
 غئالالصفلا

 برغلا دعاوقو

 وزغ . نييلاتشقلل هتمي زه . شق رمل هترصاحم . نييلاتشقلا ةب راح مزتعي . هدعاس دادتشاو رمحألا نبا

 . ةطاثرغ صحفل هوزغو ةنوجرأل هحاتتفا . نايج زاوحأ ىف هثيع . ىلعسولا سلدنألل ثلاثلا ودنانرغ
 .رخألا نيابي اهيلاو داجنتسا . اهراصحو نايجىلإ هريسم . اهتناصحو نايج ةبهأ . نايج حاتتفا مزتعي
 .ودناف رف ةعاطب هنا رثعا . ةلاتشق كلم عم مهافتلا رثؤي . رمحآلا نبا فقوم . نوملا دافنو راصحلا لولح
 . سلدنألا دعاوق نيب دلاتلا اهزكرمو نايج . نايجنييلاتشقلا لوخد . ةدوقعملا ةدهاعملا طورش ةيقب

 ىراصنلا راظنأ لوحت . ىلعسولاو ةيقرشلا سلدنألا رايبنا . رحألا نبا اهنع لزن ىلا ىرخألا نكامألا
 ةعاط ىلإ اهدوع . دوه نبا مايق ذنم اهرياصم روطت . ةنتفلا مايأ اهزكرمو ةيليبشإ . ةيليبشإ ىلإ

 نيعي ايركزوبأ ريمألا . اهوذح وئحت ةتبس . ةيصفحلا ةلودلا ةعاطب اهفا رتعا . لحما اهل القتسا
 نولتقيو مهنوجرخي ةيليبشإلهأ . ن ذإلا ماكحلا فرصت ءوس . اهلهأىإ ةلاسر هجويو ةيليبشإل

 ىلا ةدهامملا ءاغلإ مهئالعإ.. ددحلا ةيليبشإ ءامعز . ةيليبشإ لهأ ةروث ءارو اذام . دحلا نبا مهميعز
 . دحلا نبا عرصمل ةلاتشق كلم بضغ . ةدهاعملا هذه نومضم . ةلاتشق كلمو دحلا نبا نيب تدقع

 اهفورظو ةيليبش] ةعنم . ةيليبشإ حتف هما زتعاو ودنان رف ضفر . ودنا رف عم ةدهاعملا ديدجت ءامعزلا ةلواحم
 . ىراصنلل رألا نبا ةنواعم . هتاوق ىف اهيلإ هريسم . راصحلاب اهذخأ مزتعي ودئانرف . هيفارغحلا

 نفسلا زيهجت . شيرش صحفو فرشلا صحف ىف ةيلاتشقلا تاوقلا ثيع. رباج ةعلق ىلع ودنانرف ءاليتسأ
 ةف .اهمب هدبلا . ةبطرق ىف ئاهلا وزغلا تاوق زهجي ودنانرف . عورشملا ىف ابابلا ةنواعم . راصحلل
 ودنانرف ءاليتسا . ميلستلل اهلهأ ضرع . ةئومرقل ىراصنلا قيوطت . كلذ ىف رجألا نبا دنج كا رتشا
 ميلست ىف رجألانبا رود . اهميلست مث اهعافد . ةعلقلل هتمجاهم . ةنيرجو ةثايلغ ميلست . ةنالطنقو ةرول ىلع
 اهدادنستاو ةيعاقدلا ةيلبِعإ ثورظ: . ريبكلا ىداولا ف طياري : .راصخلا لواسأ مئقم .. لقاقملا ملغ
 ةمهم . راصحلا ةيادب . ىعافدلا اهوردو ةيليبشإ ءامعزب فيرعتلا ىف ةيمالسإلا ةياورلا روصق . عافدلل
 ىداو نمو ربلا نم دادمألا قلت ةيليبشإ . راصحلا ىف هدنجو رمحألا نبا كا رتشا . ىفارصنلا لوطسألا
 ةيبرغملا نفسلا . اهحاوض ىف ىراصنلا ثيع . ىراصنلاو نييليبشإلا نيب ةرمتملا كراعملا . فرشلا
 تاوق مدقم . ةينارصنلا نفسلا قرح اهتلواحم . ةنيدملا دادمإ طخ ىمحتو ةيئارصنلا نفسلا عراصت

 ةديصق . برغملا ءارمأ ىلإ ةيليبشإ لهأ خيرص . راصحلا زيزعتل ةينارصنلا ندملاو رابحألاو ناسرفلا
 ىراصتلا ةمجاهم . ةنايرط ةرطنقل ىراصتلا ميطحت . نوره ىموم نأ ةديصق . ليبشإلا لمس نبا
 . ةنيدملا لع راصحلا نحم دادتشا . ةيليبشإ نع اهلصفو ةنايرط ةرصاحم . ةيمالسإلا ةيماحلا عافد . ةنايرطلا
 كلم ضفر . ىزحلا ميلستلا ءامزلا ضرع . فقوملا ثحبو ءامعزلا عاّبجا . كلذل ىراذع نبا فصو
 نيمأت . ةئيدملل نيملسملا هالخإ . هطورشو ميلستلا ىف ةضوافملا . لماشلا ميلستلا ىلع هرارصإو ةلاتشق
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 هئ المزو فاقش دئاقلا روبع . ةيقابلا سلدنألا ءاحنأ فلتخم و ةودعلا ىلإ مه ريسم . نيرجاهملا ىراصتلا

 ميسقت . ةسينك ىلإ مظعألا عمالا ليوحت . ةيليبشإ ثلاثلا ودناثرف لوخد . ىسؤملا مهريصم . ةتبس ىلإ
 نييلاتشقلا حاتتفا .٠ ةيليبشإ طوقم نع تالمأت . ةلاتشق ةمصاع ودغت . نيحتافلا نيب نيملسملا رود

 .كلذ دعب شيرشلاوحأ . شيرش بحاصعوضخ . ةلبل بحاص ظوفحمنبا عوضخ . ةقطنملا هذه دعاوقل

 نوصحلا ضعب نع هلوزن . ةلاتشق كلم عم همهافت . هتساير ىدمو ظوفحم نبا ىضاقلا. سداق طوقس

 ىلع ظوفحم نبا جورخ . برغلا ةيرمتنشو ةريبطو بلشو ةلت ريم لع نييلاغت ربلا ءاليتسا . نكامألاو

 نيمللىملا قالطإ . اهدومصو ةلبل ةعانم . اهترصاحمو ةلبل ىلإ وسنوفلأ ريسم . رشاعلاوسنوفلأ ةلاتشق كلم
 عب ىلع ةلاتشقو لاغت ربلا نيب فالحلا . ظوفحم نبا ريصم . ةلبل ميات . عفادملا هبت تالآ اهنم

 . قيقحلا سلدنألارهاق ربتعي . هتيرقبعب ةينارصنلا ةياورلا ةداشإ . ثلاثلا ودنانرف . برغلا دعاوق
 . ةسادقلا ةفص هيلع غيسي ابابلأ

 انه هني

 ىديأ ىف اعابت طةست « قرشلا دعاوق هيف تناك ىذلا تقولا سفن ىف

 ةمصاع ةبطرق ىلع ىلوتسا ذنم « ثلاثلا ودنانرف ةلاتشق كلم ناك « نينوجرألا

 ةقطنم ىف هحوتفو هتاوزغ عباتي ء ه #58 ةنس لاوش ىف ةميدقلا ةفالحلا
 . ىطسولا سلدنألا

 هزكرم ديطوت ىلع ةرتفلا هلهلالخ لمعي «ةطانرغ ريمأ رمحألا نب دمحم ناكو
 هئاليتساب «هدراوم تمنو « هدعاس دتشاو «هرمأ ىوق دقو « ةيبونحلا سلدنألا ىف
 ةقطنملا رئاس ىلع هناطلس طسبي ادغو « دوه نبا ةافو بقع ةقلامو ةيرملأ ىلع

 . ةدنر ىتح ابرغ ةيرملأ نمو « رحبلا ىتح رببكلا ىداولا لونج نم ةدتمملا

 هنطوم اهم ىلاو « اهْنم أدب ىتلا ةيلامثلا ةقطنملا رمأ رمحألا نبا سني ملو
 مهتاليتسا ذنم « نويلاتشقلا ناكو . ةنوجرأو نايج دةطنم ىهو « هترسأ أشنمو

 نبا رعش ايف « اهعوبر اوبرخو « ةقطنملا كلت ىف ًارارم اوثاع دق « ةبطرق ىلع
 لمعينأو « نيلاتشقلا لاتقل ريسي نأ مزتعا « هعمج رثاكتو هدعاس دادتشاب رمحألا

 ىلإ دصقو « ةريبك ة وق ىف ةطانرغ نم جرخف « مهئيع نم ةقطنملا كلت ريرحت ىلع
 «نييلاتشقلا ديب تناكو « نايج ىنرغ بونج عقت ةنيصح ةدلب ىهو شت رم ىلإ

 اهداجنإل اومدق ىراصنلا نكلو « (ه 55 ةنس ) « راصحلا اهوح برضو

 نييلاتشقلا نيبو هنيب تعقو انهو . راصحلا عفري نأ رمحألا نبا رطضاو « ةعرسب

 ةكرعم « ثلاثلا ودنانرفل ىعرش ربغ خأ وهو « وسنولأ وجيردر نود ةدايقب

 ناسرف نم مهعم ناك نممو مهنم لتقو « ةديدش ةعيزه نويلاتشقلا اهيف مزه ةفينع
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 ىلع ىضمو . ةلاتشق ىف عقو قمعأ ثداحلا كلذل ناكو . مج ددع بقاي تنش

 ىف جرخو « فقوملا كرادتل ثلاثلا ودنانرف ضهن مث « ةثالثوأ نيماع وحن كلذ

 فستنيو « ءاحنألا كلت برخم وهو « ةنوجرأ ةيحان نم سلدنألا ىلإ ًادصاق هتاوق

 هدنج ةمب زم ماقتنالل قوتي ناكو « قاذبقلاو نايج وحن ابونج راس مث . اهعورز
 حاتتفال هتاوق نم ابناج ثعب مث . ةقطنملا كلت ىضارأ [يأ برخف ء شئرم ىف
 ىدم نويلاتشقلا اهرصاحف « هترسأ ىوثمو رمحألا نبا نطوم ىهو « ةنوجرأ
 اهلهأ ن نقيأ الف « هشيج ةيقب ىف ودنانرف الع فرشأ ثلاثلا مويلا ىفو « نيموي

 نيماحامرداغو كمل هوملم  دبإلاودومصلا ف م مال نأ ثوملسلا

 «ةطانرغ صحف وزغتل بونحلا بوص هتاوق ودنانرف ثعبو « مهرئاخذو مهتعتمأ
 رخاوأ ىف ثداوحلا هذه تعقوو . هعوبر نه ًاريثك تبرخو هئاحنأ ىف تثاعف

 ةبطرق ىلإ كلذ دعب ودئانرف دصق مث (ه 547 ةنس طساوأ ) م 1144 ةنس
 2 ىلاتلا ماعلا لئاوأ ىتح اهم حارتساف

 نايج ةنيدم ىلع ءاليتسالا وه « ةقطنملا كلت ىف ةلاتشق كلمل فده مهأ ناكو
 م٠117 ةنس ىف كلذ لبق اهرصاح دق ناكو « اهدعاوق عنمأو « ةدلاتلا اهمصاغ

 ارقم اهذختا دق رمحألا نبا ناكو « اهلع ءاليتسالا ف قفخأ هنكلو (ه 5707١

 تاذ « ءانبلاو طيطختلا ةنسح «ةميظع ةنيدم نايج تناكو . هرمأ أدبم ف هتسايرل
 وأ « ةيلاعلا اهراوسأب ءاوس « ةقئاف ةعانم ؟ عتمتت تناكو « ةليمج راثآو حورص

 امك" « ةميدقلا اهتاصح ءىنت ةمئاقلا اهالطأ تلازام ىلا « ةفعاشلا ةنيصحلا اهتعلقب

 دعاوق ىنغأ نم تناك « ةعئايلا ءارضحلا طئاسبلا نم ةقطنم ىف ىعيبطلا اهعقوم اهنأ
 نيلاتشقلل ققح اهلع ءاليتسالا ناكو . ؟)ءاخر اه اهرثكأو ىطسولا سلدنألا
 ودنانرف لوع دقف مث نمو . . ةيصخلا يلا ةقطنلا كلت ءاحأ رئاس ىلع مهناطلس طسب
 هذه ةرصاحم ىوس ةياغلا هذه قيقحتل رخآ ليبس ع كي ملو « اهحاتتفا ىلع

 . ملستلا ىلع عوحلا اهمغري ىتح « ةينغلا ةريبكلا ةنيدملا

 ثلاثلا ودنانرف فرشأ « (م 14١ه ةنس لئاوأ ) ه147 ةنس رخاوأ ىو

 ًآنيه ًارمأ راصحلا اذه نكي ملو . راصحلا اهوح برضو « نايج ةنيدم ىلع هتاوقب

 بعاتم فعاضي « راطمألا لطهو دردلا دادتشا ناكو « ءاتشلا بلق ىف هعوقول
 دقو « ةدماص نايجو « ًاربش وحنلا اذه ىلع راصحلا رمتساو «نيرصاحملا دنحلا

