
 للارض 598 لا

 ةيسنلب و ةيسسرص ىف ةروثلا

 ىلوألا رايهنالا رذنو

 نب دمحم . ةيموقلا تاروفلاب ديدج نم اهمارطضا . سلدنألا ىف ةيدحوملا ةفالحلا لالحنا ىدص
 ةيسرم ىلع هفحز . هروهظ ةقيرط نع ليقام . ةيمرم زاوحأ ىف هروهظ . ةكرحلا هذه ءامعز لوأ دوه

 ريمأب هبقلتو ىمابعلا ةفيلخلل هؤاعد . ءادوسلا ةيارلا هعمو ةيسرم هلوخد . ىدحوملا اهيلاول هتميزهو
 نومأملا ضوه . هتعاط ىف دعاوقلانم ةدعل وخد . ةيسابعلا ةفالحلا ءاول تحت ءاوضنالاف هتركف . نيملسملا

 ةروثلا ىدص . دوه نبأ ةعاطب ةيليبشإ فا رّعا . نيقيرفلا نيب ءاقللا نع لاقي ام . هلاتقل ةيليبشإ نم

 مهزكرمو شيئدرم لآ . شيئدرم لآ ليلس نايز ليمح وبأ . ةينلب ىلاو ديز وبأ ديسلا . ةيسنلب ىف

 . نايز ةسابرل اهلهأ رايتخا . ةينلب ىف ةروثلا مايق .ديز ىبأ ديسلل نايز ليمج نأ ةرازو . قرشلا ىف
 ةعيبلا هدقعو ةيسنلب نايز لوغد . ةيدنلبل ديز بأ ديسلا ةرداغم . ديز بأ ديسلا ن

 بقاوع نم فوملا . ةيسنلبب هعانتما . دوه نبا نيبو هئيب عازنلا . ىمابعلا ةفيلخلل هؤاعد . هسفنلا
 ديسلا ريسم . هل رابألا نبا هبتاك ةقفارم . ىراصنلا ىلإ ديز نأ ديلا ءاجتلإ . داحتالا ىلإ ةوعد . ةنتفلا

 هقوقح رئام نع هلزانت . نوصحلا نم ددع ميلنب هدهعت . همم اهدقع ىلا ةدهاعملا . نوجارأ كلم ىلإ

 .. ةيسنلب ىلإ رابألا نبا ةدوع . ةعقاولا هذمل ةيمالسإلا ةياورلا دييأت . ةيئارصنلل هقانتعا . ةيميلقإلا

 ىلامثل نويل كلم وزغ . اهتحاهملل ىراصتلا كولملا بثوت . سلدنألا فعض . نايز اهريمأ ةمدخي هقاحتلإ

 نييثويللا ءاليتسا . هدادتراو هتميزه . هتعفادل دوه نبا ريدم . ةدرامل هترصاحم . برغلا ةقطنم

 ثلاثلا ودنائرف وزغ . ريزو نبا ىدلو عرصم . ةيليبشإب دوه نبا فقوت . سويلطبو ةدرام ىلع
 . نييلاتشقلل ةيناث ةوزغ . ىراصنلا باحناو راصحلا لشف . نايج ةنيدمل هترصاحم . ىطسولا ىسلدن

 . ودئانرفو دوه نبا نيب ةئدهلا دقع . اهلع هواليتساو ةدبأل هترصاحم . وزغلا فنأتمي ثلاثلا ودئانرف

 ىلإ ةينارصنلا لودلا عاطت . رئازجلا ىراصنلا وزغ تامدقم . نيدحوملا مكح تحن ةيقرشلا رئازملا“

 جورخ . عورشملا اذ نوجارأ دادعتساو لوألا ىمياخ . كلذب صاخلا نوجارأ كلم ماها . اهحاتتفا

 لوزن . ةقرويم ىف عازنلاو رمآتلا . ةمواقملل رئازملا مكاح ىيبحي نأ دادعتسا . قارصنلا وزفلا لوطسأ

 ةضوافم . ةقرويم ةنيدمل ىراصنلا ةرصاحم . نيملسلا نيبو مهيب لاتقلا . ةريزحلا ضرأب ىراصتلا

 مهي زه . سئايلا نيمللملا عافد . ةنيدملل مهماحتقا . ميلستلا ىلع ىراصتلا رارصإ . ىراصنلل ىيحي نبا

 ةمواقملا ميطحت . لابحلا ىف نيململا ةمواقم: . ةنيدملا ىمياخ كلملا لوخد . ةعئارلا ةحيذملا . مهقزمتو

 نيينوجرألا ءاليتسا . كلذب صاخلا ميسقتلا باتك . نيحتافلانيب ةقرويم ميسقت , نوصحلا رئاس طوقسو

 . ةقرونمل هكح . ىومألا مج نب ديعس سيئرلا . نيملسملا مكح تحت ًارصع اهؤاقبو ةقرونم . ةباي ىلع

 . ةقرونمل نيينوجرألا حاتتفا . رمعوبأ هدلو . هرعشو هبدأ . هتيافكو همزح

 و هنيب ةشحولا



 تمول

 لداعلا ةفيلخلا مايقو « وحنلا اذه ىلع « ةيدحوملا ةفالحلا راثتنا ناك دقل

 نومأملا ىلعلا ىنأ مايق مث « دحاولا دبع دمحم ىنأ ةفيلخلا ىلع اجورخ ء سلدنألاب
 . سلدنألا ف ىدص دعبأو عقو قمتأ « لداعلا هيخأ ىلع ًاجورخ « ًاضيأ سلدنألاب
 نم ثدحامو « ىدحوملا مكحلا ناكرأ عدصت ىلع « كلذ ىف رمألا رصتقي مو
 نأ ناك لب « ةلئوملا راثآلا نم اهلع بترت امو « ىماّيبلا هللا دبع دمحم ىنأ ةروث
 نم تضبنو « ةردطخلا ثادحألا هذهل اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم سلدنألا تزتها
 « اماع نينامث ءاهز ء ىدحوملا مكحلا الع ةضرف ىذلا « ليوطلا اهتابس نم
 رخاوأ ىف ثدحام رارغ ىلع «ةيموقلا تاروفلانم ةديدج ةلسلسي مرطضت تذخأو
 « ةرئانتم تاكرح « فسألا عم تناك ت اروفلا هذه نأ ديب . ىطبارملا دهعلا
 ةطبار اهنيب عمجم تناك نإو « ةصاخلا عاطألا اهنيب قرفت « ةمصاختم « ةسفانتم

 ناودع نم اهتيامحو « نيدحوملا رين نم سلدنألا ريرحت وهو « كرتشملا ضرغلا
 7 ىراصنلا

 تقو ى « اهطسو ىو ةريزحلا قرش ىف ةيريرحتلا تاكرحلا هذه تماق

 « رصعلا حور عم قفتيام وهو « ىصخشلا اهعباط نم مغرلاب تناكو « دحاو
 سلدنألاب تلزن ىلا نحمل راغ ىف اهمايق ناكو « ةضحم ةيسلدنأ ةيموق تاكرح

 هبش ىف :لوألا مهجاو ةيدأت نع « نيدحوملا ماكحلاو ةداسلا لذاخت ءارج نم
 لوحتو « ىراصنلا ناودع نم اهتياحو سلدنألا نع عافدلا وهو « ةريزحلا

 نكت ملو . ىراصنلل ملستو ةعناصم ىلإو لب «ةيصخش ةيلخاد كراعم ىلإ مهطاشن

 ىلع ةيفاخ « برغملاب مهدراوم رايمتاو « مهاوق عضعضتو « نيدحوملا لاح
 نولواحم « ةبيصعلا ةنوآلا كلت ىف اوضه نيذلا اهتامعز ىلعو « ةيسلدنألا ةمألا

 7 .لاوحألاو فورظلا هب حمست نأ نكمب ام لكب ٠ فقول ذاقنإ
 ف: يرجع تيب نم معز « نييسلدنألا ءامعزلا كثل وأ نم رهظ نم لوأ ناكو

 دوه ىبب ليلس وهو « ىئاذحلا دوه نب فسوي نب دمحم وه « ةسايرلاو ةماعزلا
 اذه ءامعز نم مهركذ ىلع انيتأ نم رخخآ ناكو . فئاوطلا مايأ ةطسقرس كولم
 وهو « دوه نب فسوي نب دمحأ نب كلملا دبع نب دمحأ رفعج وبأ وه ء تيبلا

 هرابخأ انعبتت دقو « نيعتسملاب انايحأو « هللاب رصنتسملابو ةلودلا فيسب بقلملا

 ةطسقرس طوقس دعب :ءادوه ىنبل رقتسم رخآ ةطور ةعلق رداغ ذم « مدقت ايف
 ةلاتشق كلم ءاول تحن ىوضناو ( م11 18) ه 017 ةنس ىف نيينوجرألا ىديأ ىف



 تا#خؤءال

 دمع « نيطبارملا دض ةروثلاب سلدنألا تمرطضا الو . سيدنوم ر وسنوفلأ

 ةبطرقو « ناّيج ىف ىطسولا .دعاوقلا ف الوأ « اهراغ.ضوخ ىلإ ةلودلا فيس

 لتق نأ ىلإ رمألا ىهتناو « ةيسرمو ةيسنلب ىف « سلدنألا قرش ىف مث « ةطانرغو

 دري ملو .©20(م1145١ ةنسرياربف ) ه 4٠ ةنس نابعش رهش ىف « طيسبلا ةكرعم ىف
 فسوي نب دمحم مايق ىح «سلدنألا ثداوح ىن دوه ىنبل ركذ خيراتلا كلذ نم
 فسوي نب دمحم هنأ « هلوقل ًاقفو ىهف هتبسن امأو . ركذلا مدقتملا اذه « دوه نبا
 ةلودلا فيس دلول ديفح ىناث كلذب وهف «رصنتسملا دمحأ نب ملعلا دبع نب دمحم نبا

 . هركذ مدقتملا

 لبق تناك ىلا ةقطنملا سفن ىف « دوه نب فسوي نب دمحم روهظ ناكو

 فو « سلدنألا قرش ىف ىنعأ « ةلودلا فيس هدج روهظل ًاحرسم اماع نينامث
 كلذ نم هركذت ام لكو « ىلوألا هتايحنع ءىشب ةياورلا انثدحتالو . ةيسرم ةنيدم
 ةياورلا لاوقأ نم ودبيو « ©؟9اهربغو ةيسرمب دنحلا فانصأ نم الجر ناك هنأ

 تاباصعلا ءاسؤر نم مدقموأ دئاق ةنواعم كلذو « ًادج ةعضاوتم ةقيرطب رهظ هنأ
 « نيرواغملا : وأ نيرواحملا ن م ةبصعل امعز اذه ىشغلا ناكو « ىشغلا ىمسي

