
 كلان ارصفلا

 كرألاةمقوم

 مهغالبإو سلدنألا ةالو مدقم . حتفلا طابر ىلإ هريسم . ةيقيرفإ ىلإ ريسلا ىلع روصنملا مزع
 هتطلل روصنملا ليدعت . سلدنألا ىضارأ ىف مهثيعو ىراصنلا تاراغ . ىراصنلا عم ةئدهلا ءاضقناب

 رثاس مدقمو ةبهألا مامتإ . لوحتلا اذه ثعاوب نع ىرخأ ةياور . سلدنألا ىلإ روبعلا ىلع همزعو

 . ةريزحلا هبشىلإ ةفيلخلا مث ةيدحوملا شويحلا زاوج .زاجما رصقىلإ شكارم نم روصنملا ريسم . دوشحلا
 . ةلاتشق ىلإ هجورخ مث ةبطرق ىلإ ةفيلخلا ريسم . ةبهألا لاكتساو زييقلا ءارجإ . ةيليبشإ ىلإ هريسم

 هئاقل ىلإ ةفيلخلا ريسم . كرألا ةوبر ىف هتاوقب هلوزن . حابر ةعلق وحن هريسم . نماثلا وسنوفلأ ةبهأ
 ىدحوملا شيملا ميسقت .. لاتقلا ةطخ ىف ديدانص نبا قاد عئالطلا كابتشا . كرألا برق هلوزنو

 . ةيدحوملا شويحلا بيترت . ةكرعملا ضوحلا مهدادعتسا . كرألا بوص نيدحوملا فحز . هداوقو
 عساتلا ىحض ىف ةكرعملا هدب . كرألا ةكرعم ناديمل نايع فصو . داهملا لع ثحلاو نارفغلا لدابت

 فنع . بلقلا ىلع نييلاتشقلا موجه . ىدحوملا ركسعملا وحن مهعافدناو نييلاتشقلا لوزن . نابعش نم

 .ىراصنلا وحن زازغألاو برغم لاو سلدنألا شويج عافدنا . ىيحي ىبأ ماعلا دئاقلالتقم . هتعور و لاتقلا

 . مهدصحو مهلع زازغألاو ةعوطملاو برعلا ةلمح . ةوبرلا ىلإ رارفلاو دادترالا ىلإ ىراصنلا رارطضأ

 نصحل نيدحوملا ماحتقا . مههرارفو ىراصنلا عايترا . ىراصنلا وحن هتاوق رئاس ىف ةفيلخلا فحز

 قافتالا . ةلطيلط وحن هلف ىف ةلاتشق كلم دادترا . ةكرعملا راودأل ةيئارصتلا ةياورلا فصو . كرألا

 . ةكرعملا جئاتن . نصحلا ةيماح حيرستو نيململا ىرسألا ذاقنتسا . كرألا نصح ماست ىلع نيقيرفلا نيب

 ةعقوم و ةقال زلا ةعقوم نيب ةنراقملا . بالسألا و متانغلا . نيملسملا رئاسخ . هرئاسخو ىلاتشقلا شيحلا ددع

 ياسا جئاتتلاو فورظلا ثيح نم نيتعقوملا نيب فالخلا . نيتكرعملا ىف ةروطسألا رصنع . كرآلا

 ميسقت . ةعلقلا هذه لالطأل نايع فصو . اهماحتقاو حابر ةعلق ىلع نيدحوملا فحز . نيدحوملا رصف

 عماجلا حالصإب روصنملا ةيانع . ءارعشلا ىنامت . حتفلا بتك هيجوت . ىلإ هدوع . مئانغلل روصنملا
 نم روصنملا ريسم . وزغلا فانئتسال دادعتسالاو زييّملا . ةيليبشإ ىف ءاتشلل هؤاضق . هتعموص مامتإو ٠

 « ةلاجرت ةئيدم ىلع مهؤاليتسا .٠ شجناتنم نصح نيدم-وملا حاتتفا . ةرودام رتسا ةقطنم ىلإ ةيليبشإ

 . اهزاوحأل مهيرختو ةريبلط ىلإ مهريسم . اهتيماح رسأو ايثنمالب ةنيدمل مهماحتقا . ثوركاتنامو
 . اهطئاسبل مهيرختو ةلطيلط نم نيدحوملا بارتقا . ةازغلا .اقل نع مهماجحإو نييلاتشقلا باجتحا
 نيدحوملاوزغ . نيدحوملا نم ةوقب هدادمإ . روصنملاب نويل كلم راصنتسا . ةلطيلطل ,هوزغ نع ةياور

 ةوزغلا هذه جهاتن . ةيليبشإ ىلإ مث ةبطرق ىلإ روصنملا دوع . اهضارأل مهيرختو ةلاتشقل نيينويللاو
 . ةيلاتلا ةوزغلل هدادعتسا . ةالولا ضعب نييعتب همايق . راظنلاو لاعلا رمأب روصنملا ةيانع . ةيبلسلا

 . اهب هلوزنو ةبطرق ىلإ هريسم



 اسلوال

 ةقلقملا ءابنألا كلت ( م 1144 ) ها 04٠ ةنس لالخ روصنملا ىلع ترتاوت امل

 صفح ىنأ نب ديعس ىنأ خيشلا اهلاو بتك هيلع تلاوتو « ةيقيرفإ ثداوح نع

 ريسي نأ مزتعا ءمهثيع دادتشاو برعلا تاراغ مقافتو « ةيناغ ىنبرمأ لاحفتسا نع

 كلانه موقيل « حتفلا طابر ىلإ شكارم رداغف « هسفنب رومألا ةحلباعمل ةيقيرفإ ىلإ
 هتايلعت ىلتلروضحلاب سلدنألا ةالو ىلإ هبتكب ثعبو « ةبوغرملا ةلمحلا دادعإب
 ههرا”ةنس ى ةلاتشق كلم عم تدقع ىتلا ةندهلا نأ اوررق طابرلاب هيلع اودفو الف
 كلم .ىأ هنأو « اهلجأ ىهننا دق ؛ سلدنألا ىلإ قباسلا هزاوج بقع (1140)
 « كلذب اهرذني اهدودح ىلع ةعقاولا ةيءالسإلا روغنلا عيمج ىلإ ثعب دق ةلاتشق

 دق « اهلإ ةكرحلل هدادعتسابو « ةيقيرفإ ثداوح ةفيلحلا لاغشنا ىلع ًاداّتعا هنأو

 2 اف نونخثيو 2 اهلع نوربغي سلدنألا ءاحنأ فلتخم ىلإ هتداقو هطاقأ ثعي

 رداغو « سلدنألا ةالو روصنملا فرصف .2"ةيليبشإ زاوحأ مهئاراغ تغلب ىتح

 هيلع تلاوت نكلو . ةيقيرفإ ىلإ ريسي نأ همزعىلع وهو « ةسانكم ىلإ حتفلا طابر
 مقافتو « ودعلا ةأطو دادتشاب « اهف روغتلا ةداقو « سلدنألا لهأ بتك ذئدنع
 ثبول نترام ةلطيلط نارطم ثعب دق «ةلاتشق كلم نماثلا وسنوفلأ ناكو . هتاراغ
 تلوتساو « ثيع دشأ اهف تثاع « سلدنألا ىضارأ ىلإ ةضحم ةيبيرخت ةلمح ىف

 « روصنملا ىلإ اهلك ءابنألاو تابطاخْملا هذه تعفرف . ةيشاملاو مئانغلا نم ريثك ىلع
 لدعي نأ ذئدنع ىأرو « هتمضأو هتقلقأف ةيقيرفإ ىلإ ريسلل دعتسي ةسانكم ىف وهو
 ىلإ ريسلل ةدعلا دعت نأو « ةيقيرف] ةالو ىلإ دادمألا ثعبُش نأب رمأف « هريس ةطخ

 تناكتو « بوص لك نم دوشحلا تلبقأو « ذئدنع ةكرحلا تدتشاف ء سلدنألا

 .©01ا- تاوقألاو نؤملا ريسيتو ءامرقل دشأس لدنألا لإ روبعلا ىف نيدهاجما ةبغر

 ىلإ روبعلا ىلع همزع روصنملا ىلع تامأ ىلا فورظلاو تعاوبلا ىه كلت

 « ةلاتشق كلم نأ اهتصالخ ىرخأ ةياور ةمث دجوت نكلو . ةيناثلا ةرملل سلدنألا

 بهأتي وهو « روصنملا ىلإ ثعب دق ناك ةلاتشق كلم نأ اهصالخ ىرخأ ةياور ةمث دجوتو )١(
 اهب ماق ىلا تاراغلا ءابنأ تلصو الف « ديككلا رمي وهو « ةندهلا ديدجت بلطي هلوسر « ةيقيرفإ وزغل
 رحبلا ىلإ هزيهجتو هدرطب روصنملا رمأ ءاروصنملا ةلحم ىف لوسرلاو « سلدنألا ىضارأ ىف نويلاتشقلا
 بجحلا عفر » هباتك ىف ىجاطرقلا مزاح نسحلا وبأ كرألا ةعقوم نع هثيدح لالخ ةياورلا هذه دروأ )
 . (155 صا فاطيربلا فحتملا طوط# ) « ةروصقملا نساحم ىف ةروتسملا

 . 540 ص " ج نودلخ نباو « 145و 141 ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا 02(



 اة

 «سلدنألا ىضارأ ازغ «نيدحوملا نيو هنيب ةدوقعمتناكى لا ةندهلا ءاضقنارثأ ىلع
 اباتك روصنملا ةفيلخلا ىلإ هجو كانهو . ءارضحلا ةريزحلا ىح هتاراغ ىف لغوتو
 ةرورغ ضيفي بولسأب هيف هادحتي « راخفلا نبا ىدوهلا هريزو ءاشنإ نم
 ابف زوجيل نفسلا هيلإ لسرءلف « زجعوأ نّبج نإف « هلاتقل ىنأي نأ « ةحاقوو
 سانلا رفنتساو « كلذل بضغ روصنملا نأو « هيدل ناكم زعأ ىف هلتاقيو « هيلإ
 اذه صن نم ودبي هنأ ىلع . 22 سلدنألا ىلإ ةيناثلا هتكرح تناكو « داهجلل
 0 ةحارلا ىلإ مهدالخإو « سلدنألا ءاسؤؤر لكاوت » نع هئدحت نمو « باطخلا

 ناكهنأو « ةلاتشق كلم سداسلا وسنوفلأ ىلإ هتبسن حجرأ ةقيرطب نكمي هنأ
 . ىدحوملا ةفيلخلا ىلإ سيلو « نيفشات نب فسوي ىلإ ًاهجوم

