
 ثيل

 هللا رعأل ىضترلا ةفيلملا رصع
 . ىلوألا هتافرصت . هللا رمأل ىفترملا رمع صفح ىبأ ديسلا ةعبابم . ديدحلا ةفيلحلا رايتخا

 نع ريمألا ءاليتسا . نيرم ىنب كرحت ىف ديعسلا عرصم رثآ . ةيدحوملا ةلودلا رايهنا ريذن هرصع
 . هل اهخايشأ ةعيابم . احلص هيلإ اهميلست . اهثرصاحمو ساف ىلع ىيحب بأ ضحز : ازات طابر ىلع
 . زازاف دالب ىلإ هجورخو سافل ىيحي ىبأ ةرداغم . ةنيكسلاو نمألا بابتتسا . ساف ىيحي بأ لوخد

 مهنالعإ . هلتقو ىيرملا ىلاولاب مهبوثو . مه مورلا دنحلا ةرزاؤم . ىيحي يىبأ علما نيدحوملا ةرماؤم
 طابر ذخأل نسارمغي كرحت . ساف ىلع فحزلا الإ: صعبا طوعا ىدحوملا ةفيلحلا ةعاطل ةدوعلاب
 .اهيلع راصحلا ديدثتو ساف ىلإ ىيحي بأ ةدوع . نسارمغي ةميزه . هلاتقا ىيحي نأ ريسم . ازات
 .مهمدعإو ةرماؤملا ءامجز لعضبقلا. ةنيدملا هلوخدو ىيحي ىبأ ةقفاوم . ميلستلاو وفعلا ةنيدملا لهأ بلط
 . هلالخو هتافص . وزغلل هريسم لالخ ىصفحلا ايركز ىنأ ةافو . بوبملا لاما درب ةنيدملا لهأ مازلإ
 شطبلاو ةتبس ىف ةروثلا . اهشالتو ةفئاطلا هذه لاوحأ . ةيلقصب ةملسملا ةيلقألا فقوم ى هتافو ىدص

 ةيدحوملا ةفالحلا ةقالع . ةسايرلا ىف ىفزملا ىضاقلا مايقو صفح ىب ةعاط ملخ ٠ نييصفحلا ةالولاب

 ةينارصنلا ةيلاحلا محضت . شكأرمب ةسينكلا مايق . نومأملا مايأ ذنم ىراصنلا ذوفن هدب . ىلوسرلا ىمركلاب

 ةينارصنلا قانتعا ع هفيلخلا هئح . ديعسلا ةفيلخلا ىلإ اباطخو شك ارم ىلإ ًافقسأ لسري ابابلا . اهب

 ىلإ هدر لسري ىفترملا ةفيلحلا . ايابلا ةلاسرب ديمسلا ثا رثكا مدع . ىراصنلا ةيامل نوصح صيصخت و
 « ابابلا بتك ىلإ هتراشإ . ثيلثتلا ىلع هتلمحو هللا ةيئادحوب ةفيلملا ةراشإ . ىبوا فقسألا عم ابابلا
 نم هفلخ نوكي نأ هؤاجر . ايابلا لوسر بشيلا ميركتب ههيونت . لالجإلا نم هبصنمل ةفيلخلا هبجوي امو
 نيقشنملا نيرمىب ءاعز ضعب دوفو . هتالالدو ىدحوملا ةفيلحلا باتكىزغم . حجارلا قلحلاو لقملاىوذ
 ريمألا . المىلإ برعلاو نيدحوملا تاوق ىف هجورخ . نيرم ىنب لاتقل مهضيرحتب هبهأت . ىفترملا لع
 هريسم . برحلا ىلإ هحونجو ىفترملا ىلع ءارزولا طغض . ملسلا بلط ىف ىفترملا ىلإ بتكي ىيحي وبأ
 ةعاذاب نايفس خيش ةعدخ . نيقيرفلا نيب ةكرعملا بوشن . نيلوليماب هلوزنو نيرم ىب تالحم ىلإ

 الاون تاج يحل زروفت ىلإ لكل | رقم لع نيني رملا موجه . ةدوعلاب ىفترملا رمأ . حلصلا

 . هعاضخإ نع ةيدحوملا تاوقلا زجع . ردي نب لع سودلا ىلاو ةروث . ةرضحلا ىلإ ىضترملا دوع

