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 رشاعلا ىف «هللا نيدل رصانلا دم ةفيلخلا ةافو دعب « ةيدحوملا ةلودلا لخدت

 لالحنا ةلحرم « اهتايح لحارم نم ةديدج ةلحرم ىف « ه 51١ ةنس نابعش نم
 نمؤملا دبع ىب ةرسأ رثتنتو « شرعلا عازتنا ىلعرمتسم ىلخاد عارصو « درطضم

 « ةيدحوملا لئابقلا لمش رثتنيو « ةمصاختم ةفيعض بازحأو عيش ىلإ « ةغعاشلا
 ةمخضلا اهدراومو ةيدحوملا ةلودلا ىوق راهنتو « كاذوأ قيرفلا اذه دييأت لوح
 هذه ذختتو « ةرمتسم ةيراحتنا كراعم ىف « سلدنألاوأ برغملاب ءاوس « اعابت



 ما

 تبكن نأ سلدنألل قبسي مل « ًامو:شم عبط « صخألاب سلدنألا ىف ةلحرملا
 نيدحوملا نيب امف الوأ « ةيلهألا برحلل امرطضم ًاحرسم ديدج نم ودغتف « هلثمب

 هذه لالخ ىفو « مهسفنأ سلدنألا ءانبأ نيب ايف ايناثو « شرعلا ىلع نيسفانتملا
 ةصرفلا زاجنال برم اينابسا زفحتت « ةيموقلا ةنحللا نم ةرماغلا ةجوملا
 زتو « « دادرتسالا » حوتفل جمانرب رطخأ « ةءهافتم ةنواعتم ظنتو « ةحئاسلا

 اهلك ةيسلدنألا ةمألا رياصمو « ىربكلا ةيسادنألا دعاوقلا رياصم

 مويلا ىف 2 رصانلا دمحم هابأ «© فسوي بوقعي وبأ 2 هللاب رصاتساا فلخ

 (م1111 ةنس ريمسيد ا/) ه 51١١ ةنس نابعش نم رشع ىداخلا ىف «هتافول ىلاتلا
 اهنإ ليقو « نموا دبعنب فسوي نب ىلعىنأ ديسلا تنب ةمطاف .ىه « ةرح همأو
 ةرشع ةسداسلا ىف ىنف هتيالو نيح رصنتسملا ناكو . «92رق ىعدت ةينارصن دلو مأ

 ىرخأ لاوقأ كانهو « ©9م ه4 ةنس لاوش لوأ ىف هدلوم ناكذإ « هرمع نم

 ىه ذإ « ىلوألا ةياورلاب ذخألا لضفن اننكلو « 29هرمع نم ةرشاعلا ىف ناك هنأب

 ذخأيو « هدلوم خيرات انل مدقي ىذلا وهو « رصاعملا ىدحوملا خرؤملا ةياور

 . ©9نودلخ نباو ناكلخ نبا اه ناريبك ناخرؤم ةياورلا هذبم

 «ةرمسلا اص « ايحملا ليمح « دقلا نسح « امسو ىبف رصنتسا فسوي ناكو

 « هنم اهجو نسخأ نمؤوملا دبع ىبب ىف خرؤملا لوق ىلع نكي ملو « لحكلا ديدش
 ةيالوب ةعيبلا هل ذحخأ دق هللا نيدل رصانلا هوبأ ناكو . «2ةبطاخملا ىف غلبأ الو

 ةجحلا ىذ رخاوأىف « باقعلا ةعقونم رثأ ىلع « سلدنألا نم هدوع بقع هدهع
 « ةصاخلا ةعيبلا هل ذخأ نم لوأ ناكو « لئالق ربشأب هتافو ليبق «ه 504 ةنم

 صفح ىنأ نب ىبحن ايركز وبأو « نمؤملا دبع نب ىسيع ىموم وبأ هدج مع
 رمع نب زيزعلا دبع دمحم وبأ نيدحوملا خايشأ نهو « نمؤملا دبع نب رمع

 ناورم وبأو « قرشلا دحاولا دبع ىسوم نب ره ىلع وبأو « ىناتنهلا ديز ىلأ نبا

 ىثكارملا ةيئاثلابو « ( ١1١ ص ) ساطرقلا ىضور بحاص ىلوألا ةياورلاب لوقي )١(
 .( 1١84 ص بجعلا )

 . 184 ص بجعملا ىف ىثكارملا (؟)
 بحاصو « 54م ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا ف ىراذع نبا ةياور ىه هذه (؟)

 . ١م ص ةيشوملا للحلا

 . 500 ص 5 ج ربعلا ىف نودلخ نباو « 44 ص ١ جنايعألا تايفو ىف ناكلخ نبا ( 4 )
 . 404 ص ؟ ج نايعألا تايفو )2(



 اماثوال

 خايشألاو ةبارقلا نم رفنلا ءالؤه ناكو « للمنيت لهأ نم فسوي نب كلملا دبع
 ةيصوتب كلذو « هبجوتو ىبصلا ةفيلحلا ىلع ةياصولل مهسفنأ اوبصن نيذلا م
 « ةعمجلاو نيفحتلأ | قوي ةصاخلا ةعيبلا تقرغتساو « قوتملا ةفيلحلا هدلاو نم

 , ةماعلا ةعيبلا ءادأب نذأ تبسلا موي ىفو « نابعش نم رشع ىناثلاو رشع ىداحلا
 شايع نب هللا دبع ايأ نأ « مويلا كلذ دوهش نم ناك دقو « ىشثكارملا انل لوقيو

 عياب ام ىلع نينمؤملا ريمأ نبا نينمؤملا ريمأ نوعيابنت » سانلل لوقي ًامئاق نأك بتاكلا
 ةعاطلاو عمسلا نم « هللا لوسر « ملسو هيلع هللا ىلص « هللا لوسر باعحأ هيلع

 . نيملسملا ةماعلو هتالولو هل حصنلاو « رسيلاو رسعلاو « هركملاو طشنملا ىف

 مكمعت امم ايش مكنع رخديال نأو « مكثوعب رمجم الأ هيلع مكلو . مكيلع هل ام اذه
 ىلع هللا مكناعأ « مكنود بجتحال نأو « مكءاطع ركل لجعي نأو « هتحلصم
 نأ ىلإ ةفئاط لكل لوقلا اذه ديعي ناكو . «مكرومأ نم دلق ام ىلع هناعأو « ءافولا

 فلتخم نم نيمداقلا دوفولاو نايعألا تاعيب كلذ دعب تذخأو . 212ةعيبلا تضقتنا
 ديدحلا ةفيلخلا ذختاو . سلدنألاو برغملاب دالبلا فلت تاعيب تدرو مث « ءاحنألا

 . ,©0هللاب رصتتملاب ًاضيأ بقل هنأ تاياورلا ضعب ىفو « هللاب رصنتسملا بقل
 صفح ىنأ نب دحاولا دبع دمحم ىنأ خيشلا ىوس ةعيبلا ميدقت ىف رخأتي ملو

 لذب عماج نب ديعس ابأ ريزولا نكاو . رصنتسملا نس رغصل كلذو « ةيقيرفإ ىلاو
 . «©0دعب ايف هتعيب تاصوف « رمألا اذه ةيوسنل خيشلا ئدل هيعس

 هللا دبع نب نامع ديعس وبأ « لبق نم هيبأ ريزو رصنتسملل ةرازولا ىلوتو

 ايركز هفلخو لزّتع مث ء ه51هةنس ىتح ةرازولا ف رمتساف « عماجنب مهاربإ نبا

 ىنعأ ءروصنملا بوقعي ةفيلحلا تنب نبا وهو . ىجرزحلا ليعامسإ نب ىحب نبا
 رصنتسملل ةباتكلا ىلوتو . هدهع ةيابن ىتح ةرازولا ىف رمتساف « رصنتسملا ةمع نبا
 . شايع نب سحلا وبأو « شايع نب هللا دبع وبأ لبق نم هدجو هيبأ بتاك

 رومألا ريبدت نع الغتشم ةلاطبلاو ةعدلا ةايح ىلإ الايم ديدحلا ةفيلحلا ناكو

 نكمال ىرخأ ةرابعب وأ «كلملا ماهم نم ء ىش هينعيال 29 بابشلا عزاون هيضتقت امب
 خايشألا همرييو هاري امل ًاقفو ىرجت رومألا تناكو . اهم ءىشب ةيانعلا نم

 )١( ص بجعملا  1866و65م1١.