 دق « ةيدحوملا ةلمحلا تابهأ تناك (م 1144 ) ه ه91 ةنس لئاوأ فو
 فو . ةلبقلاو برغملا دالب رئاس نم دوشحلا تعمتجاو « ًاريبك ًامدقت تمدقت
 ةفيلخلا جرخ « ةروكذملا ةنسلا نم ىلوألا ىدامج نم رشع نماثلا سيمحلا موي
 رئاس نم هرثأ ىف قحالتت شويحلاو « شكارم ةرضح نم روصنملا بوقعي
 مظنتب ىع كلانهو « ( ريغصلا رصقلا ) زاجنا رصق ىلإ اوت راسو « ىحاونلا
 لئابق مث برعلا لئابق رحبلا زاج نم لوأ ناكف ءزاوحلا أدب مث « شوبحلاا نيومت
 « ديبعلاف « نودحوملا مث « ةعوطملا شويحلاف « ةراغف « ةدماصملا مث « ةتانز
 « ءارضحلا ةريزحلا ىضارأب ترقتساو وحنلا اذه ىلع شوبحلا زاوج مث املو
 « ءاهقفلاو ءامعزلاو نيدحوملا خايشأ نم ريبك عمج ىف رحبلا روصنملا ةفيلحلا ربع
 ةرخآلا ىدامج نم نيرشع سيمحلا موي ىف ©”فيرط ىلإ هروبع ناكو « ءالعلاو

 . (م ١188 ةنس هينوي لوأ ) ه ه1 ةنس

 هيقلو « ةيليبشإ ىلإ هريس فنأتسا مث  ًادحاو اموي فيرطب روصنملا ماقأو
 همدقت مث « اهنايعأ نم ةعامجو صفح ىنأ نب بوقعي ديسلا ةيليبشإ ىلاو قيرطلا ف
 جراخخ ةريحبلا رصقب ةفيلخلا لزنو « ةيسلدنألا ةرضحلا ىف لوزتلا بابسأ هل دعيل

 ركب ىنأ ىلإ ةفيلخلا دهعو « هيلع مالسلل ةرضاحلا لهأ عرهو « روهتج باب
 ضورو « 470 ص ١ ج تايفولا ف ناكلخنباو « 44 ص ١ جارتألا كلا جاد 690 7

 ١/8 ص م ج (8عواقاه لا ءماعم قع ةلجم ىف وريمير ةعبط ىريونلاو « 4١ه ص ساطرقلا
 عواسلتمو ظزوئومزعمو 1. الكل ةسم 1919 م. 218)

 ةريزحلا ىلإ ربع هنأ ساطرقلا ضور ىفو « 155 ص ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلا (؟)
 ١45(. ص) ءارضملا



١144 

 ةدعملا رودلا ىف رباكألاو خايشألا لازنإب « ةنيدملا خايشأ هئالمزو رهّز نبا
 سيمحلا موي كلذ ناكو « هيلع مالسلل تاداسلا لوخدب نذأ رهظلا دعبو « ملوزنل

 جرفلا نصح ىلإ ةفيلخلا بكر دغلا ىفو . ةيناثلا ىدامج نم نيرشعلاو عباسلا
 داع مث . هئاور نسحو هتعنمب بجعأو « ةيليبشإ جراخ هئاشنإب رمأ دق ناك ىذلا

 دنحلا رئاس ظتناف « زييّقلا ءارجإب رمأ تبسلا موي ىو . عماخلا دجسملا رازف
 « ءانبألا نم رضح نم هعمو ةفيلخلا بكرو « ةلماكلا ددعلاو « رخافلا ىزلاب

 تجرخأ مث « اليبق اليبقو « ًافص ًافص دنحلا ضرعتساو « ءارزولاو ةبارقلاو
 . ©)دوشحلا رئاس ىلع تعزوو « تاكربلاو بتاورلا

 ىف هططخ عضيو « هتابهأ لككتسي وهو نيعوبسأ ةيليبشإ ىف روصنملا قفنأو
 ( هينوي 7١ ) بجر نم رشع ىداحلا سيمحلا موي ةحيبص ىو « ةيورو ةانأ

 موي الإ لصوف ريبكلا ىداولا رب قيرط ًاقرتخم « ةبطرق ىلآ ًادصاق ةيليبشإ رداغ
 لاداروم باب نم اهنم جرخخ مث . مايأ ةثالث اهم حارتساو « هنم رشع عساتلا ةعمجلا

 لوبس بوص ًامميم الامش هتاوق ىف راسو « هنم نيرشعلاو ثلاثلا ءاثالثلا موي ىف

 . حابر ةعلقو ةرطبلش
 دس د

 كلذ ءانثأ تمارت دق « ةرخخازلا هشويجو ىدحوملا ةفيلخلا روبع ءابنأ تناكو
 ىلع نويرك ةنيدم ف « سيتروكلا ١ عمجف « نماثلا وسنوفلأ ةلاتشق كلم ىلإ
 ءارمألا نم هعابثأ رئاس ىعدتساو « عسوام لكب برحلل بهأتي ذخأو لجع

 ىكلم هيليمز ىلإ ثعبو ءدنحلا نم عاطتسا ام لكدشحو «مهتاوق ىف فارشألاو

 دفو ىتح ةلطيلطب امايأ رظتناو « كلذب هادعوف « نوعلا بلط ىف ارافانو نويل
 هناي ىداو ربم قرتخاو « بونحلا ىلإ ًاعرسم اهرداغ مث « مهدوشح ىف هعابتأ

 « نويل كلم هفيلحو هليمز مدقم رظتني ملو « حابر ةعلق ىضارأ وحن اهجتم

 ارافان كلم هبيرق مدقم كلذك رظنني ملو « ةريبلط ىلإ هتاوق ف لصو دق ناكو
 ىلع رصنلا نم ًاقثاو « هتابهأو هتاوق ةفك ناحجر نم ًاقئاو ناك ذإ « ( ةّرن )

 . مهتاوق تغلب امهم « هئادعأ

 ةامسملا ةلحملا ف ديدج نصح ءاشنإب ليلقب كلذ لبق أدب دق ةلاتشق كلم ناكو

 .198و ١97 ص برغملا نايبلا )١(



 دا 6و

 رشع دحأ ةفاسم ىلع عقت « « حابر ةعلق لامعأ نم ةريغص ةلحم ىهو . « كرآلاب »

 « ةيلاع ةوبر قوف موقتو «20ةثيدحلا « لاير دادويث » ةنيدم ىلرغ ىف ًارموليك

 ةلاتشق نيب دودحلا ةطقن ىه ذئدنع تناكو « هناي ىداو رب ىتح اهحوفس دتمت

 امزتعم اهم ركسعو « هتاوقب ةلاتشق كلم هجتا ةلخنا هذه ىلإف « نيملسملا تت
 . هيضارأ لخاد ىلإ دودحلا روبعب مل حمسي الآو نيدحوملا ىلي نأ

 ةبرقم ىلإ لصو ىتح حابر ةعلق ًاقرتخم هريس ىف رمتساف روصنملا ةفيلخللا امأو
 ساطرقلا ضور بحاص انل لوقيو . كرألا ف ركسعملا ىلاتشقلا شيحلا ةلحم نم
 هنإو « ناتبيرق ناتلحرم كرألا ن نيبو هنيب ىب ىتح هريس ىف رمتسا ةفيلللا نإ

 هيلوي ١7 ) هه١91 ةنس نابعش ن نم ثلاثلا سيما موي قى كلذو «كلانه لزن

 نم ةيرس ترهظ ىنح هتلحم ىف رقتسي ىدحوملا شيحلا داكامو : (م194١1 ةنص

 دئحلا نم ةفئاط اه ترفظف « نيماسملا رابخأ علطتستل تجرخ نيلاتشةلا ليخ
 نب كابتشالا عقي "نأ لبق ىرخأ مايأ ةعضب تضمو . التق اهتدابأو نيدحوملا
 مظعم ف عقت ةراسخلا تناكو « نيبناحلا نم عئالطلا ىوس ةمث نكت ملو « نيشيحلا

 تارمتؤملا دقعي « روصنملا ةفيلحلا ناك كلذ لالخ ىو . نيلاتشقلا ىلع نايحألا

 بحاص انل ىوريو « لئابقلا فلتخم خايشأ عم هتارواشم ىرجيو « ةيبرحلا
 هللا دبع ىلأ مهريبك ىلع هولاحأ سلدنألا داوق راشتسا امل هنأ ساطرقلا ضور
 كايتشاب ةكرعملا أدبت نأ بجي هنأي « ةفيلخلا هيأر ىدبأ ديدانص نبا نأو «ديدانص نبا

 ةدماصملاو ةتانز نم برغملا لئابق رئاسو « برعلا لئابقو سلدنألا دوشح رئاس
 نيدحوملا شويج هعمو ةرخاوملا ىف ةفيلحلا رظتني نأو « ةعوطتملا دنجو مه ريغو

 نيملسملا راصتنا نع ةكرعملا ترفسأ نإف « روتسم عضوم ىف مشحلاو ديبعلاو
 ءودعلا ءاقل ىلإ هتاوق ىف ةفيلخللا ردابي ذئدنعف « مهميزه نع ترفسأ نإو « اف
 رصنلا نوكيف « هاوق تبخ دق ذئدنع ودعلا نوكيو « نملسملا روهظ ىمحيلو

 . ©9هعابتا ررقو ىأرلا اذبب بجعأ دق ةفيلخلا نأو « نيملسملل

 شيخا مسقت نع ةماه ليصافت كلذ قوف ساطرقلا ضور بحاص انيلإ مدقيو

 ةنيدملا اهانعممو ©1424 2681 ىه لاير دادوبثو « هلاهتعمو ةينابسإلاب ىه كرألا )١(
 صحف ىف 5/8 818518 0ع 819:608 ىمست ةريغص ةلحم مويلا كرألا ناكم موقتو . ةيكلملا

 . جايد ةعلق

 .3140 ص ساطرقلا نضور (؟)



 مد

 تبسلا موي سلج ةفيلخلا نإ انل لوقيف « ماهلا ءاقللا كلذ ىف هداوقو ىدحوملا

 « صفح ىلأ نب دمحم ىلأن ب ىبحيابأ خبشلا ىعدتساو ءارمحلا هتبق ىف نابعشنمسماحلا
 ربكأ نم ناكو « ىدهملا بحاص قاتنا صفح ىلأ نب رمع معزلا ديفح وهو

 سلدنألا ركاسع ىلع ديدانص نبا مدقو « ةماعلا شيحلا ةدايق هالوف « هئارزو

 ىلع ىوارغملا ليدنمو « برعلا لئابق عيمج ىلع حاير نب رومريجو « اهدوشحو

 « نيرم ىبب لئابق عيمج ىلع ةءامح نب ركب ىلأ نب ويحم دقعو « ةوارغم لئابق
 لئابق ىلع ىنيجتلا ىوقلا دبعل دقعو « داولا دبع لئابق ىلع فسوي نب رباحلو
 ىلع دافعنم نب دمحم « ةدماصملا رئاسو ةروكسه لئابق ىلع رديلجتلو « نجي

 كلذو «ةعوطتملا رئاس ىلع ىنيروألا فلخي رزخ ىنأ جاحلل ًاريبخأ دقعو . ةراغلئابق
 . صفح ىنأ نب ىبحي ىبأل ةماعلا ةدايقلا تحت اهعيمح تادايقلا هذه نوكت نأ ىلع

