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 روصنملا ةافو ىبح

 ةبابسألا عاّمجا . ةيملعلا هتئاكمو هتافلؤمو دشر نبا فوسليفلا . ةبطرقي روصنملا ةفيلملا ةماقإ

 + قورملاب هئالمز ضعبو هماهتإ . اهخسمو هئارآ ليوأت . هب عاقيإلا ىف هموصخ ىعس-. هتبكنل
 باتك . اهقارحإو هبتك ةرداصم . ةناسيلا ةدلب ىلإ هيفنو هتنادإ . عماجلا دجسملاب هيلإ ماهتالا هيجوت

 ٠ فوسليفلا ىلع روصنملا بضغل ىرخأ بابسأ . نيقراملا مه حرش ىفو هفرصت ريربت ىف روصنملا

 فوسليفلا ةبكن هنع فشكت ام . هتافو مث شكارم ىلإ دشر نبا ةدوع . هئالمز نعو هنع روصنملا وفع

 . اهراصحو طيرجم ىلإ هريسم . ةلطيلط ىلإ مث ةريبلط ىلإ هريسم .وزفلا ىلإ روصنملا جورخن . ىزغم نم

 مامتإب هرمأ . ةيليبشإ مث ةبطرق ىلإ روصنملا دوع . وزنلا باتك هيجوت . ةراجحلا ىداو ةقطنمل هبيرخت

 هذه فصو . هيبهذلا حيفافتلاب اهديوزت . ةمموصلا ءانب ىف ةالصلا بحاض نبأ لاوقأ . عماهلا ةعموص

  لاملل هئيبعت . جرفلا نصح ىلإ روصنملا لاقتنا . مويلاىح ةعموصلا هذه مايق . اهعفر ةيلمعو حيفافتلا

 نيب مللا دقع . نويل ةكلممل نوجارأو ةلاتشق تاوق وزغ . نيدحوملا دض نوجارأو ةلاتشق فلاحت

 هلِإ هدوعو . برنملاىلإ روصنملا روبع . نويل كلم ةنواعم روصنملا ضنر . ةلاتشق كلمو روصنملا

 ثعاوب . صاخ ىزب دوهلا مازلإب هرمأ . ىاتيلا ىلع ةفطع . رصانلا هدلول ةعيبلا ذخأ . شكارم

 نميو هدلوب هتيصوت . ةبارقلاو خويشلل هؤاعدتسا . هلجأ وندب هروعشو روصنملا ضرم . رارقلا اذه

 . ةبلطلاو برعلاو زازغألاب هتيصوت . اهنع دوذلاو سلدنألا ةياعرب هتيصوت . ةداسلا نم مهب قثي

 .. هتافصب ةداشإلاو هتمظع . روصنملا ةافو . هلاوقأ رخآ نم هيلإ بسني ام . نيدحوملا لئابقب هتيصوت

 هتيانع . هاوقتو هعرو . لدعلا ديطوتب هتيانعو همزح . داهملاب هفغش . هتيوقتو شيملا ميظنتب هتيانع

 هقانتعا . ىكلاملا بهذملاو عورفلا ملعل هتدراطم . دودحلاو ةالصلا ةماقإو عرشلا ماكحأ قيبطتي

 ىدهملا ةمامإ نم هفقوم . مزح نبا ةمالعلل هلالجإ . هدهع ىف ةيرهاظلا راشتنا . ىرهاظلا بهذملل

 ريبج نبأ ةلاحرلا لاوقأ . كلذ ىف ىثكارملا لوق . رصم حاتتفا ىف هتيق نم هيلإ بسذي ام . هتمصعو
 وزغ ى ةيدحوملا ةركفلا .رسهمب ةيدحوملا ةوعدلا ىدص نع هلاوقأ . هلهأ لالضو قرشملا لاوحأ نع

 هفطع . ةيملعلا روصنملا تافص . روصنملا مايأ اهتوقو رصم ةمظع . ةينمأ ىوس نكت مل ةركفلا .رصم

 هباتك هل فلؤي ىوارحلا سابعلا بأ . هلوح ءارعشلا عاّمجا . هتحاصفو هبدأ . ملعلا ةبلطو ءالعلا لع

 . ةيلاملا نوئشلاب هتيانء . ةيئاشنإلاو ةيرادإلا روصنملا بهاوم . ربجم نبا حئادم . « بدألا ةوفص »
 هؤاشنإ . مظعلا اهدجسسم ءاشتإو حتفلا طايرل هديدجت . ةحلاصلا ةيحاضل هؤاشنإ . ةينارمعلا هت آشنم

 . هتفص . هدال وأ . هتاضق . هباتكو هؤارزو . سلدنألاب هت آشنم . شكا رمب ناتسراميبلا
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 عقو « هه91" ةنسروهشنم ةريفلا كلت ىف « ةبطرقب روصنملا ةءاقإ لالخ ىف

 . دشر نب ديلولا ىأ فوسليفلا ىضاقلا ةبكن وه « قيمع ىزغموذ فسؤم ثداح
 هب عتمتي ناكام ىلإو ءىدحوملا طالبلاب دشر نبا ةلص ىلإ انرشأ نأ قبس دقو
 ةمالعلا هذاتسأ قيرط نع اهسالو « فسوي بوقعي ىنأ ةفيلخلا فطع نم
 , هيدل ريثألا هذاتسأو ةفيلخلا اذه قيدص « ليفط نبركب ىلأ بيبطلا فوسليفلا
 بصنم سفن ىف لغشيو « ةيليشإ ءاضق ىلوتي تقولا اذه ىف دشر نبا ناكو
 ةدع ىف كلذ دعب بلقت مث . ليفط نبا هذاتسأ بناج ىلإ ةفيلخلل صاخلا بيبطلا

 ناكو « ةيليبشإب ًانايحأو ةبطرقب ًانايحأ « ةماحلا ةيرادإلاو ةيئاضقلا بصانملا نم

 قوت املو . سلدنألاوأ برغملاب ءاوس «ةفيلخلا طالب عم نايحألا مظعم ىف لقنتي

 صاخلا بيبطلا بصنمت درفنا (م 1188 ) ه 881 ةنس ى ليفط نبا هذاتسأ

 هناك اك « روصنملا بوقعي ةفيلخلا ىدل هتناكمو هتوظح ىلع رمتساو « ةفيلخلا

 8 فسوي بوقعي ىلأ ةفيلخلا هدلاو ىدل لبق نم

 <« اهظع ًاعويذ ةيفسلفلاو ةيبطلا هترهش تعاذ دق كلذ لالخ دشر نبا ناكو

 « اهحورشو وطسرأ بتك صيخات ىف اهمظعمو « ةيفسلفلا هبتك نم ًاريثك بتكو
 . سونيلاجبتكل حورشو صيخلت اهمظعمو « ةيبطلا بتكلا نم ا ريثك كلذك بتكو
 هياتك كلذك بتكو «بطلا ىف ءانيسنبا سيئرلا خيشلا « ةزوجرأل» حرش » اهنمو
 .ليصافتلا لباقم « ةيسيئرلا وأ ةيلكلا بطلا باوبأ هيف لوانتيل « « تايلكلا »

 هباتكف رهز نب كلملا دبع ناورم وبأ بيبطلا ةمالعلا هذاتسأ اهلوانت ىتلا ةيئزحلا
 ةكحلاو مالكلا ملعو هقفلاو لوصألا ىف هبتكام ادع هلك اذهو . « ريسيتلا»
 آياتك نيعبس نم رثكأ مولعلا فلتخم ىف دشر نبا فيناصت تغلب دقو . قطنملاو

 « ةينيتاللاىلإ دعب اهف اهنم ريثكلا مجرتو «برغملاو قرشملا ف اهلك ترهشا ةلاسرو
 هف ةناكم ظعأ دشر نبال تلعج ىلا ىهو « وطسرأ ةفسلفل هحورش ايسالو

 . ىروألا ريكفتلا ناديم

 مالعلا ةوفص هلوح عمجي آنكمتم ًاملاع هيبأك « روصنملا بوقعي ةفيلخلا ناكو

 ةصاخ سلاجم دقعيو « ةيفسلفلا تاشقانملاو لدحلا قشعي ناكو « نيركفملاو

 وهو «نيدلاب ةفسلفلا ةقالع ىف اهسالو « هحورشو دشر نبا ءارآ ىلإ اهف عمتسي
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 ةعيرشلا نبب ايف لاقملا لصف » ةلاسر دعب ايف دشر نبا هيف بتك ىذلا عوضوملا

 طالبلا ىف ذئدنع هتاقوأ ظعم ىضقي فروسليفلا ناكو . « لاصتالا نم ةمكحلاو

 دح ىلإ « هردقيو فوسليفلا ظعي روصنملا ناكو « ةفيلخلا ناك اميح « ىدحوملا

 .رباكألا نيدحوملا خايشأ عضاوم هعضومب ىدعتيو «ةرشابم هبناج ىلإ سلجب ناك هنأ

 نم ىملعلا هماقم طيمحب ناكامم ,غرلاب « دشر نبا نإ انل لاقي نأ بيرغلا نمو

 سبلملا ثيح نم هتناكمب قئاللارهظملاب عتمتي نكي مل « ميركتلاو ربقوتلا بورض
 ديلولا وبأ ىضاقلا ناك» هلوقىف ىجابلا ناورموبأ ىمضاقلا انل هفصو دقو . لمجتلاو

 . «سفنلا ىوق « ةزللا ثر « ًايكذ ىأرلا نسح دشر نبا

 روصنملا اهبف لزن ىلا ةرتفلا كلت ىف « فوسليفلا بكتسي نأ ردقلا ءاش دقو

 هترسأ رادب لزنو «ةفيلخلا باكر ف سلدنألا ىلإ داع دق دشر نباناكو . ةبطرقي
 دق تناكو . ديعب ذنم عمجتت عقاولا ىف ةبكتلا هذه بابسأ تناكو . ةبطرق ىف

 . « دسحلابابسأ اهتثدحأ » . كة لان ويكردبلا نيم سدا

 دشر نبا ىلع نومقني « كلذ نع الضف نودحوملا ءاهةفلاو ةبلطلاو ظافحلا ناكو

 . ةفيلخلا ىدل هتلزنم صخألاب نومقنيو « ةيفسلفلاو ةيلدحلا هتاساردو هءارآ

 نم ىدحوملا ةفيلخلا ىدل ةبلطلاو ظافحلا كئلوأ هب عتمتي نأكام فرعن نحنو
 رثك ناكو . نييحورلا هيراشتسمو هءاحصن اوناك دقو اهسالو « ذوفنلا م ظع

 ةايرظنو كازآ لو الزان. قاوسليللا موضح نس زخرف نيب رو ملزم يف

 اهبف هراثيإو » « ةعيرشلا ماكحأ ىلع جورخلاو قورملاب هنومريو « ةمومسم ةياعد

 «ىدحوملا طالبلا هب مدقي ناك امم مغرلاب اهتاساردو ةفسافلا تناكو . «ةعيبطلا

 ةبيرملا تاعوضوملا نم « ءامعلاو ملعلا ةياعر نم « نمؤملا دبع ةفياحلا دهع ذنم

 « هتاباتكو هتاسارد ممص ى نودجب دشر نبا موصخ ناك اذكهو . ةهوركملا

 .٠ ةجرحم تارابعو ًاظافلأ هياع نوسدي اوناك مهنأ كلذ نم رثكأو . مهماهتا داوم

 كتلوأ عج دقو « ةملآلا دحأ  انأب « ةرهزلاو هحورش دحأ ىف هفصو كلذ نمو

 شكارم ىلإ اهولمحو : فوسليفلا ىلإ ةبوسنم ةريثك قاروأو تالاقم موصل

 نكلو . ةفيلحلا ىلإ اهوعفري نأ اولواحو « (م 1144 ) ه 591 ةنس لئاوأ ىف
 نوعاسلا لشف دققف مث نمو . سلدنألا ىلإ روبعلل ةبهألاب ذئدنع لغشي ناك روصنملا