 .14 ص (ه 178 سنوت ) ىثكرزلل نيتلودلا خيراتو 2٠٠١ ص ساطرقلا ضور (١؟)

 5-2 ا. جا وفلج نإ 6 001 نعبر عداكلج نأ فق



 تاما

 هلالخ عقت مل « دوكرلاو ءودهلاب زاتم « مومعلا ىلع هدهع ناكو . ءايصوألا
 و 2 ةيدحوملا شويحلا دشحتت ملو « ام تاوزغ مظنت ملو « نأش تاذ ثداوح

 ءافلحلا لوأ دهع ذنم « رمألا هيلع ىرج امل ًاقفو « ةريزحلا هبش ىلإ رحبلا ربعت

 . ىلع نب نموملا دبع نيدحوملا
 « برغملاب تايالولا تالامع ىلع « ةداسلل هتيالو لوأل رصنتسملا دقعو

 رهاظلا ريمألاب بقلملا قعإ مهاربإ ايأ ديسلا ساف ةنيدم ىلع ىلوف . سلدنألاو
 ىضترملا ةفيلحلاوبأ وهو « ةطانرغ ىلع آيلاو ناكو نمؤملا دبع نب فسوي نبا
 رمال كاهج نخأ ف ةطانرغل هتيالو مايأ اذه قمسإ مهاربإ وبأ ديسلا رهتشا دقو
 ةطانرغ جراخ هأشنأ ىذلا رصقلا اهلجأو اهمأ نم ناكو « اهم ةينارمعلا هنآشنع
 هم دهر د يضبا وجال سام

 ةرم رصنتسملا دهع ىف ةطانرغ مكح ىلو قعحإ ديسلا نأ رهاظلاو . « ديسلا رصقب ه
 « رصقلا اذه مامأ أشنأ هنإ « ةيشوملا للحلا » بحاص انل لوقي ذإ « ىرخأ
 الزم ةطانرغ كولم مايأ ؛ ديسلا رصق ١ لمعتسا دقو . ه 51١6 ةنس ىف ةطبار
 ةيحاض ىف « هلالطأ ضعب مويلا ىح موقت تلازامو « ةيكولملا ةفايضلل
 , 62( ةلمرأ و ةامسملا ةطانرغ

 فورعملا وهو « روصنملا بوقعي نب قاممإ ابأ ديسلا همع ةيليبشإ ىلع ىلوو
 نيل ذيب نب تسريرزو سيرا ياليت دبا عاقسو « لوحألاب

 « اهنوثش ريبدتب ىنعي « اهلع ًاربمأ نوكي نأو « اهتيصق ىف رقتسيل سنوت ىلإ
 ىلاو صفح ىنأ نب دمحم ىأ خيشلا بناج ىلإ « قرويملا دض اهنع عافدلاو
 أشنأو « ةيدهملا باب ىلع نيجرعلا أشنأ ىذلا وه اذه ءالعلا وبأ ديسلاو . ةيقيرفإ
 20 ال هتيالو مايأ ريهشلا بمهذلا جرب ةيليبشإب أشنأ مث « ديدحلا ةتبس باي

 ىمطافلا ةروث دامخإ وه ءرصتتسملا ةيالو ىف عقو نأش وذ ثداح لوأ ناكو

 هفرع دقو « ةلماك ىعدلا اذه ةصق ىشكارملا انل ىور دقو . ىديبعلا

 رابخأ ىف ةطاحإلاو « ١75 ص ةيشوملا للحلا « هفصوو «ديسلا رصق » ركذ ىف عجاد )١(
 « ةيقابلا ةيسلدنألا راثآآلا » ىباتك عجارو . هالاو 04# ؛ 0١0 ص١ ج (1985) ةطانرغ
 . 1195 ص ( ةيناثلا ةعبطلا )

 نضورو 200 صا“ جا نودلخ نباو ©« ١./و ٠48 ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا 2

 . 15١ ص ساطرقلا :



 تالا اع

 ةفيلخلا دلو هنأو « ديبنع ىنب نم هنأ ىعديو « نمحرلا دبع همها ناكو : هب عمتجاو

 ةفيلخلا مايأ « برغملا ىلع درو دق ناكو . نييمطافلا ءافلحللا رخآ هللاب دضاعلا

 نأ ىلإ « دالبلاب فوطي رمتساو « هل نذأي ملف هب عاّمجالا ىلإ ىعسو « روصنملا
 نأ يلإ هنس ىف لزي ملف « هه95 ةنسى لقتعاو «رصانلا ةفيلحلا رمأب هيلع ضبُق

 ليعامسإ نب ىبحم ايركز وبأ هيف هل عفشف « ه 50 ةنس ىف ةيقيرفإ ىلإ رصانلا كرخت

 ىأب لغتشي الأو « ةنيكسلا مزتلي نأ ىلع « هحارس قالطإ ىلع قفاوف « ىجرزملا
 شكارم رداغ ىح « هتيرخ درتسي داكام ىعدلا نكلو . هيف بوغرم ريغ رمأ

 اوناكو « هتوعد مهبذج نم نوريثك هلوح فتلا كلانهو « ةجاهنص دالب ىلإ

 «تءصلاو قارطإلا رثكل جرلا اذه ناكو ١» شكارملا لوقي . هنولجبيو هنومظعي

 « نيحلاصلاب نيهشملا نم هتدهش نم رْثكأ ىف رأ ملف « نيترم هتيقل « ةئيفلا ندح
 مالكلا نزوو « فارطألا نوكسو « سفنلا ءوده نم « ةرهاظلا بادآلا ىف هلثم

 مث . ٠ ةطرفملا ةضايرلا عم « اهعضاوم ءايشألا عضوو « ظافلألا بيترتو

 اهلاو هيلإ جرخف « ةسالعس ةنيدم بوص ًاهجتم هعومج ىف لجرلا اذه جرخ
 « ىديبنعلا همزهف ٠ نمؤملا دبع نب رمع صفح ىنأ نب ناملس عيبرلا وبأ ديسلا
 « ربربلا لئابق نيب لقنتي ىديبعلا لازامو « ةسالعس ىلإ هلولف ىف دتري نأ رطضاو
 ناك ذإ « ةعاج هلوح تبثتوأ « ناكم ىف رقتسي نأ نود « عضوم ىلإ عضوم نم

 دالبلاب لصأ الو هل ةريشع ال « ناسللاو دلبلا بيرغ» ىشكارملا لوقل ًاقفو
 ةيدحوملا تاطلسلاتناكو . ساف زاوحأ ىلإ ريداقملا هب تمر ىتح « هيلإ مجري

 ديسلا وهو « ساف مكاح هعدوأو « ةنيدملا رهاظب هيلع ضبنقف « لح اًنيأ هدراطت
 رمأي رصنتسملا هيلإ بتكف « هرمأب رصنتسملا ةفيلحلا ىلإ بتكو « قبطملا « قامحإ
 « شكارم ىلإ هسأر تلسرأو « هديجج بلصو « هقنع برّضف « هبلصو هلتقب
 , ©0نييلغتملاو راوثلا سوؤر نم ىرخأ ةدع بناج ىلإ كلانه تقلع ثيح

 « (م ١1١8 )هكا ةنس قى ىديبعلا ةروث خيرات ىراذع نبا عضيو

 هنأ معزي ناكو «٠ سوتسلا ملقإ نم « ةلوزج دالب ىف هتروثب ماق هنإ لوقيو

 نودحوملا هب رفظ ىبح هتوعد ثبي لزي ملو « ىعيشنا هللا دبع ةيرذ نم ىمطاف
 « ىشكارملا ةياورب ذخألا رثؤن اننأ ديب .©0ساف باب ىلع هسأر قلعو لتقف

 )١( ص بجعملا ف شكارملا 185 .

 . #84 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا 2 ؟)



 1 اال #

 . ليصافتلا نم انيلإ همدقي امم درفني وهو « نايع دهاشو رصاعم وهو
 مهاربإ شكارم ىلإ لصو ( م1116 ) ه1 ةنس « ماعلا اذه سفن ىفو

 نأش ىف ىدحوملا ةفيلخلا ىلإ ًاريفس « ةلاتشق كلم ريزو ىدوبلا راخفلا نبا
 تياتك ادعو و « ةيشرلا هالحا#: هةراسضو أو صفاتلملا صرف ع ١) دقعو نداهلا

 خيشلا ىلإ ىئاثلاو « نايج ىلاو عيبرلا ىلأ ديسلا ىلإ 2و سادنألا ىلإ
 عم ملسلاو نداهللا دقع امهلإ بلطي « ةبطرق ىلاو صفح ىنأ نب سابعلا ىنأ
 قنا ىلا طورشلل ًاقفو ٠ سلدنألاب نيدحوملا دالب عيمح ىلع « ةلاتشق كلم
 « هكيلم نع ةباين ىلاتشقلا ريفسلا اهم مزتلاو « راخفلا نبا نيبو ةفيلحلا نب اهلع

 سلدنألل تققح « ةبيط ةوطخ « وحنلا اذه ىلع ةلاتشق عم للسلا دقع ناكو

 : ©90مالسلاو ءودهلا نم ةرتف

 ملسلا دقع ىلإ ىعست نأ ىلع « ةلاتشق تلمح ىلا ثعاوبلا مهفن ىكل بجيو
 ةكرعم ىف قحاسلا اهراصتنا ىلع ماوعأ ةثالث ىوس ضمب املو « نيدحوملا عم