 . ©ديبعلاو نيدحوملا ركسع ةفاكب هبناج نم نينمؤملا ريمأ صقخاو
 فحرزلاب ةيدحوملا شويحلا أدبت نأ هتداق عم ررق دق « روصنملا ةفيلخلا ناكو

 مامأ طسينملا لهسلا لالخ لعفلاب ةيدحوملا شويحلا تكرحتو . ىراصنلا ةلحم ىلع
 دتما ضفخنملا لهسلا ىف تازنو « اهنم ةبرقم ىلع تراص ىتح « كرآلا ةوبر

 ءاثالثلا موي ىف كلذ ناكو « لع نم اهتروعوو اهتعنم هيلع فرشت ىهو « اهمامأ
 نم ةلمج تجرخ نيدحوملا بارتقا ىراصنلا ىأر امف ( هيلوي )/١19 نابعش نم نماثلا

 اولعفي مل نيدحوملا نكلو « ىدحوملا شيبلا زكارم نم اليلق تمدقتو « مهتاوق
 نودحوملا ضوخي نأ أشي مل روصنملا ةفيلحلا نأ كلذ . ودعلا عم كابتشالل ائيش
 نومدقتملا ىراصنلا ىأر اماف . ىلاتلا مويلا ىف اهضوخخ ررق لب «مويلا كلذ ىف ةكرعملا

 , © مهتحلسأ مهتلقثأ دقو كرآلا ةوبر قوف مهلحم ىلإ اوداع « نيدحوملا دومج

 ءيلوي 18 ) ه 891 ةنس نابعش نم عساتلا ءاعبرألا موي وهو . ىلاتلا مويلا فو

 تئبع » دقو « ةبهألا مدق ىلع اهلك ةيدحوملا شويحلا تناك (م 1148 ةنس
 ماعلا دئاقلا لعجو « فئاوطلاو لئابقلا رئاسل تايارلا تدّقعو « (« برح ةئبعت

 ى برعلاو ةيبرغملا لئابقلا رئاسو ةتانزو « ةئميملا ف سلدنألا ركسع ىيحي وبأ

 )١( ص ساطرقلا ضور 148.

 دقو ©طممنوسع ادانم6 لعد 1هزو لع ©وةهاتااع ةينيتاللا ةينارصنلا ةياورلا (؟)

 ةلجمإ روشنملا ةسسمهس# كع قلاهنعمو كرألا ةكرعم نع هنحب ىف ىثيوه ذاتسألا اهدروأ
 تيممفعم 8وافلاوه لع اذ 2ععمهودنتوأهي هباتك ىف مث ءالوآ. 11. م. 67-69 ديردم, ىرصملا دهعملا
 م. 152



 اخ ]ا

 بلقلا وه لتحاو « ةمدقملا ىف زازغألاو ةامرلاو ةعوطتملا لعجو « ةرسيملا

 ديبعلاو نيدحوملا دنج ىفو « هتصاخ ىف روصنملا ىبو . ةتانته ةليبق نم هموق عم

 , ©9)ةساحلا ةظحللا ىف لخدتلل ةبهأ ىلع « ةرخكوملا ىف

 ثيح « ةرثم رظانم « ىدحوملا ركسعملا ىف ليلقب ةكرعملا ليبق تعقوو
 ريمأ نإ : سانلل لوةيىروهج توصب حاصو ىبحي وبأ ريزولا ماعلا دئاقلا ماق
 ايف اورفاغتي نأو « نارفغ غضوم اذه نإف « هل اورفغي نأ مهلإ باطي نينمؤملا
 اوحاصو ء سانلا ىكبف « هلل مهتاين اوصلخي نأو « مهسوفن اوبيطي نأو « مهيب

 نوجري « هتيوط قدصو هتين نميب مهنأو « ةفيلخلا نم نارفغلا بلطب مهناج نم
 ضيفت ةغيلب ةبطخ ىلأو « جاجح نب ىلعوبأ ىضاقلا ماق مث . نمحرلا نم ريحا
 هذه ناكو « هللا دنع هردقو هتناكمو هلضفو داهحلا ىلع ثحلا ىف « ًانايبو ةسامح
 ءاكذإو « رئارسلا ةيقنتو « رئامضلا هيبنتو سوفنلا شاعنإ ىف اهراثآ ةكرحلا
 . 20 ماازعلا

 ىلا « ةيضئراتلا ةعقبلا فصن نأ « ةكرعملا راودأ فصن نأ لبق انب ردجيو

 ١ , ؟9اهساردو اهترايز انل حيتأ دقو ء ايف تعقو
 « هدودحو هعقاومب ًافورعم لازام : 4لهععم: كرألا ةكرعم ناديم نإ

 كرآلا نصح راثآ كلذك هددحت نكلو « طقف ةرتاوتملا ةياورلا ال « هددحتو هنيعت
 ةوبرلا سفن قوف « هناكم مويلا موقت ىذلاو « ةكرعملا همساب تفرعىذلا « ريهشلا

 «هلرألا ةبحاص مم رم ةسيدقلا ةسينك» ىمسي دبعموأ « ةسينك « اهلتحي ناك ىلا
 ٠ ١ 3م ةكدعنم 3ع ةلدعممو

 «لاير دادويث » ةنيدم ىلرغ نم تارتموليك ةتس وحن ديق ىلع ناكملا اذه عقيو
 « ةدبعم ةيلبج قيرط هيلإ ىضفتو «ةريغصلا « ىتيلبوب » ةدلب ىلرغ لامشو «ةثيدحلا
 نم ةعومجم ىلإ ديعب ريغ ىضفي ء ضرألا نم رضخأ اطيسب ةيادبلا ف قرتخت
 ةوبر عقت « باضهلا هذه نم تارتموليك ةعبرأ وحن ىلعو . ةريغصلا باضحلا
 ةسيدقلا ةسينك مدقلا نصح ا ضاقنأ قوف « مويلا اهلع موقت ىلا 4لدمءم5 كرآلا

 ظعمأ تةيحانلا كلت ىف ىمسي اهسح «دبعملا وآ ةسينكلاهذهو «كرألا ةديسوأ ءمرم

 . 680 ص ١ جابيطلا حفلو « 44١1و ١48 ص ساطرقلا ضور )20(0(
 . 184 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا ( ؟)
 . 19586 ةنس ليربأ نم نيرشعلاو ثلاثلا مويلا ف كلذ ناك ( ؟)



 تالة

 هلجوتو : ةميدق راوسأ هب طيح « عساش ءانف طسو موقي « مددق ءانب نع ةرابع

 « دوقع ةعبرأ ىلع امهنم لك ىوتحي «ةريبكلا دوقعلا نم نافص اهم ةسينك هلخادب

 . ةمخف رهاظم ةيأ اهب تسيلو « دج ةطيسب ىهو

 دتمت ةريبك ةيرخص ةبطصم ىف الوأ ودبتف « مدقلا كرألا نصح راثآ امأو

 دبعملا نأ ىلع لدي ام وهو « اهوح رودتو « ةوبرلا ةفاح ىلع دبعملا روس جراخ

 دوم هع دامو ولل سوو صول ايس

 « ةلئايملا ضاقنألاو راجحألا دوجو نم رهاظو + هيبرغ ىف عقت نصحلا راوسأ

 « رم ةئامثالث وحن دتمي ناك « نصحلا ءانب نأ ربا برق ىتح ًابرغ اهدادتماو

 ىداو رهن ىلع ًاضيأ لطت ىهو « ةوبرلا نم « ةيفلخلا ةيحانلا ىف دجوي هنأ انك

 . نميدق نيدقع راثآ « هناي

 « روخصلاو راجحألا نم ةريبك ةلتك « ًابرغ ضاقنألا ةياهن دنع دجويو

 برشتل لا ىلإ اهليخن هنم دوقت تناك  ناسرفلا نإ لاقي « مددق برس رثأ اهنحتو

 نم ةلتكلا هذه ىلإ لصت « اهركذ قبس ىلا نصحلا ةبطصم ضاقنأو + هئام نم

 لالخ ودبي هنأ انك . ناكملا ث يعرج عي نأ ىلع لدي امم «ضاقنألا
 . ةعيدقلا ناردحلا سس أ نم ريثك ةدتمملا لضاقنألا

 هنأ ىلع حلطصي « « جردتم قيمع داو ىلع بونحلا هاجتا ىف ةوبرلا فرشتو

 هلامش نم ىداولا اذه ءاذحي هناي ىداو رهن ىرجمو : ةعقوملا هيف ت تعقو ىذلا ناكملا

 اذه ىلع مويلا قلطيو « كرآلا ةوبر لوح ةريبك ةءانحنا ىف روديو « هبرغو

 ٠ الفلاه >ذءوم « وجيد ةلم و مسا ةرضحلا هرمغت ىذلا ىداولا

 اناكم لتحت تناك « ىلاتشقلا شيحلا ةلحم نأ ةكرعملا راودأ فاصوأ نم ودبيو

 « ىيلبوب ةيرق هاجتا ف دتميو «نصحلا نم ةبرقم ىلع «كرألا ةوبر فراشمم لصتي
 طيسبلا نولتحم اوناك نيملسملا نأو « هناي ىداو رهن ىلإو « نصحلا ىلإ دنتسيو

 .رهلا راسي ىلإ ايرغ مهتلحم دنتستو ء ىداولا لفسأ ىف مهلابق عقاولا

 ةنس هيلوي 18 ) ه 091 ةنس نابعش نم عساتلا - مويلا اذه ىحض ىو

 نيدحوملا شويج اوأر اهيح نويلاتشقلا ناكو . ةبقئرملا ةكرعملا تبشن - ( م4

 ىف مهلحم نم اولزن دق « ةئبعت لك أ موجهلل تئبع دقو « ءىطبي مهنلح وحن فحرزت
 «سمادلا ليللاك» مهو ةيمالسإلا ةياورلا مهفصت اهسح وأ « ةمئاق ةفيثك فوفص



 تالوكال

 بحاص ردقيو . « اجاومأ بقعت اجاومأو ًابارسأ ولتت ًابارسأ « رخازلا رحبلاو
 فال آ ةعبس وحنب نييلاتشقلا نم ىلوألا ةعفدلا هذه ىف طبه نم «ساطرقلا ضور
 عبتتي مث . « درزلاو تاضيبلاو ديدحلاب بجتحا دق مهلك» سراف فال ةينامث وأ
 اهليخ تمطل ىبح تعفدنا اهنإ لوقيف « ةمحاهملا ةينارصنلا ةوقلا هذه تاكرح

 بارقالا ىلإ تداعو ؛ اليلق ترقهقت مث « تداكوأ نيملسملا حامر فارطأ

 خيشلا ناك كلذ ءانثأ فو « ىلعفلا موجهلل تأيهتو تدترا مث « نيملسملا نم
 صالخإو تابثلا ىلع دنحلا امهم لك ثحي « ديدانص نبا دئاقلاو ىبح وبأ

