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 ةيقيرفإو سلدنألا ثداوح

 . ةنوبشأ هايم ىلإ ةيبيلصلا نفسلا مدقم . اهقيقحتل صرفلا ؤيبت . برغلا ةيالو ىف لاغتربلا عالمأ
 ريدم .رصعلا كلذ ىف اهصاوخو بلش عقوم . بلش وزغ ىلع نييبيلصلا عم لاغتربلا كلم وشناس قافتا
 بلش ةرصاحم . اهضابرأ ىلع مهؤاليتساو بلش ىلع مهفحز . بونحلا ىلإ نيببيلصلا هئافلحو وشناس
 نيملسملا جورخ . نامألاب ميلستلا ىلإ اهرارطضا . اهنع ءالل ىراصتلا عطق . ةنيدملا دومص . اهبرضو

 هبوقعي فسوي ىبأ ةفيلخلا بهأت . ةيليبشإ ةقطنم ىف نييلاتشقلا تاوزغ . اهلع ىزاصنلا ءاليتساو اهْنم
 ريسم . ةريزملا هيشلإ ةفيلفلا مث ةيدحوملا شويحلا روبع . حيتفلا طابر ىلإ هريسم . سلدنألاب داهجلل
 ىدحوملا لوطسألا ريسم . بلش ىلإ اهريسمو «سلدنألاب ةيدحوملا دوشحلا عاتجا . ةبطرق ىلإ ةفيلخلا
 ةبط رقنم هتاوق ىف ةفيلملا ريسم . ةفيلملا عم حلصلل ةلاتشقو نويل ىكلم دقع . ةيبونحلا لاغت ربلا ايم ىلإ

 طئاسبل هبيرخت . راموطل هترصاحم . شرط ةعلق ىلع هؤاليتسا . نيرتنش ةقطنمل هوزغ . ةجاتلا ىداو ىلإ
 شيحلا دوع . ةيليبشإ ىلإ هتاوق ىف هدوع . وزغلا نع فكلاب ةفيلخلا رمأ . راموط دومص . ةقطنملا'كلت
 ةنتف . لاملاو نينوجسملا رمأ ىف ةفيلخلا رظن . لاغتزبلا ىضارأل ةوزغلا هذه لشف . بلشل رصاحمل
 . ةيحالصإلا هتوعدو هرمأ ةقيقح . همادعإو هيلع ضبقلا . هصخش لوح عيذأ ام . هتدراطمو ىريزملا

 ىلع مهؤاليتساو نييبيلصلا ناودع . ذئموي ىالسإلا قرشلا فورظ . روصنملا ىلإ نيدلا حالص ةرافس

 برغلا ةفعاضم ىف كلذ رثأ . ةينيتاللا ةكلمملل هميطحتو نيدلا حالص ةضهن . سدقملا تيبو ماشلا روغث
 . ىدحوملا ةفيلخلا ىلإ ىلوألا هتلامر . برغملا نم نوعلا بلط ىلإ نيدلا حالص هاجتا . ةيناودعلا هتابهأل

 ةيبرغملاو ةيربصملا تاي اورلا لاوقأ . ةفيلحلا ىلإ هتلامر ىف ءاج ام . ذقنم نبا دي ىلع هيلإ هترافس
 . نيدلا حالص ةيده ملستو ذقنم نبإل ةفيلملالابقتسا . هترافس ريصمو ىرصملا ريفسلا تاكرح نع

 فانئتسال روصنملا ةبهأ . هيلع ىوطنت ىذلا ميظعلا ىزغملا . لشفلا اذه ثعاوبو ةرافسلا هذه لشف
 ىراصنلا ميلست . حتفلا رصقل هتمجاهم . لاغتربلا ىلإ هريسم . ةيليبشإ نم هتاوق ىف هجورخ . وزغلا
 اهترصاحم . بلش ىلإ نيدحوملا ريسم . ةرواجلا نوصحلاو ةلالق نصح ىلع ةفيلخلا ءاليتسا . نامألاب اهايإ

 هريسمو ةودعلا ىلإ هروبع . ةيليبشإ ىلإ روصنملا دوع . نامألاب اهميلستو اهماحتقا . قيناجماب اهبرضو
 ىلول ةبطرق لهأ ةعيب صخلم . دهملا ةيالول دمحم هدلول هرايتخا . روصنملا ضرم . ةرضحلا ىلإ
 ديدجتو حهفلا طابر ىلإ هريسم . سافب ةفيلحلا ماجتسا . برعلا خايشأو ديز بأ ديسلا مدقم . دهعلا
 . بازلا دالبب لشألا ةنتف . ةيليبشإ فرشب جرفلا نصح ءاشنإب هرمأ . شكارم ىلإ هدوع . اهبصق
 ىلإ مههرئاشع رارطضا . برعلا ىلع ضبقلا ىف ىلاولا ليحت . ها برعلا ةيامح . هل ةياجي ىلاو ةدراطم

 قاححإ نب ىلع ةافو . ديرحلا دالب ىف مهْئيع . مهتاكرحل ةيناغ ىب فانئتسا . هميلستو رئاثلا ىلع ضبقلا

  فرصتلا اذه ثعاوب . سنوت ىلإ هريسمو شقارق ديحوت . رمألاب هناكمىيحي هيخأ مايق . ةيناغ نبأ
 شقارق ةميزه . ىيحي نيبو هنيب فالملا . سلبارطىلع هؤاليتسا . هتارماغم ىلإ هدوعو سنوت نم هرارف

 . نيدحوملا ةعاطل مهدوعو سلبارط لهأ ةروث . سلبارط ىلع ىيحي ءاليتسا . هرارفو



 ا

 شويحلا زجع نم اهلالخ رهظ امو « نيرتنش ةبكن نأ ىف كش ةمث نكي مل
 *كلم .عامطأ ءاكذإ- ىف رثألا ربكأ هل ناك « اهماظن لالتخاو « ةرارحلا ةيداحوملا

 برغلا.ةيالو نم ىيبت ام عازتنا ىف (قئرلا نبا ) زيكيرته وسنوفلأ لاغتربلا
 ةمرطضملا ةباثولا هسفن ىف « بلغتلاو ناودعلا ةوبش ةفعاضم ىو « ةيسلدنألا

 «ةضيرعلا عاططألا هذه قيقحتي هسفنب موقيل اليوط شعي مزيكيرثه وسنوفلأ نكلو
 نأ دعب « (هه1ةنس رخاوأ ) م 118 ةئس ريمسيد رهش نه سداسلا ف فوت ذإ

 اهدودح عسوو « اهناكرأ دطو نأ دعبو « نرق فصن ءاهز لاغتربلا ةكلمم

 فصنو ماع وحنل هتافو تناكو « ةيمالسإلا ىضارألا باسح ىلع ًابونجو ارش

 هدلو هقلخف . يي ولا مما يوم
 لمعلا ىف ىلوألا همكح ماوعأ ىضقو ء هعاطأ لثمب مرطضي وهو « لوألا وشناس

 ةيادب ذنمو . ناكسلاب اهريمعتو ؛ برحلا اهنبرخ ىلا نوصحلاو دالبلا حالصإ ىلع
 . ةيمالسإلا ىضارألا وزغ فانئتسال ةدعلا دعي هارن ( ه ه86 ) م 1184 ةنس

 « ىدحوملا ةفيلحلا ناك دف . هعيراشم دضعتو « هعجشت فورظلا لك تناكو

 جراوحلا تارمؤمو «ةيناغ ىنب تارماغمو «ةيقيرفإ ثادحأ هلغشت برغملا ىف اديعب

 « ىدحوملا ةفيلخلا ىلعرذعتملا نملعجت ةردطحلا ةيلحملا ثادحألا هذهتناكو «هيلع
 سلدنألاب ةيدحوملا تاوقلا تناكو « ةريزملا هبش ىلإ هدوشح نم ءىشب ثعبي نأ
 ةلاتشق ةكلمم ةيحان نم ءاوس ىراصنلا ناودع عفدل ىكتال « ددنعلاو ددعلا ةليلق
 لاغتريلا ىراصنل “بم فورظلا تناكدقف « ىرخأ ةهج نمو . لاغتريلا ةكلمم وأ

 رطاقتت تداع ىلا « ةيبيلصلا دادمألا ىه « نابسحلا ىف نكت مل ةثراط ادادمأ

 تابرض اهتعضغض ىلا ةيبيلصلا شويحلا دجنتل « طيحملا ةيحان نم قرشملا ىلإ

 سدقملا تيبل نيدلا حالص دادرتساب « ةينيتاللا ةكلمملا طوقسو «نيدلا حالص

 . (م141١1/ ةنس ريوتكأ ) 081“ ةنس بجر ىف

 محض ىيلص لوطسأ لصو « ( ه ه8 لئاوأ ) م 1184 ةنس لئاوأ ىف

 اينابسا هايم ىلإ كنملفلاو ناملألا دنحلا ن نم ًارفاو ًاددع لمح « ةنيفس نيسخ نم

 بقايتنش ةنيدم ةلابق ةيقيلج هايم ىف اسرو « طسوتملا رحبلا ىلإ هقيرط ىف ةيبرغلا
 لهأن كلو «بقاي سيدلقلا ريق رول دنحلا نم فئاوطضعب هنم تلزنو «ةسدقملا

 رئاخذلا ىلإ مهسديأ دتمت نأ اوشخو ء دنهلا كئلوأ مدقم نم ارش اوسجوت ةنيدملا

 نم ددع اهيف لتق « ةفينع ةكرعم دعب مهودرف « سيدقلا اذه رازم ام لفح ىلا
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 ىف مدقتو : بونملباوحن مم تراسف «مهنفس ىلإ نويبيلصلا دننلبا داعو « نيبناخا

 هتعفدو «ردنالفلا دالبو ارلجنا نم رخآ ىبيلص لوطسأ هايملا هذه ىلإ تقولا سفن
 نم ةمداقلا نفسلا هيلإ تمضنا. مث « ةنوبشأ هايم وحن ةحعاجللا ضصاوعلاو ءاونألا
 لمحت .«ةيبيلصلا نفسلا نم محض ددع ةنوبشأ هايم ىف كلذب عمتجاف « ةيقيلج هايم

 مهمدقم ىف ىلأو « باحرعب لاغترللا كلم وشناس هاقلتف « ةلتاقملا نم ةديدع ًافولأ
 ءاسئورلا عم مهافتو «ةيبوثالبا ةيمالسإلا دغاوقلا وزخ ىف مه. ةناعتسالل ةببط ةصرف

 نم اهات « بلش ةنيدم ىلإ ةكرتشم ةيوق ةلمح رييست ىلع نييبيلصلا ةداقلاو
 « اهنوزغي طيحملا ئطاوش ىلإجورخلل ةدعاق صخألاب امنوذختي مهنأل « نيملسملا
 1 ويجدر تابعا« ادع يأ اهروغث نوبهنيو

 . نيملسملا ىضارأ نم تاورألاو مئانغلا زارحإ نم مهعاطأ ىكذأ ام

 برغلا ةيالو دعاوق عنمأ « ةربايو ةجاب دعب «تقولا كلذ ف «بلش تناكو

 ىلع « لاغتربلا ىونج ىصقأ ىف عقت ىهو « ءارثو ًانارمع اهرفوأو « .ةيسلدنألا

 طيحملا ف بصي ىذلا دأرد رهن ىلع فرشت ةجردتم ةوبر قوف « طيحنلا نم ةبرقم

 تاباغ اهف رثكت « ءارضخ طئاسب اهلوح نمو ؛ ريغصلا وامتروب رغث برق ًابونج
 «ىسيردإلا فيرشلا انل اهفصي فيك كيلإو «ةعنايلا لوقحلاو قئادحلاو نوتيزلا

 : نرق فصن وحنب كلذ لبق اهراز دقو

 تالغ او « نيضح روس اهلعو ضرألا نم طيسب ىف ةنسح بلش ةنيدمو :

 ءاحرأ هيلعو اهمونج ةهج نم اهلإ ىراخلا اهداو نم اهلهأ برشو . تانجو
 « ءاشنإلا امو ىداولا ىف ىمرم او ؛لايمأ ةثالث ىلع برغلا ىف اهنم رحبلاو «دلبلا
 ةئيلا ةنسح اهتاذ ىف ةئيدملاو . تاهلبا لك ىلإ اهم لمحم « ريثك اهلابجي دوعلاو