 ىف رفاظلا وهو « ةلاتشق كلم نماثلا وسنوفلأ ىوت امل هنأ ركذن نأ « باقعلا

 لفطلا هدلو شرعلا ىلع هفلخ « م ١714 ةئنس ربوتكأ ىف « باقعلا ةكرعم ىف

 همأ تلوتف « هرمع نم ةرشع ةيداحلا زواج دق نكي ملو « ( ىكيرنإ) ىرنه
 ىف اهفلخف « لئالق ربشأ دعب تيفوت اهنكلو « هيلع ةياصولا « رونويلإ ةكلملا
 ناكو « ةقّلطُملا نويل كلم عساتلا وسنوفلأ ةجوز ءاليجنرب اينود هتخأ ةياصولا
 اينودمهلإ اهلع تلزانتف « مهسفنأل ةياصولا عازتنا ىلإ نوحمطي ءايوقألا ارال ل1
 وأ « كلم ىأ ىلع برحلا اونلعي الأ اهمهأ « اهمارتحاب اودهعت طورشي اليجنرب
 ةكلملا ةقفاوم نود « بئارض ةيأ اوضرفي وأ « عابتألل ىضارألا نع اولزانتي

 كلملا فوت ىتح « ًآئيح وحنلا اذه ىلع ةلاتشق ىف رومألا تراسو . ( اليجنرب )

 ةيبصلا ضعب عم بعللا لالخ هباصأ حرج نم ليلقب كلذ دعب ىرته ىبصلا
 مادقتساب اليجنرب ةكلملا ترداب ذئدنعف : 1811 ةنس هينوي ىف كلذو « نيرخآلا

 ف ايبص ناكو « نويل كلم وسنوفلأ نم هب تقزر ىذلا وهو ودنانرف اهدلو
 « ديلولا دلب ىلإ تراسو « نيصلخملا ابححس ءاعدتساو « هرمع نم ةرشع ةيناثلا

 اهدلول شرعلا نع لاحلا ىف تلزانت امنأ ديب «ةلاتشقل ةكلم اهسفن تنلعأ كلانهو

 . 44 نص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا )0غ(



 تالا تح

 « ىبصلا كلملا اذهو (م 1717 ةنس هيلوي لوأ ) ةلاتشق ىلع اكلم حبصأف ودنان رف
 , ©9سدقملا ودنانرف وأ « ثلاثلا ودنانرف دعب ايف ادغ ىذلا وه

 هنإف « فعضلاو لقلقتلا لماوع نم ةلاتشق شرعب قيحي ناك امع الضفو

 هلازتام تناك ءابولا راثآ نإف « ىضرلا ىلإ وعدن ذئموي نكت مل ةماعلا ةلاتشق لاوحأ
 « كلذ ءارج نم ضفخنا دق ىعارزلا جاتنإلا ناكو « ءاحنألا .ظعم ىف ةيشفتم
 . ناكسلا نبب ةعاحملا ترشتناو « ليصاحملا تكلهو

 مهفن نأ « ذئدنع ةلاتشق اهزوجت تناك ىلا فورظلا هذه ءوض ىلع عيطتسن
 عيطتست « مالسو ءوده ةرّف زوجت نأ ترثآو « ةملاسملا ىلإ ةلاتشق تحنج فيك

 . اهدراوم شاعنإ ىلع لمعت نأو « اهشرع دطوت نأو « اهنوئش ظنت نأ اهالخ

 . ةيداصتقالاو ةيعارزلا اهاوحأو
 ليئض ثداح عقو 2« (م 1815 ه 517" ةنس ىف ىنعأ ىلاتلا ماعلا فو

 زاوحأ ىف نيم ىب عئالط روهظ وه «ةلمتحما هجئاتنو «هازغم ىف ريبك «هرهاظ ىف
 « مل بتك نيذلا « موقلا كئثلوأ لصأ نودلخ نبا انل حرش دقو . ساف ةنيدم

 ةليبق نوطب نم نيساو ىنب بوعش نم مهف « دعب ايف نيدحوملا كلم اوعزتني نأ
 ةزراي ًاراودأ تبعل ىلا ةيرب ربلا لئابقلا نم ةدع اهملإ ىمتني ىلا « ةريبشلا ةتانز

 ءرمد ىنبو « نرفي ىنبو « هنويدمو « ةليغمو « ةوارغم لثم « برغملا خيرات ىف

 * نيرم ىب نإف كلذ عمو . مهريغو « داولا دبع ىبو « ةوارجو « ةغاوزو

 برعلاىلإ مهتبسن نوعجرُي « ةخماش الود برغملاب تداش ىتلا ةيربربلا رسألا .ظعمك

 الإ ىمتنت ىلا ةجاهْنص عجرتت ثيح نيطبارملا نأش ناك اذه نأ تيأر دقو

 مهن وعد بحأص بستني ثيح « نيدحوملا نأشو « ةيناعلا برعلا ىلإ اهتبسن ةنوتمل

 هتبسن نمؤملادبع مهتاود سسؤم عجرُيو « تيبلا لآ ىلإ « ترموت نبا ىدهملا
 ينباع لي. كافل يب ةلعم نب دارت ني رشم نب تاي نيل لأ

 « رازن نب رضم نب ناليع سيق نبرب دلو نم مهن] نولوقيف « نيرم ونب بستني
 رادي نب نتافنب جيدجو نب خوخامنب ىجاترو نب نيرمنب طامرجرلعألا مدجو
 كيس. نب مهارتإ نب علا نب بيثرو نيب هلل .دبع نب نايلصي نب تفي نبا

 ىولي ىبو ةنويدم ىب نم مهناوخإو « نيرم ىب لزانم تناكو .©2نيساو نبا

 ةلئامأسعمأع : ظتوتمملم 0ءمعبمل لع عوممممت 1. آلآ. م. 3880 8 381 )١(
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 ةسايلعسو الامش ةيولم ىداو نيبام « طسوألا برغملا ىف دم نب نيداي ىبو
 « نيداي ىب نم مهنا ربجو نيرم ىنب نيب بشنت ام اريثك كراعملا تناكو . يونج

 تناكو « دعب ايف ناسمات ةكلمم باصأ « داولا دبع ونب مهلإ ىمتني نيذلا مهو

 ناكو « نيداي ىبب نم مهموصخ ةرثكل « نيرم ىبب ىلع نايحألا ظعم ىف ةبلغلا
 نولوجتي « لحرلا ودبلا نم « ةقطنملا كلت ىف ةيربربلا نوطبلا ظعك نيرم ونب

 . بازلا دالب ىلإ ًاقرش مهنعظ ىف اولصو امرو « ًابرغو ًاقرش رافقلا كيتاه ىف

 ريزو نب دمحمل «روصعب كلذ لبق ةياورلا ركذت اهسح « مهف ةسايرلا تناك دقو

 هددعب نم نيرم ىنب رمأب ماق دمحم وت املو . نيرم نب طامرك نب سوكف نبا
 ةسايرلا ىف هناكم ماق ىفوت الف « ركسع هوخأ هفلخ مث « ةمامح هدالوأ ريكأ

 « نيدحوملا رمأ رهظ ىتح مهلع ًاريمأ لزي ملف «٠ بضخملاب بقلملا ىكي وبأ هدلو
 ةكرعملا هعم ضوخيل « ىلع نب نيفشات رثأ ىف ناسملت ىلإ نهوملا دلع فحزو

 رمح صفح ىلأ خيشلا ةدايقب نيدحوملا نم ةوق ثعبو « ( ه ها"9) ةساحلا

 ىولي ونيو نيداي ونب هلاتةل عمتجاف « ةتانز نوطب ن٠ جراوحلا ةبراحمل ء ىناتنهلا

 نيداب ونبو ىولي ونب نعذأو « مهعوج نودحوملا قزف « ةوارغمو نيرم ونبو
 . بازلا هاجتا ىف ءارحصلاب اوقحل نيرتم ىب نكلو . ةعاطلا ىلإ داولا دبعونبو

 .ىلع ىلوتساو « هتاوق ددبتو نيفشات عرصم رثأ ىلع «نارهو نماوملا دبعلخد املو
 نيدحوملا نم ةوق ىلإ رئاخنلاو لاومألا هذبب دهع « اهرئاخذو ةنوتمل لاومأ

 اوعزتناو « ةوقلا كلت اوضرتعاو « كاذب نيرمونب ملعف « للمنيت ىلإ اهلمحتل

 مهنعبو « ةتانز نوطب نم هءاياوأ نمؤملا دبع دشحف . نيدحوملا ىديأ نم ممانغلا
 فرعي ناكم ىف نيرم ونبو نودحوملا ىتتلاو . مئانغلا ذاقنتسال نيدحوملا عم

 20 راس كلا يابت لكر + يع رودوف هقيم سلا

 « ءارحصلا ىلإ كلذ رثأ ىلع نيرم ونب أبو . (م 1146 ) ه٠84 ةنس ىف
 صرفلا نوبقري رفقلا ىلإ اوداعو

 ةمامح نب ركبوبأ همع نبا «ركدع نب بضخُملا دعب نيرم ىنب رمأب ماقو
 ىف لزي ملف « ويحم هدلو مهرمأب ماق ء ه 51١ ةئس ىف قوت امو . دمحم نبا

 ًاحرش ةينسلا ةريخذلا بحاص انل مدقيو . ١5١ ص 7 ج ربعلا باتك ىف نودلخ نباو ء لابو ع

