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 قرشلا دعاوقو

 . نوجارأ ىضارأ وزغل هجورخ . ةيناد ىلع هؤاليتسا . ةيسنلب ىف هناطلس دطوي نايز ليم وبأ
 هاليتسا . ةيسنلب برح ةيادب . حتفلا اذه ةيبيلصلا ةفصلا هنالعإ . ةيدنلب حاتتفال نوجا رأ كلم عورشم
 ةنايربل نوجارأ كلم راصح . ىفوجرألا وزنلا شيملا ديز ىبأ ديسلا مامفنا . شر آ ىلع نيينوجرألا
 . سورشمو ةداكنوم طوقس . ةنولطسق طوقس .ىرخأ نوصحةدعو ةلكشنب ىلع هؤاليتسا . اهذخأو
 ةميزه . ةشينأ ةعقوم . هتعفادمل نايز بهأت . ةعقومل ىعاخ كلملا لالتحاو همده . هتيبغاو ةشينأ نصح
 . هل رابألا نبا ءاثر . سلدنألا ءالع ريبك ناميلس عيبرلا نأ عرصم . مهئالع نم ريثك عرصم و نيمل لا
 بوص هتاوق ىف هريدم . دونحلا دشحو سيتروكلا عاتجا . ةيسنلب حتفل دادعتسالاب ىمياخ ليجعت
 ةرصاحم . ةعوطتملاو رابحألا دوشح . حتفلا شيج محضت . ةيمامألا ةيسالب نوصح ميلست 5
 . ةبيرقلا دعاوقلاب نايز داجنتسا . ةمواقملا مازتعا . ةنيدملا لخاد لاوحألا هوس . ةيسنلبل ىمياخ
 خيرص ىف رابألا نبا ةديصق . هيلإ ًاريفس رابألا نبا هبتاك هلاسرإ . ةيقيرفإ ريمأب راصنتسالا ىلإ ههاجتا
 نع لوطسألا اذه زجع . ةيدنلب داجنإل الوطسأ هلامرإ . ايركز ىبأ ريمألا ماّتها . سلدنألا
 نايز رارطضا . ةيسنلب لع راصحلا نح دادتشا . ةيناد ىف هتنسشل هنيرفت . ةروصحما ةنيدملاب لاصتالا
 طورشو ءاقللا فصو نع رابألا نبا هبتكام . ىمياخ كلملل هؤاقل . ملستلا ىف ةضوافملا ىلإ
 رابحألا رياكأو ميتافلا ىمياخ . ةيسنلب نع نيملسملا ءالج . كلذ ىف ةيئارصنلا ةياورلا هلوقت ام . ميلستلا
 .رابألا نبا ءاثر نم هىش . رثثلاو رعشلا ةعيجف ىكذي اهطوقس . ةيسنلب طوقس نع رطاوخ . اهنولخدي
 | ريمأ ىلإ ةهجوم ىرخأ ةديصق . كلذ ىف همظن نم ءىث .ةريمع نب فرطملا وبأ هلاق ام ضعب
 ريمألا ريس . حتفلاطابر ىف لوزنلاب قرشلا دعاوقو ةيسنلب لهأل حيرصتلاب ديشرلا ةفيلخلا موسرم
 ةيسرملاوحأ . ةيسرم ىلإ نايز هاجتا . سنوت ىلا رابألا نبا حوزذ . ةيناد ىلإ مث رقش ةريزج ىلإ نايز
 اهلهأ ضعب ءاعدتسا . اهساير عزتني باطخ نب كلملا دبع نب زيزع ركب وبأ . دوه نبا ةافو دعب
 ريمألا ىلإ هتلامر . ةيقيرفإ ريمأل هتوعد . همادعإو باطخ نبا ىلع هضبق . ةيسرم ىلإ همودق . نايزل
 دمحم جورخ . ةلاتشق كلم عم ملسلا دقع ةلواحم . ةباتكلا بصنم ىف ةريمج ال همادختسا . كلذ ىف

 ىلإ هحوزنو نيينوجرألا ىديأ ىف اهطوقس . تنقل ىلإ هؤاجتلاو ةيسرمل دافم . هيلع دوه نبأ
 . اهنع مهؤالجإو ةبطاش لهأ عم ةئدهلل مهضقن . ةبطاشو ةيئاد ىلع نيينوجرألا ءاليتسا . ةيقيرفإ
 ضرعي ةلاتشق كلم ىلإ اريفس مهلاسرأ . ىراصنلا عم مهافتلا ىلع ةيسرم لهأو دوه نب دمحم قافتا
 . احلص ةيسرم همللتو ةلاتشق دهع ىلو ريسم .ميلستلا لع مهافتلا و ةلاتشق كلم لوبق . هتعاطب فا رتعالا
 دمحم رارمتسا . اهلالقتساب ةنجاطرقو ةلومو ةقرول ظافتحا . اهنوصح ضعبو ةيسرمل ىراصنلا نالتحا
 دادتشاو ةينلب ىف نينجدملا تاروث . ةرهاظلا هذه ليلعت . دمحأ هدلو هدعب نمو ةيسرم مح ىف دوه نبأ
 .ىراصنلا رين علخي نأ هتل واحم . ةيسرم محل هعازتنا . قثاولا دوه نيركب ىبأ ةروث . ةطانرغ ةكلمم دعاس
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 . ةيمرم ةروث عمق ىلع نوجارأو ةلاتشق ىكلم مهافت . ىراذع نبا ةياور . رخألا نبال هتعاط نلعي

 ىديأ ىف قرشلا دعاوق رئاس طوقس . ميلستلا ىلإ قئاولا رارطضا . اهترصاحمو ةيسرم ىلإ ىمياخ ري
 . نينجدملا عمتجم مايق . ىراصنلا

 مس ) هج

 ذنم كلذو « ثادحألا نم هيف عقو ام عباتنل سلدنألا قرش ىلإ نآلا دوعن

 شيندرم نب عفادم نب نايز ليمج وبأ اهم ماقو « ةيسنلب ىف ةروثلا تم طضا
 « دمحم هللا دبع ىلأ نب ديز ىلأ ديسلا ىدحوملا اهلاو باحسنا بقع « ىئاذحلا

 . قرشلاب نيدحوملا ناطلس رايبناو

 « لوألا ىعاخ نوجارأكلمىلإ ديز وبأ ديسلا أخل فيك « مدقت ايف انركذ دقو

 دالبلا نم ًاءزج هملسي نأب ابف دهعتي « ةدهاعم هعم دقعو « هتياح تحن ىوضناو

 «ةينارصنلا نيدقنتعا نأب رمألا هب ىبنا فيكو « هتنواعمت اهدرتسي ىلانوصحلاو

 مهناوزغى مهيحصي نيحلا كلذ نم ذخأو « مهتيامح ىلإ اح نيذلا موقلا ىف جمدناو

 . ةيمالسإلا ىضارألل

 وزغىلإ ىمياخ كلملا ريسي نأ لبق « ( م 1800 ) ه 575 ةنس ىف كلذ ناكو

 ىلاتاا ماعلا ىف ةقرويم حاتتفاو « رثازحلا وزغ ناك مث . ليلقب ةيقرشلا رئازحلا

 « رئازحلا ىلع نيينوجرألا ةرطيسو « ةسباي حاتتفا مث ء (م 1781 ) ه1 ةنس

 .(م 1154 )ه 585 ةنس ىف كلذو

 ىف هناطلس ديطوت ىلع لمعي ةيسنلب ريمأ ناّيز ليمح وبأ ناك ءانثألا كلت ىف

 هلبق نم لاو اهلعو « دوه نبا كالمأ نم ةيناد تناكو . اهزاوحأو ةيسنلب ىف

 ىلاو وهو « ىجرزتللا ىسيع نب دمحأ نب ىبحن نسحلا وبأ رعاشلا بيدآلا وه
 ادمحم همع نبا اهبلعىلوو « ةيناد هنم نايز عزتناف « ©2تقولا سفن ىف ةبطاش

 عيسوت ىلع لمعلاب نايز فتكي ملو . 2”ىااذحلا دعس نب فسوي نب عيبس نبا
 دي ل نيو سو هنكلو ءوحنلا اذهىلع هكالمأ

 « عولخما اهلاو ديز ىنأ ديسلاضيرحتب اهسالو « ةيسنلب ىضارأ ىف « ةبرخم تاوزغ
 حاتتفابال وغشم نوجارأ كلم ناك ذإ « هتيغب ققحم نأ ذئموي هلحبتت فورظلا تناكو

 )١( ص ءاريسلا ةللا ىف رابألا نبا 5494 .
 . 86م6 ص ءاريلا ةللا (؟)
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 «ةليئض تايماح ىوس دودحلا دعاوق ىف كري ملو « اهم امم هناطلس ديطوتو « رئازخلا

 لوط ىلع نوجارأ ىضارأ ىف ثيعلاب ماقو ءالامث هتاوقب نايز جرخ دقف مث نمو
 ءادتعالا اذه ناكو . ©207ىرسأو مئانغ قاتساو « ةشوطرط رغث ىح ءىطاشلا

 . ةصرف لوأ ىف ًافعاضم هدري نأ عمزي وهو « نوجارأ كلم سفن ىف زحب

 حاتتفال هتطخخ عضي ذخأ ىتح « رئازحلا حاتتفانم ىهتني نوجارأ كلم داكامو
 كلم ىلوتسي نأ عورشملا كلذ حاجنل ىضتقي ناكو « ةيسنلب مظعلا ىالسإلا رغتلا
 نأو «ةيسنلب لزعي نأ عيطتسي ىتح «ةيسنلب ميلقإل ةيمامألا دعاوقلارئاس ىلع نوجارأ
 اهدراومو « ةيسنلب فورظ نأىري نوجارأ أ كلم ناكو . عافدلالئاسو لك نم اهمرحب
 امم ء فالخ نم سلدنألا قرش ىف نيملسملا ءامعزلا نيب مرطضي امو « ةدودحملا
 عورشملا اذهل دعتسي نأ تقولا سفن ىف ىري ناك هنكلو « هتينمأ قيقحت ىلع نواعي
 ابابلا باجتسا دقو . ةيبيلصلا ةفصلاب هجيوتتل ىعسي نأو 5 عيطتسي ام لكب
 «ةيبيلصلا ةفصلا غابسإب هموسرم ردصأو « نوجارأ كلم ىعسمل عساتلا ىروجبرج
 «نوشتنوم ف ةديدحلا ةيبيلصلا برحلا هذه رمأ نلعأو « ةيسنلب حتف عورشم ىلع
 قفاوو « ةيراتبسألا ةعامح امسالو « ةداسلاو ناسرفلا نم ريثك اهئاول ىلإ عرهو

 . برحلا تاقفن ىف ةمهاسم « ةينيعلا ةيشاملا ةبيرض نس ىلع نالطقلا

 ( ه 581 ةنس رخاوأ ) م 1188 ةنس لئاوأ ىف ةيسنلب برح تأدبو
 « ةيلامشلا ةيسنلب ملقإ ىضارأ ىف تقرفتو ىنوجرألا شيملا نم تاعامج تجرخو

 دالب ىصقأ ىهو 1 هدلب ىلع تلوتسا مث « شرآ هدلب ىلع ءاليتسالاب تأدبو
 ةازغلا هذه ىف هبحصي ناكو . ليورط ىف ذئموي ىعاخ كلملا ناكو . ةيلامشلا ةيسنلب

 ىد وجوه ةيراتبسألا ناسرفلا ذاتسأو « ىتنثي مساب رصنتملا ةيسنلب ىلاو ديز وبأ ديسلا
 ىف اليوط شاع ىنوجرأ وهو « ا دوكسالب نودو « ريكراكلوف
 نملسملا لاوحأ فرعيو « ةيبرعلا ديجب ناكو « ىدحوملا اهلاو مدخو « ةيسنلي
 تحتو نوجارأ كلم ةعاط ىف « ليورط ةقطنم ىف رقتسا دق  ديز وبأ ديسلا ناكو

 . نيملسملا دض هبحصو هسفنب هنواعي نأ ىلع « هتيامح
 ةدلب ىه نوجارأ كلم اهلإ دصق ةيسنلب ملقإ نم ةماه ةدعاق لوأ تناكو

 نوينوجرألا برضف « ةيننلب لامش نم ةبرقم ىلغ رحبلا ىلع ىلع ةعقاولا « ةنايَرب

 راصحلا ىف كرتشاو « ةبيرقلا اهعورزو اهعايض اوبرخن نأ دعب « راصحلا اهوح
 قط, مومو : الولعمعأاو ةعوطعب م. 628 )١(
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 ةنايرب تناكو . حاير ةعلقو « ةيراتبسألاو «ةيوادلا ناسرفو « فارشألا نم ددع