 .101و ٠١ نص راطعملا ضورلا )١(
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 . مهم ني ريثكلا اوحرجو اولتقو مهم اوكتفف نييلاتشقلا ةلئاقمل ةرم ريغ اهلهأ جرت
 ناكو . عوحلاو نامرحلا نم ىناعت ىرخأ ةهج نم تناك ةروصحملا ةنيدملا نأ ديب

 دق « مهمارمو نيلاتشقلا تاكرحتي رعش انيح ٠ ىسوم نب ىلع رمع وبأ اهلاو
 ىكل « نملاب هداجنإ بلطيو « هب ثيغتسي رحألا نبا ىلإ راصحلا لبق لسرأ

 نؤملا نم ةريبك ةلفاقي رجلا نبا هيلإ ثعبف « ىراصنلا ةمواقم ةنيدملا عيطتست

 تدفن راصنحلا لاط الف « ةنيدملا ىلإ لصت نأو « نيلاتشقلا بنتجت نأ تعاطتسا

 . اهدومص ىلع ةنيدملا تثبل دقف كلذ عمو « جرحتي فقوملا ذخأو : تاوقألا
 تاوزغ تناكو « عزحلا ىهتتع ثداوحلا بقري كلذ لالخ رمحألا نبا ناكو

 رعشو « اهتاذ ةطانرغ ىلاو « ةطانرغ صحف ىلإ « ةرم ريغ تلصو دق نيلاتشقلا

 « نييلاتشةلا ةيداع بانتجاو « هناطلس نمأتل ةليسولا سمتلي نأ دبال هنأ رألا نبا

 نمو . هتنداهم ىلع لوصحلاو « ةلاتشق كلم عم مهافتلا نم عجنأ ةليسو ةمث كي ملو

 اه ريصم بانتجا وأ «نايج داجنإ ىلإ ليبسال هنأ ؛ رمحألا نبا كردأ دقف ىرخأ ةهج
 «نييلاتشقلا ىديأ ىف ةئيدملا طقست نأ لبق « فقوملا كرادت نسحب هنأو « موتحما

 ؟ةلاعققا كلم ةضوانع رمألا نب أدب دقف مث نمو . اهيرختو اهماحتقاب نوموقيوأ

 ىلإ ليبسال ًادحاو ًادبم رهافتلا ساسأ نوكي نأ ىلع رصي ثلاثلا ودنانرف ناكو

 ري مو : هتعاطي قارشلاو 2 هتدايسل رمحألا نبا عوضخ بوجو وه « هرييغت

 ىلاتشقلا ركسعملا ىلإ هسفنب راسف « ملؤملا طير ان ماوي م ايفيحب رخل
 نكلملا نيب تدقعو . ةلاتشق كلم ىلإ هتعاط مدقو ٠ نايج ةنيدم راؤسأ تحت

 كلم ىلإ لاح لا ىف اهلامعأو نايج ةنيدم 3 نأ اهصالخ « فلاحتو مالس ةدهاعم

 كلم اعبات هرابتعاب ءاهضارأ رئاسو ةطانرغ ةكلمم رمحألا نبا مكحي نأو « ةلاتشق

 رمحألا نبا نواعتي نأ اهمو « ضورف نم فارتعالا اذه هعبتتسي ام لكب « ةلاتشق
 ةلاتشق سلجم ) سيتروكلا عاّجا دهشي نأو « ملسلا فو برحلا ىف ةلاتشق عم

 نوسمخو ةئام اهردق ةيزج ةلاتشق كلم ىلإ رمحألا نبا ىدؤي نأ رمخأو « ( ىلاينلا

 اهلالخ دقعي نأ قفتا ىلا ةدملا ىهو « اماع نيرشع لالخ ىدوت ىديثارم فلأ
 م1145 ةنس لئاوأ ىف ةدهاعملا هذه دقع متو . نيقيرفلا نيب نداهتلاو ملسلا

 20( <47 ةنس رخاوأ)

 عماخلا اهدجسم لوحو « ةميظعلا نايج ةنيدم نويلاتشقلا لخد كلذ رثأ ىلعو

 ل. تموجما وع : ةيقع ©هدودتكأفك لع ظعممملم آل1 هه ةهلداسءدر م.94 6 95 ( ) ١



 اقام

 سلدنألا دعاوق ىف اوقرفتو « نيملسملا اهلهأ مظعم اهرداغو « ةسينك ىلإ لاحلا ىف

 بكوم ىف « ةلاتشق كلم اهلخد «ةنيدملل ىراصنلا دنحلا لالتحا مت املو . ةيبونحلا
 ةنيدملا رود عزوو « نيصنلاب (جاهنبا اهعماج ىف مقأ ىذلا سادقلا دهشو « مخف

 ناسرف ةعاجو « بقاي تنش ناسرف ةعاج نم مهمظعمو « ناسرفلا رباكأ ىلع
 . حابر ةعلق

 ددع بستني اهلإو « سلدنألاب بادآلاو مولعلا زكارم نم نايج تناكو

 بعصم رذوبأ هيقفلاو « ىئايحلا ىلعوبأ ظفاحلا مهنمو « ءابدألاو ءالعلا نم ريبك

 اهنم جورحملا دنع نايج لهأ ضعب هدشنأ امثو . ىشحلا دوعسم نب دمحم نبا

 : ناتيبلا ناذه

 ناهلبا رئت قريع رئنأو - ىنايج مكعدوأ مكعدوأ

 ©0نامزلا مكح اذكه نكاو اقارف مكل ديرأ ال ىفناو

 « هترسأىوثمو هدلب ةنوجرأ نع « نايج ادع « نيلاتشقلل رمحألا نبا لزنو

 نع هزجعل ةريتئرفلا ضرأ نع مهلإ لزن كلذكو ءراجحلاو غيبو ةنوكرب نعو
 هيضارأو هتكلمم ةمالسو « هتمالس رمحألا نبا ىرتشا اذكدو . 29اب ظافتحالا

 ةيكواملا هتبيهو ىسايسلا هلالقتساب ىحضي نأ صخألاب ىضتراو « حدافلا نْلا اذبم
 ىلإ غرفتي ىكلو ءرهاقلا ىوقلا همصخ ناودع رش نمأي ىكل كلذو « نيح ىلإ
 ,«9ىلخادلا هناطلس ديطوت ىلإ و هتكلمم مظنت

 د

 سادنألا دعاوق طوقس ىلاوت نأ دعب « ةنوآلا كلت ىف ٠ حضاولا نم ناك

 ةدبأو «ةسايبو «ةينادو «ةبطاشو ةيسنلبو ةبطرق :ىطسولاو ةيقرشلا « ىركلا

 نأ « ماوعأ ةرشعودعتال ةريصق ةرتف ىف هاك كلذو « اهريغ ريثكو « نايجو
 هنأو؛ ةيعافدلا اهاوقو « اهنعنم تمطحتو « اهمئاعد ترابا دق ىربكلا سلدنألا

 اهلع ٍرطيسي ىلاو « ةطانرغ ةكلمم لظ ىف تعمتجا ىلا ةيبونحلا دعاوقلا ءانثتساب

 )١( ص راطعملا ضورلا 78 .

 راجحلاو « ه,ذعجم رفوبوأ غيبو 8 ه:هنهد ةنوكربو « هءزوده ةينابسإلاب ةنوجرأ (؟)
 . نايج ةقطنم ىف عقت اهلكو « ةة1ج6:8 ىه

 ةحمللا ف بيطخلا نباو « 78 ص ةينسلا ةريخذلاو « ١14١ ص ا/ ج نودلخ نبا عجار (؟)
 . 58 ص 8 جا عوبطملا ةطاحإلا فو ء 556 ص ةيردبلا



 تاعألو ع

 ةميظعلا ةيليبشإ ةنيدم ىوس « حتف نود ىربكلا اهدعاوق نم قبي مل « رمحألا نبا
 . بونحلاو برغلاو قرشلا ىف اهنم ةبيرقلا دعاوقلاو « اهزاوحأو

 راظنأو « ةلاتشق كلم راظنأ ذئدنع بذجت ىلا ىه « ةبطرق دعب ةيليبشإ تناك
 ندملا مئانغ نم نوزوفي اوناك نيذلا هو « ىراصنلا ناسرفلا تاعامجو رابحألا

 لثم نكت ملو « لانملا لبس افده نكت مل ةيايبشإ نكلو . طسق مظعأب « ةحوتفملا
 لازتام « ةيمامألا ةيعافدلا اهطوطخ تناكو « عافدلا لئاسو نم ةدرجم ةبطرق

 لبق اهعاضخإ نم دبال ناك ىلا « ةيوقلا نوصحلاو دعاوقلا نم ةفئاط اهمعدت
 . امتاذ ةيليبشإ ةلزانم ىلع مادقإلا

 نيدحوملا دض ةروثلا تلاوتو «سلدنألا ءاجرأ ةنتفلا تمع ذم ةيليبشإ تناكو

 .اهمكحو اهندايق ةطخ اهسفنل مسرتو ءاهسفنب اهرياصم ىلوتت « دعاوقلا فلتخم ىف
 مكحلا زكرم اهرابتعابو « رصعلا كلذ ف سلدنألا رضاوح مضعأ اهرابتعاب تناكو
 تئبل دقو « اهتاهاجناو اهتافرصت ىف ةدايقلا زكرم ذختت « سلدنألاب ىدحوملا

 « ةفالخلا بقل هذاختاو « اه نومألا ىلعلا ىنأ مايق ىتح « ةفصلا هذب- ظفتحت

 ه11”ةنسرخاوأ ىف كلذو «ةودعلا ىلإ ريعيل اهل هترداغم مث ء ه1 ةنس ىف كلذو

 ١ .(م1738 ةنس رخاوأ)
 مظع» هتعاطأو « همجن غزبو « سلدنألا قرش ىف هتروثب دوه نبا ماق املو

 ىلوو «هتعاطب تدانو «نيءاحوملا ةعاط ةيليبشإ تعلخ « ىطسولاو ةيقرشلا دعاوقلا

 اوثكنف « هتعاط ىلعاليوط اوثبلي مل ةيليبشإ لهأ نكلو . ةلودلا دامع هاخأ الع

 كلذو « ىجابلا ناورمنبا مهبضاق لوحاوفتلاو «ةنيدملانم هاخأ اوجرخأو «هتعببب
 « ىطسولا ةقطنملا ىف ذئموي نايج ريمأ رمحألا نبا رمأ ىوق املو . ه5178ةنس ىف

 فلاحتو « ىجابلا عم رمحألا نبا مهافت « دوه نبا نيبو هنيب ةسفانملا تدتشاو

 لخدو « (ه "181 ) ةيليبشإ نم ةبرقم ىلع هامزهو « دوه نبا لاتق ىلع نانثإلا
 لهأ هب راثف « هلتق نم هيلع سدو « ىجابلا هفيلحب ردغو « ةيليبشإ رحألا نبا
 . ىرخأ ةرم دوه نبا ةغاطب اودانو « اهم هوجرخأو « ةيليبشإ

 مظعم ىف هتوعد هتافوب ترابلاو « ه 0 ةنس لئاوأ ىف دوه نبا فوت املو

 مهموعز ناكو . ةيدحوملا ةلودلا ةعاط ىلإ اودوعي نأ ةيليبشإ لهأ ىأر « دعاوقلا

 ثعبو ؛ددلبا نب ركب ىلأ ريهشلا ظفاحلا ديفحوهو « دحلا نب ورمعوبأ هيقفلا ذئدنع
 مهيلع ةيالولل اومدقو ء شكارمب ديشرلا ةفيلخلا ىلإ ًادفو مهتوعدب ةيليبشإ لهأ
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 تداع اذكهو « هبصنم ىف ديشرلا هرقأو « نارمع ىلأ ديسلا نب هللا دبع ابأ ديسلا

 . ةيدحوملا ةفالحلا ءاول تحت ءاوضنالا ىلإ ىرتكلا ةيسلدنألا ةرضاحلا
 ءاطقف ةيلكش ةلأسم ىوس نكي مل ىدحوملا ةفيلدلا ةعاط ىلإ دوعلا اذه نأ ىلع

 ىف ةيليبشإ تناكو . دحلا نبا ىوقلا اهميعز ديب ايقاب ىلعفلا ةنيدملا مكح ناكو

 ىف عتمتت « سلدنألا ءاجرأ ةنتفلا تمعو « نيدحوملا رمأ برطضا ذنم عقاولا

 ءاول تحن اهئاوضنا نم مغرلاب كلذو « ىلحما لالقتسإلا نم عونب اهنوئش ةرادإ

 ةيدحوملا ةفالخلا لاوحأ نأ كلذ ءهدمأ لطي مل دوعلا اذه نا مث . كاذوأ رمألا اذه

 ًاريذن ناك ء« بورحلاو تافالحلا نه شكارم شرع لوح مرطضي ناكامو
 تقو سلدنألا دجنت نأ نع اهزجعو « اهاوق عضعضتو ةيدحوملا ةلودلا لالحناب