 . ةيرب ربلا ىلإ ةبورعلا نم برغملاب ناليع سيق نبرب لسن لوحت ةيفيكل اليوط
 .16و 1١8 ص ةينسلا ةريغذلا )١(



 ا

 « سادنألاب هعم داهجلل روصنملا بوقعي ةفيلحلا مهرفنتسا ىح « مهساير
 نسحلا ءالبلا اهف اولبأو « كرألا ةعقوم ىف ةريبك ةعامح مهنم هعم تكرتشاف

 دعب هنم قوت حرجم ةكرعملا ىف ويحم مهدي بيصأو «ء(مالؤههمولر

 نم ناكو « قالا دبع دمحم وبأ هدالوأ .ريكأ ةسايرلا ىف هفلخف « ربشأ ةعضب

 . ©9قفألا ىف غزي نيرم ىنب من ذخأ هيدي ىلعو « مهئارمأ ةريخ

 ةريزحلا هبش ىف « ةيدحوملا شويحلا مظعم ىفو « باقعلا ةثراك تعقو املو
 مظعم ىف « نيدحوملا ناطلس ىلع ودبت فعضلاو ككفتلا رداوب تذخأ « ةيسلدنألا

 . نير* ىبب لثم ةبثوتملا لئابقلا ىلع فاخم كلذ نكي ملو . فارطألاو تالاعلا

 تاوزن هتلغشو « رصنآسملا فسوي ىبصلا هدلو هفلخو « رصانلا ةفيلحلا ىوت املو

 ىلع « ىخارتلاو لكاوتلا بلغو « ةلودلا نوئش ريبدت نع « بابشلاو ةثادحلا
 . تحنس دق مهصرف نأ نيرم ىبل حال « ىحاونلا فلتخم ىف « خابشألاو ةداسلا
 ءدحأل ةيزحلا نودئيالو «مكح ىأل نوعضخمالو «رافقلا ىلإ الإ نووأيال اوناكو
 مهاومأ لجو « تاراغلاو ديصلا ريغ مل لغاش الو ؛ عرزلاو ثرحلا نوفرعيالو

 اوناكو « ةيولم ىداو ىلونج ىف لازت ام ملزانم تناكو . ©"2ليحلاو لبإلا نم

 «ةسانكمو ةيولم ىداو نيبام ةدتمملا ةقطنملا ىف ايسالو « ءاحنألا كلت ىف نوددرتي
 « فيصلاو عيبرلا مايأ ىعرملا نوعجتنيو « ةتانز رئاسع نم اهم نمب نوسنأيو

 قوف رفقلا ىف ملزانم ىلإ نودتري مث « ءاتشلا ةليط مهتاوقأل بوبحلا نوعمجيو
 .اهفارطأ لذاختو « ةيدحوملا ةلودلا عضعضت نم اودهش الف . ىرلاو لالتلا

 "ىحاون ىلإ اوذفنف « نارمعلا اوجتني نأو «رفقلا اورجه- نأ اومزتعا « اودهشام
 «ببهلاو ةراغلاب مهسديأ اوألمو « طئاسبلا مهليخم اوحستكاو « ةروالا برغملا

 صصنتسملارمأو « شكارم طالب كلذل راثف . رصنتسملا ةفيلحلا دهع ةيادب كلذ ناكو

 ديسلا ىلإ هثعبو « ةدايقلل نيدوناو نب ىلع ابأ بدنو « دوشحلا زيهجتب

 نأو ٠ نيرم ىبب وزغل ديسلا جرخم نأب رمأو « ساف ىلاو ليعاممإ مهاربإ
 ةبهألا هذه رمأي اوماع اميح نيرم ونب ناكو « مهتفأش لصأتسي نأو مهيف نخشي
 اوكرتف « لازنلاو برحلل بهأتلا ىلع ممأر قفتاو « اورواشتو اوعمتجا دق

 «ساف بوص ابونج اوراسو «ةرامخ ضرأب اطورات نصح ىف مهمبرحو مهاومأ

 ء 1510 ص اال ج ريملا ىف نودلخ نبا (1)
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 ديسلا ةدايقب مهلإ نودحوملاجرخو « ةلاّتجرلا ريغ سراف ةئاعبرأ وحن ىف اوناكو

 .ىرخأ ةياورا ًاقفو فالآ ةرشع ىفوأ لتاقم فلأ نيرشع ىف اوناكو « مهاربإ ىنأ

 نيرمونب ىلوتساو « نيدحوملا ىلع ةميزهلا تناكف « روكن ىداوب ناقيرفلا ىتلاو

 اوقلطأ مث مهاربإ ابأ ديسلا اورسأو « مهمايثو لب مهعاتمو مبماودو مهمالسأ ىلع

 طابر وحن مهضعبو « ساف ىلإ نيدحوملا لواف تدتراو « كلذ دعب هحارس

 ىتح « ةلعشملاب ١ فورعملا تابنلا قروب مهسفنأ نورتسي مهنم ريثكو « ةزات

 ماعب (ه 5117 ةنس ) ماعلا اذه ىمس لب « ةلعشملا ةعقومب ةعقوملا هذه تيمس دقل

 مهريمأ ثعبو « ةزات طابر ةدلب وحت ًاقرش كلذ دعب نيرم ونب راسو 20 ةلعشملا

 ًاقوس اهجراخ ى مقي نأ هيلإ بلطي « ىدحوملا اهلماع ىلإ قحلا دبع دمحم وبأ

 كالذا راثو «ىدحوملا لماعلا فنأف «هيلإ نوجاتح امب اهنم نودوزتي « نيرم ىببل
 « ةرواحلا لئابقلا ءانبأو برعلاو نيدحوملا نم ريفغ عمج ىف جرخو « بلطلا
 ناكف . هتلحم تبهنو « لتقو اهف مزه ةديدش ةكرعم نيينيرملا نيبو هنيب تبشنو
 . ؟9ربشأ ةعضب فرظ ىف نيدحوملا ىلع نيرم ىنبل رصن ىفاث

 ىلوألا « نيتقزف ىلإ اومسقناو « مهسفنأ نيرم ىنب نيب فالحلا عقو مث
 تناك دقو « د. نب ةمامح ونب اهععزتي ةيناثلاو « دمحم نب ركسع ونب اهمعزتي

 قبرف كلذب صخف « ةماح ىبب ىلإ تلقتنا مث «ركسع ىنب ىف ةيادبلا ف ةسايرلا

 ءايلوأ عم اوفلاحتو « قحلا دبع دمحم ىنأ مهريمأ ىلع اوجربغو « ركسع ىبب

 فو. ةعلا كنب مرآ د روصتل قيلت تالي ؛ عرب دييرح نع نيالا

 ىنب نابو « نيدحوملا ءايلوأ نه مهئافلحو ركسع ىنب نيب تبشن د ع ه "14 ةئنسع

 قحلادبع مه ريمأ لتقو «ةيادبلا ىف ةماح ونب ابف مزه ةعقوم « وبس ىداو ىف ةماح
 ىلع اولمحو «مهاوق اوعمجتساو « ًاطغس ةمامحونب مرطضاف «سيردإ ريكألا هدلوو

 تبتناو « نيبناح ا نم لتقلا اههف رثك « ةفينع ةلمح برعلاو نيدحوملا نم مهموصخ
 ةرخآآلا ىدامج ) . مهمالسأرث ”اسباهتناو ؛مهعو#قيزمتو برعلاونيدحوملا ةمبزبم

 ديعسوبأ هدو « قح ا دبع مه ريمأ لتقم دعب نيرم ىنب ةسايرب ماقو : (ه 5184 ةنس

 ضورو © 5407و 744 ص ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلاو « 1١55 ص ا ج نودلخ نبا )0(0(

 . 38 - 85 ص ةينسلا ةريخذلاو « ١88 ص ساطرقلا

 . 17و ١# ص ةينسلا ةريخذلا (؟ )
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 , ؟9اهرطخ اهل ةوق اوحبصأو « نيرم ىبب مجن هيدي ىلع غزب ىذلا وهو « نامع
 8« 8 «٠»

 + ةلاتشق ةكلممو نيدحوملا نيب ملسلاو نداهنلا دةع ىلإ مدقت ايف انرشأ دقلو

 دقف مث نمو « ةينارصنلا ةينابسإلا كلاما هبي بحي يومك عب

 .تبكن نأ « اهحناتنن نم ناك « ةماه ثداوح « برغلا عاطق ىف « سلدنألاب تعق

 . نوصخحلاو ىضارألا نم ةديدج ةفئاط دةفب سلدنألا

 رغث دقف « ىنارصنلا ناودعلا ءارج نم سلدنألا تباصأ ةبرض لوأ ناكو

 . برغلا ةقطنم ىف ةيمالسا ةيعافد ةدعاق عنمأ وهو 222سناد ىنأ رصقوأ رصقلا

 ء(مللككل ) ه ههه ةنس ىف نيلاغترللا ىديأ ىف تطقس دق رصقلا تناكو

 ىلإ روصنملا ةفيلخلا ريع املو « برغلا ةقطنم ىف ثداوحلا بارطضا رثأ ىلع

 ةنواعم نويلاغتربلا اهلع ىلوتسا ىلا بلش دادرتسال « ةرم لوأل ةريزحلا هبش

 درتس نأ عاطتساو برغلا ةقطنم ازغع« ه ه8 ةنس ىف « نييبيلصلا ىراصنلا

 فعلا هينوي ) ه 0817 ةنس ىلوألا ىدامج ىف ىراصنلا نم رصقلا نصح

 ىلع ةنوبشأ قرش بونج رصقلا رغث عقيو . ريزو نب دمحم ركب ابأ هيلع ىلوو
 بصم عستيو « ىطنلطألا طيحملا نم ةبرقم ىلع « 50402 ربوطش رهن بصم
 هبصم لبق لصتيو « ةنيدملا راوسأ ىتح هقشت « ةربكلا نفسلا لوخدل رهلا اذه
 دس فقترصقلا ةعانم تناكو . ةيزاغلا نفسلا عمجنل حلصي عساو جيلخم طيحملا ىف
 لصو (م1717) ه 515 ةنس لئاوأ ىنف . بونحلا وحن نييلاغتربلا مدقت دض ًاعينم