 برضو . ةدشب اهنع عافدلل نوملسملا اهلهأ دعتسا دقو « ةقئاف ةناصح عتمتت

 « ةدماص ىهو « ةرم ريغ اهماحتقا اولواحو « تالآلاب ةدلبلا نوينوجرألا
 رطضاو « اهتاوقأو اهدراوم تبضن ىح « نيرهش ءاهز راصحلا رمتساو

 ىلوتسا مث . م 1588 ةنس هيلوي رهش ىف كلذو ملستلا ىلإ ةياهلا ىف نوملسملا
 اهلمأ دعوو « ًاحلص 5قزوءهاو ةلكشني ةعلق ىلع كلذ دعب نوينوجرألا

 نكامأو نوصح ةدع ملستلا ىف اهنلت مث « مهتعيرشو مهيد ىلع اوقبي نأب نوملسملا

 « عايضلاو ىرقلا نم اهريغو « ةروصملاو « ساقيوكو « لويربو « تيفش اهنم
 رغث ىلع تقولا سفن ىف نوينوجرألا ىلوتساو « رش ره ةفض ىلع ةعقاولا
 ىراصنلا ىديأ ىف هطوقس ناكو « ةنايرب ىلامش نم ةبرقم ىلع عقاولا ماهلا ةنولطسق
 « ةماه جئاتن نيرغثلا نيذه طوقسل ناكو « ةنايرب ىلع مهتاليتسا دعب اموتحم ًارمأ

 كلم ذفنو . ةيزاغلا شويحلا نيوعل دعاوق ناحلصي ةيسنلب نم امهمرقل اناك ذإ
 ضعب ىلع ىلوتساو « :هتاذ.ةيسنلب صحف ىلإ ةفيفللا هتاوق ى كلذ دعي نوجارأ
 ةيسنلب ىلامش نم نيتبيرقلا سورشمو ةداكنوم اتعلق اهنمو ةقطنملا هذه عالق

 ,©90( ه8" "181 ) م1174 ةنس ىن اهلك ةينوجرألا حوتفلا هذه تعقوو . اهتاذ

 مظعم ىلع ءاليتسالا نم ىلوألا ةلحرملا هذه دنع ةيسنلب وزغ عورشم فقوو

 ضعبب ىنعيل هدالب ىلإ نوجارأ كلم داعو « ةيسنلب نم ةبيرقلا روغثلاو عقاوملا

 . ةيلئاعلاو ةيلخادلا نوئشلا

 ةينوجرأتاراغ ضعب ىوس ةيسنلب ملقإ ىف اهلالخ عقت مل « نيماع وحن ىضمو
 حتف عورشم« ةيلخادلا هلغاشم لالخ سني مل نوجارأ كلم نكلو . ةريغص

 نأ ىلإ صخألاب قوتي ناكو « رمتسملا هماّها هيلوي نأ نع عطقني ملو « ةيسنلب

 ةعبس ىلع « ةيسفلب ىلامش نم ةبرقم ىلع عقاولا عينملا ةجينأ وأ ةشينأ نصح لتحي
 ديزت ةيلاع ةوبر ىلع عقي ناكو « ةيمامألا اهنوصح مهأ نم وهو « ابن لايمأ
 دق نايز رمألا ناكو :«0اهقئادحو ةيسنلب جرم ىلع فرشيو « ةعانم هعقوم

 ال. اهأسعقأم ؛ ؟كلتوامرتد 0ءمعبمل لع عورممم 1. لال. م. 898 883 )١(

 رابألا نبا هيمسي اذكو ( ١41١ ص ىزود ةعبط ) ةشينأب نصحلا اذه ىسيردإلا ىمسي (؟)

 لايروكسإلا طوط ) « ةلكتلاو ليذلا » ىف ىشكارملا كملا دبع نباو « ( ل99 متر ةلكتلا )

 - كلذكو ( 44 ص راطعملا ضورلا ) « ةجينأ » هريمع نب فرطملا وبأ هيميو ( ىريزغلا 4
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 « همدهم رمأف « ىراصنلا ئدبأ قى هطوةس ةروطخو «نصخلا اذه ةبهأ ىلإ نطف

 ةعلق نم هشيج ىف راسف « هعقوم لالتحا ىلع كلذ عم رصأ ىمياخ كلملا نكلو

 نيذلا نيملسملا مزهو ةشينأ مجاهو + رصنتملا ةيسنلب ريمأ ديزوبأ سلا نيو همولا

 + :انينم انيدح ادع ةزرزلا سنن قولا ىنتباو « ناكملا لتحاو « هتمواةمل اودصت

 00 ازئتنا ىد ودرانرب نود هلاخملإ اهدايقب دهع ةيماح هب عضوو

 .. ةيسنلب ملقإ ىحاون فلتخم ىف ةراغإلاو ثيعلل ةدعاق نصحلا اذه نم
 2 سلا ةمالسل د ويقدلا زكرملا اذه ىف ةينوجرألا ةيمادلا دوجو رطخم نايز

 ةئاهسب ةينا رصنلا ةياورلا هردقت ًابوق ًاشيج دشحو « مهديأ نم نم هعازتنا ىلع ممصق

 وحن هتاوق ىف راسو « ةغلابلا حضاو ريدقت وهو « لجار فلأ نيعبرأو سراف
 0 ةفينع ةكرعم ةشينأ رهاظ ىف نيينوجرألاو نيملسملا نيب تبشنو 2 ةشينأ لت

 لتقو « ةحداف ةعزبم نوملسملا بمآ لأب تبتاو ماجي اهف ناقيرفلا لتاق
 ءاهئاحلصو اههوجوو ةيسنلب ءالع نم ريبك د دع ىتقلا نب ناكو « ةريبك ةلمج مهنم

 ىمسوم نب ناولس عيبرلا وبأ « ذئموي اهثدحمو سلدنألا ءالع ريبك مهتمدقم ىو
 2 ةأرحلاو ةعاجشلا رفاو ىدنج محلا هيدأو هملع- قوق وهو « ىعالكلا ملاس نبا

 مدقتي ةشينأ ةعقوم ىف ناكو « لاتقلا ىف كرتشيو « تاوزغلا مظعم دهشي ناك
 نعأ » مهم حيصيو « تابثلا ىلع نيمزهمملا ثحبو «ةعاجشب لئاقي وهو « فوفصلا
 وحن مهو « ةيسنلب ءالع نم ٠ هعم طقس نمو هاثرو . لتق ىح «نورفت ةنحلا

 ىلإ ناكو ٠ ىعاضقلا رابألا نب هللا دبع وبأ ء خرؤملا بتاكلا هذيمنت ء نيعبس
 : اهعلطم ىلا ةريهشلا هتديصقب « ةعقوملا ىف نايز رمألا همودخم 0

 مراوصلاو انقلا فارطأب دقت 2مراكملاو العلا ءالشأب املأ

 مجاحلاو لطلاب تصغ عراص: ةوافحو ابرأم اهاع اجوعو

 محالملا هوجو ارم تيقل ام 2 ةميجو نانحلا ىف اهوجو ىبحت

 ه 784 ةنس ةجحلا ىذ نم نيرشع سيمحلا موي ىف ةشينأ ةبكن تعقوو
 وحنلا اذه ىلع اهف ةحدافلا نيململا ةيزه تباكو . ( م1180 ةنسسسطسغأ ١4 ر

 ىريزغلاو ( 88ص 5 ج ) «ةسينأ » نودلخ نبا هيمسيو ( ه84 ص ؟ج بيطلا حفذ) ىرقملا
 . (لصبلا لت ) ظسنه ك6 ©عطدالو ةينابسإلا ةياورلا هيمستو . ( ١١١ ص * ج سرهفلا ) ةئينأ

 . ( ةيرام انش لت ) طسله لع ذاع ةادعأو وأ
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 « هيف تب دق « اهتاذ ةيسنلب ريصم نأب ًاريذن « ةيعافدلا ةيسنلب ىوق رايبناب ًاريذت
 7 , ©0 عرقولا ةكيشو تحضا دق ةيابلا نأو

 يحن 737 مد

 . ةعرسب وندتو أيت ةيسفلي حاتتفا نم ةريخألاو ةيناثلا ةلحرملا بابسأ تناكو
 «ةلاتشق كلم ثلاثلا ودنان رف دي ىف «ماعنم رثكأب كلذ لبق ؛ةبطرق طوقس ناكو
 ىلإ ىمياخ عقدي امم ٠ ىطسولا سلدنألا نم ةيلامشلا ةقطنملا مظعم ىلع هبلغتو
 عقيو ٠ ةقطنملا كلت ىلإ نيلاتشقلا فحز دتمي نأ ةيشخ ةيسنلب حتفب لوجعتلا
 ىضتقم تصتخا دق « نوجارأ نأ نم مغرلاب كلذو « نيتكلمملا نيب فالحلا
 حاتتفاب 1١١1/4 1 ٠ ةنس ذنم ةلاتشق 5 ةدوقعملا 31 متم ةلوساك ةدهاعم
 نيملسملا هه نأ ىف هتقث «ليجعتلا اذه ىلع ىعاخ عجشي امم ناكو . ةيسنلب عاطق
 ناكو . تلءاضت دق مهدراوم نأو « ةشينأ ةعقوم ءارج نم تبخ دق ةيعافدلا
 فرملا وبأ عدبملا ةيسنلب بتاك هنع انل ربعي امسح ؛ مهسفنأ نييسنلبلا روعش اذه
 دوه نبأ ةافو تءاج مث .©0ةيسنلب طوقس نع ةيكملا هلئاسر ىدحإ ىف ةريمت نبأ
 ديزتل « ليلقب ةشينأ ةعقوم بقع ء ( 8 رياني ) ه880 ةنس ىلوألا ىدامح ىف
 ةيأ نم داجنإلا مهتأي نأ ىف ةيسنلب لهأل لمأ ةمث قبي ل هنأب « ىماخ ةقث نم
 . ةيسلدنأ ةهج

 دقع دق ناكو . حتفلا اذهل هتدع دادعإ ىلع ىعاخ فكع دقف مث نمو
 ةبيرض ىهو « 386ه01«4 ىديفارملا ةبيرضىعقفاوي ىكل نوشتنوم ىف سيتروكلا
 مزتعا ىتلا دوشحلا تزهج ىتح هتبهأ ىف رمتساو « ماوعأ ةعبس لك ةرم ىدؤت

 . دعب اهماقرأ نم حضتي اهسح ةليلق دوشح ىهو « ةيسنلب حاتتفال اه ريسي نأ
 ضعب ناكو « ةشينأ ةيماح دئاق ودرانرب نود هلاخ ةافو أبن كلذ ءانثأ هلصوو
 دلو نيعو « هب ظافتحالا ىلع رصأ هنكلو « عقوملا اذه كرتي نأ ئري هيراشتسم
 . اسراف نسمح نم فلأتت تناكو « هتيماح ةدايقل هناكم ىوتملا

 ريسي فوس هلأ « ةداقلاو فارشألا ىدي نبب ممقأ « هتابهأ ىمياخ متأ املو

 نودلخنباو «( ماسنب عيبرلا نأ ةجرت ىف 581١لايروكسإلا طوطخم ) ,ةلكتلاو ليذلا» ىف كلملا دبع نباو ء( ١٠ص 1 ج) ١ةةارقد (ةيسلدنألا) ةلككتلاف رابألانبا :ةشينأ ةعقومو مجاد )١(
 داب اماسعوأع : زطزل. 15. لال. م. 84: ىف كلذكو ءهمك ص ج بيطلا حيفنو « 388 صاج

 . 46 ص راطتملا ضورلا (؟)
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 رب ) هشوطرط ربن روبعوأ ليورطب رورملا ىلإ دوعي نل هنأو « ةيسنلب حتف ىلإ

