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 رصاننلا دم ةفيلخلا رصع

 ىبحي هاليتما . ةيقيرفإ لاوحأ ..ىلوألا هلامعأ . هوراشتمو هريزو . رصانلا دمحم ةفيلخلا

 . هحارس قالطإ مث هيلع ضبقلا . ةيدهملا ىلاو عم هفالخ . هروهظو .ميركلادبع نبا . سباق ىلع ةيناغ نبا
 همول . مهمرزهو نيدحوملا عم هكابتشا . سنوت وزغل هريسم . اهب هداديتساو ةيدهملا ىلع هؤاليتسا
 . قدويملا عم هكابتشا . ةصفق ىلع هؤاليتسا . قرويملا ىيحي نيبو هنيب فالحلا . ةيدهملا ىلإ هدوعو
 هدل وو وه هيلع قرويملا ضيق . ةيدهملل هميلست . هل قرويملا ةرصاحم . ةيدهملا ىلإ هؤاجتلاو هتميزه
 .نيدحوملا ريسم . اهماحتقاو ةجاب ىلإ هريس . ةيقيرفإ ءاحنأ مظعم ىلإ ىيحي ناطلس دادتما . (هلايتغا مث

 . ةيدهملا ىلإ هدوع . اهماحتقاو هركسب ىلإ ىيحي ريسم . مهتلحم طوقسو نيدحوملا ةميزه . هلاتقل
 دالبب ةبصقبلأ ةروث . اهفقوتو قرويملا لاتقل ةريبك ةلمح زيهجت . ةيقيرفإ ثداوحلئدحوملا طالبلا قلق
 نيدحوملا بهأت . ةيليبشإب ميظعلا ليلا عوقو . هلتقمو ىعدلا ةميزه . هلاتقل نيدحوملا ريسم . سوسلا

 . اهعم هثواعتو ةينا رصنلا ودل هتملاسم . رئازحلا مكاح قاحإ نب هللا دبع . ةيقرشلا رئازحلا حاتتفال

 ةيناد نم اهجورخ . رئازخلا حاتتفال ةيدحوملا ةلمحلا دادعإ . نيدحوملا نم ةقرويم ةنيدمل هعازتنا

 ,مهنيب لاتقلا . ةقرويم ىف نيدحوملا لوزن . ةقرونمىلع ةيدحوملا نفسلا ءاليتسا . ةقرويم ىلإ مث ةسباي ىلإ
 نييعت . اهحاتتفاو ةقرويم ةنيامل نيدحوملا ماحتقا . هلتقمو هللا دبع ةميزه . قامسإ نب هللا دبع نيبو
 ططخف هريثأت . ىرخألا ةينارصنلا لودلاو نوجارأ ىف حتتفلا اذه ىدص . اهتيالول ىوكلا هللا عاط نبأ

 .اهترصاحمو رحبلاب اهاصتا عطق . هتاوق ىف اهيلإ هريسم . سنوت حتف ىلع ىيحي مزع . قامسإ نب ىيحي
 ةةمارغ ضرفي ىيحي . نيدحوملا خايشأو هدالوأو ديز نأ ديسلا اهلاو ىلع هضبق . اهل ىيحي ماحتقا

 شكارم طالب ىف سنوت طوقس عقو . هلهأ ميرغتو ةسوفن لبج ىلإ هجورخ . سنوت ىلع ةحداف
 ىلإ ىدحوملا لوطسألاو ةيدحوملا ةلمحلا ريم . ىقرويملا قح ىنع همزع . سلدنألا ةالو نيعي رصانلا

 .ةيدحوملا ةلمحلا لوصو .ىدحوملا لوطسألا لوصو . بونحلا ىف قامسإ نب ىيحي تاكرح . ةيقيرفإ
 هريسمو سئوتل هوالخإ . ةيدهملا ىلإ هرئاذو هلاومأل هلاسرإ . سنوت ىلإ ىيحي ةدوع . رصانلا ةدايقب

 قرويملا نصحت . قرويملا رثأ ىف ةيدحوملا ةلمحلا ريسم . سنوتل نيدحوملا لالتحا.. ةصفق ىلإ هتاوق ىف
 ىلإ صفحيبأ خيشلا ةدايقب ةيدحوم ةلمح ريسم . ةيدهملا ةرصاحم رصانلا ريسم . ةيذهملل هنيصحت .رمد لبحي

 ديسلا ذاقنإ . هلولف ىف هرارف . هباحألتقمو قرويملا ةءزه . ارجاتسأر ىف ةيومد ةكرعم . رمد لبج
 .نامألاب ميلسقلا ةيدهملا مكاح ىناغلا بلط . ةرمتسملا كراعملا ؛ ةيدهملاب ةمواقملا دادتشا . هبحصو ديز ىبأ

 ذإ ريرحتو ةيناغىب قمح . نيدحوملا ةعاطو هلوخد . هبحص عم ةيدهملا نم هجورخ . رصانلا ةقفاوم
 يقارويملا ةموكح بقاقع ءارثلاو ناطلسلا ليبس ىف ةرمافم لإ 2 نيدحوملا ةبراحم ىف ةيناغ ىنب لثم
 نيدحوملا ةدراطم . ةيبونحلا ءارحصلا ىلإ قرويملا ىيحي ءاجتلا . ال نيموكحماضتب . ةيجمحلا اهيلاسأو
 . لوبقلل هطورشو هراذتعا . ةيقيرفإ ةيالول دحاولا 0 خيشلا نييعت . نيدسفملا فئاوطلا
 .ةسانكمو سافلماعل هتدراطمو هلامعأ . ساف ىلإ مث ناسملت ىلإ هريسم . سنوتل هترداغمو رصانلا ةقفاوم
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 ديسلا ةافو . لاعلا لامعأل هتعجا رهو ةيئاطلسا لامعألا ىف هرظن . شكارم ىلإ 9 حتفلا طاير ىلإ هريس

 . ةكرحلا ىلإ قرويملا ىيحي دوع . ناسملتل ايلاو ىموم نارمع ىنأ ديسلا نييعت . ةياجي ىلاو 'حيبرلا بأ
 دمحم بأ خيشلا جورخ . لايثلا ىلإ ىيحي ريسم . نيدحوملا ىلإ هتفلاحم نع برعلا فئاوط ضعب لوحت

 . ةسالج تاحاو بوص ًابرغ هريسمو هتاوقل هعم . هرارفو قرويملا ةمبزه . ةشيبت ةكرعم . هئاقل ىلإ[

 اهيلاول هتأجافم . ناسملتبوصهدوع . شكارمو ةيقيرفإ ىف نيدحوملا ماها . اهيهنو ةسالج.ل هماحتقا

 . ترهات ةئيدمل قرويملا ماحتقا . هبحصو ديسلا عرصمو نيدحوملا ةميزه . هتاوقو نارمع نأ ديسلا
 هدادترا . قرويملا ةلتاقمل ةديدج ةلمح ريسم . اهنيمأتو ةنيدملا داجنإ . ناسملت زاوحأ ىف قرويملا ثيع

 دمحم بأ خيشلا جورخ . زازغألاو برعلاب هشيج مخضت . ةكرحلا ىلإ هدوع . سلبارط بوص

 . برعلا خايشأ لتقم . مهافلحو ةقرايملا ةميزه . نيقيرفلا كابتشا . ةسوفن لبج وحن هريسم . هلاتقل

 نوئشل دمحم ىنأ خيشلا ةحلاعم .حتفلاب ةفيلحلاىلإ هباتك . دمحم ىبأ رفاظلا دئاقلا دوع . هلفو ىيحي رارخ

 ىبيحي ىخا ريس هاجتلا . ةيقيرفإ ىف نيدحوملا ناطلسل هديطوت . ةيناغ ىنب ةروث داحخإ ىف هلضف . ةيقيرفإ
 كلت ىف برغملا ثداوح ضعب . ةاضقلاو باتكلاو ةالولل هتانييعتو رصانلا لامعأ . دمحم ىنأ خيشلا لإ

 ىراصنلا حاتتفا ذنم ةيلقصىملسعلاوحأ . سنوت ىلإ نييلقصلا نيملسملا دفو . شكارم قيرح . ةرتفلا
 . كلذ نع ريبج نبا ةلاحرلا لاوقأ . ةريزجلا

 رهش نء نيرشعلاو ىناثلا ةعمجلا ةليل ىف « روصنملا بوقعي ةفيلحلا ىوت امل
 ىلاتلا مويلا حابص ىف هفلخ « (م11844 ةنسرياني 71 ) ه هو ةنس لوألا عيبد

 دعب ةماعلا ةعيبلا هل تذخأو « هللا نيدل رصانلاب بقلملا هللا دبع دهحم وبأ هدلو

 < ةءومعلا الو ةوخإلا نم دحأ هضراعي ملَو . لوألا عيبر رهش ةيابن ىف عوبسأب كلذ

 ةنس رخاوأ ىف كلذب ةعببلا هل دقعو « هدهع ةيالول هراتخا دق روصنملا ناكو

 لوألا هزاوج نم « برغملا ىلإ هدوع بقع « ديدشلا ضرملا همهد ائيح ءه هم

 - سلدنألاو برغملا راطقأ رئاس ىف كلذ دعب ةعيبلا هل تنذحأ مث . سلدنألا ىلإ

 ناكذإ « هرمع نم رشع ةعباسلا وحن ىف « هسولج نيح ديدحلا ةفيلخلا ناكو

 ىعدت ةيمور دلو مأ همأ نإ ىشكارملا انل لوقيو . هها/5 ةنسرخاوأ ىف هدلوم

 ةرح تناك سكعلاب همأ نإ لوقي « ساطرقلا ضور بحاص نكلو .رهز
 , 290 نمثملا دبع نب قحسإ ىأ ديسلا ةئبا اهنأو « هللا ةّمأ اهمشا

 ىموم نب نمحرلا دبع ديز وبأ هيبأ ريزو « ديدحلا ةفيلخلل ةرازولا ىلوتو
 ةراشتسالا ةمهم ىلوتو « ©2”صفح ىنأ خيشلا ىخأ نبا وهو « ناجوي نبإ
 خيشلا انبإ « دحاولا دبع دمحم وبأ خيشلا هوخأو ايركز وبأ خيشاا « هيجوتلاو

 )١( ص بجعملا ١76 ص ساطرقلا ضورو ء 3167 .
  (20ص ىناجتلا ةلحر عجار ) « قاجوي نب ديز وبأ » تاياورلا ضعب ىف درو دقو 7518 ( ٠



 سالوأ

 ديسلا هوخأو نسحلا وبأ ديسلا كلاملا تيبلا ةساير ىلوتو « ىتاتنملا رمع صفح ىنأ
 ةيصول اقفو « هلك كلذو « لحارلا ةفياخلا مع صفح ىلأ ديسلا انبا « ديز وبأ

 . لبق نم هيلإ انرشأ اهسح هتوم ضرم ىف روصنملا
 ىتح « عيباسأ ةعضب شكارم ةرضحب هتيالو بقع ديدحلا ةفيلحلا ماقأو

 رئاس ىف كلذ لالخ ةعيبلا ثتمنو 2« هه498 ةنس نم ىناثلا عيبر رهش رخآ

 دانجألاو نيدحوملل تاكرللا تجرخو « ةرضحلا ىلإ تلصوو « ىحاونلا

 لوأ ىف شكارم ةفيلخلا رداغ مث . ةعيبلا ديدجتب مهناهت ءارعشلا مادقو « ةداعلاك
 ىنعو . ماعلا اذه ةياهن ىتح اهم ماقأف « ساف ةنيدم ىلإ دصقو « ىلوألا ىدامج رهش
 « ناجوي نب نمحرلا دبع هريزو ةنواعمب « نوئشلا فيرصتب كلذ لالخ ةفيلحلا
 صفح ىنأ ديسلا نب نسحلا ديسلا ةفيلحلا نيع نأ « ةديدحلا مسارملا ةمدقم ىف ناكو
 كلت ىف ثداوحلا ةهجاوم عيطتسيل لاومألاو لاجرلاب هدممأو « اهلامعأو ةياجبل ًايلاو
 ىلع ًايلاو روصنملا نب هللا دبع دمحم ابأ ديسلا هاخأ نيعو « ةمرطضملا ةقطنملا
 , ؟"9ديز أ. ديسلا هيخأ ناكم ةيليبشإ

 اهساالو ء روصنملا دهع رخاوأ ىف تءاس دق ةيقي رفإ ىف لاوحألا تناكو
 ذب هرج نيم ةناورألا دقت إذ ء سلدنألا ىف داهحلا رمأب لغش نيح

 نم اهمهدام كرادتو « ةيقيرفإ نوئش ى رظنلاب ىعيل «٠ برغملا ىلإ كلذ

 دبع لقا ةنئتلا هدلو ىلع ناكف . فوتو ضرملا هأجاف ثيح « ثداوحلا
 . اهكرادتب موقي نأو « فورظلا هذه هجاوي نأ « رصانلا
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 قامسإ نب ىبي رفظ ىلإ « ةيقيرفإ ثداوح درس نم مدقت اهف انلصو دقو
 عازتناو « لابحا ىلإ هرارفو «شوقارق نيدلا فرش همصخب « قرويملا ةيناغ نبا
 شوقارق بئان ناكو « سباق ىلإ راس مدقتام حيل مت املو . هبئان دي نم سلبا رط

 صفح ىأ نب ديعس وبأ خيشلا اهلإ هجوو « هديس ةميزه رثأ ىلع اهرداغ دقت

 ىبحي اهلإ دصقف . نيجارفت نبا ىمسي نيدحوملا نم ًاظفاح « سنوت ىلاو
 « ةفلالا نم مهرلحيو ٠ ملستلاب هيف محرذني اباتك اهلهأ ىلإ هجوو هتاوقب
 فحز « ةباجإ ةيأ نود لجألا اذه ىهننا [لف « هبلطم ةباجإل مايأ ةثالث ملل ددحيو

 . 598 218 ص ثناثلا مسقلا - برغملا نايبلا (1)



 -1هآا

 « اهنم ةبيرقلا ليخنلا تاباغ عطقو « ًاديدش ًاراصح اهرصاحو « ةنيذملا ىلع ىبحي

 مهيلاو نمؤوي نأ ىلع « ملستلا ىلإ ةنيدملا لهأ نعذأف . ةريعلل اهكرت ةدحاو ةلخن الإ

 ىبحب مل ىفوأف ءرحبلا قيرط نم هلهأب ةنيدملا رداغي نأ هلحمسُيو « نيجارفت نبا

 دمحموبأ هبتاك بتكو .رانيد فلأ نوتس اهردق ةواتإ ةنيدملا ىلع ضرفو « كلذب

 .©9ةيسابعلا ةوعدلا ىلإ ةنيدملا دوعب هيف ديشي «حتفلا اذبم اباتك ناسرف نب ربلا دبع

 دالب ىف هناطلس ديطوت ىلع لمعيو « هتارماغم عباتي قرويملا ناك انيبو

 دمحم ناكو . ميركلا دبع نبا ةروثب ديدج قلقم لماع ةيقيرفإب رهظ ذإ « ديرحلا
 ةعاجشلاب اوزاتما نيذلا « دنحلا ءامعز نم « اذه ىجارجرلا ميركلا دبع نبا