 برضن نحنو . نيملسما ىلع قرطلا نوعطقي انايحأو « ىراصنلا نوبراحم نيذلا

 نأب ىتكنو « هروهظ نأشب نيمجنملا تابت نع ةياورلا انل هركذت امع ًاحفص
 امي هيلإ ىضفأو « لمعلا ىف نواصل. :ىدتلا ب اقل هزه نيا :نأإ لو

 ىخارأ ضعي ىلع ةراغإلاب نانثالا أدبو « رمألا ىلع ءاليتسالا ىف لمأ نم
 ذخأو © ىرسألاو ةيشاملا نم مئانغ اباصأف « ةيسرم زاوحأل ةرواجما دع
 هتمورأ تناكو « ىحاونلا كلت ىف هتناكم دطونتو « ًائيشف ًائيش رثكي دوه نبا عمج

 هلاجر ىف ضهم « هعمج رثكاملو . راصنألا هيلإ بذجتو ةباهم هيلع خبست د ةيكولملا

 ىلع عقي ريغص نصح وهو « روخصلاب وأ 6 تازرخضلاب فرعي, عضوم ىلإ
 عاذف « 29 ةرامإلاب هراصنأ هعياب كلانهو « ةيسرم نم ةبرقم ىلع ةروقش رب
 لاؤحأ تناكو « هيلإ ماضنالاب دنحلاو ناسرفلا نم نورك عراسو « هرمأ

 )١( باتكلا اذه نم لوألا مسقلا نم 8501 و٠5 ص ىف ثداوحلا هذه ليصافت عجارت .
 . ١١8 ص راطعملا ضورلا (؟)
 28ص مالعألا لامعأ ىف بيطخلا نباو « ؟ هاب هه ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا (*)

 . 1١١8 ص راطعملا ضورلاو ؛ ؟الة4و



 -1١ؤ4ظ#8 -

 4 شكارم مهئافلخ لتق نم عقو امو «فالخ نم مهنيب بشن امو « نيدحوملا

 ةسامح ىكذي امم « مهللود رايمناو « مهرمأ باهذ نم هلك كلذ هب رشبي امو

 . راشبتسالاو لمألا جور اهلإ ثعبيو « عومجلا

 روصنملا بوقعي نب هللا دبع دمحم وبأ ديسلا اهرداغ ذم « ةيسرم ةيالو تناكو
 سابعلا ىأ ديسلا همع نبا ىلإ تدنسأ دق « ةفالحلاب هتعيابم رثأ ىلع م لداعلا وأ

 كئلوأ نأ حضاولا نه ناكو . نمؤملا دبعزي فسوي نب ىسوم نارمع ىنأ نبا
 تايماحلا نأو « سجوتو ةيشخ ى فقوملا ىلإ نورظني اوناك « ةالولا ةداسلا
 دوه نبا نإف مث نمو « ةيونعملا اهاوق تبخ دق تناك « مل تكرت ىلا ةليئضلا

 سابعلاوبأ ديسلا هيلإ جرخف . ةيسرمىلع فحزلا نعمجحم مل  هعمح ةوقب رعش اعيح
 هينوي ) ه53768 ةنس بجر :ىف كلذو « هلقتعاو دوه نبا همزهف « ةيسرم ركاسعب

 « هتاوقىف ةيسنلب ىلاو ديز وبأ ديسلا هيلإ جرخ كلذ رثأ ىلعو . ( م1778 ةنس
 مث . ةيسنلب لوخد لواحب مل هنكلو « هتلحم ىلع ىلوتساو « ًاضيأ دوه نبا همزهف
 اهضاق عم مهافتب كلذو « ةيسابع ءادوس ةيار عفري وهو اهلخدو « ةيسرم ىلإ داع

 ديسلا اهلاو ىلع ضبقو « دعب ايف هليتق وهو « ىطسقلا دمحم نب ىلع نسحلا ىنأ
 سطسغأ 4 ) ه518 ةنس ناضمر ةرغ ةيسرع دوه نب عيوبو .١2)سابعلا ى د
 ىبابعلا ةفيلخلل اعدو « نيدلا زعمو « نيملسملا ريم أب ,ىمستو دن لفل
 دهاجم هايسو « مسارملاو علللاب هيلإ ثعبف « دادغبب هيلإ بتكو « هللب رصتتسلا

 هيلع كنج اشي « هللا ىلع لكوتملا هللا دبع « نينمؤملا ريمأ فيس « نيدلا
 . «راهقلا دحاولا هللا ىلع تلكوت » دوه نبا

 حشتي نأ وه «ةيسابعلا ةفالحلا ةيار تحن ءاوضنالا ىف دوه نبا ةركف تناكو
 نلعأ دق وهو « نيدحوملا ةبراحم ىو « ةيالولا لاحتنا ىف ةيعرشلا نم بوثب

 .ىراصنلا ناودع نمو « نيدحوملا رين نم سلدنألا ريرحت ىلع لمعي فوس هنأ
 «نيددحوملا لظ ىف تسردام دعب « اهننسو ةعيرشلا ءايحإ ىلع لمعي فوسو ؛ اعم

 راطعملا ضورلا بحاص ةياور نم دافتسيو . 744 ص ءاريسلا ةلحلا ىف رابألا نبا )١(
 ىضاقلا اهتر هليحب اهلخد هنكل و « سابعلا نأ ديلا « ةيسرم ىلاو عم ةكرعم ىف كبتشي م دوه نأ
 لخد الق « هلاجرب همدخيو هئاول تحت ىوضتي فوم دوه نبا نأ « ىلاولل همايإو « روكذملا
 . (119 ٍص راطعملا ضورلا ) هيلع ضبقو هي ردغ دوه نبا هيلع

 لضورو 2 4 ص 4 ج نودلخ نباو « 1 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا )2(
 .3181 ص ساطرقلا



 تالثوؤا

 « ةبطاش قرشلا دعاوقنم هتعاطأو « هركذ عاذو « هرمأ ىوقام ناعرسو
 يطسولا سلدنألا دعاوق نم ةدع هتعاطب تنلعأو « امهالاو امو رمش ةريزجو

 « عيبرلا ابأ ديسلا ىدحوملا اهلاو اهلهأ لتق ثيح « ةبطرقو نايج لثم « ةيبونحلاو
 . ةيرملأو ةقلامو ةطانرغ هتعاطأ كلذكو « نيدحوملا اهنم اوجرخأو

 كئموي ناكو  ةيليبشإب ىّعلاوبأ ديسلا فقوو « دوه نبا رمأ عاذ املو

 عايضو « نيدحوملا ةزه نم.-قرشلا ف ثدح ام ىلع  نومأملا ةفيلحلا ادغ دق
 روبعلا كشو ىلع ناكو « كلذ همهأ « ديز ىبأ ديسلا خيرص هلصوو « ةيصرم

 «ةيليبشإ رداغف « هلاحنتسا لبق رمألا مسحل قرشلا ىلإ ردابي نأ رثآف « ةودعلا ىلإ

 ةنيب ثدح ام لوح ةياورلا فلتخت انهو . ةيسرم بوص هتاوق ضعب ىف راسو
 ةكرعم ىف ةيسرم نم ةب رقم ىلع دوه نبا عم كبتشا هنأب لوق كانهف « دوه نبا نيبو
 « ه 518 ةنس رخاوأ ىف كلذو « اه- عنتماف ةيسرم ىلإ دتراو « دوه نبا ابف مزه

 ديزيو . ؟)ءاطعلا مم لزجأو ءارعشلا هحدتماف « ةيليبشإ ىلإ ًارفاظ نومأملا داعو

 ةيليبشإ شيج ف كرحت نومأملا نإ « لوقيف اليصفت ةياورلا هذه بيطخلا نبا

 ةطانرغلتحاو «هيلإ نومأملا كرحتف :«29هيسنلب ىلاو ديز ىنأ ديسلا هيخأ ءاعدتساب .
 هملعيو « هعجشي هيلإ هباتك اهنم ذفنأو « ةثاهسونيرشعو ةسخ ماع نم ناضمر ىف

 زربف « قرشلا وحن راس مث « اهالاوامو ةطانرغ شيج هيلإ مضفناو « هيلإ هذوفنب
 ةيسرم ىلإ رفو « دوهنبا مزيماف « ةقّرول جراخم ءاقللا ناكف « هئاقل ىلإ دوهنبا

 نكلو « لاتق عقي مل هنأ ىرخأ ةياور ىو . ؟9هبقع ىف نيدحوملا ركاسعو
 كلذو « ةيليبشإ ىلإ اعجار ركف هيلع تعنتماف انيح « ةيسرم رصاح نومأملا
 ,©(م 1519 ه 515 ةنس لئاوأ ىف

 دئاصقلا نم ةدع ىراذع نبا انل درويو « ؟هم ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا )١(
 . 158 ص + ج نودلخ نبأ كلذكو « ةبسانملا هذهب تيقلأ ىلا

 ديسلا صو ىف انه بيطحلا نبا مهو دقو .١45ص ١ ج ( 1465 ةرهاقلا ) ةطاحإلا (؟)

 فسوي نب دمحم نب نمحرلا دبع وهو ديز ابأ ديسلا نأ ةقيقحلاو . نومأ.لل خأ نأب ةيسنلب ىلاو ديز أ
 (نمزملادبع نب فسوي ني روصنملا بوقعي نب سيردإ وهو ) نومأملا مع نباوه امثإ - نمؤملا دبع نبا
 كلايروكسإلا طوطخم) [ضيأةطاحإلاو ةدراولا ديز ىنأ ديلا هتمجرتى هسفنححصي بيطخلانباو . هوخأ ال
 فسويزب دمحم نب نمحرلا دبع « مدقت اك ىهو «ةيقيقحلا هتبست ركذيف 8*١ ١( ةحولىريزغلاا 4
 هللا دبع نأ ديلا نب نمحرلا ديعوه ديز ابأ ديسلا نأ ىرخأ ةهج نم ىرقملا ركذو .نمؤملا دبع نبا
 ٠ ( 0107 ص ؟ ج بيطلا حفن ) . نمؤملا دبع نب صفح ىبأ نب دمحم

 . ١١١ ص راطعملا ضورلا (؛) 47١. ص ال ج(1وه5 ) ةطاحإلا ()



 بعوشم

 عمتجا ىتح« ةودعلا ىلإ رحبلا ريعيل ةيليبشإ رداغي « نومأملا ىلثعلا وب أ داكامو

 علخ اونلعأو « ه 555 ةنس ىحضألا ديع نم ىناثلا مويلا ىف كلذو ةيليبشإ لهأ

 « ةيسابعلا ةفالحلا لظ ى دوه نبا ةعاطب فارئعالاو « ةيدحوملا ةلودلا ةعاط

 مهلإ دفوأف « ىنعملا اذه اباتك دوه نبا لكوتملا ىلإ ءانبلا نب ركب وبأ مهنع بتكو
 . مهلع ايلاو نوكيل ةلودلا دضع بقلملا ملاس ءاجنلا ابأ هاتخأ لاحلا ىف دوه نبا
 اذكهو . دوه نبا ةعاطب نالعإلا ىف « ةيليبشإ وذح سويلطبو ةدرام تذحو

