
 ىنايلازْضفلا

 رخآلا نباو دو نبا

 ةبطرق طوقسو

 .ىمابعلا ةفيلخلا موس رمب هتيلاطم و دوسألا راعشلل هعفر . ن اتشقلادض هعارص . دوهنبا ةوعد مدقت

 . ىعرشلا سلدنألا ريمأ دوه نبا . موسرملا اذه تايوتحم . ةطانرغب وهو هتءارقو موسرملا لوصو
 سجوت . كلذب ةبطاش لهأ ىلإ هتلامر . دهملا ةيالول ركب ىنأ هدلول هرايتخا . هناطلس دادتما ىدم

 هموقو هتأشن . سلدنألا طساوأ ىف رمحألا نب فسوي نب دمحم مايق . رمحألا نبا ةكرح نم دوه نبأ
 ةفيلخلل مث صفحلا ايرك ز ىنأل هتوعد . شآ ىادوو ةطسبو نايجو ةنوجرأ ىف هتوعد مايق . رصنونب
 دوه نبا نيب لاتقلا ةيليبشإ ميءز ىجابلا عم رحألا نبا فلاحت . هتمواقمل دوه نبا بهأت . ىمابعلا

 .رجألا نباب ةيليبشإ لهأ ةروثو ىجابلا عرصم . ةيليبشإ هلوخد و رمحألا نبا راصتنا . رمحألا نباو

 بيعش نبا مايق . دوه نبا ةعاطب رحألا نبا فاررتعإ . نيميعزلا نيب ملسلا دقع . دوه نبا ةعاطل مهدوع
 كلم و دوه نبا نيب ةندملا ديدجت . نايج ةقطنمل ةلاتشق كلم وزغ . هترصاحم ىف دوه نبا لشف . ةلبلب

 ةلاتشق كلم حومط . ىرخأ نوصح ةدعو فارطألا نصحلنييلاتشقلا حاتتفا . ةندهلا هذه طو رش . ةلاتشق

 مهماحتقا . ةبط رق رشل نييلاتشقلا ناسرفلا وزغ . ذئدنع اهاوحأ با رطضاو ةبطرق . ةبطرق حاتتفا ىلإ
 هلوقت ام . جاربألا ضعبل ىراصتلالالتحا . ثداحلا اذه فورظ ىف ةياورلا فالتخا . ةيقرشلا ةقطنملل

 . ثداحلاب ثلاثلا ودنانرف ماها . ىراصنلا داجنإل دودحلا تاوق عارسإ . كلذ ىف ةيمالسإلا ةياورلا

 . جرحلا نييبطرقلا فقوم . ةبطرق راوسأ تحت ةيئارصنلا دوشحلا مخضت .. ةبطرق ىلإ لاحلا ىف هريسم
 .ماجحإلا اذه بابسأ ىف ةياورلا فالتخا . ةنيدملا داجنإ نع هماجحإ . ةبطرق وحن هتاوقب دوه نبا عارسإ
 ودنان رف دادتشا . ةلاتشق كلمو دوه نبا نيب ةندهلا ددجت نع ةيمالسإ ةياور . كلذ نع ةينارصن ةياور

 ميلقلا اذه طورش . ميلستلا ف ةضوافملا ىلإ ةئيدملا لهأ رارطضا . ةنيدملا ةرصاحم ىف ثلاثلا

 نع ةينارصنلا ةياورلا هلوقت ام . كلذ ىف ةيمالسإلا ةياورلا زاحيإ . ثلاثلا ودنانرف لوبق . هفورظو
 ودئاثرف لوخد . اهعماج ةعموص ىلع بيلصلاعفر . ةبطرق نييلاتشقلا لوخد . مهئنيدمل نيملسملا ةرداغم
 . بقاي تنشىلإ اهدرو ةميدقلا تايرثلاسوؤر عزن . ركشلاس ادق ةماقإ . عماملا ىف هلوثمو ةنيدملا ثلاثلا

 ىعيمرلاىيحيوبأ اهيلاو . ةيرملأ رغث ىلإ هريسم . هلامع ىلإ دوه نبا باتك . ةبطرق طوقس نع تالمأت
 دوه نيابىميمرلا ردغ . كلذ نع ةيمالسإ ةياور . ةيرملأ ىلإ دوه نبا مدقم ثعاوب . دوه نبإل هتوعدو
 ىدص . ةيسرمب ركب ىل هدلو ةعيابم . هلالخو هتسايس . هتكرحو دوه نبا ةروث نع تالمأت . هعرصمو

 . ةطانرغ ىلع رحألا نبا ءاليتسا . اهوذح وذحت ةتبس . نيدحوملا ةعاط ىلإ اهدوع . ةيليبشإ ىف هتافو

 .رحألا نبا ةعاط ىف ةيرملأ لوخد . ةيقيرفإ ىلإ هؤاجتلاو ىميمرلا رارف . اهترصاحمو ةيرملأ ىلإ هريده
 ءاعد . سلدنألا ثارتل اعدوتم ودغت . ةطانرغ ةكلمم ىف سلدنألا اياقب عامجا . هتعاط ىف ةقلام لوخد

 مهؤاليتسا . نايج ةقطنمل نييلاتشقلا وزغ . ىصفحلا ةيقيرفإ ريمأل مث « ةيدحوملا ةفالخلل رمحألا نبا
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 اذه طورش . ةلاتشق كلم عم حلبلا دقعي رمحألا نبأ . نايج ةرصاحم ىف مهلشف . اهريغو ةنوجرأ ىلع
 ىلع ةلاتشق كلم ءاليتسا . ةلاتشق ةعاطب رمحألا نبا فا رتعا . هئارج نم سلدنألا ترسخام . حلصلا

 رمحألا نبا ريسم . ةتبس بحاص نيبو رمحألا نبا نيب عازنلا . هدهع ىلو راتخي رمحألا نبا . ةيليبشإ
 كلم دوع . ةنيدملل هترداغمو ةنايحلاو ردغلا ةينب هروعش . ةلاتشق كلم عم حلصلا ديدجتل ةيليبشإ ىلإ
 ةراغإ . نيرم ىنب ركسع نم ىلوألا ةدجنلا . برغلا ىف سلدنألا ةنحم ىدص . سلدنألا وزغل ةلاتشق

 ةديدج رئاسخ . رشاعلا وسنوفلأ عم ةندهلا ديدجت ىلإ رمحألا نبا رارطضا . ةطانرغ ىلع نييلاتشفلا
 . هلالخو هتافص ضعب . رحألا نبا ةافو . ةيهاذلا دعاوقلا ىدئرلا بيطلا ىبأ ءاثر . سلدنألل

 « هتعاطب تفرّتعا دقو « هللا ىلع لكوتملا ء« دوه نب فسوي نب دمحم انكرت

 «هقلامو «ةطانرغو «نايجو « ةبطاش « هتكرح دهمو «.هتروث علطم « ةيسرم ادع

 ارايباب هنأ قحم دوه نبا رعشو . ىدحوملا مكحلا ةدعاق ةيليبشإ مث « ةيرمأو
 سلدنألا معز ادغ دق «٠ هتعاط تحت سلدنألا دعاوق ,ظعم عامجاو «ىدحوملا
 < ىراصنلا دض اهنع دوذلاو اهتيامحنع لوئسملاو «ةيريرحتلا اهتكرحدئاقو « قيقحلا
 مزه هنكلو « نوينويللا اهمهد اميح ءةدرام داجنإل دوهنبا راس راعشلا اذهلظ فو
 ىراصنلا ىديأ ىف «سويلطبو ةدرام تطقسو « مهنبو هنيب تبشن ىلا ةكرعملا ف

 ىديأ نم « حتفلا لبجو « ءارضخلا ةريزحلا ىلع دوه نبا ىلوتساو . (ه 771
 ىسوم نارمعىنأ ديسلا ةنواعمب امهلع هواليتسا ناكو « ه 14 ةنس ىف نيدحوملا
 ؛ هسفنل ةفالخلاب اعدو « هيخأ ىلعراث امدنع نومأملا ةفيلخللا ىخأو « ةتبس ىلاو
 ىتشغلا هبئان اهكحو « ةدبس نع دوه نبال تقولا سفن ىف نارمعوبأ ديسلا لزنو
 رخاوأ ىف « لاهثلا ىلإ دئاع وهو دوه نبا ضاخ مث « هركذ مدقت اهسح انيح
 نويلاتشقلا ابف مزه ةكرعم « شآ ىداو نم ةبرقم ىلعو نييلاتشقلا عم « ماعلا اذه
 ىلع « ىلاتلا ماعلا ىف نييلاتشقلا عم كبتشاف داع هنكلو « ©0مهمظعم لتقو
 دقعي نأ كلذ رثأ ىلع ىأرو « ابف مزه ةكرعم ىف « شيرش نم ةبرقم
 اهسح كلذو (م ١1م0 ) هااس» ةنس رخاوأ ىف كلذو ٠ نييلاتشقلا عم ةندهلا

 . هعضوم ى لبق نم هانلصف
 « ةيسابعلا ةلودلا ءاولب لظتسي نأ « ةيادبلا ذنم ىأر دق دوه نبا ناكو

 دادغبي هيلإ ثعبو « ىبءابعلا هللاب رصنتسملا ةفيلخلل اعدو « دوسألا راعشلا عفرف

 «تايارلاو علخلاو موسرملاب رصنتسملا هيلإ ثعبف « ةيفالحلا علحلاو موسرملا بلطي

 )١( ص مالعألا لابعأ ىف بيطخلا نبأ 78٠١ .
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 نسح نب ىلع نب نسح ىلعوبأ ةفيلحلا ثوعبم «سلدنألا ىلإ دادغب نم اهلمحو
 «ةطانرغب ذثموي وهو « ه٠51 ةنس ىف دوه نبا اهاقلتو « لامكلاب بقلملاىدركلا

 بلطل اوعمتجا دقو « ديعلا لص :سانلا ىلع موسرملا ئرقةف
 ءاقستسالاو ثيغلا

 قيفوتلا نسح نمو « ©0ءيدي نب ءادوسلا هيارلاو « داوسلا ىدتري دوه نباو

 . ًادوهشم ًاموي ناكو « سانلا رشبتساف « كلذ ىلع رثأ ىلع رطملا لزن نأ

 ةفيلخلا غبسي هيفو ٠ ىالحلا موسرملا اذه صن بيطخلا نبا انيلإ لقن دقو

 دعب هيف ءاج اممو « هسفنل هراتخا ىذلا « هللا ىلع لكوتملا بقل « دوه نباىلع

 : هدهعو رصنتسملا ةفيلخلاب ةداشإلا دعبو « ةجابيدلا

 « ًاسدقو ًافرش هللا اهداز (رصنتسملا ىأ ) هفيرشلا همولع ىلإ ىبتنا املو»

 سسؤملا ةعاطلا نس كولس نم « دوه نب فسوي نب دمحم « نيدلا دهاجم هيلع ام

 ةمالع وه ىذلا « ءالولا طورش مازتلاو « ناوضرو هللا نم ىوقت ىلع اهناينب

 « ىدهلاو قحلا هجحم نع نيثكانلا ةعراقمل ىدصتلاو « ناعإلا لامكو نيدلا ةناتم

 « ىدتبمو دشرتسي امهم نيذللا « عامجإلاو ةنسلا نع داح نم ةطبارمل درجتلاو

 « ةدجمملا ةيكزلا « ةرهاظلا ةيمامإلا ةيوبنلا ةسدقملا « ةفيرشلا هؤارآ تضتقا

 عيفر ًافرشو « راونألا قلأتم الالج هللا اهداز ء هيرصنتسملا « ةمرككملا ةمظعملا

 ةريزج رمأ هدلقي نأ ءراطقألاو قافآلا بونج هدابج بوجي ارادتقاو « رانملا

 لهأ كلامم نم هحتتفي ام هغوسيو « دالبلاو تايالولا نم اهعم ىرجبامو سلدنألا

 وفضي ًاماعنإو « ايمامإ احرص آغيوستو « ًايعرش احيبص ديلقت « دانعلاو كرشلا

 ٠ ضايحلا ةربمنلا هبهاوم دراوم هيدل وفصتو + ضافضفلا هراخف سابل هيلع

 هيظحنو « داشرلا ليبس ىلإ هيدهت رماوأب - هيلع هللا تاولص - هرمأ دقو

 ربمأ قيفوتامو ء داهشإلا موقي مويو ايندلا ىف رئاخذلا عفنأ وه ىذلا هللا ىضرب

 . « بيني هيلاو لكوتي هيلع « هللاب الإ ندمؤملا

 بوجو ىف صخلتت « حئاصن نم دوه نبا ىلإ ةفيلخلا هيدسي ام كلذ ىلبو
 « تالكشملا لح ىف هيلإ عجري رانم هللا باتك لعجب نأبو « هللا ىوقتب هكسمت

