
 لوألارْضفلا
 ديشرلا د>اولا دبع دمع ىنأ ةفيلخلا رصع

 . ةروكسه يعز طيراقو نبا مودق . هدهع صاوخ ضعب . شكارم هلوخد . ديشرلا ةفيلخلا هعيب

 ىبيحي لاتقل ديشرلا جورخ .٠ ىبيحي عم هفلاحت . نايصعلل هنالعإ و ةرضحلل هترداغم . ديشرلا نم هفقوم

 . سداق لهأب همدقم ىلبق هلعفام . ةرضحلا ىلإ ةلصنغ ميعزلا مودق . هرارفو ىيحي ةميزه . هئافلحو

 . كلذ ىف سيك ناوج ىورلا ثوعبمل هطيسوت . ةكألا ىلإ ةدوعلا ىف هتبغرو ىويمدملا ناّمع وبأ
 ديشرلا ةقفاوم . ديشرلا ىلع رمألا ضرعي هجناش دئاقلا . ةعاطلا ىلإ ةدوعلا ىلإ نيدحوملا ءامعزلا ليم

 . ةعاطلا ىلإ نيدحوملا دوع ليبس ىف هتاضوافمو هيعاسم . ةرضحلا ىلإ هبصو نانع نأ مدقم . هطابتغاو
 طلخلا خيش دوعسم . طلخلا ناودع نم افوخ مهماحجا مث مودقلل مههأت . مه هتوعد و ديشرلا ىعاسم

 . ةرضحلا ىلإ دوعسم جاردتسا . كلذل ةطخ عضي . هيلع ءاضقلا ديشرلا مازّتعا . ةيناودملا هلامعأو

 . مهكالهإو طلخلا برع لع ضبقلا . رصقلا لخاد مهعرصمو هباحصأب و هبرشطبلا . هلايتغال ةرمازثما ريبدت

 .ىدهملا موسر ةداعاب نيدحوملا ةبلاطم . ديشرلا ىلإ نيدحوملا لسر . مودقلل نيدحوملل ديشرلا ةوعد
 نيدحوملا قوقح ةداعإ . ىدهملا موسرةداعإ . ةرضحلا ىلإ نيدحوملا مدقم . اهقيقحتب ديشرلا دعو

 ىلع ءافلحلا فحز . ىحيو طيراقو نباو طلخلا فلاحت . ةيدحوملا ةلودلا عضمضت . مهكالمأو

 ةرضحلا ةرداغم ىلع همزع . هتاوق قيزمتو ديشرلاةزه . مهلاتقل هتاوق ىف ديشرلا جورخ . شكارم

 ىلإ مث لبخلا ىلإ هزاجتلا . رارفلاو جورحلا ىف هحاجت ورعلا ا هسفنل قشيل هتليح . ا انوص

 طلخلاو طيراقو نباو ىوحي لوخد . اهزأ رجا بره ثيع . شكارم ىف عوحلا و قيضلا . ةمالجس
 . لأتقلا فانئتسال ديشرلا دادعتسا . ةنيدملا نم نيدحوملا رارف . 3 ىلع طيراقو نبا بلغت . ةنياملا

 ةرضحلا ديشرلا لوخد . طلخلاو ىيحي ةميزه . هئافلحو ىيحي نيبو هنيب ءاقلا . شكارم ىلإ هريسم

 . نييلحما نييونحلاب ليكتتلا . اهلشفو ةلواحملا هذه فورلف . ةتبسل نييونحلا وزغ . ثيعلا نم اهذاقنإو
 . ماقتنالا ةطخ نوربدي طلخلا . مهع القإو نييونحلا ضيوعت . ةتبسل هترصاحمو ةونج لوطسأ مدقم

 . ساف ىلإ هريسم . هموصخ ىلع ءاضقلل ديشرلا دادعتسا . دوه نبا ىلإ ًاريفس طيراقو نبا نوئعبي

 ثداوح. ةرضحلا ىلإ ديشرلا ةدوع . هتافصو ىيحي . مهديأب هعرصمو لقعمللا برع ىلإ ىيحي ءاجتلا
 . ةيليبشإ ىلإ هدوع . ةلواحملا لشفو الل طيراقو نبا ةمحاهم . ساف ىلإ ديشرلا ريسم . ةسالجس
 .برغملا ىلإ هلامرإو طيراقو نبا ىلع ضبقلا . ةيدحوملا ةفالحلا ةعاط ىلإ ةيليبشإ ةدوعو دوه نبا ةافو

 سوملا ىف ةروثلا . ديشرلل رألا نبا ةعيب . همادعإو طيراقو نبا بيذعت . طلخلا ءامع ز نم ةلمح مادعإ

 ىلإ مكوصو . ةيبرغلا راطقألا ىلع مهترطيسو نيرمونب . اهبابسأو ةتبس ىف ةعاجما . اهميعز عرصمو

 ةوعد مدقت . نيرم ىب نيبو هنيب عازنلا . ةيبرغلا راطقألا 1 نيدوناو نبا نييعت . ساف

 نيب قاقشلا . ةرامإلا ىف هفلخي فرعم وبأ هوخأ . نيرم ىب ريمأ نا ديعس نأ عرصم . نيرم ىنب

 ينأ مهميعز لوح نيرم ىنب عاّتجا . نيرموبل هتبراحم . ركسعوب عم نيدوناو نبا فلاحت . نيرم ىب

 ريسم . نيدوناو نبال نيعباتلا مورلاب مهكتفو ةسانكم ىلإ مهريم . قحلا دبع نب دمحم فرعم



 اقل -

 رصق ىلإ هؤاجتلا . هئافلحو نيدوناو نبا ةميزه . ةسانكم برق نيقيرفلا ءاقل . مهلاتفل نيدوناو نبإ

 . شك ارم ىلإ هدوعو هتصقو نيدوناو نبا . مهناطلس دادتماو نيرم ىنب ةبيه فعاضت . ميركلا دبع

 . كلذ لوح تاياورلا فلتخم . ةريحبلا ثداح ىف ديشرلا عرصم . ىنانموملا هريزوب شطبي ديشرلا

 . هصخش . هباتكو هؤارزو . هتافصو ديشرلا لالخ

 رو : ولالا باع عكا فس اياز هاو اب لم مأ نم

 مرحلا رهش لهسم ىف كلذو « شكارم ىلإ الس نم هشيج سأر ىلع هتدوع قيرط
 رباكأ ىف ترصحنا ةصاخ ةعيب تناكو « ( م1787 ةنس ربوتكأ 18 ) ه 10٠" ةنس

 ديشرلا لصو املو . نحح ىلإ لحارلا ةفيلحلا ةافو تمتكذإ « ةداسلاو خايشألا
 تدعتساو « رصانلا نب ىبحي همع نبال هتعزه دعب « ةرضحلا ىلإ هثيج ىف

 اهلخد « لبق نم هانلصف امم « هدرل ةبهأ ىلع تناك نأ دعب « هلابقسال ةرضحلا
 « سانلا نيب رشبلاو لؤافتلا داسو « رصقلاب لزنو « مرحنا رهش فصتنم ىف

 برع اهسالو ٠ ىبحب عم تمدق ىلا برعلاو نيدحوملا فئاوط تناكو
 ةمصاعلا ءاجرأ ىف تثاع دق « ىسيع نب نومرج ذئموي مهخيشو نايفس
 رثك ديشرلا عم لصوو . ةلئاط ريداقم رئاخذلاو لاومألا نم تبهنو « اهتبرخو
 « ءاحنألا فلتخم ىف اورقتساو « لبق نم هيبألو هل نيصلخلا طلللا برع نم
 هلزنأف « روصنملا نب دعس ىنأ نب هللا دبع دمحم وبأ ديسلا همع كلذك هعم لصوو
 . ةعيفر ةناكم ةلودلا ىف هل تناكو « هترازو هالوو لزم مركأ ديشرلا

 تاعيبلا هتلصوو « هتعاط ىلع سانلا عمتجا « شكارمب ديشرلا رقتسا املو

 . لئابقلا نمو رضاوحلا نم تاهحلا فلتخم نم
 ءودهلا نع ًاديعب ًادهع « ماوعأ ةرشع ءاهز لاطتسا ىذلا ديشرلا دهع ناكو

 زاتما دق هنأ ديب . ةفينعلا تابالقنالاو ثادحألاب هرصق ىلع ًاثيلم « رارقتسالاو

 نيدحوملا دوع اهمدقم ىفو « ةماهلا رهاوظلا ضعب عوقوب تقولا سفن ىف
 « ىدهملا موسر نم رثدنا ام ءايحإو « ةيدحوملا ةلودلا دييأت ىلإ « جراوكلا
 « مهتيع نم دالبلا ريرحتو  ةروكسه ةليبقو « طلخلا برع درمت ىلع ءاضقلاو
 . ةيلامشلا ءاحنألا ظعمكعابت رطيسو « نيرم ىبب ةوعدمدقتب ا ريخأ زاتماو « مهبنايغطو

 ةروكسه معز طيراقو نب رمع شكارم ىلإ مدق « ه ”780 ةنس لئاوأ فو
 «نسحلاوبأ ديسلا مهنمو ءراغصلا ديشرلا ةوخإ نومأملا ةفيلخلا دالوأهعمو «هلبجنم

 ذخأف اهلهأ هجرخأ مث « خايشألا ضعب ةلافك ىف ةيليبشإب هكرت دق هوبأ ناكو

 ( ١ ج نيدحوملاو نيطبارملا - ”7)
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 هلإ شكارمل ىحن لالتحا ءانثأ ةيبصلا كئلوأ أكبو « ةتبسب ىسوم ىنأ همع ىلإ

 1 . هتياعرو طيراقو نبا فنك تحن « ةروكسه
 هيخأنبا موصخو « نومأملا ةفيلخللا راصنأ نم ةيادبلا ذنم طيراقو نبا ناكو