 اهدوقي ىلا بلقلا تاوق ىلع نييلاتشقلا موجه زكرت ًاريخأو : لامعألاو تاينلا
 روصنملا ناكو « ةفيلحلا هدوقي ىذلا حانحلا وه هنأ نيدقتعم « ىبحي وبأ ماعلا دئاقلا

 هدونجو ىبح وبأ لتاقف « بلقلا ىلع ةيفيلخلا مالعألا عفرت نأب لعفلاب رمأ دق

 نم ةعامج هعم لتقو « ىبع وبأ لتقف « ةفينع تناك ةمدصلا نكلو « لاتق دشأ
 زازغألاو ةعوطملاو برعلا لئابق تمدقت ذئدنعو . مهريغو ةعوطملاو «ةتاتنه نم
 شويح ديدانص نبا دئاقلا عفدو « بناج لك نم ىراصنلاب اوطاحأو « ةامرلاو

 شويحلا تعفدناو « ربربلا لئابق رئاسو ةتانزلئابق هعم تفحزو ةكرعملا ىلإ سلدنألا
 ءامدلا تلاسو « نيقيرفلا نيب لاتقلا دتشاو « نييلاتشقلا ةلحم وحن اهنلمجي ةيدحوملا
 + قولا ةمجفلاب تعلظفاأ ىلا « نيلاتشقلا ةمدقم 'ىف لتقلا رثكو « ةرازغب

 رقهقتلا ىلإ نويلاتشقلا رطضا ىتح « ةدشو فنعب وحنلا اذه لع لاعفلا رمتساو
 .©0نيلاتشقلا ىلع ةميزملا رداوب تدبو « مهتلحم اهلتحت ىلا ةوبرلا وحن رارفلاو

 ةالصلا بحاصننبا ةياور نعلقني حجري اهف وهو « برغملا نايبلابحاصن كلو
 موجه نإ انل لوقيف . ىرخأ ةروص ةكرعملا نع انيلإ مدقي « ةرصاعم ةياور ىهو
 ةعامج رقهقت نع رفسأ هنأو « ةيدحوملا شويحلا ةرسديم ىلع الوأ زكرت نييلاتشقلا
 كرتو « هسفنب ضمن « كلذ روصنملا ىأر الف « ةقوسلا طالخأو ةعوطملا نم
 «ودعلاىلع موجحلاو تابثلا ىلع دنحللا ثحي وهو « ًادرفنم مدقتو « اهلاحىلع هتقاس

 تعفدناو « مهمتا زعو مهممه تمرطضاف ءدنحللا سوفن ىف عقو قمعأ هتكرحل ناكف

 « لاتقلا دتشاو « ناشيحلا محتلاو ء ةدشب نييلاتشقلا وحن لئابقلاو دوشحلا رئاس
 . رارفلاو رقهقتلا ىلإ ةياهلا ىف اورطضاو ء نيلاتشقلا فوفص ىف لتقلا رثكو

 عومج لتق نع ترفسأو « سمشلا بورغ ىتح مويلا ىحض نم ةكرعملا تمادو

 )١( ص ساطرقلا ضور ١49 16١2.



 هه 7 ةراج

 نم ًاسراف نيرشع وحن ى رفي نأ ةلاتشق كلم عاطتساو « ىراصنلا نم ةميظع
 تمصتعاو « ءىبث ىلع ىوليال ةلطيلط بوص ليللا حنج تحت راسف « هباصأ نم
 , ©0كرألا نصح ىراصنلا لولف مظعم

 . ىلوألا ةلوحلبا ف نيلاتشآلا ةميزه دعب ثدح ام ةيمالسإلا ةياورلا انل لصفتو
 « ةلاتشق كلم نماثلا وسنوفلأ نأ «٠ ساطرقلا ضور بحاص لاوقأ نم ودبيو
 اورفو « نويلاتشقلا دترا الف - كرألا ةوبرب هتاوق قاب عم امصتعم ذئدنع ناك
 اودتراف « ةيدحوملا تاوقلا مهنيب تلاح « اه ماصتعالا نولواحم ةوبرلا وحن

 « ةامرلاو زازغألاو ةتاتنهو ةعوطملاو برعلا مهلع تلمحف « لبسلا وحن ةيناث

 املو . مهرخآ نع ةياورلا لوقت اهسح مهونفأو 0 ًادصح مودصحو
 ءاوللا اهتمدقم ىفو « تايارلا ترشنو لوبطلا تبرض « ثدح امب ندنمْوملا ريمأ

 هديكوت « نييلاتشقلا وحن ةيدحوملا تاوقلا ف روصنملا فحزو « ضييألا قيلخلا
 برض عمسو « هتاوقب لحام ىأر اميح ةلاتشق كلم ناكو . لئابقلاو دوشحلا رئاس

 «هتاوق نم ىبت امب نيدحوملا دض ىلي نأ مزتعا دق « قاوبألا جيجعو « لوبطلا

 اهمارطضاو اهموجه ةعورو«ةيدحوملا شويملا ةفاثك اوأر انيحنييلاتشقلا نكلو

 « ارسأو التق مهدصحت « نيدحوملا ناسرف مهب تقحالتف « رارفلا ىلع اولوع
 نكلو ء هب مصتعا دق نماثلا وسنوفلأ نأ نونظي ءةلرألا نسيان ويلملا ظاحاوت
 « ةونع نصحلا نوملسملا لخدف « « ةيفلخلا هباوبأ دحأ نم رارفلاب ذال دق هنأ نيبت

 نم + ئراصتلا ةلحم قامو  هيفام عيمج لع اووتحاو « هياوبأ  راثلا اومَوضأو

 م ؟©9ءاسنلاو باودلاو عاتملاو حالسلاو بالسألاو رئاخذلا

 نييلاتشقلا نأ « ةيمالسإلا ةياورلا لاوقأ نم ودبي هنإف « لاح ىأ ىلعو

 مدقتو . ةينارصنلا ةياورلا كلذ ىف اهديئتو : نيدحوملا ىلع موجه اب اوأدب نيذلا
 ةياورلا هلوقت امع اليلق فلتخي ًازجوم ًافصو « ةكرعملا نع ةينارصنلا ةياورلا انيلإ
 حابصلا ف مهتلحم نم نومدقتي « نيدحوملا نويلاتشقلا ىأر امل هنأ وهو « ةيمالسإلا

 نويلاتشقلا جرخو « ىراصنلا ركسعم ىف ةجض تثدح « مويلا كلذ نم ركابلا

 طقس ىلوألا ةمدصلا قو < نيملسملا عم اوكبتشا مث « اومدقتو ماظنلا نم ليلق ىف

 . ةراوقب ءامدلا ثلاسو  نقيرفلا نب لاتقل داو « ىراصنلا رباكأ نم ةدع
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 ىلإ هسفنب مدقت وحنلا اذه ىلع ةكرعملا ىف نوطقسي هلاجر ةلاتشق كلم ىأر املو

 هلاجر نكلو . الامشو انيمي نيملسملا ىف هلاجر نم ةفئاط عم نخئي ذخأو « مامألا

 نأ دعب اصوصخ « ةيدحوملا دوشحلا ظغض اومواقي نأ مهلع ليحتسي هنأ اوأر

 اوعرضتف « راهلا فصتنم ىلإ ةكرعملا تلاطتسا دقو « ىراصنلا نم رشك طقص

 هنكلو . ىراصنلا نع لخت دق هللا نأ ودبي هنأو ًاصوصخ « هتايحب ظفتحم نأ هيلإ
 رفن ى ةلطيلط وحن دتراو «هتدارإ مغر ةكرعملا نم هوبذجف « مهلإ ىغصي نأ ىلأ

 , 20 ىبأو ًانزح ثدح امل رطفنت مهمولقو ناسرفلا نم

 لولف تأخل « ةمب زهلا بقع هنأ ىلع ةينارصنلاو ةيمالسإلا ناتياورلا قفتتو

 ةياورلا ردقتو . ةياكسب ىد ثيولوجيد نود ةدايقب كرألا نصح ىلإ نيلاتشقلا
 ةفيلخلا ناكو « نصحلا نودحوملا قوطف « فالآ ةسمخم لولفلا هذه ةيمالسإلا
 هميدخخو هفيلح لاوقأ نم دكأت هنكلو « هيلإ أخ دق ةلاتشق كلم نأ دقتعي روصنملا
 رارفلاب ذال دق كلملا نأ ءهتلحمب دوجوملا ورتساك ىدتيدنانرفورديب نود ىلاتشقلا

 رشع ىلا ىطعُمي نأو « لالا ىف نصحلا ملستب روصنملا بلاط ذئدنعف « ةلطيلط ىلإ

 « ًاريسأ هسفن سيو شكارمب هيلإ وجيد نود رضحي ىتح « ةنيهرك ًاسراف

 ةيمالسإلا ةياورلا انل لوقتو . هيف نم لك لتقيو نصحلا محتقي فوس هنإف الإو
 هرطبب هيمستو ) ثيدنانرف ورديب نود ةطساوب مت قافتالا نإ « ىرخأ ةهج نم

 قالطإ لباقم نيملسملا ىرسأ نم فالآ ةسخ نع جرفي نأ ىلع ( سدنارف نبا
 ىلع ًاصرح « قافتالا اذه ىضترا روصنملا نأو « نصحلاب نيروصحملا نييلاتشقلا
 عاطتسا اذكهو . ةيليبشإ ىلإ تهجر نئاهر تذخأو « نيملسملا ىرسأ ذاقتتسا

 . ©0ةلطيلط ىف هكيلمب قحلي نأو « نصحلا نم جرخي نأ ثيولوجيد نود

 ةياور كّرألا نصح ملست نع انيلإ مدقي ساطرقلا ضور بحاص نكلو
 نيرشعو ةعبرأ كرألا نصح اوذخأ نيدحوملا نأ وهو « لايحلا نم ءىبث اهعبطب

 « جارفإلاب مهلع نك, نأ روصنملا ةفيلخلا ىأرف « مورلا ءامعز نم ريسأ فلأ

 « هيئاج نم فرصتلا اذه نأو « مهكم نأ دعب رسألا نم مهلاقأو مهحارس قلطأف

 تقبس ىلا 0طممدأوسع هاند« ك6 هلو قع حهماتلاع ةينيتاللا ةينارصنلا ةياورلا ( ) ١

 . اهلا ةراشإلا
 تقبس ىلا ةينيثاللا ةيئارصنلا ةياورلاو . 45١1و ١46 ص ثلاثلأ ممقلا ث برقملا نايبلا (؟)

 . ( 184 ص قااطيربلا فحتملا طوطخم ) ةياورلا هذه ةروتسملا بجحلا بحاص لقنيو . اهلإ ةراشإلا
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 تالف

 290 كولملا تاطقس نم ةطقس هوريتعاو « نيملسملا ةفاك ىلعو نيدحوملا ىلع زع دق

 ءرصن مظعأ نودحوملا اف زرحأ ىلا ةمبظعلا كرألا ةعقوم ليصافت ىه كلت
 ةيمالسإلا ةياورلا نأ ىلع . ةيسلدنألا ةريزحلا هبشل ليوطلا مهككح لالخ هوققح

 مدقت كلذ لبق ىهو « ةقرغملا ماقرألاو لاوقألا ضعب ةكرعملا جئاتن نع انيلإ مدقت

 . جئاتنلا هذه عم قفتت ىكل لقعلا اهغيسيال ًاماقرأ ىلاتشقلا شيحلا ددع نع انيلإ .