 مهمالكو « اهرغو نملا برع نم اهارق ناكس اهلهأو «قاوسألا ةبترمىابما ةعيدلب
 ,©0( مهتماعو مهتصاخ ءالبن ءاحصف مهو «رعشلا نولوقيو « ةحبرصلا ةيبرعلاي

 نويبيلصلا هئوافلحو لاغتربلا كلم وشناس عمزأ ىلا ةيمالسإلا بلش ىه كلت

 ةمحجرتلا «نيدحوملاو نيطبارملا خيرات ىف خايشأو «٠٠1ص ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلا )١(
 : ًاضيأ عجارو « 0م.0و 084 ص « ةيناثلا ةعبطلا « ةيبزعلا
 سنع ةلتمدمفمن !دمعمم قلسمطممءعر لأ. اهم تيندلعمم لمد 5ءاع 8ع لع طوتاسودل م. 2

 « ( 640١و ال9 ص) سلدنألاو رصمو نادوسلا ضرأو برغملا فصو ىف ىميردإلا (؟)
 . 1٠١5 ص ( سلدنألا ةريزج ةفص ) راطعملا ضورلا بحاص هلقثو
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 < ( م 1184 ةنس لئاوأ ) ه ه8ه ةنس لئاوأ ىف . نيملسملا نم اهوعزتني نأ

 جيلخنم نييبيلصلا نفس تراسو « بلش بوص ايونج ةيربلا هتاوقي وشناس ثعب

 دليق ىلع عقاولا ٠ ريغصلا وامتروب رغث هايم ىتح ىلاغترملا ئطاشلا ءاذح هلجاتلا

 كي همكد نويلاغترملا أدبو . بلش ىونج نم ًارتموليك رشع ىثإ
 نم هب ناك نمو ةيمالسإلا هتيماح تلتقو ءوامتروي ىبرغ نم ةبرقم ىلع عقاولا

 وشناس فحز مث 0 فالآ ةتسلا نم برقي اعيمب مهددعو « نيملسملا نيئجاللا

 «ابضابرأ اومجاهو «ةيمالسإلاةئيدملا وحن « نييبيلصلاهئافلح تاوقو هتاوق فكلذ دعب
 صفح ىنأ نب ىميع ظفاحلا ذئدنع ةنيدملا ىلاو ناكو . لاحلا ىف الع اولوتساو

 « ةنيدملا لخاد هتاوقب عنتماف « عافدلا نوثشب ةردحلا ليلق ًازجاعالجر « ىلع نبا

 .نع نويبيلصلا لغشو « ةيلاعلا ةيوقلا اهراوسأو « ةيعيبطلا اهتناصح ىلع ًادمتعم

 ةعضب ىدم وشناس لواحو « تالحملاو ضابرألا نم اوح ام ببنب ةنيدملا ةمحاهم
 رطضاف . ًاثبع تبهذ هتالواحم نكلو « هتاوق ىف موجملاب ةنيدملا محتقي نأ عيباسأ

 ةنيفس نيعبرأ ف تمدق هتنواعمل ةديدج تاوق ىعدتسي نأو « راصحلا ىلإ أجلي نأ

 م 1185 ةنس هيلوي 7١ ىف بلش راصح أدب ةيئارصنلا ةياورلا عضتو . ةديدج
 ماحتقا دواعي نأ راصحلا ءدب ىف وشناس لواحو . ( ه ه8 ةنس رخالا عيبر )

 ىلع آئيش رثؤي مل كلذ نكلو « ًاديدش ًابرض لابنلاو قيناجملب اهبرضف « ةئيدملا
 اورفحم نأ ىرخأ ةهج نم كنملفلا دنحلا لواحو « ةيوقلا ةئيدملا تانيصحت
 لك ةنيدملا لهأ طبحأف « لوخدلل تالثث اهم اوثدحم ناو راوسألا تحن بيدارسلا
 «راصحلا ةئيدملا دمصت نأو « فقوملا اذه لوطي نأ نكمملا نم ناكو . مهتالواحم
 اهماغرإو « ةنيدملا نع ءاملا عطق ةلواحم ىلإ وشناس دمع نأ الول « ةليوط ةدم

 ةطساوب بيرقلا رهلا نم اهءام دمتست بلش تناكو . شطعلا ءارج نم ملستلا ىلإ
 جرب اهتيامحل اهقوف مهقأو « « ةجارقلا » ىمست روسلا برق تميقأ ةريبك رب

 ايلف « ملالسلا ةطساوب هومحاهو 2 جوبا اذه مده ى نورصاحملا ركفف « ىوق

 ابف قوفت ةكرعم اهوح ت تبقتو  اهعنم ارجع" ةلولغا: هذه تومطلا قار

 ثيل ل « ةلؤم ةيرغنيملسملا ةبملاب هذه تناكو رئبلا ىلع اولوتساو ىراصنلا
 هرثأ أ ثدحي « عوجلا بناج ىلإ ذخأ شطعلا نأ كلذ . ةموتحما اهتجيتن تققح نأ

 )١( 4لاوو# ةيجنرفإلاب روبلأ نصح .
 )١( م 109 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا
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 ةنيدملا ةمحاهمل ةبيرقلا ةصرفلا نوبقرتي ىراصنلا ناكو « ةنيدملا لهأ ىف عورملا

 نأ عطتست مل ةنيدملا نكلو . ًمامت عافدلا نع اهلهأ زجعي نأ دعب « اهماحتقاو

 ضرعي « وشناس ىلإ مهدفو اهلهأ ثعب نأ ثبلي ملو « ةظحللا هذه ىتح دمصت
 ضوافتف « مهنعتمأ رئاس نيلماح اهنم اوجرخم نأ ىلع قفاو اذإ « ةنيدملا ملست هيلع

 « ًاعي نوملسملا اهلهأ لتقي نأ نيبيلصلا كنملفلا ىأر ناكو « هئافلح عم وشناس

 ىلع ةياهللا ىف قفتاو « ةنيدملا بالسأ ىلع لوصحلاب مهعانقإب ىهتنا ىأرلا نكلو
 ملاومأ نم هيف ام عيمجم دلبلا اوكرتي نأو « مهسفنأ ىف ةنيدملا لهأ نمْوُتِب نأ

 ةنيدم ىراصنلا لخدو « « نيولسم » مهنيدم بلش لهأ رداغ اذكهو . مهئاثأو

 ةنس بجر نم نيرشعلا نينثالا موي ىف « ربشأ ةثالث ماد راصح دعب « بلش

 , 920(م 1144 ةنس ريمتبسا# )ه هه

 نيدحوملا ناطلسل ةمصاق ةبرض وحنلا اذه ىلع بلش ةنيدم طوقس ناكو

 اهطوقسو « ةساسحلا ةقطنملا كلت ىف مهلقاعم رخنآ ىه تناكذإ « برغلا ةيالو ىف

 برغلا ةيالو ةيقب ديدهنل قيرطلا حتفي «ماوعأ ةرشعب كلذ لبق ةجاب طوقس دعب
 هنأ كلذ . دحلا كلذ دنع فقي مل رمألا نأ ىلع . ةيليبشإ مث ةلبلو ةبلو هاجتا ىف

 ةقطنمو « سلدنألا ةطسوم نوددب» « ىرخألا ةيحانلا نم اوناك نيلاتشقلا

 تاوقلا هيف تراس ىذلا تقولا سفن ىف . ةيلاوتملا مهتاراغب « تاذلاب ةيليبشإ
 « هتاوق ىف ةلاتشق كلم نماثلا وسنوفلأ جرخ « باش حاتتفال ةيبيلصلاو ةيلاغتريلا

 التق اهبف ثيعي وهو « ةيليبشإ وحن ًاقرش طئاسبلا حستكا مث « ةبطرق ةقطنم وحن
 مهولف تأجتلاو « ةميزملا اهم عقوأف هئاقل ىلإ ةيليبشإ تاوق تجرخف « آبلسو
 نم اولصأتساو « نصحلا ىلع اولوتساو ىراصنلا مهدراطف « رانملا نصح ىلإ

 وسنوفلأ راس ىتح « كلذ ىلع لياق ضمب ملو . ًارسأو التق نيملسملا نم هيف

 ةتقو اهرصاحف « هلوصو لبق اهناكس نم تيلخأ دق تناكو « ةلازغ مأ ىلإ

 رسأو اهناكس ٍظعم لتقو « اهلع ىلوتسساو « ةنيبر ىلإ راسو « اهكرت مث
 3 ريلش نصح مث « رباج ةعلق ىبح ةيزاغلا هتلمح ىف رمتساو »2 نيقابلا

 , ؟1149(0 ةنس سطسغأ ) ه ه6 ةنس نم ةرخآلا ىدامح ىف كلذ ناكو

 ةريزج ةفص ) راطعملا ضورلاو 2175و ١76 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا )١(

 رمت ةلتمممفع : زطزلز (كأ. ظعاوعتمهعق). م. 342 - 46 :عجادو ( ٠١5 ص سلدنألا

 .1956و ١6 ص برغملا نايبلا (؟)



 -االو

 ه ةلطيلط ىلإ ةرفظملا هتلمح دعب ةلاتشق كلم داعو

 هس أ

 داك اف « روصنملا بوقعي ةفيلخلا سفن ىف عقو قمعأ ثداوحلا كلتل ناك

 فانئتساو « سلدنألا ىلإ روبعلل بهأتلا ىف ذخأ ىتح « اهرابخأ ىلع فقي

 انركذ اهسح « دوشحلا عمج ىف عوطتلا ىلع ةرملا هذه ىف دمتعاو « داهحلا

 هتاوق فجرخ مث « نؤملاو حالسلاو داتعلا ريفوتب ةصاخ ةيانع ىنعو « لبق نم

 ةنس رياني 77 ) ه هؤ8 ةنس ةجحلا ىذ رهش نم رشع عبارلا ىف ق شكارم نم

 « سلدنألا دعاوق نم اهريغو « ةيليبشإ ىلإ هبتك هجو نأ دعب كلذو ء (م
 نم هوجري امو «مهودع ىلع اهلهأ ةرصنل ةريزحلا هبش ىلإ همودق نم همزتعا امب

 امم ماقأ ء اهلصو الف « حتفلا طابر ىلإ راسو « ةدفاولا شويحلا لابقتسا ريسيت

 ةبهأ تلكتساو «لئابقلا تاوقو دوشحلا قاب تلصو ىتح « اموي نيعبرألا وحن

 . ىزاغلا شيحلا

 ( م1150 ةنس سرام لئاوأ ) ه ه85 ةنس نم مرحما رهش رخاوأ فو

 (ريغصلا رصقلا ) ةدومصم رصق ىلإ راسو « هتاوق ىف حتفلا طابر روصنملا رداغ
 ناك ىتح «رصقلاب اهقم ثبلو . هلوصو برق ةنمضتم ةيليبشإ ىلإ هبتك هنم ددجو

 ربع « دنحلا زاوج ىهّتنا املو « لوألا عيبار نم: ىشنح :نيماحلا ىف زاوحلا ءدب
 ةريزجم لزنو « لوألا عيبر نم نيرشعلاو ثلاثلا دحألا موي قروحتلا رروبعلا

 ضعبلا اكشو « هيلع مالسلل دالبلا ضعب دوفو تلبقأ كلانهو « فيرط

 فورظلا هذه ىف رمألا اذه ةشقانم نع روصنملا ىضغأف « لاملا ملظ نم عقي امم
 ةنيدم بوص الامث راسو « ىلوألا ىدامح ةرغ ىف فيرط نم كرحت مث . ةقيقدلا

 ىلإ ثعبو . ةبطرق ىلإ راسو « هلوح ةفتلملا دوفولا عدو كلانهو « شكرأ

 نأو « هركاسعب اهم كرحتي نأب « ةيليبشإ ىلاو صفح ىنأ نب بوقعي ديسلا
 رخأت نمو « اهريغو ةطانرغ نم « ربريلاو برعلا نم ؛ دوشحلا رئاس عمجي
 بوقعي ديسلا عدصف . نيدهاجماو ةعوطتملارئاسو « ةروكسهو ةجاهنص نم
 كلذو « بلش ىلإ ًادصاق اببف راسو « ةمدقتملا تاوقلا رئاس دشحو « رمألاب

 ضحي ملو . ةئيدملا رهاظ ىف ركسعو ( هينوي 5 ) ىلوألا ىداح ةرغ ىف
 ةيبونحلا لاغتربلا هايم ىلإ ىدحوملا لوطسألا نفس تلصو ىتح كلذ ىلع رهش