 ءالقعلا ةرواشمو « ءامعلاو ءاهقفلا ةسلاجم نم رثكي نأو « هيبن ةنسب لمعي نأو

 نبأ لوقيو . 58٠ ص مالعألا لامعأ ى بيطخلا نباو ع 54 مع جوعا 5

 حجرف انكلو « ( 505 ص برغملا نايبلا ) ه 58 ةنس ىف ناك ةفيلحلا موسرم لوصو نإ ىراذع

 . ىلوألا ةياورلا
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 رمأ امل اقفو «رافكلا ةدهاجمب ىنعي نأو « هتيعر ىف ةريسلا نسحب نأو « ءابلألا

 2 رمألا ١ : ةينآلا باقلألاب دوه نبا بيقلتب باتكلا متع 2 هباتك ىف هللا

 2 نيدلا دهاجم « ىزاغلا « رغاملا « طبارملا « لجألا « ريبكلا رالصهفصألا
 « كولملا رخف «ةمألا نيعم « ةلملا زع « ةلودلا من « مانألا لامج « مالسإلا دجم

 « ءارمألا فرش « شويحلا معز « نيدرماملاو جراوخللا رهاق « نيكرشملا عماق
 , ©, هتمعنو هولع مادأو « هءاقب هللا لاطأ « صاوملا جات

 راعشب هتماعز تجوتو « ىعرشلا سلدنألا ريمأ دوه نبا ادغ اذكهو
 سلدنألل مهكحو مهللود مايأ نوطبارملا هيلع ناك اهسح « ةيسابعلا ةفالحلا
 يح ةبطاشو ةريزحلا نم سلدنالا قرش ىف ذثموي دتمب دوه نبا ناطلس ناكو
 ايف « سلدنألا طسو ىو « ءارضخلا ةريزحلاو « ةيرملأ نيب ايفو « ًآبونج ةيرلأ
 ةيسنلب ىوس « ىربكلا دعاوقلا نم هناطلس نع جرخم ملو « ةطانرغو ةبطرق نيب

 دق ةيليبشإ تناكو . امرغ ىف ةيليبشإو « اهطسو ىف نايجو « سلدنألا قرش ىف
 ليوط ضمب مل نكلو ,« مدقت اهسح ةلودلا دامع هاخأ اهلع ىلوو « هتعاطب تناد
 اوفتلاو « ةلودلا دامع ابنم اوجرخأو « مهتعيبب ةيليبشإ لهأ ثكن ىتح « كلذ ىلع
 لوبقنع رذتعاف « ىجابلا دم# نب دمحأ ناورموبأ ىضاقلا وه ديدج معز لوح
 هناطلس طسبو « ةيالولا دلقت مث « ىروشلا ةدعاق ىلع ًانيح ثبلو « الوأ ةيالولا

 , 20ه 579 ةنس ىف كلذ ناكو . ةنومرقو ةيليبشإ ىلع

 هدلو رايتخا ىلإ « ةيالولاب ىنالحلا موسرملا هيقلت رثأ ىلع دوه نبا دمعو
 ىلع انفقو دقو . هب مصتعملا « هللاب قث قئاولاب هبقلو « هدهع ةيالول دمحم ركب ىنأ
 هنم ةهجومو دوهنبا ناسل نع «نانحلا نب هللا دبع ىنأ ملق ؛ ةحيدم كلذ ى ةلاسر

 « نيدلا دهاجمب » هسفن تعني اهفو ؛ رايتخالا كلذ اهف مهغلبي ةبطاش لهأ ىلإ
 « دوه نب فصوي نب دمحم نيملسملا ريمأ «هيلعلكوتملا هللا دبع « نينمؤملا ريمأ فيس
 ةبطاشب ٠ ةفاكلاو ءاهنلاو هوجولاو نايعألاو داوقلاو ءارزولاو ءاهقفلا بطاخمو
 . « ةيسرع انترضحنم كلذو «ةينادو ناريب ةهج نم اهلإ فاضنا امو « اهتاهجو

 وابو راعبع نس هاي عشنا هيت رويل اعل دم يقبع #

 ضعي برغملا نابل رثنو « 88٠-35 ص مالعإلا لابعأ ىف موسرملا صت عجاري )١(
 . 3078و االا/ ص هتارقغ

 . 154 ص ؛ ج نودلخ نباو « ؟ال4و ؟ا/8 ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا (؟)
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 رمألا اننبا « اندعب نم نيملسملا رومأل ىلوتملا « اندهع ىلو » : راتخا هنأ مهلإ

 ءادمحم ركب ابأ « هب مصتعملا « هللاب قث ولا « ديشرلا ديعسلا نوميملا كرابملا قفوملا

 4 اهرومأ عيمح 0 « هداعسإو هدضعو هداجنإ هحنمو « هقيفوت هلل مادأ

 < « هأدبمو هتئيشمو هأشنم ىه دالب ىف ابف همدقتو « اهروغثو اه رضاوح ةفاكو

 ىف ةماع ةيلوت « هداجنأو هراوغأو « هدالبو « قرشملا راطقأ عيمج » هياوي هنأو

 . انتاعاطو انكلامم لكل هل انيضترا ىذلا دهعلا مع ىلوتملا هنأ عم « انتايح

 , 206 ابف هعدقتب ىلاعت هللا اهطاح « ةيقرشلا دالبلا هذه انصصخو

 ةبراحم هدرجن وه « هتبيهو هتماعز ,عديو « دوه نبا زكرم دطوب امب ناكو

 .ىهنا دق دوه نبا ناك اذإو « ةيلاوتم كراعم نم مهعم هضوخم امو « ئراصنلا

 نكي مل كلذ نإف « هيلإ امدؤي ةواتإ ربظن « ةلاتشق كال« عم « ةندهلا دقع نأب

 . هيسفانمو هموصخ ةعراقمل غرفتي ىكل « فورظلا مكح ىلع هنم الوزن الإ

 تالا

 دارفنالا اذه هلحبتأ ولو «سلدنألا ةسايرب ًادرفنم نكي مل دوه نبا نأ ىلع
 انيأر دقو ءرخآ نأش سلدنألا ةدايق ىف هل نوكي نأحجرملا نء ناكل « ةسايرلاب

 ,سفانم« سلدنألا قرش ىف هل ناك « ةيسرمب هيف ماقىذلا تقولا ى هنأ « مدقت امف

 ةسفانملا هذه نأ ديب . ةيسناب ىف مئاقلا شب ث.درم نب نايز ليمح وبأ وه ء رخآ

 سجوتي ناك امنإو « هتماعز ددب.وأ دوهنبا قياضي ام نكت مل « قرشلا ى ةيلخما

 سلدنألا طساوأ ىف غزي همجن ذخأ ٠ رخآ معز مايق نم ىثححو دوه نبا

 ىملدألا معزلا اذه نكي ملو « ىرخخأ دعب ةدعاق ةعاطب رفظيو «ةعرسب ابمونجو

 فورعملا ىرصنلا سيمخ نب دمحأ نب دمحم نب فسوي نب دمحم ىوس « ديدحلا

 ةدابع نب دعس ىلإ مهنسن نوعجري مهو « ءالؤه رصن ونب ناكو . رمحألا نباب
 ره نم ةبرقم ىلع عقاولا « ةئوجرأ نصح ةداس لصألا ىف « جرزكلا ديس

 ةيبصع ةقطنملا كلت ىف رصن ىنبل ناكو . نايج ةيالو لامعأ نمو « ريبكلا ئداولا
 + شلانتألاب نيكولا ناطانم نابثاو + نرمألا ثبرطبما الق ء ةلثازم .ةعاجوو
 نب دمحم تحال « برن للا وحن دتمب هناطلس ذخأو « قرشلا ىف دوه نبا رهظو

 « آعم بوهوملا عضاوتملا ميعزلا اذه ناكو « لمعلاو روهظلل ةصرف فسوي

 طوطخم ) هيلإ ةراشإلا تقبس ىنلا «. ركفلا رهاوز » باتك ىف ةلاسرلا هذه تدرو )١(
 . ( روبنريد هاهو « ىريزغلا ه١ ير لايروكسإلا
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 ةنوجرأ ىف الوأ عيوبو هسفنل اعدف « مزعلاو مادقإلاو ةعاجشلا نم ريثكب مرطضي
 نى كلذو « اهل ةرواحملا تاهحلا ىفو « هراصنأو هتيبصع ىوثمو هئرسأ نطوم
 ع ةطسي هتعاطأ مث ء اع عيوبو نابج ةئيدم لخد « ىلاتلا ماعلا فو . ه51 ةنس
 ىطسولا سلدنألا ءاحنأ ىلإ ةعرسب هناطلس دتماو هرمأ ىوق اذكهو ؛شآ ىداوو
 ذنم ىري «رمحألا نبا ناكو . ةيبونحلا دعاوقلا ىلع ءاليتسالا ىلإ علطتي ذخأو
 ايركز ىلأ رسألل الوأ اعدف . ةقومرم ةيمالسإ ةطلس ءاولب لظتسي نأ « ةيادبلا
 طم ىلع اعدف « داع هنكلو « نوعلا ضعب هنم قلتو « ةيقيرفإ بحاص ىصفحلا
 , ©0هَّلاب رصنتسملا « ىبابعلا ةفيلخلل دوه نبأ

 هسفانم اهم علطضي ىلا ؛ ةكرحلا هذه ةروطخم رعش نأ دوه نبا ثبلي مو
 هتعراقمل بهأتي نأ مزتعا دقف مث نمو « ةيبونحلاو ىطسولا قطانملا ىف « ديدحلا
 ىلا ةكرعملا «ةروطخخ رمحألا نبا ىلع ًاضيأ فاخم نكي ملو «هتكرح ىلع ءاضقلاو
 مث نمو « سلدنألا ةساير هل صلخت ىكا « دوه نبا عم اهضوخم نأ هيلع بجب
 « نييلاتشقلا عم « ةندهلل دوهنبا دقع ناكو « اهضوحلن بهأتي هبناج نم ذخأ دف
 ىرخأ ةهج نمو . ةيلخادلا ةكرعملا هذحل غرفتلا ىف هتبغر ىلإ ءىش لك لبق عجري
 دمحأ ناورم ىنأ عم مهافتلاب « هبناج ةيوقت ىلع لمعلا ىلإ رمحألا نبا هجنا دقف
 ىلع هرهاصو « ًافلح هع. دقع نأب كلذو « ةيليبشإ ىلع بلغتملا ىجابلا دمحم نبا
 . هتبراحمو دوه نبا ةمواقم ىلع نانثالا قفتاو « هتنبا

 ايقتلاو « هتاوقنم عاطتساام امهنم لك دشحو « برحلل ناقيرفلا بهأتو
 « دوهنبا ىلع اهف ةمزملا تناك « ةكرعم امهنيب تعقوو « ةيليبشإ نم ةبرقم ىلع
 ةنس لئاوأ ىف اهعوقو ناكو « ىجابلا هفيلحو رمحألا نبال رصنلا ناكو
 رمضب وهو «ليلقب كلذ دعب ةيليبشإ رمألا نبا لخدو .©0(م 11888 ) هال
 ىنب نم هراهصأ دحأ هيلع سد نأ ثبلي ملو « ىجابلا هرهصو هفيلحن ردغلا
 لتحاف رمحألا نبا ردابو « ماعلا سفن نم ىلوألا ىدامج ىف كلذو هلتةف ةلوليقشأ
 «رهش ىوس اهف ثبلي مل هنكلو « ةئيدملا ىلع هناطلس طسبي نأ لواحو « ةبصقلا
 اوعدفاوداع مث ةونع « ةنيدملا نمو ةبصقلا نم هوجرخأو «ةيليبشإ لهأ هبراثو

 سلدنألا ةياهن » يناتك عجارو . 17١ سص ج نودلخ نباو « ص برغملا نايبلا ( ) ١
 . "8و ١# ص ةيئاثلا ةعبطلا « نيرصتنملا برعلا خيراتو

 . 1١87 ص ساطرقلا ضور (؟)
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 ةيليبشإ ةيالوب علطضيل ةلودلا دامع املاس هاخأ دوه نبا مهلإ ثعبو « دوه نبال
 « ةبطرقب رمحألا نبال عقو دق هنأ ىراذع نبا هلوقي امم رهاظلاو « ىرخأ ةرم