 ناكو . ةيدحوملا ةيموك ةليبق ىلإ ىمتني « ةيدهملا لهأ نم ىدنج هوبأو ؛ةدجنلاو

 ىف عاطتساو « ةدسفملا ةبغاشملا رمدانعلا نم مريغو بارعألا ةلئاقم ىف رهظ دق

 «راصنألاو دنحلا نم هلوح فتلا نمب ءمهررضو مهغش عمقي نأ نطاوملا نم ريثك

 ةيراحم ىف هدي قلطأو ءةمهملا كلتل ىلاولا همدق « هتيافك ترهظو ءهرمأ ىوق الف

 لقتعيو « لتقي نم لتقيو « مه لكتيو مهدراطي ناكف 2 نيدتعملاو جراوخلا

 ةدكوما دوهعلا ءاطعإو « ةريثكلا لاومألا عفد دعب الإ هقلطيالف « لقتعي نم

 . ةنيكسلاو ةعاطلا مازّتلا ىلع

 « ةيقيرفإ ىلع «روصنملا ةفيلخلا لبق نم « صفح ىنأ نب ديعس وبأ خيشلا ىو الف

 ميركلا دبع نبا بلاطف « صفح ىنأ نب سنوي ىلع ابأ هاخأ « ةيدهملا ىلع مدق
 قيقحت مركلا دبعنبا ضفرف « نيفلاخْملا بارعألا لاومأ نم همنغي اهف هكرشُي نأ
 ىلعوبأ هياعضبقف . لبق نم ةالولا هيلع ناكام ىلعهكرتي نأ .هيلإ بلطو « هتبغر

 هىلاو ديعس ىنأ خيشلاب ميركلا دبع نبا ثاغتساف « نجسلا ىلإ هجزو « هناهأو

 ترثكو « لحاسلاب بارعألا ثيع دتشا نأ ذئدنع ثدحو . هفعسي ملف ةيقيرفإ

 رطضاف « ميركلا دبع نبا قلطي نأ ىلع ىنأ ىلع سانلا حلأو « مهنم ىوكشلا

 ءفك ىلع لمعلاب هرهأو « هدنجو هبصنم هيلإ درو « ةنتفلا ةيشخ هقالطإ ىلإ
 رهاظف هتلحم ماقأو ء هبعص ىف ميركلا دبع نبا جرخف . بارعألا كئلوأ ثيع

 ىلع ىأب ردغلا ىلع مهعم مهافتو « ىلاولا ملظ نه هقحلام هدنج ىلإ اكشو « ةيدهملا

 «ءمركلا دبع نبا فرصتل رخآ آر يسفت ريثألا نبا انيلإ مدقيو . ةئيدملا ىلع ءاليتسالاو

 جرخف « ةيدهملا نه ةبرقم ىلع اولزن فوع ىبب برع نم ةعامج نأ هتضالخ

 )١( ص ىناجتلا ةلحر مجار 91٠٠8 -31١8.
8 



 تهم

 ىلوتسساف ٠ مهاومأ و مهايع نيكرات اورفو اوفاخف « م.ركلادبع نبا مهلإ
 ىلإ بالسألاو لاملا نم ًاءزجو لايعلا ملسو « لايعلاو لاملا ىلع مركلا دبع نبا

 اومدقو ديعس ىلأ خيشلا ىلإ فوع ىنب ءاسؤر راسف « قابلاب ظفتحاو ىلاولا

 ىعدتساف « مهايعو اومأ مهللإ دري نأ « هب اوثاغتساو اودحوو ةعاطلا

 هاطعأ نأب ميركلا دبعنبا رذتعاف « مه.السأ نم ذخأ ام درب هبلاطو ميركلا دبع نبا

 « هب شطبي نأ مهو « لوقلا ديعسوبأ خيشلا هل ظلغأف . هدر عيطتسيالو دنحلا ىلإ

 داع (لف . عاطتسا ام دنا نم درتسي نأ لواحنو « ةيدهملا ىلإ دوعي ىتح هلهمتساف

 . سنوي ىلع ىأب بوثولا ىلع مهعم قفتاو « ثدح ام هبعص أبن « ةيدهملا ىلإ
 رخاوأ ىف ةنيدملا لخدو « هعورشم مركلا دبع نبا فن دقف لاح ىأ ىلعو

 ىلع ضبقو « هيلإ ذفنو ىلاولا رصق ىلإ ردابو « هبعحص نه ةراتخم ةلث ىف ليللا
 هادف لصو نأ دعب الإ هقلطي ملو « رصقلا نم عضوم ىف هسبحو « ىلع ىنأ

 ميركلا دبع نبا طسبو ءالوذخم هيخأ ىلإ دتراف « ديعس ىلأ خيشلا هيخأ لبق نم
 20م هوه ةئس نابعش رهش ىف اهلع هؤاليتسا ناكو « ةيدهملا ىلع همكح كلذب

 1 . رصانلا ةيالو نم لئالق ربشأل
 لحفتساو « « هللاىلع لكوتملا ١ ىمستو « ةيدهملا مكحب مركلادبع نبا دبتساو

 رصانلا لبق نم صفح ىنأ ديسلا نبا ديز وبأ ديسلا لصو ءانثألا كلت ىثو . هرمأ

 . دانجألاو خايشألا نم ةعامج هعمو « ديعس ىنأ خيشلا ناكم « ةيقيرفإ ىلع آبلاو
 ىلإ راسف « هلاتقل دعتسي نأ لبق « سنوتب هرصاحم نأ ميركلا دبع نبا مزتعاف

 نفسلا ديزوبأ ديسلا ريسف « ةريحبلا ىلإ رحبلا لخدم دنع ركسعو ةنجاطرق ةهج
 ضعب ىف هنئاك بتر دق ممركلا دبع نبا ناكو « هلاتقل ربلا ىف دنحلاو « رحبلا ىف

 تعقوأف ء نئاككلا كلت مهيلع تجرخ « نودحوملا اهلإ لبقأ الف « عضاوملا

 «سنوت زاوحأ ىف ميركلا دبع نبا ركسع رشتناو « مهمظعمم تكتفو ةميزملا مه

 « مركلادبعنبا ىلإ ديعسوبأ خيشلاو ديزوبأ ديسلا ثعب ذئدنعو . ًآببن ابف اوثاعو

 « نيدحوملا ىلإ هئاتناب هنوركذيو .« موللا هيلإ نوقوسي نيدحوملا نم ًاخايشأ
 « هتفئاط ىلإ دوعي نأ رحللا نم هنأو « هب قيليال ناركنو قورم هلعفي ام نأو

 " . ةيدهللا ىلإ داع مث « ًاربخ مركلا دبع نبا مهدعوف
 فرويملا بحبو ء ميركلا دبع نبا نيب ةشحو ءانثألا كلت ىف تثدح دق تناكو

 ى 97 ضصالا ج ديثألا نباو « م01 - مه. ص قاجتلا ةلحر )00(
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 هتبراحمىف ميركلا دبع نبا ركفو « دسحلاو سفانتلا لماوع نم امهنيب بد
 ىلإ راسو هللا دبع هدلو ةيدهملا ىلع فلختساف «سباقب ذئموي وهو « هترصاحمو
 ىلوتساو ةصفق ىلإ اهنم دتراف ءاهتعنم هتلاه هعومجب اهلع فرشأ امل هنكلو « سباق

 ميركلادبعنبا جرخف « هتبراحمو هتدراطمل سباق نم قرويملا جرخ ذئدنعو . الع
 مزهف « ةلال روصقب فرعي ناكم ىف ناقيرفلا ىتلاو « ةصفق نم هتاوقب

 « هلواف نم اجن نم اهملإ هعبتو « هسفنب ًايحان ةيدهملا ىلإ رفو « ميركلا دبع نبا
 هم 81 ةئس ةيادب ىف كلذ ناكو . هبالسأ عيمجو هركسعمىلع قرويملا ىوتحاو

 هثععبف « ةيدهملا هنم عزتني نأو « همصخ ىلع ًآيئابن ىضقي نأ قرويملا دارأو
 نفس ةدعب هنيعي نأ هنم بلطيو « ملسلاو ةنداهملا هلأسي سنوتب ديز ىنأ ديسلا ىلإ

 ديسلا ناكو . ميركلا دبع نبا ىلع ءاضقلاو « رحبلا نم ةيدهملا ةرصاحم اهم عيطتسي

 قرويملا لإ ثعبف « هرمأ لحفتسا ىذلا رئاثلا اذه نم صلختلا ىلإ قوتي ديز وبأ
 قرويملا ىلإ ثعبو « مللستلا نم نم رفمال هنأ مركلا دبع نبا كردأ لئدنعف « نيتنيفس

 ىلإ قرويملا هباجأف « هلامو هسفن ىف نمؤي نأىلع ملستلا ضرعي هللا دبع هدلو

 مالسلل قرويملا ىلإ اهجوتو ةيدهملا نم هدلوو ممركلا دبع نبا جرخو « كلذ

 ىلعو ةيدهملا ىلع ىلوتساو «نيقرفتم امهلع ضبقلاب لاحلا ىف رمأ امهآر الف « هيلع
 هدلوو ميركلادبعنباب جز مث .رئاخذلاو لاومألا نم م.ركلادبعنبال اهم ناك ام رئاس
 جرخأ مث « هنهم نم آتيم م ءركلا دبعنبا جرخأ ىتح لئالق مايأ ضمت ملو نجسلا ىلإ

 تداكام ةنيفسلا نكلو «ةقرويم ىلإ هلاسرإ عزب «ةنيفسلا ىلإ لمحو هللا دبع هدلو

 , ©!هايملا هتعلتباف « رحبلا ىلإ الوبكم هب ىنأأ ىّتح « ةنيطنسق نم ةبرقم ىلإ لصت
 ادعام « ةيقيرفإ رئاس ىلع هككح قرويملا قاحسإ نب ىبحم طسب اذكهو

 سقافصو سباقو سلبارط « اهدعاوق رئاس ىلع ىلوتساو « ىلاهثلا اهطاش
 ديب قبب لو ة ةنوب ىلإ هتوعد تلصوو « ديرحلا دالب رئاسو ناوريقلاو ةيدهملاو

 رظح ىف كلذك تحب قو + ةريطتسقو ةباجو ,سئوت وس“ ابع ,نيدحولا

 هقرويملا نأ دقتعي لازيام « ةيقيرفإ ىلاو ديز وبأ ديسلا ناك اهيبو . طوقسلا
 قرويملاب اذإ « ةيئادعلا هلامعأل ًادح عضي نأ ىوني هنأو 2 ملسلا ىف ًاقح بغري

 ثداوحلا هذه نع تاياورلا قثوأ ودبي اميف ىهو «ىناجتلا ةلحر نع ليصافتلا هذه انلقن )١(
 اميف وهو « !4١هو ١44 ص 5 جر ربعلا باتك ىف نودلخ نبأ عجارو . م04 - ه١ ص

 . فاجتلا نع لقني ٠ حجري
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 هذه هدالب بصخأ نم تناك دقو «سنوت ىبرغ ةعقاولا ةجاب ةدلب ىلإ ةأجف ريسي
 لتقيو « ابلع ىلوتسيو « ةونع اهمحتقيو ©')اماعطو ةطنح اهرفوأو ةقطنملا
 ةرمإ تحت «ًاشيج لاخلا ىف ديز وبأ ديسلا ثعبف . روفلا لاع ىدحوملا اهكاح
 .نيذلا امناكس ةيامحو ةجاب ذاقنإ ىلع لمعي ىكل « ةياجب ىلاو نسلا ىنأ ديسلا هيخأ

 عفر « نيدحوملا مدقمب ملع الف « اهراصحل داع دق قرويملا ناكو « اهلإ اوداع

 برقلاب نيمح عضوم ىف ركسعو « هموصخ ءاقلل راسو ةنيدملا نع راصحلا

 تبشنو « هعومجم نسحلا وبأ ديسلا هيلع فرشأ كلانهو « ةنيطنسق نم

 يال مهركسعم ىلع قرويملا ىلوتساو «نودحوملا اهف مزه ةكرعم نيقيرفلا

 م ؟9لاح أوسأ ىف وهو ةياجب ىلإ هلولف ضعب ىف نسحلا وبأ دتراو
 <« هتعاط تعلخخ دق لبق نم قرويملا اهلع ىلوتسا ىلا ةركسي ةئيدم تناكو

 هبقاعو « ةونع اهمحتقاو ء ىبحي ابلإ راسف « نيدحوملا ةعاط ىلإ تداعو
 ىدحوملا اهلماع ىلع ضبقو « مهم رثكلا ىديأ عطقب « مهكن ىلع ناكسلا

 اوثعبف« ةركسب لهأ باصأ ام مهيصي نأ ةنوب لهأ ىشخو . نجسلا ىلإ هجزو

 :(م15١11)هه94 ةنس ىف ثداوحلا هذه تعقوو . مهعاطب قرويملا ىلإ
 229 تقولا ضعب ايم رقتساف ةيدهملا ىلإ كلذ دعب ىبحي داعو

 ى ثداوحلا ءابنأ عبتني شكارمب ىدحوملا طالبلا ناك كلذ لالخ ىو

 اللف . هيلاوتملا ةيلحملا تالمحلاب ,ناودعلا عمي نأ لواحنو « عزتلا ىهنمب ةيقيرفإ

 خايشأ ن نه هوراشتسم ىرحلابوأ «رصانلا ةفيلخلا زهج « تالواحما هذه لشف ىلاوت

 ةلمحلا هذه تراسو « ناجوي نبا ريزولا اهتدايقل بدن ةريبك ةلمح « نيدحوملا

 « قرويملا ةلئاقمل ةلواحم ةيأب مق مقت مل اهنكلو « ةنيطنسق ىلإ مث ةياجم ىلإ مث ناسملت ىلإ

 ىلإ بدت مث * اهاغأ قرب رمألا هلصو كلانهو « ناسملت ىلإ ريزولا داعو

 , ©9ةيقيرفإ ىلإ هعم ريسلل رصانلا هبدن ىح اهم ماقأو « ساف ةيالو

 ى ةديدج ةروث مارطضا ىلإ ًاعجار « قرويملا ةدراطم ىف ددرتلا اذه ناكو

 « ةلوزج ةليبق ىلإ ىمتني « ىسلدنأ لصأ نم ًايعد نأ كلذو . سوسلا ةةطنم

 15٠9. ص راصمألا بئاجع ىف راصبتسالا عجار . سلدنألاب هنآ رمش سر( 7<
 .١ال4 ص بجعملا (؟١)

 قب قعأ : لعق 8عممس 0طهمأق. م. 113. : كلذكو « ١0 ص ١ ج نودلخ نبا ()

 ةطيرخ عجارتو اذه . ١758 ص بجعملاو « ١١4 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا ( 4 )

 . ةيلاوتملا كرامملا كقتل احرسم تناك ىلا عقاوملا رئاس اهب تحضو ثيح « 157 ص ىف ةيقيرفإ



 تالةآأض

 اك ء ةبصق ىلأبو رهملاب فرعيو « سرفلا نب نمحرلا دبع نب محرلا دبع ىمسي
 ىعدلا اذه ناكو . سوسلاب راث « ةرازحلا نبا 0 هانعم ام ربريلا دنع فرعي

 روصنملا بوقعي ةفيلحللا سلجم موي تاذ رضحو . سلدنألاب ءالعلا ةقبط نم

 ةافو دعب رهظ مث « ًانيح ىتخاف « اهتبقاع ىشخ ةيلدج لاوقأ ضعب هنم تردبو
 «قاحطقلا ههنأ ىعداو « ةمامإلالحتناو «ةلوزج لزانم ف سوسلا ىف « روصنملا

 «ناحطق نملجر جرخم ىتح « ةعاسلا موقتال هنأب « ثيدحلا ف هركذ درو ىذلا

 ريصم ىف هيلإ بسني اممو ٠ ًاروج تئام اك الدع ضرألا ألو « سانلا دوق

 : هيف لوقي رعش نمؤملا دبع ىنب

 لاخلا ثداحلا عوقول اوبهأت 2 ىلع نب ندؤملا دبع ءانبأل اولوق
 لودلل بالغلاو لوقلا ىوهنمو اهملاعو ناطحق ديس ءاج دق