 - الكاس

 اهبلع اوبصنو « بلش راوسأ نم نودحوملا اند مث. «-وامتروب رغث نم ةبرقم ىلع
 . ًاقهرم ًامراص ًاراصح ةنيدملا لوح اوبرضو « ىرلا تالآو « قيناحن

 هأشنأن اك ىذلا رصقلاب اهب لزن ةبطرق ىلإ هتاوقب لصو امل هنإف «روصنملا آو

 « ةيضاملانورقلا راثآ دهاشيل «ءارهزلا ةنيدم لالطأب لوجت مث . ىبحم وبأ ديسلا

 قوف ًابوصنم ناك ىذلا لائّملا لازنإب رمأو « رهدلا فورص هتثدحأ امب ردتعيل و
 نايبلا بحاص انل لوقيو . ءارذعلل الاثمت ىركبلا لوقل ًاقفو ناك دقو « امي

 « ةقاسلا ةل ىف للخلا ضعب تثدحأ ةفصاع حبر مويلا كلذ رصع ىف تبه هنإ
 اذه نأو « ءارهزلا لاثمت لازنإ ببسب ناك كلذ نأ ةبطرق ةماع ضعب عاذأف

 ىلع ةمئاللاب ىحنأو « هنم رخسف كلذ ويقلل غلبو « اهتيال امسلط ناك لاثملا

 . بهأتلاو داهجالاب رمأو « ©)ةبطرق لهأ لهج
 ىلإ اوعسيل اوءاج « ةلاتشق كلم لبق نم لسر ةبطرق ىلإ لصو دق ناكو

 اهسح ثب دق « ةريزحلا هبش ىلإ ةيدحوملا شويحلا مدقم ناكو « ةندهلا دّقع

 مهكولم ردابف « عزفلاو عزحلا بابسأ « ىراصنلا نيب « ةفيلخلا ةلاسر انثدحت

 كشو ىلع ةفيلحلا ناك اهب هنأو « نداهلاو ةملاسملا سهلا ىف مهلسر لاسرإ ىلإ

 نوضرعي « ةيليبشإ ىلإ ةلاتشق كلم لسر لصو « ربيغصلا رصقلا نم روبعلا
 ٠ ىراصنلا نم مه ريغ لاتق ىلع فلاحتلا نوضرعيو « ةندهلا دقع نوبلطيو ملسلا

 ىلإ ةفيلحلا باجتساف « ةبطرق ىلإ ةفيلخلا لوصو دنع ضورعلا هذه ترركتو
 ةملك قارتفا ىف نيملسملا ةحلصم ىأر «هتلاسر ىف انل لوقي اهسح هنأل « « مهللاطم

 ىذلا 0 فاحلاب هبأي ملو « ةفيلخلا عم ةندهلا نويل كلم دقع كلذكو « رفكلا
 ©9ني رتنش ةعقوم مايأ لاغتربلا كلم عم ودنانرف هوبأ هدقع دق ناك

 ضلع قالا ىف م يضلل , ايركز ابأ ديسلا ةفيلخلا رمأ مث

 هب قحليلو كلانه زهجتيل ٠ مهلإ نمو ناسملت لهأو ةتانزو برعلا نم صاخ
 « ةقزترملا تاوقلا زييمتب كلذ دعب روصنملا ماقو . وزغلا قيرط ىف هتوخإبو

 جرخو « تايارلا دقعب رمأ مث«ةكربلا مهيف تق ةرفو «ةودعلا نم ةلصاولا دوشحلاو

 ديسلا هب قالو « هتجاتلا ىداو ىلإ ىبرغلا لاهشلا وحن اهجتم ةبطرق نم هتاوق ىف
 لمعلا ىه ودبي اهف «روصنملا ةطخ تناكو . هاجتالا سفن ىف هتاوق ى ايركز وبأ

 )١( نص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا 1076 .

 . 9387و 7١١ ص نوثالثلاو ةعبارلا ةلامرلا - ةيدحوم لئاسر (؟)



 -ااا/الد

 «نيبيلصلا هئافلح تاوقو هتاوق نم ريبك مسق زاجتحا ىلع لاغتربلا كلم ماغرإ ىلع
 ةيدحوملا تاوقلاىلع كلذب ىراصنلا طغض ففخي ىكل «باش نع ًاديعب لامشلا ىف
 نو . اهتاذ ةئيدملا ةعنم ىلع بلغتلل اهدوهج سيركت عيطتستف « الوح ةبراضلا
 نخمنأو « ني رتنش ىلامث هجاتلا فافض ىلع دتمملا لهسلا بوص روصنملا راس دقف مث
 مث « اهعايض اوبرخو « اهعورز اوفستناف « ءارضحلا ةعقرلا كلت ىف نودحوملا

 « نيرتنش لاهش نم ةبرقم ىلع ةعقاولا ؟22شرط ةعلق ةمحاهمل اوراسو ربنا اوربع
 لو « ةدشب اهورصاحف « ةيلاع ةوبر قوف عقت « ةعنملا ةديدش ةميظع ةعلق ىهو
 رداغو ةفيلخلا قفاوف « نامألاب ملستلا اهدئاق ضرع ىح « لئالق مايأ ضمت

 رئاسو ةعلقلا نودحوملا برخخ لاحلا فو « ىراصنلا نم اهف ناك نم لك ةعلقلا
 ةرماع ةل ةفيلخلا ةلاسر اهفصت امسح تناكو « افصفص ًاعاق اهوكرتو « اهتاقلعتم
 اومجاهو « الاش كلذ دعب نودحوملا راس مث . موركلاو سارغلاب صغت « ةرضن
 عفادت تناكو «رهاز بصخم طيسب ىف عقت « ةعينم ةدعاق ىهو 29 راموط ةنيدع

 مهلكلو « اهطئاسب نودحوملا برخف ( ةيوادلا ) ديعملا ناسرف نم ةيماح اهنع
 راصحلا مادو . عافدلا ىف ةدش نم اهتيماح هتدبأ 1مل ًارظن « اهراصح ىلإ اورطضا

 كنرلا نبا لسر نإ «برغملا نايبلابحاص انل لوقيو « راموط ملست نأ نود ًاتقو
 فيفختب رمأ روصنملا نأو « ملسلاو ةنداهملا بلط ىف ذئدنع اومدق ( لاغتربلا كلم )
 هصقي ام ودبي هنإف ١ ىرجخأ ةهج نءو .©0رومألا ظتنتو « ماسلا دقعني امير لاتقلا

 نوهجوي « راصحلا اذه لالخ اوناك « نيدحوملا نأ هتلاسر ى ةفيلحلا انيلع
 وشناس نأو « اهيرخت ىف نعمتو « اهف نخنت ةبيرقلا طئاسبلا رئاس ىف مه مهايارس

 جورحلا ىلع ئورج ال « نيرتش ىف هتاوقب اطبارم نيح لا كلذ ىف ناك لاغتربلا كلم
 ,©0نيدحوملا ةاقالمل اهم

 « اهوذخأي مو « راموط راصح ىف اورمتسي مل نيدحوملا نإف لاح ىأ ىلعو
 مدقيو . وزغلا لامعأ ماتتخاو لاتقلا نع كلاب ةفيلحلا رمأ ثيح سكعلا ثدحو
 « هرمأ ىدامت كعوتب رعش ةفيلخلا نأ «هتصالخ كلذل ًاريسفت نايبلا بحاص انبلإ

 )١( ةيلاغتربلا 7هممعو لمووم ةدلب اهناكم مويلا موقتو ء 50:88 ةيجنرفإلاب ىه .'
 . 7. 2/05 ىلامش نم ةبرقم ىلع عقت ىهو '”رسه# ةيجنرفإلاب ىهه (؟)
 . 18١ ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا (5)
 . 7905و 509 ص نوثالثلاو ةعبارلا ةيدحوملا ةلاسرلا ( ؛ )

 ( 1 ج نيدحوملاو نيطبارملا - ) 1١



 تااالؤح

 تذخأو « تلتخا دق شيجلاب نيوّهلا نوئش نأ ظحال ىرخأ ةهج نم هنأو
 دتع ليوط نيومت طخ ىلع مهلإ لمحت تناك دقو ٠ بضنت تافولعلاو نؤملا
 وزغلا لبق اوعاطتسا ثيح نويلاغترللا هيلع ناكام سكعب اذهو . ةبطرق نم
 ررق هلك اذهو . ©0ةيفاكلا نؤملا اونزتخم نأو « مهعورز مقعم اودصحم نأ

 رماوألا تردصو ء ةيليبشإ ىلإ دادترالاب رمأي نأو « وزغلا لامعأ متتخي نأ ةفيلخلا
 « ةعرسلا هجو ىلع اهرداغي نأب بلشا رصاحملا شيحلا ىلإ تقولا سفن ىف
 , اوي نيعيرأو ةثالث ةورغلا هذه: ف روضنملا ىققو . هجاردأ كلذك دئري نأو
 ه ه5 ةئس ةرخآلا ىدامح ربش نم رشع ىداحلا ىف ةيليبشإ ىلإ هتدوع تناكو

 ١ .©(ماللة» هيلوي)
 جئاتن نع رفست مل لاغتربلا ىضارأل روصنملا ةوزغ نإ لوقن نأ عيطتسنو

 درتسُت لو « راموط ذخئوت لف « ةلشاف ةوزغ سكعلاب تناك اهنأو « نأش ىذ

 نأ ىرخأ ةرم ظحالن نأ ًاضيأ عيطتسنو . ىلوألا وزغلا ةياغ ىهو « بلش

 اهلشف بابسأ ةمدقم ىف ًاناد ناك « ةيدحوملا شويحلا ىف نيوُعلا نوئش لالتخا

 « تقولا سفن ىف ظحالن نأ عيطتسن اننأ ىلع . ةيركسعلا اهضارغأ قيقحت ىف
 ناك « بسانملا تقولا ىف دادترالا مظنت ىف مزحلا نم روصنملاهب عرذت ام نأ

 زارط نم « ىرخأ ةثراكل هضرعت مدعو « ىدحوملا شيحلا ةمالسب اليفك

 . نيرتنش ةثراك

 هنأ رعشي ناك هنأ كلذ . دحلا اذه دنع هعيراشمو هتمهفضقت مل روصنملا نأ ىلع

 ء بلش دادرتساب « ةريزحلا هبش ىلإ هروبع نم ىسيئرلا فدهلا قيقحت نم دبال
 « سلدنألاب ءاقبلا ىلع لوع دقف مث نمو « ةيركسعلا لاغتريلا ىوق برضو

 . ىدحملا ديئولا دادعتسالا ىلع فوكعلاو

 « لاعلاو سانلا نوئش ىف رظني ذخأف «ةيليبشإب هدوجو ةصرف روصنملا زهتناو
 مادعإلا قحتسي نم مادعإو « مهنعس لاط نيذلا نينوجسملا اياضق صحفي رمأو
 نع امأو . ىهالملاو تاركنملا ةدراطم ىف دتشاو « هيلع هرمأ ضرع دعب مهنم

 ةعقوم ىف ناك هنأ نم هيلإ ىمت امل نانس نبا ىلع ضبقلاب « روصنملا رمأ دّقف لاعلا

 . هلاومأ ءافصتساب كلذك رمأو « رارفلاب رداب نم لوأ رانملا

 . 9790 ص ركذلا ةفلاسلا ةيدحوملا ةلامرلا ) ١(
 . 18٠ ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا (؟)



 -االه-

 رهظ ديدج عون نم رئاث رمأ روصنملا ىلإ عفر « تاذلاب نيحلا كلذ فو

 رئاثلا اذه برغملاب نايبلا بحاص انيلإ مدقيو . ىريزحلا ىلع ىعديو . شكارعب
 عونب ىعيو ؛ ١ بلطب رهاظتي ناك هنإ انل لوقيف « ةريثم ةضماغ ةروص ىف

 هدرطب ةفيلخلا رمأ « ةرم لوأل هرمأ رهظ امل هنإو « « تابءاشتملا ظفحب » صاخ

 « ًارس هتوعد ثبي وهو « راطقألا ف لوجتي ذخأو « اهرداغف « شكارم نم

 ديدج نم رهظ مث 2 مراكفأ ؛ ىف مهرياسيو « ميطاخي ثيبح ةماعلا نبي اينضالو

 نسحلا وبأ ديسلا ةئيدملا ىلاو رمأف « هيعاسمو هتياعد نع لوقلا رثكو شكارمب
 «رارفلاب ذولي نأ عاطتسا هنكلو « دجو اَيأ هنعثحبلاوهتدراطمب صفح ىبأ نبا

