
 ساشالّضقلا
 تاقبلا قوم

 . كرألا ذنم ةيئارصنلا كلاملا نوكس . سلدنألا نوئش نع ةيقيرفإ ثداوحب نيدحوملا لاغشنا

 نماثلا وسوفلا ةراغإ . نيدحوملاو ةلاتشق نيب ةئدهلا ءاهتنا . وزفلا فانئتسال ةصرفلا حونسب اهروعش

 كلتل رصانلا ماها . ةيسنلب ىضارأ ىلع نوجارأ كلم ةراغإ . سلدنألا ىضارأ ىلع حاير ةعلق ناسرفو
 هريسم . حتفلا طابر ىلإ هتاوق ىف رصانلا جورخ . لئابقلل هرافنتساو داهجلل روبعلا هما زتعا . ثداوحلا

 هبش ىلإ ةيدحوملا شويحلا روبع . نيرصقملا لاعلا ةذخاؤم . شيحلا نيومت ةبوعص . ةماتكر صق ىلإ

 رصانلا جورخ . روكلا رئاس ىف دنحلا دشح و دادعتسالا . ةيليبشإ ىلإ هريسمو رصانلا روبع . ةريزحلا
 حلصلا . ذئدنع ةيئارصنلا كلاملا لاوحأ . ةرطبلش ةعلق ىلإ هريسم . ةبطرق ىلإ ةيليبشإ نم شويحلا ىف

 تاراغ . ناودعلا اذه ةدعاق ةرطبلش ةعلق ذاختا م سلدنألا ىلع ةلاتشق كلم ناودع . اهني نداهلاو

 ةثواعمل ناص نإ ابابلا ىعس . سلدنألا دض ىراصنلاب ورحل ةيبيلصلا ةفصلاو ةيوبابلا . قرشلا ف نوجارأ
 اهداجنإ نع وسنوفلأ زجع . ةرطبلش ةعلقل رصانلا راصح . ةيدحوملا نشويملا مدقم ىدص . ةلاتشق كلم
 رصانلا دوع . ةياورلا هذه ضقني ام . راصحلا نع ساطرقلا نضور بحاص ةياور . نامألاب اهميلستو
 مدقم . ناسرفلا تاعامح داشتحا . ىراصنلا رابحألاو ابابلا ةئواعم . ةلاتشق كلم ةبهأ . ةيليبشإ لإ

 لاهتبالاو موصلا ." اراثانو نوجارأو ةلاتشق شويج عاّتجا . ءاحنألا رئاس نم نييبيلصلا ةعوطتملا

 مدقم . رصانلا ةبهأ . ةفيلخلا باتك ىف درو ام . ةبهألا هذه نع ةيمالسإلا ةياورلا لاوقأ . ةمور ىن

 ريم . ةيليبشإ نم هشويج ىف رصانلا جورخ . ةلطيلط نم ةينارصنلا شويحلا جورخ . ةديدحلا دوشحلا
 هراثأ ام . نامألاب هميلستو ةدجنلا نم سداق نبا اهكاحسأي . اهايإ مهتاهمو حابرر ةعلق ىلإ ىراصنلا
 . فارصنلا ركسعملل بناجألا ةعوطتملا مظعم ةرداغم . بناجألا مهئافلحو نييلاتشقلا نيب فالخ نم اذه
 هرهصو هماهتا . هيلإ سداق نبا مدقم . نايج ىلإ رصانلا لوصو . كلذ ىلإ ةيمالسإلا ةياورلا ةراشإ

 شويا رئاس ريسم . ىارصنلا ركسعملاب ثدح ام حالصإ . كلذل نييسلدنألا طغ . امهمادعإو ةنايحلاج

 ةيدحوملا شويحلا ريسم . لاداروم رم ىف اهوزنو تاراشلا لبجىلإ اهدومص . بونحلا ىلإ ةينارصنلا
 نيدحوملا روبع . هريدقت ىف ةيمالسإلا ةياورلا ةغلابم . هددعو ىدحوملا شيملا ماسقأ . ودعلا ةاقالل

 رصانلا فقوت . اسولوت رمل هجاوملالهسلا فرطوزن . تاراشلالبج تارمململالتحا . ريبكلا ىداولا رهنل
 .لاداروملدوتريوب .ربلاو ىنامورلاقيرطلا .باقعلا نصح . ةعقوملاناديمل نايعشصو . ىراصنلا ءاقلل

 . ةيحانلا كلتنم تاراشلال بحل مهروبعرذعت .باقعلانصحو أ لا ريف ةعلق ل عىراصنلا ءاليتسا . كلملا ةدئام

 نيدحوملا فوقو . « كلملا ةدئام » عفترمل هلالتحاو ىنارصنلا شيحلا لوحت . لبسلا رمملاو ىعارلا ةصق

 ضوحلا ىدحوملا شيحلا بيترت . ىلوألا تاشوانملا . لاتقلل ةيدحوملا شويحلا ةئبعت . ةكرحلا كلت ىلع

 . ةكرعملل نيقيرفلا دادعتسا . هتدايقو ىنارصنلا شيحلا ميظنت . هسرحو ةفيلخلا ةبق عقوم . ةكرعملا

 ىلع ىراصنلا ىحانج موجه . ىدحوملا شيحلا ةمدقم ىلع مهعئالط موجه . موجملاب ىراصنلا هده
 . ىراصتلاىحانج درو نيدحوملا تابث . نيملسملا ةعوطتملا دادترا . ةلئاطلا ةكرعملا . نيدحوملا ىحانج-
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 شيحلا ةرسيمو ةنميم دادترا . ىراصنلا موجه دادتشا . ةيطايتحالا تاوقلاب ةلاتشق كلم لوزن

 . ةفينعلا ىيلخلا سرحلا ةمواقم . بلقلا ىلع ىراصنلا موجه . برعلاو نييلدنألا رارف . ىدحوملا
 ةيفيلخلا ةرئاذلل مهقا رّتخا . بلقلل ىراصنلا قارّتخا . تابثلا ىلع هدنج هثحو رضانلا ةفيلخلا تابث
 . دوسألا هسرح نم فال آلا عرصم . رصانلا دومص . هاياحض ةرثكو ىدحوملا شيحلا قزمت . ةعردملا

 ةدراطملا . ةيحان لك ف نيدحوملا رارف . نايج مث ةسايب بوص هريدم . رارفلا ىلإ ةياجلا ف هرارطضا
 . ةعقوملا ءامسأ فلتخم . اهيف ام رئاس بابتناو ةيدحوملا ةلحملا ىلع هاليتسالا . مل عيرذلا لتقلاو ةعورملا

 . كلذ ىف ةينارصنلا ةياورلا لادتعا . اهريدقت ى ةيمالسإلا ةياورلا ةغلابم . ةعقوملا ىف نيملسملا رئاسخ

 ىلوتسا ىلا مئانغلاو حالسلا ةرفو . كلذو لاقي نأ نكمي ام . ىراصنلا رئاسخ نم ليلقتلا ىف اهتفلابم
 ةبكنلا راثآ . ةبكنلا كلتل ةيونعملاو ةيداملا بابسألا . ىدحوملا ملعلا و رصانلا ةميخ . ىراصنلا اهلع

 ءاجرأ ىف عزفلا . ةينارصنلا اينابسإل ىركسعلاو ىسايسلا قوفتلا ديكوت . برغملاو سلدنألل ةبسنلاب
 ةيدحوملا ةلودلا عضعضت . ةيبرغملا ةيمورفلاو ةيدحوملا شويحلا ءانف . ءانفلاو طوقسلا حبش . سلدنألا

 ءاليتسالاب هرصأ عبقي نماثلا وسنوفلأ . ةعقوملا نع رصانلا باتك . باقعلاو كرألا نيب ةئراقم . اهككفتو

 ءابولا روهظ . اهلهأ ىبسو لتقو ةدبأ ماحتقا . ةدبأل هراصحو ةسايبل هتمجاهم . ةيمالسإلا نوصحلا ىلع
 ةعيبلا هذخأ . شكارم ىلإ هروبع مث « ةيليبشإ ىلإ رصانلا لوصو . مهيضارأ ىلإ ىراصنلا دادتراو
 هتيادب . هدهعو رصانلا . هتافو ىف ليق ام .هتافوو هضرم . هرصقب هباجتحا . فسوي بوقعي نأ هدلول
 تافص . ةفرعملاو مولعلا عاونأ نع هلطع . ةيئاشنإلا لامعألا نم هدهع ولخ . رمألاب هدادبتسا . ةنسملا

 . هؤائبأ . هباتكو هتاضق . رصانلا ءارزو . ساطرقلا ضورو ىثك اراا لوقل ًاقفو رصانلا

 ةنس لئاوأ ىف شرعلا هئاقترا ذنم « هللا نيدل رصانلا دمحم ةفيلخلا لغش

 لمعلاو « اهروغثو اهدعاوق ىلع ةيناغ ىبب ءاليتساو ةيقيرفإ ثداوحن ء ه هه

 « سلدنألا ىف ثداوحلا رس نع « اهم نيدحوملا ةدايس دادرتساو اهريرحت ىلع

 ىنعي نأ « اماع ةرشع ىتثا ءاهز تلاطتسا ىلا ةرئفلا هذه لالخ عطتسي ملو

 حاتتفاب هماهها ىتحو « هسفنب اهلإ ربعي وأ « ةيرهوحلا سلدنألا نوئش نم ءىشب
 . ةيقيرفإ ىف ةيناغ ىنب عم هعارصل ةرشابم ةجيتنىوس نكي مل « ةيقرشلا رئازخلا

 مهسجوتو « نيدحوملا قلق ريثت كلذ لالخ تناك « سلدنألا نوئش نأ ديب
 تمزل دق« ةلاتشق اهتمدقم ىو « ةينارصنلا ةينابسإلا كلاملا تناكو . بقاوعلا نم

 تاوقلا عم كابتشالا بيبنت ماوعأ ةعضب تئبلو « كرآلا ةعقوم ذنم انيح ةنيكسلا

 طبترت « نويلو ةلاتشق تناك دقف كلذ نع الضفو « ةريزحلا هبش ىف ةيدحوملا

 ةيناغ ىب عم مهعارصب نودحوملا لغش اللف . نيدحوملا عم ةندهلا دقعب امهنم لك

 روبع عطقناو هقاطن عستاو ؛ اماوعأ عارصلا اذه رمأ لاطتسا املو « ةيقيرفإ ف

 ةصرفلا نأ ةينارصنلا كلاملا تكردأ « ةريزحلا هبش ىلإ ةيدحوملا شويحلا
 اهقعي ملو « ةيمالسإلا ىضارألل 'اهتاوزغ فانئتسال « ىرخأ ةرم تحنس دق
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 . ةيلخادلا امتاعزانم ىوس روفلا ىلع ةصرفلا هذه زاهنا نع

 ةلاتشق كلم ذخأ « نيدحوملا نيبو ةلاتشق نب ةندهلا ءاهتنا لجأ برقا الف

 « ةقحاسلا كرألا ةعزه ذنم ناكو . سادنألا وزغل بهأتي « نماثلا وسنوفلأ
  ةينارصنلاشويحلا اهئارج نم تقيل ىللا ةمصولا عفرو «هتمبزمل ماقتنالا ىلإ قوتي

 دشتحاو « هتاوقىف ةلاتشق نم نماثلا وسنوفلأ جرخ « م 104 ةنس لئاوأ ىو

 اوألل دق اوناكو «حابر ةعلق نم ةبرقم ىلع «ةرطتبلش ةعلقف « حابر ةعلق ناسرف

 كرألا ةكرعم بقع مهيديأ نم حابر ةعلق روصنملا بوقعي ةفيلخلا عزتنا ذنم اهلإ
 لتقو « عايضلا برخو لوقحلا فسنناف « ةساّيبو ناّيج بوص وسنوفلأ راسو
 باصأو « نوصح ةدع ىلع اولوتساو «رجودنأ زاوحأ ىف ناسرفلاثاعو « ىسو

 جرخ ىلاتلا ماعلا فو . ة>داف رئاسغو نحم « تاراغلا كلت ءارج نم نيملسملا
 لصوو « ةسايبو نايج ىضارأ ىف ثاعو « ىرخأ ةرم سلدنألا ىلإ وسنوفلأ

 . متانغلاب القثم ةلطيلط ىلإ داع مث « ةيسرم ةيالو ىضارأ ىلإ هئيع ىف
 ديسلا ناكو « ةلثامم ثداوح سلدنألا قرش ىف تعقو « تقولا سفن فو

 « ةيقرشلا رئازحلا حتافو ىدحوملا لوطسألا دئاق فسوي نب سيردإ ءالعلاوبأ

 هنفس تثاعو « ةنولشرب هايم ىلإ ىدحوملا لوطسألا تادحو عيمح ىف راس دق

 لاومألا نم ريثك ىلع ىلوتساو « ةحداف رئاسخ اهم لزنأو « ةينولطق ؛ئطاوش ىف

 ىناثلا ورديب طاشتساف . (ه100/) ةنس فيص ىف كلذ ناكو « مئانغلاو

 ناسرفنم ةقرف هعمو نوشتنم نم جرخو هتاوق عمو « ابضغ كلذل نوجارأ كلم
 « اهيف ثاعو ةيلامثلا ةيسناب ةيالو ىضارأ وحن ابونج.راسو « ( ةيوادلا ) دبعملا
 1 . ©90ةقطنملا كلت ىف ةيمالسإلا نوصحلا نم ةدع ىلع ىلوتساو

 اذه ىلع « سلدنألا ىضارأ ىف « ةبرخما مهتاوزغل ىراصنلا فانثتسال ناكو

 ىلا ةريغصلا ةيدحوملا تايماحلا نأ حضاولا نم ناكو « ىدص قمعأ « وحنلا

 ةينارصنلا شويبحلا درب موق: نأ اهرودقم ىف نكي مل « دعاوقلا فلتخم ىف طبارت

 * ةرارحلا هشويج ىف «هسفنب ننمؤملا ريمأ ربعي نأ نم ةحودنم ةمث كي ملو «ةيزاغلا

 . هدجو هوبأ لعف ام وحن ىلع « ىراصنلا داهجم هسفنب علطضيل ةريزحلا هبش ىلإ
 + ةودعلا ىلإ ؛نوجارأ كلم تاراغرثأ ىلع «سلدنألا قرش هوجو لعفلاب ريع دقو

 زاهاف « هروبعب مهفعسي نأ هيلإ نيعرضتم « هب نيثيغتسم « رصاناا ىلإ اودصقو
 )١( ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا 384 .
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 ىلع رارصإلا نم ةلاتشق كم هادبأ امل ًاصوصخو « ةجعزملا ءابنألا هذل رصانلا
 , ةئدهلا قرخ ىلع « هيلإ رصانلا لسر جاجتحا نم مغرلاب « ةيناودعلا هتطخ

 ةيقيرفإ ىلاو صفح ىنأ نب دمحم خيشلا ىلإ بتك رصانلا نأ ركذلاب ريدج وه اممو
 خيشلا هل ىدبأذ «وزغلاو داهحلا فانئتسا نم هيوتلي ايفو ءرمألا كلذ ىف هريشتسي

 نكاو . ةنوآلا كلت ىف وزغلا فانثتساو روبعلا مدعب حصنو ثيرتلا بوجو هيأو

 لعفلاب ذخأو « داهحللا ىعادل ةباجتسالا ررقو « ©90هيأر ىلإ عمتسي مل رصانلا
 رافنتساب ةلبقلا دالبو ةيقيرفإو برغملا ءاحنأ رئاس ىلإ هبتك تذفنو « دادعتسالا ىف
 رصانلا بتكو « ةوعدلا ىلإ لئابقلاو تاهجلا رئاس تباجتساف « داهحلا ىلإ سانلا

 « دنحلا دشح ديدجت بوجوب « ةبطرقو ةيليبشإ ةالو ىلإ « تقولا سفن ىف
 ر 99 قطانملا عيمح ىف لبسلا ديهمتو « نؤملا دادعإو

 مزلي اع تزهجو « ءاحنألا رئاس نم دوشحلا تلبقأو « ةبهألا تلك املو
 ةرضح نم ةرارحلا هتاوق ىف رصانلا جرخ « نؤملاو ىبكلاو حالسلاو داتعلا نم

 (م١111 ةنسرياربف ه ) ه /5٠1 ةنس نابعش نم نيرشع ثبسلا موي ىف شكارم
 ىضقو «ماّمحلا جرب ةامسملا ةرواحملا ةيحاضلا ف ركسعو «حتفلا طابر ىلإ راسو
 تذفنو « نوئشلا مظنتو « ةبهألا ءافيتسا ىلع لمعي وهو نيرهش وحن كلانه
 « داهحلا ىلع سانلا ثح اهتالو ىلإ بلطي « سلدنألا ىلإ ىرخأ ةرم هبتك
 «رماوألا كلت ذيفنت ىلع ةالولا فكعف « دادعتسالا بورض نم بج ام ذاختاو

 . دهجو ةريغ نم اوعسو ام لكي

 نم رشع نماثلا نينثالا مويف « :حتفلا طابر نم هشويج ىف رصانلا جرخو
 نحنو « (ريغصلا رصقلا ) ةماتك رصق ىلإ ًادصاق ؛( م١171 ةنس ليربأ 4 ) لاوش
 قيرط ىهو ءرحبلا ىتح الامش حتفلا طابر نم ةدتمملا ةقطنملا هذه نأ فرعن
 شويحلا نيوُقل ةماه زكارمب ةدوزم تناك « سلدنألا ىلإ ةيدحوملا شويحلا
 ناوملاب امئاد رخزت تناك زكارملا هذه نأو «بايإلاو باهذلا ىف ءاوس « ةرفاسملا
 « اهريسم لالخ ةرملا هذه تيقل ةيدحوملا شويحلا نكلو . ةمزاللا تافولعلاو

 دهعت مل ةروصب راعسألا تلغو « تاوقألا تبضنو « نيرُعلا ىف ةقهرم اباعص

 . "49 ص ١ ج نودلخ نبا )1(

 ء 44 ص 5 ج نودلخ نباو « 785 و 7١ه ص ثلاثلا ممقلا,« برغملا نايبلا )020
 . 1١864 ص ساطرقلا ضورو
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 رصانلا فقوو . ةدشو قيض كلذ ءارج نم سانلاو دنحلا قحلو « لبق نم

 لامهإلا بورض نم بكتري امم كلانه ام كردأو ءابضغ طاشنساف « كلذ ىلع
 خبشلا ىلإ بلطو « مهتبقاعمو نيروصقملا لاعلا رئاس ةذخائرمب رمأف « سالتخالاو