 هعم بحصي فوس كلذل اديكأت هنأو « هدي ىف ةيسنلب طقست نأ لبق ( وريبإ

 هتاوق ىف ىمياخ جرن « م 1884 ةنس سرام رهش ىو . ©2هتنيا ةريمألاو ةكلملا

 نوصحلا مظعم نم لئاسر هريسم ءانثأ هتلصوو « ةيسنلب بوص بونحلا ىلإ ًاهجتم

 « ةرانملا اهبمدقم ىو « هتعاط ىف لوخدلا نلعت ةيسنلب نم ةبيرقلا ةيمالسإلا

 «نوجارأ كلم تاوق نكت ملو . اهريغو ءوشوأو « ايلوبو « ةنرطبو « سيلونو

 2 حابر ةعلقو ةيراتبسألاو ةيوادلا ناسرف نم تائم عضب ودعت « هريسم دنع

 دعب ايف يخضت شيحلا اذه نكلو « ةلاّبجرلا نم فالآ عضبو « نييكلملا ناسرفلاو

 دانجأو ةينولطقو نوجارأ رابحأو فارشأ نم هيلإ مضنا نمي « ةيسنلب مامأ

 .نييسنرفلا نيعوطتملا دوشحو « ةنولشربب ىطولا سرحلا دوشح نمو « نيديدعلا

 . ةاشملا نم فلأ وحنو « ناسرفلا نم ةريبك ةعامج اوناكو ؛ ةنوبرأ نارطم ةدايقب

 . حئافلا شيحلا ىلإ اهلك تمضناو « رحبلا قيرطب تاوقلا هذه ظعم ءاج دقو

 تعءاج ىلا تاوقلاب الوأ اهقوطف « راصحلاب ةيسنلب ذخأ ىلع ىماخ كلما لوعو
 ءدادمألا تلاثنا امو . (ءانيما )وارججيلخنيبو « ةئيدملا نيب هتل برضو ء هعم

 « ةنيدملا لوح راصحلا ماكحإ ىف ددش ؛ ىنوجرألا شيحلا ىلع ةعوطتملا دوشحو

 هتنكرتشا ىلا تاوقلا ددع ةينارصنلا ةياورلا ردقتو . جراخلا عم اهقئالع عطقو

 تاوقلا هذه تناكو . لجار فلأ نيتسو «سراف فال1 ةرشعب ةيسنلب راصح ىف

 دقو « ةنواطسقو ةنايربو ةلكشنب روغث نم رحبلا قيرط نع « ةلوهسب نوم

 . ليلقب كلذ لبق نوينوجرألا اهحتتفا

 ةنس ليربأ ) ه58ه ةنس ناضمر رهش نم سماخلا ىف ةيسنلب راصح أدبو

 اهنوبرضي اوأدبو «ةروصحملا ةنيدملا ىلع قييضتلا ىف ىراصنلا ددشو نك لفل

 ةعقوم ىف اهؤانبأ طقسو « اهناوق تمزه ذم « ةيسنلب تناكو . ةبرخلا تالآلاب
 ةيونعملااهعش ىوق ترابماو « اهلاوحأ تءاس دق « لئالق رهشأب كلذ لبق « ةشينأ

 تثنبو « اهراوسأ تحت ىراصنلا رهظ امل هنأ ديب . ريصملا ءوس عقوتت تذخأو

 57 رخآ ىح مهيدم نع اوعفادي نأ نويسنلبلا مزتعا «ةريخألا ةكرعملا عئالط

 ضع هجوف « ىراصلا ةعفادم ى مهنم ًامزع لقأ نايز ليحوبأ مهربمأ نكي ملو

 335. ةيداسعمأع : اطأل ز كأ. انوا لمآ عرب لمع وتسع 1. 1الءم 85 210

 . 608 مقر ةميرتلا ىف (ةرهاقلا) ةلكتلا ىف رابألا نبا (؟)
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 ىلإ هدوسر ناكو : دادمإلاو ةدجنلا بلط ىف ةبيرقلا ةيمالسإلا دعاوقلا ىلإ هلسر

 فقي مل نايز نأ ديب .©27ىراصنألا مساقنب اخ نب دمحم فوصنملا هيقفلا ةيسرم

 ةهجو هجتا دق « ةبيصعلا ةنوآلا كلت ىف هنأ كلذ . دودحملا دادمتسالا اذه دنع

 ىرخألا ةفضلا ىف « نيملسملا هناوخإ ىلإ هجتا « المأ ىدجأو ًاقافآ عسوأ ىرخأ

 رحبلا اوربع نيذلا « نيدحوملا كئلوأ ىلإ ذئموي هاجتالا كلذ نكي ملو « رحبلا نم
 لالحنالا ةلحرم زوحجت برغملاب مهلود تناك ذإ « سلدنألا داجنإل ةرم ريغ لبق
 نم ىرخألا ةفضلا طسو ىف تماق ىتلا « ةيتفلا ةلودلا كلت ىلإ نكلو « ريخألا

 ايركز ىنأ ريمألا اهئشنمو اهديمع ىلإو « ةيقيرفإب صفح ىنبب ةلود ىلإ « رحبلا
 تفلت ثذخأ دق تناكو « صفح ىأ نب دحاولا دبع دمحم ىلأ خيشلا نبا ىبح

 ةرافس ةيقيرفإ ريمأ ىلإ نايز ثعبو . اهدراوم عاستاو « اهئارثو اهتوقب راظنألا
 دمحم هللا دبع وبأ ريبكلا خرؤملاو رعاشلا ةمالعلا هبتاكو هريزو اهسأر ىلع

 « ةيسنلب لهأ ةعيبو هتعبب هيلإ لمحم « ىعاضقلا رابألا نب ركب ىلأ نب هللا ديعنبا
 ىلإ رابألا نبا لصو الو . تقولا توفي نأ لبق داجنإلاو ثوغلا ةعرسب هخمرصو

 « دوهشم لفح ىف « ىصفحلا ايركز ىلأ ريمألا اهناطلس ىدي نيب لثم « سنوت ٠
 «رعشلا ىف ترهتشا اك « خيراتلا ف ثرهتشا ىنلا ةعئارلا ةينيسلا هتديصق ىلأو

 : اف ءاجام ضعب اذهو « نيدلا ةرصنو سلدنألا ةرصنل اهف هخرصتسي

 اسلدنأ هللا ليخ كليخم كردأ

 تسلا امرصنلا زيزعنم اهل بهو
 اهتشاشح هيناعت امم شاحو

 ارزج اهلهأ ىحضأ ةريزجلا اي
 ةسنقتاب مان ةقراش لك ىف

 ةيئان فاحجإ هبراغ لكو
 مهتساق» تلانال مورلا مساقت
 ةسبطرقو اهنم ةيسلب قو
 ايستبم كآرشإلا اهلح قئادم
 ع تائباعلا . ىداوعلا امتريصو

 اسرد اهناجنم ىلإ ليبسلا نإ

 اسبمتلم نصنلا لح كاتم لزب. راف
 اسم حابص ىولبلا تقاذ ام لاطف

 اسعت اهادج ىبسمأو تابئانلل

 اسرع ادعلا دنع اهمتأم دوعي

 ىسأ رورسلاو ًاراذح نامألا -

 اسنألا ةبوجحملا اهلئاقع الإ

 اسفنلا فزني ام وأس فنلا فسني ام

 اسعتبم ناميإلا لحتراو نالذج
 اسنأ ام فعض فرطلا شحوتسي

 . 1517 مقر ةحرتلا ىف ( ةرهاقلا ) ةلكتلا ىف رابألا نبا (1)



 سس 440/-

 اسرح اهنود تناك ركاسد نف
 ًاعيب ادعلل تداع دجاسملل اي

 ةقنوم قادحألا قئادح تناك

 بجع رظنم نم اهوحام لاحو

 ارضخ اه هانينج شيع نيأف
 ايف حبتأ غاط اهتساحم احم

 اهم طاحأ .امل_ اهءاجرأ عدو

 ىلإ هادي تدتماف وحلا هل الخ

 ادرفنم كيلعلاب عزل ركأو

 اق ميحرلا وللا بأ اهلبح لص
 انك ةادعلا اهنم تسطظاف ىحأو

 اقبتسم قمل ةرصنل ترص مايأ
 رصتنم هللا رمأب اهف تمقو
 بنك نم كوعدت اهلئاسر ىذه

 ةيجار عجنلاب ”ةيراج ”كنتفاو

 : اهنمو

 هتعاط كالمألا تدلقت كلم
 ايلف هاسنمع ىل ِإعداغ لك نم

 هنت ريسصب ىوقتلاب هللا رون دق

 هرهوج هللا غاص رونلا عطاس نم
 هترضح ىلأ ورمأ ديعسلا نإ

 : اهماتخ ىو

 املا تنأ روصنملا كلملا امأ اي
 نم كنأ ءابنألا ترتاوت دقو

 ': مهنأ مهم كدالب رهط

 مهضرأ رارحلا قليفلا ءىطوأو

 تق رشاهق رش ىصقأب اديبع رصناو

 اسنك اهلبق تناك سئانك نمو

 اسرج اهءانثأ ىدغ ءادنللو
 اسعد اهحاودأ نم رصنلا حوصف

 اسلحلا بكر سي وأ بكرلا سلجتسي

 اسلس اهب هانيلج رصع نيأو
 اسعن الو انئيح اهمضه نع مان ام

 اسنخ اهمالعأ نم مثلا رداغف

 التم هالجر هأطت ملام كاردإ

 اسبن ام ديحوتلا ةيار ىأر ولو

 اسرم الو البح اه سارملا ىبأ
 اسمطام ىدهملا ةوعد نم تييحأ

 اسبتقم ىدملا كاذرون نم ثبو
 اسجبنا ضراعلاكوأ زتها مراصلاك

 اسثي نا وجرم لضفأ تنأو
 اسدنلا ديسلاو اضرلا ريمألا كنم

 اسبل اضرلا اهاشغف ايندو انيد
 اسمتلم هاعن ىلإ داص لكو

 اسيتام بطخلا قورط ىلابي اف
 اسندلا برقي نأ هلقيص ناصو
 اسرت# لدعلاب ًامزت هاصع

 اسعت ىدهلا ءادعأ عسوت ءايلع

 اسلدنأ رفصلا كولم لتقب ىبحب

 اسجنلا لسغت ملام ةراهطالو
 اسأر نم لك اسأر أطأطي ىتح

 اسخو اكز ىمهت اعمد مهنويع
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 اسكتنا اهمسج رشابت ل ىم ءاد تكين دق رادلا ىهو رمألا ةعيش مه

 اسعد ةيطخ وأ بهالس ادرج ابحاس نكت كل ًائينه ًالماف

 «)اسعو ىتأ دق ىداعألا موي لعل 0 هبقرت حتفلاب ادعوم انةيربقاو

 « نزحما اهنينرب انموي ىتح ظفتحم تلازام ىلا « ةيكبملا ةديصقلا هذه ناكو
 ايركز ىلأ ريمألا سفن ىف رثآلا غلبأ « حيرحلا سلدنألا ةثفن اهنأك تناك ىلاو

 « لاومألاو ىسكلاو ةمعطألاو حالسلاب هنحش لوطسأ زيهجتب ردابف « ىصفحلا

 ىبحب ىنأ ىلإ هتدايقب دهعو « ةريغص تسو « ةريبك ةنيفس ةرشع ىتثا نم فلأتي
 هميق ةيمالسإلا ةياورلا ردقتو « ريبكلا صفح ىنأ نبأ قدك نب ديهشلا نب حم نبا
 كلذ ىف اهرطخ اهل ةميق ىهو « بهذلا نم رانيد فل ةئامب لوطسألا اذبم نحش ام
 ةدصاق سنوت رغث نم ةعرسلا حانج ىلع ةدجنملا نفسلا هذه تعلقأو . 29 رصعلا

 . مايأ ةدع قرغتست ةلحر ىهو « هقافرو رابألا نبا اهعمو ةيسنلب رغث ىلإ
 اولواحو « ةيسنلب ىلع راصحلا اوددش دق ءانثألا كلت ف نوينوجرألا ناكو

 « ةلواحملا تلشفف « ةيقرشلا ةيبونحلا اهتيحاض ةفاصرلا اومحتقي نأ « ةيادبلا ىف
 ةلتاقمل رخآل نآ نم نوجرخم نوملسملا ناكو . ةريبك ةراسغب نوملسملا مدرو
 نيقيرفلا نيب عونلا اذه نم ةكرعم فنعأ تعقوو « ةربغص تاعامح ىف ىراصنلا

 ملو . اهلع ىراصنلا ءاليتساب تبتناو « ةيبونحلا ةيسنلب ةيحاض ايلس ةدلب لوح
 نأ عاطتساو « ةيسنلب هايم ىف ىسنوتلا لوطسألا رهظ ىتح كلذ ىلع مايأ ضمت
 رهن بصم ءاذحب ةنيدملا قرش بونج عقاولا ©ه0 وارج جيلخ ىلإ لصي
 دعب ةيسنلب قرتخمم ىذلا « 6نه2121 ضييألا ىداولا ربع وأ ةيروط