 ةيقيرفإب تماق ىلا ةيصفحلا ةلودلا تناكدقف « ىرخأ ةهج نمو . مهادلا رطخلا

 عتمتت امب ودبت «قفألا ىف غزي اهمجن ذخخأو « ةيدحوملا ةلودلا ناطلس ضاقنأ ىلع
 ةميدقلا برغملا ةلاسر ةيدأت ىلع ردقأو لضفأ ًاذالم «ةوتفلاو دراوملاو ىوقلا نم هب

 « ةيسنلب داجنإ ىلإ ىصفحلا ايركز ىأ اهريمأ ةردابم تناكو « ةريزحلا هبش داجنإ ىف
 لازتام « ه+8“ ةنس نايز ليمج ىنأ اه ريمأ خيرصل ةباجتسا ىراصنلا اهمضد انيح
 « ءافولاو ةماهشلا ىف برضي الثم « ةدوشنملا ةياغلا قيقحت ىف اهقافخإ نم مغرلاب
 ورمعىبأ مهميعز هيجوتب ةيليبشإ لهأ ىهتنا دقف مث نمو . هللا ليبس ىف داهحلاو

 « ةيصفحلا ةلودلا ىلإ هاجتالاو « ةيدحوملا ةفالحلا ةعاط علخ ىلإ « دحلا نبا

 ءهرمأ ةيادب ىف هسفن رمحألا نبا هب ماق ام « ةوسأ كلذف مل ناكو . اهنعيب نالعإو
 ءاوضنالاو ةيصفحلا ةلودلا ةعيابم نم « ةيسنلب ريمأ نايز ليمج وبأ هب ماق امو

 . اهتاول تحت

 مه 548 ةنس ىف ىصفحلا ىبحم ايركز ىلأ رمألل مهتعيب ةيليبشإ لهأ دقعو
 ماعلا اذه سفن ىو . مهئاربك نم دفو عم سنوت ىلإ اهم اوثعبو ء (م 1745 )

 ثعبو « ايركز ىنأ ريمألا ىلإ ًاضيأ هتعيبةنبس بحاص صالخ نب ىلع وبأ نلعأ
 . اهف نمي ملاب تقرغف « ةصاخ ةنيفس ىف هدلوعم ربمألا ىلإ ةيدهم ةبوحصم اهب
 ايركزوبأ ريمألا لبقتسا «ةتبس ةعيب رمأب معو ء«سنوت ىلإ ةيليبشإ دفو لصو املو
 ىلعو ٠ قاتنهلا ديهشلا نبا ةتبس ىلع ةيالولل بدنو « حايترالا ىهتنمب نيتعيبلا
 زيزعلا دبعس راف ابأ هيخأ نبا ةيليبشإ ةيالول بدنو « ىسنلبلا دلاخ ىلأن با اهلاغشأ
 بناج ىلإ امنوئش ىلع فرشيو « اهتبصق ىف رقتسي ىكا صفح ىنأ خيشلا نبا
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 مه "45 ةنس مرحم نم رشاعلا خيراتب ةيليبشإ لهأ ىلإ ريمألا هجوو ©0دحلا نبا

 جالصإ لبس ملل دهمي نأب مدعيو ٠ مهتعيبب هطابنغا نع اهف برعي « ةلاسر

 < بوطحلاو اونلا دنع مهداجنإ ىلإ رادبلاو « مهمالسو مهنمأ ريفوتو « مهنوثش
 , ©؟9هدادمإو هللا رصنب اوقثي نأو

 « ىصخحلا ربمألل ةعيبلا يدقت ىف « هتمهم مامتإ دعب ةيايبشإ دفو داعو
 .ىلإ نفسلا نم ةلمج ىف اولصوو « لامعألاب دع سو مهصصو

 داسفلا نم بورض باكتراب ةيقيرفإ لهأ نم رفنلا كئلوأ ماق كلانهو « ةيليبشإ

 « مهتيدم نم ةيليبشإ لهأ مهجرخأف . « اهركذ نكمال ىلا » ةعينشلا رومألاو
 موقلا ءالئه مدقم ىلإ ىدأو « ثدح ايف ببسلا وه ناك ذإ « دحلا نبا اولتقو

 .فحز ىف اببس ناك|دحلا نبا لتق» أ كلذ ىلع ةياورلا ديزتو . نيدسفملا

 دولا نبال اقداصم ةلاتشق كلم ناك ذإ « امل مهراصحو ةيايبشإ ىلع ىراصنلا

 .©0 هراصح ىراصنلا ماقو « حاصلا اذه دسف لتق الف «نيملسملا ىلع هل احاصمو »

 دخلا نبا ةسايرب تدوأ ىلا ةروثلا مايق ىف ًابس هدحو نكي مل كلذ نأ ىلع

 ءاطخأ نم ناكو « ءايوقأ نوسفانمو موصخخ دحلا نبال ناك هنأ كلذ « هتايحو

 ةدايق نم مهضعب جربخأو « مكحلا ناويد نم موصحلا ككلوأ درط هنأ « دحلا نبا

 وهو فاّمتش دئاقلا اهئامعز زربأ ناكو . ةروثلاتماقو «ةرماذوملا تمظنف « شيلا

 ةينارصنلا ةياورلا هيمستو«؟7(فاّقش صحفلا دئاقب » ةيمالسإلا ةياورلا هيمست ىذلا

 ىلا ةدهاعملا نالطب اونلعأو « ةسايرلا ددحلا ءامعزلا ىلوت لاخلا ىو . ىةدءههع

 « ىصغحلا ةيقيرفإ ريمأ ةعاط ىلإ ةوعدلا اوددجو ء ىراصنلا عم دحلا نبا اهدقع
 , ©هئاول تحت ةيليبشإ ءاوضناو

 سب #14 يب

 ثلاثلا ودنان رف نيبو دحلا نبا نيب ةمئاق تناك ىلا تاقالعلا هذه ةقيقج امأو

 مالس نيمأتو «ىراصنلا نيبو هنيب نداهلا مايقب ةليفك تناك ىلاو « ةلاتشق كلم

 )١( ص ؛4 ج نودلخ نباو « 06# ص ثلاثلا ممقلا - برغملا نايبلا ١1 .

 . "٠8و ال4 ص برغملا نايبلا ىف ةلاسرلا هذه صن عجار 0

 . 4٠٠ ص برغملا نايبلا ( ؛ ) . "م1 ص برغملا تايبلا (؟)

 آف. لع اد5 هقونءمف : 5عزتللد قلصمطةلع ال :كلذكو ء ١/1١ ص 4 ج نودلخنبا )2(

 ساتلسم قمم 0ع دن الآله ةانكتناسنهنته (1130:10 1951) م. 0
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 بحاص هرابتعاب دحلا نبأ نيب تدقع دق تناك ةدهاعم ىلإ اهدرف « ةيليبشإ

 اذه نيب تدقع ىلا ةدهاعملا طمن ىلع « ةلاتشق كلم نيبو « اهريمأ وأ ةيليبشإ

 ىدؤوي نأو « ةلاتشق كلم ةعاطب فرتعي نأ اهصالخو « رمألا نبا نيبو كلما

 مدقي نأو « هعابتأ نم هرابتعاب ؛« سيتروكلا » تاعاّتجا دهشي نأو . ةيزدلبا هيلإ
 ضعب ملستب هدهعت «كلذ قوف نمضتت ذضتت تناك اعرو . كلذ هيلإ بلط ىتم نوعلا هيلإ

 نوكس لفكي نكي مل هنأ مدقت ايف انيأر دقو . ةيليبشإ ةقطن» ى نوصحلاو عقاوملا

 لتق الف . اهلاثمأو دوهعلا هذه ىوس نيملسملا ءامعزلا ةملاسمو « تقؤملا ةلاتشق كلم

 امل ةلاتشق كلم بضغ ء ىراصنلا ةمصاخم ىلإ ةيليبشإ لهأ بلقناو « دحلا نبا
 « ددحلا ةيليبشإ ءامعز ناكو .©١)دحلا نبا هقيدص لتقل هضاعتما ىدبأو ء ثدح
 « بقاوعلا * ىبم نم ىراصنلا ةءصاخم هيلإ ىدئوي دقام « ديعب ريغ اوكردأ دق

 دري مل ثلاثلا ودئانرف نكلو « ةلاتشق كلم عم ةندحلا ديدجت ىف ىعسلا اواواحف

 ختي نأ ىري ناك دقف سكعلابو « ددحلا ةيايبشإ ءامعز عم مهافتلا دقعي نأ
 دئدنع لضفملا قيرطلا وه اذه نأو « ماقتنالاو لخدتلل ةعيرذ دخلا نبا عرصم

 اصوصخ ؛ ةيليبشإ حاتتفا ىلإ ضبني ىكل ناح تقولا نأو «٠ لمعلاو فرصتلا
 ةيأ ىلع دمتعت نأ عيطتستال « ةلوزع«« ةميظعلا ةيسلدنألا ”رضاحلا تحبصأ دقو
 «نيدحوملا نءالو « ةلاتشق كلمل عضخ دقو « ةطانرغ كلم نمال « ةلجاع ةنواعم

 وحن ثدح ىذلا دعب « ةيقيرفإ ريمأ نمالو « ةره ريغ مهتعيبب ةيليبشإ تثكن دقو
 اهيب ًادوقعم ناك ىذلا ماسلا ىهتناو ةيليبشإ وزغ ىلع رمألا |رقتسا اذكهو . هلامع

 , ©؟29نيلاتشقلا نيبو

 « ًاناكس اهرخزأ ىهو « سلدنألا رضاوح ىربك ةيليبشإ حاتتفا نأ ىلع

 نمو , ةصاخن تابهأ ىضتقي ناك + ؟عالقو انوصح اهرأكأو ؛ ابئاج اهعنمأو

 ينس دمج فل سحب تيياراو اوس
 « ريبكلا ىداولا ربت قيرط نع رحبلاب اهلاصتا ناكو « عاقلاو بصحلا ةريثك

 بجاولا نم ناك هنإف مث نمو . برغملا ةودع نم نؤملاو هادمألا قلت نم اهنكع

 ةيمامألا امنوصح رئاس الوأ عضخت نأ « راصحلاب اهذخأ' ىلع رمألا رقتسا اذإ

 ليصاحملاب اهدمت ىلا ءارضحلا اهطئاسب رئاس برخت نأ ايناثو «ىحاونلا رئاس نم

 )١( ص ؛ ج نودلخ نبا 10١.
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 الإ برستيال ىح نفسلاب رحبلا ةيحان نم امترصاحم مكحت نأ انلاثو « نؤملاو
 . رحبلا ءارو نم دادمألا نم ءىش

 نأررق نأب « هناسرفو هتداق رباكأ عم رواشتلا دعب « ةلاتشق كلم ىبّنا دقو

 هنفس ريسي آو ىركلا ةيسلدنألا ةرضاحلا عاضخإل راصحلا ةايسو ىلإ ءىجتلي

 ةيآل نملسملا ىلت هلت نود لوحيل « ريبكلا ىداولا بصم ىلإ ةيلامثلا روغثلا نم

 . .يرقلل ةودع نم لأي ةؤمرأ دانا

 ضعب ةلاتشق كلم دشح (ه 544 ةنس لئاوأ ) م 1745 ةنس فيرخ ىو

 « ةيطرق شيجو « حار ةعلق ناسرفو بقاي تنش تنش ناسرف نم امسالو « هتاوق

 فستني ذخأو «ةنومرق هاجت ريبكلا ىداولاريعو « ةيليبشإ بوص هتاوق ىف راسو

 ىلع كلانهو . نيملمملا نم ىلي نم رسأيو « اهعايض برخعو ةقطنملا هذه عورز
 « سراف ةئامس+ اهماوق ةوقف هعباتو هفيلح رمحألا نبا هافاو « ةنومرق نم ةبرقم

 ©2رياج ةعلق وحن ابونج ةكرتشملا تاوقلا تراسو . هدوهعل ًاقفو هنوع ًامدقم

 ةيمالسإلا اهتيماح عانقاب رمحألا نبا ىهتناو « قرشلا بونحلا نم ةيليبشإ نصح

 «ةعلقلا ثلاثلا ودنانرف ملستو « قازرألاو لاومألل انوصو ءءامدلل انقح اهميلستب

 ثعبو . ؟9اهنيصحتو اهحالصإ ىف ىراصنلا ذخأو « ةينارصن ةيماح اهم عضوو

 ذاتسأ ايروكىالبو وسنوفلأ نود هرخأ ةدايقب هتاوق ضعب كلذ دعب ودنان ف

 صحف بيرختب موقتو « ابرغ ريبكلا ىداولا ربعت ىكل « بقاي تنش ش ناسرف

 ةلاتشقو ةطانرغ تاوق نم ةكرتشم ةلمح ثعبو « ةيليبشإ مامأ دتملا فرّشلا

 تقولافو . شيرش صحف بيرختب موقتلو « ابونج ريستل «حابر ةعلق ناسرفو
 ةافو أبن ةلاتشق كلم ىلع درو « اهتمهمب لك ناتلمحلا ناتاه هيف موقت 7 تناك ىذلا

 ىلإ راسو « هتاوقىف « ةطانرغ كلم فرصو « وزغلا ماتتخاب رمأف « هتدلاو

 . ءاتشلا نم ابناج ىضق كلانهو « نايج ىلإ اهنمو ةبطرق

 رحبلا ريمأ ناك كلذ ءانثأ فو . ةيليبشإ حاتتفا ىف ةلحرم لوأ هذه تناكو

 ةراحبلاب هتحشو «٠ ايوق الوطسأ ايريتنك روغث ىف دشح دق ٠ سافينوب نومار

 ةيلاتشقلا ةسينكلا صصخت نأب رارق ىلع ابابلا نم ودنانرف لصحو . نؤوملاو دندلباو
 راس ةبهألا هذه تمت املو . برحلا تاقفن ىف ةمهاسملل اهمتاداريإ ثلث ةينويللاو

 )١( قاعملف ع 6بدفهتمو ةينابسإلاب ىو .