 هثدحتت نأب ىتكتو « ىدحوملا شيحلا ددع نع ًاحضاو ًائيش انيلإ مدقتال ىهو

 لوقت اهكلو .٠ «©”ءاضفلا هل قيضي شيج هنأب هفصت نأبو « هدوشح ةمظع نع

 لوقيو 29 لجارو سراف نيب امفلأ ةئامنالث ىلع ديزي ناكنيلاتشقلا شيج نإ انل

 ,©لجار فلأ ىتئامو سراف فلأ نيرشعو ةسخ ىلع فيني ناك هنإ ىبضلا

 ى لتق هنإ « ساطرقلا ضور بحاص انل لوقيف « ىراصنلا رئاسخ نع امأ

 «ىريونلا هعباتيو ريثألانبا انل لوقيو . ىصحتالو دعتال فولأ ةرفكلا نم ةكرعملا

 ىرسألا ددع غلبو ءافلأ نيعبرأو ةتسو فلأ ةئام غلب جنرفلا نم ىلتقلا ددع نإ

 « الادتعا رثكأ ىرخأ ةياور ىراصنلا رئاسخ نع دجوت هنأ ديب .«©ًفلأ رشع ةثالث

 نايبلا بحاص انيلإ اهلقن ىلا « نيدحوملا خرؤم « رمع نب فسوي ةياور ىه

 ذخأيو . 29 نلأ نيثالث ءاهز ىراصنلا نم ةكرعملا ىف لتق هنأ وهو « برغملا

 ايبا ياور هتاور ف عاتب وهو « ةروتسما بجحلا و بانك بحاص ةياورل هذهم

 « ريثألا نبا انل لوقيف نيملسملا رئاسخ نع امأو ." ةريسيإ تاليدعت عم برغملا

 ودبت ةياور ىهو « ًافلأ نيرشعلا وحن نيملسملا نم لتق هنإ « ىريوتلا هعباتيو

 ضعب انل لوقتو ٠ ©0ةرثكلا ثيحب نم ءىشلا ضعب اهف ًاغلابم ام رو ةلوقعم

 نيملسملا نمىلتقلا ددعنإو « لئالق رفت نيملسملا نايعأن ملتق هنإ ىرخألا تاياورلا

 . ةكرعملا دمأ لوطو «لاتقلا دادتشالةبسنلاب ليئض ددع وهو ةئامسمحلا وحن غلبي

 )١( ىص ساطرقلا ضور 18١.

 - (874 صم ج ركذلا ةفلاسلا وريم ر رابسجةعبط) ىريوتلاو «4 ه ص١٠١ ج ريثألانبا ( ؟)

 .1494 ص ساطرقلا ضور (+؟)

 . 88 نص # ج ( ةيسلدنألا ةبتكملا ) سمتلملا ةيغب ( 4 )

 . 804 ص اهلإ راشملا ةعبطلا « ىريوتلاو « 4ه ص ١١ ج ريثآلا نبا (ه)
 . 1١98 ص ثلاغلا ممقلا - برغملا نايبلا (5)

 . ( ١94 ص قاطيربلا فحتملا طوطخم ) ةروضقملا نساحم ىف ةروتسملا بجحلا باتك (07)

 .٠ 3074 صمج (ركذلا ةفلاسلا ةعبطلا ) ىريونلاو « غه ص ١١ ج ريثألا نبا ()



 تالااح

 « انه ةيمالسإلا ةياورلا نأ ظحالن نأ الإ انعسيال هنإف « لاح ىأ ىلعو
 مالسإلا نيب مرطضت ىلا « ةمساحلا ةميظعلا عقاوملا هذه لثم ىف اهتداعكو

 مل نإو هليلعتو همهف نكمب « قارغإلاو ةغلابملا نم عون ىلإ حنجت « ةينارصنلاو
 ةكرعملا هذه لثم ىف ةحداف تناك ىراصنلا رئاسخ نأ ققحملا نمو . هتغاستسا نكمت
 « مزهلللا شيحلا ىلع ةدراطملا ةأطو اهف تلقث ىلاو « .هدشأ لاتقلا ابف غلب ىلا

 تارشع عضب ودعت نأ نكمال اهكلو « ارسأو التق هلولف ىف نودحوملا نخنأو

 وهورصاعملا ىدحوملا خرؤملا انيلإ همدقي ىذلا مقرلا ناك مث نمو . فولألا نم

 كلذ دعب انيلإ مدقت ةيمالسإلا ةياورلا نإ مث . لادتعالاو لقعتلا هعبطي « آفلأ نوثالث
 « ىريونلا هعباتيو « ريثالا نبا انل لوقيف . ةشهدم ًاماقرأ بالسألاو مئانغلا نع

 « آفلأ نيعبرأو ةتس ليلا نمو ءآفلأ نيسخو ةثام مايحلا نم اوزاح نيملسملا نإ

 نم ىصحتال ريداقم ريغ اذه « فلأ ةثام ريمحلا نمو « فلأ ةئام لاغبلا نمو
 ًاقفو نيملسملا نيب 2 ساخألا داعبتسا دعب مئانغلا ةفيلخلا مسقو ٠ فحتلاو لاومألا

 نع هركسع ىف ىدان دق « كلذ نع الضف ةفيلحلا ناكو . ةعيرشلا ماكحأل

 نيعبس ىلع ديزي ناكف « هنم هيلإ لمح ام رصُحف « حالسلا ىوس هل وهف ايش منغ
 , ©90سابل فلأ

 « كّرألا ةعيقو ةبسانع اهركذ ىلإ ةيمالسإلا ةياورلا ليمت ىرخأ ةلأسم ةمثو

 اهفورظ ثيح نم كلذو « ةق'االزلا ةعقوم نيبو ةعقوملا هذه نبب ةنراقملا ىهو

 ركسع نم بيصأ نم لوأ اوناك سلدنألا دونج نأ فيك ركذت ىهف . اهجئاتنو
 تاوق ةياهللا ىف مهاكرادت نأ الول مهفف لتقلا رثك فيكو « ةقالزلا ىف نيملسملا

 شويحلا تيقل ثيح كرألا موي ثدحام فال اذهو « ةيطبارملا نيفشات نبا

 ةقالزلا ةعقوم تناك دقف مث نمو « ةدحاو ةبج ىو ةعمتجم « ىراصنلا ةيدحوملا

 عقوملا ةثينه » تءاج كرألا ةعقوم نكلو « «وفصلا ةردكم « لقثلا ةموسقم »

 مايأ نم ةقالزلا لثم تناك « كرألا ةوزغ نأ قحب ىرت ىه مث.« ةرسملا ةماع
 مظعأ تناك اهنأ ىرت لب « هتملك تلعو مالسإلا زتعا اهبو « ةروهشملا مالسإلا

 ةنراقملا نأ ىلع . ؟2س.لدنألاب اهمدقت ةت حتف لك تسنأ اهنأو « ةقالزلا ةعقوم نم

 )١( ج ريثألا نبا ١١ ص ( اهلإ راثملا وريهر ةعبط ) ىريوتلاو « 40 ص 8074 <
 37١07. ص ١ ج بيطلا حفنو

 . 18١ ص ساطرقلا ضورو « 145 ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا عجاد (؟)
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 9© ةقالزلا ةعقوم نع انثيدح نم مدقت ايف انيأر دقف « دحلا اذه دنع فقتال

 نم ةلاه اهلع غبست ىلا ريطاسألا نم ةفئاطب اهطيحت ةيمالسإلا ةياورلا نأ فيك
 م رطاسألا هذه ركذ نم ولخمال كرألا ةعقوم نع اهتيدح نإف كلذكو « ةيسدقلا

 بوقعي ةفيلخلا نإ لاقي ىذلا ملحلا ثيدح وه كلذ ىف انيلع هصقت ام عطسأو
 رشبتساو « نابعش نم عبارلا ةعمجلا ةليل ىف « مايأ ةعضبب ةعقوملا لبق هآر روصنملا
 ديبأتل ايعادو « الهتبم ًادجاس عكار ليللا لاوط ثبل هنأ وهو « رصنلا غولبب هب
 باب نأك ىأرف « مونلا هبلغ ذإ هالصم ىف عكأر وه اهيِبف « مهئادعأ ىلع نيملسملا

 ءارضخ ةيار هدببو « هجولا نسح ضيبأ سراف هنم لزنو « ءامسلا ىف حتف دق
 «هللا كلمحري تنأ نم هل لاقف « هيلع ملسف « اهمظع نم قفألا تدس دق « ةروشنم

 كتباصعلو كل « نيملاعلا بر نم حتفي كرشبأل تئج « ءامسلا نم كلم انأ لاقف

 : ىهو ةفيلحلا اهظفح ًاتايبأ سرافلا اذه دشنأ مث . كتيار تحت اوتأ نيذلانيدهاجملا

 هرصان رصني هللا نأ معتل ةرفاس. كتءاج هللا رصن رئاشب

 ةرفاظ كاشال هللا ليخو بيرق 2 هنإ حتفلاو هللا رصنب رشبأف

 ةرماع دعب ىرتال ًادالب لختو  انقلاو فيسلاب مورلا شويج ىفتف
 هصقت ىذلا ملحلا اذهف , ©9رفظلاو حتفلاب ًانقوم همون نم ضيم ةفيلخلا نأو

 ةعقوم ةبسانمل هركذت ىذلا ملحلاب انركذي « كرألا ةكرعم ةبسانمب ةيمالسإلا ةياورلا
 « دابع نبا ةلحمب ناكو ىبطرقلا ةليمر نب سابعلا ابأ كلسانلا هيقفلا نأ وهو ةق”الزلا
 ىأر هنإ لوقي وهو « ًارورسم احرف ةكرعملا بوشن ليبق « ليلا فوج ىف ضهن
 لوقت ىذلإ ملحلاب كلذكانركذت مث . ؟9ةداهشلاو حتفلاب هرشب ىنلا نإو « ىبنلا
 ىأر هنأ هتصالخو « ةقالزلا ةكرعم ليبق هآر ةلاتشق كلم سداسلا وسنوفلأ نإ انل

 آبقف نأو « هعرق الك ًاجعزم ًاتوص ثدحم لبط هبناجم ىلدت دق « اليف بكري هنأ
 ماع ثدح امب كلذ ًابشم « هتعيزه ريذن وه محلا اذه نأب هأب « ةلطيلط لهأ نم
 همعزت اع «كلذك انركذي مث . ًاضيأ ليفلا بكري ناك دقو «ةهربأ قحس نم ليفلا