 نيبو جيلخلا نيب عقاولا ناسللا لتحت تناك ةينارصنلا ةلحملا نكاو « ليلقب هبصم

 عطتسيملو « ةنيدملا ىلإ لوصولا اوعيطتسي مل «لوطسألا لاجر نإف مثنمو «ةنيدملا
 ةملسملا نفسلا تلواح ذئدنعو « مهلإ اولصي نأ « ىرخأ ةهج نم ةنيدملا لهأ

 ءىطاشلا ءاذحب الامش تراسف « لامشلا ةيحان نم ةنيدملا لهأ ىلإ دادمألا ثعبت نأ

 لايروكسإلا طوطخم ىف دراولا طوطخما امصن ىلع رابألا نبا ةديصق نم هانلقن ام انمجار )١(

 اهلقن دقو . عيب نيعسو ةعبس ىف عقت ةليوط ىهو هركفلا رهاوز ه باتكب موسوملا ىريزفلا 18 مقد

 اهتايبأ ضعب لافغإ عم نودلخ نبا كلذكو « ه,.. - هاله ص ١ جا بيطلا حفن ىف ةلماك ىرقملا
 .)مه -1م#» صا جف

 )١( ص نيتلودلا خيرات ىف ىشكرزلاو ء« ؛86 ص < ج نودلخ نبا ١١ .
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 حجنت مل ةلواحملا هذه نكلو « ةنولطسق ىلامش عقاولا « ريغصلا ةلكشُب رغث ىتح

 بوص عالقإلا ىلإ ةيسنوتلا نفسلا رارطضاو « ةيئوجرألا نفسلا روهظل ًاضيأ

 نع ًاديعب «ةيناد رغث ىف ىف اتحش ةيسئوتلا نفسلا تغرفأ نآيرمألا ىهتناو «بونحلا

 ريمألا لبق نمرضح مل ذإ لاملا اهعمو ةيقيرفإ ىلإ ةدئاع تعلقأ مث « روصحملا رغنلا

 ةروصحلا ةئيدملا دادمإل تمظن 00 وا

 . اهريصمل ةيسنلب ”تكرتو « اهداجنإو

 اهيبو . اهقاهرإو « ةنيدملا ىلع قيبضتلا ىف مهدوهج ىراصنلا فعاض انهو

 ى ىراصنلا ناك « مهنيدم لخاد عودباو نامرحلا نوناعي « ةيسنلب لهأ ناك

 اهراوسأو « ةنيدملا نوبرضي ىراصنلا ناكو ماظتناب رحبلا نم نؤملا مهتأت ةعس

 نوجرخي ءالبلا اذه لك عم نويسنابلاو « رارمتساب ةليقثلا تالآلاب « اهجاربأو

 كراعملا هذه ىدحإ قو . نيقيرفلا نيب ةريثكلا كراعملا بشنتو « ىراصنلا ةلئاقل

 ءاهز وحنلا اذه ىلع قهرملا راصحلا رمتساو . هسأر ىف حرجب ىمياخ كلما بيصأ

 تمدعو « تاوقألا تينف ىتح « ريمتبس لئاوأ ىتح ليربأ نم « ربغ أ ةسخ

 « عضوم يخنق ارب لاو زاوضألا ثمان ؛ ةيدلل لما ماليا دقاو 6 هزار

 لبق ملستلا نم رفم ال هنأب « نايز رمألا مهسأر ىلعو ةنيدملا هوجو ىأر ذئدنعو

 تالمحلا ىلأ هيخأ نباي ثعبف « ةنيدملا ىراصنلا محتقيو «٠ تقولا توفي نأ

 ةنيدملا ملست نأ ىلع ناقيرفلا قفتاو . ملمتلا طورش ىف نوجارأ كلم ضوافيل

 كلذ الت ام « نايع دهاش ناك دقو « رابألا نبا انل فصي فيك كيلإو . ًاحاص

 كلذو « امهنب امهنيب ملستلا طورش ماربإ نمو ىمياخ كلملاو نايز ريمألا نيب ءاقل نم

 : لاق . ه 585 ةنس رفص نم رشع عباسلا ءاثالثلا موي 3

 ىاذحلا دعس نب فسوي نب عفادم نب نايز ليمج وبأ جرخ مويلا اذه قو »

 لبقأو « دنحلاو ةبلطلا هوجوو هتيب لهأ ىف « اهريمأ ذئموي وهو « ةنيدملا نم

 لوأ ةفاصرلاب لزن ثيح نم « هموق ءاظع ىف ىز نسحأب ايزت دقو « ةيغاطلا

 نيرشعل الس دلبلا ةيغاطلا ملستي نأ ىلع اقفتاو « ةحلولاب ايقالتف « ةلزانملا هذه

 تيلوتو « هلك كلذ ترضحو . مهءابسأو مهاومأب اهءانثأ هلهأ لقتني « ًاموي

 ىحاون ىلإ رحبلا ىف اوريسف سانلا ةفعضب ئدتباو . كلذ ىف ليمح ىنأ نع دقعلا
 عياسلا ةعمحلا موي ةحيبصو : ًارحو ارب مهرئاس لاقتنا لصتاو « ةيناد

 ى « رصقلا نم هلهأب لي ىنأ جورخ ناك « روكذملا رفص نم نيرشعلاو

 ( ١ ج نيدحوملاو نيطبارملا - 79 )
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 62و هللا مهناحأ مورلا اهلع ىلوتسا كلذ دنعو + هعم تماقأ ةريسي ةفئاط

 ىف جرخن ال ليصافت ةيسنلب ملست طورش نع ةينارصنلا ةياورلا انيلإ مدقتو
 دحأ نبب الوأ تعقو ةضوافملا نإ لوقتف « ةمدقتملا ةياورلا نومضم نع اهلمح

 2 ةكلملا نم رضحمب كلذو « نينوجرألا فارشألا دحأو « نيملسملا ءاسؤرلا
 نايز ريمألا حرتقا نأب رمألا ىبتناو « ليصافتلا رئاس دهشت نأ كلملا ءاش ىلا
 الاجر اهم نيملسملا رئاسل حمسي نأ ىلع « ةنيدملا هيلإ ملسي نأ « ىمياخ كلملا ىلع
 نذنمآ اوريسي نأو « دحأ مهضرتعي نأ نود مهتعتمأ رئاس اولمحت نأب « ءاسنو

 نق رتقا ىلع ةكلملاو كلملا قفاوف « ةيناد وأ 20( ةرييلغ وأ ) ةرييلق ىتح

 نئملسملا ءالج اهتيان ىف أدبي © مايأ ةسخ دعب « ةنيدملا ملست نأ ىلع قفتاو

 ةداقلا ضعبل قري ملق « فارشألاو رابحألا ىلإ قافتالا اذه كلملا غلبأو . اهنع
 ادب ثلاثلا مويلا فو . ةنيدملا بهنب ءارثلا نولمؤي اوناك نيذلا « ناسرفلاو

 نذنمآ اوراسو 3 افلأ نوسخ اهنم مهنم جرخو « ةيسنلب نع مهءالج نوملسملا

 « .ةيسنلب ىلونج نم ةبرقم ىلع عقي ريغص رغث ىهو « ©هللع# ةرييلق ىح

 نايز ريمألا عم كلذك ىماخ كلملا دقعو . ءالحلا مامتإل اموي نيرشع اوحنمو
 هذه لاوط « وك انامل يقي ازا عا 1 تدم ساس

 , ؟29م 11178 ةنس ريمتبس رهش نم نيرشعلاو نماثلا مويلا ىف كلذ مثو . ة

 نم نيرشعلاو عباسلل قفاوملا «م1788 ةنسربوتكأ نم عساتلا ةعمجلا موي فو

 رباكأو ىتنالويق ةكلملا هجوزو «نوجا رأ كلم حتافلا ىمئاخ لحد ه1 ةنسر فص

 «ندملاو ةينيدلاتاعامملا ولثممو «نالطقلاو نينوج .رآلا ناسرفلاو فارشألاو رابحألا

 تاوحو « ةنيدملا راوسأ ىف جرب ىلعأ ةق ىلع نوجا رأ ملع عفرو « ةيسنلب ةنيدم

 ىمياخ كلملا ىضقو .©؛7نيملسملاروبق رئاس تسمطو سئانك ىلإ لاخلا ىف دجاسملا
 لك « ناسرفلاو فارشألاو رابحألا نيب اهاومأو ةنيدللا رود مسقت ىف مايأ ةعضب
 «ةينولطقو نوجارأ ناصرف نممهللع عزو نمددع غلبو حتفلا ىف هب كرتشا ام قفو

 )١( مقر ةحجرتلا ىف ( ةرهاقلا ) ةلكتلا فو « 140 ص ءا ءاريسلا ةلحلا ىف رابآلا نبا 148

 ص برغملا نايبلاو ء او 84٠ .

 ©دااعيه ةينابسإلابو (؟ )

 قت اهأسعمأم : 1طللز كأم كلون لعا هعرب لمع وتسع 1. !الء من 87 (؟)

 . 1805 مقر ( ةرهاقلا ) رابألا نبإل ةلكتلا (؛4)



 -4ةااس

 ةيئارو كالمألا هذه تلعجو « فارشألاو رابحألا ادع اذه « نونامثو ةئامئالث

 عافدلاو ةنيدملا ةسارح مل كرتو « حتفلا ناسرفب اومسو « مهاقعأل ةبسنلاب

 دقف كلذ عمو . اهريمعتو ةيسنلب ىكس ىلع جف لك نم ىراصنلا لبقأو . اهنع
 . ديدحلا ,هريصمل اوملستساو اونّجدت « نيملسملا اهلهأ نم ةريبك ةعامج اهب تيقب

 ذنم « نوملسملا اهككح نأ دعب « ىراصنلا ىديأ ى ةيسنلب تطقس اذكهو
 تعزتو « سلدنألا قرش ىف اهالخ تعطس « نرق عبرو نورق ةسخ حتفلا
 « ةليوط تارئف تئبلو « هرياصمو هئادحأ ىف رود ظعأ تبعلو « هدعاوق
 قرش ىف بادآلاو مولعلل زكرم ظعأ تناكو « ةيسادنألا ةينطواا ةروثلا ىوثم

 مهنم نييلاتشقلا « ىراصنلا عاطأل آفده ديعب ذنم ةيسنلب تناكو . ةريزحلا هبش
 دقو« (رودايبككلا ديسلا )روطيبنكلا ديسلا تارماغمل احرسم تناكو « نالطقلاو
 تحن تئبلو (م 5 هينوي ) ه41/ ةنس ىلوألا ىدامح ىف لعفلاب اهلع ىلوتسا

 ه 46 ةئس نابعش ىف نوطبارملا اهدرتسا ىتح « ماوعأ ةينامث ءاهز ىراصنلا رين

 . 6 فئاوطلا لود » انبانك يف هاتلصف امسح كلذو « (م 1١١7 ويام )

 ىدم« ئراصنلا ىديأ ىف اهطوقس دعب ترمتسا « اهزاوحأو ةيسناب نأ ىلع
 برعلا نم كلذ دعب مث ء نب ١ نينّجدملا نم ةريبك تاعامل ىوثم « روصع

 ذنم ىعامجالاو ىسايسلا اهخيرات ىف ءالؤه بعل دقو ( نييكسيروملا ) نيرصنتملا
 . نأش تاذ ًاراودأ « رشع سداسلا نرقلا رخاوأ ىتح رشع عبارلا نرقلا
 . 6 نيرصنتملا برعلا خيراتو سلدنألا ةيابن » انياتك ىف هانلصفام وهو

 ترا 2

 رثثلاو رعشلا ةعيجف « ىراصنلا ىديأ ىف اهطوقسو ةيسنلب ةنمم تكذأ دقو
 ةفئاط اهئاثر فتردصو ء اهطوقسو « ةلطيلط ةنحم تلعفام وحن ىلع « سلدنألاب
 نم ددع دوجو ىلإ صخألاب كلذ عجريو . ةيكبملا لئاسرلاو دئاصقتلا نم ةريبك
 « اهتاذ ةيسفلب ءانبأ نم ةنحملا اودهش“نيذلا « نيرصاعملا ءارعشلاو باتكلا رباكأ
 ةريمع نب فرطملا وبأو « رابألا نب هللا دبعوبأ مهتمدقم فو « سلدنألا قرش وأ