 «ةريفغ عومح هلوحتفتلاو «سوسلا دالب ءاجرأ ىف ةبصق ىنأ ةوعد تعاذو

 ًاريخأو «ًاعابت اهمزبم ناك « ةيلاوتم ةريغص تالمح ةدع شكارم طالب هيلإ ثعبق

 راسو ٠ مهريغو زغلاو نيدحوملا نم ةريبك ةلمح هلاتقل زهجم نأ رصانلا رظضا

 نأب « ةرواحما لئابقلا نم مهريغو ةدماصملا اورذنأو «سوسلا دالب ىلإ نودحوملا

 ؛ هيلع اوضقل اوءاشولو ؛هرمآ ىوقي كلذبو « مهلفاغتو مهحماسترلع دمتعي ىعدلا

 ةلتاقم ىف « مداقلا ىدحوملا شيحلا ىلإ تمضناو لئابقلا « تكرحت كلذ دنعف

 ضبو « هبناج ىلإ فقو نم مهْنم لتقو « هعوج | مثعم هنع ضفناف + ىعدلا

 ةبصق ىنأ عرصم ناكو « شكارم ىلإ لسرأو « هسأر زتحاو « لتقو ىعدلا ىلع

 . ©90(م ١7017 ) ه ه94 ةنس وحنلا اذه ىلع « هتروث رايهناو

 دمحم ابأ ديسلا هاخأ رصانلا لزع نأ ةرئفلا كلت ىف سلدنألا ثداوح نمناكو >>

 + هتبغرل ًاقيقحت هبصنم ىف هاقبتساف داع هنكلو « ةيليشإ ةيالونع روصنملا نب هللادبع
 ثداح ةيليبشإب عقو « تاذلاب ماعلا اذه لئاوأ فو . ه هو1/ ةنس ىف كلذ ناكو

 ةريبك ءازجأ حاتجاف « لبق نم هلثع عمسي ملىذلا « « مظعلا ليسلا عوقو وه عزفم

 ةنيدملا هايملا ترمعو « نذاوملا بابو ةناي رطب اب نيب ام ايسالو « ةئيدملا روس نم

 نأردقلا ةمحر نم ناكو ؛ فالآ ةتس هنإ ليق اهرودنم ريبك ددعطقسو « اهرسأب

 م 041 ةنس ىلوألا ىدامج نم 18 نينثالا موي هعوقو ناكو « ًارهظليسلا اذه عقو

 « 516 ص ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلاو « ؟ه5.و 4+ ص ج ربعلا ف نودلخ نبا (1)

 18١. ص بجعملاو



 - !هأال

 قرغل ليللاب هعوقو ثدح ولو « مايأ ةثالث رمتساو (م 170١ سرام 75
 ىلإ ةبطرق نم هلك ريبكلا ربلا ىداو ليسلا اذه حاتجاو . ةنيدملا لهأ نم فالآ

 عنشأ نم ناكو . ًاقرغ نورشثكلا هئارج نم تامو « سداق رغث ىتحو « ةيليبشإ

 , 290ليوط دهعنم ةيلببشإ اهتدهش ىلا ثداوحلا

 ا

 عورشمل تقولا سفن ىف نوبهأتي « نيدحوملا خايشأو « رصانلا ةفيلحلا ناكو
 ىبحب رارمتسا ناكو 5 رايلبلا رئازج ) ةيقرشلا رئازحلا حاتتفا وه ء مف

 تالمحلا لشفو « ةيقيرفإ ى هرمأ مقافتو « هناودع ىف قرويملا قاحإ نبا

 ركفي نأ ىلع ىدحوملا طالبلا لمح دق « هناطاس ىلع ءاضقلا ىف ةيلاوتملا ةيدحوملا
 ىف كلذب مهمرضو « اهف ةيناغ ىب ناطلس ىلع ءاضقلاو « ةقرويم حاتتفا ىف
 كلذ نوكيف « ةيرحبلا مهدادمأو مهدراوم ردصمو « ىلصألا مهتوق نطوم

 ديهملاو « ةيقيرفإ ىف قرويملا ىبحب ناطلس برضل ةليسو « هتاذ حتفلا
 . هتكرح ىلع ءاضقلل

 مايقو « ةيقرشلا رئازحلا ىلع ةيناغ ىنب ءاليتسا فورظ انلصف نأ قبس دقو
 قامإ مهديمع عضخم نأ فسوي بوقعي ىلأ ةفيلخلا ةلواحمو « ةقرويم ىف مهمكح
 «ةقرويم ىلإ ريتربرلا ًايلع هريفس هلاسرإ نم ناكامو «نيدحوملا ناطلسل ةيناغنبا

 قاحسإنب ىلع مايق مث « هتمهم ىف ريتربرلا قافخإو « ةياغلا هذه قيقحت ىلع لمعيل
 « ةيلاوتملا ةبرخما تالمحلا كلتو « ةمرطضملا ةكرحلا كلت ةيادبو « ةياجم حاتتفاب

 . اهدعاوق ظعم ىلع ًاعابت مهئاليتساو « ةيقيرفإ ىف ةيناغونب اهم ماق ىلا

 قاحسإ نب ىبحن ةكرح هيف تدتشا ىذلا تقولا كلذ ىف ةقرويم ركح ىلع ناكو

 فورظلا ىلإ انرشأ نأ قبس دقو . ةيناغ نب قاحسإ نب هللا دبع هوخأ « ةيقيرفإب
 كلدو قامسإ نب دمحم هيخأ نم ةقرويم مكح عزتتي نأ هللا دبع ابف عاطتسا ىلا

 « رئازحلا ىربك « ةقرويم مكح هللا دبع دبتساو « (م1188) ه 084 ةنس ىف

 ناكو . عزانم نود ماوعألا هذه لاوط اهساير ىلع رمتساو ء«هدهع فترهدزاو

 « ةبيرقلا ةينارصنلا لودلا ةملاسم ىف ةيناغ نب قاحإ هيبأ ةسايس عبتي « هللا دبع

 عبارلا ءزخلا ) كلملا دبع نبال ةلككتلاو ليذلاو . 5١4 ص ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلا ( )١

 . ىرذملا مامت نب دمحأ نب دمحم ةمحرت ىف « ىفاطيربلا فحتملا طوط نم

 ( 7 ج نيدحوملاو نيطبارملا - 1 )



 -75همخ-

 ىلع دعاسي امم كلذ ناكو « ةيدولا تالصلا اهعم دقعيو « ةزببو ةونج امسالو
 (م1158) ه894 ةنس ىفو . ةيرحبلا لودلا هذهنيبو ةقرويم نيب ةراجتلا جاور
 كلذو « اماغ نيرشع ةدمل ةراجتو حلص ةدهاعم ةونج ةيروهمح عم هللا دبع دقع

 ى ىراصنلا راجتلا ناكو . ةقرويم ىلإ ةونج ريفس ىزتوناكال الوقين ةطساوب
 نواعتو « مهاومأو مهسفنأ ىلع نينمآ ةنينأمطو ةعد ىف نوشيعي « ةريزحلا
 ذنم هنأ حضاولا نم ناكو .نيقيرفلا نيب دراولاو رداصلا ةراجت جيورت ىف مهدوهج

 دمتعت نأ رئازحلا عسو ىف نكي مل ؛نيدحوملاو ةيناغ ىب نيب ةموصخلا تمرطضا
 ىعست تناك دقف مث نمو « ةيداعملا سلدنألا ىلع ةيويحلا اهدراومو اهنيومت ىف

 حالسلاو نفسلاب اهنودمب ءالؤه ناكو « ىراصنلا نم اهدراوم ىلع لوصحلل
 دقف « ىرخأ ةهج نمو . ىرخألاةريزحلا تاجتنمو بوبحلا لباقم « رئاخذلاو
 هللا دبع عانتماب كلذو « ةقرويم عم ةيدولا تالصلا هذه رامث نونجي ىراصنلا ناك
 ىلع ةيرحبلا هتاراغ ظني لازي ام ناك هللا دبع نأ ىلع : مهتطاوش ىلع ةراغإلا نع

 « اسنرف لثم « ةدوملاو ةقادصلا دوهعب اهعم طبتري نكي مل ىلا لودلا ئطاوش
 نم مغرلابو . هئارث ىف ديزتو هبعش ىدل هتناكم نم دطوت « تاراغلا هذه تناكو

 ىف « دنحلاو نفسلاب ىبحي هاخنأ دمب نأ « اكاد هعسو ىف نكي مل هللا دبع نأ

 مهزكرم « ةيناغ ىببل ةبسنلاب كلذ عم ريتعت تناك ةقرويم نإف « ةيقيرفإلا هنارماغم
 , ©0ةيقيقحلا مهوق نطومو ىسيئرلا

 روغتلل ةيناغ نب ىبحب تاوزغ تلصو امْيح « ةقرويم لاوحأ هذه تناك

 «ةقرويم وزغل هعورشم ذفني نأ ىدحوملا طالبلا مزتعا اميحو ءابتورذ ىلإ ةيقيرفإلا
 نودحوملا ناكو . مماطلسو مهتوق ىوثم ممص ىف ةيناغ ىب برضل ةليسوك
 اوغرفتي نأ ذئدنع نوعيطتسي مهنإف « مه-ديأ ىف ةقرويم تطقس ىبم هنأ نوري

 همامأ نوكي نأ نود « ةيقيرفإ ىف هناطلس ىلع ءاضقلاو ةيناغ نب ىبحب ةدراطمل

 . هيلإ هجتي اريخأ أجلمو ًاذالم

 دادعإل ةفعاضم ًادوهج نيدحوملا خايشأ نم هناوعأو رصانلا ةفيلحلا لذبو

 دادعإ متي نأ لبقو « ءانثألا كلت ىو . ةقرويم وزغل هجوت ةميظع ةيرحم ةلمح

 بونج ةعقاولا ةسباي ةريزج ةمحاهم ىلإ ةيناغ نب قاحسإ نب هللا دبع دمع « ةلمحلا
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 « ههو1/ ةنس لئاوأ ىف كلذ ناكو « نيدحوملا نم اهعازتنا الواحم ةقرويم ىنرغ
 هتمواقف « ةتبس ىف ةيسار ةيدحوملا ليطاسألا نوكت اميح « ءاتشلا لصف لالخ
 نيتئيفس هنم نوميم نبا عزتناو « نوميم نبا ةدايقب ةطبارملا ةيدحوملا نفسلا

 « م ( ه9 ) ىناثلا ماعلا فراس هنكلو . ًابئاخ ةقرويم ىلإ دتراف « امهقرحأو

 الجر هلبق نم اهلع ىلوو «نيدحوملا ىديأ نم اهعزتناو ةقرونم ةريزج مجاهو
 عورشم نع رابخألا هيلإ تمارت دق ناك هللادبع نأ رهاظلاو . حاجن نب ريبزلا همنا
 نيمأتو « هايمللا هذه نع هداعبإب ردابي نأ دارأف « ةقرويم وزغ ىف نيدحوملا

 . برغلاو قرشلا نم اهحانج ةسبايو ةقرونم ىلع ةرطيسلاب ةقرويم

 ةدايقب ةتبس لوطسأ نم ةنوكم « ةدوشنملا ةيرحبلا ةلمحلا دادعإ مت اريخأو
 ناسرفلا نم شيج نمو « نمؤملا دبع نب فسوي نب سيردإ ءالعلا ىنأ ديسلا
 رغثب ناتوقلا تقتلاو . صفح ىنأ نب ديعس ىنأ خيشلا ةدايقب « ةلاجرلاو ةامرلاو
 فلأتت ةيريلا ىوقلا تناكو . رثازحلا ىلإ ةيرحبلا سلدنألا دعاوق برقأ « ةيناد
 ريغ ةلاجرلا نم ًافلأ رشع ةسمخو « ةامرلا نم ةئاعبسو « سراف ىتئامو ىلأ نم

 اهم ( ةنيفس ) نفج ةئامئالث نم نوكتي لوطسألا ناكو . ( نفسلا ىأ ) عطقلا ةازغ
 براق نوسخو ةئامو « ًارابك ًآبكرم نوسخو « ةديرط نوثالثو « ابارغ نوعبس
 حالسلاو ددعلا نم ةريبك تايقكب ةدوزم ةلمحلا تناكو ؛ عاونألا فلتخم نم
 حامرلاو فويسلاو عوردلا نم كلذكو « تاودألا فلتخمو « ملالسلاو قيناحناو
 ةدوزم صخألاب تناكو « باشنلا قيدانصو « ىسقلاو « قردلاو تاضيبلاو

 تعلقأو . راصحلا لوطوأ ةمواقملا لوطل ًادادعتسا ماعطلا نم ةرفاو تايكي

 لئالق مايأ دعب تلصوف «( م17 ) هه4 ةنسرخاوأ ىف ةيناد رغث نم ةلمحلا
 نيرشعلاو عبارلا تبسلا موي اهنم تعلقأ مث ءةعمجلا اهم اولصف « ةسباي ةريزج ىلإ
 امم ودبيو , 90ةقرويم ىلإ ةدصاق ٠( ا ةنس ريمتبس 1" ) ةجحلا ىذ رهش نم

 نم ءزجم الوأ فرحنا دق « ءالعلا ابأ ديسلا نأ « برغملا نايبلا بحاص هلوقي

 هلسرأو « هيلع ضبقو « حاجن نبا نم اهعزتناو « ةقرونم ةريزج وحن لوطسألا
 كلذبو . ؟9هسأر تقاعو مدعأ كلانهو « ةرضحلا ىلإ ًادفصم هب ضعب عم
 تلبقأ مث . رئازخلا ىربك ةقرويم قيوطتو « ةيدحوملا ةلمحلا ىحانج نيمأت مت

. 
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 برقلاب مجاهملا ركسعلا لزنأو « اهاسرم تاتحاو ةقرويم ىلإ ةيدحوملا نفسلا

 « هعومج ىف قاحسإ نب هللا دبع مهلإ جرخف « ةريزحلا ةمصاع ةقرويم ةئيدم نم

 هللا دبعو « مايأ ةعبس امهننب كراعملا ترمتساو « نيقيرفلا نيب لاتقلا مرطضاو

 ةرئادلا هيلع تراد ًاريخأو «سأيلا لاتق نولتاقيو ٍةدشلا ىهتنمم نوعفادي هدونجو

 اهقوطف ةئيدملا باوبأ لخادلا ىف نوعفادملا قاغأو . هباعصأ مظعمو لتقو مزهف

 لخدو « اهم اوأدبو نودحوملا اهلخدو « اهومحتقاو « رحبلا ةازغو ةامرلا

 ىلع ةعوفرم هللا دبع سأر امهمامأو « ةنبدملا ديعس وبأ خيشلاو ءالعلا وبأ ديسلا
 هللا دبع دالوأ ىلع ضبقو « سانلا نيمأتو « بهللا عنمب لاحلا ىف رمأف « ةانق

 ىلإ حتفلاب لاحلا ف بتلكو « اونأمطاو اونمأ دقو ٠ سانلا جرخف « هاهأو
 ةئاهس ةنس لوألا عيبر رهش ىف وحنلا اذه ىلع ةقرويم حتف ناكو . رصانلا ةفيلحلا

 , 290( م1708 ةنس ريمسيد رهش )

 ضورلا بحاص انل اهدروي امسح ةقرويمل ىدحوملا حتفلا ليصافت ىه كلت
 ةجمدملاو ء رصانلا ةفيلخلا نع ةرداصلا حتفلا ةلاسر انيلع اهصقت اهسحو « راطعملا

 ةلمحلا نإ « ساطرقلا ضور بحاص انل لوقيو . شايعنب هللا دبع ىبأ هبتاك ملقب

 ةئيدم نم جرخ هنأو « هسفن رصانلا ةفيلحلا ةدايقب تناك ةقرويم حتفل ةيدحوملا

 ركاسعلاو ليطاسألا كلانه نم زهجو « ةنغزم ىنب رئازج ىلإ لصوف ساف
 ةيأ دجوت ال هنأ ديب . ؟7نيطبارملا ىديأ نم اهعزتناو اهحتفف « ةقرويم حتفل
 ةعطاق ةحبرص ةيمسرلا حتفلا ةلاسر نأ نع الضف « لوقلا اذه ديت ىرخأ ةياور

