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ىدامج نم رشاعلا ةعمجلا موي وهو « ديشرلا هيف قوت ىذلا مويلا سفن ىف
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 -هةهاالا

 ةفيلحلا وخأ وهو «روصنملا بوقعي نب سيردإ العلا ىنأ نب ىلع نسحلا وبأ وهو
 دلو رايتخا ىلإ الوأ اوهجتا دق « نيدحوملا خايشأو «ةلودلا رباكأ ناكو . لحارلا

 «راغصلا ةفالخ انمثس اولاقو « كلذ ىلع مهضعب ض رتعاف « ىبصلا ىوتملا ةفيلخلا

 « دوسأ ناك هنأل « ةفيلحلا ىخأ « ىلع نسحلا ىنأ ىلإ ةيادبلا ىف ةعاملا تفتلي ملو

 خايشأ ريبك نيدوناو نب دمحم ابأ نكلو « ةيبون ةيراج دلو « داوسلا ديدش
 «ةبارقلانم ةداسلا نمض ًادوجوم ناكو « نسحلا ابأ ديسلا عيابف ضهن « نيدحوملا

 مت اذبو « هوعيابو « خايشألاو ةبارقلا هرثأ ىف عباتتف « ةفالحلا سلجم ىف هدعقأو
 , ©0ةفالخلا ىسركل هرايتخا

 بقللا هيلع بلغ نكلو « هللاب دضتعملابو « ديعسلاب ديدحلا ةفيلحلا بقلتو
 « ةيوقلا هتيصخشب ناكدقف « ًاقفوم ًارمأ ةفالخلل نسحلا ىنأ رايتخا ناكو : لوألا

 كلت ةفالخلا ىمركف هدوجو ناكو «ةلودلا ىف لجر ىوقأ «هتوطسو « همزعو
 2 ةعجشملا ةنئمطملا لماوعلا نم « ةيدحوملا ةلودلا اهزوحن ىلا « ةبيصعلا فورظلا

 . لمألاو راشبتسالا ىلع ةثعابلا

 « شوطع نب ايركز ابأو « مهاربا ىلأ نب قممسا ابأ ديسلا « ديعسلا رزوتساو
 هللا دبع ابأو « ىنيعرلا نسحلا ابأ « نغغيلبلا نيبتاكلا « ةباتكلا بصنم ىف قبأو

 . ىناسملتلا

 « نيدحوملا خايشأ نم ةل+ ىلع ضبق نأ وه « ديعسلا هب ماق لمع لوأ ناكو

 « ديشرلا هيخأ مأ كلذك نيحو 2 الاومأ مهمرغأو 2 مهو « هتعيبل نيضراعملا

 ةعئاصمىف ذخأ مث « اهسئاسدو اهرشل ءاقتا كلذو « الاومأ اهمرغأو ةيمورلا ةبابح

 قدغأو « مهسرقو « اهريغو سوسلا دالب نم مهفئاوط ىعدتساو « طلتللا برع

 « مهم رهظتسيل « مرغو مج نمآ+ برغلا ماعز ىصدتتا :كلذكو:«هتالص ميلع

 رمأ كلذك سني ملو « هئافلح قثوأ نم نومرج نب نوناك نايفس خيش ناكو
 مهرمأب ىعف 2 نومأملا هوبأ هعم اهلج ىلا « مورلا ١ دنحلا ة ةقرف مهو « ةقرترملا

 نوكرتشي و « ةيدحوملا ةمصاعلا ىف اهونب ىلا مهسينكب نوميقي اوناكو « ةيانع دشأ

 . ©9ةيبرحلا ةقيلحللا تالمح رئاس ىف

 ناكو « ةسالجسب ىجرزهلا ايركز نب هللا دبع هيلع جرخ هدهع ةيادب ىو

 و وب صولا هانا 43

 . "ه6 ص 5 ج نودلخ نباو « 505 ص برغملا نايبلا (؟)
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 نمو « ةيقيرفإ بحاص ىصفحلا ايركز ىنأ ريمألل اعدو « هتعيبل نيضراعملا نم

 تناكو . ناسملل لوح ةقلقم ثداوح طسوألا .ترغملاب تثدح دقف ئرخأ:ةهج

 معز اهساير ىلع ماقو « نيدحوملا ةدايس نع تجرح دق « ةيقيرفإك « ناسملت

 اذه فورظ حرشن نأ انب ردجمو . نايز نب نسارمّغَي ىوقلا داولا دبع ىنب
 طسوألا برغملل ةيناغ نبا تاوزغ رثأ ىلع هنأ كلذو . ناسملت رياصم ىف لوحتلا

 ىلع ةجراحللا ةتانز لئابق تضم « ىحاونلا هذه هبيرختو « ناسملت زاوحأو
 ىلإ اوذفنو « نيجوت ونبو « دشار ونبو « داولا دبعونب مهتمدقم فو «نيدحوملا
 تبرخ دق « ةيقرشلا برغملا راصمأ تناكو « طسوألا برغملاو ناسملت زاوحأ

 طسوألا برغملا ىف ةبراضلا « ةتانز لئابق دجت للف « ةيناغ نبا تاوزغ ءارج نم

 لامعأب موقتو « اهزاوحأ ىف ثيعت « ناسملت ىوس ةينغلا رضاوحلا نم اهمامأ

 دييشتو « ناسملت نيصحتب اونع دق نودحوملا ناكو . ةرمتسملا بلسلاو ببلا
 اهردق نم اهجني مل كلذ نكلو « برغملا راصمأ عنمأ نم تدغ ىتح « اهراوسأ