 هزيخ عفرف « ةعامج مهنم هعبتو اهشابوأو اهتماعب طلتخم ذخأو «ساف ةنيدع رهظ مث
 نم رئاثلا تافأو « مهلتقو هعابتأ نم ةدع ىلع ضبقف « ريزامو نبا اهلاو ىلإ
 .رثأ ىلع هل فقوي ملو ىتخاو « ىرخأ ةرم ةدراطملا

 بتكلااب روصنملا رمأف « سلدنألا ىلإ ريع دق رئاثلا نأب ءابنألا ترتاوت مث
 . دجو اًنيأ هيلع ضبقي نأبو « هتارامأو هتئيهو هتفصب لاعلاو ةالولا رئاس ىلإ

 رحاس هنإ ليقف « ةريثك ةيفارخ تاياورو لاوقأ رئاثلا نع ةبسانملا هذبم تعاذو

 « ريئانسلاو بالكلاو ريجملا لثمبج ةفلتملا تاناويلل| روض روتي اهنإو ةريذق

 ىلع ضببقو « ةقلام ىف هيلع رثُدع هنإ ليق مث . ةماعلا نيب ليواقألا هذه تددرتو

 راضحإب روصنملا رمأف « هوخأ مهفو « هلوح اوفتلا نيذلا شابوألا نم ريثك
 عاطتسا هنكلو « مهلع ضوبقملا ءالئه نمض ناك رئاثلا نإ ليقو « ةيليبشإ ىلإ

 رمأف . ىناولا ىعديو « صتخنلا ىفاقلل هعابتأ اهعفد ةوشر ةطساوب تلفي نأ

 ىضاقلا دلجم نأب رمأو « نوعستو ةعست مهددعو ؛ عابتألا كنئنوأ لتقب روصنملا

 اذه ىوتسي نأ لبق كلهف « هوشرلا ليبس ىلع اهاضاقت ىتلا رئاندلا دعب
 مهلإ بسن نمم نورخآ نوريثك ءاحنألا فلتخم ف تقولاسفن قا لكوو .« ددلا
 . هتياعد عابتاو رئاثلا ةرياسم

 ىرق ضعب ىف رئاثلا لع ضبق « ةفينع تادراطمو ثوحم دعبو « ًاريخأو
 نيرضاحلا ىلع هب فيطو « نيدحوملا ساجم ىلإ لمحو « ةيليبشإ ىلإ ذخأو « ةيسرم
 رمألا ىهتنا مث « ةيروثلا تايرظنلاو ئدابملا نم هيلإ بسن امل هراكنإ ناعي وهو
 .©0ةفارحلاو فاجرإلا بورض نم هصخش لوح رادام ىلع ءاضقلاو « هبلصب

 . 188 ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا (1)



 تهاواقؤقاع

 ىلع ءاضقلاب هئتئبتو © روصنملا حادتما ىف ةداعلاك ,مهدئاصق ءارعشلا مقنو

 : ةليوط ةديصق نم ىوارحلا هلاقام كلذ نف . ةنتفلا هذه

 ركذلا مراصلا دحو مامإلا دعس اهأفطأ ءايمعلا ةنتفلا نم ران

 ررشلاب قلحلا رارش نم ىمترتو 2 اهدقوي راطقألا ىف سيلبإ لازام

 رصبلا ىف هاواس اذإ ةريصبلافعض ههبشم شافحلا ىلع ىشلا داز

 رثآلا ىلع مهافاوو اعارس ايف اووهف هباعصأ رقس ىلإ ىراج

 ودبي اوف ىهو « ىريزحلا ةروث نع برغملا نايبلا بحاص ةياور ىه كلت
 ةهجو ىوس لثمتال طالب ةباور ىهو « ةالصلا بحاص نبا لاوقأ نم ةدمتنم

 . ةيمهرلا رظنلا

 نأو « رخآ نأش ال ناك « ىريزحلا ةروث نأ ىرخأ ةهج نم ودبي هنأ ديب
 كنذ نكي مل « ىريزحلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ لماكلا همساو ىريزحلا

 لهأ نم ىسلدنأ ملاع وهف . ةيدحوملا ةياورلا انيلإ همدقت ىذلا « ذوعشملا لاجدلا

 ةلودلا ىلع ىعنُي ناكو «رفاو طسقب مولعلا فلتخم نم ذخأ « ءارضحلا ةريزحلا

 ملاعت ةفلاخم نمو ء فرتلاو ةبمألا 0 ذخألا نم هيلإ تحنج ام ةيدحوملا

 ىدهملانئس ءايحإ ىلإ حمطيو « ةيحالصإ ةعزنب مرطضي ناكو . ةيلصألا ىدهملا

 ناكو « هرمأ ٍظع ىح « ةعاربو ةوقب ةفاكلا نيب هتوعد ثْبِيو « ترموت نبا

 : ةيحالصإلا هتلاسر ىلإ ريشي هلوق نمو . ًاديجم ًارعاش
 اج .دعخي مك ودبي 2 رس  ىبسأر مأ ف

 ىيعم ىدعس ناك نإ ىدارسم نيلطأل

 ىيد راهظإل ىعس نم بتكأف ال وأ
 نعو هنع عاذتو ء دجو اَيأ هلوح فافتلالا ىلإ عرب عومجلا تناكو

 تاناويحلا روص ىف روصتي هنأ سانلا ضعب ةعب عز ىتح « تاياورلا برغأ هتياعد

 ةيدحوملا تاطلسلا عزفت نأ ىعيبطلا نم ناكو . اهريغو بالكلاو ططقلا لثم

 ثبت نأو « عومجلا ىف هتياعد رثأت نم ىشخت نأو « رئاثلا حلصملا اذه رمأل

 ىف ةدراطملا نم تالفإلا ىف حجني ناكو . ناكم لك ىف داصرألاو نويعلا هيلع

 « لتقو « ةطسب ةنيدم ىرق ضعب ىف ًاريخأ هيلع ضبق ىتح « ةريثك نايحأ



 ١ا6ما-

 . ©20(م 119٠ )ه 85 ةنس ىف ةريزحلا ةروث تناكو : شكارم ىلإ لسرأو

 دع

 ةرافس ىدحوملا ةفيلخلا قلت « ه ه85 ةنس ىف ىبعأ تاذلاب ماعلا اذه فو

 هريزو دي ىلع « ماشلاو رصم ناطلس نيدلا حالص رصانلا. كلملا نم « ةماه

 لصتي نأ ٠ رصم لهاع اهبف لواحم ةرم لوأ هذه نكت ملو : ذقنم نب نمحرلا دبع
 هذه عوضوم نع ثدحتلا لبق انل دبالو . هيلإ بتكي نأو « ىدحوملا ةفيلخلاب

 «ةرئفلا كلت ىف اهزوجم ىمالسإلا قرشلا ناك ىلا فورظلا ىلإ ريشن نأ « ةرافسلا

 نأ كلذ « ىتالسإلا برغلا ىلإ هرصبب هجتي نأ ىلع « نيدلا حالص تلمح ىلا
 سثعىداحلانرقلا رخاوأ ) ىرجحلا سماخلا نرقلارخاوأ ذنم ناك ىتالسإلا قرشلا

 . ةيلاوتملا ةيبيلصلا تالمحلا ةروص ى مظنملا برغلا ناودع هجاوي « (ىداليملا

 ماشلا روغث ىلع نييبيلصلا ءاليتساب ىلوألا هرامث نع رفسأ دق ناودعلا اذه ناكو

 رصم تناكو . سدقملا تيب ىف ةينيتاللا ةيجنرفلا ةكلمملا مايقو « سدقملا تيبو

 «فعضو لالحنا ةلحرم زوجت «ىمطافلا دهعلا رخاوأ ىهو «ةمئؤملا ةرتفلا كلت ىف

 تضهمو « ةيمطافلا ةلودلا تبّنا الف . ةعجانلا ةيعافدلا ىوقلاو لئاسولا اهزوعتو
 نأ تعاطتساو « نيدلا حالص رصانلا كلملا دي ىلع « ةروهشملا اهتضهن رصم

 ىلع كلذب ىضقت نأو « سدقملا تيب درتست نأو « نييبيلصلا ىوق قحست
 ةرم ةميظعلا هدوشح ىف برغلا عره (م 118107  ه ه8 ) ةينيتاللا ةكلمملا
 هعامطأ ددمت ىتلا « ةديدحلا ةوقلا كلت ىلع ىضقيل « قرشلا ىلإ ىرخأ

 « ةميظعلا ىوقلا نم هداش امم مغرلاب « نيدلا حالص ناكو . رايبنالاب هعيراشمو
 «ديدخلا ىياصلا لتكتلا اذه راطخأب رعشي « ةرهابلا تاراصتنالا نم هزرحأ امو

 . هتعفادم نع فعضي نأ « ىحاونلا ىدحإ نم نوعلا هكرادتي مل اذإ ىشخعو
 ناكو . ثوغلاو نوعلا هنم وجري « برغملا وحن هرصبب نيدلا حالص هجنا انهو

 ردجب ًاذالم « اهتوقو اهّمظع ةورذ ذئموي تغلب ىلا ةيدحوملا ةلودلا ف ىري
 هن روس توقعي :  صلسرلا ةقيلقلا لإ يكف . .دإ ءاجتلالاو هدف

 «هخرصتسي لضافلا ىضاقلا ملقب ةجيدم ةريبشلا هتلاسر ( م1189 ) هه8 ةنس ىف

 اهفو « ماشلاو رصم ىلع ذئموي ةفحازلا ةيجنرفلا شويحلا لاتق ىلع هب رصنتسيو

 لقن دقو . ( 8864و 80* ص ١ ج ) برغملا لح ىف برغملا بحاص ةياور هذه )١(
 . بيطلا حفن ىف رعشلا اذهو ةياورلا هذه ىرقملا
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 هدوهج هل تصيو: نيدلاو:ايندلا مسقو.نيللاغلا ديسو.«:نيتمؤملا ريم رمأب و هفصي

 « ةينارصنلا فلاحت ىف رثأ نم كلذل ناكامو « مهم ز هو نيييلصلا هير“
 ةلواحمو « هتبراحنل مهليطاسأو مهشويجم هكولم ضوبنو « هيلع: ترقلا لْوِدَو
 « هئاول تحت ةعمتجما مالسإلا ىوق ىلع ءاضقلاو « قرشملا روغث ىلع ءاليتسالا

 رطشب « لاتقلا حرسم « ماشلا دمب نأ « برغملا لهاع ىلإ نيدلا حالص بلطيو

 ىلإ هلوطسأ نم احاتج « هسفن ثقولا ىف لسري نأو ؛ ةروصنملا هليطاسأ نم

 ى ىراصنلا كولملا هئالمز عم كارئشالا نع هلطعيو « اهيغاط لغشيف « ةيلقص

 ىلإ هتلاسر ى نيدلا حالص لوقي مث . هتريزج ىف كلذب هلقتعيو ء رصم ةمجاهم

 دماحما هب درتال ركذ فرشب هبقعو انديس بهذي كلذبو » : ىدحوملا ةفيلخلا

 . ©2000 اهمر غم نم رصنلا سمث اهم علطمي « ةمايق رفكلا ىلع مقيو « اهقع ىلع

 برغملا ىف رومألا ريس ةقيقح مات ملع ىلع نكي مل ىرصملا طالبلا نأ رهاظلاو

 بقع ةفالثلا ىلوتي داكام ؛رونملا بوقعي نأ كلذ . ةرتفلا كلت ف سلدنألاو
 ثادحألا نم ةلسلس انيأر امسح هجاوي ذخأ ىتح « نيرتنش ةعقوم ىف هيبأ عرصم
 لغش فيك انيأر دقف برغملا ىف امأف . سلدنألا وأ برغملا ىف ءاوس ةجعزملا

 مييديأ نم اهروغل صالختساو « ةيقيرفإ ىلع مهئاتعاو « ةيناغ ىنب ةروث
 فانتسال « شويحلا دشح انيأر امك « روصنملا ىنع دقف ٠ سلدنألا ىف امأو
 اذه متافت ام دعب « سلدنألا ىض ةارأ نع ىراصنلا ناودع درو « داهحلا ةكرح

 «ىعيبطلا نم ناك دقو . لاغترلا ةكامم بناج-نموأ ةلاتشق بناجنم ءاوس ناودعلا

 نأ « سلدنألاو برغملا ىف « نودحوملا اهزوجم ىلا ةقيقدلا فورظلا كلت ىف
 ان نكي مل هتلاسر ناو « ىدص قلي مل « ىدحوملا ةفيلخلا ىلإ نيدلا حالص خيرص

 . بوغرملا رثآلا
 ناك هنأ كلذ .ىدحوملا ةفيلحلا نوعب زوفلا نم سأيي ل نيدلا حالص نأ ىلع

 تناك « داهحلا ةعزن نأو « ةحيحصلا ةهجولا ىلإ هخرصب هجوتي هنأي رعشب

 حافكلا نأو «قرشملا ىف اهمارطضا « ةيدحوملا ةلودلا دي ىلع برغملا ىف مرطضت
 حافكلا نم ًارطش الإ نكي مل « ةينارصنلا اينابسا دض نودحوملا هب مرطضي ىذلا
 رركي نأ نيدلا حالص مزتعا دقف مث نمو . قرشملا ىف رصم هب عاطضت ىذلا

 ةفيلخلا ىلإ لسرأف « (م 1190 ) ه ه85 ةنس ىف ىلاتلا ماعلا ىف داعف . هتلواحم

 )١( ج ىثعألا حبص ىف ىدحوملا ةفيلحلا ىلإ نيدلا حالص ةلاسر عجارت ١ هال ص - ٠ه .