 ديسلا مدقت امك امو ةلمحلا ىدئاق ىمتإ نودلخ نبا انيلإ مدقيو . هتحص مدع ىف

 ىوقلا دئاق صفح ىنأ نب ديعسوبأ خيشلاو « لوطسألا دئاق سيردإ ءالعلا وبأ

 ىذلا تقولا ىف ناك رصانلا نإ برغملا نايبلا بحاص انل لوقيو . ©9ةيربلا

 .©©0شكارم ةرضحب اهقم رئازحلا ىلإ ةيدحوملا ةلمحلا هيف تراس
 ناكف « ىوكلا هللا عاط نب هللا دبع رئازحلا ةيالول ءالعلا وبأ ديسلا بدنو

 نيثالثلاو ةسدالا ةلاسرلا عجارو « ١44 ص ركذلا ةقباسلا هتياور ىف راطعملا ضورلا )١(
 ضور كلذكو « ( اهدمب امو 780 ص ) ةقرويم حتفب ةصاخ ىهو « ةيدحوم نم لئاسر نم
 . ١87 ص ساطرقلا
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 . هللأ طوح نب هللا دبع ثدحملا هيقفلا اهءاضقل نيعو « نيدحوملا نم اهتالو لوأ

 هللا عاط نبا بدنو « فسوي بوقعي ىنأنب ديز ابأ ديسلا همعاهلع رصانلا ىلو مث
 .رحبلا ةدايقل

 ىلع ًايئاغ تضق « ةيناغ ىنبل ةديدش ةبرض ةقرويمل نيدحوملا حتف ناكو
 كلاملا ىدل قيمع عقو هل ناك دقف ىرخأ ةهج نمو « رئازحلا ىف مهناطلس
 رشن اذه ىلإو . ةريزحلا هبش ىف ةهجاوملا نوجارأ ةكلمم اهسالو « ةبيرقلا ةينارصنلا

 « ةتولشربو ةوغرأ بحاص لع ةقروتم ”نيعألو » اهوقب ةحازرصعتفلا ةلاعو

 «تاملا لؤلحب عطقلا نم شحوأو « فيسلا عقو نم لوهأو لبنلا قشر نم دشأ

 لودلا وحن ةدوملاو ةملاسملا ةسايس نو ةيناغ ونب هعبتي ناكام ىل انرشأ نأ قبس دقو

 تناكو . ةزيبو ةونج ىيروهمحو نوجارأ ةكلمم امهسالو « ةرواحملا ةينارصنلا

 2 ؛ قيامة سنقل نوجارأ نيبو رئازحلا بامصأ ةيناغ ىبب نب عمجت

 ودلا نم اهتافيلحو نوجارأ تناكو . مهدض حافكلاو نيدحوملا ةموصخ ىه
 0 « ءاضغإلا نيعب رئازجلل ةيناغ ىنب ةدايس ىلإ رظنت « كلذل ةينارصنلا
 000 نودحوملا لتحا دقو « نآلا امأ . ةملاسملاو ةدوملا ةسايس ةيناغ ونب
 نقوم رئارلا ومن لقيم نأ قوجنرأ ابتمدقم قو + ةيلارصنلا لودلل بآل ناك
 « امئاد عمطت تناك ةزببو ةونج اهئارو نمو نوجارأ نأ ققحنا نمو . رخخآ
 الماع رئازحلا ىلع نيدحوملا ءاليتسا ءاج دقو . نيملسملا نم رئازحلا عازتنا ىلإ

 ىلع ءاليتسالاب نيدحوملا رفظ نأ ىلع . اهدكيو ةبغرلا هذه ىكذي « ًاديدج
 ى نيدحوملا ةلؤم ةديدج ةبرض « ىرخألا ةيحانلا نم هلباقت تناك « رئازخلا

 هيلإ تمارت نيح رعشب ناك « ةيناغ نب قاحسإ نب يحب نأ كلذ . ةيقيرفإ ف
 « هيف تب دق ةقرويم ريصم نأ « رئازحلا ىلإ تريس ىلا « ةيدحوملا ةلمحلا ءابنأ

 قيقحتل دبال هنأو «ةيقيرفاب مهرمأ ديطوت ىلع اولمعي نأ الإ ةيناغ ىبل قبي مهنأو

 ىبحن ناكو . ةقطنملا كالت ىف ايئابن نيدحوملا ناطلس قحسي نأ ةياغلا هذه

 .. مركلا دبع: نبأ" يضخ لع ءاضقلاو « ةيدهملا ىلع ءاليتسالاب ذئدنع رفظ دق
 روغثلا رئاس تناكو . ةيقيرفإ ةمصاع سنوت ىلع ءاليتسالا ىف ذئدنع ركفف

 « ىبح دي ىف تطقس دق سنوت نم ةبيرقلا ةيبونحلا دعاوقلا رئاسو «. ةيقرشلا
 ديربأ ليسا ةيقيرقإ لاو تاكو.« ةقاقلل اههزاوم لكاس دم ةنيسابلا ترجو

 سفن ىف نيدحوملا لاغشنا نإف «٠ ىرخأ ةهج نمو : عافدلل ةيفاك ىوق ىلع مكتحمال
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 مهاسرإ نود لوح ناك رثازحلا ىلإ ةريبكلا مهتلمح رييستب « تاذلاب تقولا اذه

 عورشمل ةيتاؤم تناك اهلك فورظلا نإف مث ىمو . ةيقيرفإ ىلإ ةلجاعلا دادمألا
 دمحم نب هللا دبع نب ىناغلا نب ىلع همع نبا ةيدهملا ىلع لمعتساف . قرويملا ىحب

 لئاوأ ف كلذو ءسنوت بوص هددعو هتاوق ىف راسو . ىفاكلاب فرعيو ةيناغ نبأ
 هوخأ لزنو « سنوت رهاظ ىف رمحألا لبحلاب لزنو « ه ه949 ةنس ةجحلا ىذ رهش

 ةريحبلاب رحبلا لصتي ثيح ىداولا قلحم فورعملا عضوملاب قحسإ نب ىزاغلا

 هيلع بترو « ةسباي اضرأ هلعجو امهنيب لصوملا ىرحملا مدرف « ةنيدملا قرش
 لوحتمث « اهنم ةجراحلاو ةنيدملا ىلإ ةلخادلا براوقلا ريس كلذب عطقو « سرحلا

 بصنو « هل هجاوملا قدنحلا مدرو ةريزحلا باب نم ةيرقم ىلع « ةنيدملا ىلبق ىلإ

 اراصح سنوت لوح نويقرويملا برضو « برحلا هتالآو قيناحملا بابلا مامأ
 ةيأ ىف ودعلا عم كابتشالاو «ةنيدملا نم جورحلا ىلع نودحوملا رح ملو .ءامراص
 .رهشأ ةعبرأق هرملا راصحلا اذه رمتساو .مهدراوم ةلآضو « مهددع ةلقل  ةكرعم

 « (م 1108 ةنسريمسيد 18) ةئاهس ةنس رخآلا عيبر رهش نم عباسلا تبسلا موي فو

 ةعامجو « هيدلوو ديز ىنأ ديسلا اهلاو ىلع ضبقو « دلبلا هتاوق ىف يب حدقا

 نلعأو « ىوق سرح تحت ةبصقلا لخادب ناكمب اوفقثو « نيدحوملا خايشأ نم
 اهردق ةمارغ مهلع ضرف هنكلو « مهكالمأو مهسفنأ ف سنوت لهأل نامآلا ىبحب

 هذه تطّسقو ءابلغ ءاليتسالا ىف هقفنأ ام رادقم ىه اهنإ لاق «رانيد فلأ ةئام
 رثألا هبتاك ىلإ اهئاضتقاب دهعو « ةيلاملا ملاوحأ قفو ةنيدملا لهأ ىلع ةمارغلا

 اطتشاف « ةئيدملا لهأ نم كاكسلا زيزعلا دبع نم ركب ىنأ ىلإو « روفصع نبا
 مهنم لتقو ء تنعلاو قاهرإلا ىبنثم كلذ نم سانلا قلو < لاملا ليصحم ىف

 نزخملا لام ضبق ىلع مدقملا عيفرلا دبع نب ليعامسإ رحتناو « كلذ ببسب ريثك
 نع ةمارغلا نم ىب ام عقرب رمأ « كلذب قرويملا ملع الف « سانلا نم هريغو
 ةسوفن لبج لهأ نأ كلذ دعب قرويملا ملعو ٠ نامألاب مف ىدونو « سانلا

 نم مهمظعم ةقطنملا هذه لهأ ناكو « مهبلع ةضورفملا ةواثإلا ءادأ نع اوفقوت

 نوروثيو « اعم ةيناغ ىب رينو نيدحوملا ردن نوضغبي اوناكو « جراولا

 بحصتساو « هسفنب ىبح مهلإ جرخف . ملالقتسا ىلع ةظفاحم رخل نآ نم

 « مهيلع ظفحتلا ىف ةغلابم « نيلقتعملا نيدحوملا نم هءالمزو ديز ابأ ديسلا هعم

 مهنم اهئاضتقا نم ىهننا املو . رانيد فلأ ىلأ ةسوفن لهأ ىلع ضرفو



 تلوح

 , «©0اهبصقب رقتساو سنوت ىلإ داع ؛ ةعورملا هلئاسوب

 د

 قبي ملو « ةيقيرفإ ةصاع ىلع ءاليتسالا قرويملا قاسإ نب ىبحيل مت اذكهو
 دي ةيلخادلاو ةيقرشلا اهدعاوق عيمح تطقس نأ دعب «ةيقيرفإ نم نيدحوملا ديب
 نرتقا اهو « سنوت طوقسل ناكو . ًابرغ هيلي امو « ةياجب رغث ىوس « 0

 . شكارم طالب ىف قيمع عقو « نيدحوملا خايشأ نم هئالمزو ابلاو رسأ نم هب
 ثيعلا بورض نم رارمتساب قرويملا هبكتري ام « عقولا اذه فعاضي امم ناكو

 دعب « نودحوملا ناكو . اهلع رطيسي ىلا دعاوقلا فلتخم ىف « ةوسقلاو عمقلاو

 مهذالم نم كلذب ةيناغ ىب وادرجو « ةقرويم ىلع ءاليتسالاب اورفظ نأ
 مهناطلس ىلع ءاضقلل ناح دق تقولا نأ نوري « سلدنألا ىف مهناطلس زكرمو

 لمعلاو «نيدحوملا ناطلس دادرتساو « مهئيع نمو مهربن نم اهريرحتو « ةيقيرفإب
 سفن ى نورعشي اوناك نيدحوملا نأ ديب . ءاحنألا كلت ىف مهبيه ديطوت ىلع
 ىف خايشألا رواش اميح رصانلا ةفيلحلا نإف مث نمو « ةمهملا هذه ةحادفب تقولا

 نكلو « هعم قافتالاو ةيناغ نبا ةملاسع ىتكي نأ مهمظعم ىأر « رمألا كلذ

 ةبراحمو « ةيقيرفإ ىلإ ريسلا بوجوب راشأ صفح ىنأ خيشلا نب دمحم ابأ
 . ىأرلا اذه ىلع رصانلا قفاوو « ةيناغ نبا

 ةنس ىف ىبعأ « ةقرويم حتفل نودحوملا هيف راس ىذلا تقولا ىف رصانلا ناكو

 + ةيركسعلاو ةيرادإلا سلدنألا نوئشب ىعيو « شكارم ةرضحب مقي « ةثامس

 رظنلاب سلدنألا ةالو رئاسملإ ةدكؤوملا رماوألا لاسرإ كاذب ىنع ام مهأ نم ناكو

 ةيليبشإ ىلإ رمألا لصو « ماعلا اذه نم مرحملا رهش ىف . ةيبرحلا تالآلا عنص ىف

 همع رصانلا بدن لوألا عيبر رهش ىو . ةمكحملا عوردلا ءارشو تالآلا برضب
 هللادبع ىنأ خيشلا ناكم « ةيليدشإ ةيالول نمؤملا دبع نب فسوي نب قححب] ابأ ديسلا
 فسوي نب دحاولا دبع دمحم ابأ ديسلا ىّلوو . ةطسب ةيالو ىلإ لقن ىذلا « ىبحن نبا
 ىنأ نب ىبحم ابأ خشلاو « سلدنألا ىرغ دالبو بلش ةئيدم ىلع نمؤملا دبع نبا
 ىوكلا مالسلا دبع نب هللا دبع ابأ بدنو . اهناهجو سويلطب ةنيدم ىلع نانس
 لوسر ىدوبلا راخفلا نب مهاربإ لصو ماعلا سفن قو . ةحس لوطسأ ةدايقل

 )١( 74مو 156 ص 5 ج نردلخ نباو « مه5 - "ه4 ص ىناجعلا ةلحر .



 سس 754

 . ةنداهملا ديدجت بلطي « شكارم ىلإ « هريزوو ةلاتشق كلم عساتلا وسنوفلأ
 هشطبو هثيع دادتشاو « قرويملا دي ىف سنوت طوقسب ءابنألا تمارت املف

 « هناطلس ىلع ءاضقلاو هتبراحم ىلع همزع رصانلا ةفيلحلا دقعو « ةيقيرفإ ءاحنأب

 لوطسألا ىلإ رماوألا تردصو « ةيقيرفإ ىلإ ريسلل ةديدج ةيدحوم ةلمح تدعأ

 ايركز ىنأ نب ىحي وبأ هتادحو ةدايقل نيعو « ةيقيرف] هايم ىلإ ةتبس نم رسلاب

 هتابرض لزني لازي ام « تاذلاب تقولا كلذ ىف قرويملا ىبحي ناكو . جرا

 راس دق «ةسوفن لبج لهأ ةروث دامخإب ماق نأ دعب ناكو « ةيقيرفإ ءاحنأ فلتخمب

 2 . مهءايحأ محتقاف ٠غ اضيأ مهتروث دامحإل ةوازفن دالب ةدعاق ةّرط ةيحان ىلإ

 م « مهرود ف رانلا اومرضأو « مهن مهم ًاريثك هدنج لتقو « مهتبقاعم ىف دتشاو

 نم اهلك ءاحنألا هذه تجضو كل لك اهلعأب له + ةلياطم احح لإ اع

 , ©20هئيع ديدشو هكفس

 بارتقاي ءابنألا هتغاب ذإ « كفسلاو ثيعلا اذه ى رداس قرويملا انيبو اذه

 شكارم رداغ دق رصانلا ناكو . رصانلا ةفيلحلا اهسأر ىلعو « ةيدحوملا تاوقلا

 (م 0١ه ةنس رياربف ) ه 501 ةنس ةرخآلا ىدامح طساوأ ىف هتاوق سأر ىلع

 حتفلا طابر رداغ مث . ةيدحوملا شويحلا عمجت ةدعاق حتفلا طابر ىلإ راسو

 رست « ىدحوملا لوطسألا تادحو تناكو « ةيقيرفإ بوص ًاهجتم هتاوق ىف

 ىنأ نب ىبحب ىبأ ةدايقب « سنوتو ةياجم بوص « ئطاشلا ءاذحم تقولا سفن ىف

 لوصوو «سنوتنه ىدحوملا لوطسألا با رتقاب قرويملا ملع الف . ىجرزخلا ايركز
 ةرارحلا ىوقلا هذهمامأ دومصلاب هل لبقال هنأ كردأو « ةياجم ىلإ ىدحوملا شيلا