 . نيبئاخ ةدوعلل اورطضاو « مهاعسم ىف

 نع لقني حجري اهف وهو « ةلمكتلاو ليذلا » ىف كلأا دبع نبا انل لوقيو
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 كا ا «ةبطرق ةئيدمب روصنملا نم مولتلا ناك الف » :ةالصلا بحاص نبا
 امآ نيبلاطلل تددجت « ةركاذملا سلاجم نم سانلا طسبناو « ةماقإلا
 ا ا «تايقلألا كلتب اولدأف « ماس رتساو : مهلأت ىوقو
 تلوئوتو «سلاحلاب تئرقف « تانسحلا نم ًاريثك ديلولا ىبأل ةيحاملا تاوفملا عينش
 3 جرخم أوسأ .أ هيلع تلد اب تجرخف « اهنابمو اهدعاوقو اهيناعمو « اهضارغأ
 ةعيرش نع ةعفادملا الإ للا عامجا دنع نكمي ملف « « نيبلاطلا ركم اهليذ اممرو
 « ءازحلا ليمح ساقلاب فيسلا دمشأو « ءاقبإلا ةليضف ةفيلخلا رثآ مث ٠ . مالسإلا
 هنأب الملا فيرعتو « نيملسملا عماجم روضحلاب « هتلود ءاهقفو « هسلجم ةبلط رمأو
 , ©06 نيلاضلا ةنعل قحتسا هنأو « نيدلا نم قرم

 نم ةدع لمش هنكلو « فوسليفلا ىلع ًاروصقم قورملاب مامنالا نكي مو
 ءالؤه نم ناكو . « لئاوألا مولعو ةكحلاب » نولغتشي نمم هذيمالتو هئالمز
 « ىلوصألاب روهشملا ىرهملا مهاربإنب دمحم هللا دبع وبأ هيقفلاو « ىبهذلا رفعجوبأ
 < دشر نبا رضحأو . رعاشلا ظفاحلا سابعلا وبأو « فيفكلا عيبرلاوبأو
 وتو نوقابلا ىراوتو « ةبطرق عماج ىلإ امثدحو ىرهما هللا دبع وبأ هيقفلاو
 بيطخلاو «ناورم نب هللا دبعوبأ ىضاقلا « هليمزو فوسليفلا ىلإ ماهنالا هيجوت
 فقوم ناك اذام « « ةلككتلا ١» بحاص انل لقي لو . جاجحلا نب ىلع وبأ
 « هيمهنم ديلاسأ ىلع درلاب ماق هنأ حجرملا نكلو « دشر نبا

 روصنملا ةفيلخلا ىضقو « فوسليفلا ةنادإب رمألا ىهتنا دقف لاح ىأ ىلعو
 ةعقاولا « « ةناّسللا هوأ « ةناّسيلأ » ةدلبب هلاقتعاو « ةبطرق نم ىنلاب هتبقاعم
 دوهلا لزنم روصع ذنم ةدلبلا هذه تناكو . ليش رهن نم ةبرقم ىلع اهيونج ىف

 مايأ ةرهاز ةينغ ةنيدم صخألاب تناكو . سلدنألا نم ةقطنملا هذه ق
 فوسليفلا لاقتعال اهرايتخا ىف ليقو . ©9ةطانرغ باعصأ سيداب قب ةلود
 ناكو . « سلدنألا لئابق فبسن هل فرعيال هنألو «ليئارسإ ىب قبسنُي هنإ»
 هنس «ىتلاب فوسليفلا ةبوقع ىلع راصتقالا ىف ىعار دق ةفيلحلا نأ حضاولا نم

 نيلإ هلقنو . ىاطيربلا فحتملا طوطخم نم سماملا دلجملا ىثكارملا كلملا دبع نبال ةلكتلا )١(
 . م08 ص راصتخالا عم برغملا نايبلا بحاص

 ا : ىزود ةعبط ) سلدنألاو برغملا فصو « ىسميردإلا ار . [نعع858 ةينابسإلاب ىهو ( ؟
 017١86 نم
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 ىلع ىضقو . هرمع نم نعبسلا زواج ادق ذقموي دشر نبا ناكو . ةيحضلا هتلاحو
 مير اكس رت قأ ويزا ىلإ قلك عيكس نيتاغو دي لبر

 رمأو « عيمجلا بتك تردوصو . ىلوصألا مهاربإ وه « دشر نبا دعب
 . تدجو اًهيأ اهقارحإب

 هنكلو « نيمهملا ىلع ةيداملا ةبؤقعلا عيقوتب ىدحوملا طالبلا فتكي ملو

 ًابابك روصنملا هجوف « هفرصت ريربتو « هرظن ةهجو نالعإب اهنرقي نأ ىأر
 اهريغو شكارم ىلإ « شايع نب هللا دبعىأ هبتاك ءاشنإ نم « عوضوملا اذه ىف

 <« روهشملا باتكلا اذه ىف ءاجام ضعب كيلإو . سلدنألاو برغملا دعاوق نم

 : « ةلمكتلاو ليذلا » بحاص كلملا دبع نبا هنيودتب درفنا ىذلا

 مه ٌرقأو 2 ماهوألا روحت ىف اوضاخ « موق رهدلا فلاس ىف ناك دقو »

 « مويقلا ىحلل وعدي ىعادال ثيح « ماهفإلا ىف مبلع فوفشب « مهتقاوع
 نم اهلام « افعص ملاعلا ىف اودّلخف « مولعملاو هيف كوكشملا نبب لصفي مكاحالو

 اهنيابتو « نيقرشملا دعب ةعيرشلا نم اهدعب « قاروألاو ىناعملا ةدوسم « قالخ

 ةيضقلا ىف نوبعشتي مهو ءاهناهرب قحلاو « اهنا زيم لقعلا نأ نومهوي « نيلقتلا نيابت
 « راثلل مهقاخ هللا ىفام مكلذ . ًاقرطو لكاوش اهف نوديشيو « ًاقرف ةدحاولا

 رازوأ نمو « ةمايقلا موي ةلماك مرازوأ اولمحيل « نولمعي رانلا لهأ لمعبو
 ءاضيبلا [ ةحمللا ] هذه ىف مهْنم أشنو . نورذي ام ءاس الأ مع ريغب مهنولضي نيذلا

 «نورعشيامو مهسفنأ الإ نوعداخم امو « اونمآ نيذلاو هللا نوعداخم .. نيطايش
 مهرذف «هولعفام كبر ءاشولو « ًارورغ لوقلا فرخز ضعب ىلإ مهضعب ىحوي
 .. هللا ىلإ ةعجرلا نع دعبأو « باتكلا لهأ نم رضأ اهلع اوناكف « نورّتفي امو

 3 ليطعتلا مهدهج ءالؤاهو « لالك ى دجيو « لالض ىف دب ىلاتكلا نأل

 ىلإ « نامزلانم ةهرب قافآلا ىف مه-راقع ثبو «لييختلاو [ ةمومغلا ] مهاراصقو
 « مهورح ةدش ىلع مهملاس دق رهدلا ناك لاجر ىلع « مهنم هناحبس هللا انعاطأ نأ

 الإ اولهمأ امو « امنإ اودادزيل مل ىلمت امنإ « مهونذ ةرثك ىلع نينس مهلع ىنغأو

 . الع ءىش لك عسو « وه الإ هلإ ال ىذلا هللا مهذخأيل

 ىلع مهوعدنو «مييف اننظ رادقم ىلع مهركذن « مكتما رك هللا لصو انلز امو:
 < مهتيامع ةحيضف هللا دارأ الف . مهنديو هناحبس هللا ىلإ مهرقي ام ىلإ ةريصب

 ذخأ ةبجوم « لالضلا نم ةروطسم بتك ىلع مهضعبل فقو « مهتياوغ فشكو
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 ضارعإلاب حرصم اهطابو ؛ هللا باتكب حسشوم اهرهاظ « لامشلاب اهحاص باتك
 ملسلا ةروص ىف نوبزلا برحلاب ابنم ءىجو ء ملظلاب نامبإلا اهم سنبل « هللا نع
 «ةلولفم امنود بيلصلالهأ فايسأو «مالسإلا نطاب ىف بدي مسو «مادقإلل ةلزم
 « مهلاسلو مهزو مهرهاظ ىف ةمألا نوقفاوي مهنإف «ةلولغم ءالؤهءلاني ام مومديأو
 « نيدلا نفج ىف ىكذق وه ام ىلع مهنم انفقو الاف « مهاتبو مهتطابب مهنوفلاخمو
 ثيح مهانيصقأو « ةاونلا ذبن هللا ىف مهانذبن « نيبملا رونلا ةحفص ىف ءادوس ةتكنو
 انلقو « هللا ىف نينمؤملا بحن انأ امك « هللا ىف مهاتضغبأو . ةاوغلا نم ءاهفسلا ىصقي
 دق ءالؤاهو « نيقتملاب نوفوصوملا مه كدابعو « نيقيلا قحلا وه كنيد نإ مهللا
 « مهرافسأ تدعابف «كتانيب نع مهرئاصبو مهراصبأ تيمعو [ هللا ] نع اوفدص
 ماخلإلا نيبو ليلق الإ مهيب نكي ملو ؛ مهراصنأو اوناك ثبح مهعايشأ مهم قحلأو
 مهنكالو « مهتصنو مهلقع نم [ ةدحب ] ظاقيإلاو « مهتسلأ لاجم ىف .. الق

 6 اوداعل اودر ولو « هللا ةمحر نع اودرط مث « ىوهلاو ىزحللا فقومب اوعفر
 . نويذاكل مهنإو « هنع اوهن امل

 ةيراسلا مومسلا نم مكرذح «ناميإلا ىلع ةمذرشلا هذه هللا ةفو اورذحاف »
 بذعُني ام ىلارانلا هؤازجف « مهتك نم باتك ىلع هل ريع نمو . نادبألا ىف
 ىف رجم ىلع مهنم رثثع ىتمو « هبآمو هئراقو هفلؤم لآم نوكي اهلإو « هبابرأ
 «فيرعتلاو فيقثتلاب هيف لجاعُيْلَف « هئادتهاو هتماقتساهللا ليبس نع 3 «هئاولغ

 ءايلوأ نم هللا نود نم مكل امو رانلا مكسمتف اوملظ نيذلا ىلإ اونكرت الو
 ةرخآلا ىف مل سيل نيذلا كئلوأ  مهامعأ تطبح نيذلا دريال وأ . نورصنتال مث
 ىلاعت هللاو . . . نولمعي اوناكام لطابو « ابف اوعنص ام طبحو « رانلا الإ
 ىلع مكرفاضت راربألا فحص ىف بتكيو « مكعاقصأ نيدحلملا سند نم رهطي
 . 90, مرك معنم هنإ « مكعامجاو قحلا

 ةعيرذ تذ ا ىلا ىهو « ةديقعلا ةيحانو « ريفكتلا ةيحانب قلعتي ايف هلك اذه
 ىلع روصنملا بضغل ىرخأ بابسأ ةمث تناك هنأ ديب . هتنادإو فوسليفلا ماهنال
 دقو « ةبطرق ىلاوو روصنملا ىخأ ىبحم ىلأ ديسلاب هتالص قثوت اهنم .فوسليفلا

 ىف « ةلكتلاو ليذلا » ىف ىدحوملا باتكلا اذه صن ىشكارملا كلملا دبع نبأ ةيرآ 599
 . ( ىفاطيربلا فحتملا طوطخم نم سماحلا دلجملا ) دشر نبا ةمجرت
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 ى ىرجي ناك « دشر نبا ىأ هنأ اهبمو . ءافجو ةدجوم نيوخألا نب ناك

 هل سني روصنملا ناكو « ىخخأ اي عمست » هلوقب ًمئاد هتبطاخمىلع ةفيلخلا عم هثيداحأ

 تاذ ى بيعلا باب ىف لخدي ام وهو « ًاريخأ اهنمو . هتبطاخم ىف ةأرحلا هذه

 : قأي ام سيلاطاطسرأل ناويحلا باتكل هحرش ىف لاق دشر نبا نإ « ةفيلخلا

 ًابوتكم كلذ دجو دقو « روصنملا ىلإ ًاريشم «ربرملا كلم دنع ٍةفارزلا تيأرو

 هيمهمو فوسليفلا موصخلل بتل تعمتجا دق اهلك بابسألا هذهف . ©99هطخي
 . داحلإلاو قورملا مه نم هيلإ بسنام ةحصب ةفيلخلا عانقإو « هنم لينلا ةصرف

