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 لداعلاو دحاولا دبع دم وأ

 , سلدنألاب ىبايبلا ةروثو

 دمحم ىنأ ديلا ضارّتعا . ىلوألا هتافرصت . هتافصو هتأشن . دحاولا دبع دمحم ىنأ ةفيلخلا ةيالو

 ةيطرق ةالو هتوخإ مامضنا . لداعلاب هبقلتو هسفنل ةوعدلاب همايق . هتفالخ ىلع ةيسرم ىلاو هللا دبع

 . ةيسنلب ىلاو ديز ىنأ ذيسلا ةفلاخم . هل نايجىلاو ىمايبلا هللادبع دمحمبأ دييأت . هيلإ ةقلامو ةطانرغو

 دمحم نأ ةفيلخلا عرصم . شكارم ىن هتوعدب مايقلا . ةيليبشإ ىلإ هحوزنو ناجوي نبال هرازوتسا
 للعلا بأ ريسم . هسفنل هتوعدو لداعلا ىلع ىمايبلا جورخ . سلدنألاب ثداوحلا روطت . دحاولا دبع

 اشيج لسري لداعلا . هدادتراو هلاتق نع لعلا نأ لذاخت . ةلاتشق كلمب ىمايبلا راصنتسا . هلاتقل سيردإ

 زاوحأ ىلع ىراصنلا ةراغإ . ةبطرقىلع ىبايبلا هاليتسا . هرارفو شيحلا اذه ةميزه . ىمايبلا لاتقل .رخآ
 . ةيسرم زاوحأ ىلع ىراصنلا ةراغإ . مهفوفص قيزمآو مهتميزه . ةازغلا درل اهلهأ جورخ . ةيليبشإ

 نوئشب هماتها . هتافصو هتأشن و لداعلا . شكارم ىلإ هريسمو سلدنألل لداعلا ةرداغم . نيملسملا ةمبزه

 . سلدنألا طساوأ ىف نييلاتشقلاو ىسايبلا لامعأ . سلدنألا ف ثداوحلا مقافت . كلذ ىف هباتكو سلدنألا

 نييلاتشقلا حاتتفا .ىراصنلا دادترأ و راصحلالشف . نايل ةلاتشق كلمةرصاحم .ةلاتشق كلم و ىسايبلا فلاحت

 .ةيليبشإ ىلع ىمايبلا فحز . اهنعرهئوالج مث ةطانرغل مهترصاحم . ةماحلاو ةشولل مهوزغ . ةغابو قاذبقلل

 .قرش دالب وةبط رق عوض . ةيليبشإ لهأو نيدحوملا ةمبزه . هتعفادمل نيدحوملا ىف سيردإ ىلعلا وبأ جورخ

 . ةيليبشإ ةمحاهم ىلإ ىسايبلا دوع . نوصحلاو عقاوملا نم ةلاتشق كلمل ىمايبلا هملس ام . ىمايبلل ةيليبشإ

 لمعلا بأ باتك . لداعلا ةعاط ىلإ ةيليبشإ قرش دالب دوع . هعومح قيزمتو هتميزه . هئاقلل ىلعلا بأ جورخ

 . ةميمذلا هتافص . هتروث رايهناو هعرصمو هتدراطم .ىبايبلا دض ةبطرق لهأ ةروث . ةفيلخلا هيخأ ىلإ

 ىراصنلا ءاليتسا و اهنم اهلهأج و رخ . نايجبحاصب ةسايبرهأ داجنتسا . ةلابق نصحل ةلاتشق كلم حاتتفا
 نع هزجعو شترم ىلإ للعلا نأ ديسلا ريسم .ىرخأ عضاومو رذو# ىلع ثلاثلا ودئانرف ءاليتسا . اهلع

 زاوحأى ةروكسهو طلخلا ثيع . برغملا ف لاوحألا بارطضا . نييلاتشقلا عم ةئدهلا دقعي . اهتحاهم

 قيرط هسفنل دهم فيك . ةفالحلاب هسفنل هتوعد . هيخأ ىلع سلدنألاب سيردإ ىلعلا نأ جورخ . شكارم
 علخ ىلع نيدحوملا قافتا . هدييأتل ناجوي نبا ريزولا ىعس . نومأملا بقل هذاختاو هتعيابم . ةوعدلا

 . رصانلا ىيحي هيخأ نبا ىلإ هنع مل ودع مث لداعلل خايشألا ةعيب . هعرصمو لزانتلا لداعلا ضفر . لداعلا

 . ةودعلا ىلإ روبعلا هنا زتعاو نومأملا بضغ . مصتعملاب ىيحي بقلتا

 رشع ىناثلا تبسلا موي ىف بقع نود هللاب رصنتسملا فسوي ةفيلحلا وت امل

 ريزولا مهتمدقم فو « نيدحوملا خايشأ ىأر عمتجا ء ه 57١ ةنس ةجحلا ىذ نم
 حاولا دبع دمحم ابأ ديسلا ةفالخلل هناكم اومدقي نأ ىلع « عماج نب ديعس وبأ
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 شيعي « نيتسلا زواج دق ًاخيش ناكو « 20نماوملا دبع نب فسوي ةفيلخلا نبا
 «رصتتسملا وت امل هنأ « هغلب ايف « ىشكارملا انل لوقيو . ةعدو ءوده ىف ًارومغم
 ىلع اوعمتجا مهمظعم نكلو « تالحللا بوشنل سانلا علطتو « رمألا برطضا
 نأ ودبي هنأ ىلع . 29( دحاولا دبع ) زيزعلا دبع دمحم ىنأ لجألا ديسلا مدقت
 ةافول ىلاتلا مويلا ىف عيوب ذإ « ةعرسلا ىهتنم ررقت ًارمأ ناك « دحاولا دبع رايتخخا

 تقولا سفن ىف ودبيو « ةجحلا ذل رشعثلاثلا دحألا موي ىف ىنعأ « رصنتسملا
 ىكل الوأ « ةجودزم ةمكح ىلإ عجري « نيتسلا زواج خيشل رايتخالا اذه نأ

 نوكت ىكل ًايناثو « مكحلا ةيصان ىلع نوضبقي نيذلا ءامعزلل ةعاوطم ةادأ نوكي

 نكمتي « لاقتنا ةرتف « دمألا ةريصق نوكت فوس اهنأ ضورفمو « هتفالخ
 . قيقحلا ةفيلخلا ىلع قافتالاو « مهتافالخ مسح نم ابف خايشألا

 ليصافت « ًايصخش دحاولا دبع ديسلا فرع دقو « ىشكازملا انيلإ مدقيو
 نمؤوملا دبع نب فسوي ةفيلحلا دالوأرغصأن م وهف . هتافص ديمحنعو « هنع ةديدع
 ىه تيبس دق تناك « دامح ىنب ٍةعلق لهأ نم ةيجاهبص ىهو مرم اهمسا ةرح همأو
 جوزو « نمملا دبع امهقتعأف « ةعاقلل نمؤملا دبع حاتتفا دنع اوبس نميف اهمأو

 « روكذ ةعبرأ « دلولا نم  ةينامب اهنم قزرف « فسوي بوقعي ىلأ هنبال رم
 وهو دحاولا دبعو سيردإو ىبمومو مهاربا مه روكذلا ناكو « ثانإ عبرأو
 ىتح « ام ةيالو هيلإ دنست مل « ًارومغم هبابش ةليط دحاولا دبع ثبلو . مهرغصأ
 ةنس ىف كلذو « ةقلام ةيالو هيلإ دنسأف « هللا نيدل رصانلا همع نبا ةفالخلا ىلوت

 ةيالو ىهو « ةروكسه ةليبق رمأ هالوو ء ه08 ةنس ىف اهلع هفرص مث « ه ه4
 هدلو دهع نم ًارطشو « رصانلا دهع لاوط هذه هتيالو ىف رمتساف « ةمخض
 اًنيح كلذو « ةيليبشإل يلاو مث « ةسالجسل آيلاو رصننسملا هراتخا مث . رصنتسملا

 داعو اهلع فرص مث « سنوت ةيالو ىلإلقنو « سيردإ ءالعلا وبأ هوخأ اهنع لزع
 . شكارم ىلإ

 آيغار كلي ملف « هنم هرك ىلع ةذالحلاب دحاولا دبع دمحم وبأ ديسلا عيوب دقو
 «ةدهاشمو ملع نع ىشكارملا انل هفصي ايسح ناكو . ؟9اهل حلصي كي ملو ءاهبف

 )١( ص « كلام وبأ و هتينكنأ ةيشوملا للحلا فو 18# .
 . 1819 ص بجعملا (؟)

 . 151 ص ساطرقلا ضور (؟)
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 ىلع ًاصيرح « ةميكشلا ديدش « مزعلا ىوق « رظنلا ديعب « ًاحلاص اعرو الجر