 ىلع همع نبا ةسارح تحن نوكتل « ةيدهملا ىلإ اهاسرأو « هرئاخذو هلاومأ عم

 ىلإ لصوف « ابونج هتاوق ىف دتراو « سنوت ءالخإب رداب مث « ىناغلا نبا

 كلانهو « ةصفق ىلإ راس مث « ةبهألا ىف دجي وهو « امايأ اهم ماقأو ناوريقلا

 مهقيئاوم ذخأو « دوعولاو لاومألا مه لذبو « نابرعلا فئاوط ىعدتسا

 قرويملا باحسنا ىلع نودحوملا فقوو . هعم لاتةلاو هئرصانم ىلع مهتئاهرو

 هودجو نم لك اولتقو « ةيدحوملا ةيرحبلا تاوقلا اهلزاف «٠ سنوت نم

 صصانلا ملع املو . اهلهأل نامألا لوطسألا دئاق ردصأو « قرويملا عابتأ نم ام

 را لس ١ يزال ربا هزرف كل فيولا ارقد« سلق لح دا كيلا

 )١( "ه5 ص قناجتلا ةلحر .
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 رصانلا راسو . هب نصحتو ءرّمد لبج ىلإ هتاوق ىف ىقرويملا راسف . ةصفق بوص
 ناكو . هلبق نم الماع اهب دنو سباق ىلإ هجوت مث «امايأ اهم ماقأف « ةصفق ىلإ

 ءاهتانيصحت فعاضف « ةيدهملا ىف ةريخألا هتمواقم زكري نأ ررق دق قرويملا ىبحب
 . ىزاغلا نب ىلع همعنبال اهنع عافدلا لكوو « ةراتخملا هتاوق نم ةفئاطب اهنحشو
 نودحوملا ررقو ءرّمد لبج نم نيصحلا هناكمب ةيدحوملا تاوقلا ءاقلل وه دعتساو

 راسف « دحاو تقو ىف هتمواقم ىزكرم ىف قرويملا ةدراطم ىرخأ ةهج نم
 « برعلاو نيدحوملا نم ةفيثك تاوقب اهقوطو « ةيدهملا ةرصاحمل هسفنب رصانلا
 .رحبلا ةيحان نم اهرصحيل ىدحوملا لوطسألا الإ راسو « قيناحنا اهلع بصنو
 فال ةعبرأ ىلع ىوتحب ةيدحوملا تاوقلا نم ًابناج تقولا سفن ىف رصانلا ثعبو
 لبج ىف قرويملا ةلئاقمل صفح ىنأ نب , دحاولا دبع دمحم ىنأ خيشلا ةدايقب سراف

 رارفلا دارأ « مددع ةماخض دهشو « هتلم ىلع نودحوملا فرشأ الف «ارمد
 .تبشنف « ةكرعملا ضوخو تابثلا ىلع هوعجش هطابض نكاو « ةيادبلا ىف هتاوقب

 « رسجم ىداو نم ةبرقم ىلع « اًرْجات سأرب فرعي ريغص لبج قوف نيقيرفلا ناب
 ترادو تاعاس ثالث وحن ترمتسا « ةفينع ةيومد ةكرعم )١ سباق قرش بونج

 هوخأ ىلتقلا نيب ناكو « مهمظعم رسأو لتقف « هباحصأو قرويملا ىلع ةرئادلا اهف
 ةعامح عم ىبحب رفو ؛ دمحم نب حتفلا هلماعو « ىطمللا نب ىلع هبتاكو « ةرابج

 ةكرعملا ناكم نع ديعب عضوم ىف هلهأو هداو كرت دق ناكو « هبحص نم ةليلق
 دئاقلا دمحموبأ خيشلا عاطتساو ؛ رسألا نم كلذب اوذقنأو « هرارف ىف مهحصف

 لكوملا ناكو « قرويملا رسأ نم ءايحأ هباحصأو ديز ابأ ديسلا ذقتي نأ رفظملا
 « قرويملا ةلحم ىلع نودحوملا ىلوتساو «هيلع زهجم نأ كشو ىلع ديز ىنأ ديسلاب
 « لبإلاو بالسألاو لاومألا نم ةلحملب ناكام رئاسو « ءادوسلا ةيسابعلا هتيارو
 «تالآلاو عاتملاو لاملا لامحأ نم ًافلأر شع ةينامث ىلع ىوتحت ةرفاو ةمينغ تناكو

 .ىرسألا نيب ناكو « ةيدهملا راوسأ تحن وهو « رصانلا ةفيلخلا ىلإ هلك كلذ لمحو
 ةيارلا هديبو « لاع لمج قوف هب رهشف « ديز ىلأ ديسلا فاقثب لكوملا نيمألا
 رشع ىثلا مويلا ىف ارثجات لبجم قرويملاب ةةحاسلا ةمزملا هذه تعقوو ؛ ءادوسلا
 ,0(ما108 ةنس ربوتكأ ١ ) ه 507 ةنس لوألا عيبر نم

 . ةكرعملا هذه عقاومل نابب اهيفف 156 ص ىف ةروشنملا ةيقيرفإ ةطيرخ عجارت )١(
 هببرغملا نايبلاو 6114117 نص ساطرقلا نغورو ءو 4 - 017 ص قاجتلا ةلحر (؟)

 لل 8ءا : آه5 8ءممان 0طههأقي م. 129  ًاضيأ عجادو « ١١١7و ١٠١ ص ثلاثلا مسقلا



111 

 « ةيدهملا ىلع طغضلل مهدوهج نوفعاضي ءانثألا كلت ىف نودحوملا ناكو

 ىف غلاب دق « راصحلا اذهل ًاعقوت « قرويملا ىبع ناكو . ملستلا ىلع اهماغرإو

 يزاغلا نب ىلع ةنيدملاهكاح ناكو . نؤملاو لاجرلاب ةيدهملا نحشو « ةبهألا ذاختا

 جرخو «نيرصاحما درل ةفينع ًادوهج لذبف «ةميكشلا ىوق آعفادمو «ًائيرج ًايدنج
 مل ببسيو منال آو مهةيناجم قرحبو مهم عقوي ةرم لك ىو «تارم ةدع ملاتقل

 « تال آلاو قيناحملا نم راثكإلا ىلإ كلذ ءازإ نودحوملا رطضاو « ةديدش رئاسخ

 « اهوح دوشحلا ةفعاضو « ةنيدملا ىلع فارشإلل ةيلاعلا جاربألاو ملالسلا دادعإو

 يحب مزهو « ارجات سأر ةكرعم تعقو ىتح « لاونملا اذه ىلع رمألا رمتساو

 راوسأ تحت رصانلا ىلإ دوسألا ملعلاو مانغلا نودحوملا لمحو « رارفلا ىلإ ئحلأو

 م ةروصحمل ةنيدملا لهأ نم رهاظ دهشمب اهعيزوتو «مئانغلا زيرمتب اوماقو « ةيدهملا

 ترمتساو « ىبحب ةعيزبم نينمؤم ريغ ًآنيح اوثبل هبعصو ىزاغلا نإف كلذ عمو

 « روسلانمةدحاو ةهج.ىلع قيناحما رصانلا عمو « ًاتقو نيرصاحلا نيبو مهنيب كراعملا

 هيحصو ىزاغلا رطضاو « اهلهأ نم ىحرحلاو ىلتقلا رثكف « ةنيدملا برض ىف ددشو

 قفاوف « ىحيب قاحللاب مل حمسُيي نأ ىلع « ملستلاو نامألا بلط ىلإ ًاريخأ

 ن٠ نيرشعلاو عياسلا مويلا ىف رصانلل ةنيدملا تماسو « مهبط ىلع رصانلا

 -ىزاغلا نب ىلع رداغو ( م 1805 ةنس رياني ١١ ) ه 507 ةنس ىلوألا ىدامح

 بيرق عضومب لزنو « هبحص عم ةنيدملا  رفاكلا جاحلاب هنومسي نودحوملا ناكو
 ثعبو « ةينلا هذه نع لدعف «ىلاتلا مويلا ىف داع هنكلو ٠ ىبحيب قاحللا ةينب اهنم

 « هديحوتب رصانلا طبتغاف « ةيدحوملا:ةوعدلا ىف هلوخدو هتعاط نلعي رصانلا ىلإ

 « شكارم ىلإ دعب ايف هعم هبحصو « هماركإو هفطعب هرمغو « هيلإ هاعدتساو

 5 هعم ”لعراس « داهحلا دصقب سلدنألا كلذ دعي رحبلا رضاللا رع اكو

 . 90 مهنم لتق نم نمض لتقو « باقعلا ةكرعم ىف نيدحوملا عم كرتشاو

 افع نأ دعب « ةيدهملا رصانلا رداغ « ىرخألا ىدامح نم نيرشع موي ىو

 ءاهرومأ مظنتو ؛ اهراوسأ ميمرعب رمأو ؛ مهريغو ندتاقملا نم « اهلهأ رئاس نع

 ةيالول نبعو « قاتنملا رومغي نب دمحم هللا دبع وبأ خيشلا وه آيلاو اهل نبعو

 بتك ردصأ اهنمو « سنوت ىلإ راس مث . عماج نب مهاربإ نب هللا دبع سلبارط
 . ىلاتلا ماعلا .ظعمو « ةئاهسو نينثا ماع ةيقب اهم رقتساو « حتفلا

 نايبلاو « 4١٠١و #١6 ص ساطرقلا ضورو « مهوو 508 ص قاجتلا ةلحر 0 )١(
 ء 7177 ١858و 73٠١ ص ثلاثلا مسقلا برغملا



 5في

 ه4

 « قرويملا قاحبإ نب ىبحب قحسب «ةلماشلا ةفينعلا ةكرعملا هذه تبتنا اذكهو
 « مهتبيهو مهئاطلسل نيدحوملا دادرتساو « ةيقيرفإ ىف ةيناغ .

 ةيناغونب ذفن ذنم « نرق عبر وحن ىضم دق ناكو . ةلهآلا ةينغلا قطانملا ثالث

 احرسم اهذاخناو « ةيقيرفإ ةمحاهم ىف مهعورشم « ةيقرشلا رئث هيلا يأ

 ىلوتسا ذنمو « اهئارْل نيعزتتماو ةيطبارملا ةلودلا موصخ نيدحوملا د عارصلل
 ( م84١1 ) ه٠88 ةنس ىف ةياجب رغث ىلع « قرويملا ةيناغنب قامسإ نب ىلع مهديمح

 مهمتارماغمو ةيناغ ىب تاكرح انعبتت دقو . روصنملا ةفيلخلا دهع لئاوأ ىف
 روغثلاو دعاوقلل ةيلاوتملا مهتاحوتف ىلع انيتأو « خيراتلا كلذ نم ةيقيرفإ ىف

 « خيراوتلاو نطاوملا فلتم ىف « نيدحوملا نيبو مهنيب بشن ام ىلعو « ةيقيرفإلا
 « اعم ةسايسو برح لاجر ةيناغ ونب ناك دقلو . ةرمتسم ةريرم كراعم نم

 « ىضارألانم هنوحتفي ام ىلع ناطاسلاو ةدايسلا طسبو « راطقألا حاتتفا نوغبي
 «ةصاخ ”لثمو رعاشم نيدحوملا عم كراعملا هذه ضوخ ىلإ مهزفحت تناك نكلو
 ناطلسلا ةوهش بناج ىلإ « ةيلاونملا تاحوتفلاو كراعملا هذه ءارو مت تناك دقف
 ءاضقلاو « ةيدحوملا ةوعدلا سسأ ضيوقت ق ةمرطضم ةبغر « كاملاو

 2 عادخخو لتخ ةوعد ؛ ةيدحوملا ةوعدلا نوري اوناكو . نيدحوملا ناطلس ىلع
 ىلع « ىعرش دنس الو قح رغب اولوتسا « نيمث آ نيبصاغ نيدحوملا نوربتعيو

 مهتامحو مهحداس نيطيارملا نوريتعيو « الظو ؟ردغ ةيطبارملا ةلودلا ثارت
 م ماقتنالا بجي « ءادهش نيدهاجم « مهتدلجو مهليبق ىبو « لئاوألا
 . بوصغملا مهقحلا فاصتنالاو

 رهش ىلإ ةيادبلا ىف ةيناغ ىنب كرحت ىلا ىه لثماو فطاوعلا هذه تناك
 كلذ ىف رفظلا مل ققحت امدعب مهكلو « ةيقيرفإ ىف نيدحوملا دض مهعارص

 ا « ةيقيرفإلا روغتلاو دعاوقلا ٍظعم ىلع اولوتسا نأ دعبو « عارصلا
 ةئف ىلإ اولوحت « مئانغلاو لاومألا نم مهديأ تألتماو « ناطلسلاو كلملاي
 - نجف « لئاسولا ىأي ناطلسلاو مندغلا قيقحت ىلإ ءىش لك لبق دصقت « نيرماغملا
 كالتما ىلع ىدام عارص ىلإ لاحتساو « ًائيشف ائيش ىلاثملاو ىبهذملا ةكرعملا نول

 ودغتل « نيدحوملا ىديأ نم اهعازتناو  ةيقيرفإ  ةلهآلا ةينغلا ةقطنملا كلت
 عاطتساو ةلماك ةيناغ ىنب ةينمأ قيقحت نع عارصلا اذه رفسأ دقو . ةيناغ ىببل اًغ
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 رئاس حتتفي نأ « ةيناغ نب ىلع هيخأ عرصم نم ةليلق ةرّتف دعب « ةيناغ نب ىبح

 دالبو ةصفقو سقافصو ةيدهملاو ةسوسو ناوربقلا  ةيقيرفإلا روغثلاو دءاوقلا
 سنوت حتتفا نأب ًاريخأ ىهّلاو « اهريغو سلبارطو ةسوفن لبجو « ديرحلا

 تالمحلا رئاس قحسو « ةيقرشلا ةقطنملا ىف زغلا نم هموصخ ىلع بلغتو « اهتاذ

 « ةياجم ىوس ةيقيرفإ نم نيدحوملا ديب قبي ملو « هلاتقل تهجو ىلا ةيدحوملا
 . ئطاشلا نم اهلي امو

 اهلع طسبي نأ ةيناغ نب ىبحم عاطتسا ىلا « ةيمظعلا ةكلمملا هذه نأ ىلع

 ةفلتم رصانعنم نوفلأتي اهءاكس ناك دقف «ةقسانتم ةكساتم ةدحو نكت مل «هناطلس

 « ةسوفن لبج ىف بونحلا ىف اهئيب نم ناكو « ربرللاو برعلا نم « ةرفانتم
 ةيناغ نب ىبحم نكي ملو . دحأل ءالولاب نيدتال جراوحلا نم فئاوط « هيلي امو
 ةيرادإلا ةردقملا نم ءىشب فصتي « دئاقو ىدنجك هتلاسيو هتعارب. نم. مغرلاب

 « اهضاخ ىلا كراعملا ٍرظعم ىف هموصخخ ىلع هرفظ نم مغرلاب عطتسي ملو « ةيماظنلاو

 ىرجب ناك لب « ةمظنملا ةموكحلا نم عون ةيأ اهحتتفا ىلا دالبلا ىف *ئىشني نأ

 بيلاسأ ىه مكحلا ىف هبيلاسأ تناكو « رطحلا لاجترالا نمت عون ىلع اهمكح ىف

 نكي ملف «لدعلاو قحلل ىنعم فرعيال ءىوهو فسع مكح ىنعأ ؛ قلطملا ةيغاطلا
 لتقلاب ءىش لك لبق زيمتي ناك لب « مرحلاوأ لاومألاوأ سفنلل نامض هلظ ىف ةمث

 هلامتو « قرويملا ةموكح نكت ملف « ةلمحلا ىلعو « مرّدملا ةحابتساو بصغلاو
 ىلع اهناطلس معدت ى دمتعت ةبهان تاباصع ةموكح ىوس « راطقألا كلت ىف
 « لئاسولا ةفاكب لاملا بالتسا ىف ًاعسو رخديال ىبحم ناكو . قبطملا باهرإلا

 نم هفالحأل ريفولا لذبيو « ىهنتال ىلا ةيبرحلا هعيراشمو هتالمح ىلع هنم قفني
 غلاي نم ناكام انيأر دقو . عشج ملل وبخعال نيذلا بّلدقلا بارعإلا فئاوط
 « ةسوفن لبجو « سنوت لهأ ىلء تامارغلا ضرف ىف هطاطتشاو هعشج