 لسوت هنأ ديب ٠ سجوتلا نم ءىبشب هوحن رعش ديشرلا ىلوت امل هنكلو « ىبح
 < هتقثو هفطع لين ىلإ « ةرضحلا ىلإ نومأللا ءانبأ راغصلا هتوخإ باحصتساب
 هلمحم ىنأ ديسلا نيبو هنيب ةدوملا رصاوأ تقث تقئثوت ءاهم رقتساو شكارمب ىلإ لصو املو

 ناكو ءرجحلا نب قامسإ ىنأ هيقفلا ةمالعلا | هقيدصو « ديشرلا مع دعس أ نبا

 « ءالولا قداص نكي مل طيراقو نبا نأ ديب « ةناكمو الع هرصع باطقأ نم

 .ثداوحلا اهنع تفشك نأ ثبلت مل« ةفلتخم عزاونو تاينب شيجت هسفن تناكو

 نم رثكي « هتليبق ذوفن دطوتو « هعمج ةرثكب هنم ًاروعش « طيراقو نبا ناكو
 «دعسىلأ نب دمحم وبأ ديسلاهعصانو هقيدص ىوت ذنم ًاصوصخو « بلاطملاو تابغرلا

 ةجرزه ةيابج هحنم هنأ كلذ نمو « هتابغر عم ىلإ بيجتسي ديشرلا ناكو
 رخآ موي تاذ ىفو « هسفن ةرئاث أدهت مل هنأ ديب . كلذ ريغو «ةكيرو تاغأو

 هنكلو « هنوثش حالصإو هناوخإب لاصتالا ةجحم شكارم رداغ  ه 1٠< ةنس

 وع يبا ميسو نبع عانقلا فشك نأ ثبلي ملو « دعي مل

 حضاولا نم ناكو « ةلاز» دالبب هرقع هيلإ راسو « مصتعملا ىبحي هسفانم ةعاط

 + يما ف عارصلا نم « ديدج لصف ءدبب ًاريذن ناك هلمع

 لم 3 د

 « يحبو ةروكسه نيب فلاحتلا دقع نم عقو امم ملع امل ديشرلا نأ كلذو

 هتخأ جوز هريص شكارم ىلع فلختساو « هموصخ لاتقل جرخو « هتاوق دشح

 ءفقو الو . ةيافكو مزحم اهرومأ رييستو اهطبض ىلع ماقف «سيردإ ىلعلا ابأ ديسلا
 « اههراصنأ رافنتسا ىف اذخأ « لاتقلل ديشرلا ةبهأ ىلع « ىبحو طيراقو نبا

 بوص ربسلل بهأتت تذخأو « ةوالجو ةلازمو ةروكسه دوش ةععمتجلاو

 كردتسي نأ هب بيبو هثحتست اهدلو ىلإ ديشرلا مأ تثعبف « شكارم
 ىلإ دصقو ء هريس طخ ديشرلا لوحف « ةمصاعلا ءادعألا ددب- نأ لبق فقوملا

 دعتساو « اهطئاسب برخو ةروكسه دالب هقيرط ىف قرتخاو « ةجرزه دالب
 تمرطضا املو « مهاتقل ديشرلا راسف «لابحلا ضعي ىمح ىف هتلزانمل هؤافلحو ىبحي

 « لابحلاب اومصتعاو ءراب دألا اولوو ىبحم راصنأ لذاخت « نيقيرفلا نيب ,ب ةكرعملا
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 ىلإ هلولف ىف ىبحب رفو « اهيف ام ىلع ديشرلا ركسع ىلوتساف « مهتالحم اوكرتو
 , ©290شكارم ىلإ ًارفاظديشرلا داعو « ةسال دالب

 دئاق (وشناس ) هجناش وخأ (ولاثنوك) ةلصنغ معزلا ةرضحلا ىلإ ذئدنع مدقو
 دق « همدقم لبق ناكو « ىراصنلا دنحلا نم ةفئاط عم (ىراصنلا دنحلا ) مورلا
 مهنم لمحو « اهلهأب كتفو « هتبصع ىف اهلع ضقناو « سداق ةنيدم ىلع زاج
 موصخ دلأ « دوه نبال ةعاطلاب نيدت ذئموي سداق تناكو . ىرسألا نم ًاددع
 ماقف « قسآ رغث ىح هعم نيملسملا ىرسألا ةلصنغ قاتساو « ةيدحوملا ةفالحلا
 اهكلمت ىتح ابارخ كلذ دعب سداق تيقبو « مهحيرست متو « مهئادتفاب هلهأ
 , ؟©رشاعلا وسنوفلأ دهع ىف « دعب ايف ىراصنلا

 نيدحوملا ءامعز نيب برقتلا وه - ه س١ ماعلا اذه ىف ثدحام مهأ ناكو
 ددرتي ناكو . ىويمدخلا ايركز نب ديعس ناّمع ىنأ دي ىلع كلذو « ديشرلا نيبو
 « ىراصنلا راجتلا ضعب « ةعدقلا نيدحوملا لزانم نم ىهو 2 ةرؤفلج لغ

 « ىراصنلا دئاق هجناش ليكو سيك ناوج « ىورلل ١ ثوعبم ءالؤه نم ناكو
 « هماهمل اليبست ايادحلا فلتخم هيلإ مدقيو «ناّمع ىنأ ىلع درتي ثوعبملا اذه ناكو
 نأ ررق سيك ناوج كلذب ملع املو .هتنواعمو هتمدخم موقي هبناج نم نامع وبأو
 « لابقتسا لمجأ ىويمدخلا معزلا هلبقتساف « هقئالع هعم قثوي ناو ناّمع ابأ روزي
 ىعسملا كلذب موقي نأو « ةعاطلا ىلإ ةدوعلا ىف هتبغر هل ىدبأف ةصرفلا زهتناو
 دعوو « كلذب هطابتغا سيك ناوج ىدبأف «ديشرلا نم هتناكمل ء هنجناش دئاقلا
 « ىبحب تاكرحب اومرب دق «ديشرلا ىلع جراوحلا نودحوملا ءامعزلا ناكو . هقيقحتب
 ترسو « ريكألا مهمصخ وهو « ظيراقو نباو ةروكسه ناضحأ ىف هئامتراو
 نأ هرسي نايعوبأ ناكو . ديشرلا عم حلصلا دقعو « ةعاطلا ىلإ ةدوعلا ةركف مهنب
 اذهلام كردأ كلذ ىلع هجناش دئاقلا فقو املو . ديمحلا ىعسملا اذبم ئدابلا نوكي

 ىدبأف « هتقفاوم بلطو ديشرلا ىلع رمألا ضرعو « ةدئافلاو ةيمهألا نمىعسملا
 ىلإ دهعلا لصو الف « لوبقلاو نامألاب ناّمع ىنأل هدهع ردصأو ء هطابتغا ديشرلا
 هلبقتساف «هتليبقنم هعبتا نمو «هناوخإو هلهأ ىف ةرضحلا ىلإ ريسلاب رداب «ناّمعفنأ
 رئاسو وه ةفيلخلا هلهشو « هل تصصخن ىتلارادلا ىلإ هبحصو « لابقتسا لمجأ هجناش

 )١( ص 5 حج نودلخ نباو « 741 و 541 ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا 504 .

 )؟١( ص ةينسلا ةريخذلاو « 54 ص 7 ج برغملا نايبلا 7٠ .



 لاجرب هقئالعق يثوت ىلعلمعي نامعوبأ ذخأو . هنالصليزجو هتياعرو هتيانعب هبعص
 «ىرخأ ةهجنم نيدجوملا هئالمز ىدل «ثيثحلا هيعس ثب ىلعو «ةهج نم ةلودلا

 ترمتساو . ةفالحللا ىمرك لوح فافتلالا ىلإ دوعلاو « ةعاطلا ىلع مهتملك عمجيل

 هءالمز عنقي نأ « ةياهلا ىف عاطتساو « انيح كلذ ليبس ىف هتاضوافمو هيعاسم

 موسر داعت نأ ىلعو « ماتلا وفعلا مهلمشي نأ ىلع « ةعاطلا ىلإ دوعلاب نيدحوملا

 ديشرأالذبو «هذيفنتب ةفيلحلا دعو اموهو «تناك امك مهديلاقتو مهيناوقو مهمامإ

 هيف امل « ةرضحلا ىلإ مهئاعدتساو « نيدحوملا بالجتسال هيعاسم « هبناج نم

 اوذخأو « ةعاطلا ف لوخدلاو ركشلاب هيلإ نودحوملا ثعبف « مهحالصو ريخ

 همع « مهعم لوصولاو مهتبحاصمل ديشرلا بدنو « ةرضحلا ىلإ رسلل ةبهألا ىف

 نب دوعسم طلخلا خيش كلذ ىلع فقو نأ ثدح نكلو « رصاناا نب ىسوم

 زكرا افاعضإو « هتكوشل ةيوقت ديشرلا ىلإ نيدحوملا ماضنا ىف ىأرو « ناديمح

 نودحوملا ملعو « مهم كتفتو نيدحوملا ضرتعتل « هلاجر نم ةوق بترف « طلخلا

 « ديشرلا ىلإ كلذ ىمن املو . نيملاس مهلبج ىلإ اودتراف « ةرداغلا ةطخلا كلتب

 ىلع ىأرلا رقتساو « هتصاخو هئارزو عم رمألا ىف رواشتو « ًاظيغ طاشتسا

 . هيلع ءاضقلاو طلخلا معز جاردتسا

 2 هلئاسو ماكحإو هططخ عضو ف دب « كلذ لالخ طيراقو نبا ناكو

 خيشو « ةيناودعلا عيراشملا فلتخمب طلحلا خيش « مدقلا هفيلح ىلإ ىحوي ناكو

 هناطلس ضرفيو « لح اًميُأ ضرألا ىن اداسف ثيعي « هبناج نم دوعسم طلخلا

 « مرّثحلاو لاوهألا حيبتسيو «ضورفلاو مراغملاب مهقهريو « سانلا ىلع مشاغلا

 ةفيلخلا لاجر ىلع ليطتسي ًارجاف الجر « رفاكلا ىسوم همساو « هليكو ناكو

 ريصلا ًارهظم « هلك كلذ دهشي ديشرلا ناكو « عزاو الو ءايح نود « همادخو

 معزلا اذه نم صلختلا ىف ةبغر هسفن ةرارق ىف مرطضي وهو « ءاضغإلاو
 . هتيغب قيقحتل صرفلا بقريو « ىغابلا ريجتملا