 نيرم ىبب ديطوت . همادعاب هرمأو سنوي نبا ىف ىفترملا بايترا . تنادورات ىلع ءاليتسالا هتلواحم
 هريسم . زازاف دالبل ىيحي بأ عاضخإ . اهيضارأ نم ةيدحوملا ةلودلا هترسخ ام . ساف ىف مهّموكحل
 ىفت رملاجورخ. هيلع ضبقلا ورباج ىب ميعز ةروث . طلخلا ءامعز عرصم ربدي ىفترملا . الم بوص

 ءودطلا . ىفترملا رارفو نيدحوملا ةميزه . ةلولهب لبج دنع نيقيرفلا نيب ءاقللا . نيرم ىب ةبراح
 ةروث دادتشا . ةعردو ةسالجسل مهحاتتفا . ةيدحوملا ةلودلا ىلع ءاضقلا ىف نيرم ىب ةين . تقؤملا

 اهميعز دوع . ةسالجس ىف بالقنالا . ىيحي ىنأ ريمألا ةافو . اهدامخإ ىف نيدحوملا لشف . سوسلا
 . نيرم ىب شرع ةئارو ىلع فالجلا . هعرصمل هريبدت مث ىضترملا ةقفاوم . نيدحوملا ةعاط ىلإ ىفارطقلا
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 . كلذ ىف تاياورلا فلتخم . حتفلا طابرو الس رغثل نيرم ىنب حاتتفا . بوقعي نأ ريمألل رمألا صولخ
 اعورشم ربدي وسنوفلأ .رشاعلا ونوفلأل هتبطاخم . السب هلالقتساو ةعاطلل هللا دبع نب بوقعي علخ
 هريسمو فسوي نأ ناطلسلا ماّتهأ . الس ىلع ردافلا اهؤادتعاو ةيلاتشقلا نفسلا مدقم . الس وزغلا

 .رشاعلاوسنوفلأ عورشم رايها . حتفلا طابرو السىلع هؤاليتسا . مهؤالجإو ىراصنلل هتلتاقم . الس ىلإ
 ءائبأ جورخ . نيرم ىنب عم حلصلا ىلإ ىضترملا ىعس . ناودعلا اذه هب رذني ناكام . هلس ىرسأ ءادتفا

 رماع ةدايقب سلدنألا داجنإل ةلم لسري فسوي وبأ . مهؤاض رتساو ميلا زئتسا . ةراغب ىيرملا سيردإ
 . ىفزعلاو رمحألا نبا نيب فالحلا . سلدنألل نيرم ىب نوع ةيادب . شيرش ةنيدمل اهلالتحا . سيردإ نبأ
 عرصمل هريبدت . ىفترملا فقوم . نيرموب و نيدحوملا ةعاط نيب مهددرت . طلخلا و نايفس برع لاوحأ
 ةعقوم . مهلاتقل نيدحوملا ريسم . نيرم ىبب ةبراحمل بهأتلا ىلإ ىضترملا دوع . نيثكانلا ءامزلا
 . اهلشفو سوسلا ةروث داحإل ةديدج ةلواحم . مهفوفص قيزمتو نيدحوملا ةميزه . نيلجرلا مأ

 فسوي ىأ ناطلسلا ريسم . هدوع مث ةتبس ةرصاحملا فسوي ىبأ ناطلسلا ريسم .
 ىفترملا دهعتو لاتقلا فقوت . ناطللا دلو عرصم . نيدحوملا نيبو هنيب

 فالتخا . ىضترملا نيبو هنيب ةشحولا . سوبد ىنأب بقلملا سيردإ ءالعلا وبأ ديسلا . ةي
 ىلع فسوي ىبأ ةقفاوم . فسوي نأ ناطل لا ىلإ هؤاجتلاو سوبد نأ رارف . كلذ ليلعت ىف ةياورلا

 فافتلا . ةروكسب هلوزنو سوبد ىنأ ريسم . نيرم ىنب نم ركسعب هدادمإ . شكارم حتفل هعورشم
 ىلإ مورلاو برعلا ماضنإ . مورلا دئاقو نايفس ميعزل هتدراطمو ىضترملا سجوت . هلوح لئابقلا
 تاوقلا نم اهولخو ةنيدملا أ بارطضالا . شكارم ىلإ مث تاغأ ىلإ سوبد بأ ريسم . سوبد نأ
 رارفو ةئيدملا سوبد نأ لوخد . ةحلاصلا بابل مهحتفو روسلل ةروكسه لاجر ماحتقا . ةعفادملا

 . هللاب قثاولاب هبقلتو ةفالملاب سوبد نأ ةعيابم . هربص اهلاو ردغو رومزأ ىلإ هