ةيقابلا هلولفو هتوخإ عم ةئيطنسق نع دتراف

 ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا و« 17١-78صتنورشعلا وةعساتلا ةلاسرلا- ةيدحوملا لئاسرلا ( ) ١

 ى. 81: لعد 8سمان 0طهمذق, م. 53-50 كلذكو . ١١ ص ” ج نودلخ نباو ء١6٠ ص



 قا ف

 هللإ هتاوقفف ديزوبأ ديسلا لصو ىتح مايأ ةثالث هرارف ىلع ضمت ملو . ةدراطملا

 مهسأر ىلعو اهرباكأو ةياجب ةبلط هافاو كلانهو « ةياجب نم ةبرقم ىلع تالكيت
 قيسو « رافلا ودعلا ةدراطمل دادعتسالاو ةبهألا ىف عيمجلا ذحخأو « ىسوم وبأ ديسلا

 مهنم ءاوس قرويملا راصنأ نم ةياحب ىف رسأو هيلع ضبق نم لك ةيد>وملا ةلحملا ىلإ
 « ةيدحوملا ةوعدلا نع ادادترا « هيلإ زاحنا نم وأ « ةقرويم نم هعم زاج نم

 ثلاثلا مويلا فو . ةنيهر قرويملا ةحلط نب ىبح قبتساو . مهمظعم لتقو اوزيمو

 « سوافنو ةرّقم ىح مهربسم ىف !ورمتساو ةيناغ نبا رثأ ىف نودحوملا راس
 « هتاوق قرفو قيرطلا ىف هلاقثأ .ظعمىلأ دق ناك هنأل «هكاردإ اوعيطتسي مل مهنكلو
 ةليقثلا مدعو ةفيثكلا مهتاوقي نودحوملا عطتسي مو « لحارمب نيدحوملا قبسو

 تقفلأ نأ دعب كلذو « ةياجي ىلإ هعوح ى ديز بأ ديما درا ذقاتعف « هي نا

 ,©0ةحارلا نمط سقب اهلالخ معنت مل ةلصاوتم ةكرح ىف رهشأ ةتس ءاهز ةيدحوملا ةلمحلا

 لابج قرتخاو « ًابونج هلولف ىف ىبحب هوخأو هجتا دقف « ةيناغ نب ىلع امأ
 ةيقيرفإ ةيالو لونج ةعقاولا تاحاولا ةقطنم ىلإ مث « ةدنح ضفخن» ىلإ سلطألا
 ليزجب ليمتسيو « ةقطنملا كلت ىف ةينغلا تالخنا ببني وهو « ديرحلا دالب ةامسملا

 . مثج ىبو حاير ىب اهسالو « ءامثألا كلت ىف نيلزانلا برعلا فئاوط هتالص

 اهوح ب رضف « رزوت ةتيدم حاتتفا ىلإ راس «هعومج ث رثكو هدف تنأمطا املو

 هنكلو « ةدشب ةنيدملا هتهواقف « اهم ةطيحملا ليخنلا تاباغ عطقو « راصحلا

 ىضغأ لخد الف . ا ياو ا جد عاطتسا

 ,ضرف م * «نيرخآلا لاومأ ىفصتساو « نامألا مهحنمو هورصان نيذلا اهلهأ نع

 « هسفن ىدتفي نأ عاطتسا نف ٠ ع ءادتفال ىرخأ ًاضورف مهملع

 رثب دعب ايف تيمس ةنيدملاب رثب ىلإ هلتق دعب ىلإ أ مث لتق زجع نمو « هحارس قلطأ

 10 ا طوقس ناكو « ءادبشلا

 دق ةنيدملا تناكو « ةياجم ىف ءانثألا كلت ىف رقتسا دق ديز وبأ ديساا ناكو

 زئانم ترقفأو .٠ اعدعاعمو اهروف :كيرغو + ىقوقلاو بارطشالا اعدام
 هتمدعو «بارعألا هراصنأو ةيناغ نبا دنج دي ىلعتببرخو « اهم ةطيحملا قطانملا

 ىلع اوماهو ناكسلا نم ريثكر فو « راعسألا تعقتراو « تالغلاو دراوملاو نؤملا

 16١. ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا )000(

 . 151 ص ( 158/ ةنس سنوتب ةيمتولا ةعبطملا ةيانعب ةروشنملا ) ىفاجتلا ةلحر ( ؟ )



 جاله رع

 ةلاحلا كلت ءابنأ تلصوو . توملا رثكو ةنيدملا ىلإ ءابولا ىرم مث « مههوجو

 هروصقو « ديز ىنأ ديسلا قح ىف لاوقألا هيدل ترثكو « شكارمب ةفيلخلا ىلإ
 رداغو « رمألا كرادتل لمعلا ىلع اثاحو « آبتاعم هيلإ ثعبف « اهتملاعم نع

 . ةتبس ىف هدعاوق ىلإ ًادئاع « ةياجم هايم تقولا سفن ىف لوطسألا

 ةيبونحلا رافقلا ىف هلغوتو « اهزاوحأو ةياجي نع ىرويملا داعتبا نم مغرلابو

 « ريشأ ةئيدم ىلإ راسف « ىجاهنصلا ىزغ ةرمإ تحن هدنج نم ةلمح ثعب هنإف

 ديسلا هدلو هيجوت ىلإ ديزوبأ ديسلا ردابف « ىدحوملا اهظفاح لثقو « اهمحتقاو

 نم ىرخأ ةلج ىف شيندرم نب رفظلا وبأ هعمو ةيدحوم ةوق ىف رمع صفح ىنأ
 ئزغ اهف مزه ةكرعم امهنيب تبشنو « هباحسأو ىزغ لاتقل اوراسف « دانجألا

 ىلع شيندرم نب رفظلا وبأ ىلوتساو « اهم قاعو ةياجم ىلإ هسأر لسرأو « لتقو
 ىزغ هيخأ ناك» ىجاهنصلا هللا دبع لحو « هتيشامو هداتعو هممرحو ودعلا ةلحم

 «دوعولاب هارغأو « بيطخلا نب سابعلا وبأ ىضاقلا هلاّساف « ريشأ نع عافدلا ىف

 ءازإ بلص ثيح « ةياجب ىلإ لسرأو هيلع ضبق مث « ةنيدملا نم هلزتساو

 . ©؟0هيحأ سأر

 ةيناغ نبا دئاق ىورلا ديشر لتُق نأ « ماعلا اذه ى ةياجب ثادحأ نم ناكو

 نم ناكو « ةيناغ ىبب بناج ىلإ اوزاحنا نمم ةياجم لهأ نم ددع لتقو « قباسلا

 مهماتال « الس ىلإ ةياجب نم نودمح ونب 00-2 ةلمح نبا دئاقلا ءانبأ ءالؤه

 « سخي نمثب ام مهاومأ ةيفصت ىلع اومغرأ نأ دعب « ةيناغ ىنب عم وطاوتلاب
 . ؟”مهرايدو ملاومأ تيفص نأ دعب « الس ىلإ اضيأ نايعألا نم مه ريغ دعبأو

 اهيلإ راسف « ةرضحلا ىلإ ةفيلحلا لبق نم ديز وبأ ديسلا ىعدتسا كلذ رثأ ىلعو
 لصو الف « ءاتشلا لصف لالخ ءاونألاو دربلا دادتشا نم يغرلاب هبحص نم ةلح ىف

 ناك ام هنع كلذب ىرسو « هتدافو مركأو « هلابقتسا ةفيلخلا نسحأ اهملإ

 . لامهإلاو روصقلا ةمهتو « ةعيقولا رازوأ نم هب قمل دق

 ىلع ءاليتسالا ىلإ حمطي رزوت ىلع ىلوتسا نأ دعب « ةيناغ نب ىلع ناكو
 ىف ةصفق درتسا دق ناك « فسوي بوقعي ابأ ةفيلخلا نأ ركذن نحنو . ةصفق

 نم مغرلاب ةنيدملا تناكو « دنرلا ىّب ةروث امم دمخأو ( م 1181 ) ه ها/5 ةنس

 )١( ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا #1١ .