 سلدنألا تذخأو « اهبرغو سلدنألا طساوأ تلمثو ةيدوحلا ةوعدلا قاطن عستا
 اهماح نوكي نأ وجرت « ديدحلا ىسلدنألا معزلا اذه ءاول ىلإ علطتت ؛ اهلك
 . اهفوفص دحومو « اهتملك عماجو « اهدئاقو
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 ىرخأ ةروث ةم تناك « ةيسرع دوه نبا ةروث هيف تماقئذلاتقولا سفن فو
 ذنم اهكح ناك ةيسنلب نأ كلذو . ةلئامم ثادحأ اهبف ىرجتو « ةيسنلب ىف مرطضت
 « نماوملا ديعني فسوي نب دمحم نب نمحرلا دبع ديز وبأ ديسلا اهلاو ءاه٠57 ةنس

 الو. مدقت اهف هرابخأ ىلع انينأ ىذلا ؛ ىسايبلا هللا دبع دمحم بأ ديسلاوخأ وهو

 بلغت دوهنبا نكلو « هتبراحن هتاوقب ديزوبأ ديسلا جرخ « ةيسرمب دوه نبا ماق
 ةيسنلب ىف تاروطتلا هذه ىدص رهظام ناعرسو . ةيسفلب ىلإ ًامزهنم دتراف هيلع
 ةميزهو « ةيسرم ىف ثداوحلا روطت اوأر ائيح « ةيسنلب لهأ نأ كلذو . اهتاذ

 امبدقو « ةروثلاو ضاقتنالا حور مهلإ ترس « قرشلا ةقطنم ىف ةيدحوملا تاوقلا

 ريمألا مايأ قرشلا ةكلمم تثبل دقو . نيدحوملا دض ةروثلا نصح ةيسنلب تناك
 ى ىهو « ةيدحوملا ةلودلا ىدحتت نرق عبر ءاهز « شيندرم نب دعس نب دمحم

 دض « ةيسنلب ةروث نم ةديدج ةحفص دهشنف دوعن انإف نآلاو . اهتوق نابإ

 ةيسنلب اهف هجاوت « ةبيصع فورظ ىف مرطضت ةرملا هذه تناك نإو « نيدحوملا
 . ةينارصنلا اينابسا دلاخلا اهودع بناج نم «مهادلا ناودعلارطخ قرشلا دعاوقو

 لآ نم نيقباسلا اهئامعز ىلإ ىمتني ًاضيأ « ةرملا هذه ىف ةروثلا معز ناكو
 دعس نب فسوي نب عفادم تالمحلا ىنأ نب نايز ليمج وبأ وهو . شيئدرم
 اك وه شيندرم نب دعس نب فسوي جاجحلا وبأ هدجو « ىئاذحلا شيندرمنبا
 بوقعيوبأ ةفيلحلا ناكو . شيئدرم نب دعس نب دمحمقرشلا ريمأ وخأ ء ركذن

 مهديمع ةافو بقع « شيندرم لآ هيلإ ملستسا انيح « نمؤملا دبع نب فسوي
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 ةيقبو ةيسرم ىلع ىلوتساو « (م 111/1) م 0517 ةنس ىف دعس نب دمحم ريألا
 ريمألا مآدقف + بصانملا ليلج مهلإ دنسأو « هتياعرب مهلمش دق « قرشلا ةكلم
 ةيسنلب ىلع « قوتملا دمحم ريمألا اخأ « شيندرم نب دعس نب فسوي جاجحلا ابأ
 فرعي ناكو « فسوي جاجحلا وبأ رمتساو « هيخأ مايأ ناك انك « اهتاهجو

 ديسلا اهتيالو ىف هفلخف « ه ه8 ةنس ىف فوت ىتح ةيسنلبل ًايلاو « سيئرلاب
 . ديزوبأديسلا هدلو هتافو دعب هفلخمث «نموملا دبع ةفيلحلا ديفح دمحم هللا دبع وبأ
 « عفادم تالمحلا وبأ مهنم « دالوألا نم ةدع فسوي جاجحلا وبأ سيئرلا كرتو
 «رماغنكاس وبأو « زيزع ناطلس وبأو « عبس ثراحلا وبأو « بلاغ رفظلا وبأو

 ةماه بصانم « نيد>حوملا ةموكح لظ ىف ًاعيمج اولوت دقو « ةحلط دمحم وبأو
 ةلودلا مايأ رخاوأ ىف اورهّشاو « ةيالوو ةدايق نم « قرشلا دعاوق فلتخم ىف
 لاوحألا تبرطضا الف . ءاسؤرلاب نوفرعي مهبأ لثم اوناكو « سلدنألاب ةيدحوملا
 © رصنتسملا فسوي ةفيلحلا ةافو بقع « ىحاونلا فلتخم ىلإ ةنتفلا ترسو

 ىنأ نب نايز ليمحو بأ سئرلا ذئموي مهديمع ناكو « نيضئاخلا عم ةنتفلا اوضاخ
 ةينعتنمأ دق: عفادم هوبأ ناكو « جاجحلا ىبأ فسوي سيئرلا نب عفادم تالمحلا

 ةيسنلبب هبناج ىلإ ناكو « رقش ةريزج ىلاو زيزع ناطلس ىنأ هيخأ ةايح ىف اباش
 ليمجوبأ ناكو . ةمومعلا ءانبأ وأ ةوخإلا نم هتيب ءاسؤر نم ةرشع « اهزاوحأو
 قو « ©)هرمأ ربدمو هتناطب رببكو «ةيسنلب ىلاو ديز ىأ ديسلا ريزو ذئتقو نايز
 ديسلا دترا الف . ©0ةيسنلب نع عافدلا رءأ ىلوتملا ةنعألا دئاق ناك هنأ ىرخأ ةياور
 نوسنلبلا فتلاو «ةيسنلب ىف ةروثلا تمرطضا «مدقت اك دوهنبا مامأ ًامزهنم ديزوبأ
 تعقوف « هتسايرب اودانو « ناتيز ليح ىلأ « مدقلا مهتارامإ تيب ديمع لوح

 عنتماو بيرقلا ةدنأ نصح ىلإ ةيسنلب رداغف « ديز ىأ ديسلا نيبو هنيب ةشحولا
 ةيسنلب رداغو «ةبقاعلا ءوس ديسلا ىشخف «ةنيدملا ىف رمألا مقافتو جايحلا دتشاو ءهب
 «ه515 ةنس رفص رهش لئاوأ ىف كلذو « هلاومأو هداوو هلهأ ى ةرودي

 مودقلاب نايز ليمح وبأ سإئرلا رداب دئدنعو . ةبيرقلا نوصحلا ضعبب مصتءاو
 رهش نم نيريشعلاو سداسلا مويلا ىف اهلخدذ « ةدنأ نصح هرقم نم ةيسنلب ىلإ
 كلذو « هسفنل ةعيبلا دقعو ءرصقلاب لزنو ( م 1718 رياني ) ه575 ةنس رفص

 )١( ص ؛ ج نودلخ نبا 150.

 جا بيطلا جفن ىف ىرقملا (؟) ١ هاله ص .



 هه 1746 تت

 هتعاط ىف تلخد لاح لا فو « ىنابعلا رصنتسملا ةفيلخلل اعدو؛لوألا عيبر رهش لوأى

 هيلعجرخنكلو . هدعاس دتشاو هرمأ عاذو ءنوصحلا نم ةدعو « ةلاجنجو ةيناد

 تاعف كلذكو « دوه نبال اعدو ءرقش ةريزجىلاو فسوي نب زيزع ناطلسوبأ

 فحزو دوهنباو نايز نيب ةنتفلاتمرطضاو «نايز ةمو<ءانبأ دحأ اهلاوو ةبطاش
 ةوع نبأ يلد < ةلزلا هلع تناك زان ليزر ىرخش يطب لع درع ب
 .©0ىرخأ عيراشمو ثداوحب «ذئدنع دوه نبا لغشو « هيلع تعنتماف ةيسنلب ىلإ

 ىلإ بارطضالا ىرسو « سلدنألا قرش « ةنتفلا وأ'ةروثلا تمع اذكهو

 دمحم هللا دبع وبأ وه ع هئانبأ نم رصاعم رعاش لوقي كلذ ىو « هئاحنأ رئاس

 : لحكلا جرم, فورعملا ىلع نب سيردإ نبا
 تمشي هاخأ ايف دحأ الف ةمحلده ةئتف ىف ايسالو

 تمصي ناك نم ثادحألا ملسو ياوهنط اخيبص اقف اكو

 بقاوع نم ةنتفلا كلت ىلع بترتي ام « ديعبلا رظنلا ىوذ ىلع ىخم نكي مو
 ىلع كلذ ىف انفقو دقو . ةملكلا عمجم اهكرادت ىلإ ىعسي مهضعب ناكو ء ةريطخ

 ةيسرم ءاياع ديمع ع« باطخ نب زيزع ركب وبأ هيقفلا ةمالعلا اههجو « ةلاسر

 هياع ريشي « ةيسنلبب مساق نب هللا دبع ىبأ بيطحلا ىلإ « دعب ايف اهبف ىزتنملاو

 دوه نبأ «نيملسملا ريمأ » ةعاط ىف لوخدلا ىلع نايز ليم ابأ سيئرلا ضح نأب اهف

 داحتا بوجوب هوني اهنفو . ةيسنلب ف نايز ةبراحن دوه نبا كرحتي نأ لبق كلذو

 داحتالا ىف ةوقلا نأو ب نيذلا ءادعأ ةمواقمل دحاو نيدب نيدت ىلا ةفلت#لا ندملا

 ِكِلَذ ىف أوعسي نأ نيدلا ءالع ىلع بجي هنأو . لوسرلاؤ هللا هيلع ضحب ام وهو

 ؛ دالبلا ىلع نيدلا ودع ءاليتساو « ةسايرلا عاطقنا فالحل لآم نأو « حصنلاب
 كلذف « نوملسملا هيف لخد اهف لخدي نأ ليبح ىنأ ريمألاب بيبم نأ هيلإ بلطي م
 . ©©نيملسملا ةبحمو « سلدنألا لهأ ةبحم هبسكي امم

 ىف « هلاومأو هلهأب عنتماو « ةيسفلب رداغ ذم ثبن دقف « ديز وبأ ديسلا امأو

 برغملا نايبلاو « 177 ص بيطخلا نبال مالعألا لاسأ ىف ثداوحلا هذه ليصافت عج جار )١(

 نا. 0وممدع هعسنتتم: كلونمبتم لع ةاسعوب كلذكو 2 ١510 ص ؛ج نودلخ 3 « ال١٠07 ص

 ةلسمناسومسق (23:26028 1905) م. 215 2 6

 نمح رلا دبعنب ىلع نب دمحم «ركفلا رهاوجو ركفلا رهاوز » باتك ىف ةلاسرلا هذه تدرو (؟)