 - ا4ماخ-

 نمرلادبع ثراحلأ ىلا ةلودلاسمش ريهشلا هريزو دي ىلع ةرافس « روصنملا بوقعي

 ءارمأ ليلس وهو « ذقنم نبا ناكو . ةمخف ةيدهو ةلاسر هيلإ لمح « ذقنم نبا

 ةيحالصلا ةلودلا تالاجرنم « ماشلاب نيقباسلا رزيش نصح باعضأ ذقنم ىنب

 نيدلا حالص فصيو . ةقيقدلا ماهملا ءاضقل ناطلسلا مهفطصي نممو « نيزرابلا

 « ًارحبو ارب ماشلا ىلع جنرفلا رطاقت نم ثدح ام « ىدحوملا ةفيلخلا ىلإ هتلاسر ىف

 اكع لوح عقو امو « هليطاسأو زيلجنإلا كلمو ناملألا كلم شويج مهتمدقم ىفو

 ن* اهذاقنإل ناطلسلا هلذب امو « ةريطخلا كراعملا نم جنرفلا اهرصاح ىتلا

 ناك هنإ : لوقيو داجنإلا بلطي ةفيلخلا ىلإ هجتي مث . رحبلاو ربلا ىف دوهحلا

 ةمهلاو «ةيفاولا ةردقلا عم « ةيدافلا ةمزعلاو « ةيلاعلا ةلودلا كالت » نم عقوتملا نم

 رافكلا برغ دمأ امم رثكأب « نيملسملا مالسإلا برغ دعي نأ « ةيداهلا ةيدهملا

 ةباجإلا ترحخأت امل هنأو 20ن مالعألاك ىراوج مهلع اهالميف 3 نيرفاكلا

 باحسلا لفحت دقف ةيحتلا هذه هخرصتساف « ءاعدتسالا ىلع تفقوت اهنأ نظو

 . 20( حايرلا اهكرحم نأ ىلإ « رطمت الو

 ىلإ ىرصملا ريفسلا لوصو خيرات ىف ةيبرغملاو ةيرصملا ناتياورلا فلتخت انهو

 رحبأ ذقنم نبا نإ ةيرصملا ةياورلا لوقتف . ةفيلخلا عم هئاقل فورظ ىفو «برغملا

 لصو هنأو « ه ه85 ةنس ناضمر ربش ىف برغلا ىلإ ًادصاق ةيردنكسإلا نم

 نيرشعلا ىف ةفيلحلا ىلإ لخدأو « ماعلا اذه نم ةجحلا ىذ رهش ىف شكارم ىلإ

 ةياورلا نأ ودبي هنأ ديب . مويلا سفن ىف ةفيلخلا ىلإ ناطلسلا ةيده تلمحو « هنم

 سلدنألاو برغملا ف ثداوحلا ريس ىلع عالطالا مامت ةعلطم نكت مل ةيرصملا

 . ةقدب ىرصملا ريفسلا تاكرح عبتت نأ عطتست مل اهنإف مث نمو . ةرتفلا كلت ىف

 دق « برغملا ىلإ ىرصملا ريفسلا لوصو تقو ناك « روصنملا ةفيلخلا نأ كلذ
 ذاقنإو « ىراصنلا ةلتاقم امزتعم سلدنألا ىلإ هشويج ى مدقت اهسح رحبلا ربع

 « ةيليبشإب اهقم تاذلاب ةنوآلا كلت ىف ناك هنأو « نييلاغترللا ةضبق نم بلش ةنيدم

 ىهو « ةيبرغملا ةياورلا نإف مث نمو . ثداوحلا بقرتيو « ةبهألا ىف دج
 «ةالصلا بحاص نبا ةياور نم ودبي ايف ةاقتسملا' « برغملا نايبلا بحاص ةياور

 « ىرصملا ريفسلا تاكرحت نع ىرخأ ليصافت انيلإ مدقت « ىدحوملا طالبلا خرؤم

 رابخأ ىف بوركلا جرفم عجارو . 17 - ١0١ ص * جنيتلودلا خيرات ىفنيتضورلا 03 )١(

 ء 5815و 851 ص ١ ج ( لايشلا نيدلا لاح روتكدلا ةيانعب روشنملا ) بويأ ىنب
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 لصو اميح ىرصملا ريفسلا نإ انل لوقتف . ثداوحلا ربس عم آقافتا رثكأ ودبت
 ةيقيرف] ىلاو ديزوبأ ديسلا هلبقتساف «ةياجم رغثب مث «ءسنوت رغثب لزن « برغملا ىلإ
 روصنملا ةفيلخلا ىلإ ابتكو «ماركإلاو ةوافحلا ىهتنمب « ةياجم ىلاو نسحلاوبأ ديسلاو

 ه5 ةنس بجر ربش ىف هيلإ امبتك تلصوف « ريفسلا مدقم ةيليبشإب ذئموي وهو

 بلطي نأو « هماركإو ريفسلا ةلماجم ىف ارمتسي نأو « ركشلاب امهلع ةفيلخلا درف

 « امركم ًاززعم ساف ةنيدمب رقتسي نأبو « ةفيلخلا هابقتسي ىتح هتلاسر ناّمك هيلإ
 . , 90لابقتسالا اذه متي ىتح

 روصنملا ناكو . ةفيلخلا ءاقل رظتني ماع ءاهز سافب اهقم ذقنم نبا ثبلو

 + لاقترإلا نأ آل ةريكلا ةئوزخ ناد ؛ دعبل صفت انجح امسح « ءانثألا كلت ىف

 « ههرملا/ ةنس ف ىلوألا ىدامح ى حتفلا رصق وأ سناد ىنأ رصق رغث ىلع ىلوتساو
 «ةيليبشإ ىلإ ًارفاظ داعو « ةيناثلا ىدامح ىف اهلع ىلوتساو بلش ةنيدم ىلإ راس مث

 املو « (م١119 هيلوي) هه41 ةنس ناضمر ربش ىف برغملا ىلإ ًادئاع اهرداغ مث

 « ناطلسلا ةيده هيلا تمدقو « ذقنمنبا لبقتسا « اه رقتساو شكارم ىلإ لصو

 « رينعلا نم لاقثم ةئامثالثو «كسملاب ةشيخم ةعبر ف رك فحصم اهف ناكو

 .اهريغو ةيدنه فويس لوصنو « اهراتوأب سوق ةئامو ءرهوحلا نم دئالق رشعو

 سداسلا ىف ناك ةفيلخلاب ذقنم نبا عامجا نإ «راصبتسإلا و باتك بحاص انل لوقيو

 ةسمخم كلذ دعي ةرضحلا رداغ هنإو (م65١ رياني ) ه ه/ ةئس مرحم نم

 باوج ىقلتف هترافس نوضعب برغملا لهاع ىلإ ذقنم نبا ىضفأو . 20مايأ
 0©2لوطسألاةراعإ نع رذتعا ةفيلخلا نإ نودلخ نبا انللوقيو .المجم اهنع روصنملا
 رشاعلا ف شكارم رداغ مث . ليصافتلا لامكتسال ءارزولا ىلإ ذقنم نبا ليحأو

 عراضت ةيده ناطلسلا ىلإ ةفيلحلا نم لمح وهو « هه ةنس مرحلا نم

 ةيناثلا ىدامح رخاوأ ىف ةيردنكسإلا ىلإ لصوف « ةماخفلاو ةميقلا ىف هتيده
 2 «*0ماعلا اذه نم

 . #3188 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا )020(

 ديمحلا دبع لولغز دعس روتكدلا ةيانعب روشنملا )راصمألا بئاجع ىف راصبتسإلا باتك (؟)
 . 1١0 ص ( ل108

 .؟45ص 5 ج نودلخ نبا (؟)
 .184و © ١88 ص ثلاثلا ممقلا برقملا نايبلا (؛ )
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 نم ةديصق « روصنملا ىلإ عفر ذقنم نبا نأ ةبسانملا هذبم ةياورلا هركذت اممو

 فلأ نوعبرأ اهردق ةيغي ةلص روصنملا هحنف « ابف هحدمي « ًآتيب نيعبرأ نم همظن

 ضعب اذهو « كتيبلو كلضفل كانيطعأ انإ هل لاقو « تيب لك نع افلأ « رانيد

 : ةروكذملا ةديصقلا ىف ءاجام

 لحاس هارخألام دوج رحب ىلإ هتعطق بابع اذ ارحب ركشأس

 لحاورلاىجزت لومأملا كباب ىلإ كلزت ملو نينمؤملا ريمأ كيلإ
 لفاك حجنلاب رمغلا كادن نأي 2 ائقوم رحبلاو ريلا كيلإ تعطق
 ©0لمآ تنأام لامآلا كغلبت ًايناب دوحلاو ءايلعلل تلزالف

 نيدلا حالص لصحم ملو « ةيلمع جئاتن ةرافسلا هذه نكي مل هنأ فرعن نحنو

 روصنملا ةفيلخلا نأ تاياورلا ضعب ىو . داجنإو نوع نم اهنم هوجري ناكام ىلع
 .©9ةفالحلا باقلأب هتلاسر ىف هبقلي مل هنأل « نيدلا حالص خيرص ىلإ بجتسي مل

 «ىدحوملا ةفيلحلا فقومل ةيقيقحلا بابسألا نأ كلذ . فعضلا ةرهاظ ةياور ىهو
 .ىالسإلا برغلا اهزوجي ناك ىلا فورظلاو ثداوحلا ءوض ىلع مهفت نأ بحي
 ةساسح ةقطنم ىهو ةيقيرفإ تناك دقف . ةرتفلا كلت ىف « سلدنألاو برغملا ىنعأ

 نيعلاضلا بارعألا نم مهملإ نمو « ةيناغ ىبب ناودعل ةضرعم لازت ام برغملا نم

 «ىمالسإلا قرشلا اههجاوي ناك ىبلا راطخألا لثم هجاوت سلدنألا تناكو « مهعم

 «لاغتريلا وزغ ىف نيدحوملا حاجن نم مغرلابو . . نيبيلصلاو ىراصنلا ناودع نم
 اودع رركتي نأب « ماد لاّمحا ةمث ناك هنإف 2 بلشو حتفلا رصقل مهداد رثساو

 « سلدنألا ىبرغ ىلع « ةيلامثلا روغثلا نم نيمداقلا نيبيلصلا مهئافلخو نييلاغت ريلا

 « ةيدحوملا ليطاسألا تناك دقو . اهلمساوأ ىلع نيلاتشقلا ناودع رركتي نأو

 هايم ىف رارمتساب طبارت« اهنوع ىلإ صخألاب حمطي نيدلا حالص ناك ىلا

 ناودع لك درل ةيدحوملا شويحلا ةرزاؤمل ًادادعتسا « ةيبرغلاو ةيبونحلا سلدنألا

 ءودبي اهف « اهلك راطخألاو فورظلا هذه ءازإ ةمث كي مل هنإف مث نمو . لمتحم

 وه ناك تاوقب « ةقراشملا هناوخإ ثوغ ىلإ برغملا لهاع مدقتي نأل لاجم
 ناودعلا در ىف هسفن ىلع دمتعي نأ قيرف لك ىلع ناكو . اهلإ ةجاحلا دشأ ىف

 1 ههجاوي ىذلا

 . 7١10 ص ١ جابيطلا حفن (1)