 . ليتقتلاو افلا عئار نم اهئاضتقاب نرتقا امو

 مهزفحم نأو منقمو نيموكح ا رئاس ضغب ربي نأ مكحلا اذهلثمي اًيرح ناكدقو
 ,ىلع موقي « ةيناغ ىب ناطلس ناك اذكهو . هنم صالخلاو هرايهنا بقرت ىلإ

 نم مغرلابو . ءالو وأ فطع ىأ هنم فطليال ىذلا « رطحلا ضغبلا نه ناكرب
 ءيماظن امكح لقألا ىلع ناكدةف « ًايلاثم اككح نكي مل ةيقيرفإل نيدحوملا مكح نأ
 مكح مصت تناك ىتلا « عئاظفلا هذه لثم نع ًاديعب ناكو « ىناعملا نم ىنعم ىف



 كلا

 ةيقيرفإلا ندملا لهأ قوتي نأ ًابيرغ نكي مل هنإف مث نمو « رارمتساب ةيناغ ىبب
 « ىضرلاو بيحرتلاب ةيدحوملا شويحلا اولبقتسي نأو « ىدحوملا مكحلا ةدوع ىلإ
 . هناطلس رايهناو قرويملا طوقسل اوجهنبي نأو

 ى ةيناغ ىب ناطلس ضوقتل تعمتجا ىلا لماوعلاو فورظلا ىه كلت

 ربغ ةبهان تالمح ىلإ « هتاحوتفو قرويملا ىبحن تاراصتنا لوحتلو « ةيقيرفإ
 ةباصغ مكح « ةعساشلا ةينغلا ةكلمملا كلتل همكح نم لعجتلو « مئاعدلا ةرقتسم
 . طوقسلاو رايهنالا لماوع ةياهنلا ىف هيلإ لمحتلو « ةرماغم

 نمو « ارجات لبج ىف ةقحاسلا هتمبزه نم مغرلاب « قرويملا ىبحم نأ ىلع

 ءارحصلا ىلإ ًاديرش هلولف ىف هرارفو « هبعص ظعمو « هداتعو هلاومأل هدقف

 « ةيونعملا هاوق بخت ملو « ةباثولا هسفن رسكتت ملو « كلذ عم سأيي مل « ةيبونحلا
 هارن فوسو « نيدحوملا عم هتكر عم ىف .« ةيئاهنلا لصفلا ةملك اه رعي 1

 ىوقب ًادوزم © ىرخأ .ةرم عارصلاو لاضنلا ناديم ىلإ لزني بيرق امع
 . ةديدج لامآو « ةديدج

 ملا© د

 ءارجإ لك ذختي نأ وه « سنوتب هتماقإ لالخ رصانلا هب ىعع ام مهأ ناك

 مايق نود ةلوليحلاو « اهب نيدحوملا ناطلس ديطوتو « ةيقيرفإ نيمأتل « نكمم
 ىف ةقحاسلا هتميزه رثأ ىلع قرويملا ىحن ناكو . ىرخأ ةرم ةيناغ ىبب رمأ

 نكي مل هنأ ديب « ةيبونحلا تاحاولا ىلإ مدقت اهسح هلولففف رف دق « ارجات ةعقوم
 دجوت تناك دّقف ىرخأ ةهج نمو . ةيئابن ةروصب قم دق هنأ ىلع لدي ام ةمث

 بغشلا ةبئاد « ةيبونحلا تاهحللا ىف بارعألاو ربربلا نم ىرخأ فئاوط ةمث

 سنوتب لازي ام وهو رصانلا هجو «ه #7 ةنس رفص ربش ىف . نايصعلاو
 ةيبونحلا فارطألا ىلإ « قعسإ ىنأ دوسلا هيخأ ةرمإ تحت « ةديدج ةيدحوم ةلمح

 « ءايقشألا هراثآ ىصقتتىهو « ةلمحلا هذه تراسف «داسفلاو رشلا لهأ لاصئتسالا
 « رمد ىنب عدرب تماقو « سلبارط زاوحأ ىلإ تلصو ىتح « ًابرغو ًاقرش

 رصانعلا ةدراط» ىلع لمعت ىهو « ةسوفن لابج رخآآ ىلإ تلصوو « ةطامطمو
 نأ نود « اهتمهم ةيدأتب تماق نأ دعب سنوت ىلإ تداع مث « اهقعو ةبغاشملا

 . ©0ةمواقم وأ ةضراعم ىبلت

 )١( نص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا 318 310 .



 بالالعاب

 خبشلا ىلإ اهتيالو هدانسإ وه ةيقي رفإ نيمأتل رصانلا هدختا ءارجإ عجنأ نأ ىلع

 . ارجات ةكرعم ىف رفاظلا وهو « ىئاتتما رمع صفح ىنأ نب دحاولا دبع دمحم ىنأ
 آذوفن مدشأو « ةناكم هالعأو « نيدحوملا خايشأ ديبع ذئموي دمحم وبأ ناك

 هتخأ ًاجوزتم ناك ذإ « قيثولا بسنلا ةلصب ةفيلخلا ىلإ تم ناكو . ةفيلخلا ىدل

 . هتردقم رفاوو هيأر.ديدسو « هتكحم قثي رصانلا ناكو . روصنملا ةفيلخلا ةئبإ
 'نم عون هنأ رعشو « بصنملا اذه لوبق نع ءدب ىذ ىداب دمحم وبأ رذتعا دقو
 هنبا هيلإ رصانلا ثعبف « نوئشلا نه لياحلا ىف ةكراشملاو « طالبلا نع هل داعبإلا

 « هتلحر ىف ىناجتلا انل لصفيو . لوبقلاب هعنقيل « فسوي ىلا هدهع "ىوو
 نودحوملا هب ىحضامو « ةيقيرفإ ةيمهأ نم هب هون امو « خيشلل دهعلا ىلو هلاق ام

 دقو « الدعم خيشلا رايتخا نع دج مل ةفيلخلا نأو ٠ لاجرلاو لاما نم اهليبس ىف

 طورشب «ةيقيرفإ ةيالول هلوبق ىدبأف «هدهع ىلو مدقمو ةفيلخلا ةكرحخيشلا ريكأ
 رطخ عشقنيو « ةيقيرفإ لاوحأ حاصت ام ردقب الإ هبصنم ىف ىبيال هنأ اهتصالخ
 نم شيلا تاوق نم راتخم نأو « نينس ثالث كلذل ردقي وهو « اهنع قرويملا
 رمأ ىف ريخم“ نأو « تناكلام ةنثاك هتافرصت نع لكسب الأو « هعم مهعءاقب ىري

 « ءاشي نم لزعيو ءاشي نم ىبيف « ةيقيرفإ دالبل ةفيلخلا مهراتخا نيذلا ةالولا
 عباسلا ىف ستوت رداغف « برغملا ىلإ ةلحرلا عمزأ مث . هطورش لك رصانلا لبقف
 ثدحو . مايأ ةثالث ىدم دمحوبأ خبشلا هبعصو « ه #50 ةنس لاوش ربش نم

 نأ نم 0 مهفوخ هل اودبأو سنوت لهأ هيدي نيب لثم نأ رصانلا جورخ دنع

 مهئأمطو « مهنايعأ رصانلا ىعدتساف « هرفس دعب « هناودع ىلإ قرويملا دوعي

 اح ةدش نر هدوجوب ولآ أو لوا سأر ىلع دمحم ىنأ خيشلا دوجوب

 خيشاا ةيالوب اورشيتساو هلوقل سانلا نآمطاف « هيلإ

 2 ةجحلا ىذ ربش لئاوأ ىف ابلإ لصوف « ناسملت ىلإ الوأ رصانلا راسو

 ةطسبو ةطانرغو ةبطرقو ةيليبشإ ةالو ىلإ رماوألا اهنم ذفنأو « آتقو اهم رقتساو
 « ةيقيرفإ ىف هتوزغ ىلإ هجورخ دنع ناكو : مهعابتأ عم هتافاومل ء ةيسرمو ةيرملأو
 ىسوم ابأ ديسلا هاخأ اهلع مدقو «ةيليبشإ ةيالو نع قعحإ ىنأ ديسلا لزعب رمأ دق
 ىلإ اهرداغ مث « ةجحلا ىذ ةياهن ىتح اهم قبو « ناسملتب رحنلا ديع مايأ ىضقو
 ف رظنلا اهب فنأتساو « ه104 ةنس مرحلا رهش لئاوأ ىف اهم لزنو « ساف ةنيدم

 .1745و 748 ص 5 جنردلخ نباو « 5515و 861 ص قاجتلا ةلحر )١(



 تاالاد

 اكش انك ءركب ىلأ نب نسحلا ىنأ مهلماع ملظم نم ساف لهأ هيلإ اكشو « لامعألا

 « امبباع ضبقلاب رمأف «نارمعىبأ نب عيبرلا ىنأ مهلماع ملظم نم ةسانكم لهأ هيلإ
 كلانه هتباصأو ء رفص ىف اهب لزنو « ةسانكم ىلإ لحر مث + اهلاومأ ءافصتساو

 ىلإ لقتناو سلدنألا دالبب اشف ىئابو ضرم رثأ نم تناك اهنأ ودبي « 0

 ربشف اهبلإ لصوف « حتفلا طابر ىلإ ةسانكم رداغ « ءافشلل لثامت الف . ة

 . مال د سوف « كام ل رشم ملح م « لوألا عب عيبر
 لامعألا ىف رظنلا ىلإ داع ىت> « رفسلا ءاثعو نم حيرتسي رصانلا داكامو

 نيتودعلاب لاغشألاىلع ديز ىنأ نب رمع نب زيزعلا دبع دمحم ابأ مدقف « ةيناطلسلا

 ىلع ىبف « ةرازولل ًايلوتم عماج نب ديعس وبأ ناكو . سلدنألاو برغملا

 لصوو . ةقادصلا طباور ديز ىلأ نب زيزعلا ديعب هطبرت تناكو « هيلع ناكام

 حفصت ىف ذخأو ء كلذب رداصلا رمألل اقفو « مهماتكو مهعابتأ عم لاعلا رظعم
 ورمع نب فسوي « سلدنألاب لاعلا نم لصو نمم ناكو « اهتعجارمو مهامعأ

 ةينزخملا لاغشألا ضعب ىلع رظنلا ىلوتي ناكو « روصنملا ةفيلخلا خرؤمو بتاكلا
 نم برئقي داك اف « بيرلا ضعب هتافرصتب تقحل دق ناكو « ةيناطلسلا ماهسلاو

 هتعتمأو هلامحأ تحتف مث « فقثو هيلع ضبقو هعاتمو هلامحأب طيحأ ىنح ةرضحلا

 قالطإب ةفيلحلا رمأف « هنيدي امم ءىش اهنيب دجوي ملف « تعجورو دوهشلا روضحب
 هباتك ءرصانلا دنع كلذ ىف هل عفش امم ناكو « هيلإ هعاتمو هلام درو « هحارس

 . ©9روصنملا هدلاو نسا ىف هفلأ ىذلا

 2 ةياجم ىلاو نمؤملا دبع نب هللا دبع نب عيبرلا وبأ ديسلا وت ماعلا اذه فو

 . اهعوبر نم ًاريثك برخو اهءاصأ ىذلا قيرحلا بقع اهديدجتب ماق دق ناكو
 ةقاسملت ىلاو رمع نب نسكلا وبأ ديسلا ليقأ ةثاّتسو سخ ةنس ىنعأ ىلا ماعلا فو
 نععو « ةقطنملا كالت ىف ةنانز لئابق بارطضاو« رومألا طبض نع هزجعو هضرمل

 هعمو ناسملت ىلإ مدقف « ةفيلخلا وخأ ىموم نارمعوبأ ديسلا ةيالولا ىف هناكم
 م ةقطنملا كلت ىف ةنيكسلاو نمألا طبض ىف مهم نيعتسيل نيدحوملا نم ركسع

 « اهمارطضا ىلإ تداع دق ةيقيرفإ ىف ثداوحلا تناك ءانثألا كلت فو

 هب تقحل ذم ناكو . هتارماغمو هطاشن تانئتسا ىلإ قرويملا ىبحب داعو

 .7؟1؟5و 580 ص ثلاثلا مسقلا - برعملا نايبلأ )00(

 . 5158و 5809 ص برغملا نايبلاو « ؟4؛4 ص ١ ج نودلخ نبا (؟)
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 صرفلا بقري « بونحلا ىلإ هلولفب دتراو « ارجات لبجب « ةقحاسلا ةعزلا

 دوس هوب عئاضلا هناطلس نم ءىش دادرتساو ماقتنالل

 انرشأ دقو . هتنحم نم مغرلاب هبناج ىلإاوقب نيذلا « بارعألا هئافلح نم فئاوط

 - ى برعلا فئاوط هب موقت تناك ىذلا رودلا ىلإ ةرم ريغ لبق نم

 اكو . تاهحلا فلتخم ةفلاحم ىف بلقتلاو « برحلا فارتحا نم. ةيقيرفإ

 مي مهعيراشم رئاس ىف برعلا ةنواعم ىلع صخألاب نود.تعي ةيناغ ونب

 « هلذب رفاوب مرسأيو 2 مهدوشح نم ًاربثك هلوح عمج قرويملا بحب ناكو

 ناك كلذكو . بهلاو بلسلا لامعأ ىف « صرفلا تحنس الك مهدبأ قالطإو

 . ةقزترملا قرفب مهشويج ديوزت ىف ب رعلا فئاوط ضعب ىلع نودمتعي نودحوملا

 « نيقباسلا برعلا هئافلحنم ريثك هكرت « هناطلس طحتو ىبحبي ةعزملا تلح الف

 فوعونبو سادرم ونب ءالئوه نم ناكو « نيرفاظلا نيدحوملا بئاج ىلإ اومضناو

 « ةئوب وحن سباق نم ةدتمملا ةقطنملا ىف عقت مهايحأ تناكو « ملُس ىنب نوطب نم

 مهبراحم نع اوعطقني ملو « ةيناغ ٍىب موصخ نم الصأ اوناكدقف ةبغز ونب امأ

 هتانز ربرب عم كلذ دعب اوفلاحت مث « نيدحوملا بناج ىلإ ًائاد اوناكو « طق

 . ةيناغ ىب نيبو مهنيبب تامداصملا ترمتساو « طسوألا برغملا ىف نبراضلا

 ةربك ًادوشح « صخألاب هبناج ىلإ ىبتسي نأ هتنحم نم مغرأاب عاطتسا ىبحم نأ ديب

 دوعسم نب دمحم مهخيشو « حاير نوطب نم ةدواوزلا نمو « ملسو حاير نم

 . هئارض ىف هقرافي مل طابلا

 ديزل يريع هوك لطم اق راسو نزلا« رمال ةمؤللا رداع

 « ىرخأ ةرم ةكرحلاو ضوبنلل بهأتي قرويملا بحب ذخأ ءاه “١ ٠١ ةنس رخاوأ ىف

 ياس لح اً ةيييوهو .ء ايلا وحن هعوج سأر ىلع راس مث

 الف « قرويملا تاكرح هنويع قيرط نع بقري « ًارهاس ةيةيرفإ ىلاو ىصفحلا

 فوع ىبب نم « برعلاو نيدحوملا نم شيج ىف جرخ ؛هكرحتب رابخألا هيلإ تمارت

 ةفض ىلع ةشيبت ةقطنم ىف ناقيرفلا قتلاو . هباقلل اوت راسو ء س سادرمو ماسو

 < ميلا لول كرا ةعرمتسلو + فموي ففي كرا لعفاو < ذيك حو

 نمو نييقرويملا نيطبارملا ةعزهو نيدحوملا رفظ .نع ةياهلا ىف ترقسأو

 « هرثأ ىف نودحوملاو « حيرج وهو هلولف ىف ىبح دتراف « برعلا نم مهعم
 ىلع نودحوملا ىلوتساو .« سبببارط هاجتا ىف ءارحصلاب قحلي نأ عاطتسا هنكلو
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 ةمزملا هذه تمتو « ةرفاو ةمينغ تناكو « هعاتمو هبالسأو هداتع رئاسو هتلحم
 . ( م1101 ةنس ربوتكأ 14 ) ه1 ةنس لوألا عيبر ٠" ىف قرويملا ىبحم ىلع
 « حتفلاب رصانلا ىلإ بتكو « رفظلا راغب اللكم سنوت ىلإ دمحم وبأ عجرو
 رذتعيو هركشي ةفيلحلا هيلإ ثعبف « هبصنم نم ةلاقإلا ىف هدعو هزجنتساو
 هيلإ ثعبو « رظنلا ىف رارمتسالا هوجريو « برغملا نوئشب هلاغشناب هل
 ىتئام هدحو لاملا نم هلسرأ ام غلبو « ءاطعلاو قافنإلل ىدكلاو ليحلاو لاملاب
 , ©9رانيد فلأ