 . 91١( مقر روبنريد ) ىريزغلا ه18 متر « لايروكسإلا طوطخم وهو « طبارملا نباب ىكملا
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 ىلع فقوملا روطت ىأر الف « ثداوحلا ريس بقري ًائيح « ةبيرقلا نوصحلا ضعب
 اهلكفورظلا نأو « ىحاونلا رئاس ىف راهن نيدحوملا ناطلس ىأرو « وحنلا اذه
 ىف هرقم رداغف .ىراصنلا ىلإ ءىجتلي نأ الإ اليبس همامأ دج مل« سأيلا ىلإ وعدت

 ىلإ ًاثجتلمو هب ًاريجتسم « لوألا ىماخ نوجارأ كالم ىلإ دصقو « هدلوو هلهأ
 بناكلا هيقفلا « لبق نم هيبأ بتاكو « هبتاكديز ىنأ ديسلا ةبحصب ناكو . هنيامح
 ريهشلا ىعاضقللا ركب ىنأ نب هللا دبع نب دمحم هللا دبعوبأ « عدبملا خرؤملاو رعاشلا
 ثعب «رعشلا نم نيتبب ىف « ذئموي هفقوم رابألا نبا انن فصو دقو « رابألا نباب

 : امهو ةيسنلبل هترداغم رثأ ىلع هباعصأ ضعب ىلإ امهم
 داجالو رص .الو رارق الو دلو الو لهأال هلل دمحلا

 «9)دمألا ىضقنا امل انل ابرح داعف دسمأ ىلإ الاس انل نامزلا ناك

 ىراصنلاب هقاحلو « ةيسنلب ديز ىنأ ديسلا ةرداغم خيرات بيطحللا نبا عضيو
 هيف لخد ىذلا مويلا سفن ىف ىنعأ « ه575 ةنس رفص نم نيرشعلاو سداسلا ىف

 بيطخلا نبا ىلع ًاداّتعا مدقت اهف انركذ انكلو . ؟9ةيسنلب نايز ليمح وبأ سيئرلا

 ضعب ىلإ أجتلاو « ةزيجو ةدع كلذ لبق ةيسئلب رداغ ديز ابأ ديسلا نأ هسفن
 . ةبيرقلا اموصح

 « ىراصنلاب قل ديز ابأ ديسلا نأ انل ركذت نأب ةيمالسإلا ةياورلا ىتكتو

 مدقت « ىحاونلا ةد.اعتم ةلصفم ةصق « ىدحوم لا ديسلا اذه نكلو .©9مهنيد فلخدو

 . انه اهصخلن نأ انب ردجيو «ةرصاعملا ةينارصنلا قتاثولاو ةياورلا ءاهليصافت انيلإ

 كلم « لوألا ىماخ ناك ثيح «. بويأ ةعلق ىلإ هبعصو ديز وبأ ديسلا راس
 م1178 ةنس ليربأ رهش نم نيرمشعلا مويلا ىفو . دئموي هطالب دقعي ؟؟”نوجارأ

 )١( ركفلا رهاوجو « ركفلا رهاوز » لايروكسإلا طوطخم ىف نيتيبلا نيذه ىلع انفقو «
 م0 ةحول هركذ قباسلا ١ . عوبطملا ) ضايرلا راهزأ « همودخل رابألا نبا ةبحاصم ىف عجارو (

 ص # ج و75١6 .
 . 117م ةحول ( ىريزفلا ١51074 ) لاب روكسإلا طوطخم ىف ةطاحإلا (؟)
 + ١589 159 ص 4 ج نودلخ نباو « ؟١ ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا ()

 . هيلإ راشملا لايروكسإلا طوطخم ىف ةطاحإلا ىف بيطخلا نباو
 راطعملا ضورلا ) «نوغرأ كلم ةمقاج » : ىمعاخ ]هفته ةيمالسإلا ةياورلا ىمست ( ؛ )

 . ( 787 ص مالعألا لامعأ ) شماج نود ًانايحأ هيمستو (؟0 ص مالعألا لامعأو «( ؛م ص

 . بوقعيل ىابسإلا معرلا وه ىياخو
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 ذبز وبأ ديسلا عمتجا ءه535 ةنس ىلوألا ىدامح نم نيرشعلاو ثلاثلا قفاوملا
 هتبهأب موقي ذئموي ناكو « وتسنوقلا هدلوو نوجارأ كلم عم دمحم وبأ هدلوو

 ديسلا ىطعي نأ ىلع اهف صن « ةدهاعم نيقيرفلا نيب تدقعو « ةقرويم حاتنفال

 وأ ةوقلاب ءاوس اهمنغي ىلا نوصحلاو نكامألاو ىضارألا رئاس نم ديز وبأ
 لكي هسفنل ىمباخ كلملا ظفتحم نأ ىلعو « ىمباخ كلملا ىلإ عبرلا رادقم « ىضرلا
 اذه ذيفنتب ةلافك ديسلا مدقي نأو « هيلإ هميلست عقي اموأ « هحاتتفاب وه موقي ام
 ©)بربشو « هقراشو « تنوبلأو «هلقو « ةّلرمو « ةلكشنب نوصح « قافتالا
 هنع عافدلاو ديسلا ةيايع « هدوهعل ًاديكأت ىمياخ كلملا موقي نأو « ةنيهر ةفصي

 نيذللا ؟2بيبحلا ليتشقو « دولا يع يا « هئادعأ دض هدلو نعو
 ورديب كلملا هوبأ امهحتتفا

 «نوجارأ كلم عم قافتالا اذه دقع ائيح «ديز ابأ ديسلا نأ حض ذاولا نم ناكو
 ا يالا يفسر وا عاق وبا ل كاك
 « ةيمالسإلا ىضارألاو نوصحلا مللستب دهعتو « ةلاتشق كلم ثلاثلا ودنانرف ءاول
 نوصحلا هميلستب ةلاتشق كلمل هدهعت نم هسفن نومأملا ةفيلحلا همعنبا هلعف امو لب
 « دوهعلا نم هسفن ىلع هعطق ام كلذ ريغو « ةيمالسإلا ىضارألا ىف ابغري ىتا
 . همصخ نم شرعلا عاؤتتا ىلع هتنواعمب ىنارصنلا كلملا اذه مايق ءازإ

 ارجاسأ ىد ورديب سرافلا هعمو « ديز وبأ ديسلا جرخ قافتالا اذه ًاذيفنتو
 لبق ناك ىنوجرأ معز وهو « نوجالأ ىد وكسالبو « قرشلا ةيرمتتش بحاص
 « كالا هنع افعو نوعا قلاع م + نيمو مدع ةيئاي لإ ب26 ندع
 ىتلا ىضارألا ةلمحلا تقرتخاو « نيينوجرألا ناسرفلا ضعبو ليورط تاوق ىف
 ديسلا نأ ن نم غرلابو ٠ ديبألا نم ءىشب اهف عتمتي ديز وبأ ديسلا لازي ام ناك
 «ةيسنلب نم ةيرقلا عايضلاو ى حاونلا ضعب ىلع هناطلس طسبي نأ دعب ايف عاطتسا
 «نوجارأك ل هسفن ىلع اهعطق اهمطق ىتلا دوهعلا ذيفت عيطتسي نل هنأ ةيابلا ف كردأ هنإف

 قوقحلا رئاس نع ىمياخ كلملل لزانتو « 111 ةنس رياني ىف داع هنإف مث نمو
 ةيسنلب ةنيدم ىف ءاوس كلذو « ةدهاعملا ىضتقم هسفنل اهب ظفتحا ىلا ةيميلقإلا

 قمعمرطعب ]4لعمر هلم عسقع, سالو 81ه,ءلاهر عمو عمله ىلاوتلا لعةينابسإلاب ىه و )00(
 <عومالءاادطلا, ققعسمم ةينابسإلاب اهو (؟)
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 ,©0 قوقحلا نم كلذ ىوس ام هلهألو هسفنل ىبتساو « اهضارأ ىف وأ « اهتاذ
 اذهل فتكي مل هنأ كلذ . ةيساوملا هتطقس ديز وبأ ديسلا طقس كلذ لالخ ىو

 قئتعاف «لفسألا كردلا ىلإ ىوه هنكلو « ىفارصنلا كلملا رين تحت قلطملا ءاوضنالا

 همسا دينو « هباطقأو ديحوتلا ةمثأ نمؤملا دبع ىب ليلس وهو « ةينارصنلا نيد
 جوزتو « تنجب » ةيبرعلاب وأ 171 عمعع ىنثب وه ًاينا رصن امسا راتخاو « ملسملا

 ةينارصنلا قئاثولا ىف ىمسي ناكو « ةطسقرس لهأ نم ةينارصن ةديس نم دعب ايف
 ةينارصنلا ةياورلا انيلإ مدت ملو « « نينماوملا ريمأ ديفحو ةيسنلب كلم « « ىنثب »
 ةينلا هذه رمضي ناك هنأ ديفي ام انيلإ مدقت اهنكلو « ديز ىنأ ديسلا رصنت خيرات
 ديسلا نإ انل لوقتو « اهلع آيلاو ةيسنلب ىف ناكنأ مايأ ذنم ىنعأ « ديعب دهع ذنم
 «نوجارأ كلم ىلإو ابابلا ىلإ نييرسلا هلسر ثعبي هنأ نم ملع امل « ةيسنلب نم درط
 . 20 نيدلا اذهل هناسحتسا تارامإ نم ودبي ناك املو « ةينارصنلل هقانتعا ضرعي

 نيد نع ىدحوملا ديسلا اذه دادترا ةحص ىلع ةيمالسإلا ةياورلا عمجتو

 ةهجنمو .20ىسؤرملا كردلا اذه ىلإ هرادحنال اهطغسو اهفسأ نعبرعتو «مالسإلا
 كلم طالب ىلإ هتلحر ىف هب ىذلا « رابألا نبا هبتاكنأ هيف كشال ام هنإف ىرخأ
 هتينو « ىراصنلل همالستسا نم ىأر امل « ديعب ريغ هريصمل هكرت دق « نوجارأ
 ليمج وبأ ديدحلا اهريمأ ةمدخب قحتلاو « ةيسنلب ىلإ داعو « مهنيد قانتعا ىف
 تنرتقا ىلا ةاسأملا دوهش زربأ نم نآلا ذنم رابألا نبا نوكي فوسو . ©نايز

 . بيصن وأب اهتحم نيودت ىف هملق ذخأي فوسو « ةيسنلب ريصمي
5 0 

 « سلدنألا عوبر ىلإ علدنت « ةنتفلا نارين ابف تذخأ ىلا ةنوآلا كلت ىف
 ةقث ف علطتت ةينارصنلا اينابسا تناك « ىعادتملا اهلكيه ىلإ ككفتلا بيبد ىرسيو