 . 488 ص ؟ ج تايفولا ىف ناكلخ نبا (؟)
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 تالواحم اهملإ تبتنا ىتلا « ةيبلسلا راثآآلا هذه نم مغرلاب « عيطتسن اننأ ىلع

 ىوطنت 1 لا نأ نورا قنا طع لسا سن وأ: اي

 « ىحورلا نماضتلا خوسر وهو « اهذبب ىحوأ ىذلا مظعلا ىزغملا سفن ىلع
 « برغملاو قرشملا ىف « ةيمالسإلا ةاتكلا ىرطش نبب « ةكرتشملا رعاشملا ةوقو

 . ىبلصلا ناودعلا ةنح امهالك ابف ضرعت ىتلا روصعلا كلت ىف

 دع نس

 ةنس ةرخآلا ىدامح ىف اهلإ داع ذم « ةيليبشإب هتماقإ لالخ روصنملا ثبل

 مض لمكتسيو 0 ددعلاو ثالآلا عمجيو ةيركسعلا هتابهأ ىف دحب ءه هم

 ةكرحلا ىلع مزع « اهحاون رئاس نم تلككتساو « هتابهأ تمت الف . دوشولا

 ه همال ةنس رخآلا عيبر ةرغ ىف ةيليبشإ نم جرخف « وزغلا فانئتسال ريسلاو

 ربعو « ماظنلاو ةئيهلاو ةبهألا ةنسح ءةفيثك تاوق ىف ( م1141 ةئس ليربأ 78)

 دصقم ناكو « ىنرغلا لامشلا وحن ًاهجتمو « لاغترلا ىضارأ ًاقرتخم هناي ىداو ربخ
 بونج ةعقاولا « ةئيصحلا سناد نأ رصقوأ حتفلا رصق ةدعاق وه « لوألا ةفيلخلا

 اهبلإ لصو الف ؛©97رحبلا نم ةبرقم ىلع ؛ وداس ربل ىنمنا ةفضلا ىلع ةنوبشأ قرش
 قدنخ مدرب ةمدخلا لهأو ديبعلا ماقو «صاخ ماظن قفو ةيدحوملا دوشدلا تمس

 ماحتقا لواحت روسلا ىلإ ةيدحوملا تاوقلا تلبقأو + عبرألا اهتاهج نم ةنيدملا

 « ةراجحلاو لابنلا نم ًافيثك الباو نيمحاه ا اورطمأ نييلاغت ريلا نكلو « ةنيدملا

 « هدنجم لابنلا كتف روصنملا ىأر الف . . حار للاب نيدحوملا دنحلا نم ريثك بيصأف

 . دشأ مئازعب *؛ةئيدملا ةحاهم ىلإ دوعلاو « ةحارلل ًابلط « مايأ ةثالث لاتقلا فقوب رمأ

 ىذلا رهلا هنفس تلخد « ىدحوملا لوطسألا نم بناج ءانثألا كلت ف لصوو

 موي لالخ ىف  لاحلا ىفو . ةكاتفلا موجحلا تالآ لمحت ىهو « ةنيدملا هيلع عقت

 رشع سماخلا مويلا قو . ًاقينجنم رشع ةعبرأ ةنيدملا لوح تيصن - طقف ةليلو

 رمألا ردص « ١١14١ ةئس هينوي ٠١ قفاوملا (ه همما/ ةنس ) ىلوألا ىدامح نم

 تذخأو « تاهحلا رئاس نم اهلع ضقناف « ةنيدملا ةحاهمب ىدحوملا شيحلا رث ئاسل

 )١( ىميردإلا انل اهفصي اميسح « تقولا كلذ ىف هاع8666 40 581 رصقلا ةدعاق تناك «

 بكارملاو نفسلا هيف دعصت ريبك رهن وهو (58408) ربوطش ىمملا رهلا ىلع ةطسوتم ةنسح ةئيدم

 اهتيبو « ريثكلا ءاشنإلا ابو «ربونصلا راجشأ اهلك ضرألا نم اهب رادتسا اهيفو . ةرثكب ةيرفسلا
 ص سلدنألاو رصمو نادوسلا ضرأو برغملا فصو) اليم نورشع رحبلا نيبو 181( .
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 ىلإ نيدحوملا موجه لصوو « رمألا مقافت الف «ةدشب ةنيدملا برضت قيناحنا
 نملستسمةئيدملا نم اول زنو « نامألا بلطب ةئيدملا لهأ رداب « هتعورو هفنع ةورذ

 ىلوتساو .حتفلا ناونع كلانه اونوكيل ةيليبشإ ىلإ اوثعبو « بكارملا ىف اولمحف
 « هلاوحأو نصحلا نوئش ىف رظنلا ىف روصنملا عرشو « ةنيدملا ىل- نودحوملا

 داوملاو نّوملا نم مهل بترو «نيدحوملا نم داجنألا ةلتاقملاب هنحشو هحالصإب رمأو
 روكذملا نصحلا ةيالول بدنو « ةتبسو ةيليبشإ نزاخم ىف «ةيونسو ةيرهش بتاور
 «قباسلا برغلا معز ريزو نب ىارديس دمحم أنبا وهو ريزو نب دمحم ركب ابأ
 ىديأ ىف طقسي نأ لبق « لبق نم نصحلا ركاح ناكو « ىسق نبا ةروث مايأ
 ١ 02و 1 ) ه ههه ةنس ىف نييلاغت ريلا

 نوصح عنمأ ناكو « ©9 هلالق نصح ىلإ كلذ دعب نودحوملا راسو
 اوضرعو « ةمواقملا ةلاحتساب اونقيأ مهلكلو « ةيوق ةيماح هبو « ةقطنملا هذه
 ىلخأو « مهتبغرل روصنملا باجتساف « نصحلا نع ءالحلاو « لاخلا ىف ملستلا

 نم نصحلا ىف ام رئاس نودحوملا بهنو « مهدالب ىلا نينمآ اوراسف « مهليبس
 . هراثآ تيحم ىتح مدهف « همده روصنملا رمأ مث .حالسلاو تاوقألاو ثاثآلا نم
 روصنملا رمأو «هيلع اولوتساف « بيرقلا 29ندعملا نصح ىلع نودحوملا فحزو

 . نيع دعب ا رثأ راص ىح مدهف « همدهب كلذك
 « ةرواحملا نوصحلا لهأ نإ « نوصحلا هذه نأش ف ةينارصنلا ةياورلا لوقتو

 مغرلاب رصقلا نصح طوقس اوأر امل « ندعملاو انيوكو « هلالق نوصح ىهو
 فلتخم ىف اورفو « مهلوصح ءالخاب اورداب ةعرسلا هذه- هتعانم نم
 ىح تمدهف « اهمدهم روصنملا رمأ « اهلع نودحوملا فرشأ املو « ءاحنألا
 , ©9ضرألاب تيوس

 وهو «ةوزغلا هذه ىف ىسيئرلا دصقملا ىلإ ابونج كلذ دعب نودحوملا هجتا مث
 هينويالا/ ) ةرخآلا ىدامح نم ىناثلا سيمحلا موي ىف اهلإ اولصوف . بلش ةنيدم
 قداندللا تمدرو « ةفيثك تاوقب نودحوملا اهقوط لاحلا ىفو . (م 1141 ةنس

 )١( ص برغملا نايبلا 186 .
 . طواس#عله ةيلاغتربلاب وهو « هلالق نصح (؟)
 . هلآاه888 ةيلاغت ربلاب وه ندعملا نصح 6ةفز

 ركن ةاتممملمت اطلفز (كأ ىيذدتعم لع ةدمعطم 1, م. 537) (4)
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 رمتساو . ةدشب اميرضت تذخأو « قيناحما اهراوسأ لوح تبصنو « اهم ةطيحم

 كلت رجف ىفف « ىدامح نم رشع سماخلا ءاعبرألا موي ىتح برضلاو راصحلا
 « ةئيدملا لهأو سارحلا ناكو . صرفلا نوبقري نيرهاس نودحوملا ناك « ةليللا

 لثم ىف ةلواحم ةيأب نودحوملا موقي نأ اوعقوتي ملو « مونلاو بعتلا مهلع بلغ دق
 مدقت « ةنيدملا لهأ ءافغإ اوأر امل « سكعلاب نيدحوملا نكلو . ةرتفلا هذه

 اوعفرف « داجنألا نم ةعاج هعبتو « هيف ةملث ىلإ بثوو « روسلا نم مهئالدأ دحأ

 محتقاو «ريبكتلاو ليلهتلاب دنحلا جضو « لوبطلا تبرضو « روسلا ىلع تايارلا
 نونخشي « نوحتافلا املع رطيس دقو الإ ؛ اهلهأ ظقيتسي ملف « ةنيدملا نودحوملا

 الجأ روصنملا م برضف 6 نامألاو ملستلا بلطب اوردابف « ًاحرجو التق مهف

 سيمحلا موي ف بلش ةبصق نم ىراصنلا جرخو « ةنيدملا ءالخإل مايأ ةرشع هردق

 نودحوملا اهلخدو ( م1141 ةنس هيلوي 7 ) ةيناثلا ىدامح نم نيرشعلاو سماحلا
 ىديأ ىف تبل نأ دعب « مالسإلا ةضبق ىلإ كلذب بلش تداعو « لاحلا ىف

 مدقو . ©0نيماع ءاهز ء ه.ه86 ةنس بجر ىف اهطوقس ذنم « نييلاغتربلا

 , ؟9ريزو نبا اهتيالو ىلع روصنملا

 « ةينارصنلا ةياورلا امأ . بلش دادرتسا نع ةيمالسإلا ةياورلا ىه كلث

 اوبصن نيدحوملا نأب لوقلاب ىتككت لب « ليصافتلا كلت نم ًائيش انيلإ مدقت الف

 رطضا ىح « ةداوه نود ليللاو راهللاب اممرض ىف اوذخأو « ةنيدملا لوح قيناحلا

 . مهتعتمأو مهسفنأب اهم اوجرخو « ملستلا ىلإ اهلهأ

 هتاوق ىف اهرداغ مث « بلش رهاظ ىف ىرخأ مايأ ةثالث روصنملا ثبلو
 هتوزغ ىف قفنأ نأ دعب « ةيناثلا ىدامح نم نيرشعلاو نماثلا ءاثالثلا موي

 مه ه1 ةنس بجر ربش نم عبارلا ىف ةيليبشإ ىلإ لصوف « ربشأ ةثالث ءاهز
 . (م 1191 ةنس هيلوي 18)

 سلدنألا نوئش مظنتب |هلالخ ىنع « نيرخآ نيربش ةيليبشإ ىف روصنملا قفنأو
 « امنوصحو دودحلا ندم ىرخأ ةرابعب وأ « روغتلا ةسايرل ةداقلا ءافكأ رايتخاو

 . ةالولا نم ةرغاشلا ندملا ةيالول هتبارق ضعب نييعتو « دنحلا ةوفصب اهحشو

 ٠.1853 188 ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا )02(

 .34ه8 ص ١ ج نودلخ نبا (0)
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 « نيعدوملا تايحن ىلتل « ةيليبشإ جراخ ةريحبلا قئادحب سلج « ناضمر ةرغ فو

 رحبلا ربعو « ةودعلا رطش ًامميم « ةيليبشإ رداغ « عادولا ميسارم تمت املو

 ©)شكأا رم ةرضحىلإ لصو ىتح هريس ىف رمتساو «ناضمر نم رشع سماحلا ىف
 كلذ نف . ةئنهتلاو ةيحتلا دئاصقب ة ةداعلاك ءارعشلا هلبقتسا ىبح اهم رقتسي داكامو

 : ىوارخلا هرعاش هلاق ام

 مظتناو هب زورسلا ىلاوت ممألا ةايح مامإلا بايإ

 متردب هب مالظلا ىلجو ايحلا بوص ضرألا هب داجو

 معلا نهود مسه ىذل نامزلا اهانج ماظع حوتف

 نضرملا همهد ىتح «رفسلاو ربسلا ءاثعو نم حيرتسي داكام روصنملا نأ ىلع

 لاقتنالاب ءابطألا هيلع راشأو . هتايح ىلع هنم فييخ ىتح ًارهشأ لاطو « هب دتشاو

 ىوريو . ءافشلا ىلإ لئامت ىتح ًارهش ثأ اهم رمتساو عةفحم ىف اهلإ لمتحف « ساف ىلإ
 هاخنأ ىعدتسي لسرأ ٠ هضرم دتشا اًنيح ةفيلخلا نأ ةبسانملا هذبم ىشكارملا انل
 تومي نأ المؤم دوعلا ىف أكلتي ثبل ىبحم ابأ نأو « ةيليبشإ ىلاو ىبح ابأ ديسلا