 رباك أن م ةعامح نإ مث. ماوعأ ةئالث ءاهز «ةناَسيلا» ىف هلقتعم ىف دشر نبا ثبلو

 ىف هيدل اوعفشتو « هئالمزو فوسليفلا نأش ىف روصنملا اوبطاخ « ةيليبشإ لهأ

 « غيزلاو قورملا ةممت فوسليفلا نع صخألاب اوفنو « مهنع وفعلاو مهتلاقإ ليبس
 «ىرخأ ةهج نم هسفن نع دشر نبا ىننو . هتديقع ةمالسو هنامإ نسحم اودهشو

 فاصولا ةمص نإ لاقو « ربربلا كلم ٠ هفصوب ء روصنملا قح ىف بيعلا ةمه
 ىلإ روصنملا باجتساف « خسانلا نم فيرحت وه عقو ام نإو « نيربلا » كلم ىه

 . ه 04 ةنس ىف كلذو « هئالمزو دشر نبا نع افعو « مهتعافش

 ىلإ داعو « ىدحوملا طالبلا ىف هتناكمو هتوظح فوسليفلا درتسا اذكهو

 فوتو « ةريسي ةرتف ىوس اه ثكمع مل هنأ ديب . ةفيلالا طالبب قحتليل شكارم
 ى وهو « (م 1194 ةنس ريمسيد ٠١ ) ه ه48 ةنس رفص رهش نم عساتلا ىف

 «توزغات باي » ةريقم ىف الوأ دشر نبا نفدو . هرمع نم نيعبسلاو ةسماخلا

 لثومو « هسأر طقسم ةبطرق ىلإ لئالق ربشأ دعب اهنم لمح مث « شكارم جراخ
 . ؟9سابع نبا ةريقمب هئابآ ةضور ىف نفدو « هترسأ

 باطقأ مظعأ نم فوسليف ةايح تنرقا ىلا ةيجشملا ةاسأملا راودأ ىه كلت

 تذختا ىلا « ةاسألا هذه ترركت دقلو . ىملاعلا ريكفتلاو ىالسإلا ريكفتلا

 تناكو « نيدحوملا مث نيطبارملا لظ ىف ةرم ريغ « ىركفلا داهطضالا ةروص

 ةفيلخلاك ماع مظع ةفيلخ دهع ىف ةمصو بيبر الب « هتكاحمو دشر نبا ةدراطم

 )١( ص ىثكارملل بجعملا 4/١ وهلا1١.

 هيلإ راشملا طوطخملا ) ىثكارملا كلملا دبمل ه ةلكتلاو ليذلا » دشر نبا ةبكن ىف مجار ( ؟) ( «
 مقر ( ةرحاقلا ) هتحرت ىف رابألا نبال ةلكتلاو 1491 .
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 اهم مستي ناك ىلا قيمعلا تمزتلا حور نع صخألاب فشكت اهنأ ديب . روصنملا

 . نيدحوملا دهع ىف ىنيدلا ردكفنلا

 مه ب

 دارأ ام هل مت الف « ةدوشنملا ةوزغلل هتبهأ لمكتسي ءانثألا كلت ىف ةفيلخلا ناكو

 (انيروم ارييس ) تاراشلا لبج قرتخاو « هتاوق ىف ةبطرق رداغ « كلذ نم

 ندا رار لدي هيلا دبل 3ريال لسمألا : ةريبّلط رطش ًامميم
 ىضارأ قارتخا ىلع مزعلا دقع دقو « باوج نود مهفرصف « ةنداهملا بلط ىف

 ىلإ راس  ةريبلط ىلإ لصو املو . اهعضو ىلا ةطخلل ًاقفو اهوزغو « ةلاتشق

 فطعنا مث « ًاقيش اهنم لاني نأ نود ىضارألا نم اهوحام برضو « ةداكم

 نوع لع لاس دك هلت ةفمدنأ لس شاعر ا رماسو هير اي

 راظتنا ىف ©22طيرجم ةعلق دنع امهتاوقب ناطباري امهنأو « نوجارأ كلم هليمز

 برخ نأ دعب « ةعرسب طيرجم وحن روصنملا لوحتف « نيدحوملا عم كابتشالا
 «طيرجمىلإ لصو املو . ةينارصنلا تاوقلاب ىتلي نأ المؤم « ةلطيلط ىضارأ

 مظعم ىف ابحسنا دق اناك لب « اه انوكي مل نيكلملا نكلو « مايأ ةعضب اهرصاح

 ةدايقب ةراتخم ةوق طيرجم نصح ىف اكرتو « ©9ةلمرلا ىداو لابج ىلإ امهتاوق

 . ةعقوملا موي كرألا نصح ىلإ أل دق ناك ىذلاوهو « وراهىد ثيولوجيد نود

 رطش ًامميم راسو « ذئدنع روصنملا اهرداغف «ةدشب طيرجم نع نويلاتشقلا عفادق

 عايضلا برخيو « عورزلا فستنيوهو « ةراجحلا ىداو مث(رهللا ةعلق) سرانهةعلق

 . اهتعنمل ةراجحلا ىداو ىلع ءاليتسالا كلذك اوعيطتسي مل نيدحوملا نكلو « ىرقتلاو

 « اهب تعقوأف « مدخلاو داتعلاو عاتملا ةلفاق تأجافو « اهئيماح تجرخو

 اودريو «نودحوملا اهكر ادتي نأ لبق « بالسألا ضعب اهنم عزتنت نأ تعاطتساو

 . مهنم ًاددع اولتقيو « مهماقعأ ىلع نيريغملا

 ىداو رهاظ ىف ةمخض ةيركسع ةرهاظم نودحنوملا مظن « ىلاتلا مويلا فو

 مهتوقل ًاراهظإ ؛ هدوشحو هفئاوط فلتخم ىدحوملا شيحلا اهف ادب « ةراجحلا

 . تاهحلا فلتخم ىلإ ةوزغلا ليصافتب هتلحم نم روصنملا ثعبو ءودعلل ًاباهرإو

 اهمسا روطتو « ةثيدحلا ايئابسأ ةمصاع ديردم عقومل ةاون دعب اميف اهعقوم ادغ ىلا ىهو )١(

 ةلادل14 ىلإ ةةهزع714 طيرجم نم ىبرعلا

 , 010208580 ةينابسإلاب ىه ةلمرلا ىداو لابج (؟)



 تالاخء ال

 ةياورلل اقفو « روصنملا هجتا انهو . ةذبو قيرطب راسو « دوعلاو ةكرجلاب رمأ مث
 وحن ابونج اهنم راسو شيلقأ وحن دترا مث ء اهرصاحو ةقنوق وحن ًاقرش ةينارصنلا
 اهرداغ مث ء ه هوا ةنس ناضمر رخاوأ ىف ةبطرق ىلإ لصوو ؛ ةسائيبو سركلا
 كلذو ( م1141 ةنس سطسغأ ) رطفلا ديع موي ىف اهلصوف «ةيليبشإ ىلإ لاح ا ىف
 , ©©ربشأ ةعبرأ ةلاتشق ىضارأل ةيناثلا هتوزغ ىف قفنأ نأ دعب

 ةريخألا لامعألا مامتإب .ىنع ىتح « ةيليبشإ ىف رقتسي روصنملا داكامو

 بوقعي وبأ ةفيلحلا هوبأ ناك ىلا ىهو ( ةرانملا ) ظعألا عماحلا ةعموصل
 ناكو . ه ه١8 ةئس ىف نيرّثش ةوزغ ىلإ هجورخ لبق اهئانبب رمأ دق « فسوي
 هسابنب دمحأ فيرعلا عضوو . ةفالحلا هيلوت بقع اهئاشنإ ىف ىضملاب رمأ دق روصنملا
 كلذ ريغل وأ « نيصتخما لامعلا ضعب لزعل ًانيح ءانبلا لطعت مث عماحلا قصل اهسسأ
 هتاوزغ نم روصنملا غرف نأ دعب (م 1188 ) ه 584 ةنس ىو . بابسألا نم
 . هتعموص ءانب مامتإو مظعألا عماحلا نم لتخا ام حالصإب هرمأ ردصأ « ةيقيرفإب
 رصاعم خرم ةرم ريغ لبق نم انرشأ اهسح وهو « ةالصلا بحاص نبا انل لوقيو
 «دابعنبارصق روسنم ذخوي ىذلا رجآلاب ةعموصلا ءانب ىف عرش هنأ «نايع دهاشو
 رضح اذإف « ةعطقتم ةروصب اهف ءانبلا ىرجم « اماوعأ كلذ ىف لمعلا مادو
 لطعت ةرضحلا ىلإ اهرداغ اذإو « ءانبلا ىف ةمهلا تفعوض « ةيليبشإ ىلإ ةفيلحلا

 « بوقعي ىلأ ةفيلخلا هيبأك روصنملا ةفيلخلا ناكو .رضح ىتم فنأتسُمي مث «ءانبلا
 فارشإلا هغارف تاقوأ ىف مزالي « ةيليبشإب هدوجو تقو ناكو ؛ ءانبلاب افوغش
 كرألا ةعقوم نم روصنملا داع ىتح كلذك رمألا رمتساو « هسفنب ءانبلا لامعأ ىلع
 داع املو « ةعموصلا مامتإل ةمهلا ةفعاضمب هرماوأ ردصأو « رفظلا راغب اللكم
 لامعأ ىوس قبت ملو « مث دق ةعموضلا ءانب ناك « ةريخألا هتوزغ نم ةيليبشإ ىلإ
 ىلع رصتقت دهعلا كلذ ىح تناك « ةيدحوملا تآشنملا نأ نم يغرلابو . ليمجتلا
 ةفيلخلا ردصأ دقف « ةنيرلاو.فرخزلا ىلإ ليمت الو « ةناتمللاو ةعورلا ةاعارم

 فصي فيك كيلإو . ةريهشلا ةيبهذلا اهحيفافتب عماحلا ةعموص دوزت نأب « هرمأ
 لفح ىف « ةرانملا ىلعأ ىلإ اهعفرو « حيفافتلا هذه ةصق ةالصلا بحاص نبا انل
 : هدوهش نم ناك

 :عجارو . ؟4ه ص ١ ج نودلخ نباو « ٠١8 ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا 62
 خلامستم : ظتوئمولو لع عوصومقي المل. ١] ص. 364 .



 ا

 هنع هللا ىضر رمأ « ةيغاطلا شنوفذأ هللا مزهو « نينمؤملا ريمأ لصو الف »

 ةريبكلا « ةعفرلا ةميظعلا ةعنصلا ةبيرغلا حيفافتلا لمعب ةيليبشإب هتماقإ ةدم ىف
 « هرضحم اهزانم ف تعفرف « مسحلاو مس الا ةعيفرلا « مسرلا ةبهذملا « مرحلا

 مظع دومع ىف ةبكرم « هرطو غولبو « كير لح ايدلعإ ىف نرستفولا رضحو
 نوعبرأو ةيام دومعلا ةئز ءاهالعأ ةعموصلا ىلعأ ناينب ىف هلصأ ىسرم ديدحلا نم
 لاكشألا هذمللماحلا هفرط زراب «ناينبلا كحالت ىف كانه ًاقثوم «ديدحلا نم اعبر
 « راطمألا تامدصو « حايرلا عزاعز نم دباكي « ءاوملا ىلإ حيفافتلاب ةامسملا

 هذه هب تيلط ىذلا بهذلا ددع ناكو . هتابثو هتمواقم نم بجعتلا لوطي ام

 « ةيبوقعي ًارابك لاقتم فالآ ةعبس « ىرغصلا ةعبارلاو رابكلا ةثالثلا حيفاغتلا

 نم ةيشغألاب ترتس تلك املو . هروضحو نينمؤملا ريمأ ىدي نبب غايصلا اهلمع
 ةرورجم لجعلا ىلع تلمحو «رابغلاو ىديألا نم سندلا اهلاني اليل ناتكلا قاقش