 ةوالت ىلع ًابود « هللا باتكل ةوالتلا ريثك « مثال ةمول هيف هذخأتال « قحلا عابتا

 «هسفنل اهتر ىلا فئاظولا نم ةفيظو كرّتيالو « عنام كلذ نع هعنمتال « داروألا

 لوقي . راهلاو ليللا تاقوأ ىلع اهتر « راكذألاو نآرقلا ةءارقو ملعلا ذخخأ نم

 ىلإ هيف دنتسأ الو « دحأ نع هلقنأ ال « ىسفنب هلك اذه تدبش » : ىشكارملا

 ملع ناو « هباحصأل حانج ضفخو « بناج نيلو « قلخ ةئامد عم اذه . ةياور

 هولعت ضيبأ » ناك هنأب ىشكارملا هفصيف هصخش نع امأو . « نيماسملل ًاريخ هيف

 , 20, ءاضعألا بسانتم « ةماقلا لدتعم « دج هجولا ليم « ةرفص

 فلتخمملو « قافولاو مهافتلا نم وج ىف دحاولا دبع دمحم ىنأ ديسلا ةعيب تمتو

 ةفيلخلا ذختي ملو « دحأ نم ضارتعا اهملع دبي ملو « هتعبب ىلع برغملا ىف دحأ

 نء لوأ ناك هنأل « عواخماب : دعب ايف فرع هنكلو « هفالسأك ًايفالخ ًابقل ديدحلا

 ةبساحمب رمأ نأ هتاف رصت ةمدقم ىف ناكو . ةفالخلا ىسرك نع نموملا دبع ىبب علخ

 نيبكلا ءالعلا ىنأ هيخأل بتكو . لاملاب هتبلاطمو « نزخلا بحاص قرشأ نبا

 لبق ىوت هنأ ديب « هلزعب زعوأ دق رصنتسملا ناكو « ةيقيرفإ ىلع ةيالوا ديدجتب

 ىسوم نب نمرلا دبع ديزىنأ قباسلا ريزولا حارس قالطاب رمأو «هتيالو فانئتسا
 هثعبو « رمألا اذه ذيفنت ىلع ضرتعا عماج نبا ريزولا نكاو « ناجوي نبا

 «سلدنألالإ لصو امل هنكاو .©"7ةقرويمىلإ هبيرغت دصقب لوطسألا عم ناجوينباب

 ,؟9هحارس قلطأ ذئدنعو « عماجنبا فوت ىتح هيف ىبف « ةلاجنج نصح ىف نعيبو لخأ

 ةهج ىف نكاو برغملا فال « ديدحلا ةفيلخا ةضراعملاو فالحلا روهظ ناك مث

 ضم مل هنأ كلذو ةيسلدنألا ةريزخلا هبش ىف ىنعأ « رحبلا ءارو اهف « ىرخأ

 دض توص لوأ عفت را ىح « سلدنألا ءاحنأ ٍظعمو ةيرفايسي لع قاربغ

 هللا دبع دمحم ىنأ ديسلا هيخأ نيا توص وه ناكو « سلدنألا قرش ىف هتعيب

 هتوخإ ناكو . ةيسرمل ايلاو « ذئدنع هللا دبع دمحم وبأ ناكو . روصنملا بوقعيزنبا

 وبأو « ةطانرغ ىلع ًآيلاو نسحلاوبأو « ةبطرق ىلع آيلاو ( ءالعلا وبأ ) ىلُعلا وبأ

 . هحارس قالطإ دعب ناجوي نب ديز ابأ رزوتسا دق ناكو . .ةقلام ىلع ًايلاو ىسوم

 )١( ص بجعملا 188.

 . 50١ ص 5 ج ربعلا ف نودلخ نبا (؟)

 . ةلاجنج لاقم ىف 5٠ ص راطعملا ضورلا (7)
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 دمحم ىنأل ةعيبلا ذخأب ءابنألا تدرو الف « هنامز ةيهاد اذه ناجوي نبا ناكو

 ةعيابملا نم هرذحو ؛ هللا دبع دمحم ىنأ ديسلا ىلإ ناجوي نبا مدقت «.دحاولا دبع
 ةمامإلا اوجرخأ دق « دحاولا دبع بيصنتب مهنإ هل لاقو « ديدحلا ةفيلخال

 دمحم حاصي مل نإ لاق روصنملا نأب دهشي هنأو « روصنملا انديس بقع نع
 «ءروصنملا دلو وهف « ةفالحلاب قحأ هللا دبع ىأ هنأو « هللا دبعف (رصانلا ىنعأ )

 « رظن دعبو ةسايسو مزحو لقع بحاص هنأو « رصنتسملا معو « رصانلا وخأو
 عماج ىب نودركي سانلا نأو ًاصوصخ «ةفالخال هقاقحتسا ىلع نانثا فلتخي ناو

 « ةردقمو ىأر ىذ لك ةرضحلا نع نوصقي اولعجو « ةرازولا اوثراوت نيذلا

 ريكأ ةقلامو ةطانرغو ةبطرق ةساير ىف ةئالثلا هتوخأ دوجو نم هل نإف ًاريخأو

 دمخوبأ ديلا ضبنف ع رثألا ريكأ هضيرحن و ناجوي نبا هيجوتل ناكو . (0دضع

 ىلإ ههاعدو « اهزاوحأو ةيسرمب نايعألاو ءاهقفلاو نيدحوملا خايشأ ىعدتساو
 ه011ةنس رفص "١7 موي ىف كلذ ناكو « لداعلاب ىمستو « هتوعد اوبلف « هتعيابم

 « ةبطرق ةالو هتوخإ هعيابو « دحاولا دبع دمحم ىنأ ةعيب نم نيربشل كلذو

 دمحم هللا دبع ىلأ نب هللا دبع دمحم وبأ ديسلا هعباب كلذكو . ةقلامو ةطانرغو

 « ىسايبلاب دعب ايف فرع ىذلا وهو « نايج بحاص نمؤملا دبع نب فسوي نبا
 اققيلحلا هررق ام .لداعلل همايقتا بيس ةاكو ... ةسانبب لداعلا تك دعب ايق همايقت
 عياب و هيلع ضقتناف « صفح ىلأ نب , عيبرلا ىنأ همعب « هلزع نم دحاولا دبع

 لداعلا مايق دنع ناك ىبايبلا هللا دبع نأ ىرخأ ةياور قو . ©؟90لداعلل

 دييأت ىلع لصحم نأ لداعلا عاطتسا دقف ؛ لاح ىأ ىلعو . ؟9ةيليبشإ ىلع ًآيلاو
 ديسلا اهبلاو عنتما ثيح « ةبطاشو ةينادو ةيسناب الخ « سلدنألا دعاوق رئاس

 دعاوقلا هذه تيقبو « هتعيابم نع ىنايبلا ىخأ دمحم هللا دبع ىلأ نب ديز وبأ

 « ناجوي نب ديز وبأ هريزو هتبحصبو ةيمير»ب نم لدانلل جرخ مث . هتعاط ىلع
 نايغطب مرب نأ ثباي مو «  رومألا ريبدت ذخأو « ةيليبشإ ىلإ راسو

 رظنيلو « هبئان كانه نوكيل « ةتبس ىلإ هئعبف « رمأ لكب هراثئساو ناجوي نبا
 .سلدنألاوأ برغملاب ءاوس ثداوحلا ريسب ضومغلا قيحت انهو . ةدوعلا نوئش ىف

 . 1517 ص ساطرقلا ضورو « 58 ص راطعملا ضورلا )١(

 )١( ص 5 ج نودلخ نبا 30١ .

 )*( ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا ف ىراذع نبا ةياور هذه 548 .
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 شك ارم لهأ ةعبب كلانه هتلصو « ةيليبشإ ىلإ لصو اًئيح لداعلا نأ ةياور ىنف
 شكارم ةرضحب نيدحوملا خايشألا ىلإ بتك هنأ ىرخأ ةياور ىو .برغملا دالبو
 باتل عيفرو + تالصلا ليرجم معدعوو دحاولا دبع علخو < هتعيب لإ موعدي

 « هوددهو « دحاولا دبع ةفيلحلا ىلع اولخدو هتبغرب اوعدصف « تايالوااو

 ءاهقفلاو ىضاقلا مامأ هسفن ىلع كلذب دهشي نأو « هسفن علخ نلعي نأ ىلع هومعرأو

 ملو . ه١51 ةنس نابعش رهش نم نيرشعلاو ىناثلا مويلا ىف كلذ ناكو ؛خايشألاو
 « هوقنخو « نيدحوملا نم ةعامج هيلع تلخد ىتح « كلذ ىلع لئالق مايأ ضمت

 290 نمؤوملادبع ىب نم لتقو علخ نملوأ كلذبناكف « هعرح اوبسو ءهرصق اوبهنو
 لداعلا ةعيب مهتغلب امل « شكا رع نيدحوملا خايشأ نأ ودبي هنإفىرخأ ةهج نمو

 اومستقاو « عماجنبا ريزولا لزعب اوردابو ءالوأ مهب ايف اوفلتخا « سلدنألاب
 .برغملا ىلإ لداعلا راوج عنب لوطسألا ىلإ مهرماوأ اوذفنأو « مهنبب ايف تاطلسلا
 ,©9لداعلا ىلإ مهتعيبب اوتعبو « دعب اف هرمأ اوررق مهنأ رهاظلا نكاو