 ريطاسم ةريزحلا خايشأ ضعب باتكتساب لمألا اذه لظ ىف ماق هلآ: ء ةوخأ

 ناكو . برغل ىلإ ىبمب وبأ داع هضرم نم ةفيلخلا ءىرب الف ؛ هتوعد ديبأتل

 هوخأ هلتق ىلوتف « هلتقو هيلع ضبقلا رمأف « هتكرح ىلع فقو دق ةفيلخلا هوخأ

 ظحالن نحنو . ©0سانلا نم رضحمم كلذو « فسوي نب نمحرلا دبع ديسلا هيبأل

 ةقيلقتاب ةداسلا راثلا ثداح.نآو ء ًاهعيقوم نع ةرغاتم اهلاب ةيآورلا هذه لع
 ديسلا نأو « هعضوم ى هيلإ انرشأ اهسح « ( م1188 ) ه ه84 ةنس ىف عقو

 مهقاع نيذلا « نيرمآتملا نب نكي مل « هيخأب سيلو ةفيلحلا دلو وهو ىبحم ابأ
 . مادعإلاب ةفيلخلا

 دادرتساو لاغت ربلل نيدحوملا ةوزغنع ىرخأ ةياور « ساطرقلا ضرر بحاص انيلإ مدقي )١(
 لإَراعةنآو « ةبطرق ىلاو فسوي نب دمحم وه ةوزفلا هذهب علطضا ىذلا نإ انل لوقيف « بلش ةنيدم

 لاتقلا اهلع دشو « اهرصاحف بلش لزن ىح « سلدنألاو برعلاو نيدحوملا نم مظع شيج ىف بلش
 فلأ ةرشعسمخب اهلخدف ةبطرق ىلإ جرو « ةربايو ةجاب ةينمو سئاد نأ رصق حتا « اهحتف ىح
 ةيلواق ىهاون ( 144 نم ) ةلاينختو نيتامثو:عيم ةنسالاوش ىف كلذ .مورلا ىرسأ يس

 ٠ ةوزنلا هذه ةدايق هريغل بسنتو ةرملاب روصنملا ركذ لفغت لففت اهنأو ًاصوصخ « طاقلاو فعضلا ةرها

 .١ههو ١هه ص بجعملا (؟)
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 ب يرعب ةقدب هضرم نابإ ةفياخلا رعشو

 وهو « ©0نينس رشع وحن هنس ناكو « هدهع ةيالوب دمحم هللا دبع ىلأ هنبال ةعيبلا
 ىلاو ديز ىلأ ديسلاك ةبارقلا ةصاخن ىلإ كلذب بتكو « دعباهف رصانلاب ىمست ىذلا

 « ةرضحلا ىلإ روضحلاب اوردابف « ةيليبشإ ىلاو ىبحي ىلأ ديسلا هدلوو « ةيقيرفإ

 «سلدنألا لهأ دييأتل مح ةريزحلا هبش نم دفو ءاجو « دهعلا كلذل نيدياوم نيعيطم
 ةندهلا ديطوت ىلإ ىعسي ةلاتشق كلم لوسر ىدوبلا راخفلا نب فسوي مهعم ءاجو
 رباكألاو دوفولا ةئنبت قلتف « هضرم نم ذئدنع لبأ دق ةفيلحلا ناكو . ةدوقعملا
 .  ؟9داتعلاك مهدئاصق ءا رعشلا دشنأو « هلالبإب

 ةعيابم ةبطرق لهأ ابتك ىلا ةيمسرلا ةعيبلا ةقيثو ةروص انيلإ تبتا دقو
 ةدعقلا ىذ نم لئاوألارشعلا ىف ةخراوم ىهو « رصانلا دمحم هللا دبع ىنأ دهعلا ىلو
 ذنم « هتيعرشو « ةيالولا ف فالختسالا ةيمهأب هيونتلاب أدبتو ء ه هم ةنس
 ءالعإو « ىدهملا مايقب هونت مث « ةالصلا ىف ركب ابأ فلختسا اميح « ىننلا دهع

 : ىقأي ام ةعيبلا ددص ىف كلذ دعب انل لوقتو ؛ هروهظب نيدلا ةملك

 «ةبلطلا نم « هللا اهسرح اهلامعأو ةبطرقب ألملا هيلع عمحأ ام اذهف دعبو »
 صاوخلاو داوقلاونايعألاو خايشألا نم هوجولاو دانجألاو برعلاو نيدحوملاو
 هناسحإو «هنوعو هللا قيفوتب اوعمجأ داب نمو مهنمرضاحنم « ةيعرلا نم ماوعلاو

 لهؤملا . . . دحوألا ديسلا « ديعسلا كلملا لجألا ريمألل ةعيابملا ىلع . هنمو ميمعلا
 تلا ءارنالا ةبيطلا ةكرابملا ةرجشلا عرف . , باسننالا فرشل زئاحلا « لثؤملا
 انديس نب دمحم هللا دبع وبأ -.. اعلا ى اههرفوب + .تباث' كتف رقيررق اهلصأ

 انديس نب نينمؤملا ريمأ ىضترملا ةفيلحلا ىلاعت هللا نيدل رصانلا ٠ روصنملا مامإلا
 . «هامسأو مهرمأ هللا ىلعأ نينمؤملا ريمأ انديس نب « نينمؤملا ربمأ

 . ةكرابم ةعيب « ىلحلا حضاولا هصنو « ىلعلا هرمأ ىضتقمب هوعيابف ٠ لوقي مث

 . ةديدج ىوقتلاو ربلا نم الامعأو « ةديدم ةحيسف الامآ اهب ولبقتسا « ةديعس

 « ناسحإلاو ماعنإلا لضاوف تبحبأو « نامألاو ةئحرلا بيبآش مهلع تبكسأ
 ىلإ اورداب » ةبطرق لهأ نإو « . . ناميإلاو مالسإلا ملاعم الجو ءابم تدادزاو

 )١( ص بجعملا 1086 .
 ) نص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا (؟ 1810 .



 تاواد

 رمألل اوعيابف « ًادقع ديعسلا اهدقع ماكحإو « ًادهع ةكرابملا ةعيبلا هذه دهع مازتلا
 « مهبمولق نم ءافص ىلع « نيدحوملا مهناوخإ ةعيب.. . . دحوألا ديعسلا ديسلا لجألا

 « مهطاوب نم قفاوتو « مهرئامضو مهدئاقع نم ةعصو « مه.ويع نم صولخو
 نم « اهطوبرو اهدوقع لق أو ءاهطورشو ةعيبلا دوهع ىفوأ ىلعو ؛مهريباوطو
 ةحيصنلا داقتعا ىلعو « رسيلاو رسعلاو « رهحلااو رسلا ىف ةعاطلاو عمسلا نم
 هب هوطعأو « ددشملا هقاثيمو « دكؤملا هللا دهع كلذب هوطعأ « ةحيرصلا ةالاوملاو

 .©0:مهئالعإو مهرس ةصلاخو « مهماعإو مهمالسإ ةدهعو« مهناعإو مجمولق ةقفص .

 « ةيقيرفإ ىلاو ديز وبأ ديسلا لصو (م11917 ) هه8/ ةنس ىلاتلا ماعلا فو
 نايعأ نم دفو هتبعص ىفو « ةيكولملا فحتلا نم ةليلج ةيده ةفيلخلا مسرب هعمو
 نم ءانثألا كلت ىف كرحت دق ةفيلحلا ناكو , ؟9مداجنأو « حايرو ملس برع
 هعمنمو ديزوبأ ديسلا هب قتلاف « هئابطأ حصن ىلع الوزن ساف ىلإ ًادصاق ةرضحلا
 دوفولا ريسمب « ءاقللاو ةيحتلا مسارم ءاضقنا دعب ةفيلخلا رمأو « تفيسنات ىف

 نه ةرضحلا هيوحت امو  ةيفالحلا قفارملاو روصقلا ةدهاشمل شكارم ىلإ ةمداقلا
 دوفولا تضمأف . اهتوقو ةيدحوملا ةلودلا ةمظع ىلع ةلادلا ء« تآشنملاو راثآلا ليلج

 «ركشلا تايآ هيلإ ىجزتل هقيرط ىف نينمؤملا ريمأب تقحل مث « امايأ ةرضحلاب
 . نافرعلاو

 رظنلاب سافب هتماقإ لالخ ىنعو . ساف ىلإ مث حتفلا طابر ىلإ ةفيلخلا لحرو
 راطخألا نمو « بعاتملا نم اهروتعي امب نوئشلا هذهتناكو . ةيقيرفإ نوئش ىف
 هذبم ةفيلحلا رمغو « ماّهها .ظعأ ةفيلخلا نم ىلت « ةيناغ ىنب ناودع ىلع ةبترثملا

 دوفولا تمزّتلاو « هماركإو هتالص رفاوب حايرو ماس نم برعلا دوفو ةبسانملا
 « ةيقيرفإب اهطاوم ىلإ تداع مث « ةعينصلا نسعرلا ةاباقمو ءافولاب اهناج نم
 . تلمأ ام فاعضأ هربو ةفيلخلا ماعنإ نم تلان دقو

 «ىرخأ ةرم حتفلا طابر ىلإراس « ةيفاعلاو ةحصلا لاّكاب ةفيلخلا رعش املو
 اهانكس ىلإ ليميو « هبحن نهؤملا دبع هدج اهسنأ ىتلا ةنيدملا هذه رثؤي ناكو
 « ةيئابن ةفصب اهملإ لاقتنالا ىلع مزعلا دقع دق ةرملا كلتىف ناكو . اهم ماجتسالاو

 وهو « لايروكسإلا ةبتكمي ىريزغلا 488 مقر طوطخملا نمض الماك ةعيبلا هذه صن درو )1١(
 . ةيطبارملا قئاثولا نم ةدع هنع انلقن نأ قبس ىذلا

 . 540 ص 5 ج نودلخ نبا (؟)
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 ذإ « ةيدهملاب ىمست تناكو « اهبصق ديدجتب رمأف « هتكلممل ةرضاح اهذاختاو

 « ةيقيرفإب ةيمطافلا ةيدهملا هبشت « اهم هتطاحأ و «رحبلا ىلع اهعقومو اهططخم تناك

 اذه فصتنم ىف شكارم ىلإ داع مث « هرماوأ ةيقب اهليمجتو اهميظنت نأشب ىت أو

 ديدجتو « ءاشنإلا لامعأب ماههالا بئاد وهو « اب رقتساو « (ه ه84 ) ماعلا

 , ©0ددعلا لامكتساو « تابهألا

 جرراخ نيصح مظع حرص ةماقإب روصنملا رمأ « ه 085 ةنس ىلاتلا ماعلا فو

 . مدقيو . ,ةئارشلا طبر ل ةنقرم ةلوكي نأ: ( نيلطامنلا الاس هيك ةلهنإ

 اهيح روصنملا نإ « انل لوقيف « حرصلا اذه نع ليصافت ضعب ىشك ثك ارملا انيلإ

 ريتا معا ربا خد نرش أ« باك فاحش كوول نيرئاظ داع

 كلذ ىف ايراج «بابقو روصق نصحلا كلذف هل ىنبت نأو « نصح (رببكلائداولا
 ةروكذملا روصقلا هذه هل تمتف « ديبشتلا راثيإو « ءانبلا بح نم هتداع ىلع
 برغملا نايبلا بحاص فيضيو . جرفلا نصح نصحلا كلذ ىمسو « دارأ ام ىلع

 وأ نصحلا اذه نأ « ةالصلا بحاص نبا نع حجري اهف لقني وهو « كلذ ىلإ

 ' « حاطبلا نم اهالاو امو ةيليبشإ ىلع ةفرشملا هسلاجمم لك دق « ريبكلا رصقلا

 ىلإ فوشتلا بئاد ةرضحلاب وهو روصنملا ناكو « لمعام مخضأ نم ءاج هنأو
 هنإ ىح « هتافص 'ىلعو « هيف متام ىلع فوقولاو « حرصلا اذه رابخأ ةعباتم

 قلعتيام لك هسفنب هيلع صقيل ةرضحلا ىلإ هئانب ىلع فرشملا ءاعدتساب اريخأ رمأ
 , ©29هتافصو ةزارطو .حرصلا اذبع