 اوأر الف « هرمأ ةيادب ى هوعياب دق اوناك « ةبطرق لهأ نأو «ةيليبشإب عقو الثم
 اوعلخو هتعببب اوثكن « ةيليبشإ نم هجارخإ نم اهلع بترت امو « ىجابلاب هتلعف
 , ©9)دوه نبا ةعاط ىلإ اوداعو هتعاط

 دوهنبا نيب حلصلاو ةندهلا دتع وه « ًاعقوتم نكي مل ثداح ذئدنع ثدحو

 ةيلهألا برحلا رطخ « ودبي اهف كردأ « نيميعزلا الك نأ كلذو . رمحألا نباو
 عارصلا اذه نم ديفتسي نل هنأو « هبحاص دض امهم لكابضوع ىلا « ةيراحتنالا
 حلصلا دقعو « امهافتف « اعم امبب صبرأملا « ةلاتشق كلم ىوس « ملؤملا ىوخألا

 فرتعي نإ ىلع كلذو « ( م1774 هينوي ) ه "181 ةنس لاوش ىف كلذو ءامهنيي

 2 ةنوجرأو نايج ةيالو ىف دوه نبأ هرقي نأ ىلعو « دوه نبا ةعاطب رمألا نبا

 فارّتعا نإ « ىرخأ ةهج نم نوداخ نبا انل لوقبو . اهزاوحأو ةنوكربو

 دادغب نم ىالخلا دهعلا لوصو رثأ ىلع عقو « دوه نبا ةعاطب رمحألا نبا
 7 220:1 ةنمم ىف كلذو دوه نبال

 نم ىهو « ه "81 ةاسأ ىب ةلبل ةنيدع راث ىح كلذ ىلع ليلق ضع ملو

 ىمستو « هسفنل اعدو ظوفحم نب دمحم نب بيعش اهضاق « ةيليبشإ لامعأ

 نيصح ىعيبط عقوم تاذ ىهو « هتنيدمي عنتماف « هلاتقل دوه نبا راسف « مصتعملاب

 ةدماص ىهو « انيح اهترصاحم ىلع رمتساو دوه نبا اهرصاحف « هيلاع راوسأو
 , ؟29هيلع ةعئتمم

 نيميعزلانبب نداهتلا اذه لثم دمع ىلإ وعدي عقاولا ف ثداوحلا ريس ناكدقو
 دق ةلاتشق كلم نأب « ةلبل راصح ىلع وهو ملع « دوه نبا نأ كلذ . نسفانتملا

 فرحنا «ثلاثلا ودنانرف نكلو «هتبراحم ديري « سلدنألا بوص هتاوق ف جرخ
 زاوحأ ىف ثيعي ذخأو « رمحألا نبا اهلع رطيسي ىلا نايج ةقطنم وحن هتاوقب

 « ًايرأم اهنم لاني نأنود « ةلبل راصخ دؤه نبأ كرتو « نايجو « ةنوجرأ

 « ودنانرف ريفس هيلإ دفو ةبطرقو ةيليبشإ نيب ايف كلانهو « هيضارأ ىلإ دوعيل

 )١( ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا 4/١ ص ؛ ج نودلخ نباو « 558و 317١ .

 )١( ص ساطرقلا ضور +١8 « ص ؛ ج نودلخ نباو 10١ .

 . 858 ص برغملا نايبلاو « ١88 ص ساطرقلا ضور (؟)
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 « ةندهلا ديدجت ىلع قافتالاب تبتنا « تاضوافم امهندب ترجو « ثرب رابلأ

 كلل دوه نبا عفدي نأ ىلع كلذو « ماوعأ ةثالث ةدمل ةلاتشق كلمو دوه نبا نيب

 ةاقلا يح لاكن ىف اح ملح «رايعتلا ةردلز تلأ# ةئام اهردق ةواتإ ةلاتشق

 نوصحلا ضعب نع دوه نبا لزني نأ ىلعو « ةثالثلا ماوعألا ىلع قابلا طسقو

 ةعطقنم « ةيئان نوصح ىهو «(انيروم !ًريس) تاراشلا لبج ةقطنم ىف ةعقاولا

 نودلخ نبا انل لوقيو . ©0نوملسملا اهدجنيوأ اهنع عفادي نأ لبسلا نم نكي ل

 ةنواعم نع ىلختي نأب دهعت ةلاتشق كلم نأو « نيثالث تناك نوصحلا هذه نإ

 ةبسنلاب لوقلا اذه نأ ىلع .«0هبطرق كلمت ىلع دوه نبا نواعي نأو « رمحألا نبا

 وهو « هل هتعيابمو دوه نبا عم ملسلل هدقع نم مام عم قفتي نكي مل رمحألا نبال
 «ةندهلا هذه دقع ناكو . هيلإ ةراشإلا تقبس امسح هسفن نودلخ نبا انل هررقي ام

 . ( م1598 ةنس فيص ) ه 761 ةنس رخاوأ ىف دوه نباو ةلاتشق كلم نيب

 اذه لالخ ىو « هدالب ىلإ ًادئاع هتاوق ىف هلاتشق كله درا كلذ رثأ ىلعو

 لاحلا ىف هيلإ ملستساف ء ةيمدهعمع و فا رطألا نصح » ةرصاحمب ماق « دوعلا

 نم اوعاطتسام نيلماح هورداغي نأو « نيملسملا نم هب ناك نمل نامألا حنمب نأ ىلع

 « ةعقاولا نوصحلا نم وهو « نييتشإ تنش نصح هدعب نم رصاح مث . مهتعتمأ

 ودنانرف ىلوتساو « طورشلا سفنب هيلإ نوملسملا هملسف « ةدبأو ةسايب قيرط ىف

 نوصحلا هذه تناكو « نايج ةقطنم ف ىرخأ نوصح ةدع ىلع ًاضيأ هقيرط ىف
 . دوهنبا عم تدقع ىلا ةندملا ىف اهميلست ىلع صن ىلا نوصحلا نم اهلك

 انج 137 هجم

 ىضارأل ةيلاوتملا ثلاثلا ودنانرف تاوزغ : اهلك ثداوحلا هذه نأ عقاولاو

 ثاعاهلاءالئسلو + هزاليئساو « دعم ململا دقعي دوه نبال هظدبتو « لد

 تامدقم ىوس نكت مل « نايج ةقطنم نوضح ىلع اعابت « هساب ةلماعلا ةيليدلا

 ىرخأ ةرابعبوأ « ةلاتشق كلم امل لمعيو اهرمضي ناك « ىدم دعبأو رطخأ ةياغل

 ىه كلت « سلدنألاب اهازنإ عمزي « ةديدج ةلئم ةبرضل ديهمت ىوس نكي مل

 . ةميظعلا ةبطرق ةنيدم ىلع هؤاليتسا
 «ةريزحلا هبش ىف نيدحوملا ناطلسرايبنا ذنم « ةميددقلا ةفالخلا ةمصاع تناك

 ].0هم2ةلع2 : اطأ4ز م. 71 رب هماقق : كلذكو رص ثلاثلامسقلا - برغملا نايبلا )١(

 . 391 ص ؛ ج نودلخ نبا (؟)

 ( ١ ج نيدحوملاو نيطبارملا - 77 )
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 ءاهرمآ ىف ىربح «هلتقو عيبرلا ىأ ديسلا ىدحوملا اهلاوب « بثوتملا اهمعش راث ذمو

 « دوهنبا ةعيابمو رمحألا نبا «هعيابم نيب ةعاطلا ىف ددرتت « دئاقالو اه معز ال

 ةيمالسإلا ةياورلا نأ فسألا نمو . دوه نبا ءاول تحت ءاوضنالا ىلإ ليمأ اهنكلو
 ةريخألا ةرتفلا هذهنع اندمتال ءاهرابخأو ةبطرق لاوحأب ةيانع دشأ آماد ىنعت ىلا
 . ةيفاش ليصافت ةيأب « اهطوقس ةاسأم نعوأ « ةميظعلا ةيسلدنألا ةنيدملا ةايح نم

 ةيئارصنلا ةياورلا لاوقأ ىلع صخألاب كلذ ىف دمتعن نأ انل دبال هنإف مث نمو
 . اليصفتو ةيانع رثكأ ىه ذإ « ةرصاعملا

 ةبطرق لهأ هياع ناكام « ةريثك فورظو نطاوم ىف لبق نم انفرع دقلو

 مهارن انإف مث نمو « ثداوحلا ريع هلقصت الو نيليال « مرطضم درمتم قلخ نم

 فال لع هرقل فك“ زابي اهل رع ريصم ناك ىلا < 'ةتيصتال ةنواإلا كب ف
 عقدت « تاموصخلاو داقحألا ىرنو ؛ كرتشملا رطحلا راعش مهعمجمال « ىأرلا ىف
 لامعأ نم لمعب مصوي نأ نكي ايف « مهتيدم ةمالسب « ةرماغملا ىلإ مهنم ًاقيرف
 . خيراتلا اهرفتغي نأ نكميال ىلا « ةنايحلا

 ةعامج تجرخ ( ه 880 ةنس ىناثلا عيبر رخاوأ ) م 18+ ةئس لئاوأ ىنف
 معا دولا يعزل دولا ل مهو « نييلاتشقلا ناسرفلا نم

 اهلع اوفرشأف «ةبطرق بوص اوراسو « ةبطرق قرش ةعقاولا رجودنأ ةقطنم نم

 وأ قطانم سمخ ىلإ مسقن# تقولا كلذ ىف ةبطرق ةنيدم تناكو . ليلا لخد انيح
 ىلوألاةقطنملا تناكو « ؟22لصاف روس « ىرخأو ةقطنم لك نببو « ةبقاعتم ءايحأ
 قطانملا قاب عمتجتو « ةيقرشلا هوأ قرشلا ضبرلاب فرعت « ةبطرق قرش ةعقاولا
 ,ىلع عقت «ةنيدملاو ةيقرشلا امهاتلكو (ةيقرشلا » ىلرغ عقت ىهو «« ةنيدملاب » ىمسي امف

 « ةليلق ةئف مهو نويلاتشةلا ناسرفلا لصو |مف اف . ريبكلا ىداولا ربل ةيلامشلا ةفضلا

 هفراشم ىلإ - تارشع عضب مضت تناك ارو « اهددع ةياورلا انل ددحنال

 ةطخلا نأش ىف ةياورلا فلتخت انهو . اهماحتقا. ةطخ لاحلا ىف اوعضو « ةيقرشلا »

 اورسأ نييلاتشقلا ناسرفلا نأ مكحلاوسنوفلأ ةياور ىف . ماحتقالا اذه اهم مت ىتلا
 ةسورحم ةئيدملا نأ مهم اوملعو « من اعز ىلع نيطخاسلا نم نيملسملا ضعب

 هذه اوعاطتساو « ةيقرشلا روس ىف ةملث ثادحإ ىلع مهعم اوهافتو « ةدشب
 ةيتاع ةكلاح ةليل ىف جاربألا ىلع اولوتسي نأو « روسلا اومحتقي نأ ةقيرطلا

 )١( ص راطعملا ضورلا 1687 .
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 ناك دحاو صخألاب مهنمو « نيملسملا ضعب نأ ىرخأ ةياور ىفو . ©0حيرلا

 سيل « ةيقرشلا نأ مه اونيبو « مطخ قيقحت ىلع نييلاتشقلا اودعاس « رصنت دق

 مث نءو « ةسارحلا ةفيعض ةيجراخلا اهراوسأ نأو « ناكسلا نم لياق ىوس اب

 نأو ءروسلا اوقلستي نأ « رصنتملا ملسملا اذه داشرإب « نويلاتشقلا عاطتسا دقف
 راوسألا لوأ وه « روسلا اذه ناو « ةتغابملا قيرطب ةيقرشلا ىلع اولوتسي

 لتقو « ةئيدملا ءايحأ قاب نع ةيقرشاا لصفي ىذلا روسلا وه سيلو « ةيجزاحلا
 ىراصنلا لتحاو . ةنيدملا لخاد ىلإ نوقابلا برهو « ريبك ددع ةيقرشلا لهأ نم
 نوعفادملا مدقتو « ةنيدملاب جرهلا عقو لاحلا ىفو . روسلا ىف ةعينملا جاربألا ضعب

 ىف نيدماص اوبل ىراصنلا نكلو « نيبناحلا نم ددع لتقو « ىراصنلا ةحاهمل
 , «©دادمإلا وبلطي لاخلا ىف اولسرأو « جاربألا

 ى ىأ ) ابفو » :اوق ىف ءىجافملا ناودعلا كلذ «ةيمالسإلا ةياورلا لمجتو
 اشبغ « لاوش ثلاث ىف كلذو « ةبطرق ةيقرش ىراصنلا ردغ (ه 5مم ةنس
 « ةيبرغلاب اوقحلا ىح ىرارذلاو ءاسنلا لجو زع هللا مسو « راحسلا ةلفغ ىف