 قي ا ع

 ةديدج ةهجو تذختاو « سلدنألاب ثداولا تبرطضا كلذ ءانثأ فو

 . وحنلا اذه ىلع اهروطت ى رثأ ريكأ لداعلا ةعيبل ناكو . نابسحلا ىف نكت مل
 « نايج بحاص نماوملا دبع نب فسوي نب دم نب هللادبع دمحم ايأ ديسلا نأ كلذو

 « لداعلا ةعيب « ةبطاشو ةينادو ةيسناب ىلاو ديز ىنأ ديسلا هيخأ ضفر نمىأر ل

 لداعلا همع نبا ةعاطل هعلخنلعأف « هرودب داع « ةيقرشلا دعاوقلا هذه هماصتعاو

 رئاسو ٠ ةسايبو هطاجيقو ةدبأو نايج هتعاطأو « رفاظااب بقلتو هسفنل اعدو
 سيرد] ءالعلا ابأ هاخأ ةيليبشإ نه ثعبو « لداعلا ردابف . ةةطنملا كلت ىضارأ

 دامخإو هللا دبع دمحم ىنأ ديسلا لاتقل « نيدحوملا نم ةريبك ةوق ىف «روصنملا نبا

 كلذ نم ىمسو ٠ ام عنتماو ةسايب ىلإ ألو نايج نم ذئدنع ديسلا جرخف « هتروث
 نحنو . هب رصنتسي « ةلاتشق كلم ثلاثلا ودنانرف ىلإ ثعبو ٠ ىبايبلاب خيراتلا
 ريظن ىراصنلا كولملا هاضاقتي ىذلا نملا ناك اذام « فئاوطلا مايأ ذنم فرعن

 ىلإ « ظفحت نود لذبت « سلدنألا ءالشأ نم ةعطق ًامئاد ناك دقف « ةنوعملا هذه

 )١( نص ساطرقلا ضورو « 4 ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا  1١51و1١5# .

 صرخ جذودلخ نبا (؟) 50١و؟ه؟ .
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 ىرئس لب « ةلئوملا ةدعاقلا هذه نع ىمايبلا ذشي ملو . ةعاطلاو عوضحلا بناج
 . دح دعبأ ىلإ ابف بهذ هنأ

 ه5171 ةنس رخاوأ ىف ةساّئيب ىلع ءالعلا ىنأ ةدايقب نودحوملا دنحلا فرشأو
 غلب دقو « ءاتش تقولا ناكو « اهرهاظ ىف اولزنو « (م 1777 ةنس رخاوأ )

 رصاحف « عقص لك لويسلا ترمغو « راطمألا لطه دتيثاو « هتورذ درا

 رذعتيف (هريبكلا ىداولا ) رهنلا ضيفي نأ ىشخ مث « لئالق امايأ ةسايب ءالعلا وبأ
 « ىسايبلا ءافلح نويلاتشفلا همهادي نأ كلذك ىشثخو « ةدوعلا دنع روبعلا هيلع

 ةدلو هيلإ لسرأو « لداعلا ةعاط ىلإ هدوعب ىرخأ ةهج نم ىمايبلا هيلإ ثعبو

 « ةيليبشإ ىلإ هتاوقي ادئاع دتراو كلذب ءالعلا وبأ ىتكاف « هيدل ةنيهر رغصألا

 « طخسلاو ناجهّتسالا ىهتنمت ةيليبشإ ىف لبوقف « هتمهم نم ًائيش ققحم نأ نود

 « رخآ ىدحوم شيج زيهجتب لداعلا رداب ذئدنعو . 27نيحلاو روخلاب ىرو
 ةسايب ىلإ شيحلا اذه راسف . صفح ىنأ نب ناهع ديعس ىأ ىلإ هتدايق تدنسأ
 « ريبكلا ىداولا لامش نم ةبرقم ىلع « ةنيدملا لونج نم لايمأ ةسخ دعب ىلع لزنو
 «نيلاتشقلا هئافل> نم ةوقو « ىمايبلا باحصأ نم سراف ةئ ةئام وحن هلاتق ىلإ جرخف

 لاتق نود رارفلا ىلإ اوردابو : مهيْور دنع نيدحوملا ىلإ بعرلا ىرسف

 هوافلح لتحا دقو « عزانم نود ةسايب ىف ىساّيبلا ىبو « ةيليبشإ ىلإ اودتراو

 , 9 اهتبصق نويلاتشقلا

 تاياورلا فلتخم نم ودبيو « هتاكرحتو ىبايبلا فقومب ضومغلا قيحن انهو

 ةئيدم ىلع « ةسايب ةقطنم نع الضف « هناطلس طسبي نأ ةنوآلا كلت ىف عاطتسا هنأ

 لداعلا نإ انل لوقي ىراذع نباف « اهكامت قيرط ىف فالخ ىلع كلذو « ةبطرق

 ضور بحاصو « هتعاطب ًارقُم ناك نأ تقو « ابّتيالو هيلإ دنسأ ىذلا وه

 ضورلا بحاص امأو . هيلإ اومضنا نيذلا مه ةبطرق لهأ نإ لوقي ساطرقلا
 كلمت هنأ كلذ ىلع ديزي لب « ةبطرق كلمت ىذلا وه ىبايبلا نإ لوقيف « راطعملا

 لاح ىأ ىلعو ,«©يعردقلا هدعاسول رمألا ىلع ىلوتسي داكو» « ةقلام اضيأ

 )١( ص ساطرقلا ضورو « ها/ .ص ةسايب نع هلاقم ىف راطعملا ضورلا 1587 .

 . ه8 نص راطمملا ضورلا (؟)

 ,ضورلاو © ١54 نص ساطرقلا ضورو « ؟44 ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا (5)
 ه4 نع ناظلا

 ( ١ ج نيدحوملاو نيطبارملا - 7 )



 ساه

 هل ًازكرم ىطسولا سلدنألا ىف لتخم ناك « ىبايبلا نأ حضاولا نم ناك دقف
 . هنمرمألا عزتني داكي « لداعلل ًايوق ًاسفانم ناكو « هرطخ

 قزأم ىف« ىسايبلا عاضخإ ى هتاوق لشف رثأ ىلع ةيليبشإب ادغ دق لداعلا ناكو

 فرتشلا ىضا رأى ىراصنلا اهم ماق ةوزغ « ذئدنع هزكرم جرح نم دازو . جرح

 وهو « زيشناس نترام اهدوقي نيينويللا دنحلا نم ةوق نأ كلذو . ةيليبشإ ىنرغ

 تربع « نويل كلم ةمدخ ىف لغد + ىناثلا ودنا لافتربلا كلل ىعرش ربخ نبا

 هةقاعو + فرتقلا ىقارأ لإ ةلصو قس ايرتح كراتو»« .تاراغلا لابح

 هوخأو « لداعلا ىنلأو « ىبسلاو مئانغلا نم رنثك ىلع تلوتساو « ةقطنملا كلت ىف

 نيزجاع مهسفنأ «نيدحوملا خايشأ نهمهعم نمو « ناجوي نبا هريزوو «ءالعلا وبأ
 «ةنيدملا لهأ نيب جرحا عقوو . اهيصي دق امم ةنيدملا ةيامجو « ىراصنلا عفد نع

 خايشأو لداعلا اوبلاطو « عماخلا دجسملاب مهتماعو مهتصاخ سانلا عمتجاو

 « سانلا لداعلا رفنتساف « ودعلا ءاقل ىلإ جورخللاو « فوفصلا عمجم نيدحوملا

 ناسرفلا نم عمتجاو « حالس ريغ نم مهمظعمو « ةريفغ عومج مهنم تدشتحاو

 ©)ةطايلط نم ةبرقم ىلع ىراصنلا لزن ثيح ىلإ عومحلا هذه راسو « ةئام وحن

 ةنسح ةريبك ةوق ىف ىراصنلا ناكو « ةلبل نم ةبرقم ىلع ةيلي ةيليدشإ ىرغ عقت ىهو

 «عودعلا ءاقل ىلإ ةريغصلا ناس رذلا ةوق اوعفدي نأ ةماعلا دارأف « حالسلاو ةبهألا

 هذه ثبعب ةماعلا عنقي نأ لواحو « ديزي نب ركب ىنأ نب هللا ديع اهدئاق عنتماف

 بحسناف « هوبسو هيلع اولواطتف « ىلوأو لضفأ عافدلا مازتلا نأبو «. ةلواحما

 نم ةككفملا ةليزهلا عومجلا هذه ىلع ىراصنلا ضقنا ذئدنعو . هناسرف عم

 فلتخم ىف مهنم ريثكاا رفو أ ارمدأو التق اهنم ريثكلا اونفأو اهم اوكتفق « نيملسملا

 مهظعب غلابيو « فالآ ةدعب ةعقوملا ىف ة نيملسملا نم كله نم ردقيو . ءاحنألا

 ىلوألا ىدامح ربش ىف هذه ةطايلط ةعقوم ثعقوو « [هلأ نيرشع وحنب اهردقيف

 . 29م 17174 ويام ) ه 51937 ةنس

 ةينارصن ةوزغ سادنألا ىنرش ىف تعقو ىتح « كلذ ىلع نارهش ضمب ملو
 « ايومو نوكرألاو ةذبوو ةقنوق ماكح نأ كلذو . نيملسملل ةلثامم ةمب زهو «ةلئامم