 . 76و 78 ص ةينسلا ةريخذلا عجار (؟)
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 (م11410١/ ةنس فيص ) ةلمحلا زبهجتل ازكرم اهذختا ىلا ىهو « ةبطرق ىلإ ودنانرف

 سويلطبو نويل تاوقو « ةينيدلا ناسرفلا تاعامج تاوق تدشتحا كلانهو

 ةيليبشإ نوصح عنمأ ىهو « ةنومرق ىلإ هتاوق ضعب ودنانرف ريسو « اهريغو
 تقلل + « اهب ةطيحما طئاسبلا رئاس تبرخف « قرشلا لامشلا ةيحان نم ةيمامألا

 ةينارصنلا ةياورلا ديزتو « ةلاتشق تايالو فلتخم نم ىرخأ تاوق كلذ دعب اهم
 وهو « ةنومرق ىلع ةدفاولا دوشحلا نمض تناك « ةطانرغ تاوق نأ كلذ ىلع

 نأ عقاولاو . ©0ةيليبشإل ىلاتشقلا وزغلا شيج ىف رمحألا نبا كارتشا ىنعي ام

 راوسأ تحت « هدنجو رمحألا نبا دوجو ديدوت « دعب ىرن اهسح ةيمالسإلا ةياورلا

 دوشحب ةنومرق ىراصنلا قوطو .©2ةرصاحما ةيلاتشقلا تاوقلا بناج ىلإ ةيليبشإ

 « عافدلا ثبعب اونقيأو « دوشحلا هذه ةماخض ةنومرق لهأ ىأر الف « ةمخض

 كلم لبةف « ام ةدجن اهلالخ مهلصت مل اذإ « ربشأ ةتس دعب ةنيدملا ملست اوضرع

 ءاذحب ةيلامث قيرط نم ةيليبشإ بوص هتاوق ىف راس مث « ضرعلا اذه ةلاتشق
 « هتعاطب اهلهأ فرتعاو « نامألاب ةرول ىلع هقيرط ىف ىلوتساو « ريبكلا ىداولا

 « ريبكلا ىداولا ىلع ةيليبشإ ىلامش ةعقاولا « ةنالطنق ىلإ كلذ دعب راس مث
 قإ كلخ دعب فيصقاو ملسم ةئامعبس اهنم رسأو « ةونع اهمحتقاو « اهحجاهو
 ةبيرقلا ةنيرجتملس كلذكو « ةنالطنقل ثدح امب ًارابتعا اهلهأ ملسف « ةنايلغ

 ىداولا ىلع ةعقاولا ةنيصحلا ةعلقلا ةدلب ىلإ هوق كلذ دعب ودنانرف ثعبو « اهنم

 . ةمواقملا ىلع تممسو اهتيماح تدمصف « ةيليبشإ ىلاهث نم ةبرقم ىلع ؛29 ريبكلا
 . ةنيدملا نع عافدلا ىف اهتيمهأل ًاريدقت نؤوملاو دنحلاب اهونحش دق ةيليبشإ لهأ ناكو
 اهتيماح تجرخو « تالآلاب نويلاتشقلا امرضو « اهرصاحم نأودنانرف رطضاو

 رئاس بيرختب ىراصنلا ماقو « ةفينع كراعم ىف ىراصنلا عم كبتشتل ةرم ريغ

 ىلع ىنأ نب نسحلاوبأ نصحلا دئاق ىأر اربخأو « عورزلاو موركلا نم اهلوح ام
 قفتاف ء وحتلا اذه ىلع عافدلا ىف رمتسي نأ ثبعلا نم هنأ «قباسلا ةنومرق مكاح

 نأو « ةيليبشإ ىلإ سراف ةئامئالث مهو « هدنج ىف بحسني نأ ىلع ةلاتشق كلم عم

 )١(  749تقماعم 0ءمعرمل (8ف4. طلفقل) ال. !آ1. م. .

 . 1١6٠0 صال ج نودلخ نبا (؟)

 « 0«:هد ىه ةنيرجو « 0نأا!ءمو هنايلغو « ©ههانااههه ةيئابسإلاب ىه ةنالطنق ( ) ١

 4لاعم16 عا 810 ىه ربنا ةملق وأ ةعلقلاو



 الا

 « ةعلقلا تطقس اذكهو « ةنكمملا طورشلا لضفأل آقفو « نامألاب ةنيدملا ملست

 « لاهشلاو قرشلا ةهج نم ةيليبشإل ةيمامألا نوصحلا رئاس تحبصأ اهطوقسبو
 . ؟2نييلاتشقلا ىديأ ىف اهلك برغلاو

 ةنواعم ىف ةطانرغ كلم رمحألا نبا هب ماق ىذلا رودلا روصتن نأ عيطتسنو

 ذنم « ةماحلا نوصحلاو دالبلا نم ةريبكلا ةعومجملا هذه عاضخإ ىلع ةلاتشق كلم

 عانقإو « نامألاب ملستلاب اهنع نيعفادملاو اهلهأ عانقإب كلذو « ةعلقلا ىتح ةنومرق
 معزلا رود نأ ىلع ع ملستلا طورش ىف لهاستلاب ىرخأ ةهج نم ةلاتشق كلم

 ةرزاؤمو ىراصنلا ةنواعم ىلإ ىرئس امك هادعت لب « دحلا اذه دنع فقي مل ملسملا

 . ةلاعف ةيباجمإ ةقيرطب « نيملسملا دض مهدوهج
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 ةيعافدلا اهطوطخو ةيمامألا امنوصح رئاس نم ةيليبشإ تدرج نأ دعبو انهو
 نكت ملو «ىركلا ةيسلدنألا ةرضاحلا حاتتفا ىف ريخألا ةلحرملا رود ىتأي « ىلوألا

 . ملستلا ىلع ,غرت ىح « اهقاهرإو اهترصاحم ىوس ةلحرملا هذه
 « سافينوب نومار ةدايقب ىنارصنلا لوطسألا مدقمب راصحلل ديهملا أدبو

 لاجرلاب ةنوحشم «ةريغص ىرخأ ةدعو ةرببك ةنيفس ةرشع ثالث نم فلأتي ناكو
 هترزاول. ةيرب ةوق' سيصختو « ريبكلا ضاولا بصم هايم ىل] ةلوعدو + نؤللو
 ىنأت تاوق ةيأ دز ىلع ايناثو « رحبلا ةيحان نم ةنيدملا راصح ماكحإ ىلع
 . ةيليبشإ وأ ةتبسوأ ةجنط نم ءاوس « هتزجانمل

 رشع سماح ا ف كلذو « ةيليبشإ ىلإ ابونج هتاوق ىف ةعلقلا ةدلبودنانرف رداغو
 راضح نكي ملو . راصحلا مظنتل هتطخ عضي ذخأو « 117417 ةنس سطسغأ نم

 «ةيرحبلاو ةيرلا تاوقلا رئاس نواعت نم هقيقحتل دبال ناكو « الهس ًارمأ ةيليبشإ
 ىلع نملسملا ثاجهل باسح لمعي نأ ىرورضلا نم ناك دقف ىرخأ ةهج نمو
 ةنسح ةرخاز ةعفادم تاوقب جومت ةيليبشإ تناك دقو « ةيئارصنلا تاوقلا فلتخم
 «راصحلا اذه ثودحل آعقوت ماعطلا نم ةرفاو تاينكب ةنوحشم تناكو « ةبهألا
 فرشلا صحف ليصاحم اوعمجم نأ ةنيدملا لهأ عاطتسا نأ ظحلا نسح نم ناكو
 «ريبكلا ىداولا ةفض ىلع ةطبارملا ىف نييلاتشقلا ةمهمتناكو . ىراصنلا مدقم لبق

 نفهتعم 0عهعتسلا ال, 1[. م. 749 8 180 ةعرسوم ىف ليصافتلا هذهرئاس تددو )١(
 . 1. ةممعملع# : ةطاقز و. 106-104 : ًافيأ عجارو
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 نصح ةيماح تناك ذإ « ةقاشلا رومألا نم ةيئاجفلا تامجهلا نم ملوطسأ ةياهل

 تاوقلا دده « ربلا ىلع عقاولا ىنونحلا ةيليبشإ نصح وهو « ةيمالسإلا جرفلا
 فرشلا قيرط ناك دقف كلذ نع الضفو « رارمتساب ربذلا ىلع ةطبارملا ةيلانشقلا
 . ةظحلةيأ ف نييلاتشقلاءىجافي نأهعسوب ناكو «ةلبل بحاص ظوفحمنبا مامأ احوتفم

 « ةيليبشإ راصح ى هتطخ ذيفنتل دهمب ةلاتشق كلم هيف ناك ىذلا تقولا ىنو

 دقو . اوعسوام لكب مهتيدم نع دوذلل نودعتسي مهناج نم ةيليبشإ لهأ ناك

 «ةيلييشإ لهأ عافد نع « ةينارصنلا ةياورلا قيرط نع اهسالو « خبراتلا انل لمس

 عم انيلإ مدقتال « ةيمالسإلا ةياورلا نكلو . ةيحضتلاو ةلاسبلا نم ةعئار ًافعص

 ل ىوس انل ركذتال ىه لب . عافدلا اذه نع ةيفاش ليصافت فسألا

 . ًارهش رشع ةسمخ تلاطتسا ىلا «ةديحملا ةيعافدلا ةكرعملا هذه اوداق نيذلا ءامعزلا

 «بيعش نباو « نودلخ نب ىبح ,هئالمزو فاّقش دئاقلا نع ءىشب انفرعتال ىهف

 ىلع ربسلا ةعبت مهلع ردقلا ىلأ نيذلا « ةيليبشإ ءامعز مهو « رايخ نب دوعسمو

 ةملك ىف فاقش نع انثدحت اهنأ كلانه ام لكو «ةقيقدلا ةرفلا كلت ىف « اهرياصم

 هللا ءاضق عم ببسلا ناك ىذلا « روهشملا فاقش صحفلا دئاقب  هفصتو « ةرباع

 ءامعز نع ةينارصنلا ةياورلا انثدحنو . 20م ةيليبشإ ةنيدم ىراصنلا لوخد ىف ىلاعت

 انايحأ هيمستو « فحم ابدل وهو فاقش مهنم ركذتف « اهراصح تقو ةيليبشإ

 ءاقتسا ىف دمتعن نأ انل دبالف اذإو . ©9بيعش نبا سيئرلاو , فاقشلا نسحلا وبأ

 نيذلا ءامعزلا لامعأ كلذكو « ريخألا ةليبشإ ريصمم تنرتقا ىلا ثادحألا ليصافت

 . ةينارصنلا ةياورلا لاوقأ ىلع صخألاب « ذئدنع اهوداق

 ىدامج ) م 17417/ ةنس سطسغأ نم ىناثلا فصنلا ىف ةيليبشإ راصح أدبو
 « ةيقيلحلاو ةينويللاو ةيلاتشقلا بئاتكلا تمساقتو « ('ه 548 ةنس ىلوألا

 هتلحم ثلأثلا ودئانرف برضو « راصحلا قطانم « ةينارصنلا تاوقلا نم اهريغو

 هنكلو « ىنارصنلا لوطسألا نفس نم آبيرق « ريبكلا ىداولا رب ةفض ىلع ابونج

 ىمسي بيرق ناكم ىلإ هتلحم لقني نأ « ةفينعلا نملسملا تاجه ءازإ رطضا

 هتمهم تناكو « ريبكلا ىداولا بصم هايم ىئارصنلا لوطسألا لتحاو . « ةطالتب »

 ١ ( نص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا 400

 تاكماعم 0ءمعبدت ز طله. 1011, 1122 8 1123, -قق. ةردسعمأع : طانواممأاك (؟)