 . #14 ص ١ ج نودلخ نباو ء« ١١4 ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا (؟)
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 « تارايتلاو سئاسدلا فلتْخل احرسم لازت ام « نيدحوملا ءاول تحن اهئاوضنا

 فحزي قرويملا داكام هنإف مث نمو « رقتسمالو « تباث ريغ نيدحوملل اهؤالوو
 « اهنمنيدحوملاجارخإب ةثيدملا لهأ رداب ىتح ءراصحلا اهوح برضيو هتاوقب اهيلع
 دنحلا هئافلحو نيطبارملا هدنج نم ةيماح امن عضوف « قرويملا ىلإ اهميلستو
 . ( م 1185) 081 ةنس ىف ًاضيأ كلذ ناكو « اهتانيصحت ددجو « كارتألا

 اهم عطقو « ةيقيرفإ مظعم ىلع ىقرويملا ةيناغ نب قاحسإ نب ىلع رطيس اذكهو
 هيلإ لسرأو « هللا نيدل رصانلا « ىبابعلا ةفيلحلا ةعاطل اعدو « نيدحوملا ةبطخخ
 فقوملا اذه ةروطخ ىف ديزي امم ناكو . دوسلا مالعألاو علخلاو مسارملا بلط ىف

 فئاوط نم ًاريثك هبناج ىلإ ليمتسي نأ عاطتسا قرويملا نأ « نيدحوملل ةبسألاب
 فلحلا دقعي نأ ىرخأ ةهج نه عاطتساو « مهريغو حايرو ملّسس ن٠ برعلا
 رص نم اوحزن دق اوناكو « كلا هدنجو نييبويألا كلولمم ىنمرألا شوقارق عم
 فارطأ نم ريثك ىلع مهناطلس اوطسبو ٠ سلبارط ىلع اولوتساو برغلا ىلإ
 , "90ةيقرشلا ةيقيرفإ

 دنحلا كئلوأ حوزت اهف عقو ىلا فورظلا ىلإ ةبسانملا هذهم ريشن نإ بجو
 نيدلا حالص رصانلا كلملا ءاليتسا مت مل هنأ كلذو . ةيقي رفإ نم ءاحنألا هذه ىلإ كرلا
 «ةيمطافلا ةلودلا ءافلخ رخآآ « دضاعلا ةفيلحلا ةافو رثأ ىلع «رصم ىلع بويأ نبا
 ركف « نيدلا رون ناطلسلا مددقلا هديس نيبو هنيب كلذ لجأ نم ةشحولا تعقوو
 ضعب ىلإ « نيدلا رون مهلع بلغت ام اذإ « اوحزني نأ « بويأ ىنب ءارمأض عب
 نيدلا ىت صخألاب برغملا وحن هجتاو . برغملا وأ نعلا لثم ةنومأملا ةيئانلا تاهححلا
 هفنتكي ام ىأر امل هعورشم نع لدع هنكاو . نيدلا حالص وخأ هاشنهاش نب رمع
 نيدلا فرش امه « بويأ ىب ءايلوأ نم نانثا ركفف « رطاخناو باعصلا نه

 نيدلاحالص ريزو شوقارقنيدلا ءابب ريغ وهو) نيدلا ىت كولمم ىنمرألا شوقارق
 ةلودلا سمش مظعملا كالملا ىلإ ةبسن « ىمظعملا نيكتارق نب مهاربإو ( دعب اهف
 « كرتلا دنحلا نم ةريبك ةفئاط ىف ارفو « عورشملا ذيفنت ىف « نيدلا حالص ىخأ
 بلقىلإ شوقارق راسف هريص»ىلإ امهم لك ىعسيل اقرتفا مث «برغملابوص اراسو
 هيخأن باو «نيدلا حالصناطلسلل اعدو « ةلجوأو ةيرتنس حتتفاو « سلبارط ةيالو
 اهم ةمئاقلا نيراوهلا ةلود ىلع ىضقو « اهحتتفاف نازف ىلإ راس مث « رمع نيدلا ىت

 )١( لوك صالا جر ريثألا نبا .



 تاهل

 . هيخأ نباو نيدلا"حالصل اضيأ اهبف بطخو « مهكلم رقم ةليوز تناكو

 نم برعلا هلوح فتلاو « ىسلبارط ىلإ راسف « اعابت شوقارق رمأ ىوقو
 الاومأ هنم صلختساو « هيلع ىلوتساف « ةسوفن لبج ىلإ هعم اوضهنو بابد ىنب
 < حايد ىبب ريمأ مامز نب دوعسم هيلإ دفو مث « برعلا هئافلح ىف اهقرف ةميظع

 سشوقارق برضو « هتاوقب هيلإ مضناف نمؤملا دبع ىب ىلع نييجراخلا نم ناكو

 « تاوقألاو دانجألا نم ةيلاخ تناكو « سلبارط لوح راصخلا 'ةكرتشملا هتاوقي

 نر « هدعاس دتشاو هتيص عاذو «رمأ رسيأب اهبلع ىلوتساف

 تمخضتو «ةرواح ا ةيقيرفإ ءاحنأ نم آريثك شوقارق كلمو . هئاول ىلإ جف لك نم

 .تلبج اع و ءاحنألا كلت دي ب رس ا
 ثذخأو « كلذ ريغو راغلاو راجشألا عطقب ءداسفإلاو ببهللاو بيرختلا ن

 , © ةيقيرفإ رئاس ىلع ءاليتسالاب هثدحت هسفن
 دين انتي

 نأ دعب ىعيبطلا نم ناكو . ةماه ثداوح ةقرويمم تثدح ندحلا كلذ فو

 ىلع مهلهاع ةرمإ تحت مهليحر ذنم « ةداقلاو دنحللا .ظعم نم ةريزتلبا تلخ
 هايم ىف قرويملا لوطسألا نفس ىلع نودحوملا ىلوتساو « ةيقيرفإ ىلإ ةيناغ نبا
 ىدحوملاةفيلحلا لوسر ناكو . ةديدج ةهجو ةريزحلاب ثادحألا ذختت نأ « ةياجب

 موقيلو «هلقتعم نم ررحتي ىكل صرفلا بقري « ةريزحلااب لقتعا ذنم ريتربرلا ىلع
 لاصتالا ىف هتصرف ىلع ىلأو . هتلاسر نم ةياغلا ققحت ةبرضب تقولا سفن ىف