 7وهو ةينابسإلاب ىهو )١(
 ةيفاو ليصافت نم ةعقوملا هذه نع انيلإ همدقي امب راطعملا ضورلا بحاص درفني (؟)

 .(١؟ةوراؤ صر



 بت7هقس

 رقش ىداو تق رتخا سيلت وربلأ ةدايقب ةيزاغ ةلح اهنم تراسو « مهماوق اوعمج
 ىلع ىنأ ةدايقب اهلهأو ةيسره دنج مهدرل جرخف « ةيسرم ىضارأ ىتح ًابونج
 مهنيب ثبشنف « ىضوفلاو ككفتلا نم ةيليبشإ لهأ لثم ىلع اوناكو « قرشأ نبا
 ةديدش ةكرعم « ةيسرم قرش عقب 4و5« صفعب فرعي ناكم ىف ؛ىراصنلا نيبو
 ىف كلذ ناكو . ريثكلا اهيف مهنه لتقو رسأو « ةحداف ةعزه نوملسملا اهف مزه
 انراقم « ىسرم رعاش لوقي كلذ ىفو « ( م1774 هيلوي ) ه5117 ةنس بجر رهش

 : ةطايلطو صفع ىعقوم نبب
 انمايأ لابقإ لماكآ ةطايطو صفع ةعقوم

 0 انمالعأ مش ىلع اخانأ 2ىذ قرشلابو كلئ برغلابف

 يني 387 ام

 تلصو دق « برغملاو شكارمب نيدحوملا تاعيب تناك « نحلا كلذ ىف

 حبصأو « هعرصم قلو علم دق ءدحاولا دبع ةفيلخلا ناكو « ةيليبشإب لداعلا ىلإ
 ىلإ ريعي ىكل ناح دق تقولا نأ لداعلا ىأرف « ايلاخ ةيدحوملا ةفالخلا شرع
 هلشف رثأ ىلع « سلدنألا ىف مهجنت ثداوحلا تذخأ دقو ًاصوصخ « برغملا
 هاخنأ بدنف « ةيليبشإ ىضارأ نع ىراصنلا در ىفو « ىمايبلا ىلع بلغتلا ىف

 ىلإ رحبلا ريعو « ةيليبشإ رداغو « سلدنألا نوئش ىلع رظنلل سيردإ ءالعلا ابأ
 , ©9(م 1714 ةنس ربوتكأ ) ه 587 ةنس ةدعقلا ىذرهش ىف كلذو « برغملا
 . هيلإ مهريغو نابرعلا ضرعت نم اباعص شكارم ىلإ هقيرط ىف ىل هنأ رهاظلاو

 ديزابأ رزوتسا « ةفالحلا رصقب رقتساو « شكارم ىلإ لداعلا لصو املو

 )١( ص راطعملا ضورلا عجار 185 .
 اذهب ذخألا حجرذ نحنو ١154. ص راطعمللا ضورلاو « 7018 ص ١ ج نودلخ نبا (؟)

 ىراذع نبا لاوقأ نم ودبي نكأو « لداعلا ةدوعل راطعمللا ضورلا بحاص انيلإ همدقي ىذلا خيراتلا
 « دحاولا دبع مكح نم موي رخآ وهو « 588 ةنس نابعش ٠١ تبسلا موي شك ارم ىلإ داع لداعلا نأ
 قنخ دحاولا دبع نأو « علخلاب هسفن ىلع هدهشأ ىلاتلا مويلا ىو . مويلا اذه ىفرصقلا هيلع لخد ةنأو
 دحاولادبع ماخب ماق ىذلا وه لداعلا نأ كلذ ىنعمو (148و ؟ 40ص برغملا نايبلا) هعلخنم مايأ ةثالث دعب
 انرظن ىف ودبت « ىراذع نبا اهب درفني ىلا ةياورلا هذهو . هميرح ىبسو هرصق ببنو « هلتقب زعوأ مث
 ةدوع نأب داقتعالا ىلع اهلك لمحت ةينمزلا نئارقلاو فورظلا نإف سكعلاب و . لامحالا ةديعب ةفيعض
 نم « راطعملاضورلا بحاصلوق نع.الضف كلذ دافتسيو . هعرصمو دحاولا دبع ماخ دعب تفاك لداعلا
 ساطرقلا ضور بحاصو ( ١57 ص) ةيشوملا لالا بحاصو « (454 ص ١ ج ) ناكلخ نبا لوق
 1٠4 ةحول ( ىزيزفلا ١5074 لايروكسإلا طوطخم) ةطاحإلا ىف بيطحلا نبا كلذكو ( ١١7 ص )
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 « مهامعأ ىلع سلدنألاوأ أ برغملاب ءاوس هلامعرقأو « صفح ىنأ نب دمحم ىنأ نبا
 مهتاقبطو مهفئاظو ىف لك همشحو هتصاخأ رقأو

 ايو ورضا يللي ورق ديد دبع رلأ روان لقا يددوقلالو
 اهمسا نيرتتش ىبس نم « ةيلاغترب ةينارصن دلو مأ همأو « ىلع نب نمؤملا دبع نبا

 ه5 ةئس ى لاغترلل ىلوألا روصنملا ةوزغ نيح « ودبي امف ترسأ نسحلا رس

 م ه0 ةنس وحن ىف لداعلا دلوم خيرات عضن نأ نكمي كلذبو «(م 110
 . اماع نيثالثو ةعبرأ ن نمار : طالما ليال تلرمرتح ةيكيف ت14

 لداعلا ناكدقف « هتفص نع امأو . « ىلاعت هللا ماكحأ ىف لداعلا هوه لماكلا هبقلو

 لداعلا ناكو . ©2نيضراعلا فيفخ « فنألا ىقأ « ندنيعلا لبشأ « ىقلا ليحن

 لهأ نم « ةمهلا ىلاع « سفنلا ريبك « ًاروقو الضاف « نمؤملا دبع ىب ةريخ نم

 . ؟9ةفرعملاو ملعلا

 «رصنتسملا فسوي هيخأ نبا مايأ « ه 518 ةنس ىف ةطانرغ مكح لداعلا ىلوتو

 « دحاولا دبع دمحموبأ همع ةفالحلا ىلوت املو . ةيسرم ةيالو ىلإ هرايتخاب لقن مث

 ةنس رفص ١ موي ىف كلذو « ةفالحلاب هسفنل اعدو « مدقت امك « ةيسرمب هيلع جرخ

 هوخأو « ةيسنلب ىلاو ديز ىنأ ديسلا ىوسسلدنألاب هتعيب نع فلختي ملو ء«

 ىلت دقف برغملا ف امأو . ىسايبلاب فورعملا وهو ؛ناّيج بحاص هتلادبع وبأ ديسلا

 ذئدنع ءالؤه ناكو « ةيقيرفا ةالو صفح ىب ةعيب ادع ام « نيدحوملا رئاس ةعيب

 . مهتديأ تحت ا١ ركحم لالقتسالاو« ةيدحوملا ةلودلا نع نع مهاصفنال ةطحلا نوربدي

 تي اباش# يتلا دغاوقا لإ هجو نأ لداعلا هلعف ام ةمدقم ىف ناكو

 انلدروأ دقو . داهحلا ىلع مهتملك عامجاو « ةريزحلا نوئشب نيدحوملا ةيانع هيف

 . : ىلي ام اهنم لقنن ةرقف روكذملا باتكلا نم ىراذع نبا

 « مهلبح لصتاو « مهلمش مهلمش مظتنا دق ( نيدحوملا ىأ ) هللا دمحم مهاهو»

 «نيدحوملا رادب اولحو « مهئوازآ قحلا زازعإ ىلع تقفتاو « مهءاوهأ تعمتجاو

 «ةرثاكتم دادعألاو . ةرفاو عومجلا ثيح « نيدتهملا نيدشارلا ءافلحلا علطمو

 لولح ال « رافنتساو ءاعدتسا لولح كلذو « ةرهاظتم ةدضاعتم قحلا ةفئاطو

 مه ربجيو ٠ مهعا زع ىضع ىلاعت هللاو « داهحلا ىلع نيمزاع « رارقتساو ةماقإ

 . 1 ه4 ةحول (هيلإ راثملا لايروكسإلا طوطخم ) ةطاحإلا بيطحلا نبا (؟)



 تا ب

 نا دز ووجع مهتادقتعم ليمج ىلع

 ,٠> مكيلع مالسلاو لانآ فليب هلاو

 دنع اهكرت دقو « لداعلا لفشي م مهأ تناك"( سلدنألا ونش نأ عقاولاو

 « ةفراج تارايت امذاجتت « عورم بارطضا ةلاح ىف « ةريزحلا هبشل هترداغم

 . ىراصنلا ناودع نهو « ةيلخادلا نئفلا نم

 تب ]#37 دعا

 هجاويل ةيليبشإ ىف سيردإ ىلعلا ابأ هاخأ كرتو ٠ سلدنألا لداعلا رداغ
 لداعلا ناعأ ذم « ىرخأ ةزم انمدق بسحب د تناكو . ةفصاعلا