 « ةرماغملا ةتانز نوطب زربأو ىوقأ نم داولا دبع ىب نم نايز لآ ناكو . موتحما

 مهميعز ناكو « ناسملت ىنرغ ةيولم ىداوو ءاحطبلا نيب ايف عقن مزانم تناكو

 « ةناكم مهمظعأو « اسأب ىحلا اذه ءامعز 'دشأ نم تباث نب نائيز نب نسارمُغَي

 دشار ونبو رهظم ونب هيلإ مضناو ء ه 587 ةنس ذنم هموق ةساير ىلوت دقو
 « ناسملتمىلع ءاليتسالا ىف ةبوعص نسارمغي دحم لو ء«هموق ىلعل بق نم ناجراخلا

 ايزتو دنحلا دنجو «هتدعاق اهنم لعجف « ةفيعضلا ةيدحوملا اهتيماح نم اهعازنناو

 ءاعدلا ىوس اهموسر نم كربي ملو « ةينمؤملا ةلودلا راثآ احمو « ةرامإلا ىزب
 مهسأر ىلعو « اهقرش نم ريبك فيفل سلدنألا نم هيلع دفوو « شكارمب ةفيلخلل
 دفوو « ىروشال همدقو حاضو نبا برقو « مهتدافو مركأف « حاّضو نبا
 2 هتياتكل هنيعف « الزج ًارعاشو « اغيلب اياك ناكو باطخ نب ركب وبأ ًاضيأ هيلع

 نم زرحتي نسارمغي ناكو .سنوت ءارمأو « نيدحوملا ءافلخلل هتبطاخم ىف اهسالو

 هنيب ناكو « نيرم ىبب عاطأ نم كلذكو « صفح ىببو نمؤملا دبع ىنب تاين
 « ةدوملا طابرب ىدحوملا طالبلا عم طبتري ناك هنكلو .©) ةددعتم عئاقو مهنببو

 « نيرم ىب ةفلاحم ىلإ فرحنيال ىتح هيداهبو « هتقادصب هوبح ديشرلا ناكو

 . الكور 08 واالال صال ج نودلخ نبا )00(
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 .بتكو « قاتعلا ليحلا نم ةيدهم هيلإ ثعب دق « ديعسلا ةفيلخلا سولج دنع ناكو

 ىلع ةيقيرفإ رمأ « ايركزوبأ ريمألا فقو الف « نيرم ىنب لاتق ىلع هدهاعي هيلإ
 فلاحتلا عقب مث « نيرم ىبو نسارمغي نيب كلذك ملسلا دقعي نأ ىشخ « كلذ

 «ةطخلا هذه لثم طابحإل لمعلاب ردابي نأ ىأرو « ةيقيرفإ ةبراحم ىلع ةثالثلا نيب
 ناسملت وزغل + هعورشم ىف هوعجشو « ةتانز ءابعز ضعب ذئدنع هيلع دفوو
 . نيدحوملا كلم ىلع ءاليتسالا ىف هتطخلم ديهّقلاو «كلذب ةتائز ةملك عمجو ءاهذخأو
 هعمو ءيخض شيج ى ناسملت ىلإ راسو « ةميظع تابهأب ايركز وبأ ربمألا ماقو
 اممرضو (ه 584 ةنس رخاوأ ) راصحلا الوح برضو « ةامرلا نم رفاو ددع
 هلهأ ىف ناسملت نم جرخو «ةعفادملا ىف لمأ ال هنأ نسارمغي كردأف « ةدشب ةامرلا
 قحلو « اقيرط هسفنل قشو « مهم كتف نورصاحملا دنحلا هضرتعا الف « هتصاخو
 « اهلهأ نع افعو « ناسملت ايركز ؤبأ لخدو «بيرق لبج ىلإ أكو ؛ءارحصلاب
 مدقتب هيلع اوراشأ ؛ اهيلع هيلوي نم رمأ ىف « نيدحوملا نم هتصاخ عم ثح املو
 اهملع هالوو « هنمأو « هاعدتساف « اهرمأب موقي نم حلصأ هرابتعاب « نسارمَُي
 ةكلمم نيب ًارجاح ودغت ىكل كلذو « ةنيعم طورشو دوهع قفو « اهلامعأ ىلعو

 « ةجعزم ةروصب ومني نيرم ىبب ناطلس ذخأ ثيح « برغل الامش نيبو « ةيقيرفإ

 , 20 (م 101 لئاوأ ) ه٠14 ةنس لوألا عيبر رهش ىف كلذ ناكو

 ريمألل اه وعدي رئاثلا الاو ناكو ء ةسالس رمأب الوأ ديعسلا ةفيلخللا ىنعو
 د نضوأ قو + ايوبس لك ورب براق ل :يلمميو + بشلل ارك نأ

 خايشأ نم ةعامج ناكو « دادمإلاو نوعلاب هدعوو ؛ رومألا ايركز وبأ ريمألا
 ىلإ ءاجتلالاو رارفلا نومزتعي « هردغو ديعسلا شطب اوشخ نمم « نيدحومل
 ىداو ىف لزنو « شكارم نم هتاوق ىف ذئدنع جرخ دق ديعسلا ناكو « ةسايح