 ناكو « مهلم ءانبأ نم مهلإ نمو هلقتعم سارح نم ىراصنلا ةقزترملا دنحلاب
 هونواع ىم مهمأب "ىلع مهدعوف « مهناطوأ ىلإ ةريزحلا ةرداغم نوموري مهمظعم

 مهناطوأ ىلإ مهدالوأو مهلهأ ىف مهحيرست ىلع لمعي هنإف « هضرغ قيقحت ىلع

 راصتلا دندلا كئاوأ سوفت لإ هبي امن «قارصنلا هلصأو ريتربرلا ةمورأ تناكو

 ىلإ بذجي نأ عاطتسا ريتربرلا نأ ًاضيأ رهاظلاو . مهلمأو مهتقث عضوم هلعجبو

 . ىلع هيخأ موصحخو لوزعملا ةيناغ نب دمحم راصنأ نم ةثيدملا نايعأ ضعب هبناج
 ةحلط وهو مئاقلا رئازخلا ىلاو عل ىراصنلا دنحلا اهماوق ةرماؤم ترباد اذكهو

 مهعورشم نورمآتملا ذفنو ٠ لوزعملا دمحم هيخأ ةداعإو « ةيناغ نب قاحسإ نبا

 نودلخ نباو ©« 1١١١-١١8 ص قاجتلا ةلحرو ء ١45 ص ١١ ج ريثألا نبا )١(
 .ا؟6؟واو١ضصاك 4
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 ىف ةالصلا ءادأب سانلا مظعم لغش اهيح « ةالصلا تقو ىفو « ةعمج موي ىف

 « هن نم رتربرلا يلع نورمآتملا جرخأف . دجاسملا نم هريغو « عماخلا دجسملا
 اولتقو « ةبصقلا اورصاح مث « اهف ام ىلع اولوتساف « حالسلا نزاحم ىلإ اوبثوو
 رصاحف « ةبصقلاب هراصنأو ريتربرلا نصحتو « نيطبارملا دنحللا نم اهم نم

 ًالباو اب نم ىلع اولسرأو قيناحناب ةبصقلا اوبرضو . ةقرويم لهأ نم روهمج
 « ةيناغ نب ىلع لهأب « ةبصقلا لخاد نم ريتربرلا قأف . ماهسلاو ةراجحلا نم
 نع فكلا ىلع نيرصاحملا مغريل « راوسألا قوف مهعضوو « هؤانبأو همأ مهفو
 « ةضوافملا ىلإ دلبلا لهأ رطضاو « رومألا تأده ذئدنعف « ةبصقلا برض

 , ©2دوهعلا لدابتو

 « قباسلا رئازخلبا مكاح ةيناغ نب قاحسإ نب دمحم ىعدتسا كلذ رثأ ىلعو
 لإ ربت رب رلا مدقم دنع نيدحوملا ةعاطب فرتعا اميح « هتوخإ هعلخ دق ناكو

 « رئازجلل ًيلاو هبيصنت ةداعإ ىلع قفتاو « ةريزحبا ىصقأ ىف لقتعاو « ةقرويم

 ةفيلخلل بطخو « نيدحوملا ةعاط نلعأو « ةطلسلاو ةبصقلا نع ريتربرلا لزنو
 ةقزترملا حرسو « عاطتسا ام رئاخذلاو لاومألا نم ريتربرلا عمجو « ىدحوملا
 « برغملا ىلإ ًادئاع رئازحلا رداغ مث . مهدالب ىلإ مهلهأو مهاومأب ىراصنلا
 . (ماا40ه) هه ةنس لئاوأ ق كلذ عقوو ٠ شكارم ةرضح ىلإ دصقو

 « ةرضحلاب قلو ريتربرلا عم ةقرويم رداغ قاحسإ نب ًادمحم نأ ىرخأ ةياور فو
 لظ ىف ةقرويم يع ,©©ةفيلحللا ىلإ هسفنب هتعاط مدقيل
 لعجي نأ كلذ دعب روصنملا بوقعي ةفيلخلا لواح املو . ةيفنإلا نيدنتوللةعالط
 الوطسأ اهلإ ةياغلا هذهل لسرأو « ةقرويم كلمتب « ةعقاو ةقيقح ةعاطلا هذه نم

 نوجارأ كلمب ثاغتساو « هيلإ بيجتسي نأ دمحم ىأ « عماج نب ءالعلا ىأ ةدايقب
 نإف « ىرخأ ةهج نمو .. مهعورشم ذيفنت نودحوملا عطتسي ملو « دنحلاب هدمأ
 هعوضخلا دمحم ىلع اوراث ةقرويم لهأ نأ كلذ « رئازخلاب اليوط رمتسي مل ءودهلا
 امل هنأ ىرخأ ةياور فو . نيفشات هاخأ ةيالولا ىلإ اوعفرو « نيدحوملل

 « ةقرويم ىف ثدح ام ىلع « ةيقيرفإب مهو هتوخإو ةيناغ نب قحسإ نب ىلع فقو

 )١1( عجارو . 68٠1و 196 ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا :
 م. 8ءا: زطتفز م. 68 8: 668 : كلذكو تسومودم#ب رب مبعتأعق رز اطأالر م. 148 ءأ هنأ

 . ١64 ص 5 ج نودلخ نباو « ١55 ص برغملا نايبلا )2(
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 .ىراصنلا هدوز كلانهو «ةيلقص ىلإ رحبلا بكرو ءهبعصضعب ىف هللا دبع مهتمراس
 نأ عاطتساو ةريزتلا لهأ نم عمج هلوح فتلاو « ةقرويم ىلإ راسف نفسلا ضعبب

 هيخأ ىلع ضبقو «هسفنل ةيالولا عزني نأو « امنايعأ ضعب ةلاّمساب ةقرويم لخدي
 «ةيناد ةنيدمىلع هولوف نيدحوملا ىلإ كلانه أجتلاف .سلدنألاىلإ ًايفنم ثعبو «دمحم
 هلوطسأ ثعبف روصنملا ةفيلخلا داعو . عزانم نوهرئاز1ا ةيالو ى هللادبع رقتساو

 مهاربإ خيشلا ةدايقي ىرخأ ةرم هلسرأ مث م عماج نب ءالعلا ىنأ ةدايقب رئازحلا ىلإ

 اولاني ملو « نيدحوملا نم ريثك لتقو « ةمواقم دشأ هللا دبع مواقف « ىجرزهلا

 ع ةقرونمو ةسباي قريزج ىلع « ءاليتسالا اوعاطتسا مهلكلو « ةقرويم نم ًابرأم
 اهتوق هللا دبع دهع ىف رئازحلا تدرتساو . ( م1181 ) هه41“ ةنس ىف كلذ ناكو

 ةيرحبلا تاوزغلا دواعي وهو « ةليوط ًاماوعأ اهتساير ىف رمتساو « اهءاخرو
 ه 094 ةنمس ىف رئازجلل نيدحوملا حاتتفا ناك ىتح « ةبيرقلا ةينارصنلا ئطاوشلل

 . ©9دعب ركذن ام ىلع (م١17)