 ليمحىنأ « ةيسنلب ريمأ باتك نم ًاعيمح رهو « نانحلا نب هللا دبع وبأو « ىوزخما
 كلذ عماانل غوسي هنإف « نحناو ثادحألا ريطستب الإ انه ىنعنال انكاذإو . نايز
 ءاثر ىف« مظنلاو رثلا نم جذامت ضعب « اهلالخ ضرعتسنل « ةظمل ىدم فقن نأ

 . اهئانبأ مالك نم ةيسنلب
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 « ةيسناب ءانبأ ٍظعأ نم وهو كلذ ى رابألا نبا نع ردص ام نأ ىف ءارمالو

 « امنيات ىلإ اهتيادب نم ةنحلا راودأ دهشو « هتلوهكو هبابش مظعم ابف ىضق دقو

 دقو ؛ ىسألل ةراثتسا اهغلبأو « ىثارملا هذه ةرغ وه ا « « مظنلا وأ رثثلا نم ءاوس

 : ةعئارلا هتديصق نم ًارطش مدقت اهف اندروأ

 اسرد اهتاجنم ىلإ ليبسلا نإ اسلدنأ هللا ليخ كليخم كردأ

 املو . هغابأو ريوصت عورأ ةماعلا سلدنألا ةنحم ابف روصي فيك انيأرو

 ةيسنلب ءاثر ف «ىرخأ دئاصقو لئاسر هنعتردص « كلذ دعب « ةيسنلب تطقس

 ةلاسر نم هلوق كلذ نف ءاهساحمو اهداجمأ ءاكبو «ةبهاذلا سلدنألا دعاوق ةيقبو

 : ةريع نبا فّرطملا ىلأ هقيدص ىلإ

 « بابحألا نساحمب اهبف ببشملا « بابشلا ع اهدهع ببحنلا ناطوألا امأو »

 اهملسأ « دبل ىلع يع ىذلا اهلع ىتخأو « دبألا عادو اهدهاعم انعدو دقف

 تعاطو « ةرئاطلا اهرسنأ تعقو نيح « مالطصالاو راثتنالا اهمظتناو « مالسإلا

 . نكسلا نكسملا عم بهذو « نزحلا لذحلا ىلع بلغف « ةرئاغلا اهسحنأ

 نصغالو اهف ىنتج نم عدي ملف اهفصاع حودلا كص حبرلا عزعزك
 نبحلاو لخبلا نيب دماحملا توم امهْدب ريصلا تومب اهاوو اهاو

 « اهرسجو اهتفاصر ىلحنيأ « ايناغأو اهقْرو ديراغأو « اهناغمو ةيسنلب نيأ
 < ةراضخ نم ودبت اهاراكرو «ةراضغ ىدنت اهئوايفأ نيأ ءاهرصنو اهئاطع الزئمو
 دئالق نم لطعام دش « اهلئامشو ةحافنلا امانج نيأ « اهلئاخو ةحافطلا اهوادجنيأ

 ةليحال ةليح ةيأف « اهرحمو اهمتريحم اهاحض ةيناعشعش تعلخو « اهرحن اهراهزأ

 ةشاشبو قحلا قنور الإ تناب ىح تناك لهو « نامزلا فرص عم اهفرص ىف
 هلا يلعب« اميتا ةريرج قسما < هزاع كيلر 1 نامبإلا

 « اهحاورأ مماون تدكرو « اهحاودأ مئاج تسرخو « ريضنلا اهنصغ ىوذو
 « امئاحطبو ةبطاشلابو « ةيناد ىهو اهفوطق تحزنف « ةيناد تمحتقا كلذ عمو

 « اهعالقو نايجو ءاهعالتو ريمدُتت ىلع هافحل مث هافهو ؛ اهتاحنأو مايألا فيح نم

 نيرفتلاب ىهدو ؛ اهلك ىعر اهلك « اممادوو صمحو « امداوتو ةبطرقو

 . اهرثأو اهنيع رفكلا سمطو « اهركأ راصحلا ضغ « اهألم قيزّقلاو

 اهعماوص نع ضوق « اهفارطأ نم تصقنو « اهفارشأب تبيصأ سلدنأل امو
 تتّفتعأ « عاقصألا نجت ملام تنجأ « ناذآلا اف سيقاونلاب تَّمّص ؛ ناذألا



 هم

 «ةّنلَج نصحأ ىف عدبلا نم تناكو «ةّلسلل تناد لب الك « عاقيإلا اهم قاحف قحلا
 « ؟رئفلغمهللا ءاهصيصخت ىولبلا مومعب قّلعت ملو ءاهصيحمت قثوتسا مىرعشتيلف
 اف « رودقملا هرادقت ملاع ىرج «رجدزم هيفام ءابنألا نمو « رجض رض انماط

 ©«ملستلاو هل ضيوفتلا انبسحف ؛ مياعلا مكحلا انبرو ء رودصملا هب ثفني نأ ىبمع

 يول سوم ةنياب نإ نماعل ولو ب هريع قي كلتا كلم

 هقيدصو هليمز اهم بطاخ ةلاسر كلذ نف « ةميظعلا ةنيدملا ءاثر ىف ةديدع لئاسر

 )ً : ابف لوقي ةمدقتملا هتلاسر نع اباوج رابألا نبا
 باعصأو ءاوجردبارتأل هلل ايف «فخنطقو « فج درومثيدح ىحراط »

 رسألاو لتقلا وه امنإَو « اوريط : ليقو ةحنجألا تصق « اوجرخ ناطوألا نع
 بناج لك ىنف ءابرلاو داهولا ءىلم اورشتناو « ابس ىديأ اوقرفتف « اوريست وأ

 اهلجأ نم أقرتال ةربع نيع لكلو ؛ ةرسحو ليلغ ردص لكبو « ةرفزو ليوع
 اهمويل اجشو ءاهاتومىلع ىمح ىح اهم لازامو ءاهاتأ نيح اندالب رماخ ءاد «ةربدع

 اهدسأ اوراثأ موي © ةجينأ نارح موقلا ىف اهم رذنأو « اهاتفو اهلهك لوطألا

 عبو .. بويصللا ءالبلا ةرزكابو + بويوشلا لط ةمطخلا كلف تناكف ؛ « هجيهملا

 ثبل امو « قنورلاو ةجهلاو نسحلا تاذ ةيسنلب ىهو «قنخمب ملا نم ذخأ كلذ
 حربف « نامإلا حور اهدسج نم جرخأو « ناذألا ناسل اهدجسم نم سرخأ نأ

 ةبكرمو ةدرفم بئاونلا تفطعناو « ءافعلا بهذ نم. راثآ ىلع ليقو « ءافحلا

 تقزمو« ةفاصّرلاو رسحلا بهذو « ةفاصحلاو ةفخلا تدوأو « هافلا فطعت اك
 « ةرحلا ةعقو ةراخلاب تازنو « ةلمرلاو فرحا تشحوأو « ةلبسلاو ةلحلا

 لئاهللا كلت نيأف «٠ ةرسحلا لوط ىلع اهابظو اهرذآج نه ةسينكلا تلصحو

 « اهجرعنمو ةيدوألاو « اهجرأو ةيدنألاو . امترضخو لوادحلاو « اهترضنو
 سمشلا تكحاض راد « اهلتعم بوحشو لئاصألاو « اهلتبم بوبهو مساونلاو
 « اهمتريحو اهددرت اهنيعأ ىف لطلا عمدأ نم ىرت راهزأو « اهتريحيو اهرحب
 اهآف « اهرقش ةريزجب تطاحأ ىتح « اهرقشو اهقرزب رفكلا ةبيتك تفحز مث

 ىلاعتهللا ىرجأ ةنحلابو « همك ىرس بطخلا حدافلو « همجن ىوه سأرلا طقسمل
 ىلعو ؛ بد اهيف ىتلا هراد تناكامتإو « اهتعن قحسا وبأ داجأ ةضورو « اهدحت رهنلا

 ةنس ىف ةيليبشإ طوقس دعب و «قرشلا دعاوق طوقس دعب تنشنأ اهنا ةلاسرلا هذه نم حضاو )١(

 . ماوعأ ةرشع وحنب ةيسنلب طوقس دعب ىنعأ ه
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 نيب دعب مدعت ملو « بحأو ءاش انك هتينم هتنأ اهفو « ّبَلأ اهساحم فاصوأ
 . « هرقارأ ابلع مهعمدو « هوقاس اهيلإ مهيشق

 : ىرخأ ةلاسر ىف لوقيو
 ران ةمرضمو « نونملا هبطاقو « نوتملا همصاقب ىناثلا باطحللا فدر مث »

 ةرضاحو « رحنلا راد « ةيسنلب ىف ثداحلا وهو « نوئشلا ءامةيزذمو « نوجشلا

 ىدوأ « ةداضنلاو ةجبلا عاعش حرطمو « ةدايسلا لهأ حمطمو « رحبلاو ربلا

 ىسنأ ىذلا بطحلا اهاهدو « اهناذأ توص سوقانلا لطبأو « اهناعإب رفكلا
 نأ نافجألا عومدو «بيصت نأ نازحألا ماهسملعو « ب ولقلا باذأو « بوطتللا
 موي امو « ءاثالثلا موي « مايصلاو ةالصلا وجشايو « مالسإلا لكئايف ٠ بوصت

 ريصلا نيأ ء ءازعلا فقوم نع مادقإلا رخأتو « ءايهدلا ةيهادلا حبواي « ءاثالثلا

 نم ىضفم ام دجن تابه « هيس ىبرلا ىلع ىوقل قبي مل « هيسنأ ىداؤفو

 . ةيسنب ىف لح باصم دعب نم
 « ةرسعلا ةعاس انتاقوأ لكأ « ةرسكلا هذهل رباج الأ « ةرسحلا لوطاي»

 « جردني ءزرلا هذه ىف ءزر لك. . ىلاوتلا ىلع انيلايلو « ىلاوحلا انمايأ نبأ ىخأ

 « لئاصألاو ىحضلاب انعافتنا فيك « جرفنت ىبم ىل لقف ةمزألا تدتشا دقو
 . ملعلا قالحلا هاضق ا « ىضرلاو ملستلا الإ انل سيل جرألا مسنلا كلذ دعي ملذإ

 : هلوق ةيسنلب ءاثر ىف ةريمع نب فرطملا ىنأ ظن نمو

 أ هيسنتأ ن

 هراردم ىنيال كعمد لايام
 نعاظل عولضلا نبب ةعوللا

 هناطوأ تفذاقت بابشلل مأ
 حداف بطخمي قأ نامزلل مأ

 هبابع بع نازحألا نم رحب
 هدنع دجو هنم بلق لك ىف

 رفاك ىوقق ةيسنلب امأ
 هداصح "لح هوركملا نم عرز

 ةّتج الإ رصملا كاذ ناكام

 هلاصآ هراجب بيطب تباط

 هرارسق رقيال كبلقل ام مأ

 هراد تّطشو هيئاكر تراس

 هراطوأ تقفخأو وندلا دعب

 هراصعأ تلخ ةثداح لثم نم

 هراّخز اشحلا نيبام جتراو

 هران وبخت سيل ليوط فسأ
 هراّفك اهرقع ى هب تقح

 هراصح جل ةادغ ٌودُغلا دنع

 هراينأ هتمت ىرجت نيحلا
 هراجسشأ هميسنب ترطعتو
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 هليل ةيادهلاب قرشي ناك دق

 هحبصي بوطخلا ”ليل هب اجدو

 هراهن لالظلاب مظأ نآلاو
 «©2وهرافسإ انراصبأ ىلع ايعأ

 ىصفحلا ايركز ىنأ ةيقيرفإ ربمأ ىلإ مهضعب اههجو « ةليوط ةديصق ىف ءاجو
 : ةيسالب طوقس رثأ ىلع كلذو « سلدنألا ةرصنل هتمه ضبنتسي

 اهءادن بلف سلدنأ كتدان

 اهحاف ةيلعلا كتوعدي تخرص
 ةلايإل توأ ىوصقلا كراد ىه

 اذإ اهل ءاقبال ةريزحلا كلت

 : ةيسنلب ءاثر ىف اهنمو

 ام كاركذ ىو ةيسنلب هيا
 دهاعم لالتحا ىلإ ليبسلا فيك

 نم رعت مل حطابأو ابر ىلاو
 اهلالخ ليقملاو سرعملا باط

 اهءادق بيلصلا تيغاوط لعجاو
 اهءابوح ىتي ام كتافطاع نم
 اهءاويا اهرصن عم اهل تنمض
 اهءاقي بيرقلا حتفلا نمضي مل