 « ديدش لاتق ىف مهعم سانلا قبو )62

 عره لاحلا ىفو « ةعرسب دودحلا ىلع مهناوخإ ىلإ نييلاتشقلا ءادن لصوو

 نم هاتفرع ىذلا «ثرعي رابلأو « ثيرابلأ وينودرأ امه « دودحلا ةداق نم نانثا

 «هتاوق ىف ةقئوق فقسأ مث «هلاجر عم ةسايب فقسأ امهعبتو « هتاوق ىف لك « لبق
 كلم ثلاثلا ودنانرف ىلإ لصت ءابنألا هذه تداكامو . نورخآ مهرثأ ىف راسو

 ةمث ناكو « ماها امأ اهل متها ىتح « نويل نم ةبرقم ىلع ىتنشنب ىف وهو « ةلاتشق

 طبتري وهف «ديقعتلاو ةروطحلا نم ًاريثك رمألا ىف ىري نم هيراشتسمو هئارزو نم
 ةنيدم ةبطرقو « دوه نبا ةعاطب نيدت ةبطرقو « ةندهلا قافتاب دوه نبا عم الوأ

 نمو « ةمخض تاوقب الا اهحاتتفا ىتأتيالو « نيعفادملاو ناكسلاب رخزت « ةميظع

 ةبطرق نأو ًاصوصخ ء هتاوقب اهداجنإ ىلإ رطضي دق دوه نبا نإف ىرخأ ةهج
 . ةصاخ ةناكم مهسوفن ىف اهو « سلدنألا دعاوق ىربك نيملسملا رظن ىف ريتعت

 )١(  1044تؤمتع 0ءمعممل (عوللا. مزولمل) كله. ,
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 ل ةلاتشق كلم نكلو . رامنألا ناضيفو ءاتشلا ةوسقو وحلا فورظ ىلإ هلك اذهو

 ةبطرق ةمجاهم ف صخألاب ىري نكي ملو « تاضا رثعالا هذه نم ء ىش ىلإ الاب قلي
 اوعدتسا نيذلا مه ةنيدملا لهأ نم قيرف ناك ذإ « دوه نبا عم هدوهعل اضقن

 هعمو « بونحلا ىلإ ريسملاب هروف نم ثلاثلا ودنانرف رداب دقف مث نمو . ىراصنلا

 عباسلامويلا ىف اهلإ لصوف «ةبطرق ىلإ هروف نم دصقو « طقف سراف ةئام نم ةوق
 ةسامح ةنيدملا راوسأ تحت ةطبارملا ةينارصنلا دوشحلا تمرطضاو « رياربف نم

 نمو « نويلو ةلاتشق دوشح نم اهلإ دفي نمب موي لك مخضتت تناكو « همدقل
 ىلا ةبطرق ةرطنق ةلابق هتلحم ةلاتشق كلم بصنو . ةفلتخما ةينيدلا تاعاهملا ناسرف

 ,©ةئيدلملا ىلع ءاليتسالل ةطخ عضو ىف لاحلا ىف ذخأو . ةجتسإ قيرط ىلإ ىدؤت

 « مهادلا رطخلا اذه ءازإ نييبطرقلا فقوم ناكاذام « لءاستن نأ انل قح انهو

 مهنأ ىف كلش ةمث سيلف ٠ « نييبطرقلا نع امأ . دوه نبا فقوم صخألاب ناك اذامو

 نم ناك نكلو « مهترضاحو مهتيدم نع عافدلا ىلوألا ةظحللا ذنم اومزتعا

 عاّمجا صخألاب مهصقني ناكو « ةءزاحلا ةدايقلا مهصقنت تناك هنأ حضاولا

 ةبطرق لهأ نأ انل ركذت ةيمالسإلا ةياورلا نإف لاح ىأ ىلعو . ةملكلا
 دئاقلا وأ معزلا مسا انل ركذتال ىهو « ؟؟9ديدش لاتق ىف ىراصنلا عم اوثبل

 ةياورلا تناك نإو « ةبيصعلا ةنوآلا كلت ىف ةبطرق لهأ هلوح عمتجا ىذلا

 بحاص وهو « دوه نبا نع امأو . نسحلا ابأ ىمسي ناك هنأ هنا ركذت ةينارصنلا

 مهداجنإل نويبطرقلاهيلا هجتي نأ ىعيبطلا نم ناكد قف « ةبطرق ىلع ةيعرشلا ةيالولا

 2 ةيسرم عاطق نم هتاوق ىف عره دق عقاولا ىف دوه نبا ناكو . مهنيدم نع عافتلاو

 غلبي ىوق شيج ىف ناكو . ةعدقلا ةفالخلا ةمصاعب قدح ىذلا رطحلاب ملع اهيح

 « ىراصنلا ةقزترملا نم سراف ىتئام وحن هعمو « لتاقم فلأ نيثالثو ةسمخ وحن

 بونحلا وحن اليلق ةمصاعلا نع فرحت او « ةبطرق بوص ًاعرسم هتاوق ىف راسف
 غرافب نورظتني ةبطرق لهأ ناكو . ةجتسإ نم ةبرقم ىلع ركسعو ء قرشلا
 ةمن نكي ملو « ةلصاف ةكرعم ىف ىراصنلا عم هكابتشاو « دوه نبا مدقم ريصلا

 اوكرتلو « ةميزملا مهلع تقحل «نييلاتشقلا عم هشيجم كبتشا ول دوه نبا نأ بير

 ل. 0همملعب : 1هت: م. 78-76 33, [هلسعستع : ظزمامرتم 0عمعبمل لع )١(
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 ملو « ددعلا نم ةاق ىف اوناك نييلاتشقلا نأ كلذ . اهنأشو ةروصحملا ةنيدملا

 دوشحلا نكت لو: تفرش نم يول ىتئام وحن ىوس ةلاتشق كلم عم نكي
 رطل لل ناو : ناطوتمال را دكتب «كلاقلا قل كدب يانور

 اذه ببس حاضيإ ىف ةياورلا فلتخت انهو . هتاوق ىف ًادماج ثبل دوه نبا نأ
 ؛ نما صقنو ؛ ةدشب راطمألا لطهو « سقطلا ةوسق نإ انل لاقيف . دومحلا

 1-0 ديس ينبت اجرك ماجحإلاو ثيرلا ىلع دوهنبا تلمح

 هكيلم رمأب ىنم ىلاتشق سراف دوهنبا شيج ىن دجوي ناك هنأ اهصالخ « ىرخأ

 دوه نبا ناكو « ىراصنلا ةفزترملا نم ناتثام هعمو « زيراوخ وسنرول ىعدي
 مزتعي وهو « ةجتسإى هشيجو دوه نبا لزن الف . هحصنب لمعيو هب قثيو هبرقي
 ةميظع ةمدخم هكيلم ىضر درتسي نأ ىف سرافلا اذه ركف ؛ نيلاتشقلا ةلتاقم

 « نييلاتشقلا ةلتاقم نع هدرو دوه نبا ةعدخ ىلع لمعي نأ وهو « هيلإ اهسدْوي
 حتج تحت قارصتلا ركسعلا ىلإ للستي فوس هنأب رهاظتف « ةبطرق لهأ داجنإو

 ىلإ هباحصأ عم اليا لعفلاب وسنرول راسو . هتدعو هددع غلبم ىلع فقيو « ليلا

 هميخ ىلإ هسفنب مدقتو « ركسعملا نم ةبرقم ىلع هباحصأ كرتو « ىنارصنلا ركسعملا

 الف« هيلع ًايضاغ كلملا ناكو « هيلإ ديتقاف « ريطخ رمأل هتلباقم بلطو « كلذا
 ةوق نم هفيوختو « دوه نبا ةعدخ ىلع لمعي نأ ديري هنأو « هتمهم هيلإ حرش
 « هتياعرب هدعووي, كلملا هنع افع « هتلتاقم نع هدرو « هددعو ىلاتشقا شيلا

 ةدشب هرذحو « دوه نبا ىلإ وسنرول داعو . هلمس بج ام ىلع نانثإلا مهافتو

 « ددعلاو ةبهألا نسح ء ىوق شيج ىف مهنأل « نيلاتشقلا عم كابتشالا نم

 ىلختي نأ ررقو « هحصن ىلإ دوه نبا عمتساف « ةكرعم ىف هعم لوخدلا نمؤيالو

 , ©©9نييلاتشقلا عم كابتشالاو ةبطرق لهأ داجنإ ىف هعورشم نع
 لهأ داجنإ نع دوه نبا ماجحإ ىف ببسلا نع ةينارصنلا ةياورلا هررقت ام اذه

 ةلاسر ىلاتلا مويلا ىف ىبات دوهنبا نأ « كلذ ىلع ةينارصنلا ةياورلا ديزتو . ةبطرق

 ى دتشي نوجارأ كلم ىماخ نأب اههف هئبني « نايز ليمج ىنأ ةيسنلب بحاص نم

 حصنب المع دوه نبا نأو « ثوغلاو داجنإلا هيلإ بلطيو « هقاهر رإو هتقياضم

 ىلإ حمطي ناك دقو « ةيسنلب ىلإ ريسي نأ ررق « زيراوخ وسنرول هراشتسم

 ل. نممجدلعم ؛ : كلذكو , تفمتعو 0عمعبمل (عل. طتفملل 1.11. ص.1 82 )١(
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 « اهنع عافدلل اهلهأ دمصي نأ المؤ» « اهريصم ىلإ ةبطرق كرت هنأو « اهكالتما
 ىلتال ةينارصنلا تاياورلا هذه نأ ىلع . ©'ذدعب ايف اهذاقنا وه عيطتسي نأ ىلإ
 ةياورلا نإف ىرخأ ة ةهج نمو . دوه نبا فرصت:. ىلع منقم ٠ وضىأ انرظن ىف

 بحاص نأ كلانهام لكو . نطوملا اذه ىف قبطملا تمصلا مزات داكت ةيمالسإلا
 هركذ دعبو ه "71“ ةنس ثداوح نع هثيدح لالخ انيلإ مدقي « ساطرقلا ضور

 دقعنا (ه58» ةنس ىف ىأ) اهفو» : هيف لوقي ًازجوم ًاصن « ةبطرق طوقسل
 ىف رانيد فالآ ةثام عبرأب م اوعأ ةعبرأل دوه نباو « ةلاتشق كلم نبب حلصلا
 « ثلاثلا ودنانرف نيبو دوهنبا نيب « ةندهلا نأ صنلا اذه نم ودبيو . 260+ ةنسلا

 ةطورشملا ةواتإلا ءادأ نع دوه نبا فلختل « اهنايرس عطقناوأ تهتنا دق تناك
 طورش نمض ناك امبر ةبطرق داجنإ نع ىلختلا نأو «بابسألا نم كلذ ريغ وأ
 نأ ن نكم ام اذهو « ساطرقلا ضور بحاص اهلإ ريشي ىلا « ةديدحلا ةندهلا
 , ةروصخملا ةنيدملا راوسآ ثحم كداوحلا ريس نم.كلذك لدتسي

 ةهجنم اهقئالع لك عطقو « ةبطرق راصح ىف ددش ثلاثلا ودنانرف نأ كلذ
 « جراحلا نم دادمأ وأ نوم ةيأىلتت نأ عيطتستال ىح « ريبكلاىداولا ةهج نمو ءربلا

 نودقهرملا راصحلا اذهرمتساو . دحأ اهنم جرخم وأ اهلخدي نأ عيطتسيال ىحو
 ةئيدملا لهأ رطضا ذئدنعو « تداكوأ اهتاوقأو ةنيدملا دراوم تبضن ىتح « ةداوه
 هلج نوعيطتسي ايفو « مه فنأ ىف اونمؤي نأ ىلع م ءاستلا ىف ةلاتشق كلم ةضوافم ىلإ

 اوملع ةبطرق لهأ نكلو « طرشلا اذه ىلع ةلاتشق كام قفاوو ؛ ملاومأ نم
 اولكتف « تاوقألا ةلق نم اضيأ ىناعي هنأو « نما هصقتت لاتقل شيلا نأ ذئدنع

 وجنتو « راصحلا عفر ىلإ نويلاتشقلا رطضي نأ ىف المأ ميلسآلا دهع عيقوت نع
 «لوحتاا اذه ىف ادي دوه نبال نأ ةلاتشق كلم رعش ذئدنعو . طوقسلا نم ةنيدملا
 «٠ فلاحتلاب ًاديدج ًادهع هءم دقعو «نايج ريمأ رمحألا نب ىدحم ىلإ لاحلا ىف ثعبف
 + ةمضخت قه لالي اهندوف خيآ عم ةئدهلا دقع نم مغرلاب رجلا نبا ناك دقو
 هودرط مهل ةبطرق لهأل امصخ كلذ قوف ناكو « سلدنألا ةساير ىف هسفانمو