 لاتقلا دتشا ىتم اوناك « ىراصنلا كولملا نأ نم « رخآل نآ نم ةينارصنلا ةياورلا
 . كلذوحنوأ بيلص هدي ىو ءامسلا نمطببم ًاكالم نوري « نيملسملا نيبو مهيب

 مور تو صاروا دو: ناك ما (5) 7
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 صخألاب « ريطاسألا هذه لثم ىلإ حنجت ةينارصنوأ ةيمالسإ تناكأ ءاوس ةياورلاو

 « امهريغو كرألاو «ةقالزلا لثم «ةينارصنلاو مالسإلا نيب ةمساحلا ةميظعلا عقاوملا ىف

 دقف . ةماحلا هوجولا ضعب نم ةقالزلا ةعقوم نع فلتخت كرألا ةعقوم نأ ىلع
 اينابسا ىوق « ةقالزلا ىف نوهجاوي نطبارمو نييسلدنأ نم نوملسملا ناك

 تناكدقف كرآلا موي ىف امأ . سداسلاوسنوفلأ اهديدع لوح ةفتلم « اهلك ةينارصنلا

 نماثلا وسنوفلأ رداغ دقو . هتاوقو ةلاتشق كلم ىلع ةرصتقم « ةينارصنلا ةبحلا

 نأ دري ملو « ةلاتشق ىضارأ وحن نيدحوملا فحزب ملع انيح « هتاوق ىف ةلطيلط
 مدقي مل هنكلو « ةريبلط ىلإ هتاوقب دئدنع لصو دق ناكو « نويل كلم هفيلح رظنني

 دعب بلقنا مث « « اهلط ىلا نوصحلا ضعب هيطعي نأ ىنأ هنأل « هليمز ةنواعم ىلع

 نماثلا وسنوفلأ رظتني مل كلذكو . هئادعأ نيدحوملا ةفلاحمو « هتموصخ ىلإ كلذ

 « هتاوق ناحجر نم هقوثول كلذو نوجارأ كلم نموأ « ارافان كلم نم ةنواعم

 كراعم ىف ًارارم لبق نم مهلع رصتنا دقو . هئادعأ ىلع رصنلا غولبب هنيقيو

 كلم نقي لئالد نم ةيمالسإلا ةياورلا انيلع هصقت ام شهدملا بيرغلا نمو . ةيلحم

 يسدد ساس هل و « هئادعأ ىلع رصنلا زارحإب ةلاتشق

 « نيملسملا ىرسأ ءارشل اوءاج « دوهلا راجتلا نم تاعامج نيدحوملا لاتقل

 ,©0ةمزاللا لاومألا كلذل اودعأو « مهالسأو

 ةعقوم نأ كلذ . ةقالزلا ةعقوم نع اهجئاتن ىف كرألا ةعقوم كلذك فلتختو
 ايتو با هميدووطب يوصي طب اع مقيم ٠

 نيملسمللرصنلا قيقحت ىلع ترصتقا اهنإف « فئاوطلا لود ددبم ناك ىذلا رطحلا
 ب يا اوي سابا « ةعقوملا ىف هرصن نيفشات نب فسوي عيني مو 7

 ةرشابمرصنلا بقع هشويج ثب روصنملا نأ نمح ىف اذه . ةلاتشق ىضارأ وزغ وأ
 رهشأ ةعضب ضمت مل هنإ مث . نوصح ةدع ىلع تلوتساف حابر ةعلق ىضارأ ىف

 « ةلاتشق ىضارأ وزغل ةيناث هتاوق ىف روصنملا جرخ ىتح ؛ كرألا ةكرعم ىلع
 اهسح نوصحلاو عقاوملا نم ةفئاط ىلع ىلوتساو « ةلطيلط ىلامش ىبح اهقرتخاو

 . دعب لصفن
 مهقوفت نع الضف عجري « كرألا ةكرعم ىف نيدحوملا راصتنا ناك دقلو

 ةيدحوملا تاوزغلا ىف ةرم لوأل اهقيقحت ىعور « بابسأ ةدع ىلإ « ىددعلا

 )١( ص #* ج ( ةيسلدنألا ةبتكملا ) سمتلملا ةيغب 88 .



 تالا 6س

 هناومو هنيومت ريفوتو « شيحلا ماظن ىلع ةظفاحملب ةيانعلا اهمهأو اهوأو « ىربكلا

 ىلع فرشي ماع دئاق نييعتو « هتادابق مظنتو « هدوشح مسقتو ؛ ةدكرم ةروصب

 ةعرسلاو مزحلا ةاعارم مث « هداوق ةروشم ىلع ةفيلحلا داععاو ٠ تادايقلا هذه

 ىعور ىلا تازملا هذهف . روفلا ىلع ودعلا برضل هدادعإو « شيحلا كرحن ىف

 « كرألا ةكرعم ىف رفظلا هل ققحت نأب ةليفك تناك « ىدحوملا شيما ىف اهقيقحت
 كلذ دعب مث « ةذبو ةوزغ ىف ا بيصأ ىللا « ةئيسلا تآجافملا كلت هبنجت نأو
 0©2نيرتنش ةبكن ىف
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 هدئج نم تايرس روصنملا ثب ىتح « ةميظعلا كرألا ةكرعم ىهنت تداكام
 « ةقطنملا هذه ىف ودعلا نوصح نم ةدع ىلع تلوتساف « حابر ةعلق ىضارأ ىف

 اهوعزتناو « فينع لاتق دعب اهومحتقاو « اهناذ حابر ةعلق نودحوملا جاه مث

 ذاتسأ ةكرعملا ءانثأ لتقو « اهنع عافدلل نيلوتملا حابر ةعلق ةيعمج ناسرف ىديأ نم
 ةّرطبلش ةعلق ىلإ اوأللو « ةعلقلا ناسرفلا رداغو . ستنيوف ىد وينون ةعاملبا

 ةزوح ى تشل نأ دعب « ةعينملا ةعلقلا هذه نوملسملا درتسا اذكهو . اهنم ةبيرقلا
 . نرق فصن ءاهز ءم ١١41 ةنسم ىف مهمديأ ىف اهطوقس ذنم ىراصنلا

 اهتيماح ىلع مدقو « ةسينك ىلإ لوح دق ناك ىذلا اهعماج ريهطتب روصنملا رمأو

 ,©0سداق نب فسوي
 نأو « هذه «9ةميدقلا حابر ةعلق لالطأ روزن نأ انل حيتأ دقو « لوقن

 « ةيمامألا سلدنألا نوصح نم ًارهد تبل ىلا « ةعينملا ةعلقلا هذه اياقب دهشن

 هذه عقتو . ىراصنلاو نيملسملا نيب عارصلا ىف ًاريبك ًارود تبعل ىلاو

 برغملا نايبلاو « ١40-٠١١ ص ساطرقلا ضور « كرألا ةكرعم ىف عحار )١(
 رابسج ةعبط ) ىريونلاو « 4هو 44 ص ١؟ ج ريثألا نباو « 145 - #١5 ص ثلاثلا مسقلا
 «174هصضص ا جنودلخ نباو « ٠478و 4756 ص ١ جذاكلخ نباو « ؟70و 7074 ص ( وريد
 طوطخم ) ةروصقملا نساحم ىف ةروتسملا بجحلا عفرو « 1٠0 و 154 ص ىثكارملا بجعملاو
 دهعملا ةلجمب روشنملا هلاقم نمض ىيوه ذاتسألا هرشنو . ( 1١65 - ١1ه7ص ؟ ج ىاطيربلا فحتملا
 : اضيأ جارو 8١ - هال ص ١ جديردمي ىرصملا

 11 ةانئمسلم : رمق 0:ةسلغعو عاملا 5 او 8عمدونأقأم , م. 1317-9

 )١( نص راطعملا ضورلا 158 .
 . هواواعوجو اه الاعزو ةينابسإلاب هو ( م )



 وحن ديق ىلعو « لاير دادويث ةنيدم نم ًارتموليك رشع ةس ديق ىلع لالطألا
 نم ةمخض ةعومجم نع ةرابع ىهو « نويرك اهنيحاض نم تارتموليك ةعبس
 قوف عقت « ةسرادلا لالطألا

 طسو « عافترالا ةليلق ةوبر

 « ةقهاشلالابحلا هللظت ريبك طيسب

 ىداو رب ىلإ لامشلا نم دنتسيو

 ىلإ لالطألا هذه مسقتتو « هناي

 00 ىلا ىه وامها دحإ ندعومج

 نمو « لاع جرب رادج دجوي
 ًاريبك ًادقع للظت ةداضع هتحن

 رادج موقي طسولا فو « الماك
 ةعومجماو . قباس دقعنم محض

 ةعومجا نع اهلصفي « ىرخألا
 ضاقنألا ةللختت ريبكخ أ رف ىل وألا

 نينامث وحن هلوط غلبي : بئارخللاو
 ةلتك نغ ةرابع ىهو « رثم

 جابر ةعلق لالطأ نم بناج ةدعاق تناك اهنأ ودبي « ةريبك
 ةئام وحن غلبي ىدم ىلإ ىرخألا ةيحانلا نم لالطألا دتمتو . ةمخض جاربأ ةدعل

 وج « هلك ناكملاو « ةيلاعلا ةمخضلا لالطألا هذه رمغيو « ًارثم نيسخو

 نيب « ًادرفنم ناكملا لوح فوطأ انأو « ىسفن هل تضبقنا ةبهرلاو ةشحولا نم

 « ةشحوتملا بالكلا ءاوعو « ةعطاسلاسمشلا ةعشأت حت «ةيرلا لاغدألاو كاوشألا

 قرذنيو «٠ ىجعزي « ناكملا رمعت ىلا « ةريغصلاروسنلاو نابرغلا قيعنو
 . ليحرلا ةعرسب

 « كلذب فتكي مل روصنملا نإ « ساطرقلا ضور بحاص انل لوقيو

 لبج ىلإ لصو ىتح ًيبسو ًارسأو التق ابف نخشي ةلاتشق ىضارأ اقرتخم راس لب
 هذه ديوي ام دجويال هنأ ديب . ةلطيلط ىلامش سرانه ةعلق نم ةبرقم ىلع ©2)ناملس

 )١( 0نعواه 06 2اناهصه ةينابسإلاب وهو ٠» ناميلس مفترم ٠ .
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 ةيلاتلا روصنملا ةوزغ ىلإ كلذب ريشي ساطرقلا ضور بحاص نأرهاظلاو . ةياورلا
 .©)دعب ايف اهنع ثدحتن فوس ةوزغ ىهو « نيماعب كلذ دعب ةلاتشق ىضارأل

 هف راس «نيدهاجما ىلع اهيف ام مسقو « مئانغلا سمخ روصنملا جرخأ نأ دعبو
 هبارحلا ةع قحلام رهابلا رصنلا اذبم احم دقو « ةياببشإرطش ًامميم ةرفظملا هشويج
 .لصوف « عدصتلاو ساكتنالا نه نيرتنش ةبكن بقع « ةريزحلا هبش ىف ةيدحوملا
 ةنس سطسغأ ”) ه 041 ةنس نابعش نم نيرشعلاو عباسلا ءاثالثلا موي ىف اهلإ