 اسرو ؛ قرشملا ىلإ هةيرط ىف ناملألا نييبيلصلا نم لوطسأ لاغتربلا ءىطاوش ىلإ

 راهشإ ىلإ اوعدو « ةصرفلا كالت نويلاغترملا زهناف « ( ةنوبشل ) ةنوبشأ هايم ىف
 نويييلصلا مهئافلحو نويلاغتربلا راسو « سلدنألا ىملسم دض « ةيبيلصلا برحلا

 ىف كلذو « ربلا نمو رحبلا نم راصحلا هلوح اوبرضو « رصقلا رغث ىلإ ناملألا
 هللا دبع اهلاو ردابو « مهرغث لخاد نوملسملا عنتماف « م 11711/ ةنس هيلوي ٠"

 « نيدحوملا نم داجنإلا بلطي «ريزو نب ركب ىلأ قباسلا اهلاو دلو وهو ءريزو نبا

 « ةيليبشإو ةبطرق ةالو ىلإ رصنتسملا ثعبف « شكارم طالب ىلإ هخحيرص لصوو

 « روصحملا رغنلا داجنإ ىلإ ةردابملاو « مهشويج دشع « برغلا ةالوو نائيجو

 . ص ا/ ج نودلخ نباو « م4 - م ص ةينسلا ةريخذلا 20

 ملاءقععم كو 85ه] ةيلاغتربلاب ىهو (؟)



 - #"ثؤ-

 لئاوأ ىف هيلإ تلصوف «ء رصقلا بوص ةعمتحما ةيدحوملا شوبحلا تراسو
 نأ اوعاطتسا دقو 2 مرت ى َنيدماص اولازام ةوملتملا ناكو « رمتبس ربش

 نفسلا نم ةفئاط تقولا سفن قى تراسو . نيرصاحملل تاجه ةدع اودري

 نيب لاتقلا بشنو . ةرصاحملا نفسلا ىلع قيرطلا دستل ٠ رصقلا هايم ىلإ ةيدحوملا

 نوقوفتي اوناك نييلاغترملا نأ رهاظلاو. ىراصنلا نيبو ةدحتملا ةيدحوملا شويحلا
 < اهتاذ ةينارصنلا ةياورلل اقفو مضي مهشيج ناك ذإ « نيملبملا .ىلع ةرثكلا ىف
 . مهفوفص تقزمو نوملسملا مزهف . ناس رفلانم ادعو ةلاجر لا نم ًافلأ نيرشع
 ىح ىراصنلا نوري اوداكام نيملسملا نإ ؛ ساطرقلا ضور بحاص انل لوقيو
 مهدراطف « باقعلا ةمزه ذنم مهعرقباسا كلذو «رابدألا اولوو « بعرلا مهكردأ

 ع 20 مرآ نع مهولتقو ىراصنلا

 ةميزملا تناكف « مهتداع ىلع اولذاخت ميك« مظع شيج دادمألا نم عمتجا

 الإ مورلا نم نيملسملل زري ملو « رسألاو لتقل عقوو « نيربدم اولوو مهلع
 . 99 مهلع بلغتلاب اونقيأف كلذ نصخلا لهأ ىأرو « ًاسراف نيعبس وحن

 سطسغأ ) ه 514 ةنس ىلوألا ىدا+ رهش ىف ةعقوملا خيرات رابألا نبا عضيو
 نع اليلق ًامدقتم ه 514 ةنس عيبر ىرهش دحأ ىف رخآ نطوم ىو « (م 117
 « مهتاسؤر لذاختب نيملسملا نم فالآ اهيف دقف هنإ لوقيو « ةينارصنلا ةياورلا

 ىلآ امب ذئنيح ةرذنملا نئاوكلا ئدحإ » تناك ةعقوملا نأو « ناعمجلا ىتتلا موي
 , ©(سلدنألا رمأ هيلإ

 مل مهنأ ىراصنلا ىأر الف « ةدماص رصقلا نصح تيقب دّقف كلذ عمو

 امهعافترا فناعراضي « بشاا نم نييلاع نيجرب اوعنص « راوسألا ملث اوعيطتسي
 اوبرضو« ىرلا تالآ امهناوج ىف اوبكرو « ةامرلاب اهونحشو « ةنيدملا جارب ربأ
 «دومصلا ىفلمأ ال هنأ نوعفادملانقيأ ىتح «ًاديدش ًابرض نيرا نيذهنم راوسألا
 ء ىراصنلا ضفرف « ملاومأب جورخلاب مل حمسي نأ ىلع . ملستلا اوضرعف
 اوحتفف . مهعم ًاثيش اولمحم نأ نود « ءايحأ جورخلاب مل حمسي نأ طقف اوقفاوو

 ةليسو ةبأ قبت د مل نأ دعب ةئيدملا تملسو « مهليبس لاح ىلإ اوقلطناو « باوبألا

 دق هنإ © راطعملا ضرورلا بحاص لوقيو

 )١( ص ساطرقلا ضورد  .15١)١؟( ص راطغملا ضورلا 151 .
 )( ىف ؟ ج ( ةرهاقلا ) ةلمكتلا ىف ةيناثلاو . 547 ص ءاريسلا ةلحلا ىف ىلوألا ةياورلا

 16الال قر ةحّرلا .



 تين تت

 دعب 2« (ه514 بجر 4١)م /١111 ةنس ربوتكأ 18 ىف كلذو « عافدلل
 « ريزو نب هللا دبع وهو « رغثلا دئاق ماسو . راصحلا ءدب نم فصنو نيرهش

 مايأ ضمت ل نكلو « ةمالسلل ًابلط ةينارصنلا قانتعاب رداظتو « ىراصنلل هسفن

 دعي اهف أكو . ةيمالسإلا ىضارألا ىلإ لوصولاو : رارفلا عاطتسا ىتح لئالق
 لكااولتقو « سناد ىنأ رصقوأ رصقلا ةميدم ىراصنلا لخدو . ةيليبشإ ةنيدم ىلإ

 « عينملارغثلا اذه طوقس حتفو . نيململا نه « ةرواحلا عايضلابو اب ناك نم

 ةلتريمو ةجاب وحن «بونحلا وحن نيبيلصلا مافحو نييلاغتريا فحز ىلإ قيرطلا
 راصح ىف كرشي ملوهو « ( شنفلأ ) ىناثلا وسن وفلأ لاغتريلا كلم نكلو .بلشو
 ىرخأ ةهج نمو . ةحوتفملا ىضارألا ريمعتل تقولا ضعب لهمتي نأ رثآ ءرصقلا

 ايابلا رماوأ مهلصو نأ دعب « بونحلا ىلإ فحزلا اوعيطتسي مل نييبيلصلا نإف
 , ©0قرشملا ىلإ هريس اوفنأتسي نأب ةعطاق

 «ثادحألل هبنتم ظقي ءهبتكي ام ظعم ىف وهو «ىراذع نبا نأ ٍبيرغلا نمو
 ىف اذه « ةرشع سخ وأ ةرشع عبرأ ةنس ىف هركذي ًاريخ ققحتي مل هنإ انا لوقي

 اهعوقوخيراتو ءرصقلا طوقس ةعقاو ركذي « ساطرقلا ضور بحاص نأ نيح
 . باقعلا ةمب زهنم برقت ىلا رابكلا مئازهلانم تناكابمأب اهفصيو «مك1 4ةنس ىف

 دقفب سلدنألا تينم ىتح « رصقلا ةنيدم ةبكن ىلع ماوعأ ةعضب ضمت ملو

 عساتلا وسنوفلأ ناكو .©0شرصاق ىه ةعينملا ةيمامألا اهنوصح نم ىرخأ ةدعاق

 ىلإ حمطي ناكو 3 ملسلاو ندابلا طابرب نيدحوملا عم طبترم ريغ نويل كلم

 ىكل كلذو « هللاجرتت ىنرغو ةدرام ىلامش ةعقاولا « شرصاق ىلع ءاليتسالا
 ناك ىذلاو « ىنرغلا اهله ىف هئجاَتلا رهن ىلع عقاولأ ةرطنققلا نصح ةمالس نمضي
 (ه5315) م1114 ةنس ريفون رهش ىف الإ راسف « ةرطنقلا ناسرف ةيعمح زكرم