 اوداعو « ملاآ رايمناو «مهتيضق نارسخ ةبطرق لهأ رعش ذئدنعو . مهنيدم نم
 راصحلا ىلع ىضم دق ناكو . ةقباسلا مهطورش ىلع « ميلستلا ىف ةضوافملا لإ

 )١(  183تؤونعم 0عمعملت 15. لا. م. ٠
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 نع دوه نبا لكن نأ دعب ًاصوصخ « اليحتسم فقوملا ىحضأو « ربشأ ةعضب

 ضعب ناكو . نييلاتشقلا عم كابتشا لك نع مجحأو « ةروصحملا ةنيدملا داجنإ

 ماحتقاو ملستلاضفر نوري ء فارشألاو رابحألا نم ةلاتشق كلم بح نم ةالغلا

 نم رخآ قيرف هعمو ةلاتشق كلم نكلو « نيماسملا اهلهأ لك لتقو « ةنيدملا

 بيرختو « أإلا ىلإ ةنيدأا لهأ عفدي دق ءارجإلا اذه نأ ىري ناك « هيراشتسم
 آضيأ رهاظلاو . اهتاورثو اهرئاخذ رئا مطختو « عماجلا اهدجسمو « ةنيدملا

 « ملستلا لوبقب هعانقإ ىف ذي هل ناك « هعباتوأ ةلاتشق كلم فيلح « رمألا نبا نأ

 ةنده دوه نباو « ةلاتشق كلم نيب تدقع تقولا سفن ىفو . ةنيدملا لهأ نيمأتو

 نيسخو ندنثا اهردق ةوانإ عفدي ْنأب دوه نبا اهف مزنلي ماوعأ ةتس ةدمل « ةديدج
 , ©©9ةيونس طاسقأ ةثالث ىلع ىديفارم فلأ

 مللست نع ةيفاش ليصافت ةيأ « ةيمالسإلا ةياورلا انيلإ مدقتال « آضيأ انهو
 لكو «ةيسنلب طوقسل ةبسنلاب تلعف امسح كلدو « اهايإ ىراصنلا لوخدو ةبطرق
 ناكهوأ «ىراصنلا اهلع بلغتو » لثم ء ةزجوم تاللك نأشلا اذه ىف هركذتام
 نم تارابعلا هذه هباشاموأ «ىراصنلا اهكلم هوأ « ةبطرق ةنيدم ىراصنلا لوخد
 ةياورلا ىلع ليصافتلا هذه ركذ ىف دمتعن نأ بحب ًاضيأ انهو . ؟0ةبضتقم تالك

 ىتح ةلاتشق كلم نيبو « ةنيدملا لهأ نيب دقعي ملستلا دهع داكام هنإف . ةينارصنلا
 نيلماح « ةدلاتلا ةزيزعلا مهتنيدم اورداغو « مهئاطوأو « مهرود ةبطرق لهأ كرت

 ءاحنأ ىف اوقرفتو « نزحلاو عوحلا مهم حرب دقو « مهتعتمأ نم اوعاطتسا.ام

 + ه88"ةنس لاوش رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا دحألا موي ىفو . ىرخألا سلدنألا
 « ةبطرق ةنيدم نويلاتشقلا دنحلا لخد « م ©0115 ةنس هينوي 79 قفاوملا

 ةمسوأ فقسأ لخدو « ظعألا اهعماج ةعموص ةمق ىلع بيلصلا عقر لاخلا قو

 هينوي ١" نينثالا موي « ىلاتلا مويلا ىفو . ةسينك ىلإ لاحلا ف لوحو « عماخلا ىلإ
 « عماجلا لخد مث «ةبطرق « ةفاكلاو فارشألا نم هعم نمو ثلاثلا ودنانرف لخد

 مقأو « نيدلا لاجر رئاسو « ةقنوقو « ةسايبو « ةمسوأ ةفقاسأ هلبقتسا كلانهو

 )١( ل. 0ممجمأعع : اطال, م. 19 8 80 ز/ هماقق .
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 اذه ىف ةينارصنلا ةياورلا هركذت اممو . كلملا هيف كروب ركش سادق لاحلا ىف
 روصنملا بجاحلا ناك ىلا سيقاونلا عزنت نأب رمأ ودنائرف كلملا نأ « نطوملا
 ىف بقاي تنش ةنيدمل هوزغ نيح ( وجايتنس ) بقاي تنش ةسينك نم اهذخأ دق
 2 ةبطرق ىتح مهلهاوك ىلع ىراصنلا ىرسألا اهلمخو ( م 4910/) ه بمال ةنس
 «سيقاونلا هذه عزت نأب ر أ ,مأ - عماملاب ىربكلا تايرثل اسوؤر تلعج كلانهو
 ىلإ كلانه درتل « بقاي تنش ىلإ « مهلهاوك ىلع نوملسملا ىرسإلا اهلمحي نأو
 « بيرقلا « ةيطرق رصق ىلإ كلذ دعب كلملا راس مث .©7ىربكلا ةسينكلاب اهتتكمأ
 ةنيدملا مكحل بدنو « هيف لزنو « ءامدقلا نييومألا دانلتاو ءآرقألا رضا واو
 « ناسرفلا نم ةيفاك ةيماح ةئيدملا ةسارحخل تدشحو « وسنوفلأ ويلت نودلا ةحوتفملا

 ةطخلا قفو « اهريمعتو اهانكسل ءاحنألا رئاس نم اهملإ نودفي ىراصنلا ذخأو
 , ؟9هدالب ىلإ ًادئاع « ةلاتشق كلم فرصناو « كلذل كلملا اهعضو ىلا

 «سلدنألا دعاوق ىريكو « ةميدقلا ةفالحلا ةصاع « ةبطرق تطقس اذكهو
 .اهحاتتفا ذنم « نوملسملا اهكح نأ دعب كلذو « ةيسلدنألا بادآلاو مولعلا ىوثمو
 انورق تثبل نأ دعبو « اماع نبرشعو ةسخو ةئامسخ (م111) هو1 ةنس ىف

 ايفو «ةريزحلا هبش ءاحنأ رئاس ىف « اهنونفو اهمولع ءاوضأ ثبت « ةعطاس ةرانم
 رت داكتال ةيمالسإلا ةياورلا نأ « نزلا بيرغلا نمو . هينريلا لابج ءارو
 ءاىشب اهناصخمال ء رثنلا كلذكو ىسلدنألا رعشلا نأو « ملكلا بضتقمب الإ ةيظرق
 ا.ناصخت ىلا «ةيكبملا ةغيلبلا لئاسرلا كلتو « ةيسوملا ةنانرلا دئاصقلا كلت نم
 ةمن نكي مل هنأ كلذ ببس ناك امبرو . ةيايبشإو « ةيسنلبو « ةلطيلط لثم دعاوق

 ةريمعنب فارطملا ىنأو « رابألا نبا لثم ءارعشو باتك « اهطوقس دنع « ةبطرقب
 . ليبشإلا لهس نب مهاربإو « ىوزخما

 نوصخلاو دالبلا عم عوضخم ًاريذن ناك « ةبطرق طوقس نأ حضاولا نمو
 دالبلا كلت ىلع ايئابن هدي عضي مل ةلاتشق كلم نأ عمو . ىراصنلا ناطلسل «ةبيرقلا
 حامسلاو « ةيزحلا ءادأب تدهعتو « هتعاطل ًاعيمح تعض اهنأ الإ « نوصحلاو
 «ءرودملاو «ةجتسإ « نوصحلاو دالبلا هذهنم ناكو . اه ةينارصن تايماح ةماقإب

 .اهريغو رورومو«ةناسللاو «ةنوشأو ةريقوةناش رمو (ىالب) راليجأو « ةنايبو « ةبتشإو

 )١(  134تمولتعم 0عمعرملا (عف. طاقه م. .

 )١( 0هدعقتعم : زطتتز م. 80 8 قزارب مماقق ,] .



4 755- 

 ياا

 دوهنبا ىلختب ةاسأملا تهتنإو ءدوهنباو «ةلاتشق كلم نيب ةندلا تددج امل

 دوه نبا رداغ « ىراصنلا هيلع يونا كلذ دعب 0 ةبطرق داجنإ نع

 كالت ىف هريس طخو « ههاجتا انل نيبي ام ةياورلا ىف سيلو . ةئيتنمإ /ةنيددم هنأ وق ىف

 ىلوألا ىدامح نم نيرشعلاو عبارا لا ىف « ليلقب كلذ دعب هنجو هنأ قبب ء ةنوآلا

 مهتح اباتك « هتعاطب نيدت ىلا دعاوقلا فلتخم ىف هلامعو هباون ىلإ ء ه4“57 ةنس

 2 حلاصلا فلسلاب ءادتقالاو « هدودحو هماكحأ ةاعارمو « هللا ىوقت ىلع هيف

 2 ىعرش غوسعب الإ اهتقارإ مدعو ؛ اهنقحو « ءامدلا نوص ىلع صرحلاو

 لاومألا ةمرح نأل «نيدلاو ةهازنلاو ةفعلا ىوذنم لاوهألا ىلع نيف رشملا رايتخاو

 ةاباحم نود « ءاوس قحلا ىف سانلا ةلماعم نوكت نأو « ءامدلا ةمرحم ةهشم

 ةمبرجم دحأ ذخاويالو « فيعض ىلع ىوق بيلغت ىف ةزواجم الو «: ةلضاقف الو

 ىلع اذه هباتك ىلتي نأو « هللا باتك ماكحأ عابتاب لمعلا ىرجي نأو « هريغ

 , ©© اليصفتو ةلمج ساثلا

 انكلو « ةيلاتلا رهشألا ىف هلامعأو دوه نبا تاكرح نع ًائيش فرعن انسلو

 ةمدقم ىف ةيرملأ تناكو . ه 58ه ةنس لئاوأ ىف ةيرملأ رغث وحن هتاوق ىف هجتي هارث

 ىبحم ىلأ نب هللا دبع نب دمحم هللا دبعوبأ اهب هل اعدو « هتءاطب تدان ىتلا دالبلا

 « هدي نم ىراصنلا اهحتتقا ىذلا ىح ىنأ قياسلا اهلاو ديفح وهو « ىميمرلا

 ىلع نب نمؤملا دبع ةفيلحلا مايأ كلذ دعب نودحوملا اهدرتساو « ه-ه4ه ةئس ىف
 « ةيسرعب هيلإ دصق « ةيرملأب دوه نبال هللا دبع وبأ اعد املو . ه ه7 ةنسىف

 هعنقأو « هتمدخ ىف ةريغىدبأف « هرومأ هيلإ فرصو « هترازو دوه نبا هالوف
 ىلوت مث ء ةجاحلا دنع هيلإ أجلي ء هل ىوثم اهنم لعجب نأو « ةيرمأ نصح نأب
 « هتقث عضومو دوه نبا دنع ًارث أ ثبلو « امم دبتساو « ةيرلأ نوكش ىميمرلا

 دوهنباب تدح ىلا ثعاوبلارمأ ىف ةياورلا فلتختو . نيترازولا ىذب ىعدي ناكو

 دصقي ناك هنأب لوق كانهف « اهريصمل ةبطرق كرت نأ دعب ةيرملأ ىلإ دصي نأ ىلإ

 لقتي نأ عمزي ناك هنأو « نايز ليمج ىنأ اهحاص داجنإل ةيسناب ىلإ هتاوقب ريسلا
 عم ًايشمتم « ةينارصنلا ةياورلا لوق اذهو « ةيسنلب ىلإ ةيرملأ نم نفسلاب هدنج

 ىف وهو هب ثيغتسي دوه نبا ىلإ ثعب نايز ليمج ابأ نإ « الوق نم هركذ قبس ام

 )١( ممم - مم ص ) باتكلا اذه نم ةليوط ةذبف برغملا نايبلا بحاص انل دروأ ( .
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 ىلإ حمطي ناك هنأل « خبرصلا اذه ىلإ بيجتسي نأ رّرق دوه نبا نأو « ةجتسإ
 ديطوتىلع «لمعلا ىلإ دصقي ناك دوهنبا نأ حجرألا نمودبي هنأ ديب .ةيسنلب كالتما
 ةروثلاب ذئموي مرطضت ةطانرغ تناك دقو ًاصوصخ « ةيبونهلا ةقطنملا ىف هناطلس
 . لمعلا ةطخظنيل الوأ ةيرملأ ىلإ راسهنأو «دعب نيبن اهسح «هتعاط علخم ىدانتو هيلع