 ىح ةسدسملاب تعفرو تلصو ىبح « ليلهللاو اهلع ريكبتلاب « ةعموصلا ىلإ ىبح

 تلصحو « هيف تلصحو « دومعلا ق تعضوو « ةروكذملا ةعموصلا ىلعأ ىلإ

 ىلوو هنبا رضحمبو « هنع هللا ىضر روصنملا فسوي ىبأ ننمملا ريمأ رضحمب
 ىضاقلاو نيدحوملا خايشأو هينب عيمحو هللا نيدل رصانلا ديعسلا هللا دبع ىنأ هدهع

 بقع ءانيأل موي ى كلذو « سائلا نم ةهاجولا لهأو « رضحلا ةبلطو
 نعستو ةعبرأ ماع ىمجعلا سرام رهبش نم رشع عساتلا ةقفاوم رخآلا عيبر

 بهذلاب اهقلأت نم راصبألا ىشغت تداكف اهتيشغأ نع فشك مث « ةيام سو

 .©0, اهقنور عاعشو زيربإلا صلالا

 فارشإلاب ماق ىذلا نأ « مدقت ام ىلإ ساطرقلا ضور بحاص فيضيو

 ثيللا وبأ ملعملا وه « رانملا ىلعأ ىلإ اهعفرو « ةيبهذلا حيفافتلا هذه عنص ىلع

 © بهذلا نم رانيد فلأ ةئاع ذئموي تموق حيفافتلا هذه نأو « ىلقصلا

 ةفيلخلا اهئاشنإب رمأ ىلا ةميظعلا ةرانملاوأ ةعموصلا هذه نإ « نحن لوقنو
 اهدوزو ءروصنملابوقعي هدلو اهمتأو « ظعألا ةيليبشإ عمال فسوي بوقعي وبأ

 اهحيفافت تدقف دق تناك نإو ءانموي ىتح موقت تلازام «ةعئارلا ةيبهذلا اهحيفافتب

 ةيليبشإ ةسينكل سارجألل جرب ىلإ ايلعلا اهتقبط تلوحو « ديعب ذنم ةيبهذلا

 . (بوا « 1ا/1 ةحول هركذ قباسلا طوطخنلا ) ةمامإلاب نملا ىف ةالصلا بحاص نبا )١(

 18١. ص ساطرقلا ضود (؟)



 تلاع

 لمحت ىهو : .ظعألا عماحلا ضاقنأ قوف اهرودب تماق ىلا ىهو « ىمظعلا
 نم مغرلاب تلازام اهنأ ديب « طه ©ةمدل4فم ادلاريخال و. ىنابسإلا اهمسا مويلإ
 تلازامو «ةميدقلا ةيمالسإلا اهتعور نم ريثكب ظفتحت «سارجألل جرب ىلإ اهوحن
 , ©©ةيقابلا ةيسلدنألا راثآلا مظعأ نم ريتعت

 روصنملا لقتنا وحنلا اذه ىلع ظعألا عماجلا ةعموص مامإب لافتحالا مت املو

 هبيطو « هعقوم لاول هرثي ناكو « فيصلا لصف هب ىضقو « جرفلا نصح ىلإ
 هذه لالخ ىنعو « ىرخأ اموي نيعبرأ اهم ماقأف « ةيليبشإ ىلإ داع مث « هئاوه
 ديسلا هدلو ىلإ ةيليبشإ ةيالو دنسأف « لاعلاو ةالولا نييعتو  نوئشلا مظنتب ةرئفلا

 « نمؤوملادبعنب صفح ىنأ نب عيبرلا ىنأديسلا ىلإ اهتاهجوسويلطب ةيالوو « ديز ىنأ
 لاعلا بدنو « نمؤملا دبع نب صفح ىنأ نب هللا دبع ىنأ ىلإ برغلا ةقطنم ةيالوو

 فلتخم ىف ةراتخا تايماحلا بترو « ثاهحلا فلتخم ىف ةيابحلا نوئش ىف رظنلا
 . «0اهراوسأ حالصإو اهنيصحتب رمأو « دعاوقلا

 فلح *يشنأو « نويلو ةلاتشق ىتكلمم ىف ذئدنعت:روطت دق لاوحألا تناكو

 ائلاروديب نوجارأ ك٠ مدقتو « نوجارأو ةلاتشق نيب نيدحوملا ةمواقمل ديدج
 ةفلاحتملا تاوقلا عاّمجا ىف ةنواعملا هذه رثأ رهظو « نماثلا وسنوفلأ هفيلح ةنواعمل
 ىضارألةيناثلا هتوزغب روصنملا ماق اًيح «ةراجحلا ىداو ةقطنم ىف نيدحوملا ةمواقل
 لفغي مل روصنملا نإف « نأش وذ كابتشا نيقيرفلا نيب عقي مل هنأ عمو . ةلاتشق
 دقف ىرخأ ةهج نمو « ةينارصنلا ىوقلا نيب ديدحلا لتكتلا كلذ رمأ هباسح نم
  نيدحوملا فيلح نويل كلم عساتلا وسنوفلأ فقوم ىف هرثأ روطتلا كلذل ناك
 ىف لصوو « نيدحوملا نم ةوق ةنواعم ةلاتشق ىضارأ ازغ دق ناك هنأ كلذ
 نودحوملا هيف ازغ ىذلا تقولا سفن ى كلذو « نويرتك ةنيدم ىح هفحز
 ىلإ اوبحسناو « مهتوزغ نم نودحوملا ىهتنا الف . بونحلا نم ةلاتشق ىضارأ
 « نويل ةكلمم وزغب نيينوجرألاو نييلاتشقلا نم ةكرتشم ةوق تماق « بونحلا
 كلم ترصاحو « (ناوخ نود ىد ةيسنلب ) اسنايوك ىتح اهضارأ تقرتخاو
 لواحن لو « عافدلا نويل كالم مزعلاف « ىتنفانب ةدعاق ىف نيدحوملا هءافلحو نويل

 ةيسلدنألا راث آلا » ىبلاتك ىف ةيلالاو ةميدقلا اهفاصوأو « روصنملا ةرانم خهيرات عجاد )١(
 . ه5 - ه1 ص ةيناثلا ةعبطلا « ةيقابلل

 .٠ 540 ص 5 جنودلخ نباو « ٠١4 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلأ )0



 اال عس

 نويل ىضارأ نم مهؤافلحو نويلاتشقلا بحسنا مث . هموصخ عم كبتشي نأ

 . نويل 'ةكلمم نع رطجللا لازو هدالب ىلإ نوجارأ كلم داعو « مانغلاب نيلقثم

 ىرخأ ةرم ةلاتشق كلم لسر هيلع تدفو « ةيليبشإل روصنملا ة دراغم ليبقو

 هبيحي نأ ؛ تاروطتلا هذه ءوض ىلع روصنملا ىأرف « ملسلاو ةنداهملا بلط ىف

 نأب برغملا نايبلا بحاص هفصي امم وهو « اهطرتشا طورشب هتبغر ىلإ
 دعب « نويل كلم نإف ىرخأ ةهج نمو .©0مالسإلا ةعيرشل ًاقفو دقع نداهتلا

 « نيدلا ىلع ًاجراخ هرابتعاب « ةسينكلا نم هيفن ابابلا نلعأو ء هزكرم جرحت نأ
 ةيليبشإ ىلإ هسفنب دصق « ةيبيلصلا ةفصلاب ًاحشتم هتبراحمم لاغترلا كلمل نذأو

 هاعسم ىف قفوي مل هنكلو ؛لاملاو دنحلاب هتنواعم هيلإ ًابلاطو « روصنملا ىلإ اتجتلم
 . ةلاتشق ةكامم نيبو نيدحوملا نيب ملسلاو نداهلا مايقل ًارظن « ةرملا هذه

 بهأتلاب هرماوأ ردصأ « نوئشلا رئاس ىف رظنلا نم روصنملا ىهتنا املو

 ه 844 ةنس ىلوألاىدامح طساوأ ىف ةيليبشإ رداغ مث . شكارم ةرضح ىلإ ةدوعلل

 دصقو « ةيناثلا ىدامح ةرغ ىف رحبلا ربعو ( م1194 ةنس سرام رخاوأ )

 اهرداغ مث « ماجتسالاو ةحارلل ًابلط اموي نيرشع وحن اهم ماقأف « ساف ىلإ الوأ

 . ه ه94 ةنس نابعش ىف اهلخدف « ةرضحلا ىلإ

 علطضا ام ءارجنم ؛ ىوقلا كوهنم بعتم وهو « هترضاحىف روصنملا رقتسا

 ذخأ وه هب ىنع ام لوأ ناكو . ةيلاوتم ماوعأ ةعبرأ ىدم لامعألاو تاو زغلا نم هب

 « هدهع ةيالول هراتخا دق ناكو « رصانلاب بقلملا دمحم هللا دبع ىلأ هدلول ةعيبلا

 هعيابف « لبق نم كلذ ىلإ انرشأ امسح «ه همال ةنس ىف ضرملا هب دتشا انيح

 . تاهحلاو دعاوقلا رئاس ىف ةعيبلا هل تذخأو « نيدجوملا خايشأ رثا

 عوتب غيطصت « هتايح نم ةريخألا ةرتفلا هذه ىف ةفيلخلا تافرصت تناكو

 « اونتخي" نأو « ماتيألا لافطألا عمجم نأ رمأ هنأ كلذ نف . عرولاو ىتتلا نم

 « ةهكافلا نم ةبحو ةضفلا نم هردو بهذلا نم رانيدو بوثب مهنم لكل رمأو

 ىلاتيلا نيتختل مسوملا اذه نإ ىثكارملا انل لوقيو . هملأل فيفخت هدي ىف عضوت

 + ؟9ماع لك ماقي ناك

 ىثكارملا لوقيو .40 ص * ج نودلخ نباو «704 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا )١(

 . ( 1١6١6 ص بجعملا ) نينس رشع ةدمل ةلاتشق كلمو نيدحوملا نيب تدقع ةندها نإ

 1١١78. ص بجعملا (؟)



 مو

 ةسايسلا نأ فرعن نحنو : صاخ سابلب دوبلا زييمتب رمأ هنأ كلذ نمو
 ةدعاق ىلع نييمذلا وحن ىرحجت « نمؤملا دبع ةفيلحللا دهع ذنم تناك « ةيدحوملا
 قنتعي نأب هدهع رخاوأ ق رمأ « نمؤملا دبع نأو « حماستلا مدعو تمزتلا

 توملا ررقو « ةيدحوملا ىضارألا اورداغي وأ « مالسإلاو دوهلاو ىراصنلا

 عون ىلإ نمؤملا دبع دعب نم تحنج ةيدحوملا ةسايسلا نكلو . نيفلاخملل ةبوقع
 دالبلا ىف نوشيعي ًارارحأ دوهلاو ىراصنلا كرتف « حماستلاو لادتعالا نم
 . ىراصنلا ىلإ اهنم ةدشو تمزت رثكأ ًامئاد دوهملا ىلإ ةرظنلا تناكو . ةيدحوملا
 اوهشتو هدهع ىف اورهدزا مهن أ وه « مهسابل زيمت ىلإ روصنملاب ادح ىذلا ناكو

 نأ ىأرف ٠ مهتايح لانا مرهاظم ىف مهوكراشو « سابلا ىف نيملسلاب
 صيق نعةرابع ىزلا اذه ناكو . نيبللل نس رعي اساع اهي ميلع ىضرخ

 ةعسلا ةطرفم ماكأ وذ قرزأ سنربو « عارذ هضرعو عارذ هلوط قرزأ
 ىلإ لصت « ةماعلا ناكم سأرلا ىلع امنوعضي ءاقرز ةوسنلقو « لوطلاو
 ثرصتلا اذه ىلع روصنما لمح ىذلا نإ ىشكارملا انل لوقيو . نذذألا
 « مهمالسإ ىدنع حصول لوقي ناك هنأو « مهمالسإ ىف هكش وه « دوبلا ءازإ
 تلتقل مرفك ىئدنع حصولو ؛« مرومأ رئاس ىف نيماسملاب نوطلتخم مهتكرتل
 ىف ددرتم ىبكل « نيملسملا ًاثيف ملاومأ تلعجو « مهرارذ تيبسو م
 نكت امب ملعأ هللاو « دجاسملا نوشغيو « مالسإلا نورهظي مهو 2 مرمأ