 ضبقلاب « ةيلمعلا لاغشألاو ةيزخلا لامعألا بحاص ىنثثم نب ىلع ىأ نب دمحم ىنأ

 نم هباون رئاس ىلعو هيلع ضبقف « دواد ىنأ نب قملا دبع وهو « ساف لماع ىلع
 ةماتكرصق لإلصو اهيح ءرصانلا رمأ كلذكو . ملاومأ تيفصتساو « نييلحما ولاعلا
 ضبقلاو ءهداسفو هلامثإ نم ادب امل « فوّسملا ىح نب دمحم ةلس لماءىلع ضبقلاب
 .©0سافب لامعألا بحاص ىلإ نيدفصم ًآعيح مهبجوتو « هباون رئاس ىلع كلذك

 « ةريزحلا هبش ىلإ ةيدحوملا شويحلا روبعل « ءاحنألا رئاس نم نفسلا تدشحو

 روبع مث ىتح « رصقلاب اهقم رصانلا رمتساو « عيباسأ ةعضب اهروبع رمتساو

 ةجحلا ىذ رهش لوأ نينثالا موي ىف رحبلا بكرو . هسرحو هتيشاحو هلاقثأو هتقاس
 « مهؤاهقفو سلدنألا داوق هلبقتسا كلانهو ٠ فيرط لحاسب لزنو ( ويام ) ١5

 موي اهلصوف « ةيليبشإ ىلإ ةرارحلا هشويج ىف راس مث « مايأ ةثالث فيرطب ماقأو
 باب ءازإ ةعقاولا ةريحبلا روصقب لزنو (ويام رخآ ) ةجحلا ىذ فصتنم نينثالا
 ةيابن ىف كلذو « ةيسلدنألا ةرضاحلاب ةيدحوملا شويحلا رارقتسا متو « روهج
 .(ملكلا ةنس هينوي فصتنم ) ه "01 ةنس

 عنصو « ةيسلدنألا دوشحلا رافنتساب رمأ ىتح ةيليبشإب رقتسي رصانلا داكامو

 ملوصوو « روكلا رئاس نم « ةازغلاو دنحلا ءاعدتساو « ةيبرحلا تالآلا
 دادمألا لامكتساو «دنحلا دشح متو « رماوألا هذه ذيفنت مت الف « ةالولاو لاهعلا عم

 عرش « ةلماك ةئبعت ةلاح ىف ةيدحوملا شويحلا تحبصأو « تاهحلا رئاس نم

 لهأو برعلاو نيدحوملا نم هشويج ىف ةيليبشإ نم جرخو « ةكرحلا ىف رصانلا
 ىداولا ىنونج راسو « دنحلا فئاوط نم مهريغو زازغألاو ةعوطملاو سلدنألا

 نيذلا مه ىراصنلا ناكو « ةسائيبو ناّيج ىلإ اهنم راس مث « ةبطرق وحن اهجتم
 ©9ةرطبْ اش ةعلق وهو «هشوبجم رصانلا هيلإ دصقي ىذلا فدهلا « م.ؤرصتب اوددح

 . 1١98 ص ساطرقلا ضورو « ١07 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا 0020(

 581ه[: ةينابسإلاب ىه ( ١٠١4 ص ) راطعملا ضورلا بحاص اهمسري امبسح ةرطبلش (؟)

 وأ ةرطبرس (١؛4 ص 5 ج) نودلخ نباو ١65( ص ) ساطرقلا ضور بحاص اهمتريو
 « ءاضيبلا ضرألا » اهانعم نإ لوقيو « ةرت بلش ( ١81 ص بجعملا ) ىثكارملا اهمثريو . ةرطبرش
 .٠ ( 1074 ص 4 ج وريمير ةعبط ) ىريونلا مهمرلا اذه ىف هعباتيو
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 تاراشلا لابج نيبو اهنيب « حابر ةعلق ىبرغ ىبونج نم ةبرقم ىلع عقت ىلا
 جابر ةعلق ةدعاق عزتنا دق « روصنملا بوقعي ةفيلحلا ناكو . (انيروم ارييس)
 « م 1١99 ةئسىف ةينيدلا حابر ةعلق ةيعمح ناسرف ىديأ نم «مدقت اهسح « ةعينملا

 ةرطبلش ةعلق ىف ناسرفلا كئلوأ لزنو « كرألا ةكرعم ىف نييلاتشقلا ةمبزه بقع

 «رارمتساب حابر ةعلقل اهتقياضم نع الضف «ةعينملا ةعلقلا هذه تناكو . اهنم ةبيرقلا

 راس اهنمو « ةيمالسإلا ىضارألا لخاد ةبرذغلا مهتاوزغل ةدعاق ىراصنلا اهذختي
 ةساّيبو نايج زاوحأ ىف ةبرخملا مهتاراغب مايقلا لعفلاب ناسرفلاو نويلاتشقلا

 هسفن ىلع رصانلا ىلآ دقف مث نهو . م4١١1 ةنس ىف « ليلقب كلذ لبق رجودنأو

 . ةعينملا ةعلقلا كلت ىلع ءاليتسالاب هتازغ حتتفي نأ

 دعب 8 تش

 كلت ىف ةينارصنلا اينابسا لاوحأ نم فرطب ملن نأ ءدب ىذ ئداب انب ردجمو

 « ىراصنلاو نيدحوملا نب 2 مساحلا عارصلا علاوط ابف تذخأ ىلا »2 ةنوآلا

 ذب نايا كارلا هل سدو ا ىرخأ ةرم قفألا ىف ودبت

 « ةينارصنلا ةينابسإلا كلاملا نبب ًادئاس ماثولا نكي ملء (م1194) ه

 هذه دعب ةلاتشق دحت ملو . نيدحوملا دض اهدحو ةكرعملا ةلاتشت تضاخو

 ىضتراو « نيدحوملا عم ةندحلا دّقع ىوس « اهتمالسا انامض ةقحاسلا ةميزهلا

 .قحس نم هتياغ غلب نأ دعب « ىراصنلا وب موب

 مهناودع عمقو « مهاوق

 « مالبلاو ءودغانم ةريصق ةرتق كرألا ةكرعم ذنم ةيارصنلاائابسا تضقو

 نويل كلم عساتلا وسنوفلأ جاوزب كلذو « نويلو ةلاتشق نب ًاريخأ حلصلا دقُتعو
 « هدمأ لطي ملحلصلا اذه نأ ديب . ةلاتشق كله نماثلا زمتوللا ةنبإ اليجن ربة ريمألاب

 لخدت ىلع ءانب «ماوعأ ةسمخم كلذ دعب ءةريمألا هذهقلطي نأ نويل كلم رطضا د

 ثيولوجد نودوه «ًاريبك ا يلاتشق ًافيرش نإف ىرخأ ةهجنمو . رمتسااهطغضو ابابلا

 دق ءءاكاًروأ اينوح « لوألا نويل كلم ةجوزل خأوهو « ةياكسب ديس «وراهىد

 ريغي ذخأو « اراقان ىضارأ ىلإ هباحصأ ف دتراو «ةناههو ن نعغنم هتخأب قحل امل راث
 ىشخف « ارافان بوض هتاوق ىف نماثلا وسنوفلأ راسف « ةلاتشق ىضارأ ىلع ابن
 وجيد نود أجلف « « هتكلمم نم وجمد نود جارخإب ماقو «ةبقاعلا نماثلا وشناس اهكلم

 ىلإ ذئدنع ئجتلي نأ رطضاف « هثوغ نع لكنف « نوجارأ كلم ىناثلا ورديب ىلإ
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 2 نوجارأ ىضارأ ىلع هبعص ىف كلانه نم رغي ذخخأو « ةيسنلب ةيالو ىف نيملسملا
 م 110/ةنس ىف ةلاتشقو اراثان نب تدقع نأ ثداوحلا هذهل ةجيتن لوأ تناكو

 اراقان كلم هيليمز نيب « كلذ دعب ةلاتشق كلم لخدت مث . ماوعأ ةسخ ةدمل ةئدملا
 كلذب دقعناو « م 17١ ةنسى كلذو « ةندهلا امهنيب تدقعف « نوجارأ كلمو
 . نويل ةكلمم الخ ةينارصنلا ةينابسإلا كلاملا نيب « مهاقتلاو ماثولا نم عون

 ةنس وهو « نيدحوملا نيبو نماثلا وسنوفلأ نيب ةدوقعملا ةندهلا لجأ ناكو

 نم عونب رعش نأ دعب « ةلاتشق كلم ناكو « ةتيابن نم ذئدنع وندي ءم
 دض برحلا فانئتسا ىف ةبغر مرطضي « هئالمز نوع ىف لمألاو ةنينأمطلا نم

 ةسايبو ناّيج ةقطنم ىف اهلإ انرشأ ىلا ةبرخما هتاراغب مايقلاب أدبف « نيدحوملا

 لسر جاجتحاب لفحي ملو 2« م١١11 « 11١4 ىنس لالخ كلذو « رجودنأو

 ةعلق ثناكو « ةدوآعملا ةندحلا صوصنأ قرحلا اذه ىلع :؛ ىدحوملا ةفيلدلا

 جض ىلا ةيومدلا تاراغلا هذهل ةدعاق « حابر ةعلق ناسرف اهلتم ىبا « ةرطباش

 « ةلاتشق كلم هليمز ونح نوجارأ كلم ىاثلا ورديب اذحو . ذئموي نوملسملا اهل

 ىلع ىلوتساو « هئطاوشل ةيدحوملا نفسلا وزغل ماقتنا « ةيسنلب ةقطنم ىف ثاعف

 نأ عيطتسي ةلاتشق كلم نأ حضاولا نم ناكو « ةقطنملا هله نوصح نم ةدع
 . نيدحوملا نيبو هنيب ب رح لا تمرطضاام اذإ«نوجارأك لمهفيلحةرزاومىلعدمتعي

 بارع « ةقيمع ةيبيلص حورب مرطضي ربح ذئموي ةيوبابلا سأر ىلع ناكو

 انرشأ نأ قبس دقو « م1194 ةئس ىف ىلوسرلا ىسركلا ىلتعا ىذلا « ثلاثلاناصونإ
 « ةينارصنلا ةينابسإلا كلاملا ىدل ىلوسرلا ىسركلا هب عتمتي تي ناكامىلإ ةصرف ريغ ىف

 ةيمهأ نم « نابسإلا كولملا هقلعي ناكام ىلإو « ىوق ذوفنو ةغعار ةناكم نم

 برحلا مارطضا دنع اهسالو « نيملسملا دض مهمورحلا ةيبيلصلا ةفصلا ىلع « ةغلاي

 ايالجتساو «ةرواحملا ةينارصناا مهألا فطعل ًاراردتسا كلذو « نيقيرفلا نيب ةلماشلا

 معا اهيج قل ةفزشلاب تاكو ءامتألا رئاس نم ىراصنلا ةقزترملاو ةعوطتملل

 ابابلا ىلإ ةيبوقش فقسأ دراهرج ثعب دق « نيدحوملا ىلع برحلا ربشي نأ

 ةيبيلص ةلمح مظنتب كلذو «هترزاؤمل ةينارصنلا ابروأ مأوءدي نأ هوجرل « ناصونإ

 رخأ ةدعو ©)ةاطيلط نارطم كيردر كلذك لسرأو « اينابسا ىف نيملسملا دض

 4538168 ةيئيتاللاب بوتكملا هيلإ بوسنملا روهشملا خيراتلا بحاص لطيلطلا كيردر وه )020(

 - تروفكنارفب عبط دقو . رشعثلاثلان رقلائا وأ ىح ةينارصنلا اينابسا خيراتلنمضتملاو « ها« ةهسعو
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 ةرائتساو هتيضق ىلإ ةوعدلل « ةرواحملا مثألا ىلإو « !سنرف ىلإ رابحألا رباكأ نم

 دض اهاتق ىف ةينارصنلا شويحلا ةرزانرمو « اينابسا ىلإ روبعلل ىراصنلا ةسامح
 اسنرف بونج ةفقاسأ ىلإ ثعبو.« ةلاتشق كلم ةبغر دنع ابابلا لزنو . نيملسملا

 ةرزاؤا مهاومأو مهسفنأب اوريسي نأب مهاياعو :!وظعتي نأب « 1811 ةئس رياثي ىف
 ناكو . ماتلا نارفغلا ةوعدلا هذه ىبل نم لك حنع ابابلا ىأ هنأو « ةلاتشق كلم

 قوت دق نماثلا وسنوفلأ دلوو « ةلاتشق دهع ىلو ودنانرف نود ىتفلا تنافنإلا

 نصح دقق نع كلذكو « هدلو دف نع هيزعي ابابلا هيلإ ثعبف « ذئدنع

 نأب هفوخ نع برعيو « دعب لصفن امسح نودحوملا هيلع ىلوتسا ىذلا ةرطباش

 + نعوطملا ةرثك نوح لوح نق اشرف بونج .ى 00 ئيبلألاو دش.برخلا
 عاطتسا اذإ هنأب هل هحصن نع برعي نأ ديب . لاوحألا عيمج ىف زوفلا هل ىنمتي هنأو
 نامضل لضفأ ةصرف حنست ىتح « لعفيلف « نينمؤملا ريمأ » عم ةندهلا دقعي نأ

 . دوشأملا رصنلا

 ىف رصانلا ربع اًهيح «ةينارصنلا ةينابسإلا كلاملاو ةلاتشق لاوحأ ىه هذه تناك

 ويام ) ه 501/ ةنس ةجحلا ىذ رش ىف «ةيسلدنألا ةريزحلا هبش ىلإ ةرارحلا هشويج-
 : هلوقب ىدحوملا ةفيلخلا روبع ىلع ساطرقلا نفور حام قلعيو . (مم١

 اوذخأو « مهكولم بولق ىف هفوخ عقوو « هزاوجم مورلا دالب عيمح تزتهاو »

 بتكو . مهوصحو مهارق نم نيملسملا نم برق ام ءالخإو « مهدالب نيصحت ىف
 ةضماغ ةصق انيلإ مدقي مث « (هوفع هنم نوبلطيو هتمالس نولثسي مهئارمأ رثكأ هيلإ ٠

 بلطي « ًارغصتسم ًاعضاخ الستسم » ةيليبشإب ةفيلخلا ىلع « ةنويب » كلم مدقم نع
 ىلإ هتنداه» ىلع قفاو رصانلا نأ فيكو « هحفصو هوفع هنم لأسيو « هحلص

 « ةنويب ةنيدم نأ ىلإ « صنلا اذه ضومع عجريو .2؟0ةليلج آفحت هاطعأو « دبألا

 «اراقان ةكلمم برق « ةينوكسب جيلخ ىلع هينريلا نم رخآلا فرطلا ىف عقت ىهو

 كلم نوج كالمأ نم تناك لب « ةينارصنلا اينابسا ةريظح ىف ةلخاد ذئهوي نكت مل

 ديمعلا نب نيكملا خيراتل ةيبرعلا ةعبطلا عم ًاضيأ رشنو [ا1ةمههو ؟ادماءدا ةللسنمض 0+1 ةنس
 . ١518 ةنس ندنلب عوبطملا

 نرقلا لئاوأ ىف اسنرف ىبونج ىف ترهظ ةدحالملا نم ةقرف مه هلاطغهأ9©«0 نريبلألا )١(
 اهئدابمو ةكلثكلا ىلع اوربشو . مهءسا قتشا اهنمو مه ؟زكرم « ىبلأ » ةنيدم اوذذتاو « رشع ىداحلا
 لئاوأ ىف روفنوم ىد نوميس ظن ىتَح ةيداحلإلا ,هدئاقع نوئبي اورمتساو « ةديدش ًابرح اهموسرو

 . مهقيزمتب تهّننا ةيبيلص ًابرح مهيلع رشع ىفاثلا نرقلإ
 ., 195 و968١ ص ساطرقلا ضود (؟)

 ( ؟ ج نيدحوملاو نيطبارملا - 9
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 هبنرت دقو . نيتوكأ ةقود همأ نع ةثارولاب كلذو « (ىناثلا ىرنه دلو ) الجنا

 ىزيلجنإ خرؤم ىلإ تقولا سفن ىف دانتسالاب « وأر « نيثحابلا ضعب نأ كلذ ىلع
 ةرافسىلا كلذب رشي «ساطرقلاضور بحاص نأ « رشع ثلاثلا نرقلا ف شاع

 انكلو . نوج كلملا وهو « ذئموي ارلجْنا كلم لبق نم رصانلا دمحم ىلإ تدرو

 « ةنويب كلم  مدقم نع ثدحتي ساطرقلا ضور بحاص نأ الوأ ظحالن
 هذه ( ةنويب ١ ةملك نإف ىرخأ ةهج نمو « هريفس مدقم نع سلو « هسفنب

 « ةنولبنب » ةملك اهناكم تدرو دق اهلع دمتعن ىلا جرننروت ةعبط ىف تدرو ىتلا
 ىذلا نأ كلذ ىنعمو .©20( ساطرقلا ضور نع ) ىوالسلا هلقن ىذلا صنلا ىف

 هثدح وهو « (ةرين) اراان كله وه ةيليبشإب هماقم ءانثأ « رصانلاىلع درو

 ىشناس نيب فلاحتلاو ةدوملا قئالع نم هدقع قبس ام عم قفتي « لوقعم موهفم

 خيراوتلا انل لجستو . ىدحوملا طالبلا نيو « ىوقلاب »بقلملا اراقان ثالم عباسلا

 رطخلاب رعش انيح « ماوعأ ةعضبب كلذ لبق ناك « عباسلا وشناس نأ اهسفن ةينارصنلا

 رحبلاربع دق « هدض نوجارأو ةلاتشق ىكلم هيراج فلاحن ءارج نم هتكلمم ددهتي

 دلق هتأو « م 1189 ةئس ىف كلذو  ىدحوملا ةفيلخلا نوع ىلإ ًاثجتلم برغملا ىلإ

 ةقادصلا امهف تدطوت « نيماع ءاهز « رصانلا ةفيلحلا ةفايض ىف شكارمب ماقأ

 صن امم غيص ىلا ظافلألا نأ مدقت ام ىلإ فاضي . ؟9نيكلملا نب فلاحتلاو

 كاملل رصانلا لابقتسا ةيفيك نع اهدروي ىتلا اهلك ةصقلاو ء ساطرقلا نضاوو

 . ةينابسإلا ةريزحلا هبشجراخنم ةدراو ةرافس ةيأىلإ ف رصنت نأ نكمال «روكذملا

 ىذلا وه مدقلا نيدحوملا فيلح اراقان كلم نوكي نأ لوقعملا حجرملا نف ًاذإو
 « ىأرلا اذه ديوي رخآ ليد كانهو . « ةنولبنب ١ كله وهو « رصانلا ىلع درو