 ةوق ىلع دمتعي ناك دقف « نيهلا رمألاب طلخا خيش ىلع ءاضقاا نكي ملو

 ىتلا دوشحلاو عابتألا ريغ « سراف فلأ رشع ىثثلإو فين نه فلأتت ةبراحم
 نم هيدلو « حالسلا ةلماك ةبهألا ةنسح « هدنجو هناسرف تناكو « ىصحتال

 دوعسم ناك دف ةلمحلابو « ةرفاو ريداقم لبإلاو باودلاو بايثااو لاومألا

 هيلع ءاضقلل دبال ناكو ء سأبلا رفاو «ةكوشلا ىوق «جوتم ربغ اكلم نادي نبا



 تهةقأاع

 , 29 ءامدلاو ريصلاو ةمكحلا نم ريثكب عرذتلا نم « هناطلس ىلعو

 « اهصالخو « هئاحصنو هئارزو عم قافتالاب كلذل هتطخ ديشرلا عضوو

 كلذ . ةحاح دالب ىلإ ةمهم ىف ريبكلا دمحم ىنأ ديسلا هريزو عم شيحلا لسري نأ

 مث نمو + شيحلا دوجو عم ةرضحلا ىف لوثملا ىشخم ناك طاخلا خيش نأل
 ادب كلذ رثأ ىلعو . اهتيابج مسري ةحاح ىلإ شيحلاب دمحم وبأ ديسلا كرحت دقف

 يال لعب ةرحنلا لقا + ةرشخلا ىلإ ةاديعوب وجسم ءاعسنلا ف هاعض ديزل

 ةفيلخلا باب ىلإ ددرتي راصو « ماركإلاو ةدوملا ىهتنعي دع لبقتساو « فيوستو

 وهو « طيراقو نب رمع مع طيراقو نب ةيواعم ةرضحلاب مقي ا ناكو « هعومح ى

 3 ىرخأ ةهج نم ناك هنأ ديب « ديشرلل ءالولاو « هلعفو ربع نم ئرتتلا رهظي

 نكلو « ةلفاح ةبدأم حابص تاذ هناوخإو وه هل دعأ دقو ءدوعسمل هتقادص ىدبي

 دوعسم ناكو « همادعإو ةيواعم ىلع ضبقلاب رمأف ةرهاظملا كلت ىلع ريصي مل ديشرلا

 « هل زئيم مل ريخللا هيلإ ىمن الف ؛ اهضقي حلاصمل ةفالجلا راد ىف هسفن تقواا كلذ ىف

 « ةميظع ةبدأم لاحلا ىف هباحصألو هل تميقأف « طلخلا ءاذغ انيلع دسفأ دقل لاقو

 ٠ . هب ةوافحلاو هماركإ ىف غلوبو
 هل ثبو « رصقلا ىلع دفي اميح « دوعسمب عاقيإلل هتطخب ديشرلا عضو انهو

 دوعس* رضح امف . هيلاوحو رصقلا لخاد « دوشحلاو ديبعلاو نايتفلا نم نئامكلا
 لوخدلا ىلإ بيجأ هنكلو «. هباحصأ عم لخدي نأ بلطف « لوخدلاب هل نذأ

 لصو الف « هدحو لخدي نأ ىضترا مث الوأ ددرتف « بحصلا عنمو « هدرفع

 رعشف «« تاينفلاو ديلا نم زينو + مجيلا دبع نب ىبحي هب طاتحا نيعم ناكم ىلإ

 نم نكمتو « هئارو اوفلخت نيذلا هقافرب حاصو هفيس رهشو « هب قالحم رطحلاب

 دق تناك باوبألا نكلو « جورخلا اولواحو مهحالس اورهشف « من» قاجللا
 نسكام نبا هئارو نم مهقل نكلو « دهج دعب « لوألا بابلا اوحتفف « تقلغأ

 بابلا ىلإ اوبثوو « مهلع بلغتلا اوعاطتسا مهكلو « هناوعأو ةطرشلا بحاص

 انماك ناك نم لك « ءانفلا كلذ ىف مهماع مجهو « ًاقلغم ًاضيأ ناك هنكلو « ىثلا

 «نوبولطملا مه برعلا نأ عيمجلا فرعو ء مدخلاو باتكلاو نايتفلا نم ضايرلا ىف

 لك نم مهتفقلت فويسلا نكلو « عافد فنعأ مهسفنأ نع هقافرو دوعسم عفادو

 عرصمم ةمئاحلا تناك مث « رخآلا دعب ًادحاو مهميعز لوح اوطقاستو « ةيحان

 )١( .؟6م- 46 ص برغملا نايبلا ,
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 دمحف « ديشرلا ىلإ لمحو «لاحلا ىف هسأر زتحاو «همدب اجرضم طقسف ءدوعسم
 ىلع ضبقلاب ديشرلا رمأ لاحلا ىفو « رطخلا مصخلا اذه كاله نم ققح ام ىلع هللا
 عرصم ناكو « مهثب فاوطلاو « مهلتقو « طلخلا برع نم ةرضحلاب ناك نم

 ديدش فقومل ذاقنا لمع « وحنلا اذه ىلع هناطلس رايهناو « ناديمح نب دوعسم
 اهتايابج اوبصتغاو « دالبلا ءاحنأ ىف مهئيع دتشا دق طلخلا برع ناك ذإ « جرحلا
 ,©0قاهرإلاو قيضلا ىهننم كلذ ءارج نم ىدحوملا طالبلا باصأو « اهروشعو

 ىذلا شيحلا داع ىتح « لئالق مايأ ىوس طلخلا معز عرصم ىلع ضمب مو
 كلذ رثأ ىلعو . هتمهمب ماق نأ دعب « دمحم ىلأ ديلا ةدايقب « ةحاح دالب ىلإ دفوأ

 تلازو :ليبسلا دهم نأ دعب «هيلع ةدافولاب نيدحوملا ىلإ هبتك هيجوتب ديشرلا ماق
 « ىلامنيتلا ىزعي نب ركب وبأ امه « نيلوسر مهم هيلإ نودحوملا ثعبف « تابقعلا
 «ميركتلاو رشبلاو باحرتلا ىهتمب ةرضحلا ىف البقتساف «ىناتنملانجيرزب نب دمحمو

 ىهو « ةدوعلل نيدحوملا طورش ةفيلخلل ايدبأو . هتياعرو هفطعب ديشرلا امهرمغو
 ةداعإب كلذو ٠ ىدهملا مامإلا موسر نم « نومأملا ةفيلخلا هوبأ هخسن ام ةداعإ
 ءادنلاو « ةالصلا دعب هل ءاعدلا ةداعإو « ةكسلا ىف هشقنو « ةبطحلا ىف همسا
 كلذ ريغو هدمحلا هللو حبصأو 9 ؛ ىدرانو ٠ «تودوسو ٠ ؛مالسإلا تيلصاتي »

 هعبتو « هتلازإب نومأملا ىضقو « ةيدحوملا ةلودلا مايق ذنم ء ديلقتلا هياعىرج امم

 مدق كلذ رثأ ىلعو . مهلاطم قيقحتب ديشرلا دعوف « ديشرلا هدلو كلذ ف
 اوناك امك اومظتناو « رودلا نم مل صصخخ ايف اولزنو. « ةرضحلا ىلإ نودحوملا

 «ىدهملا موسر ءايحإ نم هب دعوام ديفنت ىف اتقو ديشرلا لهمتو «ةفالحلا ةعاط ىف

 موسر تةيعأو « هدهع ذيفنتب رداب « كلذ نم مهمجوتو مهقلق دهش امل هنكلو
 ىهمي كلذ نودحوملا لبقتساو « اهئاغلإ لبق تناك اك ترموت نبا ئدهملا
 مهكالمأو ,هرود نيدحوملا ىلع در نأب كلذ ديشرلا نرقو « 209 ىضرلاو نافرعلا
 « ملاوحأ تعستاو « مهسوفن تباطف «ةعيدقلا مهنازايتماو مهقوقحرئاسو « مهاومأو
 « نوئشلاو تايلوئسملا نم مهيصنب عالطضالاو « شيحلا ىلإ ماهضنالا ىلع اولبقأو
 , © امتوقو اهتدحوو اهكسامت قياس تدرتسا دق ةيدحوملا ةلودلا نأ حالو

 . 806 ص 5 ج نودلخ نباو « 0.8 - ٠1 ص برغملا نايبلا )١(
 . 804 ص 5 جذودلخ نباو « م.هو ٠4+ ص برغملا نايبلا (؟)
 . م05 ص برغملا نايبلا (5)
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 كئدنع نكت مل ةيدحوملا ةلودلا نأ كلذ . عقاولا ىف كلذك نكي مل رمألا نأ ىلع