 عفري نأ رطضاو « تدمص ةيمالسإلا اهيماح نكلو « راصحلا افوح برضو
 ةرطنقلا ناسرف ىلوتسا (ه519) م 11171 ةنس قو « داليملا لولح دنع راصحلا

 بقاي تنش ناسرف كرئشا « ىلاتلا ماعلا فو . ةيمالسإلا 20« ةيسنلب » ةدعاق ىلع

 151 صراطعملا ضورلاو ١51١« صساطرقلا ضور « رصقلا نصح طوقس ىف عجاد (1)
 خه.اقسلعأ : اكتئامرتد طماتاتعم لعل اصمععاو قلسمطدلعر م. 445 2 448 : كلذكو ١؟؟و

 ©86عمعم ةيئابسإلاب ىهو (؟)

 ةيسنلب رغث ريغ ًاعبط ىهو « شرصاق ىبرغ ةمتارلا ةرطنقلا ةيسنلبب ةفورعملا ىه (؟)
 . قرشلا ىف « ريبكلا



 سا"

 راصحلا عفرف داع عساتلا وسنوفلأ نكلو « شرص» راصح ىف نويل كلمو
 موجه رركت « ةيلاتلا ماوعألا فو . ةيمالسإلا ةدعاقلا نع « ةيناثلا ةرملل

 ى اهطوقسب رمألا ىهتاو « نييلاتشقلا نم ةعامج ةنواعع شرصاق ىلع نيينويللا

 رصنتسملا ةفيلخلا ةافو دعب « (ه 577 ) م. #1897 ةنس فيص فكلذو «مهديأ
 . نيماع وحنب

 « ىدحيملا ةفيلخلاو « ةلاتشق نبب ةنداهملا دقع نم يغرلاب هنإف ىرخأ ةهج نمو

 صب رت نيملسملا ةبراحم نع فكلا اهقوريال ىلا ةبصعتملا ةينارصنلا رصانعلا تناك

 « بصعتملا ريحلا ءالؤه ةمدقم ىف ناكو « سلدنألا وزغ ديدجتل « صرفغلا

 ىلإ ربعو « ةيبيلص ةلمح زيهجتب ماق هنإف « ةلطيلط نارطم ادار ىد ثنيمخ وجيردر

 «نيملسملا نوصح نم ةدع ىلع ىلوتساو « قرشلا ةيحان نم ةيمالسإلا ىضارألا
 ءاليتسالا ىراصنلا لواحو ءةيسنلب ىبرغ ةعقاولا ةناثكر ةدلب ىلإ هفحز ف لصوو

 « اهجاربأ ضعب ب اومدهو « ًارارم اهومجاهو « قيناحماب اهوبرضف ةنانكر ىلع

 رخاوأ ىف كلذ ناكو . نيئاخ اهنع اودتراو « مهتيغب قيقحت اوعيطتسي ممهنكلو
 .(هالال) م 1119 ةنس

 « ةدكار ةبيتر ةيدحوملا ةمصاعلا ىف ريست « هلك كلذ لالخ رومألا تناكو

 فسوي ىتفلا ةفيلحلاو « نوكسلاو لكاوتلا نم هيلع وه ام ىلع شكارم طالبو
 ريدتب نييعلطضملا نيدحوملا خايشأو « حرملاو وهللا ةايح ىلع بكم « رصنتسملا

 « ةريطمللا مهتروفو نيرم ىب ةضبن مهظقوت ملو « ءىشب نللفاح ريغ « رومألا

 طوقسو سلدنألا ثداوح مه زبن ملو « مهسفنأ نبب ايف مهفالخ ىوس امدح ملىلا

 زيزعت ىلع لمعلا ىف اوركفي ملو « ةملؤملا ثداوحلا نم هب نرئقا امو « رصقلا رغث

 ه 515 ةنس تءاج مث . ثداوحلل ًاطوحت ؛ةيعافدلا اهطوطخو «سلدنألا لقاعم

 « ةعاحملا ترشتناو « بوبحلا تبيضنو عورزلا تكله دقو « (م17148)
 رست « كلذ لبق ةيداصتقالا لاوحألا تناكو . الئاه ًاعافترا راعسألا تعفتراو

 تقولا اذه ىف برغملا لاوحأ نع ةياورلا انل تاس دقو « أوسأ ىلإ وس نم

 « ةعاطلا اهرثكأ ذينو « برغملا لئابق نيب نئفلا ترثك ثيح « ةمئاق ةروص
 «ءافعضلا ىلع ءايوقألا ءادتعا رثكو « تاقرطلا ف فوحلا دتشاو «ةلباسلا تعطقو
 لئابقلا ةراغإو « نمألا لالتخال ءاطعلاو ذخألا شككناو «. ةراجتلا تدسكو



 م4

 ةدماج ةيدحوملا ةموكحلاو كلذ لك .«١)ءاحنألا فلتخم ىلع برعلا عومجو ةيربرعلا

 رصتتسملا ملعو ةعاحما تدتشا الف . لا وحألا حالصإل ءارجإ ىأ ذاختا ىف ركفتال
 نازتخال ةدعملا « ةيناطلسلا نزاخلا حتفي رمأ « اهلاوهأ نم سانلا هيساقي امب
 نود ءافعضلاو ةماعلا ىلع ةميظع ريداقم اهم تقرفو تحتفف « نؤملاو بوبحلا
 غلابم كلذك ةفيلخلا قرفو « نثلاب نيروسيملاو ءايوقألا ىلع اهنم قرفو « نمت
 نمو . قيضلا فيفخت ىف بيط رثأ كلذل ناكف « سانلا ىلع لاملا نم ةريبك
 ء ةدشلا هذه لثم ء ه 3190 ةنس ىلاتلا ماعلا ف سلدنألاب تفاط هنأ بيرغلا
 روهألا تداعو « لطت مل ةمزألا نكلو « راعسألا تعفتراو « تاوقألا تلقف

 , 9 ىعيبطلا اهارجم ىلإ

 اياتك هللاب رصنتسملا ةفيلحلا هجو « (م 1519ه 511/ ةنس « ماعلا اذه قو

 « نودحمملا ءافلخلا امهجوي ناك ىتلابتكلاطمت ىلع «سلدنألاو ب رغملا دعاوق ىلإ
 بوجوب « تابسانملا فاتخم ىف « ةفاكلاو نايعألاو ةالولا ىلإ « نموملا دبع ذنم
 ءركنملا نعىهنلاو فورعملاب رمألا مازتلاو « عرشلا ماكحأ عابتاو « نيدلاب كسلا

 لالتخاب ةقالع ًاضيأ كلذل ناك اعرو « اياصولاو حئاصنلا نم كلذ ىلإ امو
 انيلإ لقن دقو . مهعور ىف ةنيكسلا ءاقلإو « اياعرلا نيمطت ةلواحتو « لاوحألا
 : ىلي اهف هتارقف ضعب لقنن نحنو « باتكلا كلذ نم الصف ىراذع نبا

 « قيثولا ساسألا وه نيدلا نأ متملع دقق « مكقيفوت هللا لصو « اذه ىلإو :
 «روبيال ىذلا رجتلاو «بوصنملا ملعلاو «بورنضملا طاطسفلاو « قيتعلا ءانبلاو

 نهو « ىثولا ةورعلاب كسمتسا دقف هب كسمتسا نم « روحبال ىذلا قيرطلاو

 + اذه انباتك ىلع مفقو اذإف « قرألا نصحألا لقعملاب نصحت دقف « هب نصحت
 « ىرخألا رادلا ىلإ ةيطم ايندلا نأ معوق عو + زك اللا هب :نتللا اودي
 ىلاعت هللا مهلعجم نأ ىسع « حبارلا رجتلاو ٠ حلاصلا لمعلا ىلع موضحو
 فورعملاب رمألا « اهلك مكتاهج ىف اوثبو « ىرشبلا مهل نيذلا نم نيرادلا ىف

 ىلع فوقوملا باتكلا اهنإف « مهتاولص ةفاكلا اوظفحتساو . . ركتملا نع ىهلاو
 متاخ ةداهشب ىكزألا دهاشلا اهنإف « دجاسملا دايتعاب مهوذخو « نينمؤملا ىلع
 «قاوسألاو دجاسملاب ديحوتلاو بزحلا ةءارقب مهوبلطاو «نيلسرملا ديسو «نييبنلا

 م6 ص ةينسلا ةريخدلا )١(
 . 548 نص ثلاثلا مسقلا - برغملا ناينلا )02(



 بلة

 ىذلادهعلاو « لمعلا هيلع ىذلا مسرلاو « فورعملا راعشلاو « فرلأملا ردحلا هنإف

 . للخلاو ربيغتلا هيف بجيال

 اهتلمج نمو « اهمسارم ظفحتو « اهمزاول ملعن ةدالق هللا اندلق دق نحنو »
 « لمهتالو عاضتال ىلا ةليسولاو « لفخي ال ىذلا عفاشلا وهف « نيدلاب ريكذتلا