 هثكنو ةرين بحاصىلإ هتراشإ نم باقعلا ةعقوم نع رصانلا باتك ىف درو ام وهو
 مل نإ ةمور بحاص هيلع طخسف « مامزب نيدحوملا نم ًاقلعتم ناك» هنوكو هفلحب
 20( اجهرم عومجلاكلتب قحاف ءارثكم هتلم لهأ داوسلو «ًاركسعم هموقل نكي

 كلم وه « ةبسانملا كلت ىف رصانلا ىلع درو ىذلا نإ نودلخ نبا انل لوقيو

 هل رهظأو « هلخادف» باقعلا ماع هيلع مدق « « جوبيبلاب ١ فورعملا نويل

 . 1517 ص ١ ج ىمتألا برغملا لود رابخأل ءاصقتسالا 0

 . قل. املنعمأع : ؟لوامرأو 0ءمعرمل لع ععمدمقب 1. !11, ص. 345 -346. (؟ )
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 مل هنأ اربخأ ظحالن نأ عيطتسنو 8 906 هب ردغ مث الاومأ هل لذبف « حيصنتلا

 « ارتلجنا كلم نيبو نيدحوملا نيب ٠ ةيحلصمو ةيسايس تاقالع ةيأ ةمن ةمن نكت

 اعضاخ الستسم » : ىدحوملا ةفيلخلا ىلإ هسفنب ارتلجنا كلم ىنأي نأ ىعدتست
 نم كلم ىلإ الإ فرصتلا اذه لثم بسني نأ نكملا نم سيلو « ًارغصتسم

 , ©9ةينارصنلا اينابسا كولم

 نم ىلوألا مايألا ىف مدقت اهسح « ةيليبشإ نم هشويج ىف رصانلا جرخو
 هلا رام ل, مايو 2 كاف: ايس يسم ب مو 33 ةياويرصامأ و اخ
 لبج نم ةبرقم ىلع ةيلاع ةوبر ىلع عقت ةعلقلا هذه تناكو . ةرطبلش ةعلق وحن

 بحاص لاوقأ نم ودبيو . ةيحانلا كلت عالق عنمأو ربكأ نم تناكو « تاراغلا

 نكلو « ةلاتشق وزغ ىلإ اًرت ريسسلا دصقب ناك رصانلا نأ « ساطرقلا ضور

 ًارظن « ةرطبلش ةعلق ىلع الوأ ءالبتسالا بوجوب هعنقأ  عماج نب ديعس ابأ هريزو

 نأ ىرخألا تاياورلا نم ودبي هنأ ديب . ©0اهعقوم ةيمهأو « ةقئافلا اهتعانمل

 دصقي ناك هنأو « دعب ةفيلخلا ىدل ررقت دق نكي مل « ةلاتشق ىضارأ وزغ
 حتفلا باتك ىف درو ام كلذ ديؤيو . ءدب ىذ ئداب ةرطبلش ىلع ءاليتسالا
 نم برقأ ةلاتشت بحاص ناك نإو هنأب « ةفيلحلا ناسل ىلع ةرطبلشب صاخلا

 تلاحتساو « هلج بهذ دق ناك « وزغلا لصف نإف ء اراد هبرح تنيعت

 « ليلا ريسم نود لوحت « لاحوأو رودغ ىلإ ةريزغلا راطمألا ءارج نم ضرألا
 « مالسإلا بلق ىف همايقل ةرطباش لقعم ىلإ دصق هنأو « روسحلا .ظعم تبهذو
 ذختتو « اهنايهرو اهكول» همدخت « ةياغ لكل ًاحانج هتلعج دق ةينارصنلا نوكو
 دعب « ةرطبلش ةعلق نودحوملا قوط دقف لاح ىأ ىلعو . ؟9اهمصعي امصاع هنم
 ناربنلا اومرضأو « ةئاعبرأ ىراضنلا نم اهم اولتقو « اهضابرأ ىلع اولوتسا نأ

 اوبصن مث « جلا نصح » ةياورلا هيمست اهنم بيرق رخآ نصح ىلع اولوتساو ءاهف
 اهومرو « ةمخضلا ةراجحلاب اهوبرضو « ةلئاملا قيناحملا نم ةعطق نيعبرأ اهوح
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 دقو . اهترداغمو ةعلقلا ملست ىلإ ىراصنلا رطضا ىتح « ةرطمملا ماهسلاو لابنلاب

 ةيماح تناكو .اموي نيسخو ًادحاو راطعما ضورلا بحاصةةياورل ًاقفو راصحلا رمتسا

 عورملا برضلا ءارج نه ءالبلا اهم دتشا انيح ؛ ةروكذملا ةياورلل آقفو « ةعلقلا
 هيف نولصتي الجأ نيدحوملا نم اوبلاط دق « ةلئاهلا ةراجحلا طقاستو « لصاوتملا

 ىسنوفلأ ناكو « مهداجنإ عطتسي مل اذإ « ةعلقلا ملست ىف هونذأتسيل نماثلا وسنوفلأ مهكلع

 قفاوي نأ رطضأو «مهلسر هب لصتاف « هتابهأ ىف دجم ةريبلط راوجم ذئدنع نماثل

 . دعب هتابهأ لمكتسا دق نكي مل هنألو « مهدادمإ نع هزجعل ةعلقلا ملست ىلع

 ةقدجس اللا يتم ارا رخو هرلخلا نيج رمل 0 تا

 كلذ ناكو « اهدالب ىلإ دوعت ةينارصنلا ةيماحلا كرت ىف هدعوب ةفيلخلا قوو

 لوقيو .20©2(م1111 ةنس سطسغأ رخاوأ ره 3« ةنس لوألا .عيبد لئاوأ ىف

 رمتساو « رهشأ ةينامث سكعلاب لاط دق راصحلا نإ ساطرقلا ضور بحاص
 تدسفو « دنحلا مازع تلكو نؤملا تلقو « دربلا دتشاو ءاتشلا لخد ىتح كلذب

 امل ةلاتشق كلم نأو «ةلمحلا نم داوملا تيضنو « داهجلل اهم اودصق ىلا مهتاين

 دق اهم اوماق ىلا ةدحلاو « ترسكتا دق نيملسملا ةكوش نأ ملعو كلذ ىلع فقو

 ءاج مث « دادعتسالا ةيلغ ف مهو مورلا كولم هتءاجو «رألا ذخأل بهأت « تدخ

 ةرطبلش ملست خيرات عضيو . اهلع ىلوتساو حابر ةعلق مجاهو هتاوقب وسنوفلأ
 ىلع فقو امل « ةلاتشق كلم نإ انل لوقي مث « م5904 ةنس ةجحلا ىذ رخاوأ ىف

 ىتلاو مههدوشحو « مورلا كولم نم هعم ناك نم رئاسو راس « ةعلقلا طوقس

 صلختسي ىلا ةياورلا هذه نأ ديب ,©"90 نابقعلانصح» ىمسي عضوم ىف نيدحوملاب
 « نييلاتشقلا ىديأ ىف حابر ةعلق طوقسو «نيدحوملا ىديأى ةرطباش طوقس نأ اهنم

 « ةدحاو ةقلح ىف ةعباتتم اهلك تثدح دق « نيقيرفلا نب باقعلا ةكرعم بوشن مث

 خرؤم وهو « ةرطبلش حتفب هتاذ ةفيلخلا نع رداصلا ١ معنا باتك الوأ اهضقني

 مايأب ةعلقلا طوقس دعب بتك هنأ دبالو « 56 / ةنس رخآلا عيبر رهش نم ىناثلا ىف

 « انل لوقي راطعملا ضورلابحاصف . ةقيثو ةياور نم رثكأ اهضقنت مث «20لئالق
 شنوفذألا ثاغتسا مث «ًاناغ ًارفاظ ةيليبشإ ىلإ عجر » ةرطباش حاتتفا دعب رصانلا نإ
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 . ( ناكم لك نم هيلع اولاثناو « اوباجتساف « مهيد ةيامح ىلع مهتحو هتلم لهأب

 هللا دبع ىنأ نينمؤملا ريمأ عوجر دعب هنإ « رصاعم خرم وهو ىشكارملا انل لوقيو
 نم سانلا رفنتسا « ةيليبشإ ىلإ ( ةرطبلش حتف ىبعأ ) ركذلا مدقتملا حتفلا اذه نم
 ةرطبلش ةوزغ نأ حضاولا نف نذإو ,©0ةفيثك عومج هل تعمتجاف « دالبلا ىصاقأ

 تاوقلا نأو « ةعينملا ةعلقلا هذه حتف ىلع ترصتقا « ةلقتسم ةوزغ تناك

 دعب ثداع ىلا ةرارحلا شويحلا كلت ىه نكت مل « اهحتفب تماق ىلا ةيدحوملا

 نيدحوملا نأو « باقعلا « تاعفترم ىف ةينارصنلا شويحلا عم ىتلتل « رهشأب كلذ
 . دادعتسالاو ةبهألا ةقعاضمل ةرتفلا كلتب امههالك عفتنا دق « ىراصنلاو

 « ةرطباش ةوزغ نم هدوع دعب « ةيليبشإب رصانلا هيف لح ىذلا تقولا ىف
 ياكل ةلئاقمل هتابهأ لاككتسا ىف هدوهج ىصقأ لذبي : ةلاتشق كلم ناك

 ةينارصنلا اينابسا كولم نم اهئافلحو ةلاتشق ىلع رصتقت ةبهألا هذه نكت ملو

 ب ع ىلإ انرشأ نأ قبس دقو . كلذ ءارو ام ىلإ ًاديعب دتمت تناك اهنكلو
 دق ابا ذو + .نيعلسلا:عيراع لع ةديلسلا ةفصلا عيل .« ابإإلا ىنل لايق

 اهريغو اسنرف ىنونج ىف ىراصنلا ةوعدب ةف ةفقاسألا ىلإ بتكو « هتبغر ىلإ باجتسا

 حابر ةعلق ناسرف زكرم ىهو ةرطبلش طوقس ناكو « نيملسملا ةلتاقمل عوطتلا ىلإ
 رياصم ىلع رطخلا مقافتب ًاديدج ًاريذن « مدقتملا وحنلا ىلع نيدحوملا ىديأ ىف

 كيردر خر ُوملانارطملا ناكو .؟0ةيبيلصلا ةفصلا هذه ديكأتبو « ةينارصنلا اينابسا
 .نيعوطتملا عمجلا اسنرف ىنونج نوبوجن ذئدنعرابحألا رباكأ نم ةدعو « لطيلطلا

 دوفولا تناكو « مالكلا ماع لالخ لذبت ةيبيلصلا دوهحجلا هذه ترمتساو

 «شويحلا عامجال اناكم نوكت نأ ررقت ىلا « ةلطيلط ىلإ اعابت ىتأت ةعوطتملا

 ةرهمج هعمو كيردر نارطملا داع ء م 1117 ةنس لئاوأ ىو . ةفلتخملا دوفولاو
 « ةينابسإلا ندملا دوفو كلذ دعب تعمتجا مث * نيسن رفلا ةعوطتملا نم ةريبك

 ةعلق ناَسْرف يو « ةينيدلا تايعم1-ا ناسرفو «ةفلتخما ةيلاتشقلا تايالولا ناسرفو

 كلذك عمتجاو « (دبعملا ناسرف ) ةيوادلاو « ةيراتبسألاو « بقاي تنشو « حاير

 ءاهناسرفو ارال ةرسأ ءاسؤر مهتمدقم ىفو « نييلاتشقلا ناسرفلاو سماوقلا رئاس
 ناكو . ناسرفلا نم مهعم نمو ء وراه ىد ثايد ىب ولو« ثيبولوجد تنوكلاو

 )١( ص راطعملا ضورلا ١0 « ص بجعملاو ١87 .
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 «سايرآ وردبب بقايتنش ناسرفو «سيريمار ثيموج حابر ةعلق ناسرف سأري
 فوفصنوسأري ةفقاسألاناكو « دلجنمره وريتوج دلو ةيراتبسألاناسرف سأريو
 كلذ قوف مدقو . مهدوشح ىلع قافنإلا نولوتيو « ندملا فلتخم نم نيبراحنا

 نارطم مهمدقم فو « نيراحما نم .ةعاج مهنم لك دوقي اسنرف رابحأ نم ةدع

 . نيدلا لاجر رباكأ نم مهربغو تنانو ودزوب افقسأو ةنوبرأ

 نيبيلصلا نيبراحما نم ةلاتشق ىف عمتجا ىنح « م5 ةنسويام رهش تأي ملو
 نم نيفلأ ءاهز « ةينارصنلا اينابسا ةنواعمل ابروأ ءاحنأ عيمح نم اوعره نيذلا
 نم ًافلأ نيسخو « ةلتاقملاو ناسرفلانم فالآ ةرشعو « مهئايشاح عم تانورابلا

 خذ شيج ةفلتخما ةيبيلصلا دوفولا هذه نمعمتجا ىرخأ ةرابعب وأ « ةلاجرلا

 تناكو« ةيئارصنلا ةينابسإلا شويحلا ةرزائومل « لتاقم فلأ نيعبس ءاهز غلبي
 . لاغتريلاو ةيقيلج نم دادمأ نمو « ارافانو نوجارأو ةلاتشق شوبج نم فلأتت

 « نؤوملاو « حالسلاو لاومألا نم ةميظع ريداقم « كلذ قوف « ةلاتشق كلم قلتو

 غلب ىتح « م1111 ةئس هينوي رهش تأي ملو . ايلاطيإو اسنرف ءاحنأ نم هيلإتلسرأ
 نم فلأ ةثامو « سراف فالآ ةرشع نم رثكأ ةلاتشق ىلع ةدفاولا شويحلا ددع
 وحسم « مايأ ةثالث موصلاب همور ىف ثلاثلا ناصونإ ابابلا رمأو . ةلاجرلا
 . ةماعلا تاولصلا تميقأو « نيملسملا ىلع اينابسا ىف ةينارصنلا شورحلا
 م « ةافح رسلاو داوسلا ءادترا ىلإ تابهارلاو نابهرلاو نيدلا لاجر

 ىلأو « ىرخأ ىلإ ةسينك نم « ةلهمتم ةعضاخ تاقرطلا ىف ةينيدلا بكاوملا
 ًاساملا هللا ىلإ اوعرضي نأ ىراصنلا ىلإ اهف بلط « ةيبيلص ةظعوم هسفنب ابابلا
 ©92نيينابسإلا رصنل

 ىعس ام ىلإو ءاهلك ةمخضلا تادادعتسالا هذه ىلإ ةيمالسإلا ةياورلا ريشتو

 ىشكارملا ناكو . ةيبيلصلا ةغبصلاب نيدحوملل هتبراحم غبص نم ةلاتشق كلم هيلإ

 دالب ةيصاق ىلإ هللا هنعل شنفدألا جرخو » : لوقي ذإ « كلذب مالإ مرتكأ
 تعمتجاف « مهنم ةدجنلاىوذو مهناسرفو مورلا ءاظعنمهباجأ نم ًارفنتسم «مورلا

 « ةينيطنطسقلا ىلإ هريفن غلب ىتح « ناملأ نمو اهسفن ةريزحلا نم ةميظع عون هل

 بحاص لوقيو ,©0« هللا هنعل ىنونشر لاب فورعملا نغرأ دالب بحاص هعم ءاجو

 )١( -مهم ص ةيبرعلا ةمجرتلا ) خابشأل نيدحوملاو نيطبارملا دهع ىف سلدنألا خيرات 7560 ( 
 )١( .1م9 ص بجعملا
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 مهريغو نيعمجأ ةلاتشق لهأ عمحو (رصانلا ءاقلل ىأ ) هل دعتساف » برغملا نايبلا

 ًاضيأ لوقيو . 20« نيفنتكم ةريزجلل مه نيذلا ةينارصنلا كولم عومج رئاس نم
 ةيامح ىلع مهتحو هتلم لهأب شنوقذألا ثاغتسا مث » راطعملا ضورلا بحاص

 باتكف دروام كلذنم غلبأو ,©9,ناكم لك نم هيلعاولاثناو هل اوباجتساف « مهيد

 نأ ىأر ةلاتشق بحاص نإ » لوقي ذإ باقعلا ةعقوم نع هتاذ رصصانلا, ةفيلخلا

 ثبف .. فيرطلاو دلاتلاب هتنوعم ىلع مهعناصيو « هتلم لهأ كولمل عرضي
 بيلصلا دابع هءاجف . . ىمظعلا ةينيطنطسقلا ىلإ لاقترب نم نابهرلاو نيسيسقلا
 قرشلا ىف نولغوتملا جنرفألا اقبس ملوأ ناكو . . قيعس ناكمو قيدع جف لك نم
 اوناك نيدحوملا نأ ىلع « ةحضاو ةلالد لدت ةزجوملا تارقفلا هدهف 206 لاهشلاو

 نماثلا وسنوفلأ اهملإ أخل ىلا « ىدملا ةديعبلا تادادعتسالاو لئاسولا ةقيقحم نوملعي

 برحلا ةغبص غيسيلو « اهدشح نكمب ةينارصن ةوق ريكأ برحلا ناديم ىلإ دوقيل
 داهحلا ةفص نوغبسي نوملسملا ناك الثم « اه علطضي ىتلا ةكرعملا ىلع ةسدقملا

 . ىراصتلا دض اهنوضوخم ىتلا كراعملا ىلع « هللا ليبس ىف

 رفنتسا دقو « تادادعتسالا هذه لثمب نوموقي مهناج نم نودحوملا ناكو

 « تاهحلا رئاس نم سانلا « ةيليبشإ ىلإ ةرطبلش ةوزغ نم هدوع بقع رصانلا
 اكو.« ةفيك ةديدجبتاوقاةل تعمصجلاف< ةظيويج يدل + هدوثح كفاغنل
 + ةعرسب وندي مساحلا ءاقللا لجأ نأ امهنم لك ىري نيقيرفلا نأ حضاولا نم

 ةلطيلط نم « ةينارصنلا شويحلا تجرخ « م 1111 ةنس هينوي ٠١ موي ىف

 ةعيلطلا شيج « ةيسيئر شويج ةثالث ىلإ ةمسقم تناكو . بونحلا ىلإ ةدصاق

 « لتاقم فلأ نيتسب تاياورلا ضعب هتردق دقو « نيدفاولا تاوق نم فلأتيو
 وراه ىد ثيبولوجمد ىلاتشقلا .دئاقلا هدوقي ناكو «فلأ ةئام رخآلا ضعبلا هردقو

 نوجارأت اوق نم ىناثلا شيحلا فلأتيو . سماوقلاو رابحألا رباكأ نم ددع هنواعي

 شيحلا فلأتيو . نوجارأ كلم ىناثلا روديب هدوقيو « ةيوادلا ناسرفو ةينولطقو

 ةعلق ناسرفو « لاغترللاو نويلو ةلاتشق تاوق نم ةرخذملا شيج وهو « ثلاثلا

 هنواعي « ةلاتشق كلم نماثلا وسنوفلأ هدوقيو « ةيراتبسألاو بقاي تنشو حابر

 )١( نص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا 54٠ .
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 )"( ص برغملا نايبلا 4١؟1.