 ةيراج هل تناك دوه نبا نأوه ءرخآ اليلعت انيلإ مدقت ةيمالسإلا ةياورلا نإ مك

 ةيرملأبىميمرلا ىدل اهعدوأ دق ناكو « فارشإلا تانب نم-نسلا ةعئار ةينابسإ
 ىمنف « اهم اهم رثأتساو « ىميمرلا اهب فغشف ؛ هتجوز ىلإ اهريمخ برستي نأ ةيشخ

 لل لص الف + نميمرلا ةيقاعم سقي وهتو «ةيرملأ ىلإ راسف « دوه نبا نأ كلذ

 عمتجيل و« هقح موقيل «هرصقىلإ هاعدو ةوافحلا ىهشمب ىميمرلا هلبقتسا «ةيرملأ رهاظ
 «ةلفاح ةيدأم ىلع رصقلاب لح املو «هتوعد دوهنبا لبقف «ءانسحلا هتيراجن كلانه
 هيلع سد هنإ ليقف « « ليللا نج ىنم هيلع ءاضقلل هرمأ ربد دق ىميمرلا نبا ناك
 ىلع امهدعقأ نيتدخم ًاقنخ هلتق هنإ ليقو ؛ هيلع اوضق هلاجر نم ةعبرأ مامحلاب
 حابص ىو.هئاطلسو هتمالسب اظافتحا ةعرجلا ىلإ ىميمرلا أخل اذكهو . هيفو هسفن
 تعضوو « هباصأ عرص نم ةأجف قوت هنأو « دوه نبا هافو نلعأ ىلاتلا مويلا

 اذه ىلع دوه نبا عرصم ناكو « ةيسرم ىلإ ارحب لسرأ توبات ىف هتثج
 ,0©2(م1154رياني 71 ) هه" ةنس ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو عبارلا ىف وحنلا

 . رجلا نبا هنم اهعزتنا ىتح ىرخأ ةرتف ةيرملأل هتساير ىلع ىميمرلا رمتساو
 « هناطلس ةورذ ىف وهو «لكوتملا دوه نب فسوي نب دمحم قوت اذكهو

 ةعضبو نينس عست ىوس اهدمأ لطي مل ىلا هتلود هتافوب تراهناو « هعيراشمو
 رارقتسالاو ءايحإلا نم ديدج دهعب « اهمايق نيح رشبت تناك ىتلاو « وو
 «ةعدقلا ةينمألا كلتل ًازمر « هتكرحو دوه نبا ةروث تناكو . سلدنألل ةبسنلاب
 ةيابن ىف نطبارملا دض تماق ىلا تاروثلا فلت# ًاراعش لبق نم تذختا ىلا
 نيدحوملا دهع لئاوأ ىف « شيندرم نب دعس نب دمحم اهم علطضا ىلاو « مهدهع

 ىف دوهنبا ناكو « بناجألا اهماكح رين نم .سلدنألا ريرحت ىلع لمعلا ىهو
 ىف هتياغو « هتوعدل ًاصلخم « هتماعزو « هناطلس معدتل هيف لمعي ىذلا تقولا

 )١( ج بيطلا حفن ىف ىرقملاو « ©5865 688 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا ١ ص ١ه
 م +06 ةنس ىلوألا ىدامج نءنيرشعلاو عباسلا ىف عقو دوه نبا عرصم نإ رابألا نبا لوقيو . ه81م

 ) ص ءاريسلا ةلحلا 845 ( .
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 اهدعاوقو اهيضارأ نم نم ىب امح دوذلاو «ديدج ىوق ءاول تحت سلدنألا ةماك عمج

 ىف سادنألا هيلإ تهننا ىذلا ملثوملا لالحنالا ناكو « ىنارصنلا حتفلا رايت دض

 مهنوئشب مهماههاو « اهنع عافدلا ىف نيدحوملا ىخارتو « نيدحوملا دهع رخاوأ
 آةيقحت « ىراصنلا عم ةمواسملاو نحاطتلل ةادأ سلدنألا نم نم مهذاختا أو « ةصاخلا

 « ةوق هثوعدَو دود نبا ةكرح ىلع غبسي امم هاك كلذ ناك  ةصاخلا مهعماطمل

 ىلا « ةميظعلا ةمهملل افك هدراومو هتافصب نكي مل دوهنبا نكلو « اناحجرو

 ًامئاد عدصت تناكىتلا « ةميدقلا بلاثملا سفن هدوهج روتعت تناكو « اهم علطضا

 مهمواسمو « ىراصنلا ةيئاصمف عمتجمتناكى لاو 2 نييسلدنألا ءامعزلا داهج نم

 ةيضقل هصالخا' نم مغرلاب اضيأ دوه نبا نكي مو . يوتا يلدا باسح ىلع

 هسفانمو هليمز اه- عتمتي تناك ىلا ةعماللا بهاوملا كلت لثمب عتمتي « سلدنألا

 اهسح سكعلاب 2 « ةسايسلا نسحو ءاهدلاو ةيورلا نم « ا

 هللا ىلعالكوتم ءايفو اع رك ًاعاجش ناكو .الوجع الولم هعبطب «ىراذعنبا انريخ

 هعرستل هططخو هئارزآ ىف قفوم ريغ « قفألا دودحم رومألاب ةالابملا ليلق ناك هنكلو

 قوعي امم كلذ ناكف « دادعتساو ةيور نود هءادعا هئاقلو « هيلع ةفحلا ةبلغو

 , ©0ةريثك نايحأ ىف هحاجن
 قالخأ ىلع ًاصاخ ًاءوض ىرخأ ةهج نم ىلت « ةيناطلسلا لئاسرلا تناكاذإو

 لدعلا ديطوت ىلإ هلكح ىف هجتي ناك هنإ لوقن نأ عيطتسن انإف « هتسايسو دوه نبا

 ةنس ىف اههجو ىتلا هتلاسر ىلإ دانتسالاب كلذو « ةيعرلاب قفرلاو « ملظلا عم عمقو

 « قحلا ىخوتو «ةعيرشلا ماكحأ ىلع ةظفاحلاب اهف مهصوي « ةالولا ىلإ ءه 5

 ريغ ةملظلا لاهلا لزعو « ملسملا لتق دمت طوحتلاو « ءاهدلا نوص ىلع لمعلاو

 ىلإ دانتسالاب كلذكو « ©0عيمحلا ىلع قحلا ىف ةاواسملا قبطت نأو « ءانمألا

 هنإ اهف لوقي «ندملا ةالو دحأ ىلإ « نانحلا نب هللادبعوبأ هنع اهتكىرخأ ةلاسر

 «كلذىلع هتةفاوم عم هنأو « اهنيمأتو ةنيدملا هذه نيصحت بلط ىف هباتك ىلع فقو

 عابتا نم دبال هنأو ءةمدخلا ررضو فيحلا نم سانلاب عقي ام عفري نأ هب بيب

 .«©مهلماعم ىف لدعلا راثيإو ء سانلا عم قفرلا

 )١ ( ص ثلاغلأ مسقلا - برقملا نايبلا  707١ص بيطللا نبإل مالعألا لامعأو ء 3078 -
 . 5880 - "8 ص برغملا نايبلا ىف ةلاسرلا هذه عجارت 20

 . 50و 54 ص ال ج ىثعألا حبص ىف ةلاسرلا هذه عجارت 0
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 زكرم قرشلا ىف اهسالو « سلدنألا ىف نيمع عقو دوه نبا ةافول ناكو

 ةعيابم ىلع اهلهأ عمتجا « ةيسرم ىلإ هتافو أبن لصو الو . هتساير ىوثمو هتوعد
 هراتخا دق هوبأ ناكو « دوه نب فسوي نب دمحم نب ركب ىنأ هدهع ىلوو هدلو

 دالب هتعاطأو « قئاولاب هبقلو « ه 58 ةنس ذنم هدهع ةيالول مدقت ايسح

 . ©9هيبأ ةعاط تحت تناك ىتلا فرشلا

 ىلع ناك « دوه نبا ىوت امل هنإ «ءىرخأ ةهج نم رابألا نبا انل لوقيو

 نإف لاح ىأ ىلعو . 29ةلودلا دضعب بقلملا فسوي نب ىلع هوخأ ةيسرم ةساير

 . هعضوم ىف دعب لصفت اهسح « اهدمأ لطي مل « ةيسرمل دوه ىب ةساير

 ريبك ىدص ناديملا ن٠ دوه نبا ءافتخال ناك دقف سادنألا ىلرغ ىف  امأو

 اطيز اهعوعب « يطع ديسجمل عقيل رقع هرلأ نم ناكو# ةيليبشإ ىف

 نب وره ىلأ ةماعزب « ةيليبشإ لهأ نلعأ « ه #5 ةنس لاوش ىف . نيدحوملا

 مهيلع ةيالولل اومدقو ٠ ديشرلا دحاولا دبع دمحم ىنأ ةفيلخلل مهتعاط دحلا

 كل ىسوم ىأو ديز ىأ هيوخأ عم احل دق ناكو « نا ربع ىنأ ديسلا نب هللا ديع ابأ

 . دوهنبالظ ىف ام ارذقأو هةجيرل] قفار <وبأ ديسلا مهدلاو لتق نأ دعب «ةيليبشإ

 ةفيلحلا رقأو ٠ ةفيلخلا ىلإ اهتعيب مدقيل ةيليبشإ لهأ نم دفو شكار٠ ىلإ راسو
 تناكو « ةئبس رغث ىف لوحتلا اذه لثم ثدحو . اهيالو ىلع هللا دبع ابأ ديسلا

 ىف ابم هنفس ىف ةيليبشإ لهأ دفو رم |لف « ه٠58 ةنس ذنم نيدحوملا ةعاط تعاخ دق

 ىلإ اوثعبو ءديشرلا ةفيلخلل مهتعاط نالعإب ًاضيأ اهلهأ ماق ؛ شكارم ىلإ هقيرط
 « ةتبسو ةيليبشإ دوعب عقو ىذلا لوحتلا اذهل ناكو . مهنعيب مدقتل ًادفو شكارم

 نيدفولا مدقم طيحأو «شكارم ىف راشبتساو حرف ةنر« ةيدحوملا ةلودلا ةعاط ىلإ

 حايترا ىف داز اممو «ميركتلاو باحرتلا رهاظم مظعأبا ةرضاحلا ىلإ ىبسلاو ىليبشإلا

 معز طيراقو نب رمع ىلع ضبقلا نم ةيليبشإ لهأ هب ماقام « ىدحوملا طالبلا

 دعب ناكو « برغملا ىلإ هلاصرإو « ةيدحوملا ةلودلا ىلع رئاثلا « قباسلا ةروكسه

 كلذ ليصفت ىلإ دوعن فوسو .©2دوه نبا لظ ىف « ةيليبشإ ىلإ أحل دق « هتعزه
 . بسانملا هعضوم ىف

 )١( الا نص برغملا نايبلا .
 نص ءاريسلا ةلخلا (؟) .88 .