 ديم

 ترطاقت ذم اهسالو « ىطسولاو ةيبونحلا ةيقيرفإ ءاحنأب ةيناغ نب ىلع رمأ ٍظع
 دقعو . هئاول ىلإ جبثألاو حاير ىببو مشجو لاله ىب نم برعلا فئاوط
 « رصم نم نيدفاولا كرتلا هدانجأو ىمرألا شوقارق نيبو هنيب فلاحتلا
 ةيدهملا ىوس اهنم نيدحوملا ديب قبي لو « ةيقيرفإ ءاحنأ رئاس ىلع هناطلس طسبو
 آيرج نيملسملا ريمأب بقلتو « انفلسأ اهسح ةيسابعلا ةفالخلل ىلع اعدو « سنوتو

 ةفيلكلا ىلإ نمؤملا دبع هدلو ثعبو ©0ةيطبارملا ةلودلا ءارمأ هيلع ناكام ىلع

 رئاس ىلع ةفيلخلا هل دقعف « ةياعرلاو ددملا هيلإ بلطيل دادغبب ءىضتسملا نب رصانلا

 كاملا ىلإ ةفيلخلا باطخ « رصم ىلإ نمؤملا دبع ةبحص ةفيلحلا ناويدث عبو «هكلمب ام
 نيدلا حالص هل بتكف « ماشلاو رصمب ةفيلخلا بئان هرابتعاب نيدلا حالص رصانلا
 تناكو «22ةيسابعلا ةوعدلا دييأت ىلع كرتشملا لمعلاب ءشوقارق هكولمم ىلإ هباتك

 نباو « ١90 ص ثلاثلامسقلا برغملا نايبلاو «05١و ١١6 ص بجعملا ىف ىثكارملا )00(

 .او5 ص ١ ج ريثألا نباو ء ١94 ص 5 جنودلخ

 ءلوك ص الا ج ريثألا نبا )١(

 .1595 صد ج نودلخ نبا ()
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 لماع « اهم ةيناغ ىنب ناطلس نيكمتو ةيناغ نب هللا دبع دي ىلع رئازحلا ةداعتسا
 . هناطلسو هتبيه ديطوتو ىلع رمأ عويذ ىف « ًاديدج

 هفالحأل نانعلا قلطأو ٠ قبطم باهرإ مكح ةيقيرفإ ىلع ةيناغ نب ىلع طسبو

 ءاذيإلاب مهمديأ نوقلطيو « ًاداسف اوعاطتسا اميأ نوثيعي ٠ برعلا فئاوط نم
 عيطتسيال ”لعو « افعض نومريالو ةمرح نوعربال ع ىبسلاو بهلاو بلسلاو

 ةلاح ةلاحر خرؤم فصو دقو . مهتفلاحمو مهئالول ءاقبتسا مهعدر وأ مهعنم

 ناكو . « دالبلا بارخخو دابعلا كله هنإ » هلوق ىف زاجبإب تقولا كلذ ىف ةيقيرفإ

 سنوت ةرضح نم برقلاب وشاب ةريزج ىلإ راس هنأ « ةيناغ نب ىلع عئانش نم
 نكلو « هايإ مهحنف « نامألا اهلهأ هلأسف « ( م1185 ) ه 5817 ةنس نوضغ ىف
 رفو« تامرحلا اوكتهو « اهب ام رئاس اوبهن ىتح « اهبلإ لخدي هركسع داكام
 لصف لالخ دربلا مهكلهأف « اهراوسأ نيب اولزنو ٠ سنوت ىلإ مهم عاطتسا نم
 , ©0ةفلأ رشع انثا ةياورلا لوق ىلع كله نم غلبو « ءاتشلا

 فسوي ىنأأ ةفيلخلا ىلع ةجعزملا ةيقيرفإلا ثداوحلا هذه ءابنأ تلاوتو
 ديسلا هوخأ هيلإ ثعبو « امتروطخ غلبم كردأو « هتمهأف روصنملا بوقعي
 « سنوت نم ةيقيرفإ ةيالو ىف ديز ىأ ديسلا ناكم لح دق ناك ىذلا هللادبع وبأ
 زجع رهظو « هاصقأ رطخلا غلب نأ دعب رمألا كرادت ىلإ هرفنتسيو هب ثيغتسي
 « رايهالا كشو ىلع ةيقيرفإ ىف نيدحوملا ةدايس تحضأو ؛ةليلقلا ةيدحوملا تاوقللا
 ثيح « للمنيت ىلإ كرحتلاب أدبو « ةيقيرفإ ىلإ ةكرحلل هتبهأ ةفيلحلا ذختاف
 تامملا دنع « هترايزب نميتلا ىف « روثألا مهديلقت ىلع ًايرج « ىدهملا ريق راز
 هماوق نيدحوملا نم ًاراتخم ًاشيج زهجو « شكارم ىلإ داع مث «ماسحلا ثداوحلاو

 .نم ثلاثلا ىف رطفلا ديع بقع هتاوق ىف ةرضحلا رداغو « سراف فلأ نورشع

 ديسلا هماعأ ريكأ اهلع ًافلختسم (م 1185 ريمسيد /1١1 ):ه ه81 ةنس لاوش
 ةصاخلا لامعألا ةلكت ىلع فارشإلا تقولا سفن ىف هيلإ ادنسمو « نسحلا ابأ
 كلانهو « حتفلا طاير ىح فقوت نود هريس ةفيلحلا عباتو « ةح اصلا ةيحاضب

 رومألا نم ناكو . هتاهجوتو هتاملعتب مهلإ ىلأف « برغملاو سلدنألا ةالو هافاو
 هشيج ى هعم بحطصي مل ةفيلحلا نأ « ةيدحوملا ةلمحلا هذه زيهجت ىف ةرهاظلا
 مهتابلقت نم ًاطوحن كلذو نايز ىب لثم حاير ىنب خايشأ نم ةّلق الإ برعلا بئاتك
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 ريس

 ةهج نمو « ةيقيرفإ برع مهناوخإ بناج ىلإ لاتقلا ءانثأ مهخالسنا رطخو
 ةبوعصل ًارظن « دنحلا نم ةراتُلا ةلقلا ىلع هدوشح ىف ةفيلحلا رصتقا دقف ىرخأ

 ةراك نم « هدراوم تبضنو « هراجرأ تبرخ ملقإ ىف ةرارحلا دوشحلا نيومت
 رئاس ىلإ تقولا سفن ى ةددشملا هرماوأ ةفيلخلا ردصأو . ©0كراعملاو تاوزغلا

 روسحلا بصنو « لبسلا ديطوتو « كلاسملا ديهمتب تاقرطلا تاهمأو لزانملاب لاعلا

 «ةدهمم قرط ىف نوربسي دنحلا ناكف « تافولعلاو تاوقألا:دادعإو ء اهلكامأ ىف

 . ةيزاغلا تالحرلا هذهلثم ىف لبق نم ادوهعمنكي ملامم «دراوملاو قفارملا ةروفوم
 ع ءاتشلا ربشأ ٍظعم اهب ىضقو « ساف ةرضح ىف هشيجو ةفيلخلا حارتساو

 «تافايضلاو ماركإلا بورضفلتخمب « ىدحوملاشيحلا اهّلهأو ساف ىلاو رمخو
 « ةئيدملا نوئش ىف ةفيلخلا رظنو «مهتدوزأ اوألمو مهددعو مهتحلسأ دنا ددجو