 نمرلادبع ديزوبأ «خايشألا كئلوأ نم رارفلا عاطتساو « اهنم ةبرقم ىلع تفيسنات
 نكلو « قاتنملا بطرلا دوعلا ديعس وبأو « جاجاو نباو « ىويمدخلا ايركز نبا

 نم ىدحوملا برقتلا ةكرح معز وهو « ديز ىنأ ىخأ ديعس نامع ىنأ ىلع ضبق
 قلو . شكارع هلاومأ رئاس ىنصتسا نأ دعب « هلتقب ديعسلا رمأو « ةفالحلا
 راسو «رئاثا اهلأو فنك اولزثو « ة ةقشمو دهج دعب ةسالجسي ورافلا ءانعزلا

 )١( ص ال جب و ؟هال ص "ج نودلخ نبا ١ « 7568و 8561 ص برغملا نايبلاو «<

 ص ىثكرزلل نيتلودلا خيراتو « "هو "4 ص ةينسلا ةريخذلاو 31١.



 تنهض هام

 , ©)ماركإو باحرتب اهريمأ هاقلتف « سنوت ىلإ ىاتنهلا ديعس وبأ

 ةبهألاو ةكرحلا ىف ذئدنع دج ىجرزملا ايركز نب هللا دبع ةسالجس ىلاو ناكو

 لكني نأ ئوني هيئاجب نم ديعسلا ناكو + ةنيصحلا هتئيدع عانتمالاو « ةعفادملل

 « ةعرد ىلإ هتاوق ىف راسف « هلاثمأل ةريع نوكتل « هتكرح قحسي نأو « رئاثلاب

 ىأر ذئدنعو « ميركتلاو ءانتعالاب هيف مهدعي ربهظب ةسالع خايشأ ىلإ ثعبف

 لخادف « ةعاطلا ىلإ دوعلاو لمعلل ةحناس ةصرف ىويهدحلا ايركز نب ديز وبأ

 باب سارح نم « برعلا ىلع طغضلاب ىراصنلا ماقو « ةنيدملاب ىراصنلا داوق

 اهحشي نأو « ةسالجس خايشأ عم ةبصقلا لخدي نأ ديز وبأ عاطتساو « ةبصقلا

 لزجأ ديعسلا هركشف « ثدح امب هئبني ديعسلا ىلإ ثعب لاحلا ىو « ةامحلاو ةامرلاب

 « ايركز نب هللا دبع ىلع ءانثألا كلت ف ضبقو « هيدل ىظحو ءهنع افعو « ركشلا

 لذ امم ,غرلاب مدعأو « همادعإب رمأف « ديعسلا ىلإ ادفصم برعلا ضعب هقاسو

 . شكارمب لوحكلا باب ىلع قلعو هسأر لمحو « ةعارضو ةعافش نم هذاقنإل

 ه 547 ةنس ىف كلذو « ةسالب لخدي نأ نود « ةرضحلا ىلإ ديعسلا داعو

 .9©2(مل1544)

 عدصتو « ةيدحوملا ةلودلا ككفتب ىلدت ىرخأ ثداوح ذئدنع تعقوو

 علخن نم « ةتبس ىلاو ىسنابلا صالخ نب ىلع وبأ هيلإ دمع ام كلذ نمو « ابيه

 اوعلخ ثيح « سلدنألاب ةيليبشإ لهأ ًاضيأ هيلإ دمعامو « ةيدحوملا ةلودلا ةعاط

 « دحلا نب وربع ىنأ مهميعز هيجوتب كلذو « ةيدحوملا ةلودلا ةعاط كلذك

 ايركز ىبأ ريمألا « ةيقيرفإ بحاص ةعيابم ىلإ ةيليبشإو ةتبس ناتنيدملا تهجتاو

 ثعب كلذكو « اها ربك نم دفو عم سنوت ىلإ اهتعيب ةيليبشإ تثعبو « ىصفحلا
 تقرغف « ىصفحلا ريمألل ةيده هعمو ةصاخ ةنيفس ىف هتعيبب هدلو صالخ نبا

 كلذ ىلإ فضأ « « لبق نم هعضوم ىف هانلصف امسح هلك كلذو « اهيف نمي ةنيفسلا

 دارطضاب نيرم ىب فحزو « برغملا لامش ىف ةينيرملا ةوعدلا مدقت نم ناكام

 . ةيبرغملا ملاقألا لخاد

 ةرم شكارم نم  ه 547 - ماعلا سفن ىف ديعسلا جرخ دقف مث نمو

 « مورلاو برعلاو ةدماصملا دوشح هعمو « ةيبرغلا ملاقألا ىلإ ادصاق ئىرخأ

 )١( ص 5 جنودلخ نباو « 54و 757 ص برغملا نايبلا 300 .
 . 880 ص ” جنودلخ نباو « 755 يص برغملا نايبلا (؟)



 بيبا || بس

 رخآالا ضعبلاو « سراف فالآ ةرشعب تاياورلا ضعب هردقن « محض شيج ىف
 تاكرحت نم الت اب ضومغلا قيحمو ةياورلا فلت#ت انهو . افلأ نيرشع نم رثكأب
 « نيرم ىنب وحن فحز ديعسلا نأ « ةياورلا هذه عم ًايشمت لاقي هنأ كلذ «ديعسلا
 « نيدحوملا ءاقلل قحلا دبع نب دمحم فرعم ىلأ رمأ ةدايقب نيرمونب دعتساو