 دمحم ىأ ىسايبلا ةكرح تناكو . عارصل ًاحرسم « ةفالحلاب هتوعد

 عستا دق« سلدنألا 1 وأو واو وو
 .ةيبرغلاسلدنألاو« ةيليبشإ ىلإ « ىطسولا سلدنألا دعب دتهت نأ تداكو « اهقاطن
 رصفتسي « ةلاتشق كلم ثلاثلا ودنانرف ىلإ « مدقت امسح أ+ل دق « ىسايبلا ناكو

 حتتفي نأ هل ردق ىذلا وهو « ودئانرف ناكو « هموصخ دض هنوع بلطيو « هب

 ىف لخدتلا اذه ايازم « هفالسأك ردقي « ىركلا سلدنألا دعاوق مظعم دعب اهف
 « ةيسايس مئاغم نم هيلع بترتي امو « ةيلهألا ًامورح ىو « سلدنألا ثداوح ىف

 ةئيدع ىبايبلا عنتماو « دادمألاب هيلإ ثعبو « ىبايبلا ءادن ىلف « ةليلج ةيميلقإو

 نأمطا املو . هعاضخإل لداعلا اهنعب ىتلا « ةيدحوملا شويخلا مامأ دمصو « ةسايب
 لوأ حاتتفا ىلع هنواعيل « ةلاتشق كام هفيلح عم جرخ « هزكرم ةناصح ىلإ
 بونج ةعقاولا .©")ةطاجيق ةيئدم ىهو « ةقطنملا هذه دعاوق نم ةيسلدنأ ةدعاق

 م 17174ةنس فيرخ ف هشيجب جرخ دق ثلاثلا ودنانرف ناكو . ةسايب قرش

 تناكو « ةطاجيق ىلإ ًادصاق ةدّبأ ىضارأ قرتخاو « ( ه577 ةنس رخاوأ )

 2 اهراوسأ مظعم اومدهو « نويلاتشقلا اهمحتقاف « تاورثلاو لاومألاب رخزت

 ريمتبس ) ةيدحوملا اهنيماح ظعم كلذك اورسأو اواتقو « فولألا اهلهأ نم اواتقو

 هذه نوصح نم ىرخأ ةدع ىلع تقولا سفن ىف نويااتشقلا ىلوتساو . (م

 «نايج ىضارأى اوثاعف « ىسايبلا مهفيلح مهعمو « كلذ دعب اوراس مث . ةقطنملا

 ةلاتشق كلم دترا مث . (م 1774 ربوتكأ) ةثامسخو فلأ وحن اهلهأ نم اولتقو

 . 845 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا )١(

 . ©4د«وو08 ةينابسإلاب ىهو (؟)



 دمهم

 ريبكلا ىداولا رهن ريعو « ءاتشلا بارتقا دنع « ىرسألاو مئانغلاب القثم هتاوق ىف
 1 ١ . ©0هدالب ىلإ ادئاع

 ودنانرف جرخ « (م 1178 )ه "1078 ةنس ىف ىنعأ « ىلاثلا ماعلا فيص فو

 لبج ) انيروم اًرييس لابجم لاداروم رمم ربعو « محض شيمي ةلاتشق نم ثلاثلا
 ىمايبلا ىلإ عبو « ةسايب ىلامش نه ةبرقم ىلع « باقعلا لهم ف لزنو ( تاراشلا
 «ةيممر ةفصب هعوضخ هيلإ مدقو « ةلاتشق كل« ءاقل ىلإ ىسايبلا عرهف « هيعدتسي
 « شئئرم نوصح هِيلإ ملسي نأب دهعتيو « هتعاطب هيف فرعي ًادهع هعم دقعو
 بلطي ىلا « نوصحلا رئاس كاذكو « هدي ف تلصح ىبم « نايجو « رجودنأو

 رغصألا هدلو ىبايبلا مس و « نيملسملا ىضا ا اهيلع ءاليتسالا ةلاتشق كل#
 مدقي نأب هبتاج نم ةلاتشق كلم دهعتو . هصالخإو هئالوب ةلافك ةلاتشق كلم ىلإ
 ,©91هنيمأتو هكالمأ داد رسال « ةيفاكلا ةيركسعلا ةنوعملا ىبايبلا ىلإ

 نايج ةئيدمىلإ ىسايبلا هعبات وأ هفيلح هعمو ةلاتشق كلم دصق كلذ رثأ ىلعو

 . ىنايبلا الع رطيسي ىتلا كلت الخ « اهم رمي ىلا ىضارألا رئاس برخم وهو
 مايأ ىدم نويلاتشقلا ذخأو « راصحلا اهوح برض « نايج ىلإ لصو املو
 راوسأ الو « ةقطنملا كلت ىف ةدعاق عنمأ نايج تناكو . ىودج نود اهنومجابم
 قباسب دهشت « مويلا ىح ةمئاق اهلالطأ تلازام « ةعانملا ىهتم ىف ةبصقو « ةيلاع

 ىنأ نب ىسيع نب رمح ةدايقب ةيوق ةيدحوم ةيماح اهنع عفادت تناكو . اهتاصح
 ىد ثيربب رابلأ ةدايقب ىراصنلا ناسرفلا نم ةقرف مهعمو « ىبحب نب صفح
 املو « صالخإو ةرغب نيدحوملا ةمدخ ىف لمعي هيبأ لثم ناكو « ورتساك
 « ةكرعم ىف مهعم اوكبتشاو « مل نوملسملا جرخ « ىراصنلا تاجه تدتشا
 «ةنيدملاب نوملسملا عنتما مث . نيفلأ وحن رسأو « نونامثو ةئام نيملسملا نم اهف لتق
 ةرم لك ىف ,هو « ةنيدملا ىلع مهناجه نوبلاتشقلا رركو « نيدماص اوئبلو
 « ةئيدملا نع راصحلا عفري نأ ةلاتشق كلم رطضا ًاريخأو . نيبئاخ اهنع نودتري

 , ؟9اهلع لحري نأو

 : كلذكو 5١ ص راطعملا ضورلاو « ١44 نص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا )000(
 ل. 0مدجداعع : اهم كمموملوأمق لع معمقسلم 111 م مسلقاسعم (818014 1946)
 . كال ةسهلعو 1016لةهعقز م. 36 7

 . ل. 9همعواعع : ةطتفز ص. 3ق (؟ )

 . ل١ 0ممعملع# : زهق كاب تقملعم اقاتنسمت م. 40 (؟)



 تا" 84 تع

 اهلع ىلوتساف « 217قاذبقلا ىلإ ىسايبلا هعمو كلذ دعب ةلاتشق كلم راسو
 هتمواقف 9©2ةغاب وحن ابونج راس مث « هكدلمأ نم تناك ذإ « هفيلحل اهملسو
 ريظن نامألاب اهتيماح تملس مث « ةدم اهترصاحم ىلإ رطضاأو « ةدشب اهتيماح

 رهن ةفض ىلع هغاب بونج ىهو « ةشول ىلإ كلذ دعب دصقو « ةريبك ةيدف

 اهافلا ء امونج ىف ةماحلا ةنيدم ىلإ لصو املو . اهلهأب كتفو اهمحتقاف . ليش
 ' . ةشول لهأ باصأ ام مبرصي نأ افوخ اهلهأ اهرجه ذإ « ةيلاخ

 اوعدتسا دق اهلهأ ناكو « ةطانرغ بوص الامش كلذ دعب نويلاتشقلا راس مث

 اوبرضو « ةنيدملا نم نويلاتشقلا برتقا الف . عافدلا ىلع مهتنواعمل ثيربب رابلأ

 « مهنع لحري نأ ىف ةلاتشق تالمضوافيل ثيربب رابلأ اهلهأ طّسو «راصحلا اهوح

 ىلع قافتالا متف «مهمدل اوناك ىراصنلا نم ريسأ ةئامثالثو افلأ هايإ مهميلست ريظن

 ةمدخ.ىلإ ىلإ داعو «نيدحوملاةمدخ كرف «ثيربرابلأ نعةلاتشقكلم افعو «كلذ

 ماق كلانهو « ةسايب نم برقا ىتح ءالامش هتاوق ىف ةلاتشق كلم دتراو « هكيلم
 .«0هسفن ىلع هذخأ ىذلا هدهعل ًاقفو « رجودنأو شترم ىنصح ه.يلستب ىمايبلا

 هاقلي ىذلا نوعلا ةماخضو « هزكرم دطوتب ذئدنع رعش دق ىسايبلا ناكو

 « نيملسملا ىضارأ ى هتوزغ متت ثلاثلا ودنانرف داك اف « ىراصنلا هئافلح نم

 نيرشعب ةياورلا هردقت « ىراصنلا نم شيج هعمو « هتاوق ىف ىبايبلا راس ىبح

 تاوقلاتجرخو «فرّشلا ىلإ ريبكلا ىداولارهن ريعو « ةيليبشإ بوص «©نلأ

 ىلع « « ًاضيأ كلانهو « ةازغلا درلا ءالعاا ىنأ ديسلا ةدايقب ةئيدملا لهأو ةيددحوملا

 لهأو نودحوملا مزهف ناقيرفلا كبتشا « رصقلا صحف ىف « ةطايلط نم ةبرقم
 نأ ءرصنلا اا سار وقلق 0 يم نوف