 "مو مم ص  برغملا نايبلا (؟) .
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 مج اءادجب
 الف « ثداوحلا بقري + كلذ لالخ « رمحألا نب فسوي نب دمحم ناكو

 سلدنالا ىف هئارت ءانتجا ىلع لمعلل تحنس دق ةصرفلا نأ كردأ « دوهنبا قوت
 ناكو « ةيلامشلا ةقطنملا ىلع اهنم رطيسي رمحألا نبا ناك ىلا ىهو « ىطسولا

 ىلو دق دوهنبا ناكو . ةيبونحلا ةقطنملا ةدعاق ةطانرغ ةنيدم « لوألا هدصقم
 رحألا نبا ضغبي « ًارئاج !هءولظ اظف الجر ةبتع ناكو « ليغملا ىحي + نب ةبتع اهلع

 يطا هير + نيل .ليأ لع هنو تاتا ع هر لع يورد
 اولتقو « مهتيصع ىف رصقلاو ةبصقلا اومحتقاو « دلاخ نبا ةماعزب « اهفارشأ

 ةسايرلا ىلوتل « هنوعدتسي هيلإ اوثعبو ء رمحألا نبال مهتعاط اونلعأو « ةبتع

 عمج ىف ةطانرغ ىلإ ريسلاب ردابق . رمحألا نبال ةيتاوم ةصرف تناكف « مهيلع

 اهلخد مث ٠ ةنينأمطلاو طوحتلا ىف ةغلابم ةيادبلا ف اهجراخي لزنو « هبحص نم

 ليربأ ) ه58"ه ةنس ناضمر رخاوأ نم موي ىف « سمشلا بيغم دنع دغلا نم

 «ةبصقلا دجسم ىلإ دصقو « ةعقرم ةلحو ةنشخ ابايث ىدتري وهو ( م 178 ةنس
 زبيب عومشلاو « سيداب رصق ىلإ دجسملا رداغ مث . برغملا ةالصل سانلا مأو

 رقمو « هترضاح مويلا كلذ نم ةطانرغ تدغو . هتصاخ عم هيف لزنو « هيدي

 .©رارمتساب ىراصنلا اهددهم ناك ىتلا « ناي نم الدب « همكح
 ةيرملأ ىلإ ريسي نأ مزتعا ىّتح « ةطانرغ ىف رقتسي رمألا نبا داكامو

 « هتاوق ضعب ىف اهملإ راسف «هلتاقو دوهنبا ريزو ىميمرلا نبا قحسو « اهحاتتفال

 ىميمرلان با ىأر الف « انيح اهراصح ىلع ثبلو « ةدشب ربلا ةيحان نم اهرصاحو
 هنحش بكرهى « رحبلا ةهج نم ةيرملأ رداغ «هريصم نم ةاجنلا ىف هل لمأ ال هنأ

 « ىصفحلا ايركز ىنأ اهريمأ ىلإ أخل ثيح « سنوت ىلإ راسو « هلاومأو هلهأب
 000000007 6 99هياعرو هك تحت ا رقتساو

 هتعاطأ لق تناكو « هه ةنس رخاوأ ف ةيرلأ ىلع رحألا نبا ءاليتسا تاكو

 * « ةقلام هتعاطب تدان مث « شآ ىداوو شيرش ةيبونحللا دعاوقلا نم لبق نم

 تناكو ءاهتعيب هيلإ مدقي اهنايعأ نم دفو ةطانرغ ىلإ مدقو « (ه58 ) ىللتلا ماعلا

 , ؟9اهءاضق رمحألا نبا هالوف « ركسع نبا ريبكلا اهبيدأ ءاشنإ نم

 نودلخ نبأو «50 ص بيطملا نبال ةيردبلا ةحمللاو « ”مالو مم+ ص برغملا نايبلا 0 )١(
 . 5٠0 ص ةينسلا ةريخألاو « 17١ ص 4 جا

 . 840 ص برغملا نايبلا (؟) . 880 ص برغملا نايبلا (؟)
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 دودح «ةقلامو ةيرملأو ةطانرغ ىلع رمحألا نبا ءاليتساب مسترت تناك اذكهو
 ةريزحلا هبش ىف اهؤشنم وه نوكي نأ ردقلا ءاش ىلا « ةديدحلا ةيمالسإلا ةكلمملا
 تناكو . اهترضاحو اهتدعاق « اهم لزن ذم « ةطانرغ تدغ ىلاو « ةيسلدنألا
 سادنألا ءالشأ « اهنالظ ىف تعمتجا ىلا ىهو « ةديدحلا ةيمالسإلا ةلودلا هذه
 « اقرشو ابونج ريبكلا ىداولا رم ءارو اهف اهفارطأ تشئكنا ىلاو « ةراهملا
 « رحبلا ىتح ابونج « ةجتسإو « ةسايبو نآَيج نم دتمت « ةعضاوتم ةعقر لتحت
 طسولا نم اهقرتخيو « ريبكلا ىداولابصم ىتح ابرغو «ةريبو ةيرمأ ىح اقرشو
 ةكلمملا هذه نأ ىلع . تارشبلا تابضهو ادافن اًربيس لابج مث « لينش رت
 « سلدنألاب مالسإلا لود رخآ « ةطانرغ ةكلمموأ ةيرصنلا ةلودلا ىهو ةريغصلا
 نأب ةريدج « ةدودحما اهدراوم نم مغرلابو « اهتعقر رغص نم عغرلاب تناك
 «ةينابسإلا ةريزحلا هبش ىف ىبت نأ ردقلا ءاش دقو ؛ىربكلا سلدنألا ثارت ثرت
 اهمولعو « ةيسلدنألا ةمآلا ةيرقبعل اعدوتسم « ىرخأ اماع نيسخو نيتئام ءاهز
 « ةعدقلا ةيسلدنألا ناطوألا كلت ىف « ءاّضو اهتراضح لعشم لمحت « اهنونفو
 «ةينارصنلا اينابسإ دض « دلاخلا ميدقلا حافكلا كلذب « تقولا سفن ىف علطضتو
 . ةديهش ةعيرك ةيبأ ةباهلا ىف اهعرصم ىلت نأ ىلإ

 ىطسولا ملاقألا ىف هناطلس نكمتو « رخألا نبا رمأ دطوت نم مغرلابو
 . ةيعرشلا ةسايرلا ةفص هصقنت تلازام هنأب رعشي نيح ىدم ثبل هنإف « ةيبونحلاو
 هتعاطب فرتعاو « دوه نبا لكوتملا عم حلصلا دقع فيك مدقت ايف انيأر دقو
 ةلودلا ءاول تحت ءاوضنالا ىلإ هراظنأ تهجنا « دوه نبا قوت الف . (ه71)
 ةقيلخلل هتعيب نلعأف « سلدنألاب اهناطلس رايمنا نم مغرلاب كلذو « ةيدحوملا
 ىتلا دالبلا رئاسو نايجو ةقلامو ةطانرغ لهأ ىلع ةعيبلا هل ذخأو « ديشرلا
 ه ”#ا/ ةنس ىف كلذو « هتعيبب ديشرلا ىلإ تعبو « هتعاط تحت تناك
 ةفالخلال هتعاط ىلع رمتساو . 27 ىضرلاو ركشلاب ديشرلا اهلبقتف . (م 1716)
 هنكاو . ةبطخلا ىف ءاعدلاب هنم ديشرلا عنقو « ديشرلا ةفالخ لاوط ةيدحوملا
 ةلودلا ىلإ هجتاو « ةيدحوملا ةفالحلا ةوعد عطق ء ه٠54 ةنس ديشرلا فوت امل
 هتعيبب ثعبو « ىصفحلا ايركز ىنأ ريمألل هتعاط نلعأف « ةيقيرفإب ةيصفحلا
 هثعبف « ىلوزغتلا رفعج ىنأو « ةقلام خيش شايع نب ركب ىنأ عم سنوت ىلإ

 .مهه س برقملا ةايبلا (1)
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 رمتساو . ©"2داهحلا ىلع ةثواعملا مسرب لاملا ن نم ًاريبكًار دق ايركز وبأ ريمألا هيلإ

 هتعيب ددجو « نمزلا نم اليوط احدر ةيصفحلا ةلودلل هتعاط ىلع رمخألا نبا

 ثعبو « ه 554 ةنس ىف كلذو « ايركز ىنأ ريمألا دلو رصنتسملا ريمألل كلذ دعب

 . 90 ”الاومأو ةيده رحبلا قيرطب رصنتسملا هيلإ
 ديطوتو هتكلمم عيسوت ىلع « مادقإو ةمب- لمعي رمحألا نب دمحم ثبلو

 ثلاثلاودنانرف تاكرح بقريو« ىراصنلا رطخم امثاد رعشي ناك هنكلو « هناطلس

 نايج اهسالو « ىطسولا دعاوقلا رئاس نأ عقاولاو . رذحو سجوت ىف ةلاتشق كلم

 ودنان رف ناكو . نيالا ةحر تحت عرق طوقس م تحضأ دق« اهزاوحأو

 « نايج ةقطنم ىف ثاعف « وسنوفلأ هدلوةدايقب ًاشيج لعفلاب ثعب دق ثلاثلا

 نوصح ةدعو « (رصن ىب ) هموقو رألا نبا نطوم ؛ةنوجرأ نصحنىلع ىلوتساو
 ةطانرغبوص ابونج نويلاتشةلافحز مث «رمحألا نبا كالمأ نم ىرخأ عضاومو

 « ةحداف ةراسخب اهراوسأ نع اودر مهكلو « راصحلا اهوح اويرضو « اهتاذ

 ىلع اوفحزف نويلاتشقلا داع ىلاتلا ماعلا فو . (م 17144 ) ه 547 ةنس ىف كلذو

 .ىرخأ ةرم مهدض تدمص اهكلو ؛ اهورصاحو نايج ةنيدم

 « هيضارأ وحن مهعافدنا ةروطخو « نييلاتشقلا ناودع مقافت رمحألا نبا ىأر الف

 ىلع لوع « هبقاوع نمؤتال عارص ىف هاوقو هدراوم ددبي نأ ثبعلا نم هنأ نقيأو

 مالسو همالس ىرتشي نأو « ةلاتشق كلم نم برقتلاو ةعناصملا ليبس كلسي نأ

 اذه لمجم ةيمالسإلا ةياورلا انل تصخل دقو . هل عوضخللاو هتنداهمب « هتكلمم

 ه547ةنس رخاوأ ىف كلذو « ةلاتشق كلم نيبو رمحألا نبا نيب دقع ىذلا « حلصلا

 ملسينأو « ةنس نيرشع ةدمل امهنيب حلصلا دقعي نأ هتصالخو « (م 1745 رياربف )

 لزتينأو « « لقاعملاو نوصحلا نم اه قحلي امو «نايج ةنيدم ةلاتشق كلذ رمحألا نبا

 اذه ف لخخدت ملو « ةريتنرفلا ضرأو رباج ةعلقو راجحلاو غيبو ةنوجرأ نع هل

 كلذ ىلع ةينارصنلا ةياورلا ديزتو . ؟9شيرش : :ةيدلمالو: ؟ :ةيلبشإ :ةنيدع حلصلا

 همكحام رئاس ىلع ةلاتشق كلمل ةعاطلاب ةدهاعملا هذه ىفضتقع فرعا رمألا نبا نإ

 فلآ قؤسيو هلام اهردق ةيوتس“ةيزج هيل قؤي نأب دهعتو 2 ىضارألا نم

 )١( ص برغملا نايبلا 705 .
 ١١8 ص ةينسلا ةريخذلا (؟)
 151١. ص اال ج نودلخ نباو 75و 77 ص ةيندلا ةريخذلاو م٠0 ص برغملا تايبلا ( م )



 م اا” #

 سيتروكلا عاّمجا دهشي نأو « هئادعأ دض هبورح ىف هنواعي نأو « ىديفارم
 , ©0شرعلل نيعباتلا ءارمألا نم هرابتعاب ماع لك (ىلاينلا ةلاتشق سلجم )

 نْدلا اذب- ىوقلا ةلاتشق كلم عم ملسلا دقعي نأ رمحألا نبا عاطتسا اذكهو
 « ةناهملاو عوضحللا ردكب بوغملا « ملسلا اذه لظ ىف عاطتسا هنأ ديب . حدافلا
 . اهدراوم ةيمنتو « اهنوثش مظنتو هتكلمم ديطوت ىلع لمعلا ىلإ فرصني نأ

 سلدنألا ىضارأ ىنهتاحوتف ىلإ فرصني نأ « هبناجنم ةلاتشق كلم عاطتساو
 تناكو « ةطانرغ ةكلمم ىبرغ ىف ةعقاولا ىهو « حلصلا اذه اهلمشي مل ىلا
 ودنانرف اهلع ىلوتسا دقو « هلك سلدنألا ىبرغ ةدعاق ةيليبشإ ةرضاح اهمظعأ
 ليوط راصح دعب (م 1148 ريفون 9 ) م 545 ةنس ناضمر ا/ ىف ثلاثلا
 امالبإ راصحلا اذهثداو> ىف ام دشأ ناكو « هعضوم ىف دعب لصفن اهسح كلذو
 « هناسرف نم ةوقب نييلاتشقلا عم هيف كرتشي نأ رطضا رمألا نبا نأوه + سفنلا
 ةياورلا فو . ةلاتشق كلم عم حلصلا ةدهاعم ىف هسفن ىلع هعطق ىذلا دهعلل اذيفنت
 ًاقفو « ةلاتشق كلمب عامجالا ىلإ ىعسي ماع لك ىف ناك هنأ ىلع لديام ةيمالسإلا
 , © هتعاطل نيعضاخلا ءارمألا نم هرابتعاب « ةدهاعملا هذه صوصنل