 « ةظقي نوفلاختال هب مايقلا ىف اونوكو « الع دوصقللا اذه هللا مكزعأ اوملعاف

 فكو « ماعلا فاصنإلاو «ماتلا لدعلا نم هب مكرمأ ام مكيلع ساثلاو « امونالو
 « ةيوس جهانم ىلإ هيف اندشرأ دق باطخ اذهو . ىدعتلا نع اهضبقو « ىديألا

 لمعلا ربخو « هيلإ رادبلا بجي امب هيف انيتأو « ةيرورض رومأ ىلع هيف انضضحو
 ةنس لوألا عيبر رشاع ىف بتكو ؛ مكيلع مالسلاو مكتيعم هللاو « هيلع موود ام
 , 290« ةثاّيسو رشع عبس

 لمعلل « ىفلا ةفيلحلا نم ةلواحم الإ نكي مل « باتكلا اذه هيجوت نأ رهاظلاو

 تقو نم سانلا ريكذت ىف « نيدحوملا ءافلخلا هئابآ ديلاقت نم ديلقت ءايحإ ىلع

 . هيلع ةظفاحلاو هريقوت ىلإ هيبنتلاو « ىنيدلا مهروتسدب رخآ ىلإ

 ىلإ ةلاتشق ريفس مدق 2« ( م 1870 ) ه 514 ةنس « ىلاتلا ماعلا فو

 تاضوافملا تناكو . ملسلاو ةنداهملا ديدجت ى ىعسل ىرخأ ةرم شكارم

 متو « نيدحوملا ةداسلا نم سلدنألا ةالوو « نييلاتشةلا نيب تمت دق ىلوألا

 ونإوو بتك مث . رصنتسملا ةفيلخلا هيجوتل ًاقفو « نيقيرفلا نب ةنداهملا ديدجت

 ةلاتشق كلم تنب ةلاتشق ةكلم ١ ىلإ « ايركز ىنأ نب ىبحي وبأ « رصتتسملا

 دقع نم اهوسر نيبو هنيب مربأ امم شايع نبا بتاكلا ءاشنإ نم ًاباتك « ةلطيلطو

 اليجنرب ةكلملا ىوس نكت مل « انه اهلإ راشملا ةلاتشق ةكلم نأ حضاولا نمو . ملسلا

 تناكو « نويل كلم عساتلا وسنوفلأ ةقلطمو « ةلاتشق كلم نماثلا وسنوفلأ تنب

 ةنبسةلاتشق ىلع اكلم نلعأ ىذلا « ودنانرف ىبصلا اهنبا ىلع ةياصولا ىلوتت ذئموي

 . نيدحوملا رظن ىف ةليصألا ةكلملا ىه ريتعت كلذب تناكو « م 17197 ةنس

 : ىلي ايف اهلقتن هيلإ راشملا باتكلا نم ةذبن ىراذع نبا انل دروأ دقو

 « هباهش رينلا « دقعنملا ملسلا ىف هنوفرعت اع «مكنم لوسر مكيلإ بلقنا دقو »

 مكون لجو « مكيلإ اهلمح ىلا « ةميركلا ةبطاخملب « مكنيب و نيدحوملا نيب دقتملا

 )١( 5458و 548 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا .
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 « ةلصاوملا ةرمثو « ةصلاخلا ناونع وه ىذلا « هيدي ىلع مكاغبي ام فاحتإلا نم

 تالوأتملا نسحأىلعو ء البقتم نوكي نأ ىغبني « مكنيبو اننيب اذهنم نوكي ام لكو

 ءاهيلع نوظفاحتو « ملسلا دودح دنع نوفقت هللا لوحب متنأو « هللا ءاش نا « الوأتم

 بجي هيف مهيلعو « كولملا راعش ءافولا نإف « نيملسملا ةياذإب مه نم لك نوبقاعتو

 , ©0و ةئاّيسو ةرشع نامث ةنس ناضمر سداس ىف بتكو . كولسلا

 هللا دبع دمحم ايأ همع ندع نأ « ةريخألا رصنتسملا تافرصت نه ناكو

 يلاو « دعب ايف لداعلاب ىمست ىذلا وهو « ةطانرغ ىلاو روصنملا بوقعي نبا
 ١ . (ما1371 ) ه 519 ةنس ىف كلذو « ةيسرم ىلع

 ىف ناك دقو « ةركبم نس ىف رصنتسملا ةفيلخلا ةافوب نذؤي ام ةمث كي ملو

 نسح « ةيلبلا نيتم ناكو « هرمع نم نيرشعلاو ةعبارلا زواجم مل « هناوفنع ىف

 « هتينب تمطح « اهبف كمهملا ىتلا ءرمتسملا بخاصلا وهللا ةايح نكلو . نيوكتلا

 صقيو . ةيئاجفلا هتافول اهب فغشي ناك ىلا «ةفيثعلا تاضايرلاو باعلألا تدهمو
 فسوي نإ انل لوقيف « ةيئاجفلا ةافولا هذه ةصق ساطرقلا ضور بحاص انيلع
 « سلدنألا نم راقبألا بلجتسي ناكو « ليخلاو رقبلاب ًاعلوم ناك « رصنتسملا

 رصنتسملا بكر « موي تاذ ةيشع ىفف « شكارم ةنيدع ةريبكلا هضاير ىف اهبريو

 « رمقلا ءوض ىف هراقبأو هليخ لدأتيل ضورلا ىلإ بهذو « (ارهم) ايشنف
 اهينرقب هتبرضف « نبنم دورش ةرقب هيلإ تدصق ذإ « رقبلا نيب ريسي وه انيبف
 ءاسمف كلذ ناكو.. رثألا ىلع هتايحن تدوأو « بلقلا ىف هتباصأ ةبرض « فنعب

 .99(م1114 رياني 4 ) ه٠51 ةنس ةجحلا ىذ ربش نم رشع ىفناثلا تبسلا موي

 ةديحولا ىه تسيل « نيرخأتملا نيخرئوملا ضعب اهلقني ىلا « ةياورلا هذه نكلو
 « ىرخأ ةياور كانه نإف « ةيئاجفلا رصنتسملا ةفيلكلا ةافو فورظ حرش ىف

 ىتقفلاو عماج نب ديعس ىلأ هريزو ريدتب « امومسم وت رصنتسملا نا اهدافم
 , 20(: ريعلا ناجرت : نع ىشكرزلا انيلإ هاقن « اذهو « رورسم

 ةفالخ اهلغش ىلا « ةرشعلا ماوعألا هذه ىلع ةرباع ةرظن قلنلف نآلاو

 نم ءىشب زيمتت ل ةيصخش ىهو « ىلا ةفيلخلا اذه ةيصخش ىلعو « رصنتسملا

 . ةزرابلا لامعألاو « ةميظعلا لالحلا

 ٠١51١ ص ساطرقلا ضور (؟) ١456 ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا )١(

 ٠14 ص نيتلودلا خيرات ىف ىثكرزلا )١(
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 دهع هيلع ناك امع انثدحت ٠ رصعلا نم ةبيرقلاوةرصاعملا خيراوتلا رئاس نا
 نم « ذئموي برغملا هيلع ناك امعو « دوكرلاو لطعتلا نم « رصنتسملا ةفيلخلا

 «قلقلاو سجوتلا عويذو « نمألاو ةنيكسلا بارطضاو « لاوحألا لالتخا نم
 ىلوأ مسه روتفو « رقفلاو قيضلا راشتناو « ةصاخلاو ةماعلا دراوملا فعضو

 ةحلاعم وأ ؛ هيا دينو تاءارجإ ةيأب مايقلا نع ملوكنو ءرمألا

 . ةيعاّرجالاو ةيداصتقالا هتامزأ زايتجا ىلع بعشلا ةنواعم وأ « ةماعلا لاوحألا

 بييدب نذؤت « ةجعزم تامالع تناك « اهلك هذه نأ ىف كش ةمث نكي ملو

 دبالىذلا « ريصملا ىلإ اهرادحنابو « ةميظعلا ةيدحوملا ةلودلا ىلإ لالحنالاو نهولا
 . هللاب رصنتسملا دهع ىف « ةلودلا باصأ اثم ابيصي ةلود هيلإ ردحنت نأ

 ىلع مهتاقليعت ىو « رصنتسملا ةيصخشل نيخرئوملا فصو ىف أرقتل انإو
 طوقسلا ةيواه ىلإ ةعرسب ردحنت ةلودل « ةعورملا روصلا كلت « هرصع

 « ةوزغالو ةكرح هللاب رصنتسملل نكت ملو » : ىراذع نبا انل لوقي الثف
 تفقواف . ئدهملاب كربتلا ىف ةداعلا ىلع « للمنيت ةنيدمل د2 هترضح نم جرخالو

 .©0نءاشي نم هكلم قوي هللاو «لئاسرلا ضعب ىف تيأر ام الإ هركذأ ربخ ىلع هل

 هلوط شكارم ةرضح نم جرخم ملو » : ساطرقلا ضور بحاص لوقيو
 « هنايلو هفعضل اهرثكأ « لثمتت ال هرماوأ تناكو « ىوت نأ ىلإ هتفالخ
 تامهمو« هتكلمم رومأ هضيوفتو . تاذللا ىلإ هنوكرو « ةفالحلا ىلع هتماذإو