 ءىش لك ناكو « ةطقاسنملا ءالشألا عازتناو « رابملا ثارعلا ءانتجا ىلإ لمأو
 ظحت مل 2 86مدوسنو2 دادرتسالا ةكرح نإف « لمألا اذه قيقحن ىلإ دهمي

 ةمليعق طئاعو ]طهينو : الداعمعأم ةقيقط# (الولعوعأم 1901). م. 639, 625, )010(
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 ةبسحلا رايهناو « ضاضقنالا ةلوهس نم ذئموي هب ىظحن تناك امب « طق لبق ن“*

 لاغشناو « ةريزحلا هبش ىف ةيدحوملا ةيركسعلاىوقلا رايهلاب « ةميصحلا ةيعافدلا
 سلدنألا ىوق تناكو . ةيلهألا هبورحو هتافالخم ء برغملاب ىدحوملا طالبلا
 راثثتساو « قهرملا ىدحوملا مكحلا طغضتحت تلءاضت دق ةيمازلا اهذراومو
 < كلانهو انه رثتنت « اهلآضو اهفعض ىلع تذخأ مث « عافدلا نوئشب نيدحوملا
 « ةئالثلا اينابسا كوام ناكو « ددحلا «فئاوطلا » كئلوأ « نيبلغتملا كئلوأ نيب
 كلم عساتلا وسنوفلأو + ةلاتشق كلم ثلاثلا ودنانرفو « نوجارأ كلم لوألا ىمياخ

 نوجارأ كلف « ةريزحلا هبش نم ةقطنم رياصم ىلع « مهنم لك رطيسي « نويل
 نم اهرياصم ىلع رطيسي ةلاتشق كلمو « قرشلا ةيحان نم اهرياصم ىلع رطيسي
 مهْنم لكو « برغلا ةيحان نم اهرياصم ىلع رطيسي نويل كلمو « طسولا ةيحان
 اهتقزم ىتلا « سلدنألا كلت ىلع « ةسيرفلا ىلع ضاضقتالل ةيتاوملا صرفلا بقري
 ةمحر تحت اهدعاوق ظعم تحضأو « ةيقيقحلا عافدلا لئاسو تدقفو « ةنتفلا
 .زفحتملا ىوقلا ودعلا

 لقأ وهو « نويل كلم بناج نم « برغلا ىف ىلوألا تابرضلا تعقوو
 تهجوو « ةيوقلا نوجارأو ةلاتشق تابرض لاحلا ىف اهدلت مث « ًانأش ةثالثلا كولملا
 حاتتفا ىلإ الوأ نوجارأ تهجتاو « ىطسولا ةيسلدنألا دعاوقلا ىلإ اهمامها ةلاتشق
 قو « ةيقرشلا دعاوقلا عازتنا ىلإ كلذ دعب غرفتت ىكل « ةيقرشلا رئازحلا

 . مظعلا ةيسنلب رغث اهنمدقم
 ىلوتسا ذنم « (ثلاثلا ودنانرف دلاو وهو ) عساتلا وسنوفلأ نؤيل كلم ناكو

 بقري« هركذ مدقت امسح ( م1711 ) ه 5151 ةنس ىف ةعينملا شرصاق ةنيدم ىلع
 <« ةدرام تناكو . ةيسلدنألا برغلا ةقطنم ىف « ةيلاتلا هتبرض لازنإل ةصرفلا
 دودح ىلإ ةميظعلا ةيسلدنألا دعاوقلا برقأ ا.ه شرصاق ىنونج امهو « سويلطبو
 برغلا ةقطنم نأ « نويل كلي حالو « سلدنألا ءاجرأ ةنتفلا تمم الف . نويل
 لوحي نأ نكميال « سلدنألا قرش ىف دوه نبا مايق نأو ؛ عفادم نود تحضأ
 م 1779ةنسرخاوأ ىف رخاوأ ىف كلذو « هتاوق ىف نويل نم جرخ « هعيراشم نود
 ىلع الوأ ىلوتساو « هنايىداو رهن هاجتا ىف ابونج راسو « (ه511/ ةنس لئاوأ )
 « ةدرام ىلإ راس مث « ةدرام لامش نم ةبرقم ىلع عقاولا , 20 شحناتنم نصح

 )١( ةامساههءطع# ةينابسإلاب وهو .
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 . راصحلا اهوح برضو « هناي ىداو رب ةفض ىلع « سويلطب ىرش عقت ىهو
 ون راسو « هتاوقنم عاطتسا ام دشحف « نويل كلم ةكرح ىلع دوه نبا فقوو
 الف « هتعاط ىف تلخد ىلا دعاوقلا نم تناكو « ةروصحلا ةنيدملا ذاقنإل برغلا
 شيج ءاقلل مدقتو « راصحلا عساتلا وسنوفلأ كرت « ةدرام نم ةبرقم ىلع لصو
 مزه « ةفينع ةكرعم ©27شنحلا نصح دنع نيقيرفلا نيب تبشنو « دوه نبا

 ةنيدم نوينويللا لتحا « لاحلا ىفو « ماظن نود هتاوق ىف دئراو « دوه نبا اهف

 ويامىف كلذو « ةميظعلا سويلطب ةنيدم « ليلقب كلذ دعب اولتحا مث « ةدرام
 ةمئاللاب ةبسانملا هذبب ىراذع نبا ىحنيو . (ه510/ ةنس طساوأ ) م1180 ةئس
 لجأ نم نيمزهنم سانلا ىلوف « ةعقوملا ةيادب ىف هتقاسب مزيما هنأل « دوه نبا ىلع
 هتاوزغ لوأ ةوزغلا هذه تناكو « الوجع الولم هعبطب ناك هنإ انل لوقيو . كاذ
 , ©اهمخضأو

 دنع ثدح امم ناكو . ةيليبشإ ىلع هتميزه دعب هريسم ىف دوه نبا جرعو

 ناكو « قباسلا رصقلا رغث مكاح ريزو نب هللا دبعب ةماعلا تراث نأ « اهم هلولح
 نمحرلا دبع هوخأو وه همادعإب دوه نبا رمأف « هيلع تضبقو « اهلإ أل دق

 عقو دق نيوخألا وحن ةماعلا نم ثدح ام نإ رابألا نبا انل لوقيو قو نبأ
 , ؟29هسفن دوه نبا ضيرحتب

 موقي نأ لواحب ةلاتشق كلم ء ثلاثلا ودنانرف ناك « هسفن تقولا اذه ىو
 عاستاو ؛ ةيدوحلا ةوعدلا بقري ودنانرف ناكو . ىطسولا سلدنألا ىف هتابرضي
 مايهالا ىهتتع « هل ةيسلدنألا دعاوقلا ةعاط ىلاوتو « دوه نبا ناطلس قاطن
 « ديدنلا معزلا اذه لوح اهلك سادنألا ةملك عمتجت نأ ىشخم ناكو . سجوتلاو

 بوجو ىري ناكو . اهميطحت بعصي ةكسام» ةيوق ةلتك « ىرخأ ةرم ودغت نأو
 «قيقحلا سلدنألا معز هرظن ىف وهو دوهنبا حبصي نأ لبق « لمعلا ىلإ ةردابملا

 جرخم (ه111/ ةنس لئاوأ ) م11 ةنسلئاوأ ىف هارن انإف مث نمو ءرهقتال ةوق
 اًنيأ وهو « ريبكلا ىداولا رن ربعي مث « رجودنأ وحن ًاهجتم ةلاتشق نم هتاوق ىف

 ماهمزم ةبنابسإلاب وهو )١(
 ىرقملاو ١١4 ٠ ص 4 ج نودلخ نباو ء 57٠ ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا 02(

 . م89 ص ؟ ج بيطلا حفن ىف
 )١( ص ءاريسلا ةلحلا 747 .
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 وحن هريس ىف رمتساو «ةيرذلا ىبسيو « ىرقلا برخمو « عورزلا فسني لح
 ةراغاا هذه نأ رهاظلاو . ةيناث لامثلا ىلإ داع مث « ةطانرغ صحف ىد بونخلا
 قرتخا املو. ةمواقم نم ةازغلا قلي دقام ةفرعمل « آيفاشكتسا المع تناك ىلوألا
 مدق هنأ نويلاتشقلا نظ « برغلا ىلإ هقيرط ىف ةقطنملا كلت هتاوقب ذئدنع دوه نبأ
 هسفن ةلاتشق كلم ىبلأو « ةدرام داجنإ ىلإ دصقي ناك دوه نبا نكلو « مهبراحن
 ناّيج ةنيدم بوص هتاوقب ثلاثلا ودنانرف هجتا ذئدنعو « هتاكرحتو هططخ ىف خا
 كلذو « راصحلا اهوح برضو « ةقطنملا كل: دعاوق ريكأ ىهو « ةنيصحلا

 « نويلاتشقلا لواحو « ةدشب قيناحلاب اهفذقو « م 170 ةنس هينوي رخاوأ ىف
 اهتعنمل الوأ « ةرخصلاك ةدماص تغبل ةنيدملا نكلو « لئاسولا لكب اهماحتقا
 ودئانرف رطضا ربشأ ةثالث ماد راصح دعبو ءاهنع نيعفادملا ةرفول اناثو « ةقئافلا
 ةافوب ملع ىح ةلاتشق ىلإ لصي داكامو . هجاردأ دوعي نأو « ناّيج كرتي نأ
 هجتاف « سويلطبو ةدرام حاتتفا نم هتدوع بقع « نويل كلم عساتلا وسنوفلأ هيبأ

 « ةلاتشق تدحتا اذبو « هيبأ ناكم اهشرع ىلع سلجيل نويل ىلإ ًاعرسم
 , ©20ئرحخأ ةرم نويلو

 نكلو . نيح ىلإ طوقسلا نم  نايج  ةيمالسإلا ةدعاقلا تحن اذكهو
 هيخأ ةدايقب « سلدنألا ىلإ ةيزاغ ةلمح ىلاتلا ماعلا ىف ثعبف داع « ةلاتشق كلم
 ترمتساو « ةبطرق ءاحنأ ىف تئاعو « رجودنأ نم تراسف « وسنوفلأ تنافنإلا
 ىهو : شيرش ىلإ كلذ دعب تدترا مث « ةيليبشإ زاوحأ ىح ًابرغ اهريس ىف
 « ةازغلا دريل ىرخأ ةرم دوه نبا كرحت انهو . آبيرختو التق تلح اًيأ ثيعت
 ةرم مزه هنكلو « شيرش صحف ىف نييلاتشقلاب ىتلاو « ةفيثك تاوق ىف راسف
 . ( م11 ) م 8٠م٠ ةنس رخاوأ ىف كلذو « ددعلا ىف هقوفت نم يغرلاب « ىرخأ