 امهنإب تبشنف « نالغأ » ىمسي ساف زاوحأ نم عضومب نيقيرفلا نيب ءاقللا عقوو
 مدقتي نيرم ىنب ريمأ ناكو « ليللا لخد ىبح لاتقلا رمتساو « ةفينع ةكرعم

 هتبرحب هنعطو « ناتياج ناوخ ىعدي مورلا ناسرف نم سراف هيلإ دصقف « هدنج
 ةثايغ لابجي اوةحلف نودحوملا مهدراطو + قيرح رتب تعاقلاو هاير يقف

 مهريمأ ناكم مهلع ةيالولل اوراتخاو « اهم اوعنتماف « مهئايحأ نم ةبرقم ىلع
 ةرخآلا ىدامج ىف كلذ ناكو « قحلا دبع نب ركب ابأ وأ ىبحم ابأ هاخأ « ليتقلا
 . ©0(م 1144 رخآوأ) ه 547 ةنس

 ةمن دجوت نكلو « نوداخ نباو ةينسلا ةريخذلا بحاص انل هلوقي ام اذه

 «ه541 ةنس ىف جرخ اميح ديعسلا نأ ىهو « ىراذع نبا ةياور ىه ىرخأ ةياور

 اهنوئش ىف رظن « امايأ اح ماقأو « ساف ةئيدم ىلإ الوأ دصق « ةيبرغلا ملاقألا ىلإ
 اهتيحاض « ةدمرقملا ىلإ ساف رداغ مث « ,هريغ نيرخآ نيعو اهلامع ضعب لزعو
 ةنداهملاوج نأىراذعنبا لوقي مث . مهرابخأو نيرم ىبب لاوحأل ًاعاطتسم ةيقرشلا

 ريمألا نيرم ىب معز نيبو ديعسلا نيب تعقو هنأو « نيقيرفلا نيب دوسي ناك
 ركعي نأ نود « شكرم ىلإ هجاردأ ديعسلا دتراف « ةيدو تالسارم « ىبحم ىنأ
 ىو ديعسلا نب دقع دق حلصلا نوكي نأ نكمي لهف .©0نيقيرفلا نب مسلا وفص
 ؟ نيتياورلا نيب قيفوتلا نكمي كلذبو « مهريمأ لتقمو مهم زه بقع « نيرم

 ةلودلا دض « ةيئادعلا نيرم ىنب تافرصت نم « كلذ دعب ثدح ام نأ ىلع

 . ضرفلا اذه ديوي نأ نكمتال « دعب هركذن فوس امم « ةيدحوملا

 رمأ نأ ًاضيأ ماعلا اذه ىف ثدح هنإ لوقن« م1417 ةنس ثادحأل ةمتتو

 «نيدحوملا خايشأ بطق مدقت ا؟ وهو « نيدوناو نب دمحم ىلأ ىلع ضبقلاب ديعسلا
 «ةحضاو بابسأ نود كلذو « ةفالخلا ىس ركل ديعسلارايتخا ىف لضفلا عجري هيلإو

 «شوطع نب ايركز ىلأو « محازم نب ايركز ىنأ ىلع تقولا سفن ىف هعم ضبقو

 )١( ص ال جنودلخنباو”09و5*ص ةينسلا ةريخذلا ١7١ صساطرقلاض ور كلذكو 1١97

 . 855 ص برغملا نايبلا ف ىراذع نبا (؟)



 هالك

 نيدوناو نبا نكلو « ةيوق ةسارح تحت اهم اونجسف « رومزأ ىلإ آعيمج اولسرأو
 دحأ ىرتشي نأ هل حيتأ ىتح « هرارف ىف ةليحلا ربدي ذخأو « هتنحم ىلإ نكتسي م
 حنج تحن هن نم جرخو « هريدتو هتنواعع نجسلا نم رفي نأو « هسارح

 هعم ثعبو « حبصلا دنع اهلصوف « نايفس برع لزانم ىلإ دصقف « مالظلا

 لصو ىتح « مهتبعص ىف راس « ناسرفلا نم ًافيفل « نومرج نب نوناك مهميعز
 برضب رمأ ثدح اهب ديعسلا ملع املو . ةتاتنه هموقب قحو « نيدحوملا لابج ىلإ
 شوطع نبا نع جارفإلاب رمأ اك « روسلا ىلع مهسوؤر تقلعو « سارحلا باقر
 « هتصاخ عم نيدحوملا هوجو نم ةرشع نيدوناو نبا ىلإ ثعبو « محازم نباو

 ىف ناكام لاوزبو « ثدح امل ديعسلا فسأ هوغلبأو تروازماتب هيلإ اودصقف

 « هلابجىف هئاقبب كسمت هنكلو « ةفيلخلل هركش نع نيودوناو نبابرعأف « هسفن
 نيودوناو نبا شاعو « هبلطم ىلع ديعسلا قفاوف « هدلوو هلهأ عم اهب شيعيل

 ناكامل « ازراب الثم « هذه نيودوناو نبا ةنم تناكو «2210)قوت ىح توئنفيتب

 نم « ةيدحوملا ةفالحلا من هيف برغ ىذلا « تقولا كلذ ىف ىدحوملا طالبلا هيلع
 ثعاب ىأ اهرربيال ىلا « ةيرزملا تانايحلاو « ةفينعلا ءاوهألا فلتخمب مارطضا