 6ءمعبما لع عمدهقز 1. !ال.م6و



 تبوس

 تأي مو . رحبلا قيرط نم ةنيدملا ىلع نؤملاو دادمألا دورو عنمب نأ ىه ىلوألا

 ربلانم ءاوس « ةيحان لك نم تقوط دق ةيليبشإ تناك ىتح « سطسغأ ٠١ موي

 رجالا قنا ةودتو: : سفنلا اهل رطفنت ىتلا توم وكلا رحبلا وأ

 « ةرصاح ا ةينارصنلا تاوقلا بناج ىلإ « هناسرف نم ةوق سأر ىلع ةطانرغ ريمأ
 بقايتنش ناسرف بناجيىلإ هتاوقب طباري ناكو «ةلاتشق كلمل هتادهعتب ءافو كلذو

 هتيدو هتمأ ءادعأ عم كرتشي ملسملا ريمألا اذه ناكاذكهو « جرفلا نصح ىنونج

 ةوعد قمو اهلهأ ديرشتو « اهحاتتفا ةلواحمو « ة.مالسإلا ةرضاحلا قيوطت ىف

 « ملسما ريمألا باج نم نيشملا فرصتلا اذه نودللخ نبا انأ رسفيو . امم مالسإلا

 لهأ نم ماقتنالا ىلإ ٠ وحنلا اذه ىلع ىراصنلا ةنواعع ىري ناك رمحألا نبا نأي

 كلذ نأ ىلع . 20ةنيدملا نم هوجرخأو « هتعاط نع اولكنو هولذخ مهنأل « ةيليبشإ

 لئاسو تمدع اهنأ وأ ةيجراخلا اهقئالع رئاس تعطق دق «ةنيدملا نأ ىنعي نكي مل

 ةينارصنلا ةياورلا اهلجست ىلا قئاقحلا نف . برغملا ةودع عم ايس الو « لاصتالا

 ناك « ريبكلا ىداولا هايم ىف ىنارصنلا لوطسألا هيف طباري ىذلا تقولا ىف هنأ

 نفس بلاغلا ى اهمظعمو « ةيمالسإلا نفسلا نم ددع هايملا سفن ىق دجوي

 « فرشلا ىداوب ةيليبشإ لاصتا نأو « ةجنطو ةتبس هايم نم تمدق « ةيبرغم

 ريبكلا ىداولا ريع هب اهطبرت ىذلا ةنايرط ىبرغلا اهنصح قيرط نع الوفكم ناك

 مغرلاب تلازام ناوملا تناكو . ةمخض ةيديدح لسالسب ةتبثملا نفسلا نم ةرطنق

 قرغو ء فرشلا نمو « ةودعلا نم « ةروصحملا ةنيدملا ىلع درت « راصحلا نم

 مهماها نورصح نيوقلا ةلاح ىلإ مهنانئمطال « ةيليبشإ لهأ ناكو « سلدنألا

 نوملسملا ظن دقو . صرفلا تحنس الك مهعم كابتشالاو « ىراصنلا ةلتاقم ف

 مهم ىمو « ةرم ريغ ةميزملاب ىراصنلا بيصأو « ىراضنلاب عاقيإلل نيك ريغ
 ةوق قف نوماسملا جرخو « ةحداف رئاسخم « حابر ةعلقو ةرطنقلا قامرف

 تنافنإلاو وسنوفلأ دهعلا 37 تاوف'ايتحرف اقلكلملا ةلحما تمحاه ةريبك

 ناكو . رئاسحلا ضعب تدبكت نأ دعب ةنيدملا ىلإ تداعف « ىكيرنإ

 نوموقيو « ةرواحملا عايضلاو ىرقلا ىلإ نوجرخم راصالا لالخ ىراصنلا

 « قئادحلاب ةصاغلا ةريحبلا ةينم اومحتقا مهن كلف قفز امماهتناو اهيرختب

 « نودحوملا اهأشنأ دق ناك ىتلاو « ةئيدملا اة برج قال « ضايرلاو

 )١( صال ج نودلخ نبا 151١.
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 « نيملسملا نم اهم ناك نم اولتقو « بايثلاو عاتملاو ةيشاملا اوبمنو « اهنف اوئاعو
 .قرشلا اهامش ىف عقاولا « هنيرقم ضبرب كلذ لثم اولعفو « اهرود اوقرحأو

 « ىنارصنلا لوطسألا ةمهم تناك د قف « ريبكلا ىداولا بصم هايم ىف « امأو
 نفسلاتناكو «ةقاش ةمهم ءرحبلا قيرط نم «ةئيدملا نع نوملاو دادمإلا عطق ىهو
 « ةينارصنلا نذسلا هجو ىف ريثت «٠ ةتبسو ةجنط هايم نم تدرو ىلا ةيمالسإلا

 لمعتو « ةودّعلا نم ةدراولا نوملاو دادمألل قيرطلا حسفت مت تناكو « ةمح اباعص

 كلذ قوف نوملسملا ةراحبلا لواح دقو «ةنيدملا ىلإ اهليبس دحن ىبح « اهنيامح ىلع
 نم مهمحت « لعفلاب اهنم اوبرتقاو « ةينانويلا رانلاب ةينارصنلا نفسلا اوقرحي نأ

 ةبهنلملا داوملاو تيزلاب ةءولمم نيعاوم مهمامأو «دنحلا نم دوشح ضعب ربنا ةفض

 أجلف « رحبلاو ربلا نم نيملسملا اومجاهو « ةلواحلا ىلإ اونطف ىراصنلا نكلو

 «ةديدش ةكرعم نقيرفلا نفس نيب تبشنو « ةنايرط ةعلق ىلإ ءىطاشلاب نيذلا دنحلا
 نأ اوعاطتسا ئراصنلا نكلو « ةبهلملا مه داوم اوفذقي نأ نوملسملا عاطتساو

 ةيرحبلا كراعملا نكلو « ةلواحلا تلشف اذكهو . اهعالدنا لبق رانلا اودمخم

 تدفو « م 1744 ةنس عيبر ىفو . رارمتساب نيقيرفلا نيب مرطضت تناك ةيئزحلا
 « ةلاتشق ناسرف نم ةوق اهنم « دنحلا نم ةريثك فئاوط ىنارصناا ركسعملا ىلع

 دنهع ىو وم وفلأ ةقايقب « ةينولطق نايمرف نم ةوقو + وينتوقلا دهنلا لوا ةةايقب
 ةوقو «لاغترلاا دهع ىلو ورديب ةدايقب نيلاغترملا ناسرفلا نم ةوقو « نوجا رأ

 انحوي مدق كلذكو ءوراه ىد ثيبول ةدايقب ةمدقلا ةلاتشقو ةينوكسب دنج نم

 ةنيدم نم ىرخأ دوشح تمدقو « ةيقيّلج دنج نم ةوق ىف بقاي تنش نارطم
 ناسرفو «نابهرلاو ةفقاسألا نم ريثك دفوو ءاهربغو « ةيروقو« نيلدمو « ماس

 فى « ةرصاحملا تاوقلا ىلإ « ةديدحلا دوشحلا هذه تمضناو « ةينيدلا تاعارملا

 تكحأو « ةيليبشإ لوح راصحلا ززع اذكهو « راصالا قطانم فلتخم ىف

 ىهو « ةدكؤملا ةنومأملا « ةليسولا ىلإ أجلي نأ « ةلاتشق كلم لوعو « هتاقلح

 . نامرحلاو عوجلاب مللستلا ىلع اهماغرإو « عاطتسي ام ىصقأب ةنيدملا قاهرإ

 «ةدماص ىهو رهشأ ةعست ءاهز ةيليبشإل ىراصنلا راصح ىلع ىضم دق ناكو

 تاقلح اهوح تككحأ ذم اهلكلو « ىراصنلا ةعفادم ىلع ًارارصإو اتابث دادزت

 اهنم برتقي عوحلا حبشو « ًائيثح اهلإ بدي قيضلاب رعشت تذخأ ء راصحلا
 اهتعلق « ةنايرط ىوس ءىطبلا سفنتلل ليبس ذئدنع اهدل قبي ملو . ًاثيشف ًائيش

 ( 7 ج نيدحوملاو نيطبارملا - ) ١”
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 « برغملا ىلإ مهم رص ةيليبشإ لهأ ررك انهو .فرّششلا ىلع ةفرشملا ةيبرغلا ةيبونحلا
 داجنإلاو ثوغلا نوسمتليو « ةرماغلا مهتحم نوفصي « هئامعزو هئارمأ رئاس ىلإو

 مهاربإ « ذئموي ةيليبشإ رعاش ةبسانملا هذه ىف همظن امم ناكو . تقولا تاوف لبق

 مهتحتسيو «ةودعالهأ اهنف خرصتسي « ةرثؤم ةديصق ليئارسإلاليبشإلا لبس نبا

 : لوقي اهفو نيدلا ىف مهناوخإ ةرصن ىلإ ةردابملا ىلع

 رشحملا زوفو ايندلا ةزع ىه ردصملا حاجن نوضف ًادرو
 رفا انقلا نيب مكل ودبي ٠ رمضم رصنب مكب داهحلا ىدا

 رضخألا معنلا ىلإ جاجعلا ربع اوبكراو زع رادل رايدلا اولخ
 ردكم ريغ ضوحلا ءامب اوورت 2ئرسلا ىف لهانملا ردكاوغوستو
 ريكأ نع ارباك ةئيمحلا ممش  اوثراوت نيذلا برعلا رشعماي

 ىرتشملا ءافو مكتمو وعيب مكحاورأ ىرتشا دق هلإلا نإ

 رصعألا مددق ىف دهمت مكاو | مكيبنا نيد رصنب قحأ متنأ
 ©2رمسأ نول لكب ءانبلا كاذ اومحدتاف هنكر ميلب منأ

 لهأ ةنحم ابف فصي « ةليوط ةديصق نوره نب نوره ىموم وبأ ظنو

 « بوطخلاو مالآلا فونض نم اهلهأب لزن امو « ىراصنلا اهقوط اًميح ةيليبشإ
 ءاج دقو « اهلهأ كرادتو « اهداجنإ ىلإ اوردابي نأ ةودّنعلا لهأب ابف بيبمو

 :اهوأ ىف
 امر نيح رودقملا كدصقأ صمحاي

 ةلاظ رهدلا دي كيلع ترج

 اذإ تاثداحلا نأ بسحأ تنكام

 دف بابشلا ناتف كنسح ناك دق

 اهفراخز نع انترجز ةنجاي

 اممذ الو الإ ىدرلا كيف قح مل

 امكح اذإ ءىش ىف رهدلا لدعيال

 املسلا كل ىتاتال ءوسلا كب تمه

 امرهلاو حبقلا اهم تضوعتبصأ

 امدنلاو تبلا انمزلف انبونذ

 : ةودعلا لهأ مه ضابنتساو « هبئاصمو راصحلا فصو ىف اهنمو

 اهتكاف عاملا تافه رملاب اضفلا عرذ

 امأسلا هب وكشتال كلفلا هنم رسج

 امطح اهل امادقأ لذلا نم اوكشت

 هب قيضي عمج قى صمح اوممميو
 مه ماقو ىداولا ىف ريقلا اونطوتساو
 ةقثوم ديقلا ىف تدغ ىراسأ مكف

 )١( اهدعب امو 74 ص « ةينسلا ةريخذلا بحاص ةديصقلا هذه انل دروأ .
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 افطتخم لظ عيضر عيرص مكو
 بدن ىبسألا قبأ ةنايرطب م

 ةعماج نسحلل فرع اهسحاي

 اه لقو صمح ىلع كباف نيعاي
 اهنكاسو ايندلا اع تبيصأ دقو

 امم ريصتلا لق ذإ رفكلا ام اطس

 اوشعتنا ةودعلاب الا ىداو لهأ اي

 مكلوحو انع مكئطبي اذاف

 انعمج نيدلاف بجاو انقحو

 بثك ىلع انعمسأف انوعد دقو

 امطف دق جاومألاب وهف همأ نع

 الك الك ادجو ثعبي بلقلا ىف
 اج ىمعنلا الإ ال طق راطام

 انك ةلمز# اع 15 ءاكيلا كنم

 الث دق نيدلا نكر حبصأو ًاقح

 الس ام مالسإلا اهل زعم نف

 امقس هب ىنشأ دقف ءامذلا اذه

 اممر تحبصأ موق راد اورصبت نأ

 امظتنم لازا٠ ىذلا راوحلا عم

 © اقلاو ساطرقلا دفنتسا دق امب

 .أ « ىبرغلا بونحلا نم ةيليبشإ نصح ةنايرط ةعلق ىلع ءاليتسالا ناكو
 ةرطنقلا مطحت نأ اهلع ءاليتسالا ةلواحم لبق دبال ناكو « ىراصنلا لاب لغشي ام
 تناكو .بهذلا جرب دنع « ريبكلا ىداولا ربع ةيليبشإب اهطبرت ىلا «ةمخ.ضلا ةيوقلا