 هيدلا دمخت ملو « ةيناغ نب ىبحم دضع ىف تفت مل ةيناثلا ةميزملا هذه نأ ىلع
 « ةرملا كلت ىأرو « ىرخأ ةرم هتاوق تاتشأ عمجف « لاضنلاو بثوتلا مزع
 « برغملا وحن هجتي نأ « ةمصاقلا هتابرضل ايدافتو « دمحم ىنأ عم مادصلل آبنجت
 « ىبرغلا بونحلا بوص ًاهجتم « برعلا فئاوطو نيطبارملا نم هعومح ىف راسف
 ءءاحنألا كلت ىف ةبراضلا ةتانز نوطب عم فلاحتو « لح انيأ اينو التق ُثيعي وهو
 2 اهمحتقاو ةسايعس مجاه مث ؛ ةسالعس تاحاو ىلإ لصو ىتح هريس ىف رمتساو
 لوصو ناكو . مهسوفن تشعتناف «ةريفو تناكو «هباحصأ ىف مئانغلا قرفو ءاهجنو
 « ةيدحوملا ةمصاعلا نم هبارتقاو « برغملا قامعأ ىلإ وحنلا اذه ىلع قرويملا
 ةرم هتاوق ىف دمحم وبأ خيشلا ضبنو « نيدحوملا نيب عورلاو ةشهدلا راثم

 ىسوم نارمع ىنأ ديسلا ناسملت ىلاو ىلإ ثعبو « دوعلا دنع قرويملا ءاقلل ىرخأ
 نارمع وبأ ديسلا ناكو « هءاقل بنجتي نأو « قرويملا تآجافم نم هرذحم
 « مهضرتسي « اممونج ىف ةبراضلا ةتانز لئابق نيب سوجم ناسملت نم جرخ دق

 تاوق نيب ناكو . ةنيكسلاو ةعاطلا مازتلاو « تايابحلا ءادأ ىلإ مهليمتسيو
 مهم لصتاف « نيدحوملا ةعاط ىلع جراوحلا « ةتانز نوطب نم ريثك قرويملا
 فورظب قرويملا اوفرعو « ناسملت ىنونج ىف نمميقملا ةتانز ءامحز مهؤالمز
 « ةنصحملا هتنيدم نع هداعتباو « هتاوق فعضو هدادعتسا مدعو « نارمع ىنأ كسلا

 نارمعوبأ ديسلا ملعو . ناسملت ىنونج نم برتقا ىتح لامشلا وحن قرويملا راسف

 ةفيلخلا هلسرأ ام غلبم نأ «ربعلا » ىف ءاج دقو . ؟08و 155 ص 5 ج نودلخ نبا )١(
 اذهو .رانيد نويلم ةئام هتلح تغلب لاملا نأ كلذ عمو . « ناتنث رانيد فلأ فلأ ةئام » ناك لام نم

 فيرحت كانه ناك امبرو . هدراومو رصعلا تاريدقت عم لاح ىأب قفتي الو « هقيدصت بعصي متر
 . تلا ىف
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 اا!

 نم هعومج هأجاف نأ ثبلي مل قرويملا نكلو . هئاقل ىف ًاتقو ددرتو همدقع

 نوطبارملا رئاكتو « ةليلقلا هتاوقىف هاقلي نأ ديسلا رطضاو . برعلاو نيطبارملا

 « هعم نمو نارمعوبأ ديسلا دمصو « ابم اوكتفو « ةيدحوملا تاوقلا ىلع ٌبرعلاو
 ضعبو « شايع نب نسحلا وبأ بتاكلاو « ديسلا ىنب ضعب رسأو « ًاعيمح اولتقف
 داتعلا نم ابفام رئاسو ةيدحوملا ةلحملا ىلع ىقرويملا ىلوتساو « ناسملت ةبلط

 ثدغ ىتحأ تبرخخو تبهنو تارهات ةنيدم تمحتقاو « ليخلاو حالسلاو

 برعلاو نيطبارملا نم قرويملا دونج ترشتناو « (م1704-ه٠5ه) الالطأ
 اوقلغأو « ةنيدملا لهأ عاتراف « اهعورز اوفستناو « اهوبهنو ناسملت زاوحأ ىف

 ساف ىلاو ىبح ايركز وبأ ديسلا ردابو « ريصم أوسأ نوعقوتي مهو اماوبأ

 نكسو 'اهلهأ نأمطو « ناسملت ىلإ ًاعرسم لصوف « نيدحوملا نم ةوق ىف

 « ةراتخم تاوق نم ةريبك ةلح زيهجتب تقولا سفن ى رصانلا رمأو . مهعور

 « ناجوي نب ديز ابأ ريزولا ناسملت ةيالول نيعو « تاوقألاو ددعلا رفاوب تدوز

 ىحب ملعو « ناسملت ىلإ هتاوق ىف ناجوي نبا راسف « ركسعلا ىلع همدقو

 « هتاوق ىف ترهات ةقطنم رداغف « اهلك ةمخضلا تادادعتسالا هذهم قرويملا

 ؛ ةدواوزلا خيش دوعسمنب دمحم هعمو « سلبارط وحن ًاهجتم ءارحصلا ىلإ دصقو

 1 20ه ريغو ملسو حاير فئاوطو

 . هتاراغ فنأتسي نأ ةيناغ نب ىحب مزنعا ىح كلذ ىلع ليلق ضم منو

 امل هعومح تشعتناو « ترهات ىف رصن نم زرحأ امم تيوق دق هسفن تناكو

 ىلإ نوقوتي ىرخأ ةهج نم برعلا هئرافلح ناكو « مئانغلاو لاملا نم تزرحأ

 محضت دقو « مهشيع درومو « مهعاطأ ماوق وهو ٠ ببذاو ثيعلا فانثتسا

 نع ثحبتل تءاج « برعلاو زغلا نم ةديدج فئاوط نم هيلإ مضنا ام ىبح شيج

 بابدو فوعو ةبغزو حاير ءالؤه نم ناكو « بسكلا صرف متختلو « اهعلاظ

 ىوني ىبحب ناكو . دوعسم نب دمحم مهخيشو ةدواوزلا ىلإ اذه « مه ريغو تاعنو

 ةيفاخم رئاثلا تاين نكت ملو . اهتاذ ةيقيرفإ ىضارأ ةمحاهم ىلإ دوعي نأ ةرملا هذه
 « هتاوق دشحم ردابف . مزاحلا ظقيلا ةيقيرفإ ىلاو صفح ىبأ نب دمحم ىبأ ىلع

 سنوت نم جرخو « ةيقيرفإ اوقرثخ نأ لبق مءافلحو ةقرايملا ردابي نأ مزنعم

 )١( ص" ج نودلخ نباو «؟٠5 وء؟؟4ص ثلاثلا 5 نايبلا 544 5082 .
 قع 8: 1مم 8مم 0طدمت# م. 148 8 149 : آفيأ عجارو .



 - اه

 هجتا مث « سباق وحن ابونج راسو « ةدّعلا رفاو فيثك شيج ىف « ةئاّهسو تس ةنس
 ناقيرفلا قتلاو .برعلا مهئافلحو نوطبارملا دشتحي ناك ثيح « ةسوفن لبج وحن
 « ةينبألاو طيطاسفلاب ةدوزم هتلحم دمحموبأ ماقأو « ةسوفن لبج نم عضوم ىف
 «ةيماد ةفينع ةكرعمىف ناةيرفلا كلبتشا مث . مجارتلا ىف ةركف ةيأ ةمأ نوكتال ىتح
 بارعألاو رّغلا نم اهب ناكنم ىلوو « ةيادبلا ف نيدحوملا ةرسيم تفشكناف
 تزاحناو « ظافحلاو نيدحوملا عم باقلا ىف دمحوبأ خيشلا تبثو « نيمزهنم

 ىلع مويلا لوط لاتقلا رمتساو « مبلس ىبو فوع ىب نم فئاوط ضعب هيلإ
 نودحوملا دراطو « مهئافلحو نيطبارملا ةعزه نع ةياهلا ىف رفسأو « هدشأ
 ىوس لماشلا ءانفلا نم مهذقني منو « ارسأو التق هيف اونعمأو « مزبملا شيلا
 هبالسألا نم اهم ام رئاسو ؛ ىرويملا ةلحم دلع نودحوملا ىلوتساو « ليللا لوخد
 « اب نوظفتحي اوناك ىلا مهمئانغو برعلا نئاعظ ىلع كلذك اولوتساو «مئانغلاو
 ةعقوملا هذه ىف مئانغلا لامحأ نأ دمحم ىنأ بتاك ليجن نبا نعالقن نودلخنبا ركذو
 « ةدواوزلا خيش دوعسم نب دمحم ىلتقلا نيب ناكو « افلأ رشع ةينامث تغلب
 ىزاغلانب دمحمو «ةوارغم خيشو «ةرق ىب خيشو « خيشلا ىنأن ب تاكرح همعنباو

 ىبحبل ةقحاس ةبرض تناكو . لاله ىنبو حاير ىب داجنأ نم نو ريثكو « ةيناغ نبا
 رفو « ارثجات لبج ةبرض اهجئاتن ةيهأو اهفنع ىف عراضت « هئافاحو « ةيناغ نبا
 دتراو « سأيلا هبلق ىف تعقوأو « ةبكنلا هتده دقو « هبعحص نم ”لف ىف ىحي
 «حتفلابرصانلا ةفيلخلا ىلإ بتكو «رفظلا راغب اللكم سنوت ىلإ هتاوق ىف دمحم وبأ
 حئادمل عامسالاو ءانملا لبقتل رصانلا سلجو : عماخللا دجسملاب هبانك ئرقف
 : اهعلطم اذه ىزازافلا نّفلخم نب هللا دبع ىنأل ةديصق اهنم ناكو « ©92رعشلا

 اهراهنأ الملا ءله تقفدتو 2 اهراهزأ تحتفت حوتف هذه

 اهراونأ تجلبتو امتاحفص 2 تجريتو اهتاحفن تجّرأتو
 اهرافسإ اذبح اي هجوأ نع  ارفاوس كيلإ اهرئاشب تنأو

 « هبناج ىلإ لاتقلاو ىرويملا ةفلاحم نم ملس برع هب ماق ام دمحم وبأ سني ملو

 نيدفصم مهلسرأو « مهئامعز ىلع ضبقلاب رمأو « هدوع لالخ مهرايد قرتخاف
 بلقت اهف رثك ىلا « ةقطنملا كلت ى قيمع عقو هفرصتل ناكف ء سنوت ىلإ

 1178و 155 ص 5 ج نودلخ نباو « 78و 881 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا )١(



 تا اطالك-

 نيدحوملا بناج ىلإ اوفقو نيذلا برعلا لموع سكعلابو . مهداسفو بارعألا
 . ناوريقلا ىداو ىف ةبصخ ةعساش ضارأ مهلع تعزوو « ناسحإلاو ةياعرلاب

 لقثأو « هروجم بحب بئان روفصع نبا مهقهرأ دق ةسوفن لابج لهأ ناكو

 اوبثو ىح « قرويملا ىلع ةمب زهلا عقت مت تداك اف « ضورفلاو ملاظملاب مهلهاك

 . ىحيل نيدلو اولتق اك ؛ و عادوا

 فرع امب « ةيقيرفإ نوئش ةحلاعم ىلع مماحلا هرصن دعب دمحموبأ فكعو

 مئاعد دطوو « بغشلاو داسفلا فوئص لك عصفت 2 ةعاربلاو مزحلا نم

 ى ترهدزاف « فئاوطلا رئاس نم ةيابحلا ضورف قوتساو « ري
 « هرمأ رهتشاو ء دمحم ىنأ مسا عاذو« ءاخرلاو نمألا اهمعو « ةيقيرفإ دالب هلظ

 لمعلا ناكو « هتاذ ةفيلخلا دعب ةلودلا ف لجر ىناث ادغ ىتح« هتناكم تمسو

 ةيقيرفإ ريرحنو « ةيناغ ىب ةروث دامحإ وهو « هةيقحن ىف حجنو هب علطضا ىذلا
 زواجتتال ةريسي ةرتف ىف كلذو « نيدحوملا ناطلس ىلإ اهدرو « مهرين نم

 تعاطتسا ىلا « ةيسايسلاو ةيركسعلا لامعألا مضعأ نم « ةئس وأ ماوعأ ةسخ

 لوأل ةيقيرفإب ةيناغونب لزن ذم « نرق عبر ىدم ىف امم موقت نأ ةيدحوملا ةلودلا
 ةيناغ نب ىلع هب فصتي ناكام ءازإ ًاروسيم الو آنيه المع كلذ نكي ملو . ةرم
 ناكو . سارملا ةدشو ةلاسبلاو ةأرخبا نم « ةبصعلا هذه ةيقبو « ىحن هوخأو

 ةلودلا قو ذاقنإ لمع ء وحنلا اذه ىلع ةيقيرفإب :نيدحوملا ناطلس ديطوت
 ءارج نم « اه ضرعتت تناك ىلا « ككفتلاو قزّملا راطخأ نم ًاريثك ةيدحوملا

 . مهناودع در نع اهزجعو « ةلودلا ىضارأ مهأ نم ءزج ىلع ةيناغ ىنب بلغت

 ه 518 ةنس ىف هتافو ىتح ىرخأ ماوعأ ةدع صفح ىبأ نب دمحم وبأرمتساو

 دطويو « اهنمأو اهتمالس ىلع رهسيو « ةيقيرفإ رياصم ىلع رطيسي (م 1771)
 اذهب دهب امنإ هنأ هدلخم رودي وأ رمضي ذئدنع ناك لهف « ةقئاف ةردقمب اهنوئش

 كلذ دعب تماق ىلا « ةلقتسملا ةيكولملا هترسأ سيسأتو « هبقع ناطلسل ديطوتلا
 ١ . ©0ةيدحوملا ةيروطا ريمإلا راطقأ نم رطقلا اذه ىف « ليلقب

 عم انجتلم « ةسوفن لبج ىف ةريخألا هتبكن دعب ثبل دقف ةيناغ نب ىبحم امأ

 . ثداوحلا بقريو « ةنيكسلا بادهأب تقؤم ذولي « ةيبونحلا ءارحصلا ىلإ هلولف

 « ةيناغ نب قاحبإ نب ريس هوخأ هنع لصفنا ىبح « كلذ ىلع ليلق ضمب مل هنأ ديب

 م. 8عا : ةنعو 8عممس 0طممأو م. 154-159 ًاضيأمجارو.كالوص-+جنردلخنبا )١(



 تاالالالا-

 « دمحم ىنأ خيشلا ىلإ اتجتلم سنوت ىلإ راسو « ناسملت ةوزغ هعم دبش نم ناكو

 ةرضحلا ىلإ رفسلا ىف هنذأتسا مث « هاوثم خيشلا مركأف « نيدحوملا ةعاطب ًاذئال

 . (ه 1+5/ ةنس) باحرتلاو ةدوملاب كانه لبقتساو « هل نذأف

 « ةيرادإلا نوئشلا ةحلاعم ىلع ًافكاع رصانلا ةفياحللا ناك كلذ لالخ ىو
 . ةلودلا لاجرو ةالولل ليدبتلاو ريغتلا رشك ناكو . تايالولا لامعأ ىف رظنلاو
 نم نارع ىلأ نب نسحلا نب ب ىبحي ابأ لاقأ « ةئايسو سمخ ةنس ىف هنأ كلذ نمو