 تاك تا

 ردقتو « ةلطيلط نارطم كيردر مهتمدقم ىفو « ةداسلاو رابحألا نم داوق ةدع

 . ةاشملا ريغ كلذو « ًافلأ نيثالثب شويحلا هذه ىف ناسرفلا ددع ةياورلا

 مه 506 ةنس مرحم نم نيرشعلا ىف ةيليبشإ نم هشويج ىف رصانلا جرخو
 تناكو .ىراصنلا ءاقل ًادصاقو ؛ نايج بوص ًاهجتم ( م1717 ةنس هينوي 1)

 تلصوف « ةيمالسإلا ىضارألا وحن تقولا سفن ىف ريست ةينارصنلا شويحلا

 نم وهو « نوجتلم نصح ىلإ « هينوي نم نيرشعلاو عبارلا مويلا ىف اهعئالط
 « ةريغصلا ةيمالسإلا هتيماحتلتقو « هيلع تلوتساف « ةيمالسإلا دودحلا نوصح
 دعاوقلا عنمأو ريكأ حابر ةعلق بوص اهريس ىف ةينارصنلا شويحلا ترمتسا مث
 كرأآلا ةعقوم بقع اهعزتنا دق روصنملا ةفيلخلا ناكو . ةقطنملا كلت ىف ةيمالسإلا

 اهندايقل نيعو « دجسم ىلإ اهسينك لوحو مدقت اهسح حابر ةعلق ناسرف نم
 ناكو «نييسلدنألا ةداقلاو ناسرفلا داجنأ نم وهو « سداق نب فسوي جاجحلا ابأ

 مدقم تقو هيدل ناكو « خيراتلا كلذ نم « اهنع عافدلاو « اهتيامح ىلع رهسي

 عقت ىذلا هناي ىداو رهن روبع ىراصنلا بلو ,(90اسراف نيعبس نم ةيماح ىراصنلا

 هييناج ىلع اورن دق نوملسملا ناكذإ «.اباعصةيبونحلا هتفض نم ةب رةمىلع حاب رةعلق

 نكلو « لاحلا ىف ةعلقلا اوقوط « رهللا اوربع الف « ةيديدحلا قيزاوحلاو رينانصلا

 جاربأو راوسأب عتمتت «رهنلا فونج اهعوقوب ةيعيبطلا اهتعانم نعالضف تناك ةعلقلا

 ريو دلي ل افك ايسايم ف ىراصللا بدرع دق مث عمو + قلل يطا

 « ةعلقلا قيوطتب ءافتكالا لضفألا نم ناكاذإ امف نوثحبي مايأ ةثالث اهراوسأ تحت

 بوجوب ةياهلا ىف ىأرلا بلغ نكاو « رصنلا عوقو دعب امل اهحاتتفا كرتو
 اهمسق اولتحم نأ ىراصنلا عاطتساو « هينوي ٠" موي ىف ةدشب تمحوهف « اهتحاهم

 قفتت انهو . ةعانملا ثيح نم اهمسق فعضأ وهو « رهلا ىذاحم ىذلا ىجراخلا

 ىلع ىراصنلاو نيملسملا مهافت نم الت ايف « ةيمالسإلاو ةينارصنلا ناتياورلا
 2 مهدالب ىلإ اهترداغ»ق ارا ارحأ مهكرتو « اهتيماحل نامألا حنمو « ةعلقلا ملست

 سداق نبا ناكو . ةينارصنلا اهتيماحل ةبسنلاب ةرطبلش ىف ثدحام وحن ىلع كلذو

 هتلحمم وهو « رصانلاب ًائبع داجنتسالا لواح نأ دعب « ىأرلا اذه ىلإ ىهتنا دق

 وه اذإ « ققحم تومل هلاجر ضيرعتو « عافدلا ثبعب نقيأ نأ دعبو « ةبيرقلا
 هنكمع ىذلا ىملسلا لحلا اذه ديؤي « ةلاتشق كلم وسنوفلأ ناكو . لاتقلا ىلع رصأ

 )١( ص ساطرقلا ضور ١٠90 .
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 نم هءافلح نكلو . ءامد كفس نودو ريخأت نود حابر ةعلق ىلع ءاليتسالا نم

 ةيماحلا ءامد اهم نقحت ةيوست ةيأ ىف اوضراع « نيدفاولا بناجألاو نيينوجرألا
 ممص دقو « آصوصخ «ةياهلا ىف لحلا اذه لوبقب ىأرلا بلغ نكلو . ةيمالسإلا
 . هلاجرل ةيرحلاو نامألا حنم نم بلط ام ىلإ بجي مل اذإ « عافدلا ىلح سداق نبا
 نوثالثو ةسخ مهعمو « حالس نود ةعلقلا نوملسملا ناسرفلا رداغي نأ ىلع قمتتاو
 لاحلا ىن اهملسو « حابر ةعلق ىلع نماثلا وسنوفلأ ىلوتسا اذكهو . ليخلا نم
 ,©0روصنملا ةفيلخلا اهحتفي نأ لبق « نيقباسلا اهماصأ « حابر ةعلق ناسرف ١ ىلإ

 . نيدفاولا مهئافلحو نيلاتشقلا نيب فالحلاو ذبانتلا راثم حابر ةعلقحاتتفا ناكو
 « ءايحأ ًارارحأ ةعلقلا نم نيملسملا تالفإ ىف اوأر « نييبيلصلا نيدفاولا نأل كلذ

 دجو وسنوفلأ نأل ايناثو «ةيبيلصلا برحلا ضارغأ عم قفتيالو « هل ررمالالمع
 مهئالمزو نيدفاولا دنحلا نيب ىواستلاب اهمسق نؤوملا نم ةرفاؤ ريداقم حابر ةعلق ىف
 دق «ةلاتشق كلم نأ «نيدفاولا دنحلا نيب ةعاشإلا ترس نكلو « نييلصألا نيب راح
 فئاوط تدبأ دقف مث نمو . هسفنل اهم رثأتسا ةريثك رئاخذو فحت ىلع ةعلقلاب رثع
 نولمتحال مهنأب مهل ريثك جتحاو « اهطغيو اهمربت نيدفاولا دنحلا نم ةريثك
 « حابر ةعلقو نوجلم ىف نيملسملا ةلئاقم ىف مهدوهعب اوفو مهنأو «ءراخلا اينابسا وج

 مظعأ ودروب نارطم كلذ ىف مهديأو « مهدالب ىلإ عوجرلا ىلع مهمزع اودبأو
 لودعلاب مهعانقإ ى « نابسإلا هثالمزو ةلاتشق كلم دوهج حجنت مو 3 مهرابحأ

 مهنم قبي ملو « ىلاتشقلا ركسعملا ةدفاولا فئاوطلا ,ظعم ترداغو « مهرارق نع

 ىلاتشق وهو نوكسالب دلابويتتنوكلاو « هلاجر ىف ةنوبرأ فقسأ دلونرأ ىوس
 ركسعبا رداغ نم غلبو ؛ ًاسراف نوثالثو ةئام ماجر ةدع تناكو « تبنملا
 لابج بوص « ةلاتشق اوقرتخا « لتاقم فلأ نسخ ءاهز وحنلا اذه ىلع ىلاتشقلا
 مهوجو ىف اهماوبأ ةينابسإلا ندملا رئاس تقلغأ دقو « مهدالب ىلإ نيدئاع هينربلا
 ١ .©©مهئيعو مهئادتعا نم آفوخ

 فقسأ ةياور ًاضيأ عجارو . 1١9١ ص ساطرقلا نفورو © ١88 ص بجعملا 6
 ركنا ةانعمملم : هد 0,ةهفعو 8ةاهلاوو امدروأ دقو « ةمتوملا ىف ًاكرتشم ناكو « ةنوبرأ
 نيطبارملا خيرات 5 خابشأ كلذكو « لع اد 8ءمهوابأتنأق (112014 1956) م. 242, 244 2 5

 . 5518و 851 ص « ةيبرعلا ةحرتلا ٠ نيدحوملاو

 اضيأ عجارو . م88و 8+5 ص ةيبرعلا ةحرتلا نيدحوملاو نيطبارملا خيرات ىف خابمأ )١(
 1 ., 13, ةا1مموم : أطهر م. 245 ةنوبرأ فقمأ ةياور



 تاوه-

 قاقشلا اذه ىلإ ريشت نأ اهنفي مل « ةيمالسإلا ةياورلا نأ رظنلا تفلي امل هنإو

 ىشكارملا ئرف « حابر ةعلق حاتتفا رثأ ىلع « ىنارصنلا ركسعملا ىف عقو ىذلا

 ىلع مهنمأ نأ دعب ا نيذلا نوملسملا هيلإ اهملسف » ةعلقلا حاتتفا ىلإ ًاريشم لوقي

 نيح « ةريثك عومح مورلا نم ببسلا اذبم هللا هنعل شنفدألا نع عجرف « مهسفنأ

 حتتفتل تئج امنإ اولاقو « ةروكذملا ةعلقلاب اوناك نيذلا نيماسملا لتق نم مهعنم

 ىلع ةجاح نم كتبعص ىف انلام « نيملسملا لتقو وزغلا نم انعنمت و « داليلا انب

 , 20( هجولا اذه

 د 1

 كلانهو « نايج ىلإ ةرارحلا هشويج ىف لصو دق رصانلا ناك نيحلا كلذ ىو

 ىلع ثادحأ نم عقو ام ىلع فقوو « رهلا روبع ًارظتنم « امايأ اهرهاظب رقتسا

 ركسعملا ىف ى كلذ رثأ ىلع ثدحامو « ودعلا دي ىف حابر ةعلق طوقس نم « دودحلا

 . اهدالب ىلإ دوعلا نمنيدفاولا دنحلا فئاوط هيلإ تدمع امو «قاقشلا نم ىنارصنلا

 رفنو هرهص عم « ةيدحوملا ةلحملا ىلإ « ذئدنع حابر ةعلق دئاق سداق نبا مدقو

 « كلذ ن* عماج نب ديعسوبأ ريزولا هعنف « ةفيلحلا ىلع هرمأ صقيل « هباصأ نم
 « ىراصنلل ةعلقلا ملستو ةنايحلاب همهتاو « ريوصت أوسأ ةفيلخلل هفقوم روصو

 « هرمأ حضوتسي وأ « هيلإ عمتسي نأ نود « هربصو وه همادعإب رصانلا رمأف
 «وحنلا اذه ىلع لسابلا ىسلدنألا دئاقلا اذه عرصمل ناكو « حامرلاب ًانعط امدعأف

 ثدح ام < عماج نبا ريزولا رعش املو « نييسلدنألا دنحلا هينطاوم نيب قيمع عقو

 شي اولاثتعي نأ مهلإ بلطو « مهتداق ىعدتسا « نييسلدنألا سوفن ربخت نم

 ةقلقملا رداوبلا ىدحإ هذه تناكو . مهم نيدحوملل ةجاخلالا هنو نيدحوملا

 . ؟9ىدحوملا ركسعملا ىف

 ةفيلحلا سفن ىف عقو أوسأ ىراصنلا ىديأ ىف حابر ةعلق طوقسل ناكو
 بلغتي نأ عاطتسا دق «ةعلقلا ىلع هئاليتسا بقع نماثلا وسنوفلأ ناكو ء رصانلا

 ببسب « للخ نم كلذ ءارج نم « ىنارصنلا ركسعملا ف ثدحام ىلع ةعرسب

 ةنوكملا هتاوق نم ىبت ام ظني نأو « نيدفاولا نيبراحملا فئاوط ضعب ليحر

 ىضترا دق « ارافان كلم ناكو . لاغتربلاو ةيقيلجو نوجارأو ةلاتشق تاوق نم

 )١( نم بجعملا 18#.

 . 180 صراطعملا ضورلاو © ١58 ص ساطرقلا ضور (؟)



 "وناس

 ىف كرتشي نأ « نيدحوملا هتنداهمو « ةلاتشقل ةمدقلا هتموصخ نم مغرلاب اريخأ

 ابابا حصن ىلع الوزن كلذو « ناسرفلا ن« ةريغص ةوقب ةيبيلصلا ةلمحلا كلت

 بونحلا ىلإ اهريس ةدحتملا ةينارصنلا تاوقلا تفئأتسا اذكهو « «١)هحاحلإو

 تفرك ىح « اه نعرعم نأ: نود ةرطبلقب ترمو :« ةيبالتإلا ىفازألا ىحت
 تاوقلا رئاس اهب تقحل مث « ( انيروم اربيس ) تاراشلا لابج تاعفترم ىلع اهعئالط

 موي ىف كلذو « لاداروم رمم ىمسملا.رفقملا ىولعلا طيسبلا تلتحاو « ىرخألا

 ١1 ةنس رفص نم رشاعلا ) هيلوي  5١9(ه .
 لاهشلاوحن ةرارحلا هشويج ىف كرحت دق « رصانلا ةفيلخلا ناك كلذ لالخ ىو

 اهمتادحو ىلإ ةداعلاك تمسق دق « ةيدحوملا شويحلا تناكو « ودعلا ةاقالم
 برعلا فئاوط نم لوألا مسقلا نوكتي « ماسقأ ةسخ تناكف « ةيلبقلاو ةيرصنعلا «

 ةرامتو ةدماصملاو ةتانزو ةجاهنص لثم ةيبرغملا لئابقلا نم ىناثلا مسقلا نوكتيو

 نيددحوملا دنج نم عبارلا مسقلاو « ةعوطتملا دونحلا نم ثلاثلا مسقلاو « اهريغو

 ىلا ةيدحوملا شويحلا ددعنع امأ . سلدنألا دونج نم سماحلا مسقلاو « ةيماظنلا

 ضور بحاص انل لوقيو . ةريبك ةغلابم هنأش ىف غلوب دقف «رصانلا اهدوقي ناك

 تألم دق «رشتنملا دارحلاك مأو ىصحتال شويج ف جرخ دق رصانلا نإ «ساطرقلا

 رخآعضومفف انيلإ مدقي مث .روغلاو دجنلاو عستملا مب قاضو « رعولاو لبسلا
 افلأ نيتسو ةئام غلب ةعوطتملا ددع نإ لوقيف « ةلصفم ةيدحوملا شويحلا ماقرأ

 غلبو 2 لجار فلأ ةئامنالث نيدوشحملا لاجرلا ددع غلبو 2 لجارو سراف نيب

 فلأ نوثالث هلوح نوروديو بارحلاب ةفيلخلا ىدي نب نوشع نيذلا ديبعلا ددع

 نم ةقزترملا نود هلك كلذو . فالآ ةرشع (زغلا )زازغألاو ةامرلا نمو « دبع

 ةعمتجم تغلب ةيدحوملا شوي ا نأ كلذ ىنعمو . ريغو برعلاو ةنانزو نيدحوملا

 ةقارغإو ةغلابم لقتال ىرخأ ةياور ىو . ©0ةقزترملا ريغ غ لتاقم نويلم فصن

 نكم ال ريدقت اذهو « ©9لتاقم فلأ ةئاّيس مضت تناك ةيدحوملا شويحلا نأ

 شيحلا اذه لثم نيو لفكي نأ ايدام ليحتسملا نم ناك ذإ « لقعلا هغيسي نأ «

 ءاقلل ىدحوملا شيحلا اهقرتُ ناك ىلا ةرعولا ةقطنملا هذه لثم ىف اصوصخو

 )١( نص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا 54١ .

 .١5١1و!ه9و ٠١ه ص ساطرقلا ضور (؟)
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 شيحلا لكاشم دقعأ نم تناك تاذلاب نيوقلا ةلأسم نأ فرعن نحنو . هئادعأ
 اننأ دقتعن نحنو . ةديدع بعاتمو تامزأ ًاماد هل ببست تناكو « ىدحوملا

 ًاريثك برقأ انكل « لتاقم فلأ ىتئاع هتادحو فلتخمب ىدحوملا شيحلا انردقول

 . لوقعملاو ةقيقحلا ىلإ
 « ةسايب بوص تهجناو « ريبكلا ىداولا رب ةيدحوملا شويحلا تقرتخاو

 « ءاملا بضن نيح هتريع مث « هئام عافترال هروبع نع ًامايأ تفلخت دق تناكو

 « ةدبأو ةسايب ىلإ ةيدؤملا تاراشلا لبج تار م اهداجنأ ةريخ نم تايرس تلتحاو

 اشيج عنمت نأ هلالتحاب ةريغص ةوق عيطتست :ئذلا « رعولا «اسول » رمم اهنمو
 رمملا اذه هاجت عقاولا طيسبلا ىف ةيدحوملا شويحلا تازن مث « هزاوج نم ًاريبك
 ةلاسر هيمستو 5:2. 816د2 انيليإ اتناس ةيرقل ىنرغلا فرطلا مامأ مويلا عقي وهو

 . « ةشرملاب » ةيمسرلا وزغلا

 ناكو . ىراصنلا ءاقلل ناكملا اذه ىف دمصي نأ رصانلا ةفيلخلا مزتعاو

 « ةينارصنلا شويحلا ىف قاقشنالا ثداوح نم هغلب ام ىلع دمتعي رصانلا
 ةرتاف « ةبعتم ىهو « اهئاقل ىف ةصرفلا زاهتنال « نيوقلا بعاتم نم هاقلت امو
 نم ًاقثاو ناك رصانلا نأ « ةيمالسإلا تاياورلا رئاس لاوقأ نم ودبيو . مهلا

 . ىددعلا هقوفتو « هدوشح ةماخضي زازنعالا ةياغ ازتعم « رصنلا

 نأ لواحن نأ « نيراحتملا نشيحلا تاكرحت ىلإ ضرعن نأ لبق انل دبالو

 ىتلا ةنكمألاو « ةريهشلا ةكرعملا هذه عاضوأ نم ةحضاو ةروص ئراقلل مسرن

 « ةيفارغوبطلا هصاوخو « باقعلا ةكرعم ناديم ةسارد نأ كلذ . اهف تعقو

 ناك دقو « ةكرعملا نأشي تدرو ىلا تاياوراا نم رثك حاضيإ ىلع دعاسي ام
 باضهى لوجتن نأو « ةقاشلا ةساردلا هذب- موقن نأ انأ حيتأ نأ علاطلا نسح نم
 نأو « ةقهاشلا اهممق ىلإ دعصن نأو ( تاراشلا لابج ) انيروم ارييس لابج

 سردن نأو « ةينارصنلا شويملا ابف تركسعو اهتزاتجا ىلا ةنكمألا دهشن
 . لابحلا لفسأ ىف ىدحوملا شيملا هلتحب ناك ىذلا ناكملا ةعيبط