 ةمخض لسالسب ةتبثملا نفسلا نم ةعومجم نم « انمدق امسح نوكتت « ةرطنقلا هذه

 لوطسألا دئاق سافينوب زهجو . لعفلاب ىراصنلا همزتعا ام اذهو . ديدحلا نم
 نابكرملا عفادو . امهادحإ ىف بكرو ؛ نيريبك نيبكرم ضرغلا اذه ىنارصنلا

 ى ةرغث ثادحإو « ةيديدحلا لسالسلا عطق ىف ا”هادحإ تحجنف « ةرطنقلا وحن

 « هبكرمو سافينوب ىمحيل ةريبك ةوق فودنانرف كلملا عرسأو « ةرطنقلا ىف
 ثداحلا كلذ عقوو « ةئيدملا لهأو « ةنايرط ىف نيملسملا نيب ب لصفلا ققحيلو

 .م 1744 ةنس ويام نم ثلاثلا مويلا ىف

 بترت ذإ « نيماسملل ةديدش ةبرض وحنلا اذه ىلع ةرطنقلا مط ناكو

 وهو « فرّشلا قيرط عطقو « ةنيدملا نيبو « ةنايرط ةعلق نيب لصفلا هيلع
 نأ دعب « ناوملاو تاوقألا داريتسال « نيروصحملا ايقاب ناك ىذلا ريخألا ذالملا

 اهضرعتو ةنايرط لزع هيلع بترت اك . رطاخللا .ظعأب افوفحم ربا قيرط ىحضأ
 . ةرطنقلا مطحترثأ ىلع لعفلابىراصنلا هيلع لوع ام اذهو . ىراصنلا موجهرطنلل

 )١( "م8 ص برغملا نايبلا ىف اهلكأب ةديصقلا هذه صن ىراذع نبا انل دروأ - #584 .
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 اوناك نيملسملا نأ كلذ . ةلبس ةمهم نكي مل ةنايرط ىلع ءاليتسالا نأ ىلع
 اهونحش دق كلذل اوناكو « ةيعافدلا ةنايرط ةيمهأ نوكردي اوناكو « رذح ىلع

 ةباصإ نوعيطتسي ةامرلا نم ةعامج صخألاب ام اوبترو « نؤملاو حالسلاو لاجرلاب

 ةفيثك تاوقب ىراصنلا اهمجاه امل هنإف مث نمو . دعب نع مهفئاذقب ناسرفلا
 ررك ذئدنعو « ةعرسب لوألا موجملا اذه مطحت نأ ةيوقلا اهتيماح تعاطتسا

 كئدنع ةعلقلاب ناكو « ةلواحم لك نوطبحم نوملسملاو « ةدشب مهموجه ىراصنلا

 ةعلقلا ماحتقا ىف ىراصتلا لشف رركت املو . فاقش دئاقلا لوألا ةيليبشإ | معز

 نكلو« هب ة ثادحإل روسلا ىلإ نيرافحلا عفدو « هتاوقب ودنانرف اهنم برتقا

 ةرصاحم ىلإ ىراصنلا دمع ذئدنعو « ةلواحنا هذه طابحإ ىف ًاضيأ اوحجن نيملسملا

 « راصحلاب اهذخأ اومزتعاو « تالآلا فلتخمم اببرضو « ًارحيو ارب ةعلقلا

 ةلص لك عطق ىف فينع دوهجم دعب تحجنف ةعلقلا لفسأ ربا ىلإ مهنفس تمدقو

 . ةيليبشإ نيبو ةنايرط نيب

 ةرضاحلاو « موي لك دتشي وهو « ةنايرطو ةيايبشإ لوح راصحلا رمتساو
 ار ع رس سايس يوما ب ويح

 . نيروصحملاب كتفي عوحلا ذخأو « تاوقألا تدفن ىتح « ةبرخملا

 0 اهلك قفارملا اومدعو » : هلوق ىف ةروصحملا ةنيدملا ةلاح ئراذع نبا

 « روظنم نبا ىماقلا هيقفلا لثم ءاينغألا رايد ضعب ىف ناكام الإ « اهليلجو
 ىرلاو لاتقلاب سانلا رمأيف « ةنيدملا نع ىراصنلا عالقإ ىف عمطي ناك هنإف
 تامو . ىراكسب مههامو ىراكس نوشمي « ىرايح كلذ عم سانلاو « لابنلاب
 «دولحلا سانلا لكأو « ريعشلاو حمقلا نم ةمعطألا تمدعو « ريثك قلخ عوج اب

 نامرحلاو عوحلا كتف اذكهو دونحلا فانصأو ةماعلا نم ةلتاقملا تينفو

 رمتسا قهرم مراص راصح دعب ةرمتسملا كراعملا مهتتضأو « ةيليبشإ لهأب ضرملاو

 نودحوملا كرحتي ملف « داجنإلاو ذاةنإلا ىف لمأ لك ضاغو « ًارهش رشع ةسمخ

 كرحتيملو « ةفالحلا بقل ذختا ىذلا ةيقيرفإ ريمأو « نيرم ىبب ةحفاكمب ملاغشنال

 امم ًارابتعا ًاضيأ امرو « هلامع وحن نيليبشإلا فقوم نم قبس امل ةيقيرفإ ريمأ

 غلب الف .رسيأو برقأ اهداجنإ ناك دقو « ةيسنلب ذاقنإل هتلواحم لشف نم ثدح
 نكمتيل ةنده ئراصنلا ىلإ « ةنايرط ىف وهو فاش دئاقلا بلط « هدشأ قيضلا

 )١( ص برغملا نايبلا  #8١"مالو .



 تت 18 دع

 فقوملا ةنيدلملا ءامعز ثحبو . مبلستلا ىلع مهعم مهافتلاو «ةنيدملا لهأب لاصتالا نم
 « ةنيدملا ةيابجو رصقلا ةلاتشق كلم ىلإ اوملسي نأ ىلع اوقفتاو « هيحاون رئاس نم

 ةلاتشق كلم نكلو «مهكولمل هنوعفدي اوناك امم رثكأ سوككملا نم اوعفديال نأ ىلع

 رصقلا اوملسي نأ اوضرعو ءامعزلا داعف « اتاي ًاضفر ىئثزحلا ضرعلا اذه ضفر
 .ىرخأ ةوطخ اومدقتي نأ ءامعزلا رطضاو . ًاضيأضرعلا اذه ضفرف «ةئيدملا ثلثو
 فصنلا كري نأو « نومل.لا هيل نأ دعب « ةنيدملا فصن اوملسي نأ اوضرعف

 ىراشتسم ضعب حصنو . لصافروس نيفصنلا نيب ماقي نأو « نيملسملل رخآلا
 اهلك ةنيدملا ملستي نأ ىلع رصأ ةلاتشق كلم نكلو « ضرعلا اذه لوبقب هيلإ كلملا

 , ©0طورش نودو ةرح

 « موتحلا مهريصم لوبق نم ادب « اهلهأو ةيليبشإ ءامعز ري مل ذئدنعو
 لثممقي يرط نع كلذو « ةنيدملا ملست ىف ةلاتشق كلم نيبو مهيب ةضوافملا ترجو

 ملست نأى لع نيقيرفلا نيب تاضوافملاتبتناو «سيرابلا وجر در نود ؛ ةلاتشق كل»

 ًاهحورص نم مدهسال « ةميلس ةرح ةلماك ةنيدملا ملست نأ :ةينآلا طورشلاب ةنيدملا
 ةلوقنملا مهتعتمأ لك مهعم اولمحي نأب مهل حامسلا عم اهناكس اهرداغي نأو «ءىش

 « ملستلا طورش عضوبقع هئالخإ دعب لاحلا فرصقلا ملسي نأو ؛ حالسلاو لاملاو
 دئاقلا ىلإ ةلاتشق كلم ىطعي نأو « اهل ةءباتلا ىضارألا رئاس ةنيدملا عم ملست نأو
 ةلبل مث «جرفلا نصحو هقولش «فرشلا دالب نم « بيعش نبا سيئرلاو « فاقش
 ةيوسنا رهشلا نع لقتال ةلهم ةنيدملا لهأل حنمُت نأ ىلع قفتاو « اهحاتتفا مت ىبم

 . ليحرلل بهأتلاو « مهرود ءالنإو مهتوئش
 « ةالولا رقم وهو « رصقلا م اس .: نيقرفلا ني نيب ملستلا دهع عق مقو املو

 ثعبو « ةلاتشق كلم ىلإ « 0 باب نم ةبرقم ىلع ةنيدملا ىنونج ىف عقيو
 مويلا ىف كلذ ناكو « ىلعألا هجرب قوف ىكلملا هراعش عفربل هبودنم ةلاتشق كلم

 نينثالا موي قفاوي وهو ء م 1748 ةئس ريفون رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا
 ةيمالسإلا ةياورلا هعضت ىذلا مويلا وهو ء ه 545 ةنس نابعش نم سماحلا

 وه «رخآ خيرات دجوي هنأ ديب . ©9© ىراصنلا ىديأ ىف ةيليبشإ طوقسل

 لل اماسعمأع : زطتلز 1. لال. م. 59: ل. 0هممملعم : ذهتفز م. 118 هفمتعم )١(

 نعمعسملم مله. 2

 هنإ راطعملا ضورلا بحاص لوقيو . #40 ص ٠١ ج ( ةرهاقلا ) ةلكتلا ىف رابألا نبا (؟)
 . ( 38 ص ) نايعش نم ثلاثلا مويلا
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 . اهطوقس خيرات انايحأ ريتعي وهو « ةنيدملا ىراصنلا لوخد خيرات

 عيبو « مهتوئش ةيفصتو « ةنيدملا ءالخإ ىف رهش ءاهز نوملسملا ىضقو
 مهنم نيرجاهملا نيمأتل هناسرف نم تايرس حرسي « ةلاتشق كلم ناكو « مهعاتم

 قيرطب مهْنم نيرجاهملا نيمأتل ةتبس رغن ىحو « شيرش ةنيدم ىح را قيرطب
 قامو « ةريبك نفس سمخ نم نوكتي الوطسأ ضرغلا كلذل صصخو « رحبلا
 « اهددع ديدحت بعصي نيملسملا نم ةريفغ عومج ةيليبشإ نم تجرخو .2105 ريغص

 « اهنم نيرجاهملا ددع ةيمالسإلا ةياورلا انل ددحت ملو . تاقبطلا رئاس

 1 ب ل ويم لكل ماعاد 12: ماسلا عرش نإ لال لوقا ايكو

 تاياورلا ضعب ردقتو . ©9 مالآلاو لاجوألا نم مهم لحامم « ماعو صاغ

 اورجاه فلأ ةثام مهنم « فلأ ةثاعبرأب نيملسملا نم ةيليبشإ لهأ نم جرخن نم

 اوقرفتو . 2”شيرش قيرطب ًارب اوراس فلأ ةئامئالثو « ةتبس ىلإ رحبلا قيرطب

 «ةطانرغ ةكلمم سلدنألاب م رثكأ دصقو . برغملاو سلدنألاب ءاحنألا فلتخم ىف

 رحبلا ريع نم دصقو « سلدنألا ىنرغو ةلبل ةروكو « رمألا نبا عيجشتب كلذو
 اهرداغنم ةمدقمى ناكو « سنوتو ةتبس اهسالو « برغملا ر روغث فلتخم ىلإ مهنم

 تاعاطقإو حنم نم هيلع ىراصنلا هضرع امب لفحم ملو « فاقش دئاقلا اهميعز مهنم

 لخدتي نأ عاطتسا هنأ رهاظلاو ءدانجألاو داوقلا نم ةعامج عم ةتبس ىلإ رحبلا ربعو

 ثدحنكاو «ةطاسلا نماطسق دلاخ ىنأ نبا ىصنحلا اهلاو رطاشي نأو ءاهنوئش

 عاطتساو ء ىزعلاوس الا وبأ يقف ىلا جس معز ضن نأ ةريعق ةرث لب

 لتقو « هسفنل ةسايرلا عزتني نأ ىحادنرلا سابعلا ىأ دئاقلا هفيلح ةنواعمم

 رهش ىف كلذو « بالقنالا اياحض نم لتق نويف هباحصأ نم ةدعو فاقش
 , ©0م 5عا/ ةنس ناضهر

 ىناثلا مويلا ىفو : مايأ ةثالث ةيلاخ « اهلهأ اهرداغ نأ دعب « ةيليبشإ تيقبو

 لخد (ه 541 ةنس ناضمر لئاوأ ١) م748١ ةنس ريمسيد رهش نم نيرشعلاو

 نارطم ناكو « مخف بكوم ىف ةيليبشإ ةنيدم « ةلاتشق كلم ثلاثلا ودنانرف

 ل. 9هدمماع : 1142 م. 120 : كلذكو « ؟١؟ ص راطعملا ضورلا )١(

 . 888# ص برغملا نايبلا (؟)
 نقمتعم ةءمعممل : اطال ةله1124 ()