 اهءامال اهءامد نوئشلا ىرحجب

 اهءاجيه اهنود مجاعألا 7
 اهءاتشو اهفيصم عيبرلا للح
 اهءانثأ ىملا ررغ تعلطتو

 اهءادن بياصلا سيقاون تخسن 2 سراود لولطلاك سرادم ىنأب
 ©9اهءاكبو اهحون عجرت تدغو 2 اهودش عمست ءاقرولا اهب تحان

 امنإو « ةيسنلب ءاثر ىف تليق ىلا ةيرعشلاو ةيرثثلا تافطتقملا هذبم ىتكنو
 تبّتنا ىلا « اهراثآ ةحادفو « ةنحملا ةحادفب اهئانبأ روعش ىلع اليلد اهاندروأ
 . ىراصتلا ىديأ ىف قرشلا دعاوق رئاس طوقسب ةليلق ماوعأ ىف

 حزن « ىراصنلا ىديأ ىف ةبيرقلا دعاوقلا نم اهلي امو « ةيسفلب تطقس املو
 ريعو « طسولاو بونحللاو قرشلا ىف «ةيقابلا سلدنألا دعاوق ىلإ اهاهأ نم ريثكلا

 دقو . اهئاحنأ فلتخم ىف اورقتساو « ةودعلا ىلإ رحبلا مهنم ريثك تقولا سفن ىف
 نيرشعلاو ىداحلا ىن « ديشرلا ىدحوملا ةفيللا هردصأ « ريهظ صن ىلع انفقو
 ةريع نب فرطلا ىلأ ىضاقلا هبتاك ءاشنإ نم ء ه *8ا/ ةنس نابعش رهش نم

 « ةيسنلب » لاقم ىف «راطعملا ضورلاو باتك ىف لئاسر نم اهمدقت امو ةديصقلا هذه تدرو )1١(
 ةلامرو « رابألا نبا ةلاسر « الماك نيتلاسرلا صن ىرقملا انل دروأ دقو . (ه8- غم .ص)
 . 095-501 ص ٠ ج بيطلأ حفن ىف كلذو « اهلع درلا ىف ةريمع نبأ

 . هو - همه ص ؟ ج بيطلا حفن ىف ةليوطلا ةديصقلا هذه تدرو (1)
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 نم ىرج نمو ةبطاشو رقش ةريزجو ةيسناب لهأ نم نيلقتنملا ىلإ « ىورخلا
 لوزنلاب هيف ملل نذأي « مهارعام مايألا ربع نم هارعو « مهارجم قرشلا دالب رياس
 « مهضرأو مهنكاسم نم الدب هضرأو هنكاسم اونختي نأو » حتفلا طاير ىف

 ريخو « ىلاعت هللا ءاشنإ مهلمحتو « لبق نم ىلوأ مهنم لبقي ادلب هنم اورمعيو

 ىلاعت هللا همادأ « زيزعلا رمألا اذه اياعر هدهعام لضفأ مل نأو « « لام دالبلا

 ًاراسي لاني ىح « مهفيعضب قفرلاو « ةوق دادزي ىح مه-وق ىلع ةعسوتلا نم
 كالمألا اولثأتي نأو « همورك سرغو « هضرأ ثرح وموقي نأو « « ةورثو
 رءاوألا نأو ؛ عرشلا قوقحر يغب اوبلاطيالو «مهدالوأ ذالوأو مهدالوأو مهسفنأل
 « مم ىذألا قاحلإ مدعو « ممم قفرلاو مهتياحع لاعلاو ةالولا ىلإ تردص دق

 ىعس هتيادب ى هون اهسح « ريهظلا اذه ردص دقو . مهمرآم قيقحت نم مهعنم وأ
 ةقيثو وهو . ىسنلبلا صالخ نب رفعج ىلأ نب ىلع ىنأ خيشلا نيترازولا ىذ

 لهأ نم رايبمالا ةنحم مهتدرش ند رياصم ىلع ًاريبك ا ءوض لت ؛ ةصاخ ةيمهأ تاذ

 37 بيحرتلاو ضطعلاوةاساوملا ب ورض نمةودعلا ءاحنأ ىف نوقلي اوناكامو «سلدنألا

 ا 1#

 هئابآ ةسايرو « هتساير رقمو مدقلا هنطو نائيز ليمحوبأ ربمألا رداغ امل

 راس « حتافلا ىماخ كلملا ىلإ اهملس نأ دعب « ةميظعلا ةيسنلب ةنيدم « هدادجأو

 «رقش رهن ةفض ىلع اممونج ةعقاولا « رقش ةريزجوأ ةريزحلا ىلإ هبحصو هلآ ىف
 ةرقتسم ةايح لمأ هل هنأ نقيآ نأ دعب سينوت ىلإ هلهأ ق رابألان با هريزو راسو
 ىصفحلا ايركز ىنأ ريمألل ةريزحلا لهأ ةعيب نايز ذخأو « مدقلا نطولا عوبد ف

 اهوةوطو نوينوجرألا اهلع فحز ىتح اهم رقتسي داكام هنكلو «ةيقيرفإ بحاص
 « ةرييلقو ةيناد طقف لمشت تناك ىلا « ةندهلا قاطن ىف ةلخاد نكت مل اهنأل

 ام لزنو « ةيناد ىلإ اهرداغو « ىراصنلل ةريزحللا نع ىلختلا ىلإ نايز رطضاف
 ريمألل اهياعدو « ةيسفلب ملست نم رهشأ ةعضبل ء ه 005 ةنس بجر ربش ىف كلذو
 نم عاطقلا اذه ةاهم نع نيح ىدم ىراصنلا ىضغأو « ىصفحلا ايركز ىنأ

 نصح هملسي نأ ىمعاخ كلملا ىلع كلذ لالخ نايز ضرعو . ةيسنلب ملقإ نم
 رذتعاف « هتعاط تحنو همساب اهمكحي عاطقإك ةقرشم ةريزج هحنمي نأ ىلعتنل

 لاي روكسإلا ةبتكمب ظوفحلا ءركفلا رهاوزب ه نونعملا طوطخلا ىف ريهلا اذه صن لعانفقو )١(
 1118-1١1١5(. ةحول) روبنريد ٠١ مقرو « ىريزغلا هذه مر
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 حوتف قاطن ىف ةلخاد ىه امنإو « هحوتف قاطن ىف لخدتال تنقل نأب ىمعاخ
 ىومألا مكح نب ديعس نامع وبأ ذئدنع اهككحم ناك هقرثم نأ ىلإ اذه :20ةلاتشق

 . هعضوم ىف مدقت امسح ةيزحلا هيلإ ىدؤيو « ىعاخ كلملا ةيامح تحن

 , هتساير رقم دوهنبا مايأ ةيسرم تناكو . ةيسرم ىلإ نايز رظن هجنا ذئدنعو
 ركب ابأ هدلو ةيسرم لهأ عياب « ه 58ه ةنس ىلوألا ىدامح ىف ةيرملأب فوت املو

 فسوي نب ىلع همحنأ رهاظلا نكلو « قثاولاب بقلتو « دوه نب فسوي نب دمحم
 لطي مل هتساير نأ ديب « ةلودلا دضعب بقلتو هسفنل اعدو « ليلق دعب هيلع بلغت
 كلملا دبع نب زيزع ركب وبأ هيقفلا اهئالع ريبكو ةيسرم ديبمع هب راث ذإ « ًاضيأ اهدمأ
 « ةيسرم لهأ هعيابو « هسفنل اعدو « ةنيدملا نم هجرخأو « باطخ نب دمحم نبا

 دعب ةيسنلب تطقس مث .ةلودلا ءايضب بقلتو « ه585 ةنس مرحم نم عبارلا ف كلذو

 «سلدنألا قرش ىف ثداوحلا تمهجنو « ىراصنلا ىديأ ىف لئالق عيباسأب كلذ

 ريمأ ءاعدتسا ةيسرم لهأ نم ةعاج ىأرو « اهريغو ةيسرم ىف سوفنلا تقلقو

 بقري ةينادب ذئموي وهو « مهلع ةسايرلا ىلوتيل « نايز ليمح ابأ قباسلا ةيسنلب
 ةلودلا ءايض زيزع ركب ىنأب اهلهأ راثف « اهلخدو ةيسرم ىلإ نايز راسف .ثداوحلا
 ناضمر ربش نم رشع سماخلا ىف كلذو « هيلع ضبقو ةسايرلا هنم نايز عزتناو
 ناكو « ربشلا نم نيرشعلاو سداسلا ىف لتقف « هلتقب رمأ مث ءه 785 ةنس

 وه «باطخ نب دمحأ رمعوبأ ريبكلا هدجو « ةيسرم تويب قرعأ ليلس باطخ نبا
 ف ةلصرع هروره نحب © هقيعب رقاسو' سماع قأأ ني روصتلا تاتقتسا ئذلا
 . ©(م هذه ) هاله ةنس لئاوأ ىف كلذو « ةنولشرب ىلإ هتازغ قيرط

 تلخدو « ةيقيرفإ بحاص ىصفحلا ايركز ىنأ ربمألل ةيسرم نايز اعدو
 دفو عم ًاعيمج اهتعيبب نايز ثعبو .«سلدنألا قرش ىف ةيقابلا دالبلا مظعم هتعاط ىف

 هتيالو ديلقت ريمألا نم هيلإ لمحت دفولا داعف «سنوتب ايركزىأ ربمألا ىلإ كلذل هبدن
 ةنس قف كلذو « هتثواحل لاملانم ًاردقو « سلدنألا قرش دالبو ةيسزم ىلع

 ايركز ىأ ريمألا ىلإ نايز سيئرلا اهم ثعب ىلا ةلاسرلا صن ىلع انفقو دقو . ه/
 «نانحلبانب هللا دبع ىنأ غيلبلا بتاكلا ءاشنإ نم ىهو « ةيالولا موسرم هيقلت رثأ ىلع

 ل. ةيسلسعمأع : ةطتفز 5. 1الء م. 88 )١(

 : كلذكو « هو ص ةينسلا ةريخذلاو ء 808 - ؟ه٠ ص ءاريسلا ةلحلا ىف رابألا نبا (؟)
 اق. جعسصتعم : ةكلسعأو ةكمفنلسقهفق م. 95
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 « مولعملا ىدهملا « موصعملا مامإلا نع اضرلاو 8 ةجابيدلا دعب نايز برعي اهفو

 « هصالخإو هئالو نع « ةمحللا تاوعدلا دعبو « « تايادهلا راونأ نم علاطلا

 تافتلا ىلع هركش ىدبي مث . «ابلق كلذب نئمطي مداحلا نأ مرج الف » : لوقيو

 « هلاوحأ رئاس ىف هنأو « حايتراب ةعركلا بتكلا ىلت هنأو « « ةعركلا ةرضحلا »
 هالوم هب هرمأ امل دايقنالاو « ةيلعلا ةرضحلا ىده ىدتب-  هلاوقأو هلاعفأ عيمجو

 « داتعالاو دصقلا لك ىف ةميركلا مسارملا ىلع ًافكاع « دالبلا هذه ىف رظنلا نم

 امف تدتشا ىللا تاقوألا هذه ىف اموصحخو « دابتجالاو دحلا ىف ةعاطتسم الذاب

 . ءاعدلاب همالك متخم مث .حلصت فوس لاوحألا نأ لمؤي هنكلو «ءادعألا تاياكن

 ,©0خيرات اهل سيل نكلو ؛ « ىلاعت هللا اهسرح ةيسرم نم ة ةرداص ةلاسرلاو

 ىلع تجرخن دقف « هتعاط تحت قرشلا رئاس عمجم نأ هل حتي مل نايز نأ ىلع

 لقتساو « ةقرول تجرخ كلذكو « ماصع نبا اهم لقتساو « ةلويروأ هتساير
 . ىلحأ نب ىلع نب دمحم هيقفلا اهتسايرب

 « ةرتفلا كلت ىف هبتاكن اكو .نيماع ءاهز ةيسرمل هتساير ىف نايز ريمألا رمتساو
 ريمألا نأىلع لديام كلانهو . ىوزملا ةريمعنب فّرطملا وبأ عماللا بتاكلاو ىضاقلا
 كلذو « ةلاتشق كلم ثلاثلا ودئانرف عم مهافتلل ةلواحم ذئدنع لذب دق « نايز