 نأ ديسلا ةاكم:ةقرويمل لاو كلف دعب. هتيح مث © هراه ىف يب نأ ةمزلاو« ةرازولا

 ديعسابأ ةرازولل مدقو «ةيسنلبل ايلاو هللا دبع ابأ ديسلا نيعو ء صفحىنأ نب هللا دبع

 ايلاو قحإ ابأ ديسلا هاخخأ نع مث . ناجوي نب ديز ىأ ناكم عماج نب قاعحإ ىلأ نبا

 نساي نب نارمعابأ خيشلاو « سلدنألا قرشل ؟لاو دمحم ابأ ديسلا هاخأو « ةيايبشإل

 يو ديز اب ديسلا نيعو « جاجاو نب نسحلا نأ ناكم  هيسرم آيلاو قات

 نيعو . ةطانرغل آيلاو صفح ىنأ خيشلا نب ؛ ىبحي ىنأ نب هللا دبع ابأو « نايحلب

 امهالك ناكو « عينم نب هللا دبع ابأو ؛ « نسحلا نب دمحم ابأ نيتاكلا ناويدلا ةباتكل
 صقخاو « رئاهظلاو تاعيقوتلا بتكب لوألا صتخاو « نيديحما باتكلا نم

 تانببعتلا هذه تلوانت كلذكو . ةيناطاساا تاذيفنتلاو « لكشلا ناويدب ىناثلا

 هناكم نيّنعو « ةيليبشإ ءاضق نع ىجابلا هللا دبعوبأ ىضاقلا لرّسف ءاضقلا نوئش

 ناكم « هللا طوح نبا ةبطرق ءاضقل ندعو . قحلا دبع نب قحلا دبع دمحم وبأ

 يلع لع ملط غرس ةريقلا ىلإ لمول ىيدتسو « قال دمع نبلغ أ

 مهاربإ وبأ نيتعو . لبق نم هتوخإو هوبأ هالوتي ناك ىذلا بصنملا وهو « رضحلا
 تاوق ةدايقا نزلا ىيعزب قا دعوأ كال بنو ةيسنلب ءاضقل رومغي نبا

 * مهئارفسو مورلا كولم لابقتسال برام شيحلا وبأ بدُنو « بلشب برغلا

 ةفيظو ىهو « ليبوع نبا ناكم « مهنع ةمحرتلاو + مهقايضو مهازثإب لاغتشالاو

 نمض لبق نم اهركذ ىلع انفقو نأ قبسي ملو « ىدحوملا طالبلا ىف ةثدحتسم

 «دحاو ماع ىف اهلك تانييعتلاو تارييغتلا هذه تعقوو . ةيدحوملا ةرادإلا بصانم

 ,90(مال١91 ) ه 501/ ةنس وه

 اهنم « ركذلا ق>تست ىرخأ ثداوح ةدع ماعلا اذه ىف برغملاب تعقوو

 نودلخ نباو ع 8864و 98م و 18١ و 76٠ ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا )١(
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 « ةيبونحلا ناسملت ةقطنم ىف جراوحلا ةتانز ءاساؤر دحأ «قانزلا ةيطع نبا عرصم

 ناجوي نبا هيلإ سدف « ناسملت ةقطنمل هتوزغ نيح ةيناغ نبا عم فلاحت نمم ناكو
 + ىسايسلا لايتغالا نأ ىلع لدي ام ثداحلا اذه فو . هرقمب هلاتغانم ناسملت ىلاو

 دمحابأ خيشلا نأ اهنءو . مهموصخ ىلع ءاضقلا ىف نيدحوملا لئاسو نم ناك
 « ملاومأو مهخايشأ قاتساو «ملس ىب نم نيبغاشملاو جراوحلا ءايحأ ىلع ةراغب ماق

 عطق ىلع مهماغرإو « مهغشو مهداسفل امسح « سنوت ىف هبدل ةئيهر مهاعجو
 مالسلا دبع نب دمحم ماق ىقف ىرخأ ةهج نمو « ةيناغ نبال مهنواعمو مهدادمإ

 نه ةلمج هيف ىفلأ ءآرصق اهم محتقاو ةسوفن لبج ةقطنم ىلع ةراغب سابارط لماع
 ةقطنملا كلت ىف ءودهلا بابسأ دطوو « ةيئاغ ىببل لاومألاو عاتملا نيمث

 عقو ىذلا ريبكلا قيرحلا « ًاضيأ ماعلا اذه ىف ثداوحلا مأ نم ناكو
 + لوألا ئداهلل رشع ثلاثلا سيمخلا موي ةليل ىف هعوقو ناكو « شكارمب
 ترشنناو « ةيراسيقلا ىح ىف الوأ رانلا تبشو . مهعجاضم ىف نودقري سانلاو

 رو مهموأ نم نيروعذل سائاا بشف « هاك ىحلا ىلع تتأو « ةعربس

 « ًاعرسم هرصق رداغو جيجضلا ىلع رصانلا ةفيلحلا ضهنو « ةثاغتسالاو خارصلا
 نم ًاريثك ءاغوغلا حتقاو . ارجاع رانلا لغلغت دهشيل عمالا ةعموص ىلتعاو
 ىتح قيرحلا ردتساو « قيرحلا نم ملس امب هبلس اوعاطتسا ام اوبلسو « بوردلا
 مويلا ىف رصانلا رمأو . ةنيدملا ءايحأ نم ريثك ىلع ىتأ دقو « ىلاتلا مويلا حابص
 ىلع ضبقف « مهم هدادرتسا نكمب ام دادرتساو « نيبهانلا ةلفسلا عبتتب « ىلاتلا

 لاومألا نم ريثك ةبكنلا كلت ىف كلهو . رثألا ىلع اومدعأو ءالؤه نم نيريثك

 صانلارمأو . مهتاورثو مهرود اودقفو ءراسيلا ىوذ نم ريثك رقتفاو « رودلاو
 هجاوت تناكدقو ًاصوصخ « هيلع تناك ام نسحأب ةقرتحما ءايحألا دييشت داعي نأي
 , ؟9هءاوضأ اهللع خبسي ىنيلحلا رصقلا

 عه501/ ماع ىنعأ « ماعلا اذه ثداوح نمض نايبلا بحاص انل ركذيو اذه
 اودفو « اههوجوو ةيلقص ةريزج نايعأ ضعب نأ وهو « رظنلا فقوتسي ًاثداح

 ةيلقص ىف نيملسملا نأب هوأبنو « سنوتب صفح ىنأ نب دمحم ىنأ خيشلا ىلع
 ةوعدلاب مهدالبىف ةبطحلا اوماقأو « مورلا ىديأ نم لقاعملا نم اريثك اوعزننا
 . اهريغو ةيسابع نم تاوعدلا نم اهاوس ام اوعطقو « ةيدحوملا ةيدهملا

 )١( »هو 7م4 ص برغملا نايبلا .



 -الالو

 تناكىلا ةيمالسإلا ةيلقألا نأ ةرتفلا كلت ىف « ةيلقص خيرات عبتت نم ودبيو

 نوملسملا ناكو . داهطضالاو طغضلا نم ىناعت تناك « دهعلا اذه ىتح ةريزحلاب

 « (م )1١85 ه ءالؤ ةنس ىف ةاييرف دارا ضدي قةاريزللا تلكم

 « ءايحألا ضعب ىف ىنكسلا اهمو « تازايتمالاو قوقحلا نم ةفئاطب نوعتمتي

 نم اهريغو «ةرزامو «تنجرجو « ىنابارتو « مرلبو « ىنيسم ىف « ىضارألاو

 ملامعأو مهنهم ةلوازمو «ةيقابلا ةليلقلا مدجاسم ىف ةينيدلا هرئاعش ةلوازمو «ندملا
 ءارمألا نم ةبقاعتم ةدع لظ ىف « نرق وحن كلذ ىلع رمألا رمتساو . ةيملسلا
 رجور قودلا « ةريزحلا حتاف دلو مهتمدققم ىفو « رينتسملا حماستلا ىوذ نامرونلا

 هيلإ دهعو « ىسيردإلا فيرشلا ىلع هتياعر غبسأ ىذلا وهو « ىناثلا (راتجر )

 « م1184 ةنس ى قوت الف . « قاتشملا ةهزن » ةريهشلا ةيفارغحلا هتعوسوم عضوب

 تدتشا «كلملا اذه دهع ىو . قالا ملو؛ هدلوف « ( مايلغ) لوألا ملو هدلو هفلخ
 اهتولتحم ىلا ىضارألا ضعب مهنم عزتي نأ دارأو نيملسملا ىلع مكحلا ةأطو

 اولوتساو « ةيلحم تاروث ضعبب نوملسملا ماقف « ةرواحتا ةريدألا ضعبل اهطعيل

 نع كلذ دعب لدع « ملو كلملا نأ رهاظلاو ؛ ةينارصنلا نوصهلا ضعب ىلع

 مخع ءافصلا داعو « نيملسملا ءازإ اهذختي نأ لواح ىلا عمقلاو طغضلا ةسايس

 . ىراصنلاو نيملسملا قئالع ىلع

 ةيلقص ىملسم لاوحأل اقيقد ًافصو رببج نبا ىسلدنألا ةلاحرلا انل دروأ دقو

 رهش ىف ةريزجلل هترايز نيح هيلع فقو امم ( مايلغ هيمسيو ) ملو كلملا دهع ىف
 « هنيسم لثم ندم ةدع اهم راز دقو 2( م1180 ةنسرياني ) ه٠58 ةنس ناضمر

 ٠ ملاوحأ ىلع فقوو « نيملسملاب ابنف عمتجاو « شنبارطاو « ( مرلب ) همرالبو

 « مهعايضو مهكاالمأ ىلع ىراصنلا عم نوشيعينملسملا نإ ؛ةماع ةفصب لوقيوهو

 ةواتإ مهلع اوبرضو «مهعانطصاو مهابقتسا ىف ةريسلا اونسحأ دق ىراصنلا نأو

 « اهمنودجي اوناك ضرألا ىف ةعس نيبو مهنيب اولاحو « ماعلا نم نلصف ىف اهنودؤي

 . نهملا ىوذ نم نيملسملا نم ريسي رفن الإ هنيسم ىف نكي مل هنإ « انل لوقي مث
 نييرضملا ىنكس اهفو نيملسملا نم ريثك اهفف « ةريزحلا ةصاع ىهو «مرلب امأو
 رئاسو « ريثك ضابرألا ىف مهب ةصتخملا قاوسألاو « دجاسملا اهف ملو « مهنم

 ى نيملسمللو . اهريغو ةسوقرسك اهندم رئاسو ءاهارق عيمحو اهعايضب نيملسملا
 ناذآب ةالصلا نوميقيو « مهدجاسم رثكأ هب نورمعي ناميإلا نم قاب مسر 9 مراب



 كح أ ف

 ةرومعم قاوسألاو « ىراصنلا نع مهانكسب اهيف اودرفنا دق ضابرأ ملو « عومسم
 دايعألا نولصيو ؛ مهملع ةروظحما ةبطحلا ببسب مل ةعمحالو ؛اهيف راجتلا هو « مهم

 عماجو « مهماكحأ ىف هيلإ نوعفتري « ضاق اهم مو . ىسابعلل اهبف مهئواعد ةبطخم
 ىملعأ رضاحم اهرثكأو « ىصحتال ةريثكف دجاسملا امأو . هيف ةالصلل نوعمتجم

 نمأ الو «رافكلا ةمذ تحت « نيملسملا مهتاوخإ نع ءابرغ مهف ةلمحلابو « نآرقلا

 ,©0 ليمج عنصب هللا مهافالت « مهئانبأ ىفالو « مهعرح ىف الو ملاومأ ىف مل

 , لاوحأ ةقيقح انل صخلت « ريبج نبا لاوقأ نم ةريخألا ةرابعلا هذهو

 . ( ىداليملا رشع ىناثلا ) ىرجملا سداسلا نرقلا ربخاوأ ىف ةيلقص ىف نملسملا
 ةلوازمو ةراجتلاو ىنكسلا ىف ةيلكشلا تازايتمالا كلت نم مغرلاب هنأ كلذ

 ةريزحلا لخاد شيعت تناك ةملسملا ةيلقألا نأ ىف كش ةمث نكي مل هنإف « رئاعشلا
 هتماقإ لالخ هنإ لوقي ذإ «كلذ دعب ريبج نبا انأ هاصفي ام اذهو . ةدهطضم ةايلذ

 دابع عم ةريزحلا هذهلهأ لاح ءوس نم هفرعت وي ام فرعت » « شنبارطإ ةدلبب
 « ةمذلا دهع تحت ماقملاو « ةنكسملاو لذلا نم هيلع هامو « ابم بيلصلا

 ىتتلا هنإ « انل لوقي مث . « نيدلا ىف ةنتفلا ىعاود ئراوط ىلإ « كلملا ةظلغو

 رجحلا نياب فورعملا دومح نب مساقلا وهو « ةيلقص ىملسم معزي ةدلبلا هذه ىف

 ناكو « رثآمو امرك ةريزحلا ىملسم ةريخ نم ناكو « ةدايسلا لهأ ةثرو نم وهو

 . ةلئاط الاومأ مرغو « كلذ لجأ نم دهطضاو « نيدحوملا ةبطاخمب مهنا دق
 ىملسم لاوحأ نطاوب ىلع « معزلا اذه نم فقو هنأ « كلذ ىلع ريبج نبا ديزيو
 , ؟9«؟ملأ بولقلا بيذيو « امد نويعلا ىكبي امم » مهئادعأ عم ةريزحلا

 نسح ىف بيجع هنإ لوقيف «.( مايلغ ) مبلو كلملا نع ريبج نبا انثدحمو
 « هلاوحأ ىف مهلإ نكاسو « ميس ةقثلا ريثك هنإو « نيملسملا لاعتساو « ةريسلا
 انل فصي مث . مهنم دئاق مهلعو نيملسملا ديبعلا نم ةلمح هلو « هلاغشأ نم مهملاو
 نايتفلا ذاختاب هفغشو « شيعلا ةهافرو فرلا ىف هيهانتو « هروصق ةماخف
 . نوملسم مهنم هكلم ىف هتلامع لهأو « اهتكيو ةيبرعلا أرقي هنأو « ىراوحلاو

 روطا ربمإلا ةيلقص مكح ىف هفلخو « م1189 ةنسىف ىناثلا ملو كلملاقوتاملو
 نيملسملا نم عزتناف داع « نفواتشنهوه لآ نم اهماكح لوأ « ىناثلا كيردرف

 .م#0مو م14 ص ١4806( ةرهاقلا ) ريبج نبا ةلحر )١(
 .مممو م8 ص ريبج نبا ةلحر (؟)
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 22مل مل مة كلك ناك: ةسينكلل اهاطعأو مهضارأ نم ًاريثك

 ةينارصنلا نوصحلا ضعب ب اوعزتناو « ةروثلا ىلإ ذئموي اوداع نيملسملا نأ رهاظلاو

 الإ ريشي ىلا ثداوحلا ىه هذه نأ « خيراوتلا ةنراقم نم ودبيو . ىرخأ ةرم

 بترتي مل هنأ كلذك ودبي هنأ ىلع . يبا هلع عرقا لإ ياما نيكو

 ثداوحىف لخدتلا ىف اوركفي مل نيدحوملا نأو « رثأ أ ىأ دفولا اذه ىعسم ىلع
 نيملسملا نيب ةيلقص ى ددجتي عارصلا اذه نأ دعب ايف ىرئسو . ةروص ةيأب ةيلقص

 مهجارخإو ء نيملسملل ةيريرحت ةعزن لك دامحإب ىهتني مث « ىراصنلا مهماكحو

 . مهرايد نم
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