 . ةماع ةحلصم ةبأ وأ لوقعم

 ىلإ داعو « نايفس برع هموقو نومرج نب نوناك ديعسلا ىلع جرخ مث
 ىبب ىنأ ريمألا عم نوناك فلاحتو .رباج ونبو طلتحلا برع سكعلاب هتعاط
 ةقطنم ىف « ةربك ًادوشح نيرم ونب دشحو « نيرم ىنب ريمأ « قحلا دبع نبا

 كردأو . نايفس ونبو ءوارو ونبو « نييتانزلا دئاار ونب ملوح تعمتجاو « برغلا

 مهتاكرب دنحلاو نيدحوملا حتمو « برحلل بهأتف « ةكرحلا هذه ةروطخ ديعسلا
 « مههريغو طلخلاو رباج ىب نم برعلا دوشح ىعدتساو « ةيديلقتلا مهتايطعأو

 روثأملا مدقلا بيترثلل ًاقفو هبكوم راسو « ةريفغ تاوق ىف شكارم نم جرخو
 هاريزو ناكو « خايشألاو ءارزولاو تاداسلا بقاعت نم « نمؤملا دبع ىب ىدل

 فلختساو . معاربا ىنأ نب قمحسا وبأ ديسلاو وكلا شوطع نب ايركز وبأ ذئموي
 رمتساو « السل ايلاو رمع صفح ابأ هاخأ بدنو « ديز ابأ هاخأ شكارم ىلع

 تعمتجا دقو « انسمات ةقطنم ىتح « الامش وحنلا اذه ىلع « هشيجو ةفيلخلا رسم

 نيذلا مهؤافلح مهعمو « ىبحب ىنأ ريمألا ةرمإ تحت « نيرم ىب دوشح كلانه

 )١( ؟هال ص 5 جنودلخ نباو « مال. - 58# ص برغملا نايبلا .
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 . لاتقلل اودعتسا دقو « تانساو نم ةبرقم ىلع كلذو « مهركذ قبس

 نيرم ىبب دنج كتفف « ءاملا برش ىلع عئالطلا نيب ىلوألا ةشوانملا تعقوو

 لاتقلا مرطضاف « ةكرعملا ضوخب رمأ « كلذب ديعسلا ملع الف « ىراصنلا ةقزترملاب
 « نيدحوملا ىديأ نيب عقو ىلاتلا مويلا فو . اقرتفاف ليللا نج ىتح نيقيرفلا نيب
 ريمألا نأ ركذف « ديعسلا ىلإ ذخأو « مهرومأب نيفراعلا نيرم ىنب ديبع نم دبع
 « لاتقلل ديعسلا دعتساف « نيعم موي ىف لاتقلا ىلع « هئافلح عم قفتا دق ىبحب ىنأ

 ىتح ؛مهدوهج نودحوملا فءاضو ءالعف هيف لاتقلا عقوو « روكذملا مويلا ىف

 "مهو . برغلا ةهج ىلإ اودصقو « دادترالا ىلإ « مهؤافلحو نيرم ونب رطضا
 برعو نوم رجنب نوناك نأ هيلإ ىارت نأ الول « ىلاتلا مويلا ف مهدراطي نأ ديعسلا
 ةهجوم « ةكرحلا هذه نوكت نأ ديعسلا ىشخف « ناديملا اورداغ دق « نايفس
 ةدراطم كرف « طلخلا برع نم « لبق نم ثدحام وحن ىلع « شكارم ىلإ

 . شكارم بوص ابونج هتاوق ىف راسو « نيينيرملا
 نم الانم رسيأو برقأ « رخآ ًاقيرط اوكلس دق اوناك هموقو نوناك نكلو

 اهميعز ةنواعمب « اهلع ىلوتساو نوناك اهلإ راسف «روُيمزأ قيرطوه « ةرضحلا
 دوبلا اهسالو ءالاومأ اهلهأ اومرغأو نايفس برع اهببنو «ىدرماتلا رمزي نب ىلع
 ةيمم ىلإ راسو « اهرداغ دق « ىبوكلا رضنعم نيا ابلاو ناكو « اهب نيتكاسلا
 رومزأ رداغ « نيرم ىنب لاتقنم ديعسلا عوجرب نوناك ملع املو : انسماتب ديعسلا
 « هيلإ راسف هتهجو ىلع ديعسلا فقوو . ةلاك د ءايحأ ىلإ راسو « هدوشح ىف
 ىلإ لياقلا هلف ىف نوناك رفو « مهمظعم ىنفأو « هموقب كتفو « كلانه همهدو

 « اهروس ىلع تقلعف ؛« شكارم ىلإ نايفس ىلتق سوؤرب ديعسلا ثعبو « برغلا
 ادفصم هلسرأو « رعزي نبا ىلع ضبقو اهلهأ نع افعو « رومزأ ديعسلا لخدو

 نكلو عئاقولا هذه خيرات ةياورلا انا ددحت ملو « كلانه لتق ثيح « شكارم ىلإ

 , 22(م 1148 ) ه 547 ةنس لئاوأ ىف تعقو اهنأ حجرملا نم ودبي
 تيب 7 دوج

 لوأ ناك « نيرم ىنب هموق ةماعز « قحلا دبع نب ىبحم وبأ ريمألا ىلوت امل
 لئابقلا نيب + نيرم ىنب ةدايس تحن ةعقاولا « برغملا قطانم مق نأ وه هلعف ام
 هدنجو همشحو هلهأ ىف راس مث « اهادماتال اهْنم ةيحانب ةليبق لك صخو « ةينيرملا