 ركذي « فرطملا ىنأ ملقب ةررحمو « ودنانرف ىلإ هنم ةهجوم ةلابسر هيلع لدت اهسح
 هتضوافم ىأر هنأو « حتفلا اذهب نيملسملا ءاضرو « ةيسرم حتف نم هل مت ام اهف

 دادعتسا ىلع هنأو « هيلإ هدفوأ لوسر دي ىلع كلذ نوكي نأو « ملسلا دقع ىف
 حضاولا نمو .©2”ضرغلا اذهل هلاجر نم ةلاتشق كلم هيلإ هلسري نم عم ضوافتلل
 ةلاتشق ىكلمم نب ًادوقعم ناكام ىلإ عجرت نايز بناج نم ةاواحا هذه نأ

 ىلع . ةلاتشق كلم قح نم ناك « ةيسرم ةقطنم ىلع ءاليتسالا نأ نم نوجارأو

 ءانبأ نم ؛ دوه ىنب نم معز هيلع جرخ دقف « ةيسرمل نايز ةسايرب لطي مل رمألا نأ
 مكحلا عزئناف « ةيسرم لهأ هلوح فتلاو «دوه نب دمحم ىعدي « لكوتملا ةموع

 ألو هلاومأو هلهأ ى « ةيسرم نم نايز جرخخو « ةلودلا ءاهب بقلتو نايز نم
 ةعضب اه شاعو . ( م 114٠ ) ه ”4"1 ةنس ىف ِكلذ تنقل ىلإ هتريشعو هموق ىف

 طوطخم ) هيلإ ةراشإلا تقبس ىذلا «ركفلل رهاوز » باتك ى ةلاسرلا هذه تدرو )١(

 . (روبنريد ه١٠ متر ) ىريزغلا ه1 متر لايروكسإلا
 1118115 ص ال ج ىثعألا حبص ىف ةلاسرلا هذه صن ىدنشقلقلا انل دروأ 220
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 «ىراصنلا ىديأ ىف ىلاوتملا قرشلا دعاوق طوقس دهشي وهو « لوم ىف ماوعأ
 ه 544 ةنس ىف كلذو « املع اولوتساو هدلب ىلإ نوينوجرألا لصو نأ ىلإ
 هلهأ ىف رحبلا بكرو « ةبطاق سلدنألا ةرداغم ىلع لوع ذئدنعف (م 1745)
 ,20(ما154) ه5 ةنس ىوت نأ ىلإ « اهريمأ فنك ىف اهم لزنو «سنوت ىلإ

 رهش ىف كلذو « ةيناد رغث ىلع اولوتسا دق كلذ لالخ نوينوجرألا ناكو
 ىلع اولوتسا نيماع وحنب كلذ دعبو ء (م14 ويام ) ه١541 ةنس ةجحلا ىذ
 ةبطاش تناكو . (م 17145 هيلوي ) ه144 ةنس زفص رخآ ىف كلذو « ةبطاش

 ىسيع نب دمحأ نب ىبحم هلبق نم اهساير ىلوت دق « دوه نبا لكوتملا مايأ ذنم
 هدلو ء هدعب نم ابلو ءاه 584 ةنس نابعش ىف قوت الف ٠ ىجزرحلا
 دعبنم ًاماوعأ ةبطاشل هتيألو ىلع رمتساو « ًانيح ةيناد كلذك لوو « دمحمركب وبأ
 نأ ىلإ « ةيزج نم ءاشام هيلإ ىدؤيو « ىعاخ كلملا عناصي وهو « ةيسنلب طوقس
 خيراتلا ىف احلص نوينوجرألا اهلخدف « اهيلع ءاليتسالا ةياهلا ىف ىمياخ ررق
 ىحفصنو ماع ىوس ضحي ملو . ريصق راصح دعب كلذو ( ه54 4 رفص) مدقتملا
 ناضمر ىف كلذو اهنع ءالحلا ىلع مهومغرأو « نيملسملا اهلهأ عم ةندهلا اوضقن
 هلهأ قركبوبأ قباسلا ابلاو اهرداغو « دالبلا فلت ى اوقرفتف“0ه 546 ةنس
 انكمتم ابيدأ « اذه ىبجحب نب ركب وبأ ناكو . اهنم ةبزرقلا نوصحلا دحأ ىلإ ألو
  ©©همظن نم ًاثيش رابألا نبا انل دروأ دقو 2 مظنلاو رثنلا نم

 ىلع طقف لئالق ماوعأ لالخ « ةيسنلب دعب نم نوينوجرألا ىلوتسا اذكهو
 «©©تنقلو « ءاضيبلاو «ةبطاشو «ةينادو «رقش ةريزج « اهنمةبيرقلا دعاوقلا رئاس

 ىلع . اهزاوحأو ةيسرم ىوس نيملسملا ديبقرشلا دعاوق نم قبي ملو « اهربغو

 نإ ةينسلا ةريخذلا بحاص لوقيو . 580 ص 5 ج و ؛ ١١8 ص ه4 جنودلخ نبا )١(
 دق.0. هعستمم : لطلفز م. 295 8 296 : عجارو . ( شلأ ) شللا نصح ىلإ أحل نايز

 .؟؟4وا4١ صا جر ( ةرهاقلا ) ةلككتلا ىف رابألا نبا 2(

 متر ةحرتلا ىف « ةرهاقلا » ةلكتلا فو . ؟4مو 5437 ص ءاريسلا ةلحلا ىف رابآلا نبا (؟)
 .ةتالواللل

 ةلويروأو شلأو تنقلو ةيناد ىلع ىراصنلا ءاليتسا خيرات ةينلا ةريخذلا بحاص مضي ( 4 )
 مدقتام « تنقلو ةيئادب قلعتي اميف حجرن انكلو ( 80 ص ) (م 1541 ) ه 4٠ ةنس ىف ةنجاطرقو
 (م 1781 ) ه 149 ةنس ىف ناك ةلويروأ طوقس نأ ىرخأ ةرم انل ركذيف دوعي وه مث . تاياورلا نم
 , كلذ دعب ام ىلإ اهطوقس رخأت دق ةريخألا دعاوقلا هذه نأ ىرس نكلو . ( م7 ص )



 تعش

 . رخآ ريصم ىلإ امم حوط دق ناك نإو « ةيسرمل داصرملاب ًاضيأ ناك ردقلا نأ

 ها ©

 نم ةيسرم مكح عازّتنا ىف « دوه نب دمحم ةلودلا ءابم حجن امل هنأ كلذو

 ةلويروأ بحاص ماصع نبا ناك « م58 ةنس ىف كلذو « نايز ليمح ىنأ ريمألا

 اهلالقتساب ةظفتحم كلذ عم تثبل ةقرول نكلو « هتعاطب نيف ريعملاو هراصنأ نم

 . ىلحأ نبا اهلاو ةسايرب

 ريست نأ نكمال رومألا نأ ةيسرم لهأ رعش ىح ليلق ىوس ضمب مل هنأ ىلع

 فوس « نينوجرألا دي ىف قرشلا دعاوق طوقس ىلاوت نأو « وحنلا اذه ىلع

 تحن ةيسرم ءاوضنا نإف ىرخأ ةهج نمو « الجآوأ الجاع « ةيسرم ريصم ددحم
 مث نمو « نوعلا رذعتو « ةقشلا دعبل « آئيش ىنغي نل ىصفحلا ةيقيرفإ ريمأ ءاول
 ءاجر « ىراصنلا عم اومهافتي نأ ةلودلا ءابس عم قافتالاب ةيسرم خايشأ ررق دقف

 اورثآ مهنأل امإ « ةلاتشق كلم ىلإ كلذ ىف اوهجتاو « بيرختلاو وزغلا نم اهنوص

 ةقطنم ىف عقت مهتيدم نأ نوملعي اوناك مهنأل امإو « نيينوجرألا ىلع نييلاتشقلا

 دوهنب دمحم نب دمحأ اهمسأر ىلع ةرافس ةلاتشق كلم ىلإ اوثعبو « ىلاتشقلا وزغلا
 حمسي نأو « هيلإ ةيزحلا ةيدأتو هتعاطب فارتعالا هيلع نوضرعي « اهلاو دلو

 ةنس ىف ضرعلا اذه خيرات ةيمالسإلا ةياورلا عضتو . ةنيدملاب ةيماح عضوب هل
 ,©0ةينارصنلا ةياورلا انل همدقت ىذلا خيراتلا وهو « م١174 ةنسل ةقفاوملا ه1"

 هدلو ناكو « شغرب ىف ًاضيرم ذئموي ثلاثلا ودنانرف ةلاتشق كلم ناكو

 «ةيسرم ةرافس كلانه هيلع تدفوف « ةلطيلط ةنيدم وسنوفلأ تنافنإلا هدهع لوو
 ضرع ىلع قفاوف ءودنانرف ىلإ لاحلا ىف أبنا غلبأو « كلملا هدلاو مساب مهلبقتساف
 دعب راس مث « ةئيدملا ملست ىلع مهعم مهافتلا دعب تنافنإلا مهفرصو « ةيسرم لهأ

 « ةيسرم باونب سرّتكلا ىف ىتلا ثيح « ةيسرم بوص هبحص نم رفن ىف ليلق
 « هبحصو ةلاتشق دهع ىلو وسنوفلأ لخدو « ملستلا ةدهاعم مهعم دقعو

 فارثعالا ىلع .كلذو « ًاحلص اهوملستو « ةيسرم دوه دمحم نب دمخأ مهعمو

 رشاعلا مويلا ىف كلذو « اهلهأ ىديأب اهمكح ءاقبو « ةيزحلا ءادأو « ةعاطلاب

 ضعب نويلاتشقلا عضوو . 20( م #١784 ليربأ 5 ) ه 54٠ ةنس لاوش نم

 ل. 0هه2ةلع# : ططاقز م. 88 : كلذكو « 54 ص ةينسلا ةريخذلا ) ١(

 )١( ىرقملازكلو 1711 مقر ةمحرتلا ىف ( ةرهاقلا ) ةلكتلا ىف رابألا نبا ةياور ىه هذه -
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 ةماتلا هتدايسب هيسرم ريمأ ظفتحاو ءاهل ةعباتلا نوصحلا ضعب ىو « ةيسرم ىف دنحلا

 لامتأ ىف ةلخادلا ىرخألا نكامألا ضعبو « شلأو « هلويروأو : تنقل ىلع

 « ةيسرم لاعأ نم ىهو « ةنجاطرقو « ةلومو « ةقرول نإف كلذكو . ةيسرم
 نويلاتشقلا اهلعىلوتسا ىتح « ًانيح اهلالقتساب تظفتحاو «ملستلا اذه ى لخدت مل

 دمحم اهلاو مكح تحن ىرخأ ماوعأ ةدع تئبلف ةيسرم امأ : م 184 ةنس ىف

 كلذو « دمجأ رفعج ىنأ هدلو مكح تحت هتافو دعب مث ؛ ةلؤدلا ءابب « دوه نب

 كلمع ىراصنلا دنع ذئدنع فرعي ةيسرم ىلاو ناكو :. ةلاتشق كلم ةيامح تحت

 وحنلا اذه ىلع ةمئاق ةيمالسإلا « ةيسرم ةكلمم بت » نأ بيرغلا نم ناكو . ةيسرم

 ىحضأو « اهامعأ لكو « ةيسنلب تطقس نأ دعب ء لالقتسالا نم عونب عتمتت

 نكلو . ةقطنملا هذه دعاوق نم اهربغو شلأو تنقل نم اهلع نوفرشي ىراصنلا

 دض ةيسفلب ىف ةرمتسملا تابارطضألا نم عقو امب « الوأ هريسفت نكع كلذ

 ةنولطسقو رطيبرمو « ةبطاشو « ةيسنلب ىف نيدّجدملا نيملسملا مايقو « نيينوجرألا
 لعفلاب مهداد ريساو « حالسلا ةوقب مهلالقتسا داد رتسا مهلواحمو 3 اهريغو

 « ةطانرغ ةكلمم دعاس دادتشاب ايناثو «( م1784 ةنس ) ةماملا نوصحلا ضعبل

 اهديدهتو « سلدنألا ىنونج ىف رمحألا نبا اهأشنأ ىلا ةديدخلا ةيمالسإلا ةكلمملا

 انيح نوجارأ كلم ىمماخ ناكو . مهتتواعمو ةيسرم لهأ داجنإب رخآل نآ نم
 نوصحلا ظعم مبعدت ىلع لمع دق « اهزاوحأو ةيسنلب ىف تابارطضالا تدتشا