 لالخوهو ةزات طابر ىلإ ساف هشيجو ةفيلحللا رداغ مث « هجو لكأ ىلع اهيترتو

 ئدابم قيقحنو « ملاظملا ةلازإ ىف دهّجمو « ةيعرلا نوئش ىف رظنلا بئاد قيرطلا
 دق مامعألاو ةوخإلا ظعم نأ ةفيلخلا ظحال ةزات فو . فاصنإلاو لدعلا

 كلذ ذاختا مهلع ركنأف « ةيكسملا سنارعلاو « ةيبيبزلا رئافغلا سابلب اوصتخا

 ديز وبأ ديسلا مهعمجف « هسولجو هبوكر ىلاح ىف ةفيلخلا ىز هنوكل ىزلا
 مازتلا بوجوب مهركذو « مهلع مدقملا « مهديمع هرابتعاب قباسلا ةياجب ىلاو
 كاذ نه اوعنتماف هب صاخروه ايف ةفيلحلاب هبشنلا اوبنجتي نأو « ةيفالحلا مسارملا

 , ؟9ةيفالحلا ناولألا لمحت ىلا سبالملا ذاختا نع نيحلا

 بقري ةيناغ نب ىلع ناكو « ةنيطنسق ىضارأ ىلإ ىدحوملا شيحللا لصو املو

 ضعبو زازغألاو بارعألاو ةقرايملا نم هتاوق ىف ةيناغ نبا عمتجا « هتاكرح

 شيما مامأ مهعئالط تدبو « ناورقلا نم ةبرقم ىلع « ملس فئاوط

 لككي نأ لبق نم هموصخ ةمحاهمب ردابي نأ بوقعي ةفيلخلا ىأر ناكو « ىدحوملا

 نأ ىروشلل دقع ىذلا ساجما ىف اوأر ءارزولاو خايشألا نكلو « مهدادعتسا
 نم هطسق لاني كلانهو « سنوت ىلإ هريس ىدحوملا شيخا عباتي نأ « لضفألا
 رفص رهش ىف سنوت ىلإ ىدحوملا شيحللا لصو اذكهو « دادعتسالاو ةحارلا

 .ه هما“ ةنس

 )١( ج ريثألا,نبا ١١ نص ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلاو « 145 ص ١98 ٠
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 تاكا

 لصو امل هنأ كلذ . ًايلاغ هنمث نودحوملا عفد ايركسع أطخ اذه ناك دقو

 « مهمزاولو مهناوم اوددجو ؛ مهاقثأن م دنحلاحارتساو «سنوت ىلإ ىدحوملا شيحلا
 بوقعيف سوي ىلأ ذيسلا همع نبا ةرمإ تحن سراف فالآ ةئس نم ةلمح ةفيلخلا زهج
 « وتربرلا ىلع دئاقلاو «نيدحوملا خايشأ نم ديز ىنأ نب رمعو «صفح ىلأ نبا
 ةبرقم ىلع طبارت تناكو « هعومحو ةيناغ نب ىلع ةلتاقم ىلإ ةلمحلا هذه تراسو
 ةرمإ تحت كرتلا مهئافلحو ةقرايملا ةلحم نم نودحوملا برتقا الف . ةصفق نم

 ىمسملا لبسلا ىف ناقيرفلا ىتلاو « هعومج ىف ةيناغ نب ىلع مهلإ جرخ « شوقارق
 ه ه1“ ةنس لوألا عيبر ربش نم رشع سماحلا مويلا ىف كلذو « ةرمت » لبسب
 ماسقنا رهظو « ةديدش ةكرعم نيقيرفلا نب تبشنو (م 1141 ةنس ويام ؟5)
 ىلع هدوقي ىذلا حانحلا مدقت ثيح « ةيادبلا ذنم هلالتخاو ئدحوملا شيحلا
 قرفتو اريسأ رتربرلا طقسو « مهتانعطو ءادعألا ماهس هتقزف موجملا ىلإ ريتربرلا

 برعلا فئاوط ىف روموي نب ىلعوبأ دئاقلا جه انيح كلذ لثم ثدحو « هبعص

 ننأ دقو روموي نبا رسمأو «ةزوثأملا مهتداعك لاتقلا ى هولذخف « هدوقي نيذلا

 راهنلا ىهتناامو « مهيف لتقلا رثكو ةيحان لكى نيدحوملا فوفص تلتخاو . احارج

 هباحصأن م لف ىف فسويوبأ ديسلارفو « ًاقيزمت قزم دقىدحوملا شيحلا ناك ىتح
 مظعم قبو «ديزىلأ نب رمح مهمدقم ىفو ؛خايشألا نم ةدع كلهو «سنوت بوص
 ىلع مهعجشو :ةصفق ىلإ اوأجلف « ىحرحلا امسالو رارفلا اوعيطتسي مل نم ةلاجرلا
 اوعمتجا اذإ ىبح «ةنيدملا تاقرط نوألع مهكرتو نامألاب مهدعوو «ةيناغنبا كلذ

 تعمجو « فسوي ىلأ ديسلا ءابخب ةيناغ نبا سلجو . ًاعيمج اولتقف «مهلتقب رمأ اهف
 ريتربرلانب ىلعهيلإ ديتقاو «هدنج ىف اهقرفف « مهحلسأو نيدحوملا بالسأ هيدي نيب
 . ةصفق باب ىلع روموي نبا سأر قلعو ءامهلتق مث امهيذعتب رمأف « روموي نباو
 . ©0ديعب ذنم اهلثم مهصي مل نيدحوملل ةقحاس ةمبزه ةلمحلا ىلع تناكو

 نأ مزتعاف « عقو قمعأ روصنملا بوقعي ةفيلحلا سفن ىف ةبكنلا كلتل ناكو
 زييمت فو « ةبهألا ىف ًاعسو رخدي ملو « ودعلا ةفأش لصأتسي نأو « رأثلاب ذخأي

 رهش لهتسم ىف سنوت نم هتاوق ىف جرخ مث . ةمسالا ةبرضلل هدادعإ فو هشيج
 « ناوريقلا بوص ًابونج راسو ( م 1181 ةئس ريمتبس 8 ) ه #88 ةنس بجر

 ةلحرو « 151١و ١10 ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلاو «غ145 ص ١١ ج ريثألا نبا )١(
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 املو ؛ هتروطخ ةمتو « هتدع لاتكاو هللح عورأ ىف ىدحوملا شيحلا زرب دقو
 مهرذني اباتك هئافلحو ةيناغ نبا ىلإ اهنم هجو « ناوريقلا ىلإ روصنأا لصو

 لوسرلا ةيناغ نبا لقتعاف «ناودعلاو قاقشلا ذبنو « ةعاطلا لوخد بوجوب هيف

 « ناوريقلاب هلاوجت لالخ ةفيلخلا ئأرو هتابهأ ىف دج هنكلو 22 ؛ىشب هبج ملو

 هثعبف < ليبلاو ءافعلا نم ريهشلا اهعماج ةيلإ ىهننا ام « ةرفقملا ةبرخلا اهئايحأو

 . ةقراخخزو هشرفو ةأسك ددعإب + سلدنألا قرش ةالو ىلإ هروف نه

 لصو ىح سباق قيرط ىف ًابونج كلذ دعب ىدحوملا شيلا ريس رمتساو
 ناكو « ودعلا عئالط تدب دقو « اهنم ةبرقم ىلع ةعقاولا « ةّمّسحلا :نم ةيرقم ىلإ