 . م0070 ص ١ ج تردلخ نباو ء مالا# - مال ص برغملا نايبلا (1)
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 ةميدقلا ةسفانملا تمرطضاف « ةسانكم ىلامش « نوهرز لبجو تافلس نبب اهف لزنف

 «نيددحوملا ىلإ اوزاحناو ؛مه ربمأ ىلع ىرخأ ةرم ركسعونب فلاخو ؛ مهث رايحأ نيب

 ىلع ٠ نيرم ىب لوزتب « ديعسلا ةفيلخلا مهاو . قحلا دبع ىنب ىلع مهوضرحف

 كزنو ساف ىلإ ىرخأ ةرم هتاوقوف راسف « هيلع مهطغضو « ةسانك« نم ةبرقم

 ناّيز نب نسارمّثَي ىرخأ ةهج نمضوافو « ركسع ىنب لئابق هتعباب كلانهو ءاهس

 هذه نكلو « ناسرفلا نع ةوق ىف هيلع مدقف « هيلإ ماضنالل « ناسملت بحاص

 اوثكتف اوداع ركسع ىنب نأل « « لشفلاب تهتنا « نيرم ىب موصخ عمج ىف ةلواحما

 محلا نم ةيرس هتمجاهم ىلإ اورطضاو « مهئئاهر حارس قلطي نأ ديعسلا ضفرل

 عيار ىلع اويل + ميتال ردم الوم مب مهل اهلل ف ذلك« مورلاو

 « نسارمغي ناكدقف ىرخأ ةهج نمو . مهنئاهر حيرست ىلإ « ديعسلا رطضا ىبح
 . ©0نامسلت ىلإ هدنج ىف داع نأ ثبلب ملف « هططخخو « هتاين نم ؤتال امعز

 « دراوملاو قفارملا اهنع اوعطقو « ةسانكم ىلع نيرم ىنب طغض دتشا املو

 لخادو « ىدحوملا اهيلاو اولثقو «ةماعلا اهم راث « مهئيشمنهر تحبصأ اهنأ حالو

 ينأنب نسحلا ابأ ةسانكم معز « بحي وبأ ريمألا وخأ «قحلا دبع نيبوقعي رمألا

 نيرمونب ناكو « ىصفحلا ايركز ىنأ ريمألا ةعيابمب ةنيدملا موقت نأ ىلع « ةيفاعلا
 .بتاك ةعيبلا باتك بتكو « كلذ ىلع قافتالا مف « هتعاطب امسإ نونئيدي ذثموي

 ءاضقلا بصنم ذئموي لغشي ناكو « ةريمعنب فّرطملا وب أ ىضاقلا غيلبلا سلدنألا

 ةضرازمو ةليرط هو ههلك اي ةحيبلا هذه نمت قزاذع نبا الارز[ دقو: ةسانكمب

 ىصفخلا ةيقيرفإ ريمأ رسف ع ©0 54 ةنس لوألا عيبر ٠١ ةعمجلا موي ىف
 . قحلا دبع نب بوقعي ريمألل ةنيدملا ةيابج ثلث عطقأو « كلذل

 « هتعور ذئدنع هل ادب دقو « ىدحوملا طالبلا ىف عقو غلبأ كلذل ناكو

 ةريزج تجرخ دقف . قرْلا نم ىربكلا ةيدحوملا ةيروطاربمإلا باصأ امل
 اهمهني ذخأ مث * « رحألا نباو دوهنبا امم لقتساو «نيدحوملا ةزوح نم سلدنألا

 وندم ا ب هيي .اهم صبرتملا ودعلا

 « اهزاوحأو ناسملت ىلع د داواا دبع وني بلغو « ةعاطلا نع ةتبيس تجرخو

 ةولوتسا مث « ةيبرغلا هئاحنأ مظعم ىلع اوبلغو « برغملا قامعأ ىف نيرم ونب لغوتو

 . 1075و 101 صال ج نودلخ نباو « ٠ -0 ص ةيئسلا ةريخألا >> )١(

 . «اله - مال# نص برغملا نايبلا ىف ةعيبلا هذه صن عجاري (؟)



 هاه © ب

 ةفاسم ىوس « ةيناثلا ةيروطارسمإلا ةمصاع ساف نع دعبتال ىهو « ةسانكم ىلع

 « مزعو ةوقب ضهني نأ ىدحوملا ةفيلخلا ىلع امازل ناك هنإف مث نمو « ةريسي
 هنإف « ديعسلا هلعفام اذهو . اهلك ةلودلا رايبماب رذني ىذلا عدصلا اذه كرادنل
 بقري ةيادبلا ذنم ناكو « فقوملا ةروطخ نع الفاغ نكي مل « ةفالحلا ىلو ذم

 ىلع ف>زلا ناكو « اهلع نيجراخلا ناودع نم « ةلودلا ذاقنإل « لمعلل ةصرفلا
 رئاسو « ةدماصملاو نيدحوملا رفنتساف « هانرب ىف لخدي امم « اهتاذ ةيقيرفإ
 ناكو « نايفس هموق ىف نومرج نب نوناك هافاوو « زازغألاو مورلاو لئابقلا