 ىض ارأ نم نينجدلملا نيملسملا نم ةفلؤم افالآ ةوقلاب جرخأو « ةديدج تايماحم

 مهم ىرخأ فالآ تبهذو 2 اهف اوقرفتو اهلامعأو ةيسرم ىلإ اودصقف « ةيسنلب

 اهلامعأو ةيسرم ىلإ مهْنم نيرجاهملا ىلع نويلاتشقلا ضرفو . ةطانرغ ةكلمم ىلإ
 ةكلمم و دعاس دتشاو . درف لك نع 5«8:هه:6 ىناسيب اهردق موحد ةبيرض

 مارتحا ضرفت نأ تعاطتساو « ةرجاهملا عومجلا هذه نم اهلإ دفو نم « ةيسرم

 . ىرخأ ةرتف ىراصنلا ىلع ىلخادلا اهلالقتسا

 ه551ةنس ىتح اهزاوحأو ةيسرمل ايلاو دوه نب دمحأ رفعج وبأ رمتساو
 فسوي نب دمحم نب دمحم ركبوبأ « هيلعجورخ ماعلا اذه فو ؛ (م 1754

 ىمستو « لكوتملا هيبأ ةافو بقع رهشأ ةعضب ةيسرم مكح دق ناكو ء دوه نبا

 ؟ج بيطلا حفن) (م 1548 ليربأ 1١١ ) ه 5م ةنم لاوش نم رشاعلا ىف عقو كلذ نإ انل لوقي <
 8ل.0, 8عصنت زر ةطقفز م. 296 : ًاضيأ عجارو (همه ص
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 عزتناف نايز ليمجوبأ ءاج مث « دوه نب ةلودلا دضع همع هيلع بلغت مث « قئاولاب
 هفو « دوه نبا ةلودلا اهب هيلع بلغت نأ ىلإ « مدقت ايف هانلصف ايسح هنم مكحلا

 عزتنيل ةصرفلا هل تحنس نأ ىلإ « ًاثداه ًارومغم شيعي قئاولا ناك كلذ لالخ
 ندتّئجدملا نيملسملا ةنواعمب عيطتسي هنأ دقتعي قئاولا ناكو . رفعج ىنأ نم مكحلا

 «ىراصنلا ةعاط علخي نأ « ةطانرغ كلم رمحألا نبا ةنواعمو « قرشلا ةقطنم ىف
 نم نكت مل ةلاتشق نأ ًاضيأ رعش دق ناك امبرو . اهلالقتسا لماك ةيسرمل درتسي نأو
 م1181 ةئس ذنم وت دق ودنانرف ناكو . ثلاثلا ودنان رف مايأ تناك امك ةوقلا
 . ةطانرغ ةكلمم عم اهعارصب هلظىف ةلاتشق تلغشو « رشاعلا وسنوفلأ هدلو هفلخو
 هب دهعت امب ءافولا مزتلي مل هنأل « ةلاتشق كلم ةعاط علخ قئاولا نلعأ دقف مث نمو

 هثععبو « ةيسرم ةكلمم قوقح ىلع ةلاظتسالاب اهصوصن قرخو « ملستلا ةدهاعم ىف

 نم « هدوهعب ءافولا ىلع ةلاتشق كلم لمحيل « ابابلا ىدل ىعسي ًاريفس ةمور ىلإ

 رعش امل هنكلو « هلالقتساب اكسمتم رمتساو ؛ةيسرم ةكلمم نوئش ىف لخدتلا مدع

 قهرتو ةيسرم ىضارأ ىلع ريغت تأدب « نوجارأ كلم ىماخ كلملا دنج نأب
 نم ةوق رمحألا نبا هيلإ ثعبو « ةطانرغ كلم رخألا نبال هتعاط نلعأ « اهلهأ
 طبضو ةيسرم ىلإ مدقف « ةلوليقشأ نب دمحم ىلأ سيئرلا هرهص ةدايقب هدنج
 . رخآلا نبال امم بطخو « اهرومأ

 « لوقيف ةيسرم ىف ثداوحلا روطتل رخآ ًاحرش ىراذع نبا انيلإ مدقيو
 « ماعلك ىف مل هنوعفدي « مولعم لامب مورلا وحلاص دق اوناكس لدنألا قرش لهأ نإ

 مهوج رخأ «٠ ماذأو مورلا ررض مهف عاذ الف . مورلل مهتبصق ةيسرم لهأ ىطعأو
 مهلإ ثعبف « مهتعيبب رألا نبا ريمألا ىلإ ةيسرم لهأ بتكو « رصحلاو لاتقلاب
 رصحو « اهللع اولزنو ءاهلإ ىراصنلا فحزف . آيلاو ةلوليقشأ نب دمحم ابأ سيئرلا
 ةياح نع ىلختي نأ رمحألا نبا رطضا اذكهو . هبعص عم اهرداغ مث « اهف سيئرلا

 خيرات ىراذعنبا عضيو . هدنج عم اهرداغي نأ ةلوليقشأن با هبئان رطضاو « ةيسرم
 اودجي ل ةيسرم لهأ نأ كلذ ىلع ديزيو ( م1754 ) ه 5517 ةنس ىف ثداحلا اذه
 اوطعأف « هبلأتو ودعلا راصح مهلع دتشاو « ًاراصنأ الو ةامح رمحألا نبا دعب

 «ماوعأ ةرشعوحن اهم اونكسف ««ةقاشرلا» ىلإنامألاب اهنم اوجرخو ىراصنلل ةيسرم
 اوردغ مهلكاو « نيعبسو ثالث ةنس ىف نامألاب اهم ىراصنلا مهجرخأ نأ لإ
 ءاسنلا اوبسو « لاجرلا اولتقف « لاكروبي فرعي عض وع قيرطلا ق مم
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 ةرداغم رثأ ىلع هزإ « سكعلاب انل لوقت ةينارصنلا ةياورلا نكلو . 2©2لافطألاو
 اهمكح ىف ىضف « دوه نباقث اولا ىلإ ةيناث رمألا اهلهأ در « ةيسرملرمحألا نبا دنج

 : ىتآلا ودنلا ىلع كلذو « ىمياخ كلملا اهحتتفا نأ ىلإ ٠ ىرخأ ةريصق ةرتف

 ظافتحالا ىف اباعص ىناعي « رشاعلا وسنوفلأ ةلاتشق كلم ناك « ءانثألا كلت ى
 طاشنبقريو « ةنوذشو شيرش ةقطنم ىف اهسالو « سلدنألا ىف ةديدخحلا هحوتفب
 ارم قلق آو, فوحلاو سجوتلا نيعب هتوق دايدزاو ةطانرغ كلم رمحألا نأ
 « سلدنألا ىلإ برغملا نم نيرم ىنب تاوق ضعب روبع نم ثدح امب كلذ
 « ةيسرم ةروث عقق نع از جاع هسفن ىري ىرخأ ةهج نم ناكو . رمحألا نبا ةرصانمل

 دق ناكو  نوجارأ كلم ىعاخ هيمحىلإ ثعب دقف مث نمو «اببلع هتدايس دادريساو

  ةقيثولا ةقادصلاو ةرهاصملا طابرب هعم طبتراو « ىتنالويف ةريمألا هتنباب جوزت

 «ةيسنلب ىف هتدايس ددهت ةيسرمى ةروثلا نأل « ةيسرم ةقطنم ىف ةنواعملا هيلإ بلطي

 حاتتفال ريسي نأ « رابحألاو ءارمألا ةراشتسا دعب « ىمباخ كلملا ررق دقف مث نمو
 ةبغر ىلع الوزن كلذو « ةلاتشق ذوفن ةفطنم ىف عقت اهنوك نم يغرلاب « ةيسرم

 « ةيسرم ةكلمم بوص ابونج راسو « ةيوق ةلمح زهجف . ©9هسفن ةلاتشق كلم

 « اهلع ىلوتساو « هلويروأو تنقلو شلأ ةيمامألا امنوصح ىلع الوأ فحزو
 ةرقوحرألا لذبو « ةيسرم لوح راصحلا هدنج تبرضو « ةلويروأ ىف قب مث

 « ةطانرغنم اهلإ لصي دادمأ لك درو « ةروصحم ا ةئيدملا ىلع قيبضتلل دهج لك
 تدفن نأ دعب « ملستلا نم رفمال هنأ قئاولا ىأر الف . ربشأ ةعضب راصحلا رمتساو
 ىلع هعم قفتاو « ملستلا ىف ىماخ كلملا ضواف «لمأ لك ضاغو « دراوملا رث ئاس

 تملس اذكهو . هبصو هلهأو وه هيف مقيل « رسي » نصحم ةيسرم نع هضوعي نأ
 قى كلذو ىنوجرألا ىماخ كلملا اهلخدو « ىربكلا قرشلا دعاوق رخآ ةيسرم

 ةيمالسإلا ةياورلا هعضت ىذلا خيراتلا قفاوي وهو . م 175“ ةنس رياربف رهش ىف
 ةينارصن تاياور ةمث تناك نأو « ه 554 ةنس وهو « ةيسرم طوقسل
 ىعاخ كلملا بلطي لو . م 291770 وأ 1154 ةنس ىف ةيسرم ملست عضت ىرخأ

 )١( 48م ص ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلا .

 رق. امسعمأع : لطتل زو 1. لال م. 132 (؟)

 انيقتسا امنإو « ةرباع ةملك ىف ةيسرم طوقس لمحي وهو . ١9١ ص ؛ ج نودلخ نبا (؟)
 تلت صخلي ايفو . 0. ظعهمنمم : ذطاهز م. 303-300 : باتك نم ةمدقتملا ليصافتلا
 . ةينارصنلا تاياورلا
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 بلط هنكلو « اهدعاوقو ةيسنلب ىف ثدح اك مبضرأ نع ءالخلا ةيسرم لها نم

 . ةيسرم ةكلمم ىضارأ ىلإ ةرجهلاب ةينولطقو نوجارأ لجأل حمسب نأ طقف مهلإ
 ةيلامشلا قرشلا دعاوقو ةيسنلب ف ثدح امب « لادتعالا اذه ىلع لمح دق ناكو

 مهناطوأ نم اهناكس جارخإ رثإ ىلع ةفينعلا تابارطضالا نم
 نم « هدعاوقو سلدنألا قرش روغث رئاس ىلع حتافلا ىماخ ىلوتسا اذكهو

 زواجتتال ةرتف ىف كلذو « ابونج ةقرولو ةنجاطرق ىتح « الاهث ةنولطسقو ةلكشنب

 ىسلدنألا نطولا نم ة ريبكلا ةعقرلاكلتىف مالسإلا ةدايس كلذب تهنناو ءاماع نيئالثلا

 نيذلا نوملسملا اهلهأ ىحضأو «نورق ةسخ نم رثكأ اهم تبل نأ دعب « ميدقلا

 ىراصنلا ةداسلا ركح لظ ىف مهردق ىلإ اوملستساو ؛ ةعدقلا مهناطوأب ءاقبلا اورثآ

 مهقوقح مهلستو 2 حتافلا ةدارإ مم فصعت 8146 زدمعو نينجدم « ددحلا

 ةرركتملا ممتروث مهعقتتالو ٠ ًائيشف ًائيش ةيوقلا مهتازيمو « ةيندملاو ةيئيدلا

 « هدالب ىف ايرغ اتم نمزلا ىضمب اودغ ىتح ؛ مب مهنايكي ظافتحالا ليبس ىف

 ىبحو ؛ ةزدوبعلاو.هلذلا:ميلع تيلغو « ةيبرعلا مهتغلو 2 مدقلا مهيد اودقفو

 اومغرأ نأ ناكو « مدت مل مهتغاو مهنيد راثآ لظ ىف ةليلذلا ةايكسملا ةايدا هذه

 لظف مهخيرات ىحضأو ؛ هتغلو بلاغلا نيد قانتعاو « و املا

 عورأ نم ةاننا قيقحتلا ماع « ةينابسإلا ةءينكلا لظو « ىنابسإلا

 نيكسيروملا ةاسأك فرعت ىلا ىهو .« سفنلل اماليإ اهغلبأو « خ خيراتلا را

 ١ 1 ,ةنيرصلل بربا 2

 فاو ليصفتب نييكسي روملا خيراتو ملاوحأو نينجدملا رياصمب قلعتي ام لك انلوانت )١(

 . (98- 407 ص ) « نيرصنتملا برعلا خيراتو سلدنألا ةياهن » انياتك ىف