 ةيرقم ىلعنيصح عقوم ف اوركسع دق « برعلاو كرثلا نم هؤوافلحو ةيناغ نب ىلع

 مزتعاو « ودعلا ءازإ مهلحم نودحوملا برضف . نيدحوملا راظتنا ىف ةمحلا نم
 نم مغرلاب هسفني ةكرعملا دوقي نأو « ودعلا ةمحاهمب دغلا ذنم ردابي نأ روصنملا

 هتبارق خايشأ لئابقلا فلتخم ىلع روصنملا مدقو « خايشألاو ةبارقلا ضارتعا
 « مكارتملا بابضلا بجح سمشلا ددبتو « رفسي حبصلا داكامو . هت ريشع رباكأو

 دديف « ودعلا عم ٠ نيعلاضلا برعلا ركسعم ىلع هتاوق' نظعير روصقلا 3 ىح

 2 مممالسأ ل لع قولا ىوتحاو « رارفلا ىلإ مهثداعك اونكرأو مهلمش

 دعب روصنملا ضقنا مث . هئافلحو ةيناغ نبا دضع ىف ىلوألا ةبرضلا هذه تتفو

 ةكرعم نيقيرفلا نيب تبشنو « كرتلاو ةقرايملا عومج ىلع هتاوق رئاس ىف كلذ

 انين هنو هتاف ىو ؛ ىلع كردأ دقو « تاعاس عضب ىوس مدت مل ةفينع ةبومد

 دلق نودحوملا ناك ىتح رهظلا تأي لو . ةمئاق فورظ ىف ةمساحلا ةكرعملا ناضوخم

 فاتخمم ىف مهولف تقرفو « لتقلاب مهمظعم ديبأو « آقيزمت ودعلا فوفص اوقزم
 هفيلحو ةيناغ نبا رفو « كرّلاو ةقرايملل ةةحاس ةبومد ةبرض تناكو « ءاحتألا

 برقا املو « مهرثأ ىف نودحوملا راسف ءرزوت بود املولف ضعب ىف شوقارق
 ضاغو ءارحصلا ىلإ ارف دق هفيلحو ةيناغ نبا نأ روصنملا ماعرزوت نم نودحوملا
 نابعشنم عساتلا ءاعبرألا موي ىف ةيناغ نبا ىلع ةقحاسلا ةعزملا هذه تمتو . !ههزثأ

 , 2؟0(م 1141 ةنس ربوتكأ ١9 ) ه 981“ ةنس
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 ىلوتساف « شوقارق زكرم تناك دقو « سباق ىلإ رثألا ىلع روصنملا راسو
 « هبمصو هيوذو شوقارق لهأ ىلع اهف ضبقو « نامألاب ىلاتلا مويلا ىف اهبلع

 ىلإ ًاقيقر ءمهلسرأو « مهاومأ ىصتساو « ةبصقلاب عانتمالا اثبع اولواح نأ دعب

 ىلوتساو «ةرفقم ةرعو قرط ىف ديرحلا دالب ىلإ سباق نم راس مث .©227شكارم
 « ةطفنو « ةّمّتحلاو « سويقتو « رزوتو ةواون : ةقطنملا هذه دعاوق ىلع ًاعابت

 نم اهم ناك نم دض دالبلا هذه لهأ ماقو « ديرحلا دالب ةمصاع رزوت ىه اهمهأو

 6 ..ءارعضلا لإ دؤرل نم موال ترقو + ارضاو ل يوناو. + ةقزايلا هيب

 قرويملا بحص نه ةرببك ةيقب ام تناكو «ةصفق ىلإ رزوتنم كلذ دعب نودحوملاراس

 برضف « ةيلاعلا اهراوسأو « اهتناصح ىلع نيدمتعم اهم اوعنتماف « زغلا هئافلحو

 عرزلا نه اهوحام اوبرخو قيناجنا املع اوطلسو « راصحلا اهوح نودحوملا
 ةامكلاب نحش « تاقبط عبس نه ًايلاع اجرب اوعنصو « ةلئاهلا ليخنلا تاباغو

 ىتح روسلا ةملثل لباقملا قدنحلا اومدرو « روسلا ىذاح ىتح عفدو « ةامرلاو

 تناك ةمهملا نأ ديب «ةئيدملا ماحتقال ادهمم ليبسلا حبصأو « ضرألا هجو ىواس

 نماالثاه الياو « نيدحوملا ىلع « ةلواحم لوأ دنع نوعفادملا لأ دقو « ةقاش

 ةنيدملا لهأ نكلو . ىلاتلا مويلا ىف ةركلا ةداعإل اودعتسيل اودتراف « راجحألا

 ىلإ اودصقو « ليللاب مهنايعأ جرخف « رامدلا نم مهم لحي فوس ام اوكردأ
 « خايشألاو ةبارقلا عم رمألا روصنملا ثحيو « نامألا نيسمتلم روصنملا ةفيلخلا
 نأو « مهكالمأو مسفنأ ىف نيلصألا دلبلا لهأ نمي "نأ ىلع ىأرلا رقتساف

 ناك نم لك جرخم نأو « مهناعأ تكلمامو مهسفنأ ىف (زغلا ) زازغألا نمؤي

 مهالاو نمو نيقرويملا ام ال نأو « مكحلا ىلع ءارثاو « دوغحلا نم دباب

 جرخ ىلاتلا مويلا حابص ىو ء كلذ ىلع قافتالا مف شابوألاو بحصلا نم
 ءاسفلا ىوس دلبلاب بي ملو عفايلا مالغلا ىلإ مرهلا خيشلا نم دلبلاب نم رئاس

 ملل حمسو ٠ مهليبس ىلخأف « دلبلا لهأ مهنم لزعو « سانلا زُمو 3 لافطألاو

 نمو « دوشحلا لهأ رئاسو ءاغوغلاو دونما فانصأ لزعو « مهدلب ىلإ عوجرلاب

 قبس ىذلا وهو رصم نم نيدفاولا وزغلا داوق دحأ نيكتارق نب مهاربإ مهالمج
 رهظلا ةالصدعب اوديتقا مث « « ريبكلا ج جرلا ىلإ اوجزو ءًآعيمج مهلع ضبقف « هركذ

 « ريفحلا ىلإ اوقلأو « ًارمز اومدعأف ًاعيج مهمادعإب رمأف « روصنملا ىدي نيب

 . 19٠ ص ةيدحوم لئاسر نم نوثالثلا ةلاسرلا ( ) ١



 رس ااا

 تمدهف ةصفق راوسأ مدهم رمأو « ةحبذملا حرسم نع ًاديعب هتلحم روصنملا لقنو

 هه." ةنس ةدعقلا ىذ لئاوأ ىف حجري ايف ةصفق ىلع ءاليتسالا ناكو . رثألا ىلع

 ذإ« برغملا نايبلا بحاص لوقي امسح نابعش ىف سيلو ( م 11417 ةنس رياني )
 سباق ىلع ءاليتسالا اهدعب ناك مث « نابعش نم عساتلا ىف ةّمحلا ةعقوم تناك