 هل تعمتجاو « برعلا فئاوط نم اهريغو مشج هتفاوو « ةعاطلا ىلإ داع دق

 ةجحلا ىذ رهش ىف شكارم نم جرخو « ءاضفلا اهل قيضي « ةميظع دوشح
 *تزئها دقو تفيسنات ىداوب لزن ىتح راسو ( م1744 ةنس ليربأ ) ه148 ةنس

 مهئالجاو « نيرم ىبب ةبراحمب الوأ « ىضقت هتطخ تناكو « هتكرحل برغملا دالي
 ىبب ىديأ نم « اهحاتتفاو ناسملت ىلإ ربسلا مث « ىطسولا برغملا راطقأ نع

 راسو . مهنم ةيقيرفإ عازتناو «صفح ىنب ةلتاقم ىلإ كلذ دعب ربسلا مث « داولا دبع
 مااا ا ا عسا بولو م لابو

 معز ىبحم وبأ ربمألا قو املو . نيرم ىبب لزانم ةلابق لزنو « ةزات طايرو

 كرخأو + ةيدخولا شويحلا ةماخضهسفنب دهشو « ديعسلا ةكرح ىلع « نيرم ىنب

 ونب اهلتحا ىلا تاهحللاو دالبلا نع هل لزنو « ندابلاو ملسلا رث آ اهم هل لبقال هنأ

 دهعتي « ءاحلصديعسلا عم دقعنأ دعب كلذو «فيرلا دالبوحن هدوشحم دتراو «نيرم

 .©0ةيقيرفإو ناسملتىريمأ دضهب رحى « نيرم ىب ركاسعنم ةقرفب هدم نأب هيف
 دقو ءاهلهأ هيلإ جرخف « ةسانكم ةنيدم نم «كلذ دعب « هدوشحب ديعسلا برتقاو

 امم « نارفغلاو وفعلا هيلإ اوسّملاو « فحاصملا نولمحي مهدالوأ مهمامأ اومدق

 «ىراذع نبا انيلع هصقيام ركذلاب ريدج وه اممو . مهمأو مهنع افعف « ثدح
 بهأت نم « ةيقيرفإ ريمأل ةعيبلا مهدقع بقع اوعمس امل ةسانكم لهأ نأ نم

 نورذتعي « مفالعو. ماعلع مهلإ اوثعب 2 مهدالب وحن ةكرحلا ديعسلا

 بتاكلا هب ةجيدم « ديعسلا ةفيلخلل ةديدج ةعيب مهعم اوثعبو « نورفغتسيو

 ةجحلا ىذ رشع عسا ىف ةخرؤم « ةعيبلا هذه صن انل دروي وهو « نودبع نبا

 نودلخنباو « 8م07و م85 ص برغملا نايبلاو « 77و 7 ص ةيئسلا ةريخذلا )١(

 .1ال5 ضال جا



 تهلك

 2 نيتياورلا نيب ضقانتالو ؛ 922 ه 54 ماع

 ةهخايشأ هيلإ جرخنو « اهرهاظف لزنو « ساف ىلإ كلذ دعب ديعسلا كرحتو
 رهاغ مث . ةنيدملا لخدي مل هنكلو « مهتدافو مركأف « ةيحتلا هل نودؤي اهاهقفو

 اذإ ىتح « ناسملت ىلإ اهجتم راسو « ه545 ةنس مرحملا نم رشع عساتلا ف ساف
 عورشم ىلع ًاءوض قلي امم تاكو . ةيقيرفإ ىلع فحز « اهرمأ نم غرفام

  هعم فلاحتلا ىلإ مهعسو « ةيلقص طالب نم مهمرقت « ةيقيرفإ وحن نيدحوملا
 « ةيدهو ةرافس ديشرلا ىلإ لسرأ دق « ةيلقص كلم لوألا كيردرف ناكو

 ةيلقص كلم ىلإ ديعسلا ثعبو « ديعسلا هوخأ اهلبقتساف « اهوصو لبق قوت هنكلو
 رحبلاىف هليطاسأب هل هتنواعم ىف هتبغر هوغلبي نأب « هلسر ىلإ دهعو « ةيده هرودب
 هناكو « ناسملت نم ةبرقم ىلإ « هدوشحم ديعسلا لصو املو اذه ,«©ةيقيرفإ دض

 ىبحيوبأ ريمألا اهم هدمأ « نيرم ىنب نم سراف ةئامس+ نم ةقرف هركسع ةلمج نم

 هغاقل هيلإ بلطي « ناسملت بحاص نايز نب نسارمغي ىلإ ثعب « هدوهعل آقفو

 «ةعاطلا ًادكئؤم « نودبع هيقفلا هريزو نسارمغي هيلإ ثعبف « هتعاط ىف لوخدلاو

 داولا دبع ىنب نم ةرفاو ةلمج هيلإ لسري نآل دعتسم هنأو « همودق نع ًارذتعمو
 هدلوو هلهأ ىف ناسملت ذئدنع رداغ دق نسارمغي ناكو . هتيار تحت اوبراحيل

 < ةدجو ةنيدم ىنونج ةعقاولا «تردرجماتوأ تردجزمات ةعلق ىلإ ألبو « هتصاخو

 نسارمغي رصأ املو . هسفنب هيلإ نسارمغي مدقم بوجو ى ديعسلا حلأف ءابم عنتماو
 ثيح تردجز مات ةعلق ىلإ راسف «هلاتقو هتدراطم ىلع ديعسلا لوع « هفقوم ىلع