 ذئموي ىدعتي ىدحوملا ةفيلخلا ناطلس نكي ملو . هيلع تناكامم ةليزه ةيقتب ىوس
 لكم تصق دق اهفارطأ تناكو ءاهلإ امو -شكارم  ةيدحوملا ةمصاعلا زاوحأ
 دقف « اهم ةلقتسملا صفح ىنب ةلود مايقو « ةيقيرفإ خالسنا نع الضفف « ةيحان
 « برعلا فئاوط تثياو « ةيقرشلا ةيلاهثلا ءاحنألا .ظعم ىلع نيرم ونب بلغ
 ىبحب رقتساو « ةمصاعلا نم ةبيرقلا ءاحنألا ىلع ةرطيسم « طلخلا برع اهسالو
 دوعسم لتقمل ناك دف «٠ ىرخأ ةهج نمو . ةسايعس عاطق ىف هلولف عم مصتعملا
 تجاه طلخلا فئاوط نأ كلذ . ىدملا ةديعب جئاتن « طلحلا معز ناديمح نبا
 « ناديمح نب لاله نب ىبح اهتمامعزا تراتخاو « ماقتنالا ةعمرأو + تحامو

 « طلخلا عم هدي عضيا «ةصرفلا كلت طيراقو نبا زهتناو «ةنتفلا رانب اهلك تمرطضاو
 ىلإ ثبل دق « ةجرزه ىف هتعزه ذنم ناكو « ثيعلاو ماقتنالا أمظ مهف ىكذيلو
 عومج مهله تعمتجاف « مهدوشح رئاس طلخلا رفنتساو .. مصتعملا ىحب بناج
 ةكريشملا عومجللا تفحزو « امهتاوقب طيراقو نباو ىحب مهلإ مضناو « ةريفغ

 رئاحبلاو ضايرلاو عورزلا تفسنناو « اهزاوحأ ىف تثاعو « شكارم ىلع
 « ةرضحلا نع دادمألاو نؤوملا تعطقناو « ىرقلاو نئادملا تبرضو « ةبيرقلا
 عفدي نأ ديشرلا ىأر ذئدنعف « طلخلا ىلإ للستلا ىف دنحلا ذخأو «قيضلا اهب دتشاو
 « هناسرف ىف مورلا دئاق (ولاثثوك) « ةلاصنغ جرخف « نيمجاهملا ةلتاقمل هتاوقب
 ناكو ؛ ةروكسهو طلخلا عمتجا ثيح « تفيسنات ىداو ىلإ « ديشرلا دنج هعمو

 عمج ىف دلألا طيراقو نبا مصخ « ىروكسملا نالولي نب دمصلا دبع ًاضيأ هعم
 ىهتعم مهعم نمو مورلا لتاقو « فينع لاتق نيقيرفلا نيب بشنو « هراصنأ نم
 ةعيزه اومزهف « مهم تكتفو ةروكسهو طلخلا مهلع ترثاكت نكلو « ةعاجشلا
 اهم داسو « اهماوبأ تقلغأف «ةنيدملا ىلإ ليللا لوخد دنع مهولف تدتراو « ةديدش
 ةفالخلا ةبيه تراهناو « تاوقألا تمدعو قيضلا دازو « عزفلاو بارطضالا
 ,©0(م 110904 به 517 ) بقاوعلا رطخأب رذنت رومألا تذخأو « ةفيلحلاو

 راصحملا نم اهل اذاقناو « ةنيدملل انوص « ديشرلا ىلع نودحوملا حرتقا ذئدنعو
 اجلي نأو « ديشرلا اهرداغي نأ « رسألاو كالحلا نم اهلهأل اذاقناو «٠ بارخلاو

 ِج )١( ص برغملا نايبلا ٠07" ج نودلخ نباو « م8.08و ١ ص 8006 .
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 ,نكلو « ىأرلا اذه ديشرلا لبقف « سلطألا لابج ةيصاق ىف نيدحوملا لابج ىلإ
 هموصخنم « تالفإلاو جورخلا ًاقيرط هل ديشرلا سمتلي نأ نم هذيفنتل دبال ناك
 بتكي نأب رمأف « ةليحلا ىلإ ديشرلا أخل مث نمو « ةرضحلا جراخ هب نيصبرثملا
 برع راصتناب « هيلإ ناهجوم « نايفس برع خيش نومرج ناسل ىلع ناباطخ
 هئالو ىلع اولازام مهنأو « عيبرلا مأ ىداو ىف نوطبارم مهنأو « طلخلا ىلع نايفس

 اوناكو « ديشرلا هدلوو نومأملا راصنأ نم ًاعئاد نايفس برع ناك دقو . هتعاطو

 لزجأ ( نيصاقر ) نيلوسر ىلإ نيروزملا نيباطخلاب دهع مث طلخلا ءادعأ نم

 ندل نمنيمداق امهنأب ارهاظتي نأو « طلخلا ةلحم برق ارم نأب ارمأو « ءاطعلا امل

 طبضو « نيلوسرلا ىلع طلخلا ضبقو « ةليحلا تمتف « ديشرلا ىلإ نايفس برع
 « عيبرلامأ ىداو ىف هدوشحم ميقم هنأو «نومرج ندلنم امدق امهنأ اررقف «ناباتكلا
 جراخ مهلحم اوضوقف« مهنطاوم قابل هوركم عقو دق نوكي نأ طلخلا ىشخو
 , 20 عيبرلا مأ ىداو بوص ةروكسه ىنب مهئافلح عم اوراسو « ةرضحلا

 هلاومأ عمجف ديشرلا رداب ىتح «ةرضحلا نع نودعتبي مهافلحو طلخلا داكامو

 خايشأو « هتلود هوجوو « هدلوو هلهأ ىف شكارم رداغو « هعاتمو هداتعو

 هرثأىف جرخو « ايركز نب هللا دبع دمحم ابأ ةئيدملا ىلع فلختساو « نيدحوملا

 راسف « مويلا كلذ ىف دحأ هل ضرعتي مل علاطلا نسحو « مهلهأب سانلا نم ريثك

 وأ موي دعب ثدح امب طلخلا مع املو . تاغأ ىلإ هعم نمو لصو ىتح نمأ ىف

 اولغش « نيموي ىدم تاغأب هورصاحو « رافلا ةفيلحلا رثأ ىف اوعره « ندنثا
 جورخلا ىف ىرخأ ةهج نم ديشرلا ليحتو « نؤوملاو تاوقألا نع ثحبلاب اهنالخ
 كلذ ىلإ نطفي نأ لبق « لبحلا فارطأ ىلإ لصوو « حجنف « لبحلا بوص

 اودجب ملو « ثدحام طلخلا كردأ املو « للمنيت ىلإ هدنجم ثعب مث « هموصخ

 5 اوتأ ثيح ىلإ مهاقعأ ىلع اودترا « ةلغاب ًادحأ

 بوص ًاقرش هجنا مث « ةغره دالب قرتخاف « ابونج هتاوق ىف ديشرلا راسو
 دعتساو « عنتماف 2« شيندرم نب عاجش نب ىبحي نب مترأ اهلاو ناكو « ةسالج

 تنلعأو باوبألا تحتف « ةنيدملاب تناك ىراصنلا نم ةفئاط نكلو . ةمواقملا

 . لاوحألا تأدهو « تاوقألاب اوفعسأو ةنيدملا سانلا لخدف ؛ ةعاطلا
 «قيضلاو بارطضالا اه داس دق « ديشرلا اهرداغ ذنم « شكارم تناكو

 )١( ص برغملا نايبلا ٠١# و١)8.
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 فونص نم مه-ديأ ىلإ لصو ام لك سانلا لكأو « بركلا دتشاو تاوقألا تزعو

 نولوح ةنيدملا جراخ برعلا ناكو « عوخلا نم ريثك تامو « شئاشحلاو تابنلا

 ةنيدملا روست نأ ناك مث . ةعسو بصخ ف مه نوميقيو 2 امنيرحتو اهئاغإ نود

 ىنأ نب دمحموبأ ىلاولا رفو « ةقاح ىأب بقلملا صفح ىنأ نب نب مهارإ وبا. كيسلا

 برعلا ثيع نم مهذقني نأ سانلا لمأو « دلبلا هاربا الا در

 .رضخألا عرزلاو لوقحلا ىلإ سانلا لوصوب جرفلا ريشابت تأدبو « مهشطبو

 «ةئيدملا ىلإ طلخللا فئاوطو طيراقو نباو مصتعملا بحب لصو ءانثألا كلت فو

 هباحصأ ىلوتساو « اهاتحاو شكارم لاحلا ىف ىبحم لخدو « ًارش سانلا سجوتف

 « نيدوناو نب دمحموبأ ذئموي ىحيل رزوو « رودلا ىلع ةركاسهلاو برعلا نم
 قباسلاريزولارادب لزنو «هعايشأ ف طيراقونبا لخدو «دلجبنب ايركز نب ىحنوبأو

 طيراقو,نبا بلغو  ةمخنلا عابرلاو روصتقلا ءامعزلا مدتقاو « عماج نب ديعس ىنأ

 .ىعدي قافأ ىف ذئموي هيلع رطيسملا ناكو . ىغ شيعضأ ةفيلخلا ىلع برعلاو

 يح رمأف « هب ىشوو ىبح ىخأ ىلعب اذه لالي عقوأو 2 ةمامح ابأ ىكيو لالب

 « فاجرإلا رثكو « طلخلاو طيراقو نبا ةعافش نمغرلاب ءهمادعإ م م هيلع ضبقلاب
 اعابت اهورداغو « ةنيدملاب اوناك نيذلا نودحوملا جرخو « نونظلا تءاسو

 . ثداوحلا نوبقري اورظتناو « لبحلا ىلإ اوراسو « ليحلاو لئاسولا فلتخمب
 ( م1188 ) ه581 ةنس رخاوأ ىف وحنلا اذه ىلع شكارم ىبحن لوخد ناكو