 هنأ رمأ مث . رصنلا ىنامت هيلإ ىجزت جف لك نم دوفولا هيلإ تلبقأو « (م 6
 رهاطنب لضفلا ىنأ ىلإ بلطو .برغملاو سلدنألا تاهج رئاس ىلإ حتفلاب بتكي
 هبتك لثم ىلع اهتكي نأو ءزاجبإلا ةياغ حتفلا بتك ىف ىخوتي نأ ةرشحم نبا
 ىلإ مهدئاصق ءارعشلا عفرو . رمألاب رهاط وبأ عدصف « مهحوتف ى ةباحصلا
 حتفلا ىف « ىدحوملا طالبلا رعاش ىوارحلا سابعلا وبأ مظنو « ةداعلاك ةفيلخلا

 : اهف ءاج ةديصق

 ارئثلاو مظنلا هفصو ىبعأ حتفلا وه

 هشثيدح راغو ايندلا ىف دجنأو

 ىدرلا هتعيش هتعيش شنوفذألا دروأ دقل

 ىلآلا هباصصأب سيلبإ لعف ىكح
 ىتني هيلوح لاطبألل توملا ىأر

 الفلا مهم ةلوهأم تدغ فولأ

 ار مهلعاجيملا ىحرترادو

 ىسادنألا رعاشلا دشنأو

 ىرشبلا هب نيملسملا عيمج تمحو

 ازرشنأ هب تباطو نصح هب تقارف

 ىربكلا ةشطبلا ىلإ الهج مهقاسو
 اردي مهدروأ نيح مهم أربت

 ارعذ هعراصم ىصقأ ىلإ راطف

 ارفق مههرود مهنم ءالخ تسمأو

 ارذي ابصلا بهم ىف انيحط ايشه
 « ةديصق ةفيلخلا ىدي نيب نوم زح نب ىلع « ىمرملا

 : ايف ءاج ام ضعب اذهو « عقو لمجأ هنم تعقو

 سفنلا ةرطعم كتيح
 مهمتأمو قافقكلا ردق

 هرسصانو قحلا مامإأ

 ىده سانلا بولق تألمو

 ىلع :نيدلا رانم تعفرو

 )١( ص ساطرقلا ضور عجاد 19١ .

 سلدنأب حتفلا تاحفن

 سرع ىنل مالسإلا نإ

 سندلا نم ضرألا ترهط

 رسسمتلا قيقوتلا انانف

 نسم ىلعو ُُش دمت



 اا

 امك رفكلا ءادر تعدصو

 اودغف مهعومج تقال
 ممم ضرألا قيضت كوءاج
 ىلع هللا رمأل تيمئمو

 هلكالك توملا خانأف

 مهماهم عاقلا ىواستو

 الأ رفكلا بزح كئلوأف

 سبق انس روجيدلا عدص
 سرتفم ةضبق ق اسرف

 سقي ملو صحي مل ًاددع

 سخم ملو هللب ةقث

 سجر رشب ىلع كابظب

 سرضلا و بدحلا عم ضفرملا
 0©2سكن ىبل رافكلا نإ

 ةبهأ ىلع اونوكي نأ ىلع « دونحلا رئاسو لئابقلاو دوشحلا حيرستب روصنملارمأو
 نصحمىلإ لقتناو « ةيليبشإب ءاتشلا لصف ىضقو . ةظحل ةيأ ىف داهجلل دادعتسالل
 ىداولا ) ٍظعألا ربنلا نم ىرخألا ةفضلا ىلع ةنيدملا ىرغ بونج عقاولا ؛ جرفلا
 ةماقإلا رثكيو هبحي ناكو « ليلقب كلذ لبق هئاشنإب رمأىذلا « نصحلا وهو ( ريبكلا

 نصحلا تحت رهلا ئطاش ىلع رعاونلا ءاشنإو «هناتسب سورغ لاكتساب رمأو « هيف
 عماخلا وهو « هتعموص ءانب لاكتساو «٠ عماخلا دجسملا حالصإب رمأ امك « هبرل
 ءاتشلا ىهننا املو . ليلقب هتافو ليبق هتعموص ءاشنإب رمأو «هوبأ هأشنأ دق ناك ىذلا

 رافنتساو ءداهحلا ةدواعمل دادعتسالاو ةكرحلا فانئتساب روصنملا رمأ « عيبرلا لبقأو

 رمأ « اهدشحو فئئاوطلا فلتخم لوصو م الف « اهزانم نم دوشحلا فلتخحم

 .وزغلا فانئتسال اهدادعتساو « اهميظنتو شويحلا زييمتب ةفيلخلا

 ىف ةداقلاو ءامعزلا ريشتسي نأ ىأر « ةكرحلا أدبي نأ لبق « روصنملا نأ ىلع

 ءانثأ ىو . هئارجإل ىراصنلا ىضارأ ىف ةمئالملا ةقطنملا رايتخاو « وزغلا هيجوترمأ
 29 روصنملا ضفرف « ملسلا دقعو ةنداهملا بلط ىف ةلاتشق كلم لسر ددرت كلذ

 «فوحلا دالبب » ةيمالسإلا ةياورلا هيمست ام ىلإ ةوزغلا هجوت نأ ىلعىأرلارقتساو
 دعاوق نم ىراصنلا هعزتنا ام دادرتسال كلذو « ةرودامرتسإ ةقطنم ىبعأ
 ةنس ىلوألا ىدامج فصتنم ىف هتاوق ىف ةيليبشإ نم روصنملا جرخو . ةقطنملا هذه

 ,«شجناتنم نصح ىلإ الامش هجتاو ء (م 1195 ةنس ليربأ فصتنم ) 1

 . )158-510 ص بجعملا ىف اهلكأب ةديصقلا هذه عجار (1)
 .( 7١ ص) ةيدحوم لئاسر نم نوثالثلاو ةسماخلا ةلاسرلا ( ؟ )

 قايس عم ضراعتي خيبراتلا اذه نكلو . بجر فصتنم هنأ برغملا نايبلا بحاص ركذ (؟)
 . ةينارصنلا ةياورلا اهدروت ىلا خيراوتلا عمو ثداوحلا

 81ص ( شتنأ ثنم) ةوزغلا هذهب ةضاخلنيثالثلاو ةسماخلا ةيدحوملا ةلاسرلاف هسأ درو ( 4 )
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 تمدقتف « سويلطب ةقطنم نوصح عنمأ نم لبق نم هيلإ انرشأ امسح ناك دقو
 ةيدحوملا شويحلا مدقم ةيلاتشقلا ةيماحلا تأر الف « نييسلدنألا نم ةوق هتمحاهمل

 شويحلا دئاق رمأو « اوبلط ام ىلإ اوبيجأف « « ملستلاو نامألاب تبلاط « ةرخازلا

 ثدح نكلو « ةنمآلا ةقطنملا ىلإ مهليصوتب « ديدانص نب هللا دبع وبأ ةيسلدنألا

 مهعم ناك نم تبسو « برعلا شابوأ » نم ةعامح مهتحاه نأ ربسلا اوأدب انيح

 «ةعوطقملا دوهعلاب لالخإلاو ءارتجالا اذهل ةفيلخلا بضغف « لافطألاو ءاسنلا نم

 لصوأو «مهموذ ىلإ لافطألاو ءاسنلا درو يلا سا رع يسر
 . مهدالب لئا وأ ىلإ نينمآ نييلاتشقلا دنحلا

 « ىلامشلا رغنلا ةدعاق ٠ هُلاجرّت ةئيدم ىلإ كلذ دعب ةيدحوملا تاوقلا تدصقو

 ىراصنلا اهناكس ناكو « شرصاق ةئيدم قرشو « شخجناتنم قرش لامش ةعقاولا

 ىلع نودحوملا ىلوتساف « نيدجوملا بارتاب اورعش اهيح « اهئالخإ ىف اوذخأ دق
 . مهئاسن نم نيريثكلا اوبسو « مهنم رثكلا اونفأو اهناكس اودراطو « ةئيدملا

 دق اهتيماح تناكو « اهنم ةيرقلا 000 ثوركاتاس و ةدلب لع كلذك اولوتساو

 «ايثنسالب  ةنيدم وحن الامش اوهجتاو « هئجاتلاربن نودحوملا ربع مث .رارفلاب تذال

 كلم نماثلا وسنوفلأ ناكو ( ةيسناتلبا ) ةيدحوملا حتفلا ةلاسر اهمست ىلا ىهو

 لهأ نم ً؟ريثك اهلإ لقنو « اهنيصحتو اهئاشنإ ىف نينس عضب قفنا دق « ةلاتشق
 ىلوتساف « اهتعلق ىف اهتيماح تيقبو « اهورداغ دق نويندملا اهلهأ ناكو « لاهشلا

 ءاديدش ًابرض لابنلاب اهوبرضو ةعلقلا اومحاه مث ءاهورمدو ةنيدملا ىلع نودحوملا

 ريتعاو « ملستلا ىلإ ماصتعالا نم طقف ةدحاو ةليل دعب ةيماحلا ترطضا ىتح

 ىمسي وهو « راطعملا ضورلا بحاص لوقيو .©مهمواقم مكح ىرسأ اهدارفأ

 عم اهدئاق ىلع اوضبقو « ةونع اهوحتف نيدحوملا نإ « ةيسنلب ( ايثنسالب )

 ىراسأ عم السب ريبكلا عماخلا ةمدخ ىلإ اوهجو « ىراصنلا نايعأ نم نيسمخو ةئام

 فقسألا اولتق سكعلاب نيدحوملا نإ ةينارصنلا ةياورلا لوقتو .«0كرآألا ةكرعم

 . ىراصنلا نم ًاريثكو نابهرلاو

 ىف ةبيسحلا » ةعلقلاب اهفصتو 53818 ©502 سورقتنش » ةيدحوملا ةلاسرلا اهمستو )١(

 . 777 نص « عانتمالا

 . 884 ص « ركذلا ةفلاسلا ةيدحوملا ةلاسرلا (؟)

 . 1 ص راطعملا ضورلا ()
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 ندم ريكأ ىهو « ةريبلط ةنيدم بوص ًاقرش مهفحز ىف نودحوملا رمتساو

 الف « ايبسو ارسأو « ًابيرخت « ةلاتشق ىضارأ ىف نونخشي مهو « ةلطيلط ةيالو

 اولواحي مل مبكلو ءاهراجشأو اهقئادحو « اهعؤرز اوفستنا ةريبلط ىلع اوفرشأ
 مهصقنت تناك ذإ « اهوح راصحلا برضل مهدادعتسا مدعلو ءاهتعنمل :ذيدملا ماحتقا
 اوريصو « نارمعلا رهاظم نم اوح ام لك حايتجاب اوعنقف « راصحلا تالآ