 ةنتف « ةيقيرفإ ىلونج « بازلا دالبب « ه ه84 ةنس ةنسلا كلت ىف تعقوو

 اءوض قتلي ام « ةيدحوملا ةياورلا ىف نمل لشألا ىعدي معز اهلطب ناك ةديدج

 نإ ءانل لوقت اهنأ كلانه ام لكو « هتوعد هنكالو « رئاثلا معزلا اذه ةيصخش ىلع

 نم ريثكو «برعلانم ةمذرش هلوح فتلاف «هسفنل اعدو بازلا دالبب ماق لشألا

 مهفصت نمم ةرواحملا لابحلا لهأ نمو « ةقطنملا كلت لهأ نم سانلا تاتشأ

 نأو « هرمأب دوعوم هنأب هعابتأ عور ىف ىنلي ناكو « ةلمسلاو ءاغوغلاب  ةياورلا

 طاير نإ ناكلخ نبا لوقيو . 185١و 1١88 ص ثلاثلا منقلا - برغملا نايبلا (1)

 ٠ ج تايفولا ) هنيسحتو هانبلا ناقتإو ميسقتلا نسحو عاستالا ىف ةيردنكسإلا ةئيه ىلع تناك حتفلا

 , ةغلابملا هعبطتت لوق وهو ( 47١ ص
 . 184 ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلاو « 140 ص بجعملا (؟)



 تاور

 هئاودع رثكو « هركذ عاذو « هرمأ مظعو + هريخ ىلع تصن لئالدلاو بتكلا
 ايركز ىنأ ديسلا ىلإ ثعبف « هئوابنأ روصنملا ةفيلخلا ىلع تلاوتو «قطانملا كلت ىف
 جرخف ةرئاثلا معزلا اذه ىلع ضبقلل هعسو ىفام لك لذبي نأي « ةياجم ىلاو
 . هراثآ ىصقتيو «لشألا رابخأ سسحتيوهو «ةياجي نم هركسعف ايركز وبأ ديسلا
 اولواحيل ىداوبلا برع نم فئاوط تعمتجا « ءارحصلا ىف ًاديعب لغوت املو
 لوقلا نيلب ًاروط مهءادتعا بنتجم نأ عاطتسا هنكلو « هتلحم باهتناو « هتمحاهم

 رابخأ نوسسحتي « هلاجر نم اطهر ديسلا ذفنأو « ةوقلا راهظإو ديعولاب ًاروطو
 تالصلاب بارعألا ضعب ىرغي نأ تقولا سفن ىف لواحو < هدوجو ناكمو رئاثلا
 هيلإ داع مث : لئاطب مهنم رفظي مل هنكلو « هدوجو ناكم هل اوفشكيل دوعولاو
 ةماعزلا سلجم ردصتي هنأو « رئاثلا دوجو ناكمب مهضعب هريخأو « ةاقثلا هلسر
 « ىلحمأ فيس هيدي نيبو « ءارضخ ةمامع هسأر ىلعو « ةرخاف بايث ىف وهو
 لواح ذئدنعو . ىرضح ناسلب مهمدحم وهو هتعيش نم فيفل هلوح فتلا دقو
 لذبيوهو « ناكملا اذهنع هداشرإ ىلعبارعألا ضعب لمح نأ ىرخأ ةرم ديسلا
 راس مث . هردغو هتعداخم ىلع مزعلا اودقع بارعألا نكلو : دوعولا بيطأ مل
 : هركسعب اهلخدو «ةياجب لامعأ نم ىهو « دامحىنب ةعلق رطش ًامميم هتاوق ىف ديسلا
 ملل مدقو مهم لفتحاف « هدوعو زاجنإب هنوبلاطي برعلا ءامعإلا هيلع دفو كلانهو
 ضيبقلاب ديسلا رمأو « اماوبأ تقلغأ « ةعلقلا لخاد اورقتسا الف . ماعطلا
 قثوأب مل مسقأو 2 مهنم رئاشعلا ءاسؤرو مهءابآآ ىعدتسا مث « مهدالوأ نم ةلمجح ىلع

 « هسأر وأ لشألا راضحإب الإ مهحارس قلطي نلو « مهقاثو لحب نل هنأ ناملا |
 مهنأ برعلا ىدبأف . روصنملا ةفيلخلا لإ لشألا سأر ناك» مهسواور لمح وأ

 ئدنعو . آعيح اولتق ولو « مهراوجم ىمتحاو « مهلإ أحل نمي ردغلا نوعيطتسيال ا
 - قفانم شل يبس ىف انئانبأب ىحضن فيك اوحاصو « نيلقتعملا ءانيألا تاهمأ لخدت |

 فقوو ءءايحألا فلتخم ىفرمملا عاذو « ءابآلا وتاهمألا نيب فالحلا بشن ذئدنعو
 هورداب نيلقتعملا رئاشعنمأطهر نكاو « ردغلا ءاقتا رارفلا دارأف ثدح ام لعلشألا

 هناسحإب دينملا مهرمغف « ةعلقلا ىلإ امهولمجو هريزو ىلعو هيلع اوضبقو « موجملاب
 ىلإ هسأر تلمحو ءهبحاصو رثاثلا مادعإب رمأو « نيلقتعملا ليبس ىلخأو «هتالصو
 .©هدهم ىف هتروث كلذب تدمخأو« هدضعو هعارذ عم اهاب ىلع تقلعو « ةياجب

 11و 14٠ ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا (1)

 ( ١ ج نيدحوملاو نيطبارملا - ) ١1١
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 ءابنأ ء ه ه4+ ةنس ىف روصنملا ىلع تدرو ىّتح ةنتفلا هذه ىهنت دكت ملو

 «فعاضم طاشنب مهتاكرح اوفنأتسا دق ةيناغ ىب نأ اهصالخ « ةيقيرفإ نع ةقلقم

 دالب اهسالو ةيقيرفإ ءاحنأ ىف ًاداسف نوثيعي « زغلاو برعلا نم مهءافلح نأو

 ةكرحلا هذه لطب « قرويملا ةيناغ نب قاحسإ نب ىلع نأ فرعن نحنو . ديرحلا

 هتمب زه رثأ ىلع ناك « ةيقيرفإ ىف نيدحوملا ناطلس ىلع ىضقت تداك ىلا

 . ءارحصلا قامعأ ىلإ عرج رف دق ( ه ه84 ةئس ) ةّمحلا ةكرعم ىف ةقحاسلا
 ليلق دعب ىوت هنإ بجعملا بحاص انل لوقيف « هريصم ىف ةياورلا فلتخت انهو

 ى قوت هنإ نودلخ نبا لوقيو . ©2)ةمحلا ةكرعم ىف هتباصأ ىلا هجارجب ًارثأتم

 ىف كلذو « كراعملا ضعب ىف هباصأ مهم نم ةوازفن لهأ عم هبورح ضعب
 لوقيو . ©9ةقرويم ىلإ هتافر لمح مث « كلانه نفدف ( ه 684 ) ماعلا سفن

 « ةّمحلا ةعقوم دعب روصنملا هدراط اميح « ةيناغنب ىلع نإ هتلحر ىف ىناجتلا

 رزوت ىلع كلذ دعب ىلع تام مث «روصنملا هنع عجرف «رزوت ءارحص ىف لغوت
 . ©؟9هيلع ىضقف هتوقرت ىف هباصأ مهس نم

 مرطضي وهو « ىبحم هوخأ هدعب نم رمألاب ماق « ةيناغ نب ىلع ىفوت املو
 « نيدحوملا دض ةروثلا ةدايق ىنعأ « هتاياغ لثم قيقحت ىلإ ريو « هلم لثع
 رئاس ةفلاحم ىلع هيخأ لثم « كلذ ىف ًادمتعم « ةيقيرفإ ىف مهناطلس ىلع ءاضقلاو
 ىذلا فلاحتلا ددج هنإف مث نمو . مهريغو زغلاو برعلا نم ةميصخلا رصانعلا

 لطي مل فلاحتلا اذه نكلو .زغلا معز شقارق وأ شوقارق نيبو هيخأ نبب ناك

 سنوت ىلإ راسف « نيدحوملا ةعاط ىلإ حنج نأ ثبلام شقارق نأ كلذ . هدمأ
 ةتقو اه ماقأو « ميركتلاو باحرتلا ىبتنمب هاقلتف ء ديز ىبأ ديسلا اهلاوب عمتجاو

 لءاستن نأ انل قع انهو . 29ه ه8 ةنس ىف كلذ ناكو « هتياعر تحتو هفنك ىف
 اهدفوأ ىلا ذقنم نبا ةرافس نيبو شوقارق فرصت نب ةقالع ةمث تناك له

 كولمم شوقارق ناك دقل ؟ ىدحوملا ةفبلخلا ىلإ ماعلا اذه سفن ىف نيدلا حالص
 ناطلسلا ىخأ نبا « ىداش نب بويأ نب هاشنهاش نب نيدلا ىت رفظملا كلملل
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 « ناطاسلا ءاحيإب عقو دق شوقارق ترصت نوكي نأ نكمملا نمو «نيدلا حالص
 ىلإ ليمتال اننأ ديب . ىدحوملا طالبلا ىدل هريفس ةمهم باعصلا روتعنال ىح
 ىف نيديالو « هل مامذال ًارماغم الإ نكي مل شوقارق نآل « ىأرلا اذ ذخألا
 ىلع لبق نم شوقارق مدقأ دقو . دحأل ءالولا نيدب اهزوجي ناك ىلا تورظلا
 ةبوتلا ضرعب ةّمحلا ةعقوم بقع روصنملا ىلإ بتك اميح ةوطحلا هذه لثم ىلع
 نم رفي «نيدحوملا ةعاطب رهاظتلا نم ةريسي ةرتف دعب هارن انإف مث نمو . ةعاطلاو
 املو . هترافس ةيدأت نم ذقنم نبا ىهني نأ لبق كلذو « هتارماغم فنأتسيلسنوت
 « اهلهأ نم ةعاجلتقو « ةعداخم اهلخدي نأ عاطتسا ؛ سياق ىلإ شوقارق لصو

 بابذ نم برعلا خايشأ ىعدتساو « ىرخأ ةرم نيدحوملا ىلع هجورخ نلعأو
 « ديماحملا معز ةيقب نب قوط نب دومحم مهيب نمو « مهنم نيعبس لتقف « ماسو
 سليارط ىلإ راس مث .©7سباقب نيسورعلا رصق لخاد كلذو « ةيراج نب ديمحو
 ىلوتساف ديرحبا دالب ىلإ كلذ دعب راسو « ىدحوملا اهك اح دي نم اهلع ىلوتساف
 عقو ذئدنعو . ةيناغ نب ىبحي هفيلح رقم ديرحلا دالب تناكو . اهئاحنأ مظعم ىلع
 «نسحكي ١» ف رعي عضم ايقتلاف « قياسلا هفيلح لاتقل ىبحي راسو « امهنيب فالحلا

 ىبحي عبتأو « لابحلا ىلإ رفو « ةعينش ةميزه شوقارق مزهف ؛ سلبارط لامعأ نم

 نم اهراصح دعب كلذو « شوقارق بئان توقاي دي نم سلبارط عازتناب هرصن
 توقاي ىلع ضبقو « ةقرويم ىلاو هللا دبع هوخأ هيلإ امهم ثعب نيبكرعي رحبلا
 ةقرويم ىلع نودحوملا ىلوتسا ىتح « اهم نيه ثبلف « ةقرويم ىلإ ًادفصم هلسرأو
 هع نبا ىبحي نيعو . شكارم ىلإ دصقو « هنع جرفأ ذئدنعو « ه 096 ةنس
 ىوس ضب ملف . هتارماغم عباتيل اهرداغو « سلبا رطب هنع ًابئان ىزاغ نب نيفشات

 مهتعاط اونلعأو « اهنم هوجرخأو قرويملا بئانب سلبارط لهأ راث ىح ليلق
 . ©2ىرخأ ةرم نيدحوملل

 .تاكرح عبتت ىلإ دوعنل « دحلا اذه دنع ةيقيرفإ ثداوح ىف فقن نحنو
 ءاهز نيدحوملا دض ةكرعملا ةدايق ىف ىضع نأ هل ردق ىذلا « ةيناغ نب ىحي
 ةلودلا ناطلسو « ىرخألا ولت ةبرضلا مهتاوقب لزني وهو « اماع نيسخ ءاهز
 ا . اعابت عدصتيو زب ةيقيرفإب ةيدحوملا
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