 , 29« ةلفسلا ىلإ « هرومأ

 (صانلا دعب ئأ ) هدعب نم نيدحوملا رمأب ماقو » : نودلخ نبا لوقيو

 لاوحأ هتلغشو « محلا غلبي مل امالغ نودحوملا هبصنف « رصنتسملا فسوي هنبا

 «رومألالفغأو « مزحلا عاضأف « كلملا ريبدتو ةسايسلابمايقلا نع « هنونجو ابصلا

 نم « مهقتتع نع سفنو « هيلع ةلادلا ليط نم مل ىخرأ امب نودحوللا لكاوتو
 اونوابتو « ةيماحلا تفعضو « روغثلا تعاضف « رهقلاو دادبتسالا ةضبق

 . 9, مهحير تلشفو مهرمأب
 اهدروي ىلا ةرقفلا كلت ىف لثمتي تاقيلعتلا هذه نم هيلع انفقو ام غلبأ نأ ىلع

 كلالتخا ىلع ًاقيلعت « ناطقلا نب نسحلا ىنأ ةمجرت ىف « ىشكارملا كلملا دبع نبا

 )١( ص ساطرقلا ضور (؟) . 840 نص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا 15١.

 .159 صال ج نودلخ نبا ()
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 : كلذ ريغو راجتلا ىلع بهلا عوقوو « لبسلا عطقو برغملا ىف لاوحألا
 ى رصنتسملاو « انامز ليبسلا هذهو « لاحلا هذه ىلع رومألا ترمتساو»

 لاؤس هنهردب نإو « اهنع لئسي ىلا هتيعر نع لياس ريغ ؛ ىرحجم ام لك نع ةلفغ

 «همعن غوبس ىف عيمجلا نأ « ديعس وبأ ريزولا باجأ « دالبلاو سانلا لاوحأ نع
 هكامجا ىلإ دوعيو «كلذ هعنقيف « لاومأ طسبو «لاوحأ عاستاو « ةيفاعلومشو

 لجرأف « هئاوعأو كلملا ةلآ مه نيذلا دانجألا بناج كلذ عم لمّأو . هتاذل ىف

 رثكو نيدسفملا ىرش ىرشتساو ءر مألا متافتف « مهلاجر تفرصو « مهناسرف

 « هلهأ ةكوش تدتشا ساو ٠ داسفلا روهظ ئدامت املو . مهئاودع 5 رارضأ

 كلم اقر م معلا ربزولا سلجم كلذ ركذ ( مجرثملا ) نسحلا وبا فرجا

 هباجأف « ىغبلا لهأ نم من نم عدرل ى كارم ىحاون ضعب ىلإ شيج ذافنإب

 ضرعت نم ىلإ ذوفنلاب « ةيحانلا كلت لهأ ىلإ بتكيس هنأو « هيلإ جاتحمال كلذ نأب

 . ©9200 اذه وو « مهلتقو مهلع ضيبقلاو « مهقفارمو مهضرأ ىلإ

 ودبت « رصعلا نم ًابيرق اهف شاع خزؤوم انيلإ اهمدقي ىلا « ةرقفلا كلت ىف
 نك« امع ءاهسفنب قطنت ةروص ىهو « هرصعء لاوحأو رصنتسملل ةروص قدصأ

 ةريطحلا جئاتنلا نم اهزوجت ىتا ةلودلل ةبسألاب اهلثم ىلع بترُي نأ

 ذه , رصنتسملا انيلإ مدقت صوصن ضعب تقولا سفن ىف انيدل دجوت هنأ ىلع
 « دبتساا ىوقلا ةيغاطلا ةروص ىه « ىرخأ ةروض ىف «رتبسملا لطعتملا ىبفلا
 دهاشو رصاعم ىدحوم خرؤم كلذ ىن انل هلوقي ام كيلإو « رومألاب رثأتسي ىذلا
 . هب لصتاو ًايصخش رصنتسملا فرع دقو « ىبثكارملا دحاولا دبع وه « نايع

 ىلع اذه بوقعيوبأ ريغي ملو :٠ رصنتسملا نع هثيدح لالخ دحاولا دبع لوقي

 تيأر ىنأ الخ ءهلبق ناك ن نمح هب زيمتي ًارمأ ثدحأالو « هئابآ ريس نم ًئيش سانلا

 هتماهش نم نوملعي امل آبعر هبلق ءىلمم دق « ةلودلا صاوخ نم هفرعي نم "لك

 تيأرف « ١1ةنس ةرغى كلذو.«هب ًايلاخ هيدب نيب تسلجو هتيقل . ةظقيت ةدشو

 فيكف «قوسلا رثكأ اهفرعبال تايئزج نع هلاؤسو « هبلق ظقيتو ءهسفن ةدح نم
 ©00عقوتي امم ءىش هنم رهظي مل اذد انتقو ىلإو ٠ بجعلا هنم تيضق ام « كولملا

 فااطي ربلا فحتملا طوطخم نم سماحلا رغبلا ) ىشك ارملا كلملا دبع نبال ةلككتلاو ليذلا باتك ) ١(

 . ناطقلا نب نسحلا نأ « ىاتكلا ىريمحلا ةحابم نب كلما دبع نب دمحم نب ىلع ةمحرت ىف ١5( ةحول

 .140 ص بجعملا (؟)



 ل ا”عال #

 لوقي نيح ساطرقلا ضور بحاص اهحاون صعب ىف ةروصلا هذه ديؤيو
 «صقنلا اهارتعاو « همايأ ىف نيدحوملا ةلود تفعضف » : رصنتسملا نع هثيدح ىف

 « رك الف . ةيفاعو ةعدو ةنده مايأ تناك همايأ نأ الإ « رابدإلا ف تذخأو
 ءاهوماقأ نيذلا هيلاوحو «همامعأ قرفي لعج ؛هكلمم ديتساو «هيهنو هرمأي لختشاو
 مل نكي مل « مهب كسمتو اسانأ برقو « اهوسسأ نيذلا نيدحوملا خايشأو
 ا 0 2©2, ابف لصأ

 نيذلا صاخشألا ظعم نم نلأتت « رصتتسملا ةفيلدلا ةموكح تناكدقو اذه
 نب هللا دبع نب نامع ديعس وبأ هيبأ ريزو هريزو ناكف 2 رصانلا هيبأ عم اولمع

 ةفالحلا ةرازوب ترثأتسا ىلا ةرسألا كلت ليلس وهو « عماج نب مهاربإ نب سيردإ
 « ىدهملا باعصأ نم عماج نب ميهاربا اهديمع ناكو « نرق فصن ءاهز ةيدحوملا

 هدعب نم رزوتساو « رصنتسملا هفرص مث «ه 11 ةنس رخآ ىلإ هترازو ترمتساو
 ةرازولا ىف رمتساف ٠ ىجرزملا ليعامما نب ىبي نب ايركز وهو « ةبارقلا دحأ
 ريزولا ىعدتساف داع « رصنتسملا نأ ىلع لدي ام كانه نأ ديب « هدهع ةيابن ىح
 رصنتسملا ةباتكلا ىلوتو . هدهع رخاوأ ىف كلذو « ىرخأ ةرم لمعلل ديعس ابأ
 «شايع نب نسحلا وبأو « شايع نب هللا دبع وبأ اهو « لبق نم هدجو هيبأ ابتاك
 دمحم هللا دبعوبأ ةباتكلل ىعدتسا « ه 514 ةنئس روهش ىف نيبقاعتم ايفوت املو
 ءاضقلا بصنم لغشي ذئدنع ناكو « لبق نم رصانلا بتاك « ىزازافلا نتفلخم نبا
 « شايع نب نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ ةباتكلل هعم نيعو « ةيسرعب
 نودهبصنم ىف « لبق نم رصانلا بتاك وهو « عينم نب دمحأ شيحلا بتاك بو
 ىف هفلخ قوت املو « هيبأ بجاح ىصحلا رشبم « رصنتسملل ةباجحلا ىلوتو . رييغت
 .رصنتسملا ةافو ىتح ةباجحلا ىف رمتساو « رورسلا ىنأب فورعملا ىصحلا حراف ةباجحلا

 « هيبأ ىضاق نارمع نب ىسيع نب ىسوم نارمعوبأ « رصنتسملل ءاضقلا ىلوتو
 ترثأتسا ةرسأ ديفح « ًاضيأوه ىضاقلا اذهو ؛هدهع ةيابن ىح هبصنم ىف لزي ملف
 ريرضلا ىسوم نارمع وبأ اهديمع ناكو ؛ نمؤملا دبع مايأ ذنم ءاضقلا بصانعب

 . نمؤملا ذبع رهبص
 انل ركذت مل « ةيراج نم المح الإ بقعي 0 2 ادلو رصنتسملا بجني لو

 , ©9هريصم ةياورلا

 )١( ص ساطرقلا ضور  .15١ص ساطرقلا ضور (؟) 159.