 دوهنبأ ةلص اوعطقي نأ « ةوزغلا هذبم نودصقي اوناك نيلاتشقلا نأ رهاظلاو
 ء ه +14 ةنس ىف ءارضالا ةريزحلا حتتفا دق دوه نبا ناكو . ةيبونحلا روغللاب
 « انمدق ايسح ةتعاط ىف ةتبس تلخخد ماعلا اذه سفن ىو + قراط لبج حتنفا مث
 روختلاو دعاوقلا ىف هناطلسب ًاظفتحم « هتعزه نم مغرلاب ثبل دوه نبا نكلو
 ىلع تبترت ىلا ةيلخادلا نوئشلا مظنت نم ىهني ثلاثلا ودنانرف داكامو . ةيبونحلا
 * نايجىلع ءاليتسالا ىف قفخأ نأ دعب ناكو .وزغلا فانئتسال بهأت ىحديبأ ةافو

 ل. 0همعواأ# : آهق هممومأ ناعم لع ممممملم 111 عم قهملولبعأو مذا 62 8 8 )10(

 .( 7 ج نيدحوملاو نيطبارملا - ) 7١
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 اناكس اهرفوأو ةقطنملا هذه ندم عنمأ نم ًاضيأ تناكو « ةدّبأ ةنيدم حاتتفا مزتعي

 ىلع مغرت ىح اهراصح ىف ىفمي نأ ىلع ممص ودنانرف نكلو « ةيماح اهاوقأو

 (ه٠18ةنسرخاوأ ) م1188 ةنس هيلوي ىحرياني نم ةدبأ راصح رمتساو . ملستلا
 | ىلإ ةدّبأ ترطضا « ةهج ىأ نم ةدجن ةيأ درت ملو تاوقألا تمدع الف

 ماومأ نم ولقن نب مل حمس نأو + مهستأ ىف ناك نمي نأ ىلع « نامألاب
 ”ةيمالسإلا ىضارألاىلإ اولصي ىتخ مهتمالسنمضت نأو « مهعم هلم نوعيطتسي ام

 ريظن «ةلاتشق كلمو دوهنبا نب ةندملا تدةع « ه5 ماعلا اذهسفن ىتو
 هيلع رثاكت دق + دوه نبا ناكو .©9موي لك ىف دوه نبا هيلا امدْؤي رانيد فيلأ

 ايسالو «ندملا ضعب جورخخو : نايج عاطق ىف رمحألا نبا هسفانم مايقب « موصحلا

 دقعب مهتبراحن غرفتي نأ ىأرف ؛ هعضومىف لصفن اهسح كلذو هتعاط نع ةيليبشإ
 . ىراصنلا عم ةندملا

 ميا 34 طش

 كلم ناك « ىطسولا سلدنألاب ةيلاوتملا هتابرض لزني ةلاتشق كلم ناك اهب

 هبشل ةيقرشلا ةيحانلا ىف ىربكلا هتاوزغ لوأب موقي « لوألا ىماخ نوجارأ

 . ةيقرشلا رئازحلا وزغ ىععنو « ةريزحلا
 ةدعو «ةسبايو ةقرونمو ةقرويم ىهو «رايلبلا رزجوأ ةيقرشلارئازحلا تناك

 « ه٠ ةنسىف ةيناغ ىنب ىديأ نم نودحوملا اهحتتفا ذنم «ىرخأ ةريغص رئازج

 . ةيرادإلا ةيحانلا نم ةيسنلب ةيالو عبتت تناكو «نودحوملا ةالولا اهكح ىف بقاعتي

 ىحيوبأ اهلاو رئازحلا ىلع ناك «نيدحوملا ىلع ةروثلاب سلدنألا تمرطضا املو
 نودحوملا ماق ذم « نيدحوملا ةالولا عبار ناكو . ىللمنيتلا نارمع ىنأنب بح نبا
 . ه505 ةنس ذنم اهلوو « (م8١11) ه١٠5 ةنس ةيناغ ىنب ىديأ نم اهحاتتفاب
 « « ةقرويم خيرات » هباتك ىف « ىوزخملا ةريمعنبا ةياور ىه ىرخأ ةياور فو
 ابلو ىذلاوه هنأو « ىسوم نب ىلع نب دمحم وه ذئدنع ناك رئازحلا ريمأ نأ

 ةرصاعملا ةينارمهنل! ةياورلا نأل « ىلوألا ةياورلا حجرن اننكلو ©9م 5:5 ةنس ىف

 ل. 0همعملع: طلو م. 99 ري همام (64) : كلذكو ءكدح ص برغملا ثايبلا 0 )١(

 .18» ص ساطرقلا ضورو « 788 ص برغملا نايبلا (؟ )

 مل باتك وهو « ىوزخملا ةقرويم خيرات نع القن ه84 ص ١ ج بيطلا حفن ىف ىرقملا (؟)

 هبلغتو « ةقرويم ةنئاك » ىف اباتك فلأ هنإ ىوزخملل هتحرت ىف بيطملا نبا انل لوقيو , انيلإ لصي
 1١84(. ص ١ ج- 1185 ةطاحإلا ) . ايلع مورلا



 دع # ا

 انيلع صقيو . ©0ةريزجلل ريمأك ىبحب ىنأ مسا ددرت «هسفن ىعاخ كلملا خيرات اهنمو

 ىلاو نإ « هلوقىف وزغلا اذه تامدقموأ « ةقرويمل ىراصنلا وزغ ببس ىوزخما
 « هيلإ ىتأتل « ةسباي ةريزج ىلإ ةيبرح ةنيفس اهعمو ةيرحم ةديرط ثعب ةقرويم
 اهلإ ثعبف « ىنارصنلا ةشوطرط ىلاو اهرمأب ملعف « اهلإ جاتحي ىلا باشخألاب
 هايم وزغي نأ مزتعاو « ًآبضغ كلذل ىلاولا طاشتساف « اهلع تلوتسا ةيرحب ةوق

 هايم ىف ترهظ ( م1118 ةنس رياني لئاوأ ) ه51 ةنس رخاو 0-00 مورلا دالب
 ةدع ىف هدلو ىلاولا ثعبف « ةشوطرط نم ىرخأو « ةنولشرب نم ةئيغس ةسباي

 « اهلع ىلوتساف ةريبك ةيونج ًابكرم اهم ىلأو « ةسباي هايم ىف ىسرف ؛ ةيرحب عطق

 « طنب اوءرطضا « كلذ ىلع مورا فقو الف . ةينولشربلا بكرملا ىلع ىلوتسا مت
 « مهسفناب اوعوطتي نأ هيلع اوضرعو « ةريزحلا وزغب موقي نأ مهكلمب اوباهأو

 زهجو « ًافاأ نيرشع دالبلا لهأ نم دشحو « كلذب دهعلا ملع ذخأف « مهاومأو
 , 20 ةنس لئاوأ ىف كلذ نأكو 2 نيرخآ ًافلأ رشع ةتس رحبلا ىف

 عجرت تامدقملا هذه نكلو . ةقرويم وزغتامدقم نع ىورخما هلوقي ام اذه

 اتيروهمج مهعمو ةينولطق ءارمأ ناك دف . ىدم دعبأو مدقأ بابسأ ىلإ عقاولا ىف

 اهالو تاوزغل دح عضوو « رئازحلا هذه حاتتفا ىلإ ًامئاد نوقوتي ةونجو ةزبب
 كرابيو عجشي ىلوسرلا ىمركلا ناكو « ةينارصنلا ءىطاوشلا هايم ف « نيملسملا

 فى نرق وحنب كلذ لبق لعفلاب ىراصنلا اهحتتفا دقو . اهحاتتفال عورشم لك
 ىلع نوطبارملا اهداعتساو « ىطبارملا دهعلا لئاوأ ىف (م 11 15) ه 804 ةنس
 « ةرركتملا مهتاوزغ تناك ؛مهرمأىوقو رئازحلاب ةيناغونب لقتسا الو . كلذ رثأ
 ةنداهم ىلع اهلمحتو « لودلا هذه جعرت ةبيرقلا ةينارصنلا لودلا ء ءىطاوشثل

 زم رئازحلا نودحوملا حتتفا الف . مهعم ملسلا تادهاعم دقعو « رئازحلا بارصأ
 نم رئزخلا له عازل ىف  ةيئارصتلا ودل ةبغر تددجت « ةئاغ نب يأ
 ىرت تناك ىلا « نوجارأ ةكلمم كلذ ىف ةبغر مدشأ ناكو « نيملسملا ىديأ
 كلذو « اهطاوش هجاوت ىتا رئازحلا كلت ىلع ىلوتست نأ « نييبطلا اهفخس. نم

 حاتتفا ىف ركف دق نوجارأ كلم ىناثلا ورديب ناكو « اهتراجتو اهتالصاومل ًانيمأت
 ىلا كلملا هدلو ىلع ناكف . هتينمأ قيقحت هل حتي مل نكلو « ةيدج ةفصب رئازحلا

 ةاءامأسعمأع : ظزوتمرلو نومعبتأ لع عومممر, 1. 1ال. م. 77, طلماه 2 )١(

 . ءمو صاح جابيطلا جفن (؟١)



 باع

 ةريزحلا هبش ىف نيدحوملا ناطلس رايها ناكو . ةينمألا كلت ققحم نأ لوألا ىعاخ

 اينابسال دهمب ام اهتملك قرفتو اهتدحو راثتناو «ةئتفلاب سلدنألا ءاحنأ مارطضاو

 عازتناو «رمأ رسياب طه 2«ءههودنوه داد رتسالا تاياغقيقحت ىلإ ليبسلا ةينارصنلا

 هبش قرش ىلع رطيست ىهو نوجارأ ىلع ناكو « ةقزمملا ةضيهملا سلدنألا ءالشأ

 هيلع دفو اميح ىماخ كلملا ناكو « سلدنألا قرش ثارت ىنتجت نأ « ةريزحلا

 لعفلاب دعتسي + ه 575 ةنس لئاوأ ىف ةيسنلب نم [ دورطم ىدحوملا ديز وبأ ديسلا

 رهش ىف ةنولشرب ىف ةينولطقلا سيتروكلا ىعدتسا دق ناكو « رئازحلا حاتتفال

 ةيغب ةقرويم دض ةيركسع ةلمحب موقي نأ هيلع حرتقاو « م 1114 ةنس ريمسيد

 سيتروكلا قفاوف « طسوتملا رحبلا ىف ةينولطق ةراجت نيمأتل كلذو « اهحاتتفا

 ةينرقلا ةيشاملا ةبيرض ليصحتب كلملا موقي نأ ىلع قفاوو « حارتقالا اذه ىلع
 ىف اوكري ءنأ + تايع رو راجل كا يقرعو , ةلمشلا تاق ىف ةئواعملل

 ضرعو . هتقاط قفو لك « دنحلاو ناسرفلا نم هنودشحي نميو مهسفنأب ةلمحلا
 وجوهو « نويسور تنوك زيشناس وينون مهتمدقم ىفو « نالطقلا فارشألا رباكأ
 2 رباكألا نم مهريغو اداكتوم ىد نيلجو نومار ناخألاو « سايربمأ ىد