 « هتكامم ىف رومألا رارقتساو « هناطلس دطوتب رعش ايح رمحألا نبا ناكو
 .رصن نبا فسوي نب اد. نب جرف ديعسابأ ريمألا هدلو هدهع ةيالول راتخا دق
 ةرغاش دهعلا ةيالو تئبلف ©0(م 1104 ) ه 561 ةنس ىف ىفوت ريمألا اذه نكلو
 « هيقفلاب بقلملا ًادمحم هدلو هدهع ةيالول رمجالا نباراتخا مث . ماوعأ ةثالث وحن
 شرع ىلع هتافو دعب هفلخ ئذلا وهو « (م )!١19 ه6 ةنس ىف كلذو
 , ©©0ةطانرغ

 ىفزعلا مساقلا ىنأ هيقفلا نيبو رمحألا نبا نبب تاقالعلا تءاس ه104 ةنس قو
 . ةتبس وزغل هنفس رألا نبا ريسف « ةياورلا اهركذت مل بابسأل « ةتبس بحاص
 « ةتيس هايم ىلإ تذفنو « رفاظ رحبلا رسأ ةدايقب ءارضحلا ةريزحلا نم تجرخف

 ل. 0موهلعم : 1 كلذكر تقولعم 0عمعبمل (89. هلفقل) الاء م. 146* )2(
 1من : م. 5

 . 41١ نص برغملا نايبلا (؟)
 . م8 ص ةينسلا ةريخذلا د

 . 41١6 ص برغملا نايبلا ( 4 )

 (5؟ ج نيدحوملاو نيطبارملا - ١8
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 ىجادنرلا سابعلا ابأ هلوطسأ دئاق ىزعلا رمأف « اهبلع قيبضتلاو اهتمحاهم ىف تذخأو

 اهف تمزه « ةيرحب ةكرعم نيةيرفلا نيب تعقوو . اهدرل هنفس ىف جرخي نأ
 ىو « ام فيطو « ةتبس ىلإ هسأر تامحو ءرفاظ اهدئاق لتقو ةيسلدنألا نفسلا

 ركفي ملو « كلذ دعب لاوحألا تأده مث ٠ ©0رفاظ ماعب ةتبس ىف ماعلا اذه

 . ةتبس دض هتلواحم فانئتسا ىف رحآلا نبا

 ةكلممو رمحألا نبا نيب ةدوقعملا ملسلاو نداهنلا ةدهاعم ءابتنا لجأ برقا املو

 رمألان با راس ءاماع نيرشع ةدمل مه417“ ةنس ىف مدقت امسح تدقع دقو « ةلاتثق

 كئموي وهو « ةيليبشإ ىف ةلاتشق كلم ةلباقمل (م 1754 ) ه ةنس لئاوأ ىف

 كلملا ىف ثلاثلا ودنانرف هابأ فاخ دق ناكو « مكحلاب بقلملا رشاعلا وسنوفلأ

 هعم ناكو . ةدهاعملا ديدجت ىف هيدل ىعسيل « م ١17817 ةنس ويام ىف هتافو بقع

 جرخف .سراف ةئامسخ نم ةوقو «ةلوليقشأ انبا قعتاوبأو دمحموبأ نامعزلا هارهص

 ةيليبشإ لخدو « رمجألا نبا باجتساف « ةئيدملا لخاد هترايزل هاعدو وسنوفلأ هيلإ

 هيلإىمت ام ناعرس هنكلو . اهئايحأن م ةيدابعلاب لزنو « هناسرف نم ةلثو هي رهص عم

 كلذو « ةرمسملا بشحلاب اليل هناكم ىلإ ةلصوملا بوردلا اودس دق « ىراصنلا نأ

اخلا ىف جرخو « هسفن ىلع ةردابلا ىشخف « ليحللا ريس قيعت ىكل
 ' هب عم ل

 ةينب رعش دقو « ًابضغم ةيليبشإ رمحألا نبا رداغو « بوردلا كلت اومحتقاو

 ف رمو . تاحاضيإو راذعأ نم وسنوفلأ هل هادبأ ام عنقي ملو « ةنايحلاو ردغلا

 اهلهأ ىصوي وهو « اهريغو 9( ملسلا نبا ةنيدم ) ةنوذشب ةطانرغ ىلإ هقيرط

 قئالعلا داسف ىف ًاببس ثداحلا اذه ناكو « ىراصنلا ردغ نم زرحتلاو ةبهألاب

 , ©9ةلاتشقو ةطانرغ نيب

 ررحتلل ةصرف لوأ زبي نأ هسفن ةرارق ىف مزتعي ناكر محألا نبا نأ عقاولاو

 نم ىري ناك هنأ ديب « ةلاتشق عم هتدهاعم هب هتدفص ىذلا « نيهملا لغلا كلذ نم

 دقو . ةديازتلا ةمخضلا ةلاتشق ةوق ضهاني نأ هدرفع عيطتسيال هنأ ىرخأ ةهج

 ماعلا سفن ىف هفحزب « ةيئادعلا ةلاتشق تاين نع هسفن سشاعلا وسنوفلأ فشك

 « ابرام اهنم لني ملهنأ نم مغرلابو . «امايأ اهنقياضمو ةطانرغ ىلع (ه +6
 )١( ص برغملا نايبلا 48١ .

 ( 2ةقعفتهه 5ءلهدنه ةينابسإلاب ىه ميلسلا نبا ةئيدموأ ةئوذش
 ) ( ص ةينسلا ةريخذلا ( ؛ ) . 4848و 481 نص برغملا نايبلا ٠1١١
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 دومصلاو ةمواقملا لئاسو سردي « ةكرحلا هذه ءوض ىلع ذخأ دق رمحألا نبا نإف
 « امبرغو اهقرش سلدنألا ىف ثداوحلا روطت ناكو . ىلاتشقلا ناودعلا هجو ىف
 ىف ايوق هادص ثدحب ذخأ دق ءودعلا ىديأ ىف اهدعاوق طوقس ىلاوتو ءابتنحم مقافتو
 ودبتو « قلأتي ةينيرملا ةلودلا من دخأ ثيح « برغملا ف ءرحبلانم ىرخألا ةفصلا
 اهداجنإ بلطو « اهلإ ءاجتلالا ىلع ةعجشم « اهدراومو اهاوقو اهدوشح ةماخض
 هبش ىلإ ريعت تذخأ دق نيرم ىنب ىعوطتم نم ىلوألا تادجنلا تناكو . اهتوغو
 شيرش ةنيدمتلزن « قحلادبعنب سيردإ نبرماع اهدوقي ةلمحاهتمدقم فو «ةريزحلا
 ةكرح برغملا لخاد ىف تماقو . (ه579رخاوأ ) اهتبصق نم ىراصنلا تجرخأو
 ىوقلا ودعلا متو تقولا توفي نأ لبق ءاهكرادتو سادنألا داجنإ ىلع ثحلل ةيوق
 مكحلا ىنأ لثم ةيكبملا دئاصقلا اومظن ءارعش ةكرحلا هذه ىف كرتشاو ءاهلعز اهجإلا
 ىقزعلا مساقلا ىبأ لثم « ةغيلبلا مهلئاسرب اوهجوت ءابدأ ءالعو « لحرملا نب كلام

 هذه قوت ىتح ىرخأ تاونس عضب ىضمت نأ دبال ناك هنأ ديب .21)ةنبس بحاص
 . ةريزاملا هبش ىلإ ةرارحلا مهتاوقي نيرم ونب ريعيو « ةيلمعلا اهرامث ةكرحلا

 . ةيلاوتملا مهنا راغو نييلاتشقلا ناودع نم ىناعي رحألا نبا ناك ءانثألا كلت فو
 ةيناثلا ةرملل ةطانرغ ىلع نويلاتشقلا فحزو « تاوزغلا هده رمأ مقافت الف

 ةوطخ مدقتي نأ رطضا « ءالبلا اذه در نع زجاع هنأ رمحألا نبا ىأرو (ه575 )

 ةديزم ةياغلا هذه قيقحتل :لذبي نأو « ملسلاو ةنداهملا بلط ليبس ىف « ىرخأ
 ه 558 ةنس رخاوأ ىف ةلاتشق كلم رشاعلا وسنوفلأ عم دقعف « ةيحضتلا نم
 ريبك ددع نع اهاضتقم هل لزن « ةديدج ملسو ةقادص ةدهاعم (نملككال

 « اهريغو ةعلقلاو ( ةنوذش ةنيدم ) ةنيدملاو شيرش اهنم « نوصحلاو دالبلا نم

 .نوصحلاو دالبلا نم ةلاتشق كلم حلصلا اذه ىضتقمب رمحألا نبا هاطعأ ام نإ ليقو
 , ©©0سلدنألا برغ دالب نم سمخو ةئام غلب « ةروسملا ةيمالسإلا

 انعم دقفنم هباصأ امو « ىسسلدنألا نطولا حرصل حدافلا رايمنالا اذه ىكذأ دقو
 « رصعلا رعاشظنو « بدألاو رعشلا ةعول « طقف اماع نيثالث وحن ىف «ةدلاتلا هدعاوق
 ءاكبو «سلدنألا ءاثر ىف ةريهشلا ةتيثرم « ىدنرلا فيرش نب حلاص بيطلا وبأ
 . : اهعلطم اذهو «ىسأ ب ولقلا راتوأ زب انمويىلإلازتام ةديصق ىهو « ةبهاذلا اهدعاوق

 )١( ةيناثلا ةعبطلا و نيرصنتملا برعلا خيراتو سلدنألا ةياهن » ىباتك عجاد ص 4٠و4١

 ص ةيندلا ةريخذلا (؟) ١76 1590و .



 معا رح

 ناسنإ شيعلا بيطب رغُي الف ناصقن متام اذإ ءىش لكل

 ©0نامزأ هتءاس نمز هرس نم لود اهتدهاش اك رومألا ىه

 مظنتو هتكلمم ديطوت ف «همكح نم ةيقابلا ةتسلا ماوعألا رمحألا نب دمحم ىضقو

 رمسيد ) ه١ ةنس ةيناثلا ىدامح نم نيرشعلاو عساتلا قى فوتو « اهنوئش

 « هيلع جراوحلا نم ةعامج دض اهضاخ ةكرعم ىف هباصأ حرج بقع ( م 1

 . هرمع نم نيناقلا براق دقو

 مالسإلا لود رخآ « ةطانرغ ةكلمم سسئوم « ىرقبملا لجرلا ذهبلاكو

 فغشو « ةردقملاو « مادقإلاو ةعاجشلا نم « ةرهاب لالخ عتمتي « سلدنألاب

 ةلودلا خرؤم بيطحلا نبا انيلإ مدقيو . عضاوتلاو و ةماسبا مب لإ اذه « داهم

 تايآ نم ةيآ لجرلا اذه ناك » : ةرثؤملا ةروصلا هذه هلالخ نعو هنع ةيرصنلا

 مظع « « ًاديأ ايرغث « ًامبش « ايدنج « ةيروهمحلاو ةمالسلاو « ةجاذسلا ىف هللا

 اغلبتم « ريسيلاب ءازتجالاو « فشقتلل ارثؤم « ةحارلاو ةعدلل ًاضفار « دلجتلا

 « مادقإلا بوهوم « مزعلا ديدش « حالسلا اج « عنصفلا نع ًاديعب « ليلقلاب

 2 قلم باع يا انف : هدي لأ ةلطبنم 3 ةمظعلا ًارقتحم « ريمشتلا مظع

 ىف تاياكحلا ىلاغتت « هسفنب بورحلا ًارشابم « هناريجو هنارقأو هتبارقل ايماح

 « ةوادبلا رثؤيو « نشحلا سبليو « لعنلا فصخم « هزوبايد ةنيزو هحالس

 20 هرومأ ىف دحلا رعشتسيو

 ء ةطانرغ ةكلمب مايقنع ةزجوملا روذشلا نم مدقت ام انه ىنتكت نأ ار دقو

 ةصق انلوانت نأ قبس دق اننأ كلذ . رمحألا نب دمحم ىرقبعلا اًمشنم اهشنم ةايح نعو

 برعلا خيراتو سلدنألا ةيابن » انباتك ىف « ةلماك اهئانب ةصقو « ةطانرغ ةكلمج

 ىلإ سلتا خيراتب لصن نأ ىلاحلا انباتك ىف انتياغ لج ناكو « « نيرصنتملا

 . ةطانرغ ةكلمم خيراتب انأدب ثيح

 بيطلا حفن ىو © 180-154 ص ةينسلا ةريخذلا ىف اهلكأب ةديصقلا هذه مجاد (1)

 م سادنألا ةيابن » ىباتك عجارو . ه. - 4 ص ١ جضايرلا راهزأ فو « هوه و هو 4 ص ؟ ج

 . 4784و 478 ص ىدنرلا ةحرت ىفو . شماه د# ص

 . 51 ص ١ ج ( عوبطملا ) ةطانرغ رابخأ ىف ةطاحإلا باتك (؟)