 تادوهجم هدحو ىضتقا دقو « ةصفق راصح مث « ديرحلا دالب دعاوق رئاسو

 . ةثالثوأ نيعوبسأ ىف اهلك ثادحألا هذه عقت نأ لوقعملا نم سيلو « ةبقاعتم

 خايشألاو ةبلطلا لإ ةصفقنم اههجو ىلا هتئاسر خرؤي ةفيللا نإفىرخأ ةهج نمو
 ةدعقلا ىذ نم رشع ثلاثلا ف ةصفق حتف نع شكارمب ةفاكلاو نايعألاو

 , ©9ه ههإ# ةنس

 ضشوقارقنم باطخ « ةصفق راوسأ تحن هلولح موي « روصنملا لإ لصوو
 تلبق ام اذإ دادعتسا ىلع هنأو ءديحوتلا لوخد ىف هتبغرو هعوضخ نع هيف برعي

 لئامم باطخ لصو ىلاتلا مويلا فو . ًاعئاط ابينتسم نيدحوملا ىلإ ىتأي نأ هتبوت
 مكحب لقتسا ىذلا وهو « قباسلا شوقارق ليمزو « زغلا معز نايز ىأ نم

 ةوعد رهظأ دق هنأو « ديحوتلا ءاوأ تحت هئاوضنا نع هيف برعي « سلبارط

 . ؟9اهحاونو سابارطب ديحوتلا
 ةيقيرف] ىف هئادعأ ىلع روصنملا اهزرحأ ىلا ةنانرلا تاراصتتالا هذهل ناكو

 2 حيدملاو ةئنبلا دئاصق ظن نم ةبسانملا هذهم ءارعشلا رثكأ دقو . ىدص دعبأ

 : اهعلطم اذه ةديصق ةّمحلا موي ىف ريجُمم نب ركب وبأ هلاق ام ناكف

 ماركلا ةككالمللا هعئالط ماهل شيج نمل مكلئاسأ

 مامكلا رهزلا لمحتي امك" 2 ىرتت هنع رئاشبلا بتك تنأ

 : اهنمو

 مالا ابجحم ناك هوجو 2 ايانملا نوه ىلإ تزرب دقل

 مايبسلا ردقلا عفدت تسيلف هلع زفلا ىسق تنغأ امو

 مامر منو ديعصلاب اوسمأو 2صوخش مهو دايحلا قوف اودغ

 )١( ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا ١58-155 « ص قاجتلا ةلحرو م#او9ة"١ «

 . 7ر4 - 7١4 ص ةيدحوم لئاسر نم نوثالثلاو ةيناثلا ةلاسرلاو
 . 1١98 ص ةيدحوم لئاسر نم نوثالثلاو ةيداحلا ةلاسرلا (؟)



 تبت

 ماصتعا هتمصعب امل نوكي 20سفنل ىنوط ىضرلا ربمألا وه
 ماودلا هل حيتأ دق رمأل 20 تمادف هتلود- .نيدلا ةايح

 مالسلا لزن ام بسحو هيلع دعيو برق نم هللا مالس

 ىراذع نبا انل لوقيو . سنوت ىلإ هتاوق ىف ةصفق حاتتفا دعب روصنملا داعو
 امل ًاعبت دقتعن نحنو . ه 687 ةنس لاوش نم ةريخألا ةرشعلا ف سنوت لخد هنإ
 كلذ دعب تناك سنوت ىلإ هتدوع نأ « ةصفق حتف خيرات نع هانحضوأ نأ قبس
 لاوحألا دطويو ء نوئشلا مظني عيباسأ ةعضب سنوت ىف روصنملا ثكمو . ليلقب

 ةيالو ىلع ديز ىلأ ديسلا هيخأل دقعو « عزعزتلاو بارطضالا نم اهبلع أرط ام دعب
 ىلع همزع نلعأ دقو ةيدهملا ىلإ راس « نوئشلا بيترت نم ىهتنا املو . ةيقيرفإ
 دعبو « ةريسي ةرتف اهم ىضقف « ليحرلل ةدعلا ذاختاب رمأو « برغملا .ىلإ لوفقلا
 مرح ىف كلذو « ةرضخلا ىلإ الحترم اهرداغ « اهاع بدنو « اهنوئش ىف رظن نأ
 . (م 1184 ةنس سرام ) ه 084 ةئنس

 . مولت وأ فقوت نود اهلصو ىتح « ترتهات قيرط نع ناسملت ىلإ اوت راسف
 «ربدُت تارماثوم ضعب نع ةقلقم ءابنأ ةيقيرفإب هدوجو لالخ هتلصو دق تناكو
 هاقلت نم لوأ ناكو . بوثولاو درمتلل زفحتت ةبارقلا نم تايصخش ضعب نعو
 « ةفياخللا ىلإ ىمّتن دق ناكو « نمؤملا دبعنب مهاربإ قحسإ وبأ ديسلا همع ناسملتب
 « ةرمع ةعزه بقع امسالو « هتافرصت هفسيو « هئارآ ىف نعطي معلا اذه نأ

 هب دتشاف « ةدم ذنم ًاضيرم ناكو « ءافجي روصنملا هدر « هيلع مالسلل مدق الف

 . قوت نأ ثبلي مو ضرملا
 ةمبزه رثأ ىلع هنأ كلذ . حارصلا دقنلا نم رطخأ وه ام ةمث ناك هنأ ديب

 ةداسلا ضعبل حال « هتداق مظعم لتقو ىدحوملا شيحلا ابف قزم ىلا ةرمت
 ناكو « رايمنالا كشو ىلع تحضأو « اهمئاعد تعدصت دق روصنملا ةلود نأ

 رمع صفح وبأ ديسلا ةفيلخلا وخأ « ةأرجو ًامادقإ مهدشأو ءالزه ةمدقم ق

 لوألا امأف . الدات ىلاو ناولس عيبرلا وبأ ديسلا همعو « ةيسرم ىلاو ديشرلاب بقلملا

 ناكو « قيقح باهرإ مكح ةيسرم ةيالو ىلع طسبب ناك دقف « ديشرلا وهو
 « لتقلاو باهرإلاب مهلاومأ ىصتسيو « راجتلا اهسالو ء فسلا سانلا موسي
 فرشم ءاجر نبا ىلع ضبق نأ هلعف امم ناكو « لاملا تويب قام فزنتسيو

 هلتقب رمأ كلذ نعزجع املو « ةيابحلا باوبأ تادييقت راضحإب همزلأو « ةيسرم



3 

 مكح بتاكلا اهنم رف كلذكو « ةيسنلب ىلإ لمعلا بحاص نايلس نبا رفو « لتقف

 هب ردغ مث « لوقلا نيلو ةعيدخلاب هاعدتسا ديشرلا نكلو.« هتايحب ايجان دمحم نبا

 ونصب مهتماعو مهتصاخ « ةيسرم لهأ قهري ناك ديشرلا نأ ةصالحللاو ءهلتقو
 رمضي ناك ديشرلا نأ كلذ . دحلا اذه دنع فقي مل رمألا نأ ديب . هيغبو هشطب

 عاطألا فلتخمب هتليخم تبرطضا « ةرمع ةبزه تعقو الف . ىرخأ عيراشم
 برس ًافلح هعم دقعو « ةلاتشق كلم نماثلا وسنوفلأب لاصتالاب ردابو « عيراشملاو