 ةكرعع « ةينارصنلا خيراوتلا ىف فرعت ةكرعملا نأ الوأ ركذن نأ بجو

 ىلع مويلا تح قلطي لازام مالا اذهو الوعود ع 7010و اسولوت ىد ساق

 ةدلب قرش لامشنم ةبرقم ىلع تاراشلا لابجح فس ىف عقت « ةريغض ةعيضوأ ةلحم

 ٠ سلدنألا ىلإ ابونج ديردم نم دتمملا ريبكلا قيرطلا ىلع ةعقاولا ؛انيلوراكال »



 تا“ ع

 دق «اسولوت باقعهوأ « اسولوت باضه » ىنعي ىدلا ميدقلا مسالا اذه نأ ديب
 ثوحسلا كلذكو « ةيخمراتلا قئاثولاو تامولعملا رئاس لدتو : ميدقلا هلولدم دقف

 تعقو لب « ابيلع همساقلطأ ىذلا ناكمما اذه ىف عقت مل ةكرعملا نأ ىلع « ةثيدحلا

 .ىبرغ ةعقاولا « طئاسبلاو باضحلا ىف « تارتموليك ةرشع وحنب ناكل امله ىلاهش

 ةكألا لفسأ ىفو « ىر لد هدناريم 0 ةيرق نيبو اهني ايف « انيليإ اتناس » ةيرق

 كلذو « دعب اهف اهركذن فوس ىتلا ةكهدد 361 2 « كلملا ةدئام و ةامسملا

 . ةعقوملا ملاعمل انتساردل ةجيتن همدقن ىذلا « ىطيطختلا مسرلا انل حضوي امسح

 ناديملل فارغوبطلا ديدحتلا. اذه ةعص ىلع اليلد مدقن نأ ىرخأ ةهج نم عيطتنو

 ماهسلا نإ 00 «ءرخآل نآ نم « ناكملا اذه ىف نوثحابأا هيلع رثعي ام « ةعقوملا

 فحلاب اهثم ةسخ ىلع نحن انرثع دقو « ليخلل بصنت تناك ىتا ةيرضرألا ةيددحولا
 . دعب اهتروص مدقن ىلا ىهو « ةحاسلا هذه ىف انسفنأب

 باقعلا نصح

 ةينابساو « سلدنألا نيب لصفت ًاروصع تئبل ىلا « تاراشلا لابجو

 اهلصفت «ةيلاعلا ءادوسلا لابحلا نم ةبقاعتم ةدعنع ةرابع«ةعقبلا هذه ىف «ةينارصنلا
 قامعأ ىف ةقاش ةلحر دعب انأدب دقو . ةجردتملا لوهسلا ضعبوأ ةرعو باضه
 ىمسي ىذلا « نصحلا عقوم ىلإ دوعصلاب « تاعاس عضب تقرغتسا « لابحلا

 «ساطرقلا ضور بحاص هيمسيو تدوم 821 لارف ورتسك نصحةينابسإلاب

 لابحلا دحأ ةمق قوف عقي وهو . ا ا
 « لبحلا ىف ةمق ىلعأ لتحم وهو . انيليإ اتناس ةدلب هاجت عبارلا وأ ثلاثلا فنيصلا ىف

 سوربايئبسد ىمسملا ريبشلا ىلبحلا ردحنملا راسي ىلإ « انيليإ اتئاس ىبرغ لامش عقيو
 نصحلا اذه نم مويلا قبت بت مو ( بالكلا ردحنم وأ ) 12 عوز قدم م05

 عافترا غلبيو ٠ نييلاوتم نييلاع نيرادج اياقب نع ةرابع ىه ةسراد لالطأ ىوس

 رادحلا عافترا غلبيو . هطسو ى ةريبك ةرغث هبو « راتمأ ةينامث وحن لوألا رادحلا

 ةيقب كلذك دجوتو . راتمأ ةسخ وحن هنع دعبيو هيلي وهو « راتمأ ةرشع وحن ىناثلا

 « ةتس وحن اهعافتراو راتمأ ةرشع وحن اهوط « لخادلا نمي ىلإ ىناج رادج
 ىف ًارتم نيرشع وحن غلبت اهلك للطلا اذ» ةحاسمو « لفسأ نم ناترغث هيفو
 . ناكملا ضرأ ىف ةرهاظ ناردحلا سسأ تلازامو . رشع ةسخ
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 رهلاو ىنامورلا قيرطلا

 « اهروبع قيرط وه « ةرعولا لابحلا هذه قامعأ ى رظنلا ىعرتسي امل هنإو
 ىضارأ ) لامشلا ىلإ سلدنألا نم ىنعأ بونحلا نم وأ بونحلا ىلإ لامشلا نم ءاوس
 قيرطلاوهو « ©همعله « اداثراك» ىمسملا قيرطلا اذه انعبتت دقو . ( ةلاتشق

 ريغصلا رهنلا وحن ةلزانلا تاردحنملا ىف لابحلا ءارو دجوي وهو « مددقلا ىنامورلا

 ةرابعوهو 36هوه#8 ايناجم رهن ىمسيو لبحلا لفسأ ىف ضيفخ لبس ىف عقي ىذلا
 قيرطلا ناكو « ريبكلا ىداولا ره نم عرفتملا نيل ىداو ربت نم ريغص عرف نع

 لابحلا نم ىناثلا فصلا دعصيف دوعي « هروبع دعب م ؛ رجلا ىقح تسي ظباقلا

 ىاثلا فصلا لفسأو « لوألا فصلا فلخ عي وهف هتاذ ربا امأ . لامشلا وحن

 هب انيأر دقو « ًارثم رشع ةسخ نع هضرع ديزيالريغص رهن وهو « لابحلا نم
 نوينامورلا هريغي ناك ىذلا قيرطلا اذه نورنعي نوملسملا ناكو . ءاملا نماليلق
 1 " , ةلاتفق ىضارأ ىلإ « لبق نع

 لاداروم لد وتريوي

 ةمقلا وحن ًادعاص ىرخأ ةيحان نم رسي « اداثرك» ىمساا قيرطلا اذهو

 ( لاداروم لدوتريوب ) ظدعمنم لع 0 هاهسملا حفسلا نم ةعساولا ةريبكلا

 هيلإ دعاصلا قيرطلاو . تاراشلا لبج تارمثم مهأ وه اذه ناكو « لاداروم رغثوأ

 ةرشعلا وحن هضرع غلبي « ًاضيرع ًاقيرط ناك « ةيرجحلا هراثآ نم ودبي ايغ
 « دوسألا زجحلاب ةدبعملا « ةيقابلا ةليلقلا هئازجأ ضعب نم ودبي كلذكو . راتمأ
 ةريبك ةحاسم تاراشلا لبج ةق قوف لتحن رمملا اذدو « هلك ًادبعم ًاقيرط ناك هنأ

 امو رمملا اذه لزم ىمسيو « ًاطباهو ًادعاص نيتيحانلا نم لزني مث « ةطسينم

 « لاداروم ةّق قوف اندهاش دقو . 86 مءةءههذلله « ويلداردبمإلا » مساب هلوح

 ةينامور ةلحم ضاقنأ تناك اهنإ انل لبق « ةريثك راجحأ ضاقنأ « رمملا مامأو

 ةيرقم ىلع دجويو . ايناجم رب وحن لزتي اهنمو « ميدقلا قيرطلا لالخ عمه
 . ننعم لعتل ة[هعم «ملسملا لبج ىمسي رهلا ىلع لطم لبج لاداروم رمم نم

 كلملا ةدئام

 لغشت ىرخأ ةق دجوت « هنم ةعاس وحن ةفاسم ىلع « لاداروم رمم راسي للو

 « تارئموايك ةدع ةفاسم ىلإ راسيلاوحنو نمملا وحن دتمب « ايواضيب ًاريبك اطيسي
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 كعب نم هاندهش دقو ؛ 7 #86 « كلملا ةدئام ١» ىمسي ىذلا طيسبلا وهو

 مسالا ناك مث نمو « ةدئاملاك ىواضيبوأ ريدتسم « لعفااب هنأ انل حالو 5 الوأ

 « ةرضحلاب ةاطغم « ىداولا لفسأ ىلإ ةمقلا هذهبناوج فردنتو . هيلع قاطأ ىذلا

 دتعي ريدتسملا عفترملا اذهو . ةلزانو ةدعاص ةددعتم تاعفترم نعألا اهناج ىلإو

 ةدئام » مسالا سفن اعيج اهلع قلطي ةعساش تافاسم ىلإ نيبناحلا نم انلق اك

 حلصت لعفلاب تناك اهنأ 2 اهحاسم ةماخضو اهطاسبنا نم ودبيو « « كلملا

  ةيزاغلا شويجلل ةلحم

 ع ةفلتخلا اهكامأو ةكرعملا عاضوأل فصولا اذه عبتت دعب عيطتسن نحنو

 نع ةحضاو ةركف نّوكن نأو «٠ ىدحوملاو ىلاتشقلا نيشيحلا تاكرحت عبتنن نأ

 . قيقحلا باقعلا ةكرعم حرسم

 اوعاطتسا دق «لبحلا قوف عقاولا لاداروم طيسب ملالتحا دعب ىراصنلا ناكو

 نم اهانفصو ىلاو لبحلا ةق ىف ةعقاولا ةيمالسإلا لاريف ورتسك ةعلق. اوع زّتني نأ

 « ةرغبص ةينحوم ةيماح اب كناعو + باقنلا نصح انايحأ ىمست ىلا ىهو ؛لبق

 صقنو « هتروعول ًارظن ناكملا كلذ ىف مهفقوم جرحم كلذ عم اورعش مهنكلو

 تاراشلا لبج اوربعي نأ لاح ىأب ل دبال ناكو « هيف هايملاو نيولا لئابسو
 رئاس نيذحوملا لالتحال ارظن مهلع ًارذعتم كلذ ناكو « ىرخألا ةيحانلا ىلإ

 ىذلاوهو « نصحلا ىلرغ بونج معقاولا اسول رمم امسالو « ةيفاك تاوقب هتارمم

 كئدنع . هماحتقا هرسأب مظع شيل نكمال ىذلاو « اسولوت لوهس ىلإ ىضفي

 ىأرلا ناكو « قزأملا اذهل جرخم نع ثحبلل مهداوق عم ىراصنلا كولملا عمتجا

 لوخد لواحي مث « لبسلا ىلإ هجاردأ ىنارصنلا شيحلا دوعي نأ وه .« بلاغلا

 « ىأرلا اذه ىف ضراع ةلاتشق كلم نكلو « رخخآ قيرط نم سلدنألا ىضارأ

 الضف « ةيونعملا شيحلا حور ىلع ًارطخ هرظن ىف تناك دادترا ةكرح ةيأ نأل

 ضرعت انهو . ةكرعملا ضو نعالوكنو ًارارف ءادعألا بناج نم اهرابتعا نع
 ةاعر نم ًايعار نأ ىهو « ةروطسألا نم نول اهعبطي ةصق ةينارصنلا ةياورلا انل
 قي رطىلإ مهداشرإ عيطتسي هنأ م رخأو « ىراصنلا ةداقلا ىلإ مدقت « ءاحنألا هذه

 هكلسي نأ نكميو « ة"دبأ لبس ىلإ ىضفيو « رخآعفتوم ىف عقي «لبحلا روبعل رخآ
 « وراه ىد ثبول نادئاقلا هعم راسف . كلذ ىلإ ودعلا نطفي نأ نود شيلا



 تاع

 « ىعارلا هلاق ام لك ةحص نم اققحت املو « قيرطلا اذه ةنياعل وريمور ةيسرغو

 ىلإ ريسلاب - هيلوي 14 تبسلا موي وهو  مويلا سفن ىف ىنارصنلا شيحلا رداب
 مسا مويلا هيلع قلطي ىذلا طيسبلا وهو  هطيسب اولتحاو « ديدحلا عفترملا كانذ

 , مدقت ايف هعقوم انيبو « هانفصو ىذلا وهو 35«: 36126 6 كلملا ةدئام »

 ريتعاو « هئارو نم ةطبارم ىنارصنلا شيحلا ةيقب تيقبو « هلوحام اونصحو

 , ©0مَّلا هلسرأ ًاذقنم دشرملا ىعارلا اذه

 دقو « نيدحوملا ىلع ىنارصنلا شيحلا اهم ماق ىتلا ةكرحلا هذه رمأ فخم ملو

 نيدحوملا ناسرفلا نه ةقرف تلواحو «ديدحلا مودع ناكم ىلع لاحلا ىف اوفقو

 ةفيلبلا رماوأ تردصو . ىراصنلا ىديأ نم ديدحلا عفترملا اذه عزتنت نأ ًاثبع

 ىراصنلا كولملا نكلو « لاحلا ىف ةكرعملا ضوحلا ةيدحوملا شويحلا ةئبعتب رصانلا

 ةكرعملا اوضوخم نأ صخألاب اوديري ملو « عينملا مه زكرمم اتقؤم ماصتعالا اورثآ

 ناسرفلا تايرس نيب ةطيسبلا تاشوانملا ضعب ىلع رمألا رصتقاو « دحأ موي ىف

 ةكرعملا ضوخ اورخي نأ ىراصنلا ىلع روسيملا نم نكي مل هنأ ديب . نيقيرفلا نم
 نوكل ايناثو « ةعرسب بضنت نأ مهفوخو « مهنؤم ةلقل الوأ « موي نم رثكأل

 دقو « لاتقل ةرمتسم ةئبعت ةلاح ىف تبسلا موي ذنم ثبل « ىدحوملا شيحلا

 شيحلا لاوحأب رمتسم ملع ىلع رصانلا ناكو .. موجحلاب ىنارصنلا شيحلا ئجافي
 . دوشنملارفظلا قيقحت هل دكت هتاريدقت لك تناكو « ىنارصنلا

 تعضو ىتا تامظنتلا نع « ةيفاش ليصافت ةيمالسإلا ةياورلا ىف انيدل سيلو

 ضور بحاص انل هركذ امم ودبي هنأ ديب  ةكرعلا ضوحلا ةيدحوملا شويجلل
 « ةكرعملا ذوهش نم وهو « لطيلطلا كيردر انل هركذي ام كلذكو « ساطرقلا

 فلأتت « قرف سمح ىلإ ةيدحوملا عاضوألا قفو مسْنق « ئدحوملا شيحلا نأ

 بلقلا تاوق فلأتتو «٠ فئاوطلا فلتخم نم ةعوطتملا تاوقلا نم ةيمامألا ةقرفلا

 فلأتتو « ةيماظنلا دنحلا ةيبلغأ مهو « نيدحوملا دنحلا نم ةيطايتحالا تاوقلاو

 . لئابقلا فلتخم نم ربربلا تاوق نم ةرسيملاو « ةيسلدنألا تاوقلا نم ةنميملا

 كلذف عجاريو . ةينابسإلا ةيئارصنلا خيراوتلا منعم ىف ةصقلا ءذهو ليصافتلا هذه تدرو )١(

 :هباتك ف ىيره ذاتسألا اهلقنو هملوعرو تكونعو 0ععوبمل ( 4, هزفمل ) الدوا. 11. م. 8

 خيرات ىف خابشأ ًاضيأ اهلقثو . آمقك 0ةملعو 8واهااوف ك6 5 8 ةعمووسأفاع زر م. 950“

 . 968# ص ( ةيبرعلا ةحرتلا ) نيدحوملاو نيطبارملا
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 هلتحت ىذلا طيسبلا طسوتت ةيلاع ةوبر قوف « ءارمحلا ةفيلحلا ةبق تبرضو
 مهو « ديبعلا ترادو .ىنارصنلا شيحلا عقاوم هجاوي ىذلاو « ةيدحوملا شويحلا

 « ةدعلاو حالسلاب ةدوزم اهلكو « ةيحان لك نم ةبقلا لوح ىيلحلا سرحلا ةيبلغأ

 لسالسلا نم ةدعو ةدمعألا نم جايس ةيفيلحلا ةبقلا لوح تقولا سفن ف برضو

 ًادس تناكف « ودعلا هاجتا ىف مبارح سرحلا دنج رهشو « ةمخضلا ةيديدحلا

 هعمو « هتقرد ىلإ ًادنتسم هتبق ىف رصانلا ساجو « توملا هقارتخا نود ًاعينم
 دونبلاو تاقاسلا تعضوو « همامأ ةجرسم هسرف تطبرو « نيدحوملا خايشأ

 ىراصنلا عسوب ناكو . عماج نب ديعس ىنأ ريزولا ةرمإ تحت « ديبعلا مامأ لوبطلاو
 نمأ ةبق اهلق فو « ىصختال ىلا نيملسملا عومح « ةيلاعلا مهعقاوم نم اوري نأ
 , ©0ءارمجلا ننمؤملا

 كيردر انيلإ اهمدقي « ةريثك ليصافت انيدلف ىنارصنلا شيحلا مظنت نع امأ

 ةثالث ىلإ مسق ىنارصنا| شيحلا نأ اهتصالخو :ةكرعملا دوهش نم هريغو لطيلطلا
 « ةثالثلا ىراصنلا كولم نم كلم « اهنم مسق لك معزتي « ةيسيئر ماسقأ
 بناج ىلإ اذه « نماثلا وسنوفلأ ةلاتشق كلم هدوقيو بلقلا نم نوكتي لوألا

 وشناس هدوقيو « نعألا حانحلا نم ىناثلا نوكتيو . ايلعلا ةدايقلاب هظافتحا

 ةنيدمو ةيبوقشو ةلبآو ةيرس دنج «ةيرافانلا تاوقلا نع الضف مضيو « ارافان كلم

 . لاغترعلاو ةيقيلج دنجو « ةنوبرأ نارطم مهسأري نيذلا اسنرف ناسرفو « ملاس

 « نوجارأ كلم ثلاثلا ورديب هدوقيو « رسيألا حانحلا نم ثلاثلا مسقلا نوكتيو
 عزو دقو . نوجارأ فارشأ اهدوقي ىلا تاوقلاو ةعيلطلا تاوق ىلع لمتشيو

 ةيوادلا ناسرف بلقلا ىف عضوف « ةديدع تادحو ىلإ ماسقألا هذه نم مسق لك

 كلذكو « صاخلا هدئاق ةرمإ تحن اهنم لك حابر ةعلق ناسرفو ةيراتبسألاو
 . 2؟0نيلاتشقلا ةفقاسألا نم ةسخو ةلطيلط نارطم اهدوقي ىلا فوفصلا

 هيلوي 17 ةليل ) ه 504 ةنس رفص نم رشع سماحلا ندنثالا موي ةليل قو
 نم ًارطش ىراصنلا ىضقو « ةكرعملا ضوحلا ناقيرفلا دعتسا « (م 1817 ةنس