 مظن دقو . ه6 ةنسلئاوأ ىف دوبلا زييمتب روصنملا رارق ردصو . مهردصو

 ةلارغن ىب ةرسأ ليلس ودبي اهف وهو « ذئموي ةبراغملا دوهلا معز ةلارغن نبا
 8 ب ةزوجرأ « سوبحنب سيداب مايأ ةطانرغ ىف ترهدزا ا رغنلا ىب وأ

 « دوبلا ةينطاوم ىساويو « قرزألا سابللا نم هضرفامو« رارقلا اذه ىلع ابف
 1 : اهعلطم اذه

 اراشإلا هذه موق اي اومهفاف اراسخ هيف سيل قرزألا اذ سبل

 ءدوولاهب ثاغتسا « روصنملا دلو هللا نيدل رصانلادمح هللا دبعوبأ ةفالحلاىلوت املو

 هولدبتسينأ رمأف «قهرملا ىزلا اذهنم مهلافإل اوعاطتسا نم لكب هيدل اوعفشتساو
 4 ©0نيدحوملا دهع ةبقب كلذ ىلع اورمتساو 2«: رفص مئانعو رفص بايثب

 فراعملا ةرئادو « ٠١5 ص ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلاو - 7١م ص بجعملا )١(
 . الما. آ. م. 433 : ةيدوهلا



 الم5-

 مج كد

 دق ناكو « ريخألا هضرم روصنملا ضرم ىتح كلذ ىلع ليلق ضمب مو

 « هدهع ةيادب ىف اهأشنأ دق ناك ىلا ةيكاملا ةح اصلا ةيحاض ىلإ ةرضحلا نم لقتنا

 هوجوو « نيدحوملا خويش ىعدتسا 2 هلجأ وندو « هض رم ةروطخم رعش املو

 ىف عقو ام « برغملا نايبلا بحاص انل فصو دقو : هطالب نايعأو « هتيب لهأ

 « هتيب لهأو هتلود خايشأ هب ىصوأ امو « لحارلا ةفيلخلل ريخألا سلحملا اذه

 تقرورغا دقو « هرصبب مهلإ ةفيلحلا هجمتا ء روضحلاب سلحما رقتسا امل هنإ لاقف

 < هللا مكمحر سانلا اهمأ » : لاق مث « ملامعأو ملاوحأ نع ملأسف « عمدلاب هانيع

 تكتهو « اناوق تدهو « انياع تلاوت دق ضارمألاو للعلا هذد نإ

 « ايندلا هذبم اندهع رخآآ ىه ةلعلا هذه نأ هبيغن معأ هللاو نظأو « انحراوج

 نومدقت نم « هتعاط'ىلع مكناعأو « هللا مكمحر اورظناف « انيلع ةيضاقلا اهنأو
 . « نيملسلا باقر ىلعو مكسفنأ ىلع

 خبشلا نب دمحم نب ىموم وبأ ملكتو « نيرضاحلا ىلع ءاكبلا بلغف « لاق

 « لوقلا اذهب انسرخت انديس اي نينمؤملا ريمأ اي مكنأك» لاقو « ىلع نيصفح ىنأ

 نورئاص عيمحلاو « ىلاعت هللا ةحر ىلإف متيفوت نإف « نينمؤملا ريمأ متنأ

 لجألا ربمألا انديسل ميركلا مكدهع انومتدلق مثثكو ءهيلإ نوريصت ام ىلإ نوبلقنمو

 « مكسوفنب انسوفن قحلت نأ ىلإ « هيلع نوقاب نحنف « مكتبا هللا دبع ىلأ

 . 2 مكدعب انيلع مكتفرلخ وهو

 « هدلو نس رغصل هقلق مل ةفيلخلا ىدبأو « مالكلا ف روضحلا بقاعت مث

 نأو « ةينلا هيلع تدقعنا ايف « لابقإلاو نملاب ىللاعت هللا اوعدي نأ مهلإ بلطو

 ىلإ تفنلا مث . هلقع لككيو « هبتني ىتح « هيأرل هوكرتيالو « مهتنوعمب هولوتي
 ريل امهنإ لاقو . صةح ىنأ ديسلا ىنبا ءديز ىنأ ديسلا هيخأو « نسحلا ىنأ ديسلا

 دهع ام ىلع انوكيلف « دالبلا ىلعو « ناوخإلا ىلع امهم”دق هنإو ؛ تيبلا اذه

 . لبق نم اهل طبرام ىلعو « امهم
 مهنم صخو « خايشألا ضعبو « تاداسلاب نيرضاحلا ةفيلخلا ىصوأ مث

 ناخيشلا ناذه ريتعي نأو « دحاولا دبع دمحم ابأو « ايركز ابأ خبشلا ركذلاب

 2 امهتروشمو امهأر نع الإ ردصيال « دمحم هدلول نيراشتسم



 تالا

 هللا ىوقتب مكيصوأ « عمدلا نافرذت هانيعو كلذ دعب روضحلل ةفيلحلا لاقو
 ريمأ اي انديس اي « دحاولادبع دمحم وبأ خيشلا هلأسف . ةميقيلاو ماتيألابو « ىلاعت

 اهناكس ماتيألاو . سلدنألا ةريزج ةميقيلا لاق ؟ ةميتيلاو ماتيألا نمو « نينمؤملا

 ةيبرتو ءاهروغث ةبامحو اهراوسأ دييشت نم اهم حلصي ايف ةلفغلا مكايإو « نوملسملا
 نحنو « اهمه نم ظعأ انسوفن ىف سيل هنأ اوملعتلو « اهنيعر ريفوتو اهدانجأ
 .٠ نيملسملا نم اورظناف 3 اهيف مكرظن نسحو « ىلاعت هللا انعدوتسا دق نآلا

 . اهجهانم ىلع عئارشلا اورجأو

 ىصوأ 15 « ابم رمأ ىلا ةكربلا مهحنمو (زغلا) زا زغألاب ًاريخأ ةفيلخلا ىصوأو

 ةلطعلل مهكرت مدعو « تاكرحلاب مهلغشو 2 مهلإ ناسحإلاو برعلا ةفطالم

 هيف نولغتشي صاخ عضوم مل نوكي نأو « رضحلا ةبلطب ىصوأو .'ةحارلاو
 : هتقث مهالوأ نيذلا لاعلاو «بصانملا باحصأض عبي ًاريخأ ىصوأو . ةركاذملاب

 « ممروازم بوجوو نيدحوملا لئابقب ةيصوتلاب هثيدح روصنملا متخاو
 تيقلأ ىلا ةنامألا اوظفح نأب خايشألا ىلإ هثيدح رركو . ليبق دعب اليبق مهاممو
 . لطابلا بانتجاىلع اوصرح نأو « اهناس ىلع عئارشلا اورجن نأو « مهقانعأ ىلإ
 ,©0هب دهعلارخآ اهناكو و نودحوملافرصناو ءسللا ضفناو «سانلل اعد مث

 « ضرملا هب دتشا امل روصنملا نإ « ساطرقلا ضور بحاص انل لوقيو
 هتلعف ءىش ىلع تمدن ام « خايشألا نم هلوح ناك نمل لاق « هاجأ وندب رعشو

 برعلا لاخدإ اهلوأ « اهلعفأ مل ىنأ تددو « ثالث ىلعالا « ىقالخ ىف

 « حتفلا طابر ءانب ةيناثلاو « داسف لهأ مهنأ ملعأ ىنأل برغملا ىلإ ةيقيرفإ نم
 « كرألا ىراسأ قالطإ ةثلاثلاو « رمعي ال دعب وهو « لاملا تيب نم هيف تقفنأ

 . ؟”مرأثي اوبلطي نأ مل دبالو
 رياني ؟1؟) هه94ه ةنس لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو ىناثلا ةعمجلا ةليل فو

 © ةحلاصلاب هرصقب روصنملا بوقعي فسوي وبأ ةفيلحلا قوت « ( م1194 ةنس

 9 ١٠و - 7١5 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا )(20(

 .185 ص ساطرقلا ضور (؟)
 ةياور ىفو ( +٠١ ص ) شكارم ةبصقب ىوت هنإ ساطرقلا ضور بحاص انل لوقيو (*) :

 (4ماص جناكلخ نبا ) رفص ةرغ ىنوت هنأ ىرخأ ىفو « ه4 ةنس ىلوألا ىدامج ةرغ ىف وت هنأ
 .( هال ص 1١ج ) الس ةنيدم, تناك هتافو نأو « رخآلا عيبر رشع نماث ىفوت هنإ ريثألا نبا لوقيو



 -_ اخ

 « للمنيت ىلإ هتافر لقن مث « ًانيح هتافو تمتكو «رصقلاب هسلجمب اتقؤم نفدو
 ضعبلا معزف «٠ ريطاسألاو تاياورلا ضعب هئافتخا لوح تراثو « ابم نفدو
 :حاسو دهزت هنأ نورخآ معزو « سلدنألاب اطبارم ىحضأو كلملا كرت هنأ
 . 90كلذ ريغ ىلإ « ماشلاب نفدو « الماخ تامو قرشملا دصقو « دالبلا ىف

 : ةيدحوملا ةلودلا دوهع عملأ نم دهع متتخع روصنملا ةافوبو

 ل 1707

 انينثتسا اذإ « ةيدحوملا ةلودلا ءافاخ مظعأ روصنملا بوقعي ةفياحلا ناك

 ةلودلا تغلب هلظ ىو . اهمئاعد دطومو ةلودلا سساؤم « نمؤملا دبع هدج

 ىف « هتماخفو كلملا ةعور هيدي ىلع ترهظو « اهتمظعو اهتوق جوأ ةيدحوملا
 . اهللح ىمأ

 .©0ةعماج ةيوق ةماك ىهو (نمئوملا دبع ىبوجن ناك هنأب بيطحلا نبا هفصيو

 « هرثآم ضارعتسا ىف ضيفتو « روصنملا لالخ ةيمالسإلا ةياورلا ديشتو

 « ةيجراخللا ةيحانلا ندوأ ةيلخادلا ةيحانلا ند ءاوس « هتسايسو هتافرصت حادتماو
 مالسإلا ةيضق نع دوذلا قى هينافتو « داهحلا ىف هن ريغب صاخ عونب ديشتو

 ةديدحلا قرفلاب هنحشو « هتيمنتو شيحلا مظنتب هتيانع تناك مث نمو « سلدنألاب

 ةعسب هيلع قافنإلاو « حالسلاو داتعلا روفومم هديوزنو « ةااجرلاو ناسرفلا نم
 اهحنمو « دنحلا قازرأ ريفوتب ىنعي ناكو . ةرمتسم ةفصب داهجلل هدادعإو «ءاعو

 نودحوملا دنحلا حنمي نأ « شيحلا ىف ءاطعلا ماظن ناكو . ةررقملا اهديعاوم ىف
 ةعبرأ لك ىف ةرم « ةمظتنم ةروصب ماعلا ف تارم ثالث ( ةيكماحلا ) « ءاطعلا
 هناكو . رهش لك مهءاطع برعلا كلذكو « زازغألا.وأ زغلا دنابا حنمبو « رهشأ

 نيدحوملا نأ وه « ةيزملا هذه برعلاو زغلا دانجألا صاصتخا ىف روصنملا ىأر
 «برعلاو زغلا امأ . ةريثكلا لاومألاو عاطقإلا اهم ملو نييلصألا دالبلا لهأ نم

 0 مظنملا ىمسرلا ءاطعلا اذه ىوس هيلع نودمتعي دالبلا ف مل ءىثال ءابرغ مهف
 ذحشو « دنحلا مه عفر ىف ىوقلا اهرثأ شيحلا ةيطعأ ريفوتب ةيانعلا هذه ناكو

 )١( ص برغملا نايبلا  » 7١١صا جر ناكلخ نباو 1١*48 .٠

 فلاسلا لايروكسإلا طوطخم ) فسوي بوقعي بأ ةحرت ىف ةطاحإلا ىف بيطخلا نبا (؟)

 . (موم ةحول - ركذلا
 1٠١8. ص ثلاثلا مسقلا - برغملا' ناِئبلاو « 1١57 ص بجعملا ىف ىثكارملا )022