 « ةّمحلا ةعقوم تثدح الف . سلدنألا نم نلصاولا عم ةفيلحلا ىلإ هئابنأ تبرست

 لغوت هنأ ديشرلا كردأ « هئافلحو ةيناغ نبا ىلع قحاسلا هرصن روصنملا زرحأو

 هيخأرمأ هلصو نأ ثبلي ملو « ثيرغلاو لقعتلا نم ءىش ىلإ دتراو « هماهوأ ىف

 هيخأ فطع ىلع دمتعم وهو اهلإ راسف « شكارم ةرضح ىلإ ءاعدتسالاب ةفيلخلا

 . ةيسرم لهأ قنخم هليحر رثأ ىلع سفنتو « هئاضغإو هحفصو
 نع فلختو هتيلوت ف ضراع نمم ناكدقف « ةفيلخلا مع عيبرلا وبأ ديسلا امأو

 ميلق] ىلع رظنلا ىلوتي ةيقيرفإ ثداوح تعقو نيح ناكو «  ةيادبلا ذنم هتعيابم
 ئدحوملا شيحلا ةبكن تعقو الف « « شكارم قرش لامث نم ةبرقم ىلع عقاولا الدات

 ىلع هتنواعمل ةبيرقلا ةجابنص لئابق ضعب ةضوافم ىف عيبرلا ربأ ديسلا ذخأ « ةرمعب

 + هتمواسمنع لئابقلا كلت تضرعأو « هتلواحم حجنت ملف « هرمأب مايقلاو « ةروثلا

 ةيرس ىف صفح ىلأ ديسلا نب ىبحم ايركز وبأ ديسلا تقولا سفن ىف هيلإ راسو

 تي عير هنأ ديما عيدا لل اني تملا ٠ جياسرلل لمار

 «مالستسالاو ةبوتلاىوس اليبس همامأ ديسلا دجب لو «هنم ىشخم طاشنوأ ةكرح هيأ

 هيلإ دصقف « ةرضحلا ىلإ هقي رط ى ةفيلخلا ناكو « ةفيلخلا ةلباقمل باهذلاب رمأف

 سفن ى ديشرلا رمع صفح وبأ ديسلا لصوو « ةسانكم نم ةبرقم ىلع هتلحم ىف
 ىلع هتيشاحو هبحص نم رفن عم هلوزئب ةفيلخلا رمأف « سلدنألا نم امداق تقولا

 طابر ىلإ نيلوبكم امه ثعبو « همعو هيخأ نيديسلا ىلع ضبقلاب رمأ مث . دارفنا

 ىلإ ةفيلخلا لصو املو . هرمأ امهنأش ىف ردصي ىتح « ةبصقلاب اهلاقتعاو « حتفلا

 « نسحلا ىنأ ديسلا عم ثحب « دوفولا لابقتساو ؛ةيحتلا مسارم تبتناو « شكارم

 كلذو « نيبنذملا نيديسلا رمأ « نيدحوملا خايشأ عمو ء شكارمب هبئان

 بجوتسي ام وهو « ةروثلاو جورحلا ىف تالواحم نم امهم ردص ام ءوض ىلع

 نامع ىلإ ةفيلخلا ثعبو « امهمادعإ ريرقتب رمألا ىهتلاو « ًاعرش امهمادعإ
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 ماقف ءامهيف مكحلا اذه ذيفنت ىلوتيذأب «حتفلا طابر ةبصق دئاق وكلا زيزعلادبع نبا

 هكارتشا ققحت نم ددع تقولا سفن ىف امهعم لتدقو « امهاقنع برضو « ةمهملاب
 ةفيلخلا نأ « كلذ ىلع ساطرقلا ضور بحاص ديزيو .. ©92)امهتالواحم ىف امهعم
 دحأ « ةدحاو ةعفد ةداسلانم ةثالث مادعإب رمأ هنأ ىنعمب « ىبحب ابأ هاخأ اضيأ لتق
 هه ةنس طساوأ ىف حجري ايف كلذ عقوو ؛©9هتوخإ نم نينثاو « همامعأ
 ىدل قيمع عقو ىومدلا فرصتلا اذهل ناك هنإ ىشكارملا انل لوقيو . (م1188)
 هرمأب نونواهتي اوناك نأ دعب هنم مهسجوتو مهفوخ دتشاو «هوباهف ةفيلخلا ةبارق
 .«9ةيليبشإل ًايلاوسادنألاب ناكنأ مايأ هابص ىف هنمردصت تناكءايشأل ؛هنورقتحيو

 « ةنيكسلا بابتتسا ىلإ نأمطا نأ دعب « شكارمب رقتسي روصنملا داكامو
 تناكو . سلدنألا نوئش ىف رظني ذخأ ىتح « ةيقيرفإب نيدحوملا ناطلس دطوتو
 ةلمحو برغملا ثداوحب هلاغشنا لالخ تذخأ دق « ةريزحلا هبش ىف لاوحألا

 ةهج نم نييلاغترلا ناودع دتشاو « قلقلا ىلإ وعدت ةروصب روطتن « ةيقيرفإ
 « اهزاوحأو بلش ىلع ءاليتسالاب ىهتناو ةيبونحلا برغلا ةيالو دعاوق ىلع
 دقف مث نمو ؛ ةيليبشإ زاوحأ ىلإ ىرخأ ةهج نم نييلاتشقلا تاراغ تلصوو
 « لاخلا كلت كرادتل دادعتسالا ىف ذخأو « هتيانعب سلدنألا نوئش روصنملا صخ

 رايتخالا مكح ىلع داهملا ىلإ ةوعدلا عاذأف .. ىراصنلا ناودع عمق ىلع لمعلاو
 تابنج- رئاس نم « ةرضحلا ىلإ نيدهاجما نيعوطتملا عومج ترطاقتف ٠ عوطتلاو
 « دادعتسالاب لاعلا ىلإ ةفيلحلا ثعبو «لئابقلاو فئاوطلا فلتحم نمو « برغملا

 ةيليبشإ ةيالول بدن مث « تاوقألاو داتعلا دادعإو « ةيبرحلا تالآلا برضو

 هتقث عضوم ناكو « رمع صفح ىلأ ديسلا نب بوقعي صفح ابأ ديسلا همع نبا
 ىلع لمعي ىكل كلذو « هراثيإو هيبأ بح عضوم لبق نم هوبأ ناك اك « هراثيإو
 نسحلا أبأ ديسلا همعنبا بدنو «نيديدج ةمهو حوربسلدنألاب ثادحألا ةهجاوم

 ىلع ربسلاو « نؤملاو نزاخما نوئشب هيلإ دهعو « ناسملتل ًايلاو صفح ىلأ نبا
 . ©©ةلبقملا دوشحلل اهريفوتو اهدادعإ

 . 1865 ص بجعملاو « 1078 - ١/1 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا )020(
 .#14 ص ساطرقلا ضود (؟)
 « ه هري# ةنس ىف ناك ةداسلا لتق نإ ًاضيأ ىثكارملا انل لوقيو « ١١07 ص بجعملا (؟)

 .ه هره4 ةنس مرحملا ىف ناك « ةيقيرفإلا هتوزغ نم ةفيلحلا ةدوع نأل « ”ىطاخ خيرات وهو
 . 1074. ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا ( ؛ )