 « ىمايبلا ناطاسل ةبطرقو ةيليبشا نيب اقرش ةعقاولا نوصحلاو دالبلامل

 ةعاط اوعلخ« وحنلا اذهىلع ىمايبلا قوفت اوأر اًئيح ءاهتاذ ةبطرق ةنيسلهأ تإ لب نإ لب
 . ىبايبلل مهتعاط اونلعأو « لداعلا ىتخأ ىموم ىنأ ديسلاىدحوملا مهكاح

 ىضارأ ىلإ هتاوقب ريف © ءانثألا كلت ىف داع دق ثلاثلا ودنانرف ناكو

 )١١( هلاءسسلعاع ةينابسإلاب ىهو . )١( طءلعجم ةينابسإلاب ىهو ,

 ص راطعملا ضورلا عجار (؟)  5١و١198 و١074 . كلذكو :
 ١) 0همدةلعتر ةطللز كأي 0 6ملعم اهاتنمع م. 42

 . ه8 ص راطعملا ضورلا (5) .154 نص ساطرقلا ضور (4)
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 نأ هيلإ بلطو « رجودنأ نصح ىلإ ىسايبلا.ىعدتساو « ىرخأ ةرم سلدنألا

 دعوف « ةبطرق ةقطنم ىف اهلع ءاليتسالا بغري ىلا نوصحلا نم ةفئاط هيلإ ملسي

 هملسي نأ ىضتراو :«210ةمحلا جربو «ةلابقو «ةّرطبلش نوصح هملسي نأب ىسايبلا

 لعفلاب هلاجرو حابر ةعلق ناسرف ذاتسا لتحاو « هدعو ذيفنتب ةلافك ةسايب ةبصق

 ملست ىف هدهج ىبايبلا لذب مث . ةئيدملاب ملاح ىلع نوملسملا ىبو « ةسايب رصق

 هتيماح عنقي نأ ةقشم دعب عاطتسا هلبق نم الوسر كلذل بدنو « ةزطبلش نصح

 نأ الإ هيلع قبي ملو «ةمحلا جرب نصح ىراصنلا ملس كلذكو « ىراصنلل هميلسنب

 . هيلع عنتما ىذلا « ةلابق نصح مهملسي

 ةفالحلا ةمصاعب هرارقتساو « هزكرم دطوت نم مث ام ىبسايبلا عنقي ملو

 ىلوتسي نأ دارأ هنكلو « ىطسولا سلدنألا ىحاون مظعم ىلع هترطيسو « ةميدقلا

 «ءالعلا ىنأ هيخأو لداعلا هسفانم ناطلس ىلع ًايئاهن ىضقي نأو « اهتاذ ةيليبشإ ىلع

 . راصحلا اهوح برضي نأ لواحو « ةيليبشإ بوص ىرخأ ةرم هتاوق ىف راسف

 + ةئيدملا لهأو نيدحوملا دوشح ىف هيلإ جرخف هئاقلل دعتسا دق ءالعلا وبأ ناكو

 دتراو « هعومج تقزمو « ىسايبلا امف مزه ةفينع ةكرعم نيقيرفلا نيب تبشنو
 سماحلا ىف« ةعقوملا هذه خيرات ىراذع نبا عضيو . ةبطرق بوص هلولف ىف

 ةياورلا هعضت ىذلا خيراتلا قفاوي وهو « ه 57 ةنس رفص ربش نم نيرشعلاو

 . © م 1935 ةنس رياريف 7٠ وهو « ةعقوملل ةينارصنلا

 جئاتن « ىسايبلا ىلع ةيدحوملا تاوقلا هتزرحأ ىذلا مساخلا رصتلا اذهل ناكو

 ةدتمملا دالبلاو نوصحلا ةيقبو « رصقلا نصحو ةطايلط تدترا دقف « ةماه

 بتكو 29 لداعلا ةفيلخلا ةعاط ىلإ تداعو « ىبايبلا ةعاط نع ةيليبشإ ق ض

 ءاج اممو ء رصنلا اذب- هيف هئبني اباتك « شكارم لداعلا هيخأ ىلإ ءالعلا وبأ ديسلا

 ش : روكذملا باتكلا ىف
 « اهادي طسبلا دعب تضبقناو « اهادم تغلب دق سئابلا اذب- ةنحملا نإ »

 )١( 8وممو لع اه عمءمق, هقمتاله و 5ةل؟ةغع:58 ىلاوتلا ىلع ةينابسإلاب ىهو «

 رجودنا ىلاش ةريخألا عقتو .

 ل. 0هدعملع# : طهي م. 46 8 41 : كلذكو « هم نص راطعملا ضورلا )١(

 ل. 0هدعماع2 : 1طللز م. 48 : كلذكو ء 7٠.١ ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا ()

 . 398١ ص برغملا نايبلا (:)
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 اهتادع دحأ « ةيلداعلا ةفالخلل لذأ ىذلا هلل دمحلاو « اهادعتيال ةياغ ىلإ ىبناو

 سمشلا بجاحو « ًامقن هيلع ليحتست معلا رفاكف « اهتادأب اهعزانم نم اهفصنأو

 « ودعلا اذه عابتا ىلع نومزاع نودحوملاو « ءاعو مالظ نيب ًاظفاح « اهءوض

 لوألا عيبر ىف بتكو «ىلاعت هللا ءاش نإ ًاربسأ هوتيثتسي وأ « ًاريقع هوعدي نأ ىلإ

 6. « ةئاهسو نيرشعو ةثالث ماع نم

 ةرملا هذه ىف هفده ناكو « ىرخأ ةرم هتاوق ىف ثلاثلا ودنانرف جرخ انهو

 «ةبطرق ىلامش ىف ةعقاولا دودحلا نوصح نم وهو «22ةلابق نصح ىلع ءاليتسالا

 ةقفو هميلستب موقي نأ « ىبايبلا ىلع رذعت دق ناكو « تاراشلا لبج ىلامشو
 « ًاروحدم امزهنم ةبطرق ىلإ ءانثألا كل: ىف لصو دق ىبايبلا ناكو « هتادهعتل

 هنوصحلا ملست ىف هفارسإو « ىراصنلا ةفلاحم ىف هطارفإ اوأر امل ةبطرق لهأ ناكو

 اهتاذ ةبطرق مسيو ؛ مهم ردغي نأب رمألا. ىهتي نأ اوشخ دق « مهلإ ةيمالسإلا

 ةروطخم ىسايبلا رعشو « هب اوراثف « هنم صلختلاو هب كتفلا اومزتعاف « ىراصنلل

 ةبرقم ىلع رهذلا ىونج عقاولا رّودملا نصح ىلإ أجتلاو « ةئيدملا نم رفف « رمألا
 «نصحلا ىف هورصاحو « ةدشب هودراط راوثلا نكلو « ةبطرق ىبلرغ بونج نم
 ىلعلا ىنأ ديسلا ىلإ اهم اوثعبو « هسأر اوزتحاو ء ىبايبلا اولتقو « هومحتقا مث
 هباتكب لداعلا درف « شكارع لداعلا هيخأ ىلإ باتك عم هرودب اهلسرأف « ةيليبشإب

 ىمايبلا ناكو « ؟9ةيليبشإ ىلإ ةفاضإلاب ةبطرتل ايلاو ىلعلا ىنأ هيخأ نييعت نمضي
 . نيتسلا زواج دق ًاخيش هعرصم دنع

 <« نمؤوملا دبع نب فسوي نب دمحم نب هللا دبع دم ىلأ ةروث تمطحت اذكهو
 طساوأ ىلإ رامدلاو بارطضالا ثبت ماوعأ ةثالث تبل نأ دعب « ىمايبلاب ىمسملا
 ةبطرق قرش ىف ةعقاولا نوصحلاو دعاوقلا عاطتقا ىراصنلل دهمتو « سلدنألا
 فاعضإ ىف ًاببس اهعايض ناك « ةريبك ةفئاط لعفلاب اهنم اوعطتقا دقو « اهلامش فو

 . اهطوقسل ديهقلاو « ةبطرق نع عافدلا طوطخ
 عيطتسنو .©0ةمتاق ةضيغب روص ىف « ىسايبلا « ةيمالسإلا ةياورلا انيلإ مدقتو

 ةيضقل ةيلاوتملا هتانايخو هلاعأ نم « مدقتام ءوض ىلع لعفلاب ىسايبلا ريتعن نأ

 . هءمالاه ةينابسإلابو )020(

 . ه6 ص راطعملا ضورلاو « 808 نص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا )١(
 . 5060و 45 ص برغملا نايبلاو « ١5و هم ص راطعملا ضورلا عجار (؟)