 تالاف

 دقو « ةماعلا روصنملا ةايح ىف ام عملأ وه داهحلا نأ عقاولاو . داهحلا ىف ةبغرلا

 هراصتنا امسالو « ةريزحلا هبش ىف ةنارصنلا كلالل ةقفوملا هتاوزغ هيلع تغبسأ
 لالحلاو ةمظعلا نه ةلاه « هداهج ىلع هصخش ىلع « كرألا هعقوم ىف رغابلا
 . ىرخألا هبقانمو هلالخ لك ىلع تبلغ

 لدعلا ةماقإ ىلع لمعي : ًامزاح اكلم هكح ةيادب ذنم روصنملا انيأر دقو

 « لاملاو ةيالولا لامعأ ةبقارهو « هسفنب ماكحألا ىف رظنلاو « هسسأ ديطوتو

 مْ « ملزعو لدعلاو قملا ةداج نع مهنم فرحني نم ةدراطمو  مهتبساحمو

 «ةميظعلا تآشاملا ةماقإب ىنعيو «ةيوق ةيئاشنإ حورب مرطضي ءآحلصم اكلم هانيأر

 . سلدنألاوأ برغملاب ءاوس « اهريغو عماوجو نوصحو ندم نم

 همازتلاو « هاوقتو هعرو وه روصنملا تافص نم ةياورلا هب دبشت ام لوأو
 ىهلاو فورعملاب رمألاو « اهتقيقح ىلع اهقيبطت ةلواحمو « اهنئسو ةعيرشلا ماكحأ
 لثم ناكو « نيرقألا هتريشعو « هلهأ ىف ىتح « دودحلا ةماقإو « ركنملا نع

 ةادانملب رمأيو « سدحلا تاولصلا ةماقإب ةيعرلا مازلإ ىف ددشي نمملا دبع هدج
 كلذ ف بدهذيو « دودخلا ةماقإ ىف كلذك دتشي ناكو ءاهكرت ىلع بقاعيو « اهلع

 رمأو « لتقلاب رمدللا برش ىلع بقاع هنإ ليق ىتح « ةديعب دودح ىلإ ًانايحأ

 1 . 90مهنم ةيعرلا وكشت نيذلا لاعلا ضعب لتقب
 هنأب فصوي نأ نكمي «صاخخ فقوم ةينيدلا ةيحانلا نم روصنملل ناك دقو

 دراط دق الوأ وهف « ةيدحوملا ةلودلا ىف ةديقعلاو بهذملا ناديم ىف بالقنا

 بهذملا بتك قارحإب رمأو .تالماعملاو تادابعلا ليصافت ةسارد ىنعأ « عورفلا

 ىنأ نبا رداونو « سنوي نبا باتكو « نون ةنودم لثم دالبلا رئاس ىف ىكلاملا

 كرتي سانلا رمأو «بيبح نبا ةحضاوو « ىعداربلل بيذهتلا باتكو « ديز
 رمأو « باقعلا ديدشب كلذ لعفي نم رذنأو « هيف ضوحلاو ىأرلا ملعب لاغتشالا

 قلعتيامو ةالصلا ىف ةرشعلا تافنصملا نم ثيداحأ عمجي نيثدحلا ءالعلا نم ةعامح

 عومجملا اذه عاذو « ةراهطلا ىف ترموت نبا اهعمح ىلا ةعومجملا وحن ىلع اهم

 وح نأ كلذ نم روصنملا دصق ناكو . هظفح ىلع سانلا لبقأو « برغملا ىف

 هبرغملا نايبلاو « هال ص ١١ ج ريثألا نباو « 4مم و « ١4م8 ص ؟ ج ناكلخ نبا )١(
 5 ه85 ص ١ ج بيطلا حفن ىف ىرقملاو « ٠١6 ص ثلاثلا مسقلا



 هالة

 بهذملا ةاعد دشأ نم ًاضيأ روصنملا ناكو .©237برغملا نم هليزي نأو كلام بهذم

 ى ىبطرقلا مزح نبا فوسليفلا دي ىلع رهشا ىذلا بهذملا اذهو « ىرهاظلا

 فلخ وه هسسؤمو « ثلاثلا نرقلا ىلإ عجري « ىرجهلا سماحلا نرقلا لئاوأ

 فصتنم وحن ق هسسأ عضو دقو « ه 71٠١ ةنس قوتملا ىناهفصألا دواد نب

 طقف عجرُتي نأ ةعيرشلا ماكحأ غوض ىف بجي هنأ اهصالخو « ثلاثلا نرقلا

 « سايقلا وأ ىأرلاب كلذ ىف ذخؤتي الأو « ثيدحلاىأ ةنسلاو نآرقلا رهاظ ىلإ

 مانإ مزح نبا ىدبيو . هللا لوسر ةباص عامحإ ىف ًاروصحم عاجإلا ىبي نأو
 رسفتىف ذخأيال وهو « دئاقعلا ىلع هقيبطت ىف ًاددشت سلدنألاب ىرهاظلا بهذملا
 غوص ىف نيمساح امهريتعيو « تباثلا ثيدحلاو « ةبوتكملا ةملكلاب الإ ماكحألا
 مازتلاو « ىرهاظلا بهذملا قانتعا ىلع سانلا روصنملا ةفيلحلا لمح دقو . ماكحألا

 ءارآلا ددعت نم وكشي روصنملا ناكو . ثيدحلاو نآرقلا نم رهاظلاب ذخألا

 مسحب ىرهاظلا بهذملاب ذخألا نأ ىريو « ةدحاولا ةلأسملا ىف ةيبهذملا ماكحألاو

 وه ادغ « ىرهاظلا بهذملا نإ لوقلا عيطتسنو . تافالحلا هذه نم ًاريثك

 « برغملاب اورشتناو « ةيرهاظلا رمأ ظعو « روصنملا دهع ىف ىمسرلا بهذملا

 روصنملا ناكو . بهذملا ديمع مزح نبا فوسليفلا ىلإ ةبسن ةيمزحلاب نومسي اوناكو
 ءددصلا اذه ىف ركذي امو . ةناكم ىمسأ ىلإ هملعبو هب عفتريو « مزح نبا لجبي

 ةنس ىف لاغترلا ىضارأل هوزغ نم هتدوع ىف رم « روصنملا نأ نم « ىوري ام

 « مشيل تنم ةيرق دجوت ثيح « ةبلو ةنيدم لاشي « (م 1141) ه همل/
 « هربق ىلع روصنملا فقوف « مزح نبا ةدالعلا ريق ابو ء مزح ىب دلب ىهو
 ءالعلا لك نإ » لاق مث ؛ ماعلا اذه لثم هن جرخم عضوملا اذهل ًآبجع لوقي وهو

 رخاوأ ىف نيع روصنملا نإ ريثألا نبا انل لوقيو . 5 مزح نبا ىلع لايع
 انلركذي اهف « ةيرهاظلا بهذم ىلإ حونحلا ناك دقو . ةيعفاشلا نم ةاضق همايأ

 هيقفلا ةفيلقلا هدجو . فسوي بفوقعي ىأ ةفيلفلا هيبأ تافص نم ىشكارملا

 « رهاظ لكشب هاجتالا اذه نع احصفي مل امهنأ الإ « « ىلع نب نمؤملا دبع ملاعلا

 )١( ص بجعملا ىف ىشكارملا ١07 و8ه١ء ص ؟ ج (ةرهاقلا) رابألا نبال ةلكتلاو 558 .

 ج ريثألا نباو ١١ قباسلا وريمير رابسج ةعبط ىريونلاو « 488 ص ؟ ج ناكلخ نباو ءهال ص
 ال7 م + جاهلإ ةراغإلا .

 ىملدنألا ةمالعلا اهب نفد ىلا ةيرقلا هذه تلازامو . 15١ ص ١ ج بيطلا حفن ىف ىرقملا (؟)
 . ٠ 0هكه 8امهأعزو وخيتنوم اساكو ثيدحلا اهمساب مويلا ىمست ىهو « انموي ىح ةمئاق « ريبكلا
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 ىلع ولعت ديحوتلا ةديقع تناكو « اهتيادب ىف لازت ام ةيدحوملا ةاودلا تناك ذإ

 دهع ىف ثيدحلا ملع رهدزا نأ هاجنالا اذه راثآ نم ناكو . اهادعام لك

 , ©9ةياعرلاو عيجشتلا ىهتنم هبالط ىظحو « روصنملا
 نم نكي مل روصنملا نأب داقتعالا ىلع لمحم ام دجوي هنإف ىرخأ ةهج نمو

 وهو « هتمصعب نينمؤملا نم صخألاب نكي ملو « ىدهملا ةمامإ ريوصت ىف ةالغلا
 , © ةيلمعلا هتروص هئافلخ دي ىلع ذختاو « دعب امف رولبت هاجتا

 ناك هنأ نم هيلإ بسني ام « ةينيدلا هتسامحو «هعروو « روصنملا تب لصتي اممو :
 رظن ىف تناك امنأل « ةيدحوملا ةيروطاريمإلا ىلإ اهمضو « رصم حاتتفا ىوني
 روصنملا عورشمب هون دقو : تاركنملا هيف عيشتو « عدبلا ىلإ حنجم ادلب نيدحوملا

 وهو « ىشكارملا انل لوقيف . ةاورلاو نيخرؤملا نم دحاو ريغ « رصم وحن اذه

 ةلحرلاب نيدحوملل حرص روصنملا نأ ١ دحاو ريغنعدغلب دق هنإ روصنملا دهعل رصاعم
 « عدبلاو ركانملا نم اهفامو ةيرصملا دالبلا ركذي ناك هنأو « قرشملا ىلإ
 ضيفيو .©0«تام نأ ىلإ همزع اذه لزي ملو « اهورهطم هللا ءاشنإ نحن « لوقيو
 هذه نع مالكلا ىف « هتلحر ىف « روصنملا رصاعم ًاضيأ وهو « ريبج نبا ةلاحرلا

 ىلع ةلمحلاب هثيدح أدبيو « اهتاذ رصم ىف اهادصو « رصم وزغ ىف ةيدحوملا ةينلا

 باهتناو جاجحلا ملظ نم زاجحلا دالبب عقي ام اهسالو « ةيقرشملا دالبلا لاوحأ
 ويسب » نيملسملاب ةفححملا عدبلا هذه عمقلت نأ ىف هلمأ نع برعيو « مهاومأ
 هللا مرح نع نيباذلاو « قدصلاو قملا ىلوأ هللا بزحو « نيدلا راصنأ نيدحوملا
 « هتوعد راهظإو « هتملك ءالعإ ىف نيداحلاو « همراحم ىلع نيرئاغلاو « لجو زع

 ّْ .( هتلم رصنو

 ققحتيلو » : همالسإ فعضو قرشملا لاوحأب ديدنلا ىف ريبج نبا لوقي مث
 ىلع مهنأل « برغملا دالبب الإ مالسإ ال هنأ « داقتعالا حيحصلا دقتعيو « ققحتملا
 ءاوهأف « ةيقرشملا تاهحبا هذه امم كلذ ىوسامو « ابف تاينبال ةحضاو ةداج
 هنأ اك « اهلهأ نم لجو زع هللا مصع نم الإ « عيشو ةلاض ةقرفو « عدبو
 ةمئأ مهف « هللا مهزعأ نيدحوملا دنع الإ « ههجو ىلع نيدالو قحالو لدعال

 ريغ ىلعف ؛ ناوألا اذه ىف كولملا نم مهاوس نم لكو « نامزلا اذه ق لدعلا

 )١( ص بجعملا ىف ىثكارملا 0ا 1١و1٠48 .
 )١( ص بجعملا ىف ىثكارملا 154

 ١؟( ص بجعملا 1١٠١.