 « نيدحوملاو نيطبارملا خيرات ى خابشأ اضيأ عجارو « ٠١8 ص ساطرقلا ضور 000
 : كلذكو « 510# ص ةيبرعلا ةمح رتلا

 ركمأعأ : كأب قمدلعو ؟هاءلهمعق, اهق 0, ظواملاوو لع اه 8ععممونأوأه ط, 7

 . قا: ةطافز م. 253 8: 954 : كلذكو « م<5ص « ةيبرعلا ةجرتلا خابشأ (؟)
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 لاجرو ةفقاسألا دي ىلع ىوبابلا نارفغلاو ةكربلا ىاتو « ءاعدلاو ةالصلا ىف ليللا

 كلت ىف ىدحوملا شيحلا عقو هنأ ىلإ ريشي ام ةيمالسإلا ةياورلا ىف دجن ملو . نيدلا
 ةكرعم مارطضا ليبق هب تعقو ىلا « ةرثؤملا رظانملا كلت نم ءىش « ةليللا

 ثحو ءاكبو ظعو نمو « سانلاو ةفيلخلا نيب رافغتسالا لدابت نم « كرآلا

 «رصنلانم ًاقثاو «تاياورلا رئاس ريشت اهسح رصانلا ةفيلدللا ناكدقف « داهملا ىلع
 زارحإل ةكرعملا ءدب ىوس رظتني نكي ملو « لئاملا ىددعلا هقوفت نم ًاقثاو

 ' .دوشنملا رصنلا

 «رفص نم رشع سماخلا نينثالا موي نم ركابلا حابصلا ىف ةكرعملا تأدبو
 ىلا عاضوألل ًاقفو هفوفص تبتر دقو « اهضوحلم ةبهأ ىلع نيشيحلا نم لك ناكو
 عفترملا نم ةعرسم مهعئالط تطبهف « موجهلاب ىراصنلا أدبو . اهفصو قبس
 ىلإ 36«وه 3461 5ع « كلملا ةدئام» طيسب ى ةينارصنلا شووح ا هلت ىذلا

 عقب « اعساش ًاطيسب لغشي ىذلاو « ىدحوملا شيحلا هلت ىذلا لفسألا لبسلا
 نم ةلسلس ىلإ فلخلا نم دنتسيو « « انيليإ اتتاس » ةدلب نم ىرغلا فرطلا دنع

 فوفص مهيقلف « ىدحوملا شيحلا ةمدقم ىلع تضقناو ء ةضفخنملا تاعفترملا

 « عجارتلا ف ىراصنلا أدب ىتح ةدشب ناقيرفلا لتتقاو « تابثو ةوقب ةعوطتملا

 ىلع بعص ىلا « ناسرفلا قرف ميز زعت تابثلا ىلإ اوداعو « دادمألا مهتكردأف

 ىلع ىنارصنلا شيحلا احانج تقولا سفن ىف مجهو « اهقارتخا نيدحوملا ةعوطتما

 تناك. « قاع ةلئاه ةكرعم نيضيخلا نب تيدتناو ب قلحولا نكيحلا ىحانج

 نيتباورلا لاوقأ نم دافتسيو . عئارلا اهءودب قافآلا زب“ « ةيدحوملا ةقاسلا لوبط
 اودترا دق « لوألا مهتابث دعب نيملسملا ةعوطتملا نأ « ةينارصنلاو ةيمالسإلا

 ضور بحاص انل لوقي لب « « مهف لتقلا رثكو «لئالا ىراصتلا طغض تحت

 نيدحوملا ركاسعو » مهرخآ نع اودهشتسا ىح نولتاقي اوثبل مهنإ « ساطرقلا
 ىراصنلا نكلو ,©"0ودحخأ مهنم كرحتي مل مهلإ نورظني سلدنألا داوقو برعلاو

 نه اوقل « ىدحوملا شيحلا بلق ىلإ ةعوطتملا قرف ىلع باغتلا دعب اومدقت نيح

 تاوق نإف « ىرخأ ةهج ن نمو. مهاقعأ ىلع اودرو « ةمواقم دشأ نيدحوملا دنحلا

 شيحلا ىحانج درت نأ فينع لاتق دعب تعاطتسا ةيدحوملا ةرسيملاو ةئميملا
 دادترالا ىف « اهلاذ ةينارصنلا ةياورلا انل لوقت امسح ىراصنلا ذخأو  ىنارصنلا

 )١( ص ساطرقلا ضور 1١68.



 ها

 نيدحوملا دقعي فوس رصللا ءاول نأ نيقيرفلل حالو ؛©رارفلاو
 « ةلاتشق كلم نماثلا وسنوفلأ نأ ثلذ . اهدمأ لطي مل ةقرابلا هذه نكلو

 ةينارصنلا تاوقلا عجارت نم « ةكرعملا هيلإ تلآام عفترملا قوف نم دهش ايح
 نأ لاحلا ىف مزّتعا « ةققحم ةعزه نم كلذ هب رذني امو « نيحانحلاو بلقلا ىف
 لتاقيل « نويلو ةلاتشق تاوق نم « ةراتختا ةيطايتحالا هتاوقب ناديملا لإ لزئي

 هكلسم ىلع سماوقلاو ةفقاسألاو نارطملا ضا رّعا نم مغرلاب عفدناو « سنئايلا لاتق

 ارافانو نوجارأ اكلم تقولا سفن ىف هعبتو . ىامألا فصلا ىلإ هتاوق ىف « رطحلا

 ةينارصنلا تاوآلا تمجهو « ىدحوملا شيحلا ىحانج وخم « هتاوق ىف لك

 ىدحوملا شيحلا ةنميم تأدب قع ةدشلاو فنعلا ىهتنع «دحاو تقو ىف اهلك

 0 برفلاو ثويسادتألا ٌرفو « ىراصنلا ناسرفلا طغض مامأ دادترالا ىف هترسيمو

 بلق ىلع ىراصنلا موجه زكرمت انهو . فوفصلا ىف ابارطضا مهرارف ثدحأو
 ةطسوتت ىذلاو « ةيطايتحالاو ةيماظنلا دونحلا نم نوكملا « ىدحوملا شيحلا
 دق ىراصنلا ناكو « دوسألا قيلحلا سرحلا اهلوح نمو « ءارمحلا ةفيلخلا ةبق

 .نيدحوملا ىلع موجحلا اوددشف « مهح اص ىف ةكرعملا روطت نم اودهش امن « اوشعتنا
 ًارهاش دوسألا سرحلا مهئارو نمو «ةدشلا ىهتنب اوعفادو « نودحوملا دمصو

 كردأ دق رصانلا ةفيللا ناكو « ةمخضلا ةيديدحلا لسالسلا ءارو نم « هحامر

 هدونجش حت وهو «هتقرد ىلع هئابخ مامأ سلجو هسلجم نم ضهنف « فقوملا ةقيقح

 ىلإ ىدحوملا شبحلا بلق اوقرتخم نأ ًاريخأ ىراصنلا عاطتساو « لاسبتسالا ىلع

 « ًانيح ةرهشملا ديبعلا حامرو ةيديدحلا لسالسلا مهن ”درف « دوسألا سرحلا ةرئاد

 ليبللا لافكأ اودر » ىراصنلا نكلو . ةيفيلخلا بقا لوح ص وصرملا ناينبلاك مهو
 اهلخد نه لوأ ناكو « ةعردملا ةرئادلا اوقرتخاف 296 ديبعلا حامر ىلإ ةعردملا
 ىو « نييلاتشقلا ناسرفلا نم ةبيتك سأر ىلع ارال ىد زينون ورابلأ تنوكلا مهنم
 نم لك ارافانو نوجارأ اكلم تقولا سفن ىف اهلخدو + ضيبألا ةلاتشق ملع هدي
 ةرثك هيف لتقلا رثكو « ةيحان لك نم ئدحوملا شيحلا قزم كلذبو « هتيحان
 لواحت وهو « جرحلا هسلجم ىف ةظحلرخآ ىتبح رصانلا ةفيلخلا ثبلو « ةعورم

 طرلسعتو تممتعم 0ءمعمقل: ى عجارتو . ماعلا ومئوفلا ةياور انل هلوقت ام اذهو )١(

 . (صل. طمزقما) المالا مم 1

 .168 ص ساطرقلا ضور (؟)



 تاماا#خ#

 سئئايلا هدومصو رصانلا تابئبةيمالسإلا ةياورلا هونتو . دومصلا ىلع هدنج ثح
 ىقيلخللا سرحلاو « ىدحوملا شيحلا ابف رثانت ىلا « ةبيهرلا ةظحللا كلت ىف
 هناكم ىف ثبل هنإ انل لوقت و « ةيحانلك ىف ةراق مذارشو « ةيماد ءالثأ هلوح نم

 هلوح لتقو « كلم نأ داك 2 هيلإ لصت نأ مورلا تداك ىتح « حزح زئيال

 تلصفرتسال وحنلا اذه ىلع هتابث الوا هنأو « دبع فال آةرشع نم رثكأ ديبعلا نم
 ةظحلا رخآ ىف رصانلا رطضاو . ©)ارسأو التق اهلك ىدحوملا شيحلا عومج

 نم رفن عم رفي نأو « هبناج ىلإ ناك ىنارعأ هيلإ اهمدق سرف ةوهبص ىطتعي نأ
 « نايج ىلإ اهنم هقيرط ٍذختا مث « ةسائيب وحن ابونج ةعرسلا حانج ىلع هتصاخ
 ناسرفلا اهئارو نمو « ةيحان لك ىف رفت ذئدنع ىدحوملا شيحلا لولف تناكو
 ىدم ىلع ةعورملا ةدراطملا هذه ترمتساو . ءانفإو التق اهف نونعمب ىراصنلا

 .«ليتقتلاو كفسلا بورض نم عقوام عنشأ تناكو « ليللا لخد ىتح لحارم ثالث

 ىلع ىراصنلا دنحلا ضقناو « نيرافلا دنحلا نم فولألا تارشع اهف كله ذإ
 ريذحمت نم مغرلاب ؛ بالسألاو عاتملا نم اوعاطتسا ام ابنم نوعي ةيدحوملا ةلحلا

 « نارطملاو « ىراصنلا كولملا ناك « سمشلا بيغم ليبقو . ةلطيلط نارطم

 « ىدحوملا شيملاا ةلحم اولخد دق « ىنارصنلا شيحلا نم ريبك ءزجو « ةفقاسألاو
 تاعاس ذنم اهم ناك ىذلا مظعلا ىدحوملا شيحلا ىخضأو « اهب اورقتساو

 . نيع دعب ًارثأ 4 "طقف لئالق

 نم رشع سما ا نينثالا موي ىف ىدحوملا شيح اب ةعورملا ةبكنلا هذه عوقو ناكو

 خيراوتلا ف فرعت ىهو +01717©2ةنس هياوي 16 موي قفاوملا ه104 ةنسرفص رهش
 هع 2[ه705 46 7010و اسولوت باقع وأ باضه ةعقوع انمدق ايسح ةينارصنلا

 2 ىرلا ام طيحت ىلا « ةريغصلا نايدولا نم ةعومجم قوف اهعوقول

 ىلع اهعوقوا ةدّبأ ةعقوم ًاضيأ فرعتو « ىلونحلا تاراشلا لبج حفس ىف عقت
 فرعت اهنإف ةيمالسإلا خيراوتلا ىف امأو . ةئيدملا هذه ىلرغ لامش نم ةبرقم

 مدقلا برغملا نايبلاو « ١88 ص بجعملا ىف ىثكارملاو « ١59 ص ساطرقلا ضورد )١(
 . 54١ ص ثلاثلا

 عم لمفلاب قفتي ىذلا وهو « ةيمالسإلا تاياورلا مظعم هب ذخأت ىذلا خيراتلا وه اذه (؟)
 0و « ١ هه ص ساطرقلا ضورو « 87١صبجعملا لا مجار ) ةنارصتلا تاياورلا
 عضيو . (144 ص ١ ج ربعلا باتك) ه ٠05 ةنم رفص رخآ وأ ىف اهخيرات عضي نودلخ نبا نكلو
 . 541١ ص ثلاغلا مسقلا ب ه ةنس رفص + نينثالا موي ىف اهخيرات برغملا نايبلا بحاص



 لاما

 لالتلاو ىبرلا نيب اهعوقول حجري ايف كلذو « ةبقع اهدرفم نم «باقعلا ةعقوم
 ءارعشلاو باتكلا ضعب ناك نإو ء بنذلا ىلع ةبقاعملا ىنعمم سيلو « ؟2١ةعئاملا

 «نيدحوملل هباقعو هللا بضغب حيولتلا ضرعم ىف « ىنمملا اذه لثم اهللإ اوبسن دق

 اودمتعي ملو مه رثك ىلع اودمتعاو « اوريجتو اوغبو « هتداج نع اوداح مهمأل

 باقعلا ةعقومب اهتيمست بناج ىلإ ساطرقلا ضور بحاص درفنيو . هنوع ىلع

 نصح ىابسإلا همساب وهو ©"0(نابقعلا نصح» وأ « باقعلا نصح و ةعقومم اهتيمستب
 ىلوتسا ىذلاو « تاراشلا لبج ةق ىف عقاولا تهم: هل لارفو رتساكوأ لارف

 دشرأ ىلا ىرخألا ةيحانلا نم لبحلا اوربعيل هوكرت مثةكرعملا ليبق نويلاتشقلا هيلع

 . ىعارلا اهنع

 تاياورلاو . ًادج ةحداف تناك باقعلا ةكرعم ىف نيملسملا رئاسخ نأ ملسملا نمو

 بهذت اهنأ ديب . همظعم كله دق « ىدحوملا شيحلا نأ ىلع اهلك عمجت ةيمالسإلا

 ساطرقلا ضور بحاصهلوقيام كلذ نمو «لقعلا اهغيستسيال تاريدقت ىلإ انايحأ

 عوم ردقي هنأ انركذ اذإف «فلألا نم دحاولا الإ ىدحوملا شيحلا نم جني مل هنأ

 نيدحوملا نم جني مل هنأ كلذ ىنعف « نويلم فصن نم رثكأب ىدحوملا شيلا

 ىرخأ ةهج نم وه مث . قارغإلا ىهتم اذهو « ىدنج ةئاهسمح ىوس ةكرعملا ف

 رمأ ةلاتشق كلم نأ ىلإ عجري « ىلتقلا نم ةحدافلا ةرثكلا هذه ببس نأب انل لاوقي

 . ©©هريسأو وه لتق رسأب قأ نمو « لتقلا الإ رسأ ال نأب هشيج ىف ىداني نأ

 لهأ ابف ىف“ ىتلا « ىمظعلا ةممزهلاب » ةعقوملا ةيشوملا لاخلا بحاص فصيو

 لتق هنأ ةءقوملا ىلإ ًاريش» « ةينسلا ةريخذلا و بحاص لوقيو . سلدنألاو برغملا

 نكلو .(©0سلدنألاو برغلا شويج ىف اهبفو « رصحمال ريثك قلخ نيملسملا نم

 نم لتق هنإ « لادتعالا نم عون ىف انل لوقي رصاعم خرؤم وهو ىشكارملا

 انل لوقيو «راطعملا ضورلابحاص فصولا اذه ىف هعباتيو « ريثك قلخ نيدحوملا

 ىلأ نب هللا دبع نب ركب وبأ مهنم «ةبلطلاو نايعألا نم ةلمح ةعقوملا ف كله دق هنإ

 رباكأ نم ةدع ةكرعملا ىف كلذك طقسو . قرويملا ىناغلا نب ىلعو « صفح

 باقع عمجلاو لابحلا نم بعص قرم ىه كيرحتلاب هبقع نأ طيحملا سوماقلا ىف ءاج )١(
 . ( نيعلا سكب )

 . ١١8 و ١١9 ص ساطرقلا ضور(؟)

 . ١١9 ص ناطرقلا ضور (؟)

 . 48 ص ةينسلا ةريخذلاو « 7*١ ص ةيشوملا للحلا ( 4 )
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 مهاربإ نب قاححإو « ىزفنلا تاع نب نوراه نب دمحأ مهنم « ظافحلاو ءالعلا
 دمحمو « ةالصلا بحاصنباب فورعملا ىراصنألا نسح نب دمحمو « ىرباحلا
 دهازلا رعاشلاو ؛ ىرهفلا رمع نب هللا دبع نب بويأو « ىرضحلا مهاربإ نبا
 ةياورلا نأ ًاقح رظنلا تفلي ام هنأ ديب . ؟"”هريغو بتكملا دمحم نب نيفشات
 رئاسخ نع انيلإ مدقت « نطاوملا هذه لثم ىف ةغلابملا نم اهنع رثؤي ام عم ةينارم منلا

 امع ا ريثك لقت اهمنوكب ء لادتعالا نم عون اهعبطي اماقرأ « ةعقوملا ف نيدحوملا
 رئاسخ نم ليلقتلا ىف غلابت ىرخأ ةهج نم اهنأ ديب «ةيمالسإلا ةياورلا انيلإ همدقت
 ىئاعب ةعقوملا ىف نيملسملا نم لتق نم ردقي لطيلطلاكيردر نأ كلذ . ىراصنلا
 ل نينو ةسمخو ةئ ةثاع اهردقي ىلا ةيدحوملا شورحلا عومجم نم كلذو « فلأ

 هباطخ ىف نيملسملا ىلتقنماثلا وسن نوفلأ كلملا ردقيو «ةاشملانم ىصخمال ددعو « سراف

 نم هنإ لوقي مم « آفلأ نيتسب ةنوبرأ نارطم دلونرأ مهردقيو « فلأ ةثاع ابابلا ىلإ

 ةرمألا ردقلو + رارقلا ءانثأ دلل اذه نم رثكأ /بنم كله دق ثوكي نأ نكملل
 نيملسملا ىلتق « اسنرف ةكلم اكنالب ةكلملا اهتخأ ىلإ اهماطخ ىف ةيلاتشقلا ايراجنرب
 رئاسخ نعتقولا سفن ىف انيلإ مدقت ةينارصنلا تاياورلا نأ ديب . فلأ نينامثو ةسمخم
 دوهش نأ بيرغلا نمو « لقعلا اهقدصي نأ نكمال اماقرأ ةكرعملا ىف ىراصنلا
 لوقب كيردر نارطملاف . ماقرألا هذه نومدقي نيذلا مهههركذ مدقت نيذلا نايعلا

 ركذي وسنوفلأ كلملاو «نيريشعو ةسمخ ىوس ىراصنلا نم ةعقوملا ىف لتقي مل هنإ انل
 مل مبنإ لوقي ةنوبرأ نارطم دلونرأو « نيثالثا ازواجتي مل مهنأ ابابلا ىلإ هباطخ ىف
 ةرثأ ىوس اهلمت“مل ةليئضلا ماقرألا هذه لثم نأ بيرالو « نيسمحلا ازواجتي
 هزرحأ ىلا رصنلا لع « ةزجعملا بوث غبست نأ اهلواحمو « ةينارصنلا ةياورلا
 هذه لثم ىف « ًاضيأ ةديدش تناك ىراصنلا رئاسخ نأ ققحملا نمو . ىراصنلا