  داولا دبعونب اهم نك دق «ةقيض راعوأو بعش لالخ ابللإ لوصولا ناكو « عنتما
 « قياضملا كلت كولس نم رذحم نأ هريغو شوطع نبا هريزو ديعسلا ىلع راشأف
 «الجار هريزو همامأو «هتاوق نم بناج ىف راسو « ةعلقلا ماحتقا ىلعرصأو ىنأف
 « لبحلا نم « مهلع تضقنا « راعوألا كلت نودحوملا طسوت الف « هفيس ًارهاش

 هالتو « لاحلا ف شوطع نبا ريزولا لتقف «فنعلا ىهنمب « داولا دبع ىبب نئاكك"
 تدتراو «قزمم رش نودحوملا قرّمو «هسرف قوف نم ًاعيرص طقسف ديعسلا هديس

 ديعسلا لتق ىذلا ناكو « عزفلاو بعرلا اهم داسف « ةيدحوملا ةلحا بوص ملولف

 نمو « لبحلا لفسأ نككي ناكو « ٍناطيشلا نمملا دبع نب فسوي ىعدي سراف

 )١( "09و 70/8 ص برغملا نايبلا ىف ىراذع نبا .

 . م85 نص .برغملا تايبلا (١؟)



 - ةالال-

 ىدحوملا ةفيلحلا طقس املو . رباج نب بوقعي همع نباو « هسفن نسارمغي هئارو

 هتءارب ىلع هل مسقأو ءهايحو نسارمغي هيلع ىنحنا «هسافنأ ظفلي نأ لبقو «ًاعيرص

 لمح مث « هلسغو هنيفكتب نسارمغي رمأو « ديعسلا حور تضاف مث « هعرصم نم

 ىلوتساو «ديعسلا ةلحم تيبنناو « ناسملت ةنيدم جراخ دابعلاب فرعي ناكمب نفدف

 ةعرسم ملولف تدتراو ءابس ىديأ هركسع قرفتو ءاهف ام رئاس ىلع داولا دبع ونب
 مه 5545 ةنس رفص رخآ ءاثالثلا موي ىف .ةعورملا ةبكنلا كلت تعقوو . شكارم ىلإ

 ,20 (م 1144 هينوي ؟9)

 اهعقوتي نكي مل ةروصبو « ةأجف ديعسلا ىلع نسحلا وبأ ةفيلحلا كله اذكهو
 ةرارحلا هتاوق ىف ريسي نأ ايرح ناك دقو « هحومطو هرفظ نابإ ىف وهو « دحأ
 دق « ةيدحوملا ةفالحلا نأ ةظحل ىدم حال دقو « اهحتتفي نأو « ةيقيرفإ بوص
 ءاهموصخم رفظلا كشو ىلع تحضأ اهنأو « اهترثع تكرادتو « اهتابس نم تضمن

 ةءارصلاو مزعلا نم « ديعسلا هب فصتي ام نأ ودبي ناكو « اهناطلس لماكد اد رثساو

 تأدب اهنأ ادب دقل لب « ةمخضلا ةياغلا هذه قيقحتي ةليفك تناك « سفنلا ةوقو

 اميحو « نيرم ىبب ءاقلل ةرارحلا هتاوق ىف ديعسلا فحز اًميح « لعفلاب ققحتت
 مامأ اونحني نأ « ةيدحوملا ةفالحلا موصخ رطخأو ىوقأ مهو « نيرم ونب ىأر
 اهتولتحي اوناك ىتلا «٠ ىضارألا .ظعم نم اوبحسني نأو « هتوقو ديعسلا مزع

 اذه ىلع اعيرص طقسي مل ولو « هتصرف ديعسلل ردقلا حاتأ ولو . برغملا ءاحنأ نم
 هجيانرب قيقحتل « ةحناس صرف لب « ةصرف ةمث همامأ تناكل « ءىجافملا وحنلا

 . اهعنمو اهكسامت قباسل اهداد رتساو ءاهترثع نم ةيدحوملا ةلودلا ةلاقإ ىف « مخضلا

 اياهم ناك هنإ انل لوقتو « هتعاجشو « هتءهو « ديعسلا مزعب ةياورلا هونتو
 ى هب ىلدتام اذهو « هئابآ نم مدقت نم اهم قاف « بورحلا ىف ةدجنو مادقإ اذ

 ديدش رمسأ ناك هنأب ةياورلا هفصتو . ةيلاوتملا ةيبرحلا هتال+و ديعسلا لامعأ عقاولا

 .©0نينيعلا حيلم « رعشلا طبس « ماوقلا لدتعم « دقلا مات « ةرمسلا

 هم ص ١ جذودلخ نباو « 5884و 840 نص برغملا نايبلاو « 78 ص ةينسلا ةريخذلا ( ) ١

 ةروص ىف ديعسلا عرصم انيلإ مدقي وهو « ٠١١8 ص ساطرقلا ضورو «ء م6 ص / جو
 مهعمو « داولا دبع ىب نم ةعاج هتأجافف « لبحلا بعش ىف ديعسلا هب ماق صاخ فاشكتسا ثداح

 . هولتقف « نسا رمغي
 ٠ .1ا١1 ص ساطرقلا ضود (؟١)