 ( 7 ج نيدحوملاو نيطبارملا - ) 1١
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 مهاومأ نوبلجتسيو « مهسدل ةمذ لهأ مهنأك نيملسملا راجت نورشعُي « ةقيرطلا

 اذه الإ مهللا « اهلثع عمسي مل ملظلا نم قئارط نوبكريو « ببسو ةليح لكب

 ناوعأ هل ناكول « هبقانمو هتريس انركذ دق ىذلا « نيدلا حالص لداعلا ناطلسلا

 . « قحلا ىلع

 اهراشتناو ءرصمب ةيدحوملا ةوعدلا ىدصنم رببج نبا هوني ام كلذ نم مهأو

 نوزمري ١ مهلك لب « رصم لهأ رثكأ نأ نمو « ةشهدلا ىلإ وعدت ةروصب

 *« مهضعب ىديأب تعقو « ةيناثدح راثآ ىلإ كلذ نوبسنيو « ايفخ زمر كلذب

 نيدحوملا كلمت نه ةديعسلا ةنئاكلا الإ قبي ملو . . نئاوكلا نم ءايشأب ترئنأو

 اهتوبقتريو « اهحصب نوعطقيو « ًايلج آاحبص اهم نوعلطتسي مهف « دالبلا هذه
 ةيردنكسإلاب كالذ نء اندهاش . اهدعو زاجنإ ىف نورتمبال ىلا ةءاسلا باقترا
 «زيزعلا رمألا كلذ نأ ىلع لدي « ًابيرغ ًارمأ « اعامسو ةهفاشم امهاوسو رصمو

 ةروكذملا دالبلا ءاهقف ضعب نأ انيلإ ىمتو . قدصلا هتوعدو « قحلا هللا رمأ

 بقتري وهو « نينمؤملا ريمأ انديس ىدي نيب مايقلل اهدعأ ًابطخ ربح دق « اهئامعزو
 نم اهلعيو « ةملك نم اهطسبي لجو زع هللاو « ةداعسلا موي باقترا مويلا كلذ

 «0©  ريدق ءاشي ام ىلع هنإ « ةوعد

 ةوعدلا ىدص ريبج نبا اهف فصي ىلا لاوقألا هذه نبب طبرن نأ عيطتسنو

 دهع ليبق ىبعأ * (م 1187 ) ه 08 ةنس ىف اهب هرورم لالخ رصمب ةيدحوملا

 ىمسملا هباتك ىف ىرصللا نمؤملا مساقلا وبأ هركذ ام نيبو « ليلقب روصنملا

 ءرصمم ىدهملا باعصأ نع « قذيبلا هلقنو « « باعصألا ةفرعم ىف باسنألاب »

 نم اوناك مهنإ لاقو  مهئامسأب الجر نسو ًادحاو ءالؤه نم انل ركذ دقف

 نيراتخم « هب نينمؤم « هرمأل نيبيجم « هلوقل نيعماس اوناك مهْنإو » مهدالب نايعأ

 ,©0( هتمرحل نيمظعم « هقحل نيرثؤم « هتبعص

 ةمن دجوت تناك هنأ « ةصاخ ريبج نبا لاوقأ نمو « مدقت امم صلختسيو

 «روصنملا دهع لبق ام ىلإ عجرت ةركفلا هذه نأو « رصم وزغل ةيدحوم ةركف

 هادبأ امل كلذو « ًايوق عبط تذختاو « روصنملا دهع ىف ترولبت اممر اهنأو

 )١( ةئس ةرهاقلا - راصن نيدح روتكدلا ةيانعب ةروشنملا ) ريبج نبا ةلحر 1١4088 (
 . 94و هس ص

 . ٠-8" ص « ترموت نبا ىدهملا رابخأ » ىف قذيبلا هلقن ( ؟)
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 تاراصننا نم هيلإ قفو امو« ةيركسعلا هتابهأ ىف ةماخضو مزع نم روصنملا

 . ةميظعلا كرألا ةكرعم ىف اهسالو «ةينابسإلا ةريزحلا هبش ىف ىراصنلا دض ةرهاب
 نم اوراس نيذلا « نيمطافلا لثم « « اهتاعجشمو ةركفلا هذه ثعاوب نم ناك ام رو

 رسيأب اهلع اولوتساو «رصم اوزغو « نينرق نم رثكأب كلذ لبق « برغملا
 حتفلا تقو رصم هيلع تناكام نيب ناتشو « نيرصعلا نيب ناتش نكلو . رمأ

 نأ « كلذ عم عيطتسنال اننأ ديب . روصنملا ةفيلحلا مايأ هيلعتناكامو « ىمطافلا

 نلاركأو ةيدج ةروصب رصم وزغ عورشم نونضتخمي اوناك نيدحوملا نأ دقتعن

 « هتاذ ىدهملا رصع ىلإ عجرت ةينمألا هذه لم تناك امبرو 2 ةينمأ تناك اممر اهنأ
 «عدبلا » نم اف هآر امل ب ضغن ةيردنكسإلا رغثب هماقم ءانثأ ىدهملا انيأر دقف
 « ايفنم اهنم جرخ هنأب ليق ىتح « ركتملا نع ىهلاو فورعملاب رمألاب اه موقي مث
 لاق ىدهملا نأ وهو « كلذ نم رثكأ ليق لب . بغشلا نم هتياعد ىلع بترت امل
 هبورحلا ةرجش تحت نوسلمج اوناكو «هب مهدعوو لاق ايف هباحسأ ضعبل موي تاذ
 رض لفآ ةارمأ ةتايح تلاط نع ركتم ةنربعييل و: : لّلمنيت دجسمل ةهجاوملا
 هركذي ام نأ انل حولي كلذك ©+ ابحت نيدعاق « ةرجشلا هذه نيلظتسم
 سانلا هب سمه ناكامو « رصمب ىدحوملا وزغلا ةركف راشتنا نع ريبج نبا
 « ةيدحوملاةلودلل ريبج نبا ءالو ىلإ عجرت ةغلابم وه امنإ « رمألا كلذ نم
 ضعب نم هرابخأ ىلت ريبج نبا نأ بلغألاو « اهتياعرب عتمتو اهالظ ىف مدخ ىل ولا
 نع رعت املأ ىلع اهروصف ٠ رصمب هراصنأو ىدهملا عابتأ نم نيمئاملا ةالغلا
 . قرغملا مهولا بورض نم انرظن ىف ردعيام وهو « ةيرصللا ةمألا ةيبغأ هاجت

 نوفرعي أوناك « روصنملا ةفيلحلا مهتمدقم ىو « نيدحوملا نأ كشالو
 رصانلا كلملا ةدايقب هيف تمعن ىبلا « دهعلا كلذ ىف رصم ةوق هيلع تناكام
 نم « ةيرحبلاو ةيريلا ةمخضلا ةيركسعلا اهتاوقب هتزرحأ امو « نيدلا حالص

 13 وزغ ىف اوركفي نأ لوقعملا نم نكي ملف + نييبيلصلا ىلع ةرهاب تاراصتنا
 ةةارلا اهتوق ةرخص ىلع تمطحت ىلا « ةمخضلا ةيمالسإلا ةيروطارمإلا هذه

 اذه ىف نيدحوملا روصق نإف ؛« ىرخأ ةهج نمو ؛ ةيلاوتملا نييبيلصلا تالح

 رارمتساو « ةمساح ةروصب ةيقيرف] ىف ةيناغ ىنب ةروث ىلع ءاضقلا نعتااذلاب تقولا

 ةركف نأب عطقي « ةليوط اماوعأ هدعب نمو روصنملا مايأ « ةديتعلا ةروثلا هذه

 )١( ص بجعملا ىف ىثكارملا 154 .
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 + لانملا ةديعب ةيلايخ ةينمأ ىوس نيدحوملا ىدل نكت مل « تناك نإ ءرصم وزغ

 رثك ف ًاكراشم « ةغللاو هقفلاو ثيدحلل انقتم « رتسم املاع روصنملا ناكو

 « نيركفملاو ءالعلا ةوفص هلوح عمجي مل ارثؤم ءالعلل آب ناكو « مولعلا نم

 نم هدقعي ناك امو « ةيفسلفلا تاشقانملاو لدحلاب هفغش ىلإ لبق نم انرشأ دقو
 ةبكن تناك دقو : دشر نبا فوسليفلا ءارآ ىلإ اهبف عمتسي ةصاخ سلاجم

 كلذ ىف ًارثأتم ناك نكلو « ةزرابلا هتاطقس نم ةناّسيلا ىلإ هيفنو مظعلا فوسليفلا

 ملِع ىنعأ ملعلا ةبلط رمأب ىعي روصنملا ناكو . نيدحوملا ةبلطلاو ءاهقفلا طغضب
 مايأ هولاني مل ام ذوفنلاو ةياعرلا نم هيدي ىلع اولا ىح « ةيانع مظعأ « ثيدحلا
 مهذوفنو مهوظخ مهلع نومقنبو «ةبلطلاب نومريتي نودحوملا ناكو . هدجو هيبأ

 « نيدحوملا رئاس مامأ حرصي نأ « موي تاذ روصنملا رطضا ىتح « ةفيلخلا ىدل

 مكنم هبان نف « لئابق متأ «٠ نيدحوملا رشعم ايو « هبلطلا نم مهفقوم هغلب دقو

 « مهاؤجلم انأف «رمأ مهمان امهف « ىاوس مل ليبقال ةبلطلاءالؤهو «هليبق ىلإ عزف رمأ

 رمأ مويلا كلذ نم مظعف « ىشكارملا لوقي . ؛ نوبستني ”ىلإو « مهعزف "ىلإو

 . ؟9ههماركإو مهرب ى نودحوملا غلابو « ةبلطلا

 ءارعش هلوح عمتي ناكو « ظافلألا لزج « ًاحبصف ًآبيدأ روصنملا ناكو

 مهرمغيو « مهحنادم ىلإ ىنصي « سلدنألاو برغملا « نيتودعلا نم رصعلا
 ىوارخلا مالسلا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ ريثألا هرعاش هل عضو دقو « هتالصي

 رشتناو . ؟0رعشلا رات ىف ؛ برعلا ناويدو بدألا ةوفص ه هامس ىذلا هباتك

 ىلأل ةسامملا باتكك مجدل ناكو « ايظع ًاراشتنا برغملا لهأ نيب ناويدلا اذه

 ىوارخلا دئاصق ىلإ عضوم ريغ ى انرشأ نأ قبس دقو « قرشملا لهأ دنع مامت

 + تابسانملا فلتخم ىف « فسوي بوقعي ىلأ ةفيلخلا هيبأو « روضنملل هحنادمو

 ىمرملا رّبْجُم نب لياحلا دبع نب ىبحي ركب وبأ اضيأ هتلود ءارعش نم ناكو

 انل ركذ دقو « ةرم ريغ لبق نم كلذك هحئادم ىلإ انرشأ دقو « ىسلدنألا

 اهم انث ةززوأو « ناويد ىف ثعبح روصتملا رجم نبا حئادم نأ ناكلخ نبا

 : اهعلطم ىف ةقيقر ةديصق

 البكاو بش هيلعو 2 الزغلا كري هارتأ

 )١( ص بجعملا ىف ىثكارملا ١98 .