 ظني « ةسالجسب ءانثألا كلت ىف ديشرلا ناكو « ىلاتلا ماعلا لئاوأ ىح اهم ثبلف

 هلاوحأ نسحتب ربشأ ةعضب دعب رعش الف . ةبقترملا ةكرعملل هتبهأ ذختيو « هنوئش
 « ىسيعنب نومرج مهخيشو «نايفسب رع هترصن ىلإ باجتساو ؛هتاوق دايدزاو
 « شكارم ىلإ ًادصاق « ةسالح نم هتاوق ىف جرخف . لمعلاو كرحتلا ىلع لوع

 6 ىبحب اهنم جرخخو « بارطضالا اهبلإ ىرسف « ةرضحلا ىلإ ءابنألا هذه تمارتو

 دوشحب هتاوق تديازت دقو « ديشرلا ءاقلل ًادادعتسا اهرهاظ ىف هتاء برضو

 1 . ةروكسهو طلخلا نم هئافلح

 «ةمصاعلا وحن هنم طبه مث « عيبرلا مأ ىداو بوص الوأ هتاوق ىف ديشرلاراسو

 « لئاه كلاتق امهنيب بشنو « ناةيرفلا ىتلا مادجوأ ىمسي ناكم ىف كلانهو
 تبشنو « مايأ ةعضب دعب ةكرعملا تفناوتسا مث « مسح نود مويلا لوط ردتسا

 ةيحان ىلع « ديشرلا ركسع نم مورلا اهلالخ ضقنا « ىرخأ ةفينع ةكرعم امهْيب



 هس هةؤ اال

 2 مه ربمأ عم رابدألا طلخلا ىلوف « مهم اوكتفو « ةدشب موهجاهو ؛ طلختا

 « مهاواسنو مهدالوأ ىبسو : يتلو هئافلحو ىح ةمج تمطحنو

 هتالص قدغأف « خف لفح ىف هترضاح ديشرلا لخدو « لماكرصن ديشرلل ققحتو

 نلعأو + مهعومج تدازؤو < ملاوحأ تعبتاف « نايفس برع نم هئافلح ىلع

 رخاوأ وأ طساوأ ق كلذ مثو 2 ملسلاو نداهلا داسو « هموصخ نع حفصلا

 , 90(م 1185) ه #8 ةنس

 فئاوطلا كإلتل ةديدش ةبرض « لماشلا وحنلا اذه ىلع طلخلا ةيزه تناكو

 «قناخ سوباك نه شكارم تذقنأو «ةيدحوملا ةفالحلا اهب تذقنأ « ةدسفملا ةيغابلا

 «ةقهرملا ماظملا تعفتراو «رايدلا ترمعو « سوفنلا تشعتناو لاوحألا تمظتناف
 « طلخلا ةدراطمل دعتسي ديشرلا ذخأو « سانلاب اهزنت فئاوطلا هذه تناك ىلا

 نم ريسي رغن ىف ىبح رفو « ىبحب نع اوضفنا دق ذئدنع اوناكو « مهملع ءاضقتلاو

 . لقعملا برع نه ةعاج ىلإ أجتلاو « اريسك الولفم هبحص

 ةيلهألا ترحلا هيف تغلب ىذلا مه #58 ةنس ماعلا اذه ىف ثدحو

 ىلإو « هتروطخ ىلإ ىدحوملا طالبلا تفتلي مل ثداح « مارطضالا نم امورذ
 ناكو . هيلع ءاليتسالا ةلواحمو « ةتبس رغثل نيبونحلا وزغ وهو « هتلالد ةروطخ

 « ةرواجما لئابقلا عمو « اهلهأ عم راجتالل ةتبس ىلإ مهنفس ىف نودفي نويونحلا
 ءاليتسالا ىف مهم ةعاج ركفف « مهم ريثك اهضابرأبو اه لزن نأ كلذ ىلع بترتو
 سابعلاوبأ وهو «ذئدنع اهلاؤ ىلإ كلذ ىمنف « ةيراجتلاو ةيرحبلا اهنيمهأل « اهلع
 . انيعم اموي مهدوفوا ددحو + هوقتحي ةرواجملا لئابقلا ىلإ بتكف 2 ىتشنابلا

 « مهئاقلل ىشنايلا جرخو « ةريفغ عومج مهنم « ةتبس ىلع تدفو ؛ م ويلا كلذ قو

 كلتا ثولواع ٠ ةيدلل باب لإ اوعرسأو ٠ مهحورشم لعف نويونل كرد

 ىلإ سد يل اريبك اددع مهْنم اولتقو « ربربلا لكاس مهتدرف

 « مهقدانفو نييونحلا لاومأ ت كيل, ةلايغ بازل لكس رلا ًياضيو ١ علا

 لاح لا ىف ةونج لهأ دشحف « ثدحام اهلهأ اوغليأو «ةونج ىلإ مهنم ىتب نم عرهو

 « قيناحملا اهلع اوبصن اهلإ اولصو املو «ةتبس ةرصاحمل اوراسو « بكرم ةئام وحن
 ةنيدملا بحاص ردابف « راصحلاب اهذخأو ام.رض ىلع اولوعو « ابلع اوقيضو
 رئاسدلا نم ثدحام لك نع مهضيوعت ىلع مهعم قفتاو « مهتضوافم ىلإ ىتشنايلا

 )١( ص 5 ج نودلخ نباو « م14 - 718 ص برغملا نايبلا 8»89.



 سهءالال

 ملستف «ةتبس لهأ اهعفد رانيد فلأ ةئاعبرأ غلب ضيوعتلا اذه ردقو « مهنطاومل
 + ( م1885 ) ه8 ةنس ىف كلذ عقوو ءقنيدملا نع اوعلقأو « لاملا نويونحلا
 عضتو « ساطرقلا ضور بحاص ةياورل ًاقفو ( م 180 له 589 ةنس ىف وأ
 , 20(م 1998ه 585 ةنس ىف ثداحلا اذه خيرات تاياورلا ضعب

 كلذ . مهططخ نوربديو مهولف نوعمجم طلخا برع ناك ءانثألا كلت فو

 بحاص ةعاطب اوفرتعي نأ طيراقو نبا مهلع حرتقاو « ةمواقملا نم اوسأيي مل مهنأ
 ًادنجمهلإ لسري ىكل « هب اورصنتسي نأو « دوه نب فسوي نب دمحم « سلدنألا

 مهنايعأ نم ةعاجو طيراقو نبا اوبدنو « كلذ ىلع برعلا قفاوف « ديشرلا ةبراحن
 دعب « برغملا ةرداغم ىلإ قوتي عقاولا ف طيراقو نبا ناكو . دوه نبا ىلإ ربسلل
 « سلدنألا ىلإ هقاقر عم رحبلا رف « هتيضق نارسخو هتعزه ةحادفب رعش نأ

 ةيليبشإب اوثبلو ء«هدوجو هفطعب مهلمشو « مهمدقع بحرف « دوه نبا ىلع دفوو
 « ىضوف مهرمأو طلدلا برع رظتناو « ه1 ةنس ىح ءهفنك تحتو هتفايض ىف
 رعذلا مهمأإ بدف « ةيناثلا هتكرح ديشرلا كرحت ىتح « ةرافسلا هذه ةجيئن

 . ءاحنألا فلتخم ىن اوقرفتو

 لذبو « دادعتسا ٍظعأ هموصخ برد دعتسا دق « ذئدنع ديشرلا ناكو
 ةيالول بدنو « همركو هفطع غباسب نيدحوملا لمشو « عساو قاطن ىلع ةيطعألا

 ديز ىنأ نب هللادبع ابأ اهلاغشألو « زيزعلادبع دمحم ىنأ نب ىلع ابأ خيشلا شكارم
 . قاتنملا ناُّيع نب فسوي اهطرشلو « ئداكملا ديز ابأ اهءاضقلو « ىلامنبتلا

 قو . لح اهي هب نوبحري سانلاو « ساف ىلإ الوأ هتاوق ىف ديشرلا راسو

 ةدايقب ةراّغ ىلإ شيحلا لسرأو «تايابحلا ليصحت بلطو « نوئشلا ىف رظن ساف
 ىسوم وبأ خيشلا ةرازولا ىف هفلخو . روصنملا نب ديعس دمحم ىبأ ديسلا ريزولا

 لئابق نم ةميظعلا تايابحللا تلصحو . سإف ىف نودحوملا ىبو . شوطع نبا
 « رومألا تماقتساو « مهلع عسوو « مهتيطعأ دنحلا حنمو « زازافو ةراغ
 . لاوحألا تنسحتو

 3 مصتعملا ىحن عرصم وه « مسح ثداح سافب ديشرلا ةماقإ لالخ عقوو

 برقب لقعملا برع ىلإ أ+ل دق « ةقحاسلا ةريخألا هتعزه بقع ناك هنأ كاذو
 مهكلو « مهترصنو مهترزاؤم .هودعوو هووآق ٠ مهب راجتساو « ازات طاير

 )١( ص ساطرقلا ضورو « 7407و 545 ص برغملا نايبلا ةتبس وزغ ىف عجاد 188 .