 .1٠4و 4٠0٠ ص برغملا نايبلاو « 6 ص ةينلا ةريخذلا ( : )
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 دصقف « تقاوم لكيه هب عنصو « ةسينك ىلإ مظعألا عماخلا ليوحتب ماق دق ةلطيلط
 مقأو « ناسرفلاو ةداقلاو رابحألا رباكأ نم هتيشاحو « ىنارصنلا كلملا هيلإ

 عضوب ىنعو « هملستو رصقلا ىلإ كلذ دعب ودنانرف دصق مث ؛ ركشلا شاق
 لبق تناك امك « ةينارطم زكرم اهنم لعجو « ةحوتفملا ةرضاحلل مكحلا سسأ
 اولذب نيذلا كئلوأ نيب « مهضارأو نيملسملا رود مسقتب ماقو « ىالسإلا حتفلا
 ضيوقت ىف ىراصنلا ذخأو « حتفلا مدخا كلذبو . حتفلا قيقحت ىف دهج ركأ
 , ©)ابم اولزنو ةنيدملا جراخ مهتالحم

 طالبلا رقمو « ةلاتشق ةكلمم ةمصاع « ةيليبشإ ودغت خيراتلا كلذ نمو
 . ةلطيلط نم الدب « ىلاتشقلا

 نوملسملا اهككح نأ دعب «ىمظعلا سلدنألا ةرضاح « ةيليبشإ تطقس اذكهو
 اهكحو « نرق ثلثو نورق ةسمخ «ما/17 ةنس ىف ريصن نب. ىسوم اهحتتفا ذنم
 « اهطوقس ءاجف « سلدنألاب مهتموكح ةدعاق تناكو « نرق ءاهز نودحوملا

 ةريزحلا هبش ىف مهناطلسل ةيئاهن ةيفصت ٠ قرشلا دعاوقو ؛ ةبط رق طوقس دعب
 ىف بادآلاو مولعلا زكارم ٍظعأ نم ةبطرق بناج ىلإ ةيليبشإ تناكو . ةينابسإلا
 لثم « ىناسنإلا ركفلا خيرات ىف ةديرف تايرقبع تعطس امو « ىالسإلا برغلا
 ىنأو « ىطسولا روصعلا ىف برغلا ىف ءايمكلاو بطلا ةذتاسأ مضعأ رهز ىب
 تعطسو . سديروقسيد دعب « نياشعلاو نييتابنلا مظعأ ةيمورلا ني سابعلا
 عمجم ظعأ نرق فصن ءاهز تثبلو « دابع ىب لظ ىف فئاوطلا مايأ ةيليبشإ
 ىف مكحلا ةدعاق نودحوملا اهنم لعجو . سلدنألا ىف رثنلاو رعشللو بادآلل
 ءانارمع اهرخزأو « ةريزحلا هبش رضاوح ظعأ مهلظ ىف تدغو « سلدنألا ىف
 دعب « سلدنألا عماوج ظعأ عماخلا اهدجسمب هيتت ؛ ًاحورصو ًاطيطخت اهلمجأو
 نم ًارثأ مويلا ىتح موقت تلازام ىلا « ةعئارلا ةقهاشلا هترانمب و « ةبطرق عماج
 . ةسينكلا سارجأل جربىلإ اهليوحتنموغرلاب كلذو « ةيقابلا ةيسلدنألا راثآآلا .ظعأ

 ) )1١ص ؛ ج نودلخ نباو « 7807و١8 ص برغملا نايبلا :ةيليبشإ حتف ىف مجاري ١١

 ص اال جو  » 11١6ص ةيئسلا ةريخذلاو  - 7١ص راطعملا ضورلاو « م٠١ صو ال5 8 +

 ل. 0همممل## : ةيلاتشقلا عجارملا نمو ٠  1080-1125.ىيقماعي 0عمعبمل (84. هتققل) لم.

 -  81 « 83ل4 دعاومم : 5ىألام ملسمطقلع زم, 19. 46  98 - 121٠زطالز م.

  53-9رهتسعمأع : ةطنفي 75. لال, م.
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 نم قب اهف ىرخأ ةرابعبوأ « سلدنألا ىف مظع عقو ةيليبشإ طرقسل ناكو

 ءاحنأ رئاسو برغملا قو « اهلك ةينابسإلا ةريزحلا هبش قو « اهعوبرو اهدعاوق

 طقست نأ لبق ىتح « ةيكبم ةديدع دئاصق ىف رعشلا اهائر دقو . ىماالسإلا ملاعلا

 . كلذ ىف رعشلا همظن ام ضعب مدقت اهف اندروأ دقو . ىراصنلا ىديأ ىف ايئان

 هحاا© اجا

 <« اهنم ةبيرقلا دالبلاو دعاوقلا رئاس طوقسب ًاريذن ةيليبشإ طوقس ناكو

 . ةيسلدنألا دعاوقلا ةيقب نع ةلوزعم تحبصأ ىلا برغلا دعاوق ايسالو

 نم حيرتسيو « ةيليبشإ ةكلمم » نوئش ث مظنت نم ىهتني ثلاثلا ودنانرف داكامو

 هذه دعاوق حتتفتل « ابونجو ًاقرش هتأوق ضعب ريس ىح « ىربكلا ةوزغلا ءانع

 ىديأ ىف اهطوقسوأ دعاوقلا هذهحاتتفا ةيفيك نع ليصافت انيدل تسيلو . ةقطنملا

 ودنانرف نإ « اوق ىف دعاوقلا هذه ةصق لمحت ةينارصنلا ةياورلانكلو « ىراصنلا

 ةعلقلاو هنوذشو شيرشولع هناطلس طسبي نأ ةيليبشإل هحاتتفا بقع عاطتسا « ثلاثا

 دقعب اهضعبو حتفلاب اهضعب ©7ةضور وأ ةطورو ةجيرللاو شكرأو ةقولشو سداقو

 ديزتو « (ه141/) م1149 ةنس ىف مث دق دعاوقلا هذه عاضخإ نأو « تادهاعملا

 دق « نوصحلاو ىضارألا نم اهلإ امو ةلبل بحاص ظوفحم نبا نأ كلذ ىلع

 عاضخإ نع انيلإ مدقت ةيمالسإلا ةياورلا نكلو .«2ثلاثلاودنانرف ةعاطب فرعا

 شيرش بجاص دلاخ ابأ ريزولا نإ انل لوقتف «ىرخأ ليصافت ضعب دعاوقلا هذه

 نصحو شكرأ ةنيدم ( ثلاثلا ودنانرف انه ديرتو ) شنفلل ه 54 ةنس ىف ىطعأ

 ماعلا سفن ىف اولوتسا ىراصنلا نأو «٠ سارفألاو « ركنت نصحو « سيرف
 نصح عيمجو « ةطورو « ةنايلغو « ةقولشو « ةعيلقلاو « ةعلقلاو « ةنومرق ىلع

 ىهو « ةنايلغو «ةعلقلاو « ةنومرق نأالوأ ظحالنلو .©0جرفلا نصحو ىداولا

 ه4 ةنس ىف «ىراصنلا ىديأ ىف اهلك تطقتس دق « ةيمامألا ةيليبشإ نوصح نم

 انل حوليف « ةريتنرفلا دعاوق ,هأ ىهو شيرش نع امأو . ةيليبشإ راصح ليبق

 هعوضخ نلعأ دق « دلاخ ابأ امحاص نأو « فارّتعالا ىضتقم تعضخ دق اهنأ

 هده اسعممع هدفت ءفلملو ؛ ةاعلتمم 5ءلههته ءلعممع ىلارتلالعتيقابسإلاب وه ( ) ١

 هاه « آرعطءزور قرع

 ل. 0هدمقلوم : 1 طافز م. 121 8128 )١(

 . م10 ص ةينسلا ةريخذلا (؟)
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 اولتحي نأ نود رصقلا نم ىراصنلا نّدكمو « ةيزحلا ءادأب دهعتو « ةلاتشق كلمل

 ةنيهر « اهركذ قبس ىلا نوصحلاو شكرأ نع ةلاتشق كلمل لزنو « ةنيدملا
 ةياورلا نآل «ىرخأ ماوعأ ةدع ترمتسا دق ةلاحلا هذه نأ رهاظلاو .هتعاط نسحب

 ةنس ىف شيرش ىلإ تدصق ئراصنلا ناسرفلا نم ةيرس نإ انل لوتت ةيمالسإلا
 نأو ءاهنم نيملسملا جارخإو « رطانقلا عضوم ءالخإ مسرب (م 1750 ) م8
 اولخد ىراصنلا نأو « ( ةلاتشق كلم ) ةيغاطلا مسرب لعفلاب تيلخأ دق اهرايد

 «نيملسملاب اوردغي نأ اودارأ مث « (ه 589 ) ىناثلا ماعلا ىف ًاحلص شيرش ةبصق

 ىبب ركسع نم ةوق ةنواعمب اهنم مهجارخإ اوعاطتساو « مهلع نوملسملا بلغتف

 كلذو « قحلا دبع نب سيردإ نب رماع ةدايقب ةريزحلا هبش ىلإ تربع نيرم
 نيدهاحا نم هعم نمو ؛ سيردإ نب رماع لتحاو « (ما1158)ه 551 ةنس ىف

 ةدايقب « اهنم نويلاتشقلا مهجرخأ ىح نيماع ءاهز اهم ورمتساو « شيرش ةنيدم

 20 م لس اق انللخو كفا بقلملا رشاعلا وسنوفلأ مهكلم

 تعضخف « ريصملا سفنو فورظلا سفن فن ودبي اهف سداق ةنيدم ترطاش دقو

 اولتحادق ىراصنلا نأ ك كلذكودبيو . ةلاتشق كلل ةيزحلا ءادأو ةعاطلا نالعإب الوأ

 ةيمالسإلاةياورلا هركذتام كلذ ىلع لدي . شيرش ىف ثدح ام رارغ ىلع اهبصق
 لوطسألادئاق وهو « ىحادنرلا دئاقلا نأ نم ( م 1149 ) ه 541 ةنس ثداوح ىف
 لاوحألا ترمتسا دقو . 20سداق (رغث ) ةريزجم مورلا ءامعز نم نينامث لتق « اهم
 ى اوحتتفاو « م 175١ ةنس ىف نويلاتشقلا اهحتتفا ىتح سداقب اهارطضا ىلع

 . ةريتنرفلا دعاوق نم اهريغو « هجيربلاو « ةنوذش تقولا سفن

 ةعقاولا « ةجتسإ ةنيدم ىلع (ه 757 ) ىلاتلا ماعلا ىف نويلاتشقلا ىلوتساو

 مهدئاق نكلو « نامألاب سنوي نبا اهحاص مهلإ اهملس . ةبطرق ىلرغ بونج ىف
 « مهمظعم لتقو «.اهنم نيملمملا جرخأ ىتح « هتاوق ىف اهلخدي داكام ليخ نود

 دئاق وينون نود هدي نم نهقلطأ ىتح « مهءاسن ىبسو ٠ مهاومأ ىلع ىلوتساو

 , ©9نيملسملاب هردغ ىلع ليخ نود لذعو « ركألا ةلاتشق

 ,ىحو « ريبكلا ىداولا ىنرغ ةعقاولا « برغلا ةيالو دعاوق ةيقب نع امأو

 )١( ص برغملا نايبلا  47٠و » 4١ص ةينسلا ةريخذلاو 1١١و1١75.