 تي

 «ةريثم ةضيغب ةيصخش « ةعيضولا هعاططأل ًاقيقحت «٠ سلدنألا ةب ةيضقو « .مالسإلا

 نع دادترالاب ىراذع نبا هيمريو « ماكحألا ىسقأب خيراتلا اهغمدي نأ قحتست

 ديئويام ةينارصنلا تاياورلا ىف دجن مل اننأ ديب « ةينارصنلا قانتعاو « مالسإلا نع

 . هب ديشيو هلجسي نم لوأ ةينارصنلا ةياورلا تناكا عقو ولو « ماهتالا اذه
 هس 4 تا

 ةلابق نصح مامأ ثداوحلا هذه ءابنأ هتاصو اًئيح ثلاثلا ودنانرف ناكو
 همجام ذخأو ( 1775 ةئس هينوي لئاوأ ) راصحلا هلوح برض دقو « عبنملا
 تدتشاو « راصحلا لاط امل هنأ دبب « ةدماص « ةيمالسإلا هتيماحو « رارمتساب
 نأ اوضرعو « ةلانشق كلم ةضوافم ىلإ نوملسملا رطضا « ىراصنا تاجه

 ذئدنع ناكو « ءالعلا ىأ ديسلا ىلإ مهلسر اوثعبي نأو « ملستلاب مهتتاهر اومدقي

 « مايأ ةينامث لالخ ةدجنلا مهملإ لصتت مل اذإف «٠ داجنإلا هيلإ ةوبلطي + ةيظرشب
 داع ىتح لئالق مايأ ضمت ملو . ضرعلا اذه ودنانرف لبقف «نامألاب نصحلا اوملس
 0 قافتالل ًاقفو مل حسو « نصحلا نوملسملا ملسف « نيبئاخ ةبطرق نم لسرلا

 6 قفاغ ؛نصح ىحح نيسورحم اوريسي نأو « ملاومأ أو مهدالوأو مهئاسنب اوجرخ نأ

 نصح ا ودنانرف لخدو « مهلإ ةيمالسإلا اير يعم وهو « ةلابق بونج عقاولا

 ملست ناكو ؛ ةينارصن ةيماح هب عضوو « ةسينك ىلإ هدجسم لوح لاحلا فو
 . (ه 558 ةنس رخاوأ ) م715١ ةنس سطسغأ لئاوأ ىف ةلابق نصح

 نأ « ىسايبلا عرصم دعب « حضاولا نم ناكو « ةساّئيب رود ذئدعب ءاجو
 اهرابتعاب اهذمخأ ىلإ علطتي ناك ةلاتشق كلم نأو « ردقلا ةفك ىف ادغ ةسايب ريصم

 ةلافكع انمدق اك ةسايب ةبصق اولتحا دق حابر ةعلق ناسرف نأكو . هعبات كالمأ نم

 ىراصنلا اوجرخم نأ ةسايب لهأ دارأ « ىسايبلا لتق الف « هتادهعتل ىبايبلا ذيفنتب

 « ىحن نب صفح ىنأ نب ىسيع نب رم ناّيج بحاص ىلإ اوثعبف « مهتبصق نم
 «ىلادكسملا فسوينب دمحم دئاقلا هعمو «هتاوقضعب ىف مهملع مدقف ؛هب نودجنتسي
 « ىراصنلا نم ةريبك ةفئاط « ةبصقلاب نم ىوس اهم ناكو « ةنيدملا لخدو
 « اهتاصحل ةبصقلاب مهنم ناك نم دمص نكلو « مهسفنأ نع نيعفادم ًاعيمج اولتقف

 ىراصنلا راصحل نيموي وأ موي قبي نأ « ىدحوملا ىلاولا ىلإ ةسايب لهأ بلطغ

 موي ةئيدملا لهأ نم مهنوم نوقلتي اوناك مهن ل ٠ « ملستلا ىلع مهماغرإل ةبصقلاب

 « نادت مودق نم افوخ كاذو « هروف نم جوملا لع رصأو أف موي دع



0 

 دارأ نمو « ج رخيلف ىعم جرخم نأ بحأ نف « بهاذ ىنإ « ةنيدملا لهأل لاقو

 ىديأى ىرسأ عوقولا نم ًافوخ اهترداغم ىلإ ةئيدملا لهأ رطضاف « ىبيلف ءاقبلا
 ةبصقلاب نيذلا ىراصنلا ىلوتسا اذكهو . ءاحنألا فات ىف اوقرفتو ٠ ىراصنلا

 ةجحلاىذ رهش نم عساتلا مويلا ىف كلذو « ةنيدملا رئاس ىلع حابر ةعلق ناسرف مهو

 لجأ ن م ناسرفلا ثلاثلا ودئانرف بهوو ( م1775 ةنس ريمسيد لوأ ) ه 571 ةنس

 . ؟9اهعايضو اهضايرو ةنيدملا رود نم ًاريثك كلذ
 « ةسايب ىلونج ةعقاولا "2رذوش ىلع ثلاثلا ودنانرف ىلوتسا ىلاتلا ماعلا فو

 شئنرمو ةسايب ىف نيملسملا نم ىبب نم جرخأو « ةرواحما نوصحلا نم ةدع ىلعو

 . اهلع ىلوتسا ىلا نوصحلاو دعاوقلا نم امهريغو

 « منع ريكأب « ىسايبلا ةروث نم اوجرخم نأ نويلاتشقلا عاطتسا اذكهو
 ىف ةماهلا ةيسلدنألا نوصحلاو دعاوةلا نم ةريبك ةقئاط ىلع مهسديأ اوعضي نأو
 سلدنألا نع عافدلا طوطخ ىف كلذب اومكحتي نأو « ةبطرقو نايج ةقطنم

 ءاليتسالا ناك ىلا « ةميدقلا ةفالحلا ةمصاع ةبطرق نم اوب رقي نأو « ىطسولا

 . مهنامأ زعأ نم اهماع

 عرصم بقع ةبطرقب "لح ذم « سيردإ ( ءالعلا وبأ) ىلعلا وبأ ديسلا ناكو

 ضعب ىف راسف « ةقطنملا كلت ىف ىراصنلا ناودعل ًادح عضي نأ لواحم « ىبايبلا
 ةيلاتشقلا دادمألا نكلو « اهبلع ىلوتسي نأ لواحو ؛ اهرصاحو شترم ىلإ هتاوق

 راصحلا عفري نأىلعلا وبأ ديسلا رطضاو « طوقسلا نم اهذقنتل ًارمخأ تءاج .
 ميو م. 1148/ د 416 ةنس لئاؤأ ىف كلذو « هتاوقي فرصتي نأو
 « مهعم ةندهلا دقع ىلإ ىعس « ةيمالسإلا ىضا رآلا ىلع نييلاتشقلا ةأطو دادتشاب

 نيقيرفلا نيب ةئدها دقعت نأ ىلع قافالا مثو « ةضوافملل مماقلا بأ هلوسر ثعبو

 2ةهيه»ج هذ ةعطق فلأ ةثامثالث اهدقع ءاقل نودحوملا عفدي نأو « دحاو ماع ةدمل
 , ؟0كلذ دعب قابلا عفدو دقاعتلا عيقوت دنع اهضعب عفد « ةضفلا نمإ

 تهل ©

 هلجسنام « لداعلا ةفيلخلا دهع ىف ةملألا سلدنألا ثادحأ انلعس نأ دعب دجن مل

 . ل. 0همههلع2 : ةطافر م. 59 : كلتكو « هوو هم ص راطعملا ضورلا )١(

 . لوفمم ةيئابسإلاب ىهو (؟)
 . ل, 0هممماعم : ذطللز كأ. 6هنعق ةهاتمقو م. 65 20



 تاو

 ناكام الإ « نيماع وحن الإ لطي مل دهع وهو « برغملاب هدهع ىف ثادحألا نم

 هثيع ىلاوتو ٠ ىضوفلا دايدزاو « نمألا لبح بارطضاو « لاوحألا متافت نم

 ةمصاعلا نم ةبيرقلا ءاحنألا ف «ةروكسه اهسالو «ةيربربلا لئابقلا ضعبو « برعلا

 مراغملا ضرفو «لئابقلاو ىحاونلا نم ريثك ىلع مهلغتو « نير ىب نأش دايدزاو

 ساف لثم  مهزانم نم ةبيرقلا ندملا ضعب ىلع تاواتإلا مهضرفو لب « اهلع

 , © مهل ةراغلا اوفكي ىكل كلذو « ةسانكمو ىزاتو

 مهخيشو « طلللا برع مايق « ةريصقلا ةرتفلا كلت ىف ثدح ام مهأ ناكو

 ىحاون ىف ثيعلاب « طيراقو نب رمع اهخيشو « ةروكسهو « مدقم نب لاله

 عيمتسي ملف ناجوي نبا ةيلدبلا ف مهل جرخو . ةلاكأد دالب مهيرختو « لكك اره

 هفأ نب ليعامسإ نب مهارب ,] ةدايقب نيدحوملا نم ًاركسع لداعلا مهلإ هجوف « ايش

 . ؟0اهلاح ىلع ثيعلاو ناودعلا لامعأ ترمتساو « لتقو مزهف ء صفح

 سلدنألاب عقو ذإ « ةمحلدملا ةرتفلا هذه « لداعلا لظ ىن زوج برغل اني

 هيخأ ىلع ةبطرقو ةيليبشإ ىلاو ىلعلا ىلأ ديسلا جورخن وه « محض ديدج ثدح
 «ةيليبشإ ى ةفالحلاب هتعيابمو « هسفنل ةوعدلا هنالعإو « هتعاط علخو « لداعلا