 ىلوألا ىراصنلا تاجه اهبف تدرو « اههرسأب ناشيحلا اف محتلا ىلا ةكرعملا
 دعب الإ ىدحوملا شيحلا بلق قارتخا ىف اوحجني ملو « بيرال ةريبك رئاسخم
 لقت نأ نكمبالو « ةيطايتحالا مهت 2اوقب ةكرعملا ىف اوقلأ نأ دعبو « ةحداف دوهج
 فلأن نامث نع هدادعت لقي نك مل شيج ىف « ةديدعلا فولألا نع رئاسحلا هذه
 شاع ىذلا سوكيرلأ بهارلا انيلإ مدقيو . ةاشملاو ناسرفلا نم فلأ ةثام وأ

 ىف ( ةرهاقلا ) ةلئكتلا ىف رابألا نباو « 17/8 ص راطمملا ضورللو 2١87 ص بجعملا )00(

 . )ةهوو لةءمر هلالو 751 مقذ مجارلا



 -اما5-

 ةيدحوملا ةلحملا هب تناك ىذلا لهسلا ىحاون ضعب ىف رفحلاب فلُؤملا اهب رْثع ةيضرأ ليخ ماهم

 ةينارصنلا ةياورلا همدقت ىذلا « ليئضلا مترلا اذه ًاريسفت رصعلا اذه نم ًابيرق

 « فلأ ةثام نيملسملا نم ةعقوملا ف كله دق هنإ لوقيف « ىراصنلا رئاسخ نع

 هنأ ديب « ريبك ددع ةكرعملا ماحتلا لالخ ىراصنلا نم تقولا سفن ىف كله نكلو

 . ©90نيثالث وحن ىوس نيملسملا ةدراطم لالخ مهنم كلب مل

 مئانغلا نم ةرفاو ريداقم ىلع ةيدحوملا شويحلا ةلحم ىف ىراصنلا ىلوتساو

 ةين آلاو طسبلاو ةيبهذلا دوقنلاو « ةضفلاو بهذلاو مايحلاو حالسلاو داتعلا نم

 هفولأ ىلعو «نؤوملانم ةميظع ريداقم ىلع كلذكو «ةمخفلا ةشمقألاو بايثلاو ةئيثلا

 . ؟9ىراصنلا اهب رفظ ىلا مئانغلا مظعأ نم تناكف « لمحلا باود نم ةفلؤم

 ( ةيبرعلا ةمجرتلا ) خابشأ ىف ىراصنلاو نيملسملا رئاسخ نع ةيئارصنلا تاياورلا عجارت (1)

 : ىف كلذكو . مالاو مال. ص

 11تأعأن ةرقك 0,عم0عو 8داملاقو لع اه 85عءمموسأو 12 م, 266 8: 7

 مسقلا برغملا تايبلاو « ١46 - ١80 ص بجعملا « باقعلا ةعقوم ليصافت ىف عجاد (2)
 58١1و11510 ص راطعلا ضورلاو « ١05-110 ص ساطرقلا ضورو 74٠-74 ص ثناثلا

 " 2 ١51 ص ةيشوملا للخلاو ( مال4 ص م ج اهلإ ةراشإلا قبالا وريمير ةعبط ) ىريونلاو



 تالا ا/ا

 ةيريرحلا رصانلا ةميخ ىراصنلا اهزرحأ ىلا مئانغلا مئانغلا مهأ نم ناكو

 اينابسا رئاخذ نيب مويلا تح ظفحب لازام محض ىدحوم ' ملعو « بهذلاب ةاشوملا
 ابابلا ىلإ ايادما سيفن نم ىرخأ ةفئاط عم ةميخلا تلسرأ دقو . ةينارصنلا

 ىلع ارافان كلمىلوتساو « رصنلن ًاراكذت اهب ضرعتل « سرطب سيدقلا ةسينك مسرب
 ظفحم لاز اف ىدحوملا ملتعلا امأو . ةفيلخلا ةبقب طيحت تناك ىتلا ةيديدحلا لسالسلا

 ةنيدملا هذهل انترايز تقو هاندهش دقو 272©«2شعغرب ةئيدمم ىكلملا ريدلاب مويلا ىح

 . ًارثم ؟ر١٠ اهضرعو ارم را" اهوط ةريبك ةداحس نع ةرابع وهو « ةيخئراتلا
 تثام دقو « ةعبرأ عطاقم وذ عيرم اهب طيحم ءارفص ةريبك ةرئاد طسولا ىف ان
 ةعبرألا بناوحلا نم عبرملا اذبم طيحبو 2 ةليمح ةيبرع شوقنب عبرملاو ةرئادلا

 اهف تشقن رئاود اهليذ فو « قرزأ طخم ةينآرق تايآ اهلع تشقن « ةينب ةمزحأ
 « عقاوملا لالخ لمحت تناكى با مالعألا نمنكي مل ملعلا اذهنأ رهاظلاو . ةفلتخم ةيعدأ
 هب فرعي ىذلا مسالا ناك مث نمو . ةفيلخلا ةميخم قلعت ىلا مالعألا نم ناكامنإو

 فصولا كلذكو « ظءم3ؤه 36 125 25+22 « باقعلا ةكرعم قلعم )وهو

 ,©0:باقعلا ةعقوم ىف ودعلا نم تعزتنا ةمينغ » وهو ةينابسإلاب هتحنرطس ىذلا

+ 

 ىلا « ةيونعملاو ةيداملا بابسألا سملتن نأ كلذ دعب لواحن نأ انل دبالو
 بابسألا بناج ىلإ هنأ ةقيقحلاف . ةعورملا ةثراكلا كل:ىلإ ىدحوملا شيحلاب تدأ
 مدعو « دددعلا ةريبكلا ةيدحوملا شويحلا ماظن لالتخا نم « ةفورعملا ةيديلقتلا
 ىديأب اهتدايق ديحوت مدعو « اهنم ةنوكملا رصانعلا رفانتو « اهتاميظنت قاستا
 اهداعتبال ًارظن « اهم نيوَقلا ماظن لالتخاو « ةيركسعلا ةعاربلاب نومستي ةداق
 تنواع ةيبدأ بابسأ ةدع دجوت كلذ بناج ىلإ ؛ةعساش تافاسم اهدعاوق نع

 8م. © 6هزعق ةينارصنلا تاياورلا عجادو 000 ص١٠ ج بيطلا جفنو 144 ص1 ج تودلخنباو هع

 0عمعمل(عق, طلقول) ه,6و0 - 104. ظمنع : امو نيوملعو 8عمافلافو لع اقر 8«عههوسأفاقز
 . ماله - م8 ص ( هيبرملا ةمبرتلا ) خابشأ كلذكو . عجارملاو م. 831-38

 )١( معدل ةاهمهقاعرأو لع او5 ؟[سعاهههه ةينابسإلاب هعاو .

 اينابسا ىف ةيقابلا ةيسلدنألا راث آلا انباتك ىف تايآ نم هيلع شقن امو ملعلا اذه فصو عجار 22(

 هل. قع امو هنو : ؟ماعمو : .ًاضيأ عمجارو . 14١8و 5١7 ص (ةيناثلا ةعبطلا ) لاغت ربلاو
 وئاتامبعم لع له هءمموستكام, طممعموف ةلسوناسدومعو لا هظعمأ ةلمممقأعتأو لع اوه

 اكيعاومم (8سبهملل. (؟اهلص10 1893) م, 27 - 18.



#18 

 « بابسألا هذه نم فرط ىلإ ةيمالسإلا ةياورلا ريشتو . ةثراكلا عوقو ىلع

 ببسي كلذو « ةداقلاو ءارزولا ىلع مهطخسو « نيدحوملا بولق ريغت ىف اهصخلتو

 ءاطعلا حنمسي نأ «ء روصنملا مايأ ذنم عبتملا ناك دقو « اهرخأتو مهنيطعأ سيح
 صانلادهع ىف رخْؤي ناكءاطعلا نكلو « ريخأت نود ربشأ ةعبرأ لك ىف ةرم دنجلل

 اؤجرخو « ةرازولل ريخأتلا بابسأ دنحلا بسنف « ةريبكلا ةلمحلا هذه ىف اهسالو

 ىلإ رصانلا جرخن اذكهو « ةيونعملا مهاوق تبخ دقو « نوهراك مهو وزغلا ىلإ

 + « مهيلع رتقو « مهقازرأ تكسمأ دقو ءوزغلا ىف مل ضرغال دوشح » وزغلا

 فيس اولسي مل مهنأ » مهنم ةعامح نم هغلب هنأ « كلذ نع الضف :ىشكارملا انل لوقيو
 ةلمح لوأل اومزهملا لب « لاتقلا ةبهأ نم ءىش ىف اوذخأ الو « احمر اوعرشالو
 هبوشن ليبق ثدح ام كلذ ىلإ فضأ . ©3200 كالذل نيدصاق « مهلع جنرفإلا

 رصانلا ةفيلخلا لتق اهنم .ريذن اهل ناك ثداوح نم « ىدحوملا ركسعملا ىف ةكرعملا
 نأ نود « هربصو وه حابر ةعلق دئاق سداق نبا لسابلا ىسلدنألا دئاقلل

 داوقلل يلح نب ديعس ىلأ ريزولا ةناهإ اهمو « :هرذع ىلإ. عمتسيوأ هلبقتسي

 سوفت ىف عقو أوسأ أ ثداوحلا هذهل ناك دقو « شيحلا ةرداغمب مهراذنإو نييسلدنألا

 مار يل يس راسو رص كرا بيغ

 اوناك مهنأل « سلدنألاب ةلئاقملا ةيدحوملا وزغلاشويج ىف اماه ًارصنع « ةيددعلا

 دقو ب رخلا ىف مهتقيرطب ةيارد رثكأو ء نابسإلا ىراصنلا لاتقب ةربخ رثكأ
 سلدنألا دئاق ديدانص نبا حصن ىلع روصنملا ةفيلخلا داّمعا ناك فيك انيأر

 نم رصانلا هادبأ ام نإف اريخأو . كرألا ةكرعم ىف هرصن بابسأ نم «هتروشمو

 ليلقتلاو « غلابلا ىددعلا هقوفت ىلع هداّمعاو « هعومح ةرثكب ذادتعالاو بجعلا

 طوحتلاو صرحلا مدعو «ةئوعرلا نم ادب ايفرثألا ر رمكأ هل ناك ءودعلا نأش نم
 ىدحوملا شيحلا بلق قا خاب نيلاتشقلا رفظ ناك دقف مث نمو ؛ ودعلا ءاقل ىف

 ضعب ىرثو . نيدحوملا ةداقلل الو رصانلل رطخت مل ةلئاه ةأجافم « ةعرسلا كلتب
 هادبأ ام ىلع هللا نم ةبوقع تناك باقعلا ىف رصانلا ةبكن نأ ةيمالسإلا ثاياورلا

 هارأف « سانلا نم هل بلاغال هنأ هداقتعاو « هعومج ةرثكب زازتعالاو بجعلا نم

 . 178 ص راظعملا ضورلاو +.#18 ص بجمملا ىف ىثكارملا (1)

 آضيأ عجارو « 7١م8 ص راطعملا ضورلاو « 47١1و 1١45 ص ساطرقلا ضور (؟)

 . هم ص ١ ج بيطلا جفت



5-0-2 

 .©"2هقلا ديب ةوقلاو لوحلاو ةردقلا نأو « هللا دنع نم رصنلا نأ ماعيل ةي آلا كلت هللا

 نكمي ىلا راثآلا عورأو حدفأ نع « ةقحاسلا باقعلا ةمبزه ترفسأ دقو

 ةبسنلاب امأف . ةيدحوملا ةلودلا وأ برغملاوأ سلدنألل ةبسنلاب ءاوس « اهروصت

 هبش ىف ةيركسعلا نيدحوملا ةعمس ىلع « ًايئابن ةمزملا هذه تضق دقف « سلدنألل
 ةمداقلا « ةيدحوملا شويحلا هغبست تناك ىذلا عردلا كلذ مطحتو « ةريزحلا

 مكحلا ناطلس عضعضتو 2 امم مالسإلا ةلود ىلعو سلدنألا ىلع «رحبلا ءارو نم

 ىضوفلا نثارب .ىلإ ردحنت نحلا كلذ نم سادنألا,تذخأو « سلدنألاب ىدحوملا

 اهضعب برضتل تماق « ةديدج عيشو بازحأ ىلإ ديعب ريغ ترثتناو « ةنحاطلا
 ىلاو « اهل ةيابنال ىلا ةريغصلا ةيراحتنالا كراعملا نم ًاديدج ًادهع أدبتلو « ًاضعب

 ةينارصنلاش ويحلا هتزرحأ ىذلا رهابلا رصنلا كلذ نمضو .فئاوطلا دهعب انركذت

 ىركسعلاو .ىسايسلا اهقوفت « ةينارصنلا اينابسإل « اسولوت باضه ىف ةفلاحتملا
 اله #«ءمموتت# دادرسالا وزغل ًاعساو بابلا حتفو « ةريرحلا هبش ىف

 عازتناب «٠ نرامث ءانتجا ىف نيحلا كلذ نم رمتسي فوس ىذلا « متاملا ىنارصنلا

 تارتفىفو « ةعباتتم ةروصب ىركلا سلدنألا ءالشأ عاطتقاو « ةيسلدنألا دعاوقلا

 . ةلهذم ةريصق

 نم اهل حوني ناكامو « ذئموي سأدنالا ىلإ ىرس ىذلا عزفلا اذه ددرت دقو

 كلذ نف . رعشلاو بدألا ىف ًاحضاو « باقعلا ةثراك ءارج نم « ءانفلا حبش نم

 : ليبشإلا غابدلا نب مهاربإ قحسإ وبأ هلاق ام

 باسحلا ىدل تفقو دق كنأك 20اركفت لطت كارأ ةلئاقو

 - باقعلا ةكرعمل ًاببس ادلغ باقع ىف ركفأ الا تاقف

 ©9بداب لكنم البلا لخد دقو ماقم سلدنأ ضرأ ىف اف

 ةبرض باقعلا ةثراك تناك دقف « ةيدحوملا ةلودلاو « برغملل ةبسنلاب امأو
 ةرهزو «ةيربرعلا لئابقلا دوشحنم امف كله امم «برغملا لهألو « برغمال ةديدش

 نأ لئابقلا هذه رودقم ىف دعي ملو « ةيماظنلا ةيدحوملا شويحلا نمو « مهدونج
 لثم ددجمت نأ ةيدحوملا ةلودلا رودقم ىف دعي ملو ءاهدوشح نم ريثكلا وزغلل مدقت

 15٠١. ص ساطرقلا ضور )١(

 . 588 صا جا بيطلا جفن )١(



 بالا

 ىنأو نمؤوملا دبع لثم ءافلخ اهدوقي ناك ىلا « ةميظعلا ةي كسعلا تالمحلا هذه

 راثآ ةروطخم هونت ةيمالسإلا ةياورلا نأ اكو . رصانلاو روصنملاو فسوي بوقعي
 40: سلدنألا كاله » ىف ًاببس تناك ابنأب اهفصتو « سلدنألا ريصم ىف ةمزهلا
 اهئارج نم تعقو ىتلا «ةلئالا ةيمدآلا ةراسحلاب «صاخ عونبو « كلذك هونت اهنإف

 برغملا لهأ ايف ىف ىلا » ىمظعلا ةمزملاب ةعقوملا فصتو « سلدنألاو برغم اب
 ةرابع ىف انل لوقت امسح وأ «©0برغملا رثكأ اهبسب الخ ىبلا وأ «©2سلدنألاو

 تلتقو « هلاطبأو هتامحو هليخ ىنفو هلاجرو هلهأ داب دق برغملا نإ : لمشأو حضوأ
 «رابألا نبا انل صخليو .27(باقعلا ةوزغ ىف عيمجلا دهشتسا دق « هلايقأو هلئابق

 سلدنألا بارخ ىلإ تضفأ » اهنإ هلوق ف سلدنألل ةبسنلاب ةرمدملا ةعقوملا جئاتن
 « اهدالب مورلا فيحت ىف ىوقألا ببسلا تناكو « اهبف نيملسملا ىلع ةرئادلاب

 بتاقعلا ةثراكت زه دقف « ةيدحوملا ةلودلل ةبسنلاب امأو . ©: اهلع تلوتسا ىتح

 روصنملا اهلع اهغبسأ ىتلا ءدطوتلا لماوع لك ىلع تضقو «قامعألا ىلإ اهناكرأ

 اممو . ةيقيرفإ ىف ةيناغىنب ةروث دامخإب تديأت ىبلاو « كرألا ةكرعم ىف هراصتناب

 ىنبل عجشم ربكأ ناك « وحنلا اذه ىلع ةيدحوملا ةلودلا عضعضت نأ هيف بيرال

 انل صخليو . اهم ةلقتسملا مهلودل ديعب ريغ مهتماقإو ةيقيرفإ عاطتقا ىلع صفح
 ةعيقولاهذه تناكو 9 هلوقب ةيدحوملا ةلودلا ىف ةعزملا رثأ راطعملا ضورلا بحاص

 .©0وةمئاق برغملا لهأل كلذ دعب مقن ملف « نيدحوملا ىلع لخد نهو لوأ
 ةئراقملا ضرعم ىف لوقن نأ باقعلا ةعزه راثآ انضرعتسا نأ دعب عيطتسنو

 هتمظعنم مغرلاب « كرآلا ىف نيدحوملا راصتنا نإ « كرألا ةكرعم نيبو اهنيب

 ةلاتشق بصي ملو « ةقيمع راثآ نع ةينارصنلا اينابسإل ةبسنلاب رفسي مل « هناعلو
 « ةريصق ةرتف ىف هنمضبنت نأ تعاطتسا « تقام ىركسع فعض نم رثكأب
 «ةروداما رّتسإ ةقطنمل ةرباع تاوزغب الإ هباقعأ ىف اوموقي نأ نودحوملا عطتسي ملو

 )١( ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا 840

 )١( ص ةيشوملا لللا 1887.
 . 088 ص ؟ ج بيطلا مفن ىف ىرقملا (؟)
 . 54 ص ةينلا ريخذلا 20