 . ه0 ص ةينسلا ةريخألا (؟)
 . 1١18 ص ةينسلا ةريخذلا (؟)
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 ىوقأ « ظوفحم نب بيعش ىذاقلا ناطاستحت اهمظعم ناك دقف « لاغتربلا ىضارأ
 نم راث ابمو ؛ هككح ةدعاق ةنيصحلا ةليل ةئيدم تناكو « ةقطنملا هذه ءامعز
 ملظعم ىلع هتدايس طسبي نأ عاطتساو «مصتعملاب ىمستو هسفنل اعدو ء ه8 ةنس
 . هناي ىداو رهن ءارو امفو : رببكلا ىداولا ىنرغ ةعقاولا ءاحنألاو دعاوقللا

 نم انلودبيو . هتأشنو هلصأ نعالو « ظوفحم نبا ةيصخش نع ةياورلا انثدحت الو
 ةياورلا غب غبستو « ةقطنملا كلت ىف نيدحوملا ءامعز ةيقي نم ناك هنأ « نئارقلا فلتخم

 « ةيفشإ عاطق ىلع ثويلاشقلا فحز امو. ةفصلا هذه لعفلاب هيلع ةينارصنلا

 هناطلس نأب ظوفحم نبا رعش 2 مهمديأ ىف طقست ةيمامألا اموصحو اهدعاوق تذخأو

  ةلاتشق كلم عم مهافتلا ىلإ ىعسف « رايبنالل ًاضرعم ىحضأ ةقطنملا كلت ىف

 لزتف « ذئموي نيملسملا ءامعزلا رئاس الع ىرجي ناك ىلا ةقيرطلا سفنب كلذو

 « ةنازحللاو بلشو ىلعلاو ةريبط ةنيدم نع ةيمالسإلا ةياورلا لوقل ًقفو هيلإ
 فق كلذو « برغلا ىصقأ دعاوق نم اهلكو « ةرحلاو « انرطبو « ةشوشرهو

 0 مدقت انك ةلبل ركح ىلع هتعاطب فرتعاو . 20(م17410/) ه 548 ةنس
 ديعبلا ىدملا اذه ىلإ دتع نكي مل : برغلا دعاوق ىلع ظوفحم نبا ناطلس نأ ودبي

 ىلع لدي . برغلا ةيرمتنشو بلشو ةريبط لثم « ةيلاغتربلا برغلا دعاوق نم

 ريض سوس ياما دو يعاد

 نع هل لزنف « ىرخأ ةوطخ هئاضرإ ليبس ىف ظوفحم نبا مدقت « ةيليبشإ حاتتفا
 كلذو«شيطلشو « نيصحلاو «ليتنشو هنأ ىداوو «نويعلال بجو «هوقللا نصح-

 ,9©2ةيزحلا ءادأو ةعاطلاب فا رّتعالا عم اهزاوحأو ةلبلب ًاظفتحم بي نأ ىلع ءًاحلص

 «هناي ىداو رهن قرش « ( ةمدقلا ةبنوأ ) ةبلو ةقطنم ىف عقت : اهلك نكامألا هذهو

 ردع نبأ تاس ا ةلخأ م يعتأ و

 دلقف ؛ برغلا ةيرمتتشو ةريبطو بلش ىهو « ةيلاغترللا برغلا دعاوق امأ

 دق « لاغتربلا كلم ثلاثلا سوفا قاكوا < ةيلاغترملا حوتفلا بيصن نم تناك
 رئاس ىف عزفلاو لالحنالا داسو « نيلاتشقلا ىديأ ىف ةيليبشإ تطقس ذم كردأ
 تحنس دق ةصرفلا نأ « ةيعافدلا حورلا اهيف تراهناو « ةيمالسإلا برغلا دعاوق
 لاغتريلا ىضارأ ىف « دعاوقلا هذه نم نيملسملا ىديأب ب ام ىلع ءاليتسالل

 )١( ص ةينسلا ةريغذلا 01.

 مو ص ةيئسلا ةريخالا (؟) .



 د44

 نم ةلتريم ةنيدمىلع ىلوتسا دق ىناثلا وشناض كلا هفلسو هوخأ ناكو . ةيبونحلا

 م٠514 ةنس ىو . اهلع ةظفاحماب مايقلل بقاي تنش تنش ناسرفل اهملسو « نيملسملا

 همساو ىدحوملا اهلاو دي نم « بلش ةئيدم ىلع نويلاغتربلا ىلوتسا (م 1747 )

 « ةيبونحلا برغلا دعاوق مهأ ىهو « بلش ىلع ءاليتسالا دعب قبي مو « روصنلا

 + ناسرفلا ىديأ ىف تطقس دقف + ةريبط امأف . برغلا ةيرمتنشو ةريبط ىوس

 اهحاتتفاب ماق دقف ©27برغلا ةيرمتنش ذش امأو . (م 1848) م١4 ةنس ىف نييلاغتربلا

 « ملستلا ىلإ ترطضا ىتح « رحبلاو ربلا نم اهرصاح نأ دعب « ثلاثلا وسنوفلأ
 نوديري نيذلا نوملسملا ظفتحم نأ ىلع قفتاو « ( م 1744 )ه 1417 ةنس ىف كلذو

 نودي لاغترلا كلمل اياعر اونوكي نأو « ملاومأو مهعئارشو مهئيدب « اهم ءاقبلا

 .كلذ دعب ثلاثلا وسنوفلأ عياتو . مهكولم ىلإ هنودؤي اوناكام سوككملا نم هيلإ

 ةيمالسإلا دالبلاو نوصحلا رئاس ىلع ىلوتساف « ةيبونحلا ةقطنملا هذه ىف هتاحوتف
 اهلك ةيلاغتربلا برغلا ةيالو تناك ىتح « م 170٠ ةنس تأت ملو « اهف ةيقابلا
 «هناي ىداو رب نويلاغترملا ربع ىلتلا ماعلا فو . نييلاغترللا ىديأ ىف تطقس دق

 هنوصحلا نم ةدع اوحتتفاو « ةيسلدنألا برغلا ىضارأ ىف مهحوتف ىف اوضمو

 ةبرقم ىلع ناتعقاولا ةنيسروأو هشروأ اتعلق اهبنمو « ىرسيلا هتفض ىلع دعاوقلاو

 ءادتعا « ةقطنملا هذه ىلإ نيلاغتربلا روبع ريتعي « ةلاتشق كلم ناكو . ةلبل نم

 . هناي ىداو رهن ءارو ام ىلإ مهدرل ةصرفلا بقريو « هيضارأ ىلع
 « رشاعلا وسنوفلأ هدلو هفلخو « (م ١1817 ) ثلاثلا ودنانرف قوت املو

 ةوطسلاو مزحلا نم هل سيل ءديدحلا ةلاتشق كلم نأ ةلبل بحاص ظوفحم نبا رعش

 ةنيدع راثو « ةيزحلا عفدي نأ ىنأ مث « هدوهع نم للحتي ذخأف « هيبأل ناكام

 برضو « ىوق شيج ىف ةلبل ىلإ رشاعلا وسنوفلأ راسف « ابم عنتماو ةنيصحلا ةلبل

 كرتشتل اهب ثعب « رمألا نبا دنج نم ةقرف هدوشح نمض ناكو « راصحلا اهلوح
 معزلا اذهل هنم اضغبو « ةعدقلا هدوهعب ءافو « ظوفحم نبا عاضخإو « راصحلا ىف

 « البس ًارمأ ةلبل حاتتفا نكي ملو . ةريزحلا هبش ىف ةدئابلا ةلودلا ةيقب « ىدحوملا

 ةيلاعلا ةدلصلا اهراوسأل ًارظنو « ةيلاع ةوبر قوف اهعوقوب ةيعيبطلا اهتعنمل ًارظن
 « نيرصاحملا هجو ىف ةنيدملا تدمص دقف مث نمو « ةمات ةطاحإ اهم طيحت ىلا
 هب ماقام « راصحلا اذه ثداوح ىام زربأ ناكو . رهشأ ةدع اهدومص رمتساو

 )١( ةثيدحلا 560# وراف ةئيدم اهضاقنأ لع دعب ايف تماق ىلا ىهو ,
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 ةفذاق تالآ نم « ةنيدملا راوسأ قوف نم ةراجحلاو رانلا قالطإ نم نوملسملا
 هبش اهلاعتسا قبسي ملو اههك فرعي مل « دعرلاك ىود اهحصي .. كنتفلا ةديدش

 « رصاحملا شيحلاب تالآلا هذه تكتف دقو « ةيئادبلا عفادملا هيشت ةريزحلا

 2 ةروصغأ ةنيدملا نكلو « رهشأ ةعست نم رثكأ راصحلا ةلاطإ ىلع هتمغرأو

 ىلتنم تسئيو « راصحلا بئاصم اهلهأب تحرب نأ دعبو « رمألا رخآ ترطضا
 وسنوفلأ ضوعو « نامألاب نييلاتشقلا ىلإ ملستلا ىلإ ترطضا « ددم وأ ةدجن ةيأ
 « ةيليبشإ زاوحأ ىف ةعساو عايضو كالمأب « اهميلست لباقم ظوفحم نبا اهحاص

 ,©0(م 1؟810/)ه 5م1/ ةنس ىف ةلبل ملست ناكو . فرشلا صحف فو

 ةياورلا نكلو . اهميلستو ةلبل راصح نع ةينارصنلا ةياورلا هلوقت ام اذه
 هدقع ةرئنم حلم .قفو ةيزجلا دق هئادأو « ظوفحم نبا عوضحلا اهدييأت عم ةيمالسإلا
 ةلبل ملست خيرات عضت ٠ هتعورو ةلبل راصح. لوبم اههمونت عيد « ىراصناا 5

 ىذلا خيراتلا دعب ىنعأ 5 وير وأ ١7517 همككأ وأ (مكك٠ ةنس

 ظوفحم نبا ريصم نع انل ركذت ىه مث . ماوعأ برأ وحنب ةيلارصنلا ةياورلا هعضت
 « هبمسو هلهأ عم برغملا ىلإ رحبلا ريع ظوفحم نبا نأ اهنصالخ « ىرخأ ةياور
 شيجلاب ًادئاق « هئاول تحت ىوضناو ٠ شكارم ىضترملا ةفيلحلا ىلإ دصقو
 ©0 فوت ىتح ةلاحلا كلت ىلع لظو « ىدحوملا

 اهبلع ىلوتسا ىلاو « هناي ىداو رمت قرش ةعقاولا برغلا دعاوق امأو

 لاغت ريلا نيب فالحلا اهنأشبراث دقف « ةنيسروأو « ةشروأ اتعلق اهنمو «نويلاغتربلا
 رمألا هتاف « ابابلا لخخدت نأ الول « برلا ىلإ امهم ىدؤي داكو « ةلاتشقو
 كلم ثلاثلا وسنوفلأ هليمزو ةلاتشق كلم رشاعلا وسنوفلأ نيب فالحلا ةيوستب
 ةيعرش ريغ ةنبإ ىهو « سيرتايب ةريمألا لاغترملا كلم جوزتي نأب كلذو « لاغتربلا
 نأ ىلع « ةروكذملا برغلا دعاوق نع « هيلإ ةلاتشق كلم لزني نأو  ةلاتشق كلم

 اسراف نيسمخ هتعاطب ًانوبرع لاغتربلا كلم مدقي نأو ؛ عاطقإلا قيرطب كلذ نوكي
 20م 11539 ةنس ىف كلذ متو « هيلإ كلذ بلط الك هبورح ىف ةلاتشق كلم ةنواعمل

 ها اهم»

 نك. اهاسعمأع : زطتفز 1.1. م. 119 )١(

 . 4856 ص برغملا نايبلا (؟)
 قك لمطسعمأ : طله 15. 11/ م. 120 (+)
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 نيثالثلا قف « ديدش ضرم دعب « ةلاتشق كلم ثلاثلا ودنانرف قوت دقو اذه

 مكح نأ دعب كلذو « هرمع نم نيسمدللاو ةعبارلا ىف ء م 1781 ةنس ويام رهش نم
 «ةديدجلا هترضاحو « هحوتف ظعأو رخآ ةيليبشإ ةنيدع نفدو « اماع نيثالثو ةتس

 مكحلاب دعب ايف بقل ىذلا وهو « رشاعلا وسنوفلأ هدهع ىلوو « هدلو هفلخف
 . ملاعلا وأ

 «هرثام مظعو « هتيرقبعو ثلاثلا ودنانرف لالخ ةينابسإلا خيراوتلا ديشتو

 ىرتو « ىطسولا روصعلا كولم ظعأ نمو « اينابسإ كولم مظعأ نم هريتعتو
 <« امورذ ىلإ هيدي ىلع تلصو دق « آبو « دادرتسالا » حوتف نأ

 :سلدنألا رضاوح مظعأ ةيليبشإو « ةميدقلا ةفالخلا ةمصاع ةبطرق حاتتفاب كلذو

 « ىيقحلا سلدنألا رهاق وه « ثلاثلا ودنانرف ريتعن نأ عيطتسن اننأ عقاولاو

 مع نأ « اهدعاوقو اهضارأل ةيلاوتملا هتاحوتفو هتابرضب عاطتسا ىذلا وه هنأو

 نأ نودحوملا عاطتسا ىذلا « خماشلا اهحرص ضوقي نأو « اهكسامتو اهتدحو

 ًايئامن ًادح « ىربكلا اهدعاوقل هحاتتفا عضو دقو « نرق ءاهز هتمالسب اوظفتحم

 « ةبطرق ىلع هؤاليتسا ءاجو « ةيبرغلاو ىطسولا سلدنألا ىف مالسإلا ةدايسل

 « ىتالسإلا برغلا ف ىراضحلا عاعشإلا زكارم مظعأ اههو « صخألاب ةيليبشإو

 ةسخ تثبل ىلا « ةيسلدنألا ةيبدألا تارثكملاو ئراضحلا ذوفنلل ةيضاق ةبرض

 . ةينابسإلا ةريزحلا هبش ىف ةلغلغتم نورق

 ةينيدلا هتساب صخألاب نرتقت « اروصع ثلاثلا ودنانرف ىركذ تغبل دقو

 ف مالسإلا دض هبورح راعش تناك ىلا ةيبيلصلا ةفصلاو « ةيكيلوثاكلا هتريغو

 هجوتو ةسادقلا ةفص هيلع غبسأف « رشاعلا سوضنميلك ابابلا ءاج ىّبح «. سلدنألا

 خيراتلا كلذ نم ثلاثلا ودنانرف ىحضأو م « 151/١ ةنس ىف كلذو « اسيدق

 مءمهمل2ه ءكك 5دمعمسدقملا ودنانرف وأ ده مهمل ودنانرف سي دقلاب فرعي