 نص ساطرقلا ضورو « 444 و 489 ص ؛ ج ناكلخ نبا (؟) ١48 .
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 القع ذم ناولسلا هسفن تلقعام ديغلاب فلك

 « ًاداوج روصنملا ناك « ةعماللا ةيبدألاو ةيملعلا تافصلا هذه بناج ىلإو

 « اهضيورتو سوفنلا رسأ ىف لذبلا ةميق ردقي ناكو « تاقدصلا ريثك « لذبلا رفاو
 «هشيحب نومضني نيذلا برعلاو (زازغألا ) زغلا دانجأ ةريفولا هتالصب رثؤي ناكو

 .©0هبئالول اديكأتو ءاقبتسا
 كلذ نه انيداف « ةيئاشنإلاو ةيرادإلا هبهاومو روصنملا ةيافك نع امإو اذه

 مهف ىف نيدحوملا ءافلخلا ردقأ نم عقاولا ىف روصنملا ناك دقف . ةديدع ليصافت

 اهبف سرد ةسردم هيبأ ةرازول هتيالو تناكو « اهميظنتو ةيرادإلا ةلودلا نوئش
 لاجل علاطو « آيفاش اثم رومألا نع ثحب د اهفو . ةسارد ريخ نوئشلا هذه
 تايئزج ةفرعم هتدافأ ةعلاطم رومألا هيلإ عجرت نم رئاسو ةاضقلاو ةالولاو لاهلا

 نوئش ةحلاعم ىلع فكعي سلدنألاوأ برغملا ىف ءاوس هانيأر دقو . ©0«رومألا

 كلذ ىف سلدنألا نوثش ىلوي ناكو . لاعلاو ةالولا نوئش ىصقتيو « ةمه ةلودلا

 هتابهأ بناج ىلإ ىنعي « ةريزحلا هبش ىلإ اهبف ربعي ةره لك ىف + ةصاخ ةيانع
 ةكرعم ى هرفظ دعب هارث « ه 697 ةنس قو « ةيلخادلا اهنوئش مظنتب ءوزغلل
 « مهيساحمو نيسلتخنا و نيرصقملا لاعلا ةدراطمب «ةيليبشإب هتماقإ لالخ ىنعي « كرألا

 سفن ىف وه مث . هتفثل نيزئاحلا نم مهربغ نييعتب ىنعي اك « مطاومأ ءافصتساو
 الاجر ةيابحلا لامعأل بدنيؤ « ًاصاخ ًاماتها ةيلاملا ةلودلا نوئش ىلوي تقولا

 « ةيلاملا ةساسلاة بارع قيووسلا هلعفام مهأ نم ناكو . ةهازئلاو ةنامألا ىوذ نم

 . هعضوم ىف كلذ ىلإ انرشأ امسح « هنزول هتفعاضمو «ىدحوملا رانيدلل هرييغت وه

 « ةميظعلا ةينارمعلا تآشنملا ةماقإ ىف ةرهاظ ةمه روصنملا ىدبأ كلذكو

 دتمملا طيسبلا قوف «شكارم ىفونج ىف ةيكولملا ةح اصلا ةيحاض هدهع لوأل أشنأف

 تناكامىلع اليلد اهذراشنإ ءاجف «ًابرغ ةعيرشلا بابو اقرش تامعأ :باب نب
 ءافلخ هيلع ناكام لثم ىلع « هتعورو كلملا ةبمأ راهظإ نم هسفن هب شيمت

 هوبأف هدج اهطتخا دق دق ناك ىلا « حتفلا اجل دبا

 اقنأو . اهنابمو اهئايحأ لامكتساو « اماوبأو اهراوسأ مامتإو « اهتبصق ديدجتو

 . 5١8 ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلاو « 3 مسلك رلاو)

 . 458 ص ؟ ج ناكلخ نبا هلقنو « ١48 ص بجعملا (؟)
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 « برغملا ف دجسم ربكأ ناك هنأب ىشكارملا لوقي « ءانفلا عساو اهظع ًادجسم اهم
 رغب اهلإ دعصمي « ةيردنكسإلا رانم ةئيه ىلع ١ ولعلا ىف ةيهانتم ةعموص هل أشنأو

 ديزنو . ©؟9روصنملا ةافوب هيف لمعلا عطقنا ذإ مي مل دجسملا اذه نكلو . جرد
 ءامناكمىف ةمئاق تلازام هتدمعأ دعاوقو « هيلإ راك دجسملا ملاعم نأب كلذ ىلع نحن
 ةمئاق اهوانب لمكي مل ىلا ةقهاشلا هتعموص تلاز امو « هتحاسم ىظع ىلع لدت
 ناّسح ةرانمب مويلا فرعت ىتلا ىهو « طيحملا ئطاش نم ةبرقم ىلع « اهناكم ىف
 , 9(ادلاريخال ) ةريهشلا ةيليبشإ عماج ةعموص طمن ىلع ىهو « ( ناسحروت )

 ناتسرامبلا وه ناك شكارم - ةيدحوملا ةرضاحلا ىف روصنملا تاشنم مهأ نأ ديب
 . شكارم هب تيظح هعون نم حرص لوأ ناك ىذلا « مظعلا ( ىشتسملا )

 تسرغو « ةيانع ظعأ هئانبو هطيطختب ىنعو « ةعساش ةحاس هتماقإل راتخا دقو
 ثاثألا سيفنب دوزو « هتحنجأ رئاس ىلإ هايلا تيرجأو « قئادحلا هاوح نم
 دادعإل ةلدايصلا ةرهم نم طهر هلنيعو « ةيودألا فونص فاتحمو « شايرلاو

 2 ىض ةررملا ىلع قافنإلل ةمزاللا لاومألا تدصرو « اهفانصأ فالتخا ىلع ةيودألا
 لامت هجورخ دنع دوز « هاوافش مت اذإ ريقفلا ضيرملا ناكو « مهئاسكو مهماعطإو

 ناكو «هنأشو كرثتو هلام هيلإ عفاد ًاينغ ناك نإو « لمعب قزري ىح هنم شيعي

 بكري روصنملا ناكو «ءابرغلاو نييلحلا نم ىضرملا رئاس ريبكلا ىشتسملا اذه موب
 « مهتاجاحو ملاوحأ نع لأسيو « ىضرملا دوعيو « ةالصلا دعب ةعمح لك ىف هيلإ
 , ؟©9اهدلخأو روصنملا رثآم مظعأ نم ةيناسنإلا ةرثأملا هذه تناكو

 جرفلا نصح هئاشنإ نم ناكام ىلإ انرشأ دقف سلدنألاب هتآشنم نع امأو
 ةيليبشإ عماج ةعموصل هماهتإ مث « هبابقو هروصق ءاشنإو « ةيليبشإ ةنيدم جراخ

 روصتملا ماقف  هدهع ىف لككت مو ءاباشنإب رمأ دق هوبأ ناك ىلا ىهو « ةميظعلا
 اشنأو . هعضوم ىف هيلإ انرشأ امسح ةيبهذاا اهحيفافتب اهديوزتو « اهمامتإ ىلع

 ةعموص قسن ىلعةميظعلا ةبيتكلا ةرانم شكارم ةنيدمب تقولا- سفن ىف روصنملا
 « زارطلا سفن ىلع اهدجسم ةعموص طابرلا ةنيدمب أشنأ اك « ةيليبشإ عماج
 ةبيتكلا ةرانم نأش ىف ليقو . مدقت امسح « اهؤانب لمكي ملىلا ناّسح ةرانم ىهو
 « اهمامتإ ىلع لمعلاب وه ماقو « نموا دبع ةفيلحلا هدج دهع ىف اهئاشنإب ئدب هنإ

 )١( ص بجعملا ىف ىثكارملا 1١6١ .

 )١( ص بجعملا ف ىشكارملا 157 .
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 ىه نوكتو « ةيليبشإ ةعموص ىلع ةقباس ةبيتكلا ةرانم نوكت ةياورلا| هذهل ًاقبطو
 ةيبنكلا ءاشنإ مث دقف لاح ىأ ىلعو « ةيدحوملا عماوصلا نم زارطلا اذه مأ

 , ©0ليلقي روصنملا ةافو ليبق « ه ه44 ةنس ىف

 ىف هفلخ مث . هللا دبعوبأ ديسلا هوخأ هرمأ ةيادب ف روصنملا ةفليخلل رزوو
 ركب وبأ ىح وبأ هفلخ ىوت املو « ىئاتنلا ديز ىنأ نب رمع صفح اوبأ ةرازولا
 ةعقوم ىف لق نأ ىلإ هبصنم ىف رمتساو « ريبكلا رمع صفح ىنأ نب هللا دبع نبا

 ركب ىنأنب دمحم هللادبعوبأ هدعب نم ةرازولا ىلوتف . فوفصلا دوقيوهو كرألا

 هنكلو هج دوج حي ىنأ مع نب با وهو © صفح ىفأ خيشلا نبا

 ضعب ىف ههجو ىلع ماهو ًاراتخم اهكرت مث « ةريسي ٍِ ىوس ةرازولا ىف ثبلي مل
 «ةرازولا نم هافعأو هدرتسا نم هيلإ ةفيلحلا لسرأف « دهزتو « ةيليبشإ ىحاون

 لزي ملف « ىقاتنملا ناتجوي نب ىنموم نب نمحرلا دبع ديز وبأ ةرازولا ىف هفلخو
 هنبال « ةفيلخلا ةيصوتب ةرازولا ىلوتف « روصنملا ةفياخلا وت ىح هبصنم ىف
 دك ىد» رصانلا دمحم

 ةرشحم نبا رفعج لضفلا وبا أ مهم تااتكلا رباكأ نم ةدع روصنملل بتكو

 ةفيلخلا هيبأ بتاك « ىىاقلا مساقلا ىف ىأل ًانيملت ناكو « ةياجم ةنيدم لهأ نم

 ريزغ ةياورلا عساو 2 بولسألا عراب 2 ًاديجم ابتاك ناكو 3 بوقعي ىنأ

 بصنم ق رمتساو «ةانيلإ تبا ىلا ةديدعلا هلئاسر كلذب هل دهشت « ظفحلا

 نآرلا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ روصنملل هدعب نم بتكف . فوت ىح ةباتكلا
 هبصنم ىف رمتساو «ةيرملأ لامعأ نم ةناشرُب لهأ نم ىسلدنأ وهو « شايع نبا

 .فسوي هديفحل مث «رصانلا دمحم هنبال ًانيح هدعب نم بتكف « روصنملا فوت ىح
 كلذك انيلإ تبتنا دقو . ًابولسأ مهعربأو ةيدحوملا ةلودلا باتك عملأ نم ناكو
 ماهنا ىف اهعضو ىلا ةلاسرلا اهنمو « روصنملا ةفيلحلا نع ةرداصلا هلئاسر نم ةدع

 , ؟9كهنايب ةعورب دهشت اهلكو « مالسإلا ةعيرش ىلع جورحلاب هئالمزو دشر نبا

 )١( ص ساطرقلا ضور 16١.

 )١( ص ةيشوملا للخلاو « 4١م ص بجعملا ١5١ « ص ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلاو ١4؟.
 ةعبارلا ةلاسرلا ىلإ نيرشعلاو ةسداسلا ةلاسرلا ةيدحوملا لئاسرلا ةعومجم ىف عجاد (؟)

 نيثالثلاو ةسداسلاو نيثالثلاو ةسماخلا لئاسرلا.عجارو « ةرشحم نبا ءاشنإ نم 5 ىهو نيثالثلاو
 ١ 4 نب هللا دبع نا ءاشنإ ن. ىهو نيثالثلاو ةعباسلاو
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 « ةبطرق لهأ نم ءاضم نب دمحأ رفعج وبأ ٠ روصنملا دهع ىف ءاضقلا ىلوتو
 ءاضقلا ىف هفلخ قوت املو « بوقعي ىلأ ةفيلخلا هيبأ دهع ىف لبق نم هالوتي ناكو
 هدعب نم ءاضقلا ىلوتو لع مث « نارهو لهأ نم ناورم نب دمحم هللا دبع وبأ

 ىف رمتساو ءرهشألا سلدنألا هيقف دلخم نب ىبب دلو نم دمحم نب دمحأ مساقلا وبأ
 ,©0رصانلا دمحم هدلو دهع نم اتقوو « روصنملا ةافو ىح هبصنه

 هدهع ىلو دمحم مه « روكذلا نم رشع ةتس دلولا نم روصنملا كرتو

 ءايركزو ءركب وبأو ء«زيزعلا دبعو « هللا دبعو «مهاربإو « هدعب نم ةفيلخلاو

 « دعسو « سنويو « ناهمعو « حلاصو « ىسومو ٠ ىسيعو « سيردإو
 نارخآ نانثا « دمحم ريغ مهْنم ةفالخلا ىلوت دقو . نيسحلاو «نسحلاو « دعاسمو

 كلذك روصنملا كرتو . وللا ىبرو الغ زر ةقاقلا يمسح

 . تانبلا نم ةدع

 ةياورلا هتفصو دف « روصنملا بوقعي ةفيلحلا صخش نعامأو « اذه

 « هوفأ « نيعأ « ايحملا ليمج « ةماقلا ليوط « ةرمسلا ديدش ناك هنأب « ةرصاعملا

 ىروهج « ءاضعألا محض « ةيحللا ريدتسم « لحكلا ديدش « فنألا ىقأ
 , ©0 ظافلألا لزج « توصلا

 كلتو « ةميظعلا كرألا ةكرعم ىف رفاظلا «ىدحوملا ةفيلحلا رثآم ىه كلت

 . ةعماللا ةءاضولا هلالخو هتافص ىه

 )١( ص بجعملا 1١44.

 ص بجعملا (؟) ١49 ج ناكلخ نباو «148و ١ ص 488 .