 31١8. ص ١ ج ( ةرهاقلا ) « ةلكتلا م ىف رابألا نبا (ه)
 . 8*١ ص راطعملا ضورلا )١(

 ( ؟ ج نيدحوملاو نيطبارملا - ) ١



 تالالاك

 ولواحم مل مهنكلو « لعفلاب ةلطيلط اورصاح دقو « ةلطيلطو ةريبلط ىتقطنمل مث

 « مدقت امم سكعلاب انيأر دقف « باقعلا ةمزه امأ . اهيلع ءاليتسالا اوعيطتسي ملوأ

 , ةقيمعلا ةمادهلا راثآلا نم اهل ناكام

 هذه ءازإ تمصلاب ذولي نأ دري مل رصانلا نأ « ًاقح شهدملا بيرغلا نمو

 تهجو « ةيمسر ةلاسر ىف هراذتعا اهنع مدقي نأ دارأ لب « ةحدافلا ةئراكلا

 كلذو «سلدنألاو برغملا دعاوق نم اهريغ ىلإو شكارم ةرضح ىلإ ةءليبشإ نم

 لوصف ضعب برغملا نايبلا بحاص انيلإل قن دقو . ه 504 ةنس رفص رخاوأ ىف
 صقي اهفو «شايع نب هللا دبعىنأ بتاكلا ريزولا ءاشنإ نم ىهو « ةلاسرلا هذه
 « ابابلا ماههاو « نيملسملا ةبراحمل نماثلا وسنوفلأ تادادعتسا ةصق رصانلا انيلع
 اراقانو نوجارأ ىكلم مامضنا نم ناكامو ءهرزأ دشو هتنواعم ىراصنلا رابحألاو

 ىف نيقيرفلا نيب تبشن هنإ انل لوقيو « ىراصنلا ءاقلل هريس انل فصي مث . هيلإ

 . « حاورألا تصخرأو« حافكلا اهيف دتشا و ةكرعم « ةشرملاب ١ فورعملا عضوملا

 ةبقاع تناكف « نيرفاكلا ىلبيو « نينمؤملا صحم نأ دارأ هللا نكلو » لوقي مث

 نيد ديس دو ةبقاعلاو «نابلصلا لهأل صوصخلا ىلع مويلا

 اتك هللا ةردقب ةسورحم « مهناوج ةزيزع نوملسملاو « ناقيرفلا زجاختو
 لل رن نوركلا سو. انتل لحمل نب د الا رن ترخلا نا

 : هتلاسر ماتخ ىف لوقي مث . «الاجم موق لكل اهف هللا لعجب نأو ءالاعس نوكت نأ
 « ةيقاب مازعلاو « ةروشنم تايارلاو « ةروفوم شويحلا هللا مكقفو تناك اذإو و

 دادمإلاو «رافكلا ىلع ةركلا اورظتناو « نهم ال انإف اونهم الف « ةيفاو هللا تايافكو

 ىح « نينمؤملا كرتيل هللا ناك اف « رإصنألا ريخ مه نيذلا هللا دنجم «

 . اليبس نيئمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجب نلو .« اليبو ًاذخأ مهءادعأ لخأي

 اوملعتلو « اهبنك اههنك ىلع ةلزانلاو « اههجو ىلع ةعيقولا هذه مكدنع نوكتل مكانفرعو

 , 20, مالسلاو ليلقالو ريثك مهنم بيصأ الو « ليتق نيدحوملل ردي مل هنأ

 اهفصي ىلا « ةلاسرلا كات لثم ىلع خرؤملا قلعي قلعي نأ بعصلا نم ناك اذإو

 لوقلا نكمم هنإف « «بذاكلا فرخرزلا » ليبق نم اهنأب راطعملا ضورلا بحاص

 ىف اهنأش نيوهنو هتبكن نع راذتعالل « موزهملا ةفيلحلا نم ةئيرج ةلواحم اهنأب
 . مهطغم نم فيفختلاو « مهفطع راردتساو « هتمأ سوفن
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 باقعلا ةعقوم ىف مظعلا هرفظ رثأ ىلع « ةلاتشق كلم نماثلا وسنوفلأ لواح
 ىف ىلوتساف « ةيمالسإلا ىضارألا نم عاطتسي ام عاطتقاب هرصن رامث ىتتجي نأ

 نصح اهنيب نم ناكو « ةيحانلا كلت ىف ةيمالسإلا نوصحلا مظعم ىلع لئالق مايأ
 « جلبو « ةعقوملا لبق هالخأ دق ناك ىذلا « ( باقعلا نصح ) لاّرف

 حرسم نعنادعبتال نيتللا «ةدّبأو « ةساّيب ىنيدم ىلإ راسم . اسولوتو «سوينابو
 ناك نكلو « اهلهأ ٍظعم اهرداغ دق ةسايب تناكو . لحارم عضب ىوس ةكرعملا

 اهدجسم برخو « اهرود قرحأف « نيرافلاو فاعضلاو ىحرحلا نم ريثك اهم
 ةنيدم ىلإ راس مث . ىرسأ مهضعب ذخأو « اهب هدجو نم مظعم لتقو « عماجلا

 نمو « ةسايب لهأ نم مهلع دفو نمبو « اهلهأب جومت تناكو ءاهنم ةبيرقلا « ةدبأ
 « ةئيصحلا اهراوسأ ءاروتعنتما دقو «ةبهأو عافد ةلاح ف تناك اهنكلو «نيرافلا
 ضعب ىراصنلاب تقحلو « نوملسملا دمصو « اموي رشع ةثالث وسنوفلأ اهرصاحف

 رانيد فلأ فلأ اهردق ةيدف اوعفدي نأ ةياهلا ىف نوملسملا ضرع مث « رئاسملا
 هاليمزو وسنوفلأ لبقف « مهرئاعشو مهنيدب اوعتمتي نأو « ةرح ةنيدملا كرتت نأ ىلع

 اورصأو « هذيفنت ف اوضراعرابحألا نكلو « ضرعلا اذه ارافانو نوجارأ اكلم
 دهعلا اوضقنو « طغضلا اذه دنع كولملا لزنف « طرشالو ديقالب ةنيدملاملست ىلع

 5 ًافلأ نيتس ءاهز اهلهأ نم اولتقو «ةنيدملا ىراصنلا دونحلا محتقاو « عوطقملا
 « تاعانشلا هذبم اهسفن ةينارصنلا ةياورلا فرتعتو . ردقلا اذه لثم مهنم اوبسو

 مهدحو ايابسلا اهضعب ردقيو « فلأ ةئاع « ةدّنبأ لهأ نم ىبسو لتق نم ردقتو
 لخد وسنوفلأ نإ « رصاعملا خروملا وهو « ىشكارملا انل لوقيو « 22فلأ ةئاعب
 اوثلم امب «نايبصلاو ءاسنلا نم ىلا نم هباحصأ وه لصفو ىبسو لتقف « ةونع ةدبأ
 مده مث .29ةعزملا نم نيملسملا ىلع دشأ هذه تناكف « ةبطاق مورلا دالب هب
 . ايابي ابارخ تحبصأ ىح اهناكس نم تلخ نأ دعب « ةنيدملا رود ىراصنلا

 ناكو « لحارم عضب ىوس نايج ةنيدم نيبو نيرفاظلا ىراصنلا نبب نكي مو
 « ةماحلا ةيسلدنألا ةدعاقلا هذه عازتنا ىلإ ةلاتشق كلم دصقي نأ ىعيبطلا نم

 : قلو + موي ساةيررتلا ةديرتااد ايفا جاد 00)
 . كسا : [سمعمأم ةاسمطقفع, الا, 11 م. 7
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 امف راها ىلا فورظلا كلت ىف «هتيغبب زوفي نأ ققحما نم ناكل كلذ لواح ولو

 تداس دقو «مقافتت تناك نيوقلا بعاصم نكلو . سلدنألاب ىامألا عافدلا طخ
 تناك مث « مئانغلاب مه.ديأ تألتما نيذلا « رفاظلا شيحلا دونج نيب ىضوفلا

 تصغ ىلا ثثحلا نفعتو « ةرارحلا دادتشا ءارج نم مهب ءابولا راشتناب ةماطلا

 ةلطيلط اولخدو « لامشلا وحن مهتاوقف ىراصنلا كولملا دتراف « نايدولا كلت اه
 « رصنلاب ًاجاهتبا ركشلا تاولص تميقأو « مخض ىكولم بكوم ىف ةلاتشق ةمصاع

 ًايموق ًاديع « رصنلا هيف ققحت ىذلا مويلا وهو « هيلوي ١5 موي ودغي نأ ررقتو
 . « بيلصلا رفظ : ديع ىمسيو « ةلاتشق ءاحنأ رئاسو ةلطيلط ىف هب لفتح

 رخآى ةكرعملا ناديم نم رف نأ دعب هنإف « هللا نيدل رصانلا ةفيلخلا امأو اذه

 . اهلصوف ةيليبشإ ىلإ ًاعرسم اهرداغ مث ناّيج ىلإ راس لبق نم انرشأ اهسح « ةظحل

 راذتعالاب هباتك اهنم هجوو « ه 504 ةنس رفص رهش رخاوأ ىف « لئالق مايأ ىف

 ناضمر رهش ىتح ةيليبشإب امقم ثبلو . سلدنألاو برغملا دعاوق ىلإ «ةثراكلا نع

 « ةودعلا ىلإ رحبلا ريع مث « رمأب ىلابيالو انكاس كرحال وهو « ماعلا اذه نم
 هدلول دهعلا ةيالوب ةعيبلا ذخأ ىتح اهم رقتسي داكامو « شكارم ةرضح ىلإ الفاق

 هل بطخو « نيدحوملا ةفاك هعيابف « رصنتسملاب بقلملا فسوي بوقعي ىنأ ديسلا
 ةنس ةجحلا ىذرهش رخاوأ ى كلذو « سلدنألاو برغملاب ربالا عيح ىلع

 لوقي . سانلا نع بجتحاو « هرصق كلذ دعب رصانلا مزل مث . ةئاسو عست

 « ًاقبتغمو ًاحبطصم هيف ماقأف « هتاذل ف سمغناو » : ساطرقلا ضور بحاص
 قوتو « رصانلا ضرم « م٠5 ةنس نابعش ربش لئاوأ قو . ءاسم حابص ىأ

 دقو .©0( م1117 ةنس ريمسيد 717 ) نابعش نه رشاعلا ءاعبرألا موي ءاسم ىف
 , ؟9باقعلا ىف هتبكن راثآ نم ًاملأو ام ىفوت هنإ ليقف « هتافو بابسأ ىف فلتخا

 «هثارزو ضعب ربدتب « ًامومسم تام هنإ ليقو «©9بلك ةضعنم فوت هنإ ليقو

 اورغأف « مهسئاسدو مهلعف ءوس نم مهنع هغلب امل « هماقتناو هتمقن نم اوشخ نم

 -ىريونلا) رشاعلا مويلا وأ نابعش نم سماحلا مويلا هنإ ركدف « هتافو موي ىف فلتخا )١(
 . 1١50( ص ساطرقلا ضور ) رشع ىداحلا مويلا هنأ ركذو « ١8٠١( ص م ج وريمير ةعبط

 نابعش نم رشاعلا ءامبرألا موي ىف هتافو خيرات عضي هرصاع نم برقأ وهو ىثكارملا نكلو
 . ( 184 ص بجعملا )
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 ىشكارملانكلو ,©0هئيح نم تافف رمح نم حبق ى هل ملا عضوب هيراوج ضعي

 نإ انل لوقي ؛ ثداوحلا كلتل هترصاعمل «ةقثلالإ ب رقأو ًاعالطا رثكأ كلذ وهو
 موي كلذو « هغامد ىف مرو نم ةتكس هتباصأ هنأ رصانلا ةافو نع هغلب امحصأ

 نينثالاو دحتألاو تبسلا موي ملكتي ال انكان ماقأف + نابعشنم نولخ سمح ةعمجلا

 نولخر شعل ءاعبرألاءوي فوتو ء كلذ ىأف دصفلاب ءابطألا هيلع راشأو « _

 ,20: مشحلا ةصاخ هيلع ىلصو + سيما موي نفدو « 5٠١ ةنس نابعش نا

 نيدحوملا ءافلحخلا نم تبثلا كلذ رخآ « هللا نيدل رصانلا دمحم ةفيلخلا ناكو

 ثادحألا كلت مأ ناكو « ةمساحلا ةمخضلاثادحألا ضعب مهرصعب تن رتقا نيذلا

 كلذب نرّتقيو ءهدهع ىف ثداح عمأوهو « ةيقيرفإ ىف ةيناغ ىنب ةروث مطحت الوأ
 ةلودلا ناكرأ تزه ىلا ةموثشملا باقعلاةبكن ايناثو « ةقرويل نيدحوملا حتف

 هنأب نذؤي ام هدهع ةيادب ىف ةمث نكي ملو . سلدنألاو برغملاب ةيدحوملا
 ةلوص تناك لب « ةريصقلا هترتف ىف هيلإ ىهتنا ىذلا « رايهنالا كلذ ىلإ رئاص

 . ةيدحوملا ةفالخلا للظت تلازام + رهابلا كرآلارصن تايركذو « ةميظعلا هيبأ
 مظنتو نوثثلا ةرادإ ىف ةرهاظ ةمه ىدبأو « ةنسح ةيادب هدهع رصانلا أدب دقو
 عرذتي مل هنكلو « نيشترملاو ةملظلا لاعلا ءاصقإو « داسفلا ةدراطمو « ةرادإلا

 ناكو . داديتسالاو قزنلا كلذ ىف بلغي ناك لب « «رظنلا دعبو ةيورلاب كلذ ىف

 «نيدحوملا خايشأ ءارآي دشرتسي هتوتف خرش ىف لازيام وهو « ةيادبلا ف رصانلا

 « صفح ىنأ نب دحاولادبع دمحم ىنأ خيشلا ءارآب اهسالو « ىربكلا نوئشلا رييست ىف

 لبقي دعي ملو « رمألاب دبتسا « هدعاس دتشا ال هنكلو ء روصنملا هيبأ ةيصول ًاقفو

 « دحاولا دبع دمحم ىنأ خيشلا حصن ضفر هنأ ىتح « دحأ نم ةروشموأ ًاحصن

 تبّنا ىلا « ىربكلا هتوزغ ىلإ ريسي الأب « ىلدنألا نوئش ىف هراشتسا اهيح

 لامعألا نم ركذي ءىش رصانلا دهع ىف عقي ملو . باقعلا ةعقوم ىف هتبكنب
 نم صاخ ء ىش ىلع رصانلا نكي ملو « هدجو هيبأ دهع ابم زاتما ىلا « ةيئاشنإلا
 « نيزرمملا ءالعلا كئلوأ نم دحأ هطالب ىف عمتج ملو « ةفرعملاوأ مولعلا عاونأ

 « نيقلملا ءارعشلا ضعب طقف هطالبب ذولي ناك امنإو « هيبأ لوح اوعمتجا نيذلا

 . امهربغو ىمخللا دلاخ هريزوو «ىوارحلا سابعلا نأ لثم ءمدقت ايف مهانفرع نيذلا

 . 15١ ص ساطرقلا ضورو « ؟46 ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا )١(

 . 98٠١( ص 8 ج وريمير ةعبط ) ىريونلا هلقثو « 1١84 ص بجعملا )١(



 تامسطاللاس

 تافص « نايع دهاش امرو « رصاعم خرؤم وهو ىشكارملا انل فصو دقو

 ريكأ ناك« روغلا ديعب «تمصلا ديدش « قارطإلا ًاريثكن اك : هلوق ىف رصانلا

 ضوحلا ليلق « ءامدلا نع ًفيفع « ًاعاجش املح « هئاسلب ناك ًاذثأ هتمص بابسأ

 «ءامدلا نع ةفعلاب رصانلا فصو نأ دقتعن نحنو .«10«اليخم ناك هنأالإ «هينعبال اهف
 ضعب ءامد كفس ىف هعرست نم « مدقت اهف « هانيأر امل « هعضوم ريغ ىف فصو

 ناك هنإ ١ ساطرقلا ضور بحاص :لوقيو . نييسلدنألا ةداقلا ءامدو « لاعلا

 « هيأرب بيصم « دهحلا دعب الإ رومألا هلصت داكت ال «باجحلا ظيلغ «ةمحلا ربك

 «رصانلا فصويف « هصخش نع امأو ©96 هسفنب هتكلمم ريبدتو هرومأ ىف دبتسم
 . ةماقلا نسح « مسحلا ليحن « نينيعلا لهشأ « ةيحللا رقشأ « ضيبأ ناك هنأب

 نم رزوتسا مث « ناجوي نب نمحرلا دبع هيبأ ريزو ةيادبلا ف رصانلل رزوو
 دمحم هللا دنع وبأ هدعب نم ةرازولا ىلو مث ءروصنملا ةفيلخلا نب مهاربإ هاخأ هدعب

 ىلع ةقياللا لف ناكو « ةنسح ةريس اهف راسف 2 نارمع ىبأ نب ىلع نبا

 « رصانلا هلزع م « دنحلاو ةيعرلا ىلإ قاسحنإلاو لدعلا رشنو « ريما لعف

 . عماج نب مهاربإ نب هللا دبع نب ناع ديعس وبأ « هدعب نم ةرازولا ىيلوو

 ترموت نبا ىدهملا بعص نمو ءارزولا نم ةرسآلا هذه دج وه مهاربلو

 ىضاق ىب نب دمحأ مساقلا وبأ « رصانلل ءاضقلا ىلوتو . هيلإ ةراشإلا تقبس اهسح
 عمل ١ ةنسوف قوت حس هبصتمب ىف كيلق «ناورم ني.دمع هللا دبعويأ مث« يأ

 رصانلا دهع ةيقب رمتساو « نارمع نب ىسيع نب ىسوم نارمعوبأ ءاضقلا ىف هفلخف

 شايع ىنب ةرسأ نم نانثا رصانلا باتك نم ناكو . رصنتسملا هنبا دهع نم ًارطشو
 شايع نب نمحرلا دبع نب دمحم هللا دبعوبأ عرابلا بيدألا بتاكلا امه « ةعماللا

 ناكو « شايع نب ثالملا دبع نب شايع نب ىلع نسحلا وبأو « لبق نم هيبأ بتاك
 . ىزازافلا نئفاخم نب دمحم هللا دبع وبأو « نمؤملا دبع باتك نم هوبأ

 لهأ نه ى.لدنأ وهو ىنارملا فسوي جاجحلا وبأ هشيج باتك نم ناكو

 ىوس دلولا نم هللا نيدل رصانلا بجني ملو . عينم نب دمحأ رفعج وبأو « شيرش

 ىحنو « هدعب نم ةفيلخلاو « هدهع ىلو رصنتسملا فسوي مه « « نينبلا نم ةثالث

 . تانبلا نم ددعو « قاححإو ءه ٠" هم ةنس ىف هييأ ةايح ىف قوت دقو

 .1ا56 ص بجعملا )١(
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