 تنهةاس

 « ةنيعم قوقحو تازايتماب مل رئاهظلا رادصإ ىف « مهلاطمب هنوقهرب اوذخأ
 اونفدو « ةليغ هولتةف « مهلع كلذ ىبحن ىنأذ « ةفالكلا ىلإ هدوع ىف مهنم المأ

 < (م 1185 ةنس ويام) ه5886 ةنس ناضمر 14 نيثثالا موي ى كلذو « هولش

 هسأرب اوثعب مث « ازات طابرو ساف نيب عقي « دازلا صحف ىمسي ناكمي كلذو

 « شكارم ىلإ « لسع قز ىف » ديشرلا اهب ثعبف « ©27سافب وهو ديشرلا ىلإ
 آرقو « سانلا ىلاولا ىعدتساف « دمحم ىنأ نب , ىلع ىنأ ىلاولا ىلإ باتك اهعمو

 , ؟9ةعيرشلا باب ىلع سأرلا قلعو « ةفيلحلا باتك مهبلع
 ضعب مادعإب « ةفيلخلا رمأ ىلع ءانب ٠ تقولا سفن ىف ىلع وبأ ىلاولا ماقو

 . ةرضحلا نجسب نياقتعم اوناكو « رباجو نايفس نم برعلا ءامعز

 ةبرطضم ةايح دعب « روصنملا نب | رصانلا نب مصتعملا بحي ةمتدخ تناك اذكهو

 ىح « ه 574 ةنس لاوش ىف ةرم لوأل ةفالحلاب عيوب ذم تلاطتسا « ةديرش

 « رارقتسالاب اهالخ معني مل ماوعأ ةعست « ه ”88 ةنس ناضمر ىف هعرصم

 كراعمو تارماغم اهللختت تناك « ةربسي تاريف ىوس « ةفالخلا بوثب حاشتالاو

 هنبا عم كلذ دعب مث « نومأملا ىلثعلا ىنأ «ىوقلا هسفانمو همع عم الوأ « ةرمتسم

 نسحوأ ةدارإلا نم ءىبثب زيمتتال « ةفيعض ةيصخش يع ناكو . ديشرلا

 اذإو + ومان امقنك ةقوهجتوي هراصنأ ديى ةل 1 تقولا لوط ناكو « فرصتلا

 « عطقتملا هتفالخ دهع نإف « نيدحوملا ءافلحلا تبث ىف لكشلا ثيح نم هعضن انك

 1 . ركذي رثأ وأ فرصت ىأب « ةيلمعلا ةيحانلا نم نرتقي مل
 اا ع

 اهلخدف «٠ شكارم ىلإ ًادئاع ساف ديشرلا رداغ « ه 584 ةنس لئاوأ فو

 «مالسلاو ءودحلا داسو «لاوحألا تمظتناو « رومألا ترقتساو « مف بكوم ىف

 مظنت ىف اوذخأو « نيدحوملا رمأ ماقتساو « ىحاوتلا لامع نييعتب ديشرلا ماقو

 . ةئداملا ةعيدولا ةايحلا قوذتو « مهضارأ ثرحو « مهنوئش

 ءاليتسالا « ةعرد ىلاو نيدوناو نب دمحوبأ عاطتسا نأ ماعلا اذه ىف ثدحو

 ةسالعت رداغ امل ديشرلا نأ كلذو . ةعاطلا نع تجرخ دق تناكو « ةسام ىلع

 . 155 ص ساطرقلا ضورو ؛ ؟560 ص ١ ج نودلخ نباو « 784 ص برغملا نايبلا ( ) ١

 . ٠ ازات طابر زاوحأ نم هللا دبع حيفب » « ىيحي هب لق ىذلا عضوملا ىمسي وهو

 . ٠0#" ص برغملا نايبلا (؟)



 رميسا# نم

 متدأ نب يح وهو هل ابيرق لمعتساف « اهل ايلاو ىلامنيتلا ىلع نب فسوي نبع
 « مترأ هدلو ماقف « هلتقو ةجاهنص نم رئاث حبب راثو « امترادإل شيندرم نبا

 مقرأ ىشخو « هيبأ ناكم اهككح زوفي نأو « ةنيدملا ىلع بلغتي نأ عاطتساو

 ءهب نيدوناو نب دمحموبأ لازاف « امس عنتماو « ةنيدملب لقتساف « ديشرلا هلزعي نأ

 ©0ديشرلا هنعافعو « ةنيدملا هنم درتسي نأ عاطتساو « ةعاطلا ىلإ ةدوعلاب هعنقأ ىح

 خيشلا شك ارم ىلع فلختساو ء ىرخأ ةرم ساف ىلإ ةرضحلا ديشرلا رداغو

 مركأف «نيرم ىنب لسر هيلع دفو « سافب هتماقإ ءانثأ فو. .مهاربا ىف ىلأ نب دمحم ابأ

 نيرم ونب هيلإ ىهننا ام كردي ىدحوملا ةفيلخلا ناكو . مهتلص لزجأو « مهمدقم

 . مهاضرتساو مهتعناصم ىف هعسو لذبيو « نأشلاو ةوقلا نم ذئموي

 + هلع موجفاب الس طيراقو نبأ ةأجاثم وع + عمم ثداخ كقدنع عقوو
 « دوه نبا راصنتسال سلدنألا ىلإ ربع ذم طيراقو نبا ناكو . اهذخأ ةلواحمو

 الس حتفل ًاعورشم دوه نبا ىلع حرقا مث « صرفلا بقري ةيليبشإ ىف ثبل دق
 قفاوف « هعورشم ذيفنت ىف اهب نيعتسيل « نفسلا ضعب هنم بلطو « حتفلا طابرو

 ٠ ديسلا « ذئموي الس ةيالو ىلع ناكو . ع ب ا

 هتلحىف طيراقو نبا راسف « نومألاتنب ةمطاف هتخأ جوز ديشرلا رهص ىعلا وبأ

 رطضاو« ةديدش ةمواقم قل هنكلو « اهيلع موجهلاب الس أجافو « ةريغصلا ةيرحبلا
 همأو هتخأ مدقتساف الس ىلإ ثعبو ثداحلا كلذل ديشرلا متهاو . هجاردأ دتري نأ

 , ©9امهتمالس ىلع اص رح « اهعم تناكو « هيلإ

 ةيليبشإ ىلإ دوعي داكام هنأ كلذ . طيراقو نبا تالواحم ةمتاخ هذه تناكو

 ةنس ىلوألا ىدامج ىف ةيرملأ ىف دوهنبا لكوتملا فوتو «ثداوحلا تروطت ىبح

 ورم ىبأ ةماعزب ةيليبشإ لهأ ماق ذثدنعو « هعضوم ف كلذ ااصف ايسح ء م"

 « ةيدحوملا ةفالخلا ةعاط ىلإ ةدوعلاو « دوه ىبب ةعاط علخ اونلعأو دتحلا نبا

 لثم ثدحو . مهعيب مدقتل ًادفو شكارم ىلإ اوثعبو « ديشرلل مهنعيب اودقعو
 «ديشرلل اوعيابو « ىتشنايلا سابعلا أ اهحاص علخم اهلهأ ماق ثيح « ةتبس ىف كلذ

 ةيليبشإ لهأ ماق نأ تقولا سفن ىف ثدحو . ةرضحلا ىلإ ًادفو مهتعيبب اونعبو

 ىعدي ساف لهأ نمهيقف ىلا ًاعجار كلذ ف لضفلا ناكو « طيراقو نبا ىلع ضبقلاي

 . 78م1 ص برغملا نايبلاو « ؟55 ص 5 ج نودلخ نبا (1)
 . ؟ءااص 5 جن ردلخ نباو ء 4١# ص برغملا نايبلا (؟)



 باه[ ها

 لهأ ضرحف « ةيدحوملا ةلودلل ءالو هبو « ةيليبشإب امقم ناك ىنانموملا هللا دبع وبأ

 ءاضرإ نمكلذ ىف 1 « برغملا ىلإ هلاسرإو « جراخلا مبعزلا ىلع ضبقلا ىلع ةنيدملا

 برغملا ىلإ لسرأو « طيراقو نبا ىلع ضبقف « اهمالسل ًاقيقحتو « ةفالخلل
 ريزولا هملست كلانهو « روُمزأ رغث ىلع هب تسر « ةنيفس ىف ًاسورحم
 ناك « طلخللا ءامعز نم ةدع رومزأ نحس ىف ناكو . شوطع نب ايركز وبأ خيشلا

 مهتالحم تحابتساف هدنج ثعبو « مهلع ضبقو مهئاعدتسا ىف ليحت دق ديشرلا

 اومدعأف« مهمادعإب ديشرلا رمأف « رومزأب اولقتعا مث « مهءاسنو مهدالوأ تبسو

 طيراقو نبا هيلع بكرأ « لمج ٌقوف عضو طفس ىف تعدوأو «مهسوؤر تزحو
 «سانلا هب طاتحا ؛ ةرضحلا ىلإ لصو اللف . ةلاحلا كلت ىلع شكارم ىلإ لسرأو

 هتنج تقلعو « لئالق مايأ دعب مدعأو « نجسلا عدوأ مث« هنعل ىف اوذخأو

 ديشرلا حارتساو « هرمأ ىهننا كلذبو (ه مه ةنس رخاوأ ) ةعيرشلا باب ىلع

 , ©90دلجو ًادانع مهدشأو « هموصخ رطخأ نم مصخ نم

 بحاص رمحألا نب دمحم ةعبب ديشرلا ىلإ تلصو « (ه <85 ) ىلاتلا ماعلا فو
 ةعاط تحن ءاوضنالا نبب ةعاطلا ىف ددرتي « رمحألا نبا ناكو « ةةلامو ةطانرغ ٠

 ةفالخللو ديشرلل وعدي تبل دقو « ةيسابعلا ةفالحلاو ةيدحوملا ةفالحلاو « دوه نبا
 . ه 514٠ ةنس ىف ديشرلا ةافو ىتح « ةيدحوملا

 ىعدي رئاث سوسلا دالبب جرخ نأ  ه 585  اضيأ ماعلا اذه ىف ثدحو

 مضناو « سانلا نم ريثك هلوح فتلاو « نيونيويت نصح عنتماو « ىجواي نباب
 نم الجر سوسلا ىلاو ايركز ىأ نب دمحوبأ هيلإ سدف « لقعملا برع هيلإ
 « شكارم ىلإ لمحو هسأر عطق مث «هلتقي نأو نصحلا لخدي نأ عاطتسا ؛ ةلوزج

 هنأب « مدق نم اذه نيونيويت نصح فرع دقو ءاهدهم ىف هتروث تدخأ كلذبو

 هب راث مث « ةبصق وبأ لبق نم جرخ هبو « نايصعلاو قاقشلل ازكرم ًامئاد ناك
 , 20لتقو ليتغا ىتح هب عنتماو سرفلا نبا

 طحقلا دتشاو « ةميظع ةعاجم اهزاوحأو ةتبسب تعقو « ه 580 ةنس فو

 ىلا « ةيلاوتملا نئفلا ءارج نم كلذ ناكو « ةعبس ماع » ماعلا اذه ىمسو « ءالغلاو

 « دراوملات مدع ىتحراطمألا ةلقو قرشلا ءارج نمو « ةيبرغلا قطانملاب تفصع

 ) )1١ص برغملا نايبلا  741١ص 5 ج نودلخ نباو « 8410و 805 .