 ئرُتم ريغ « هتكلمم لخاد بجتحم ةلاتشق كلمو كلذ لك . ًافصفص ًاعاق اهضارأ

 ”ولزنأو « ©0ةداتكم ىلإ الامش نودحوملا هجتا مث . ةحاس ةيأ ىف ةازغلا ءاقل ىلع

 اهتيحان نم ةلطيلط ىلإ اربخأ اوطبهو . ةريبلطب هولزنأ ام بيرختلا نم اهضارأب

 ءاهتدعو اهددع لكأ ىف ةاشمو اناسرف ةيدحوملا دوشحلا اهمامأ تزربو « ةيلابشلا
 دعب نودحوملا ربع مث « عافدلاو حافكلل نيدعتسم اهلخادب ىراصنلا عننا دقو

 « اهقئادحو اهموركو « اهعورز اوفستناو «ةيبونحلا اهتحاس ىلإ ءهئجاتلا رب كلذ
 «ىراصنلا امروو «نونلاىذ ىنبل لبق نمتناك ىلا ىهو « ةريهشلا اهتينم اهسالو

 ىضقو « اهضارأو اهقفارم نم هوبرخ ايف نودحوملا اهببرخ ىتح اهمايأ تدتماو
 زاربإو « اهرايد بيرخت ىلع اورصتقاو « مايأ ةعضب ةلطيلط لوح نودحوملا
 2 0 ريخارلا مدوفح ةعوزو ؛ مهلوق رهاظم

 ةلطيلطر صاح ال روصنملانأ اهتصالخ ةياور ةلطيلط ةوزغنعىرقملا انيلإ مدقيو
 تجرخ « طوقسلا ىلع تكشوأ ىتح قيناجناب امرض ىف دتشاو « ابلع قيضو

 تايكاب هيدي نيب نلثمو « هكواسنو هتانبو « ةلاتشق كلم نماثلا وسنوفلأ ةدلاو هيلإ
 نع فكو « نبتعارضل روصنملا قرف « نبلع دلبلا ىبي نأ « هلوإ تاعرضتم
 :تاموكتم نيرو ؛ ةليلكل ره وخلو لاملا نم اردق نل بهوو «ةنيدملا برض
 , ؟©لوقعملاو قطنملا قطنملا اهتبناحل اهقيدصت انيلع بعصي ةياور هذهو

 وهو « نويل كلم ثعب « ةلاتشق ىضارأل ةيدحوملا ةوزغلا لالخ ىو

 «ةلاتشق وزغ ىلع « هتاوق ضعبي هنواعي نأ هوجري « روصنملا ىلإ عساتلا وسنوفلأ

 هيحنتو « كرألا ةكرعم ليبق هفقوم فلاس نم ناك امل « هتبغرل روصنملا باجتساف

 ازغو . مهتفلاحمو مهتقداصم ىلإ هحونجو « نيدحوملا دض ةلاتشق كلم ةنواعم نع

 ©« «سوبماكى دا ربيت 9 ةيحان نم ةلاتشق ىضارأ نيدحوملانم ةوق هعمو «نويل كلم

 . 17 ص راطعملا ضورلا عجار . ظادهسعف» ةيناسإلاب ىهو )١(
 . 1١49 ص برغملا نايبلاو . مما0و مم ص نوثالثلاو ةسماحلا ةيدحوملا ةلاسرلا (؟)
 ”. 8١0 ص 7 ج بيطلا حفن ىف ىرقملا (؟)
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 سئانكلا اوب رض « هعم نواتاقي اوناك نيذلا نيدحوملا نإ ةينارصنلا ةياورلا لوقتو

 © عايضلا بيرختو فاسنناب نوينويللا ماقو « ةوسقلا ىبتنمم ةيلاتشقلا رايدألاو

 تقولا سفن ىو . نويرك ةنيدم ىتح هذه هتوزغ ىف عساتلا وسنوفلأ لصوو
 ةنيدم محتقاو « هل ةخاتملا ةلاتشق ىضارأ ىلع هبناج نم اراثان كلم وشناس راغأ

 . انو ًابيرخت ةقطنملا كلت ف ثاعو « ةيرس
 تزربأو « هودع ىضارأ ىف ءاشام نْنأو « هتازغ نم روصنملا ىهنا املو

 نأ لبق ءةعرسي دوعلا ررق ءاهتعورو اهتوق رهاظم لكى راصنلا نيعأ مامأ هدوشحأ
 ىف نودحوملا حتقاو «بونحلا وحن هتاوقب دتراف « شيحلا ىف نيوملا ماظن لتخي

 مث « حابر ةعلق ىضارأ قرتخاف « ةيبونحلا ةلطيلط ةقطنم نوصح ضعب مهقيرط

 ىلإ لصوو « ةنومرقف ةجتسإ ىلإ ةبطرق نم راسو « ةبطرق ىلإ مث نايج وحن هجنا
 .©2ربشأ ةثالث وحن هتوزغ ىف ىضق نأ دعب (ه ه7 ) ناضمر لئاوأ ىف ةيليبشإ

 نأ نودحوملا عاطتسا ىلا ةيدحوملا ةوزغلا هذه نأ وه هظحالن نأ دون امو

 ىنعأ « اهتاذ ةيلاتشقلا ةمصاعلا قيوطت ىلإو « ةلاتشق ىضارأ مص ىلإ اهوعفدي

 ضارأ ةيأ اهالخ نودحوملا زرحم ملو « ةرقتسم جئاتن ةيأ نع رفست ل « ةلطيلط

 ىذلا وهو « روضنملا ةفيلخلا ىنتكي نأ رظنلا تفلي امل هنإو . نأش تاذ عقاوم وأ

 « بيرختلاو ثيعلاب كرألا ةعقوم ىف ماع نم لقأب كلذ لبق ةلاتشق ىوق

 تقوى « ةليلج ةيركسع ةياغ ىرحتي نأ نود ءودعلا ىضارأ ىف بهلاو ىسلاو
 ىسيئرلا هودع هيف ناك تقو ىو « ةيركسعلا هتابهأو هتوق جوأ ىف هيف ناك

 ةازغلا ءاقلل انكاس كرحم مل هنأ ىتح « مالستسالاو فعضلا ىهّتنم ىف ةلاتشق كلم

 ةفيلخلا عسو ىف نكي ملأ لءاستت نأ انل قحي هنإو . وزغلا لحارم نم ةلحرم ةيأ ىف
 ءاليتسالا ةلواحم ىلع هدوهج زكري نأ « ةيتاؤملا فورظلا هذه لثم ىف « رفاظلا

 امل « لعف ول هنأ انداقتعا ىو « هئجاتلا بن ىلع مدقلا مالسإلا نصح ةلطيلط ىلع

 ةيركسعلا ةسايسلا نكلو « هتيغب نود لوحت ةريطخخ تابقع ةمث كلانه تناك

 عيطتسي ىلا « ءافوحلا ةيركسعلا تارهاظملاب عنقت نأ فسألا عم ترث آ ةيدحوملا

 . هناودع ىلإ دوعيل ةعرسب اهمضب- نأو « اهلعربصي نأ ًامئاد دلاخلا مدقلا ودعلا

 ىهو « ه ه9 ةئس ناضمر ربش نم عساتلا ىف ةخرؤملا ةيدحوملا ةلاسرلا انل تلصف )١(

 فرخزلا هيلع بلغي بابسإب ةوزغلا هذه لحارم « ةيدحوم لئاسر نم نوثالثلاو ةسماخلا ةلاسرلا

 . ( 841 - 7١8 ص ) شايع نب هللا دبع نأ بتاكلا ءاشنإ نم ىهو « ندألا



 8١!غا -

 لاوحأ ىف رظنلا لوألا « نيرمأب ةيليبشإب ذئدنع هتماقإ لالخ روصنملا ىنعو
 ريصقتلا بير مهب تقحل نيذلا « راظنلاو لاعلا ضعب ةبساحمو تاقفنلاو لامعألا

 نم مهطسق دنحلا لاني نأ دعب ةمداقلا ةوزغلل دادعتسالا ىناثلاو « سالتخالاو

 لاومألاب قلعتي ايف روصنملا رمأ دقو . ناسحإلاو ةفايضلاو ماجتسالاو ةحارلا
 « باتكلا نم ةنخل هتيباح بدنو « دواد ىلأ نب دواد نايلس ىلأ ةبساحم

 ىفام تابثإو هتنادإب تهتنا مث ربشأ ةتس ىدم هتافرصتو هلامعأ رئاس ىف تققحف

 ا

 ةيساحمب تقولا سفن ىف ةفيلخلا رمأو . هنع ىندع ىتح بقاعي ملو بكتي مل هنكلو
 ىف نأ نيبتف « تاقفنلا لاومأ نم هدي تحت ناكام ىلع « بويأ نب رمع ىلع ىأ

 عم لقتعا « ءافولا نع زجع املو « هب بلوطف « لاما نم ًاريبك ًاردق هتمذ
 . نينمؤملا ريمأ هنع نع ىتح نايلس ىنأ

 نب ديز ابأ دلقف « ةماحلا تانيبعتلا ضعبب ةفيلخلا ماق ًاضيأ ماعلا اذه فو

 ةيناطلسلا نوئشلاو ةيلعلا لامعألا نم ( سلدنألاو برغملا ) نيربلا لاغشأ ناجوي
 ةيدأت ىف ىدبأف ؛ ةمدخلا ةمزالمو نيدحوملا لاغشأ نم هب قلعتي امو ؛ ةرازولاو
 لمع ىلع فارسإلا ىلع ريصن نب مساقلا ابأ مدقو « ةرهاظ ةيافك ةفلتخلا هماهم

 صفح ىنب ةمدخ كرت نأ دعب « رمع نب فسوي خرؤملا بتاكلا مدقو « ةيليبشإ
 . ةلبل ةنيدمو فارّتشلا ةقطنع صلختسملا ىلع « نمؤملا دبع نبا

 . ةلاتشق ىضارأ ىو زغلا فانئتسال دادعتسالاب تقولا سفن ىف ىنعي روصنملا ناكو
 فئاوطلا فلتخم تعمتجاف « دوشحلا ةئبعتو ةكرحلاب رمأ ءاتشلا لصف ىهّننا الف
 جرخ « دادعتسالاو دشحلا لمكتسا الف « مهعومجم ةيليبشإ تقاض ىبح لئابقلاو

 هو ةنس ىلوألا ىدامح نم نيرشعلاو عبارلا ىف ةيليبشإ نم هتاوق ىف ةفيللا
 « ءاخرو بصخ ةنس تناكو « ةبطرق رطش ًامميم راسو (1145 ةئس ليربأ ) ١4

 ىلإ روصنملا لصو املو . بيط شيعو ةعد ىف قيرطلا لوط عومجلا تراسف
 ىح ؛تاوقألا ةرفوو بصحخلا عاجتنال هشويج مسقو اهم لزنو اهلخد « ةبطرق

 , ©9ةلاتشق ىضارأب تاوقألاو نؤملا ايف رثكت ىلا ةرئفلا لحت
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