 كلملا لبقف « دنحلاو ةامرلاو ناسرفلا نم ةريبك دوشحم « ةلمحلا ىف اوكرتشي نأ

 مهليغنوجارأ لهأ نم سراف ىئام مدقي نأب هبناج نم دهعتو ء ضورعلا هذه
 « لدعلاب ةبستكملا مئانغلاو « ةحوتفملا ىضارألا مسقتب دهعت امك: مهحالسو

 اظفتحم «تاقفتلا نم هدبكت ام قفو لك « ةلمحلا ىف نيكرتشملا نيب « ساطسقلاو

 « كلذ ىلع عيمجلا مسقأو . عالقلاو نوصخلا ىلع ايلعلا ةدايسلاو روصقللاب هسفنل

 ن٠ سطسغأ رهش ىف « ةدعلا مامتا دعب ةشوطرط ىف عاّجالا ىلع اوقفتاو

 , .؟90ىلاتلا ماعلا

 م1119 ةئس ريمتبس نم سماحلا مويلا و. هيلع قفتا ام قفو ءىش لك متو

 نم ةمخض تاوق لمحم ىنوجرألا لوطسألا جرخ (ه 575 ةنس لاوش ) ١4

 ةيب رح ةنيفس نيسخحو سخوةئامنم ًافلؤم ناكو « سلي رماكو ةنوكرطو ولاس روغ
 . مهريغو نيونحلا نم نورماغم ةراحب اهدوقي ىلا « ةفيفحلا عطقلا نم ددعو

 ادع اذه « ةاشملا نم ًافلأ رشع ةسخو ناسرفلا نم ةئامسخو ًافلأ نيلتاقملا ددع غلبو

 ةفينعلا حايرلا تعفدو . مهربغو سناقوربو ةونج لهأ ن نم نيعوطتملا نم دوشح

 )١(  76قلع اهلسعمأ# ؛ ةطلفي 1. مال. م. .



 ه6 تن

 جيلخ ىلا دهج دعب تلصو اهنكلو « اهدصقت تناك ىلا ريغ ةهجو ىلإ نفسلا
 ىلاو ناكو « ةريزحلا ةمصاع ةقرويم ةنيدم هيلع عقت ىذلا جيلخلا وهو « الاب

 اهذخنا ىلا ةمخضلا ةبهألا هذه رمأب ملع دق « نارمع ىنأ نب ىبحم وبأ ةريزحلا

 ةوق دشحب نأ عاطتساو « عافدلل هبناج نم دعتساف « ةريز زحل حتفل ىراصنلا

 نمو « ىرخأ افلأ رضحلاو ةيعرلا ناسرف نمو « سراف فلأ وحن نم ةراتخم
 ىلع ضبقف « هءلخل ةرماؤم « ودبي ايف فشتكا هنأ ديب « آفلأ رشع ةينامث ةلاجرلا

 ىأ تعأ انبا امه نانثا مهم ناكو « مهمادعإب رمأو « نايعألا رباكأ نم ةعبرأ

 « هلوح سانلا عمتجاف « ةهاجولاو ةناكملا ىوذ نم وهو ىربس نب صفح

 ىلع ضبقلاب كلذ دعب ىلاولا رمأو « هب ثدح امم مهسجوتو مهطخ# اودبأو

 « لاوش رهش فصتنم ,و كلذ ناكو « نيزرابلا صاخشألا نم نيرخآ نيس
 ىح ةئالث وأ ناموي كلذ ىلع ضحب ملو «فاجرإلا رثكو ٠ سانلا برطضا دقو

 تيهأتو «هموصخ نع حفصلاب ىبعوبأ ردابف « ترهظو ىراصنلا نفس تلبقأ

 مايم لخخدت نأ تعاطتسا ةينارصنلا نفسلا نكلو . ©20ىراصنلا عفدل دوشحلا

 « اهدرل تلسرأ ىلا ةملسملا تاوقلا نأ ىتح « ةعرسلا ىهتنع و « اليل جيلحلا

 . اهعنمل ائيش عطتست مل لجار فالآ ةس+>و سراف ىثئام نم ةنوكم ىهو

 ىد ودرانرب ةدايقب ىراصنلا نم ةئاعبس نم ةوق ربلا ىلإ لزن نم لوأ ناكو
 اداكنوم ىد نومار ناسرف نم ةقرف اهتعبتو « لالثلا ىدحاب تنصحت « انوتنخرا
 فئاوطضعبو نالطقلا ناسرفلا لزن مث ءاهتةرفف « ةلباقملا ةيمالسإلا ةلحملا تمحاه

 نوملسملا ناكو « ىراصنلاو نيملسملا نيب ةكرعم لوأ تعقو انهو . نيينوجرألا

 « نينوجرألا ىلع اوضقناو ءىطاشلا ىلع ةطبارملا مهتاوق رئاس اوعمجتسا دق

 0 فارشألا نم ددع مهنم لتقو 6 ةديدش ةعزه مهومزهف « ةدشب مهئافلحو

 « نومار هوخأو « اداكنوم ىد نيلج مهتمدقم قو « نالطقلا ناسرفلاو

 . نيموزهملا داجنإل ىراصتلا نم دادمأ تعردو
 امنوبرضضي اوذخأو « ةقرويم ةنيدم لوح راصحلا ىراصنلا هبرض ذئدنعو

 تلواح مهم ةوق اوعفد نأب « كلذ ىلع نوماسملا درو « ةدشب تالآلا فلتخمب

 اولتقو ىراصنلا اهمجاهف : لبحلا نم ةينارصنلا ةلحنا دمب ىذلا هايلا دروم عطقت نأ

 يقابل لب د نيف عادلا ميسي رطل الاد

 )١( ص ؟ ج ىوزخملا نع القن بيطلا حفن ىف ىرقملا 084 ٠



 تنته

 نم ريثك ناكو . نيادملا نيب دوسي فالللا ناكو « اك علاطلا ءوسل نكي ل
 نأ ىراصنلا عاطتسا اريخأو . ىنارصنلا ركسعملا ىلإ نوبرستي نيطخاسلا دنحلا
 ىحن وبأ ىلاولا ىأرو . ”جاربألا نم ةعبرأ اومطحي نأو « راوسألا نم اوبرقي
 دب ىلع ىعاخ كلثا ىلإ ثعبف « ةنيدملا ياست ىف ةضوافملل ناح دق تقولا نأ
 ىمسي ةطسق ري نم ىدوب- هنواعي « ةلمحلا باطقأ دحأ ؛ زيشناس وينون نود

 « نوجارأ كلم باحسنال نمت عفدي نأ ضرعي « ةيبرعلا فرعي ناك لوشاب
 موي ىلإ ةنوكرط رغث نه تجرخ ذم « ةامحلا تاقفنرئاس هيلإ ىدؤي نأب كلذو
 كلم نأ ملع امل هتكلو « ةينارصن ةيماح ةريزحلا ىف كرثتال نأ ىلع ؛ « اماحسنا
 ةئيدملا ملست ضرعي هيلإ ثعب « ةنيدملا ذخأ ىلع رارصإلا لك رصي نوجارأ
 هل كرثت نأو « هلاومأو همشحو هلهأ عم برغملا ىلإ جورحملاب هل حمسي نأ ىلع
 .نيملسملا اهلهأنم ءاشن ديرو قب كأو «ةييونا» ءىطاشملإ هامحت ىباا نفسلا
 ٠ نالطقلا ءامعزلا طغض تحت ؛ اضيأ ضرعلا اذه ضفر ىماخ كلملا نكلو
 . اهتاورثو ةنيدملا ملانغىلع ءاليتسالاو ءاداكنوم لآل ماقتنالا نوديري اوناك مهنأل

 مهناجن ٠ ىراصنلا لوعو « سأيلا عافد عفادي نأ ىلع ىبحيوبأ لوع ذئدنعو
 شيجحلاا دعتسا م 1714 ةنس ريمسيد ٠" موي ىو . اهءاحتقاو ةنيدلا ةمحاهم ىلع

 اوثدحأو موجها اوأدب رجفلا دنعو «سادقلل دنحلا عمتساو « موجهلل ىنارصنلا
 « لحكلا باب ةيحان نم ةبقاعتم فئاوط ىف ةنيدملا ىلإ اولاثناو «روسلا ىف ةملث
 لاتق عراوشلاو نيدايملا ىف نيقيرفلا نيب مرطضاو « اهلخاد ىف نوماسملا مهقلف
 وهو ؛ ضيبألا هداوج ةوهص ًايطتمم هدنج سأر ىلع ىبحوبأ ىلاولا ناكو ؛ فينع

 . هفيس رهاش وهو « ةئيدملا هدنج مامأ ىعاخ كلملا لخدو . تابثلا ىلع مهن
 نورفي اوذخأو « نيملسملا فوفص ىف ككفتلا رهظ ىح ليلق ىوس ضم ملو
 رثأ,ف ىراصنلاو « ىحاونلا رئاس ىفو « تيلوترب بابو « نيبتروب باب ن*
 2 هذه لالخ نيملسملا نملتقنم ةيمالسإلا ةياورلا ردقتو ءالتق مهف نونعمي
 رسأو « ًافلأ نيثالث وحن لابحلا ىلإ مهنم رفو . »الأ نيرشعو ةعبرأب ةيومدلا
 نم ةعورم رظانم ىف ةقرويم ىلع ىراصنلا ىلوتساو « هدلوو ىبحب وبأ ىلاولا
 « ١1519 ةنس ريمسيد ١" نينثالا موي ف اهيلع مهاواليتسا ناكو . كفسلا

 )١( همه ص ؟ ج بيطلا حفن ىف ىرقملا .
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 , ©0م591/ ةنس رفص ربهش نم رشع ثلاثلا ةيرجهلاب قفاوي وهو

 ىراصنلا لوخد دنعتعقو ىلا ةحبذملا ةعور ىلع ةينارصنلا خيراوتلا قفتنو

 رخآلا ضعبلاو « ًآفلأ نيثالثي نيملسلا نم اههف كله نم مهضعب ردقيو « ةقرويم

 , ©0هيف غئابم كلذ نأ ودبي هنأ ديب . ًافلأ نيسمخم

 « نيلسملا ةالولا رصق وهو « ةنيتدملا رصق « « لوألا ىماخ كلملا لخدو
 اموي نيعبرأو ةسخ باذعلا تحت .رمتساو « هبيذعتب رمأو « ىبحب ىلأ ىلاولاب أو

 ةيئارصنلا ةياورلا انل لوقتف « ةرشع ةثلاثلا ىف ًايبص ناكو هنبا امأو . قوت ىح

 ,2©ىعاخ نودب ىمسو رص هنإ

 وهو « ىربس نب صفح ابأ نإف « دعب تبا دق نكت مل ةكرعملا نأ ىلع
 ىف ةنيدملا طوقسو « نيماسملا ةمزه تىأر امل « مدقت اهف هيلإ ريشأ ىذلا معزلا