 ملو . ( م 1731/ ةنس ريمتيس ١١ ) ه5174 ةنس لاوش ربش نم ىناثلا ف كلذو

 ناكو « تالامتالاو ىنلايدبلا عزب « الاجترا هرارق ىلعلا وبأ ديسلا ذختي

 دارأف « مهمأرب دتعي نيذلا « مهخايشأو نيدحوملا هوجو نم ةدع ةيليبشإب هعم

 غبصألا ىلأ نب ديلولا ىلأ « ةنيدملا ىضاق عم قفتاف « الوأ مهروغ رسي نأ

 اهقلي ةغيلب ةبطخ ء ءىثني نأ « ناضمر ربش رخاوأ ىف كلذ ناكو « جاجحلا نبا

 لوحيام ىلإ ةقابلب ريشي نأو « ةفالكلا ةلأمل ابف ضرعتي نأو « رطفلا موي ىف

 ركذ ىف بطأو « قذتا امسح هتبطخ ىضااقلا ىلأف « رمألاب مايقلا نم هرطاخع

 ديسلا سلجع نيدحوملا خايشأ عمتجا « ىلاتلا مويلا فو « رمألل هقاقحتساو ديسلا

 .ضعب كلذ رثأ ىلع هعيابو ء نومأملا بقل ذختاو « هتعيابمم عيمجلا ماقو « ىلعلا ىنأ

 . هيلإ مهتاعيبب اوثعبو « ةيسنلب ىلاو ديز وبأ ديسلا مهتمدقم ىو ءسلدنألا ةالو

 ,. ©9ةجنطو ةتبنس ةودعلا ءاحنأ نم هتعياب كلذكو

 )١( ص ساطرقلا ضور ١55 صال جنودلخ نباو ء« 10١ .
 .؟١؟ ص د5 ج نودلخ نبا (؟)

 . 155 ساطرقلا نغورو « ؟56 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا ()
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 ديسلا هيخأ ةألامع لداعلا هيخأ ىلع ماق « ىلعلا ابأ نإ « بيطحلا نبا انل لوقيو
 أ ديسلا نإ ٠ لعجف بيطخلا نبا مهو دقو « هايإ هكيرحتو ةيسنلب ريمأ ديز ىأ

 ءانبأ نياببلا قيسوفا < لفل قر لاف نيوبأ ىبايبلا هللا دبع هيخأو ديز

 « ىتايزلا انها كبع ةاتآو »+ اةيسللب لاو نعرلا ديعديزابأ ةآ ذإ-ع امهتيوع

 .©0روصنملا بوقعيل خأ وه دمممو « نمؤملا دبع نب فسوي نب دمحم ادلو امه
 ىلع لمعلاو هتعيابم ىلإ هوعدي « ناجوي نبا ىلإ نومأملا ىلعلا وبأ ثعبو

 ناجوي نبا بطاخو « هاصقأو ناجوي نبا ىلع رغغت دق لداعلا ناكو « هترصن

 امهلإ زعوأو « ةروكسه خيش طيراقو نب رمعو « طئلدللا ريمأ مدقم نب لاله

 علخ ىلإ نودحوملا نعذي ىح « شكارم زاوحأ ىلع ةراغإلا ىف رارمتسالاب

 ىرخأ ةهج نم ساطرةلا ضور بحاص انل لوقيو .©")نومأملا ةعيابمو لداعلا

 هيخأب كتفلا ىلإو « هتعيب ىلإ هوعدي شكارع نيدحوملا ىلإ لسرأ نومألا نإ
 نأ ىلع . 29 هيلإ مهتعيب اوبتكو لداعلا اولتقو « هرمأب اوعدص مهنأو « لداعلا

 |هنالجر ةلودلا ىلعرطيسي ناكو .ىرخأ ةهجو شكارم طالب ىتذختارومألا

 تدرو الف . رونا هيو عدس 2 ةتاتنه معز ديهشلا نب ايركز وبأ

 اقفتا « ةروكسهو طاّخللا رمأ مقافت املو « هتعيبو نومأملا ىلعلا ىنأ مايقب ءابتألا

 نودحوملا لخدف . رصانلا ددحم نب ىبحي ايرك كز ىنأل ةعيبلا دقعو لداعلا علخ ىلع

 « هواتق ضفرلا ىلع رصأ املو « هسفن علخم نأ هيأإ اوبلطو « لداعلا ىلع رصقلا

 بحاص انأ لوقيو . مه 5174 ةنس لاوش رهش نم نيرشعلاو ىناثلا مويلا ف كاذو

 هوقنشو « ءاملاب روفت ةصخ ىف لداعلا سأر اوعضو « ةلتقلا نإ ساطرقلا ضور

 « نومأملل الوأ ةعيبلا اودقع نيدحوملا نأب كلذ ىلع ديزيو . تام ىبح هتماعب

 كلذ دعب اوشخ مث «روصنملا عناج رثم ىلع لعفلاب هل بطمخو « هيلإ اهم اوثعبو
 ,9©2رصانلا نب ىبحب هيخأ نبا ىلإ اوعيابو « ةعيبلا اوثكنف « هماقتناو هشطب

 ةعيبلا ودقع نيدحوملا نإ انل لوقيف « ةياورلا هذه بيطحلا نبا ديؤيو

 اولدعو « هرمأ ىف مهل ادب شكارمب نيدحوملا نإ مث « سلدنألاو شكارمب نومأملل

 )١( لايروكسإلا طوطخعو « 414 ج ( 1465 ةرهاقلا) ةطاحإلا ىف بيطحلا نبا )151074

 ه4 ةحول ( ىريزغلا .
 .31519و 155 ص ساطرقلا ضور (؟) . ه9 ص راطعملا ضورلا (؟)

 . 59١1و 154 ص ساطرقلا ضورو ء #75 ص برغملا نايبلا ( 4 )



 ا

 اهديئي مث ؟2رصانلا نب ىبحي ايركز ىنأ (هيخأ نبا حيحصلاو )-همع نبا ىلإ هنع
 ن٠ « شرعلا ىلع نومأللا ءاليتسا بقع « ثدحام « ةعطاق ةروصب كلذ دعب

 , ؟9اهدقع دعب هتعيب ثكن ىلع ملل ءازج + نيدحوملا خايشأل هلتق

 .رصانلا نب ىبحيل ةعيبلا ىلإ « شكارمب نودحوملا ىهننا دقف لاح ىأ ىلعو

 كلاوشربش نم نيرشعلاو ىناثلا مويلا ىف تمت دق ةعيبلا هذه نإ ىراذع نبا لوقيو

 « ثداوحلا ريس عم قفتيال ام اذهو «29لداعلا هيف لتق ىذلا مويلا سفن ىف ىنعأ

 هبحاص ةياورب ذخألا رثؤن انأف مث نمو « اهم ثكتلا مث نومأملل ةعيبلا دقعو

 رهش نم نيرشعلاو نماثلا مويلا ىف تمن دق ىبح ةعيب نأ وهو ساطرقلا ضور
 عم ًاقافتا رثكأ وهو « عوبسأب لداعلا عرصم دعب ىنعأ ؛ ©9م 574 ةنس لاوش

 وخأ سيلو « ةميرجلا ةرمث ىتتجا ىذلا وه « رصانلا نب ىبحب ناكو . قطنملا

 « ناجوي نب ديز ىأ قباسلاريزولاىلعلئالقرهشأب كلذ دعب ضبقو «لوتقملا ةفيلحلا
 ضيرحت نم امهلإ بسن امل كلذو «التقو امهتافتخا نم مغرلاب ريكألا هدلوو

 , ©©امهئيع ىف رارمتسالا ىلع ةروكسهو طلّتللا برع
 اثدح ىف « ةفالللا هدلقت تقو ناكو « مصتحملاب + رصانلا نب ىحب بقلتو

 +:ةروكسخ ةليبقو «الخللا برع ةتعيبزم عتتمأو 6 .ةرمع نم ةرشع ةضداسلا ف

 . نومأمللا ةعبب ىف امهئالو ىلع ايقبو
 ناكو « ابضغو ًاطغم طاشتسا « سلدنألاب نومأملا ىلإ ءابنألا هذه تلصو املو

 « ةودعلاىلإ اهنم زوجيل ءارضحلا ةريزحلا ىلإ دصقو « ريسملل ةبهألا فلعفلاب ذخأدق

 شرع عازتنال عسو ام لكب لمعي نأ هسفن ىلع ىلآ دقو « ةيليبشإ ىلإ دتراف
 . هتعيب اوثكنو هب اوردغ نيذلا نيقفانملا خايشألا كئلوأ نم ماقتنالاو « ةفالحلا

 نم هدهعب نرتقا امو « نومأملا ةفيلخلا رياصم عبتتن نأ لبق بحي هنأ ديب
 ثداوحلا ريس ىلع مالكلا فنأتسن ىكل' ةظحل فقن نأ « برغملا ثادحأ

 . سلدنألاب

 . 56ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا )2( . اةصاج (1105) ةطاحإلا )١(

 .156 ص ساطرقلا ضور (4) 2 ا دا
 . ١307و 594 ص راطعملا ضورلا (5)