 . 44# ص برغملا نايبلا (؟)
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 «حاير برع اهسالو « برعلا فئاوط ثيعب رضلا مقافتو « عورزلا تكلهو
 انايحأو « ةتائز نيبو مهيب ةيلاوتملا كراعملا بوشنو « سافو « ةسانكم زاوحأ ىف

 اولوتساو « مهعومج اوقزمو نيرم ونب مهم عقوأ دقو . نيرم ىب نيبو مهب
 راطقألا رئاس ذئدنع نوبوحت .نيرم ونب ناكو « مهحالسو مهماودو ملاومأ ىلع

 كلت ىف ةلزانلا فئاوطلاو لئابقلا .ظعم ىلع « مهئاطلس نوضرفيو « ةيب رغلا
 كلت ىف نوثيعي نمم « مهريغو برعلا نم « داسفلاو رشلا لهأ نوعمقيو « ءاحنألا
 نيرم ىنب ةملك تلعو « رومألا تماقتساو « لبسلا تنمأ ىح « ًاداسف قطانملا

 « سوكملاو بئارضلا ةيابج ىف اوذخأو « مهتعاط ىف سانلا لخدو « مهتبيهو
 , ©9ءائلاو ءاخرلا مبدل بلغو « مهتكوش تيوقو « مهاوحأ تعستاف

 ىداوب ةرفقلا ملزانم نم مهجورخو « نيرم ىنب ةأشن انلوانت نأ قبس دقو

 رصنتسملا فسوي مايأ « نيدحوملا نيبو مهيب عقو امو ؛ برغملا ءاحنأ ىلإ « ةيولم
 زاوحأ ىتح برغملا ءاحنأ لخاد مهفحز ى اولصو مهنأ فيكو « كراعملا نم
 ىوس « مهادلا مهمدقت رطخ نم ذئموي ةيدحوملا ةلودلا ذقني مل هنأ فيكو « ساف
 ىتلا ةريفلا كلت ىف نيرم ونب ثبل دقو . ىلخادلا قاقشلا نم مهيب عقوام
 « مهزكرم ديطوت ىلع نولمعي « ةيلخادلا اهمورحي ةيدحوملا ةفالحلا ايف تلغتشا
 اوضرف مهنأ ىتح «برغلا راطقأ لخاد ابرغ عافدنالاو « مهناطاس عيسوتو
 ىذلا تقولا ىف مهريمأ ناكو « ةرواخنا دالبلا نم اهريغو ةسانكم ىلع ةواتإلا

 نع الفاغ ديشرلا نكي ملو « قحلا دبع نب ناهع ديعس وبأ وه « هنع ثدحتن
 ًارظن هنكلو « برغملا قطانم نم ةماهلا ةقطنملا كلت ىف نيرم ىب لولح ةروطخ
 : ملسلا دقعو مهتعناصم رثؤي ناك « مهنوق دايدزال

 رخاوأ ىف اعون رومألا تماقتساو « ديشرلا ةعاط ىف ةتبسو ةجنط تلخد املو
 ناكو . نيدوناو نب هللا ديعدمحم ابأ ةيبرغلا قطانملا ةيالواديشرلا نيع« ه”6*17 ةنس
 «ةرهاصملا ةلصب ةفالحلا تيبىإ تعناكو « نيدحوملا ءامعز ةرخ نمنيدوناونبا
 . ةلودلا ىف ةناكم كلذب هل تناكو ءرصنتسملا فسوي تنب ةديسلاب ًاجوزتم ناك ذإ
 ىف ةعرد دالب هالوف «ديشرلا ةمدخم قحلو ةكرت مث ؛ مصتعملا ىبحيل رزو دق ناكو
 مقرأ دي نم « ةسايمس صالختسا ىف كلذ ءانثأ نيدوناو نبا حجتو « ه 311 ةنس
 . ه”6"13 ةنس فش كارم ىلإ داعمت ءاهبلع ديشرلا هالوف «مدقت اهسح شيندرم نبا

 )١( "4م ص برغملا نايبلا 6 744 ,



 تاهل ب

 تقولا سفن ىف هعم نبع « برغلا ةيالول نيدوناو نبا ديشرلا نيع املو

 ايركز ابأ ةعانصلا راد ىلع رظنلل نيعو « ةتبس ةيالول ىسنابلا صالخ نب ىلع ابأ

 نم « ريبك ركسع ىف شكارم نم نيدوناو نبا جرخو . ىوكلا محازم نبا
 رابغ + الل كرس ف رطلا ديعرا ل ضرفو اييبرعلاو طولا نيكل

 ناكو « اهلئابق ضعب هيلع تراثف « اهنوئش ىف رظنيل « ةراغ دالب ىلإ الوأ

 ةنطف ىلع دمتعي ديشرلا ناكو . نيرم ىنب ةعاط ىف ؛ لخد دق لئابقلا هذه نم ددع

 دقو« ىسحلاو ةسايكلاب نيرم ىب عم رومألا هتحاعم ى هتقابلو « نيدوناو نبا

 «نيرم ىب خايشأو قحلا دبع ىب مسرب ةرخافلا ىسكلا نم لامجأ ضعب هعم ثعب
 ةموصخلاب مهرداب ىح « مهئايحأ نم ةبرقم ىلإ لصي داكام نيدوناو نبا نكلو

 نيب عازتلا عقوو « اوضفرف « ةراغ ىبب نم مهلإ نيرافلا درب مهلاطو « ءادعلاو

 « نيدوناو نبا ةلم ىلع نيرم ونب راغأف « امهنيب لاتقلا ىلإ ىهتناو « نيقيرفلا

 كلت ىف رارقتسالاب هرمأف «ثدح امب ديشرلا ملعو «هدانجأ نم ةريبك ةلمج ًاولتقو
 , ؟29نيرم ىنب تاكرحل اطوحت « ةقطنملا

 ةقطنملا كلت ىف لئابقلا رظعم مهتعاطأو ء مدقت ىف نيرم ىنب رمأ رمتساو

 اهنودؤي «ةمولعملاومأ ىلع ندملا ضعب مهتم اصو ةسانكمو ةلوستو ةراوه اهنمو

 نيرمونب ناكو . اهريغو ازات طابرو ةسانكمو ساف اهم ناكو « ماع لك ىف

 طبض نع نودحوملا ءافلحللا زجعو « ةيدحوملا ةلودلا تفعض نأ دعب « نوري
 مظعم ف ىضوفلا ترشتناو « مهتعاط نع لئابقلاو ندملا ظعم تجرخو « دالبلا

 « نيملسلا حلاصم نوصو « نيدلا نوئش ىف رظنلاب ىلوأ اودغ مهنأ « ءاحنألا

 . ©© ىضوفلاو ناودعلا نم مهتيامحو

 ىبب ريمأ لتق (م 1740 ) ه584 ةنس مرحم ىف ليقو ء اه 5/ ةنس ىفو

 بره مث « ًاريغص هابر هجولع نم ىف هلاتغا « قحلادبع نب نامع ديعسوبأ نيرم

 1 نأ ذئدنع ليقو . نيدوناو نبا ىلإ جلعلا اذه

 دمحم فرعم وبأ ربمألا هوخأ نيرم ىنب ةساير ىف هفلخف ,«9هتع رج باكترا ىلع

 داعو «ةمامح ونب هتمومءانبأ هيلع فلاخ نكلو «نيرم ونب هعاطاف . قحلا دبعنبا

 .#ه1و 6٠# ص برغملا نايبلا ) ١(

 . 1959 ص ساطرقلا ضور (؟)
 ٠515 ص ةينسلل ةريخذلاو « ١417 ص ساطرقلا ضورو « 78١ ص برغملا نايبلا (؟)



 - مهلا"

 « نيدوناو نبا ثعبو . مهفوفص قزمب ركسع ىبو ةمامح ىب نيب ميدقلا قاقشلا
 «نيرم ىنب نوئش نم مدقت امب هفرعي « ديشرلا ىلإ ىطسقرسلا نسحلا ىنأ هبتاك ماقب
 ركسع ىبيل ةدوملا رهظأو « قاقش نم مهنيب ثدح امب نيدوناو نبا رتغا دقو

 « ( ةمامح ىنب ) قحلا دبع ىنب ةلتاقم ىلإ لعفلاب مهعم ضبنو « مهعم فلاحتو
 دتراو « ىلتق نيقيرفلا نم لك رسخو « تافلس نم ةبرقم ىلع ناقيرفلا ىتلاو
 ىف دتشاو « ةسانكم رهاظب لزنو « ركسع ىبو نيدحوملا عم نيدوناو نبا

 ىنب ةعاطب نونيدي اوناك مهنأل ٠ ةحدافلا مراغملا مهلع ضرفو « اهلهأ ةلماعم
 ىلع لزنو « ةسانكم ىلإ داع مث « مدقتام لثم اهم لعفف ساف ىلإ راس مث « قحلا دبع

 , ©90ءاحخألا فلتخم ىف سانلا هنم رفف « اهلاهش ىف عقاولا نوهرز لبج نم ةبرقم
 دوشحمهلإ تمضناو « قحلا دبع نب دمحم مهريمأ لوح نيرم ونب عمتجاو