 عمتجاو « نيرافلا نم ةريبك فئاوط هتعبتو «لبحلا ىلإ جرخ « ىراصنلا ىديأ

 مايأ ىوس ضمت ملف « ةياهلا ىلإ ةمواقملا مزنعاو « لتاقم فالآ ةدع مهنم هل
 « نالطقلا نم ناسرف هعمو « هتاوق ضعب ىف ىماخ كلملا هيلإ جرخ ىبح لئالق
 « ةيلاوتم كراعم ىف مهعم كابتشالاو « نيملسملا ةدراطم ىف ةوقلا هذه ترمتساو

 يأ <. دل يودساو صاح ديوس

 نم رثكأل ىأ (مال١ رياريف ١1)ه 77م ةنس رخآلا عيبر نم رشاعلا

 عن نم فلخن ام ىلع ىراصنلا ءاليتسا كلذك متو « ةنيدملا طوقس نم

 , ؟9ماعلا سفن نم بجر رهش ىف كلذو نوصحلاو

 « ةيقرشلا رئازحللا ىربك ةرهازلا ةينغلا ةقرويم ةريزج نوملسملا دقف اذكهو

 ةيرحبلا ممألا ىف قيمع عقو اهحاتتفال ناكو « نورق ةسمخ نم رثكأ اهوكح نأ دعي
 . ىضرلاو ةطبغلا ىهتنع اف لبقتساو « طسوتملا رحبلا ىلرغ ىف « ةينارصنلا

 ةريغصلا ةيلهألا كراعملا تناك ثيح « سلدنألا ىف ىدص ريبك ثدحي مل هنأ ديب

 قفاوي نينثالا موي لعجب وهو ء ١581و 4.٠ ةمحرتلا ( ةرهاقلا) ةلكتلا ىف رابألا نبا )١(
 ©ةسمقس#ع# ؛ كلذكو ء١41١ ص راطعملا ضورلاو ؛« ١7١ ص 4 ج ذودلخ نباو « رفص 14

 و ميعماعوت 8هوونعزم طلوامرلعم نعام طوستممعأؤم آءاوستأاه عم اهق اذاقو ظهلءممعق

 (طولسم 1888). م, 179-56

 ىسمومعع رب ظبعبتعم : ذطاقز م. 188 (؟)

 راء اهكبعمأع : ةطلوز 1. 1, م. 79, !طلماعهآ (+)

 ,هم6٠ ص ؟ جبيطلا جفن (4)



 -م؟؛ه م

 نأ دعب « رفظلا راغب اللكم نوجارأ ىلإ ىعاخ كلملا داعو . ماها لك قرغتست
 . « حتافلاب خيراتلا كلذ نم بقلو « ارش رشع ةسخخ ءاهز هتوزغ ىف ىضق

 ىم انيح ء مالا ةنس رخاوأ ىف الوأ ةقرويم ىلإ كلذ دعب ىماخ داعو

 ماقو ء ةريزحلا دادرتسال ةامحم ثعبي نأ ىوني ىصفحلا ةيقيرفإ ريمأ نأ هيلإ
 « ةمواقملاب ةمئاق تلاز ام تناك "ىلا « ةيلبحلا لقاعملا نم ددع عاضخإب ذئدنع

 «تاقافتاو دوهع ضععب ةيلبحلا ءاحنألا ىف ءايوقألا نيملسأا ءامعزلا ضعب ضعب عم دقعو
 نأ دثدنع عاطتساو ء م 117 ةنس فيص ىف ىرخأ ةرم ةريزحلا ىلإ داع مث
 ىماخ هب ماق ام مهأ نأ ىلع . ةريخألا ةمواقملاو نايصعلا لامعأ ىلع ءاضقلاب موقي
 « نيحئافلا ءامعزلا نيب اهرودو ةقرويم ءايحأو ةريزحلا ىضارأ مبسقت وه «ذئموي

 رابحألا نم ةئيه دي ىلع كلذ مو « كلذب هسفن ىلع ةعطق ىذلا دهعلل اقفو

 « ةيبرعلاو «ةينالطقلاو « ةينيتاللا تاغللاب باتك" مسقتلا اذ بككو رباكألاو

 قى هريرحتب ماقو اا آنطعم لعا 8عمومعسمنعمعم ( قتلا باتكب 0 رهشا

 باتكلا اذه لازامو . ونيامور ورديب قئثوملا بتاكلا 17817 ةئس هيلوي لوأ

 هلالخ هيلع انعلطا دقو « ةقرويم ةيدلبب تاظوفحما راد ىف مويلا ىتح ظفحم

 , ©0ةقرويمل انترايز
 هيف تب دق : ةقرويم طوقس دعب رئازحلا اي ريصم نأ حضاولا نم ناكو

 رئازحلا ىرغص ىهو ةاذت# ةسباي ةريرجاامآف نيالا ةيدم نحر سفأز

 نوينوجرألا امم لزن دقف « ةقرويم ىبرغ بونج عقت ىهو « ةريبكلا ةثالثلا
 نبب عارصلارمتساو « نوملسملا اهلهأ مهمواقف « (م 1780 ) ه8 ةنس ىف
 ىلع نيينوجرألا ءاليتساو « نيملسملا ملستب ىهّتناو « ربشأ ةسخ وحن نيقيرفلا

 ةريغصلا اريتتمرف ةريزج ىلع تقولا سفن ىف ىراصنلا ىلوتساو , ؟9ةريزحلا
 . نيملسملا نم دحأ اهب سيل ةيلاخ تناكو ةسباي ىنونج نم ةبرقم ىلع ةعقاولا

 ةريزج امأو . ةسباي اهليمزو ةيقرشلا رئازحلا ىريك ةقرويب صتخم اهف اذه
 « مجحلا ثيح نم رئازحلا ىناث ىهو ؛ةقرويم ىرش ىف ةعقاولا ةقرئموأ ةقرونم

 نامع ابأ سيئرلا اهيلاو نأ كلذ . ىالسإلا مكحلا تحت ىرخأ ةبقح ترمتسا دقف

 مفت « ةليطتسم ةريبك ةمارك نم نوكتي ىذلا طواعخلا اذه نم ةروصم ةخسن ىلع انلصح (1)
 اللاب اهلباقم ةيبرعلا هتاحفص نم ةحفصرك ماماو . ىنم ١١ ىف. وحن اهمجح تاقرو عست
 ةيناثلا ةعبطلا ) « ةيقابلا ةيدلدنألا راثآلا , انباتك ىف هصوصن ضعبو باتكلا فصو عجار . ةيئالطتلاو
 م1887 ص ساطرقلا ضور (؟) .(1 مو 1م# ص



 بت

 احومطالجر ناك « سلدنألا ىبرغنم ةريبطلهأنم وهو ء ىومألا مكح ن نب كيعس
 هلل ةنس ىف ةقرثم لخد مث « ةيقيرفإو سأدنألا ءامتأ ىف: هبابش ىف لوجتو

 .تبرطضا امل اهتسايرب رفظ مث « دانجألاو ةيابحلا نوئش ىلع ًافرشم ابم لغتشاو

 اهلوئش طبضو « ىبحب ىنأ لبق نم اهلوف « نيدحوملا ناطلس صلقتو لاوحألا
 رثثلا ديجي ابيدأ ايوحتو , اثدحم ًاملاع ناكو ء ه581 ةنس ذنم كلذو ةعاربو ةمهس
 « بوص لك نم ءايلعلا هيلإ بذتجم «بطلا ملع ىف ةبيط ةكراشم عم رعشلا ظنبو
 ماكحأ ذيفنت ىلع اصيرح ًاعرو ناكو « ودعلا رسأ ىف عقيب نم مهنم ىدتفيو

 ءاخرلا اهمعو «هدهع ىف ةريزحلا لاوحأ تخلصف «سيئرلاب بقلي ناكو « ةعيرشلا
 ردابي نأ نايعوبأ ىأر « ةقروي» ةريزج ىلع ىمياخ كلملا ىلوتسا املو . نمألاو
 ةيزج هل ىدؤي نأ ىلع « ىمباخ كلملا ةعاطب فرتعاف « ىراصنلا مم ماغتلاب
 نم دحأ ةريزحلا لخديال نأ ىلع كلذو اليدادويت نصحديلإ ملسي نأو « ةيونس
 فصن ءاهز ةريزجلل هتساير ىلع ثبلف « هنأشوناّئعوبأ كرت اذكهو . ىراصنلا
 ةريزخلا رمأ ماقتساو «ةريس لدعأ سانلا ىف راسو « مرحب اهنوثش وئشطبضو «رخآ نرق

 بالطلاو ءالعلاو سانلا هدصقي ناكو « ئراصنلا نم هنا ريج هباهو « هيدي ىلع

 « هريب عيمجلا لمشيف « راجتلا هياع ددرتيو « برغملاو سلدنألا ءاحنأ رئاس نم

 ةرثك هل رظنأل ام اهنم هل عمتجا ىح « بتكلا عمجي ًافوغش ناكو . هسنأو هقفرو

 : دوحلا ىلع ضحلا ىف هاوق هرعش نمو « ةردنو ةدوجو

 اضرعي نأ هل هيف هقح نم اهالك 0 اضرعمو اضرعم اموي فورعملا عنمال

 اضرعف هيفحيرصتلانم ايحتسا رخخآلاو .٠ اضرلا هتهازن ىلع قحتساف هزنت اذه
 ىف هفلخف «(م1181)ه٠58 ةنس ناضمر ىف مكح نب ديعس وتو

 دمأ نكلو ءاملاعو ابدأ هيبأ لثم ناكو « ديعس نب مكح رعوبأ هدلو ءريزحلا
 « نيملسملا ىديأ نم ةقرونم اوعزتني نأ ًاريخأ اوأر ىراصنلا نآل « لطي مل همكح
 « نوملسملا اهنع ىلجأو (م 1787 ) ه 85 ةنس ىف اهحاتتفاب نوينوجرألا ماقف
 تافروهلهأ هعمو ةريزحلا رعوبأ رداغو ؛ةيقرشلا رئازحلاب مالسإلارمأ كلذب ىهناو
 ©« وهرحبلا ىف قرغف « سنوتىلإ دصق مث « ةتبس ىلإ الوأ راسو « هببأ

 لامعأ فبيطخلا نباو « ١89 ص راطعملا ضورلاو 700 ص ءاريسلا ةلحلا ىف رابألا نبا )١(
 طوطخم ) كح نب ديعسل ةّيفاض ةمجرت ةلكتلا ىف كلملا دبع نبا دروأ دقو . ؟007- 90 ص مالعألا
 . (ب 1-٠١ ةحول ىريزغلا ١١85 لايروكسإلا