 نم ةوقب كلانه اومدطصاو ةسانكم نم ةبرقم ىلإ اوراسو « اهريغو « ةتانز نم
 « ابن اوكتفف ةقطنملا كلت ةسارحلاابنعب دق نيدوناو نبا ناك ( مورلا ) ىراصنلا
 نيدحوملا نم هتاوق ىف راسو « نيرم ىبب ةمحاهمل ةطخ نيدوناو نبا عضو ذئدنعو

 نيقيرفلا نيب ةكرعملا تيشنو . هئاقلل نيرم ونب بهأتو « ركسع ىبو برعلاو
 اوكتفو « ةعاجشو فنعب نيرم ونب لئاقف « ةسانكم نم لايمأ ةينامث وحن ديق ىلع
 «هركسع قزمو «نيدوناو نبا ىلع ةحدافلا ةميزملا تقحو « مهئافلحو نيدحوملاب
 ىلوتساو . اهم عنتماو « ةسانكم ىلإ نيدوناو نبا أجلف « ركسع ىبو برعلا نم
 نيدوناو نبا رداغ مث « باودلاو عاتملا نم اهف ام رئاسو ءهتلحم ىلع نيرم ونب

 ميركلا دبع رصق ىلإ دصقو « ايركز وبأ هنبا هعمو « ليحلا نم ةلمج ىف ةسانكم
 ثداوحلا هذه تعقوو. هب عنتماو هترسأب كلانه قلل ثيح ( ريبكلا رصقلا )
 , ©م 0 ةنس رخاوأ ىف

 ةيدحوملاةفالخلل ةديدج ةبرض « وحنلا اذه ىلع نيدوناو نبا ةميزه تناكو

 ةهج ىلإ كلذب مهناطلس دتماو « مهتبيه ىفو مهتوق ىف داز نيرم ىنببل ًاديدج ابسكو
 نب دمحم ريمألا ةعاط ىف لخدو « حاير برع نم ابف نمو « ريبكلا رصقلا
 حبصأو « اهربغو ةراّمغ لئابق رئاسو «نيرم ىب لئابق نم فلخت نم «قحلا دبع

 . "887 ص برغملا نايبلا )١(

 . م07 ص برغملا نايبلا )١(
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 تما

 « مهتتداهمىلإ ديشرلا حنجو « ًارارحأ ةداس ءاحنألا كلت ىف نولوجتي نيرم ونب

 هوو كيلر مام دعو

 لهأ نم ًاريثك نأ « ميركلا دبع رصقب هئجلم ىف وهو نيدوناو نبا
 هلزني ناكامم اوكشو « ديشرلا د

 < صفح :ىب وح هتقطنم ىف وذحي نأ دصقي ناك هنأب هومهناو « ماظل نم: مج

 رصق رداغف « تاماهتالا هذه قدص دق ديشرلا نأو « اهمكحب لقتسي نأو

 « اهلإ لصو ىتح ًارابنو اليل راسو « نيدحوملا لابج ىلإ دصقو « ميركلا دبع
 « ديشرلا نأ هيلإ ىمث ىتح « اهلإ اثجال قبو « نيرم ىبب ةدراطم نم مغرلاب

 . هتدافو ديشرلا مركأو «شكارم ىلإ داعف «هيلإ بسنامم هتءارب نم ةياهنلا ف ققحت

 صفح ىأ هبتاكو هريزوب ديشرلا شطب ء (م 1141 ه8 ةنس ىو
 ةوظح ديشرلا دنع هلو «باتكلا مالعأو ةلودلا رباكأ نم ناكو « ىنانموملا نبا
 هقيدص ىلإ ًاصاخ اباطخ هجو اميح ةريطخ ةلز بكترا هنكلو . ةعيفر ةناكمو

 ىدحإ دانساب هيف هئنبب « روصنملا نب زيزعلا دبع نب رع صفح ىنأ ديسلا

 ًأطخأو « « ةفالحلا ءادتبا هللا ءاشنإ » اهْنإ هباطخ ىف هل لوقيو « هيلإ ثايالولا
 هعفدو « كسملا ىلأ دئاقلا دي ى عقوف « رضقلا لهأ ىلإ باطحلا عفدو « لوسرلا

 انموملا لتقب هروف نم رمأ « ديشرلا هيلع فقو الف « ديشرلا ىلإ كسملا وبأ
 , ©)ةشئاط ةرابع ةيحض نالجرلا كلهو لاحلا ىف هرمأ ذفنف « صفح ىنأ ديسلاو

 هليشرلا كله ىتح « ىومدلا ثداحلا كلذ ىلع رهشأ ةعضب ضمت مل هنأ ديب

 اهأشنأ دق ناك ىلا ضايرلا ىدحإ ىف هزنتلل موي تاذ جرخ هنأ كلذ . هسفن
 اقفو جيربص وأ « ةريغص ةريحم ةضورلا كلت ىف دجوت تناكو ء رصقلا راوحي

 مسرب قروز ى هيراوج ضعب عم ةريحبلا هذه ىف لزتف « خرؤملا فصول
 لشتنا هنإ ليقو « هتقول تامو ديشرلا قرغو « هيف نع قروزلا بلقناف « هزنتلا

 قرغ ناكو . مايأ ةثالث دعب قوت كلانهو « رصقلا ىلإ لمحو « ءاملا نم امومحم
 (م1141ةنس ريمسيدا) ه"٠4 ةنس ةرخآلا ىدامج نم عباسلا ءاثالثلا موي ىف ديشرلا

 ةرخاآآلا ىدامج نم رشاعلا مويلا ىف هتافو نوكتف « ةيناثلا ةياورلاب انذخأ اذإف

 رداصم نع ىراذع نبا انيلإ اهلقني ةثلاث ةياور ىو . ريمسيد ه مويل قفاوملا
 « ةدراب ةليل ىف جيرهصلا ىف هقروزب لزن ديشرلا نأ « ديشرلا بجاح نع ةدنسم

 )١( ص 5 ج نودلخ نباو « ؟هال ص برغملا نايبلا 5056 .



 -هإ]هد

 لمحو « قروزلا نم جرخأف « ةديدش ةلزن هتباصأ اهلازأ الف « هتمامع علخ مث
 , ©92م 54 ٠ةنس ةيناثلا ىدامج نم رشاعلا ةعمجلا موي ف « ىفوت ثيح هرصق ىلإ
 هتفالخن تلاطتسا دقو « هرمع نم نيرشعلاو ةعبارلا ىف ىفوت اميح ديشرلا ناكو
 . ماوعأ ةرشع نم رثكأ

 ةيوقلا لالخلا نم ةفئاطب عتمتي « نومأملا ةفيلخلا هيبأك ٠ ديشرلا ناكو
 ملولو ءرظنلا دعبو «مزعلا ةوقو « سفنلا ةدحو «ةأرحلاو ءاكذلا نم « ةعماللا
 نع عافدلاو « هموصخ ةعراقم ىف ةرشعلا هماوعأ قفني نأ ىلع ثداوحلا همغرت
 اهل ناك اعر « ىرخأ ةيئاشنإ الامعأو اططخ هنم عقوتن نأ انل ناكل « هشرع

 ىف مكحو شرعلا ىلوت هنأ ديب . اهتايح ةلاطإو « ةيدحوملا ةلودلا ذاقنإ ىف اهرثأ
 يه ضيوقت ىف امدق تراس دق « ةميصحلا تارايتلا تناكو « ةئيس فو رظ
 زكتري « تهاب حبش ىوس اهنم ايقاب نكي ملو « اهسسأ مطحتو « ةيدحوملا ةلودلا
 ةيوقتل نومأملا هلبعام مهأ نم ناكو . ةيبونحلا اهتعقر ىلع « ةيداملا ةيحانلا نم
 دعب « هترزاؤمىلإ نيدحوملا ءامعزلا ةيقب ءاعدتسا وه « ةيونعملا ةيحانلا نم ةلودلا
 لمعلا ةداعإ ىلإ كلذ 'ليبس ىف رطضا هنأ ولو « مهلمش قزمو « هوبأ مهم شطب نأ

 . ةسرادلا ىدهملا' موسرب

 ايركز وبأو « روصنملانب دعس ىنأ نب هللادبع دمعوبأ ديسلا « ديشرللرزو دقو
 دمحم ىنأ نب ىلع وبأو 2 ىسيفنحلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأو « رمغلا ىلأ نب

 ديشرلا نأن مهغرلابو « ىرخأةرم ىسيفنحلا ىلوت مث « بقاعتلاب كلذو « زيزعلا دبع
 باتك مالعأ نم ةدع « هتباتكل مدختسا دقف « ابتاك الو ابيدأ نومأملا هيبأك نكي مل

 « ىجابقلا هللا دبعىنأو « ىزازافلا ايركز ىنأ لثم «نيسلدنألاو ةبراغملا رصعلا
 ةريمع نبا فّرطملا أو « ىزازافلا هللا دبع ىأو « ةرشعىلأ نبا هللا دبعى أو
 بتك نم ءال'وه نم ناكو . ىناسملتلا هللا دبع ىنأو « ىنيعرلا نسحلا ىنأو « ىوزخما
 . ىيعرلا نسحلا ىنأو «ةريمعنب فرطملا أو « ىزازافلا ايركز بأ لثم لبق نم هيبأل

 « ةيحللا ثك « رقشأ « نوللا رهزأ ىبف ناك هنأب « ديشرلا ةياورلا فصتو
 . ؟2ريسي شمن ههجو ىف « دقلا نسح

 (64ص) ةينسلا ةريخذلاو ( ١7١ص ) ساطرقلا نغور ىو . 758 ص برغملا نايبلا )١(
 . ةرخآآلا ىدامج نم عساتلا سيمحلا موي ىف تناك ديشرلا ةافو نأ

 . 78188 نص برغملا نايبلا (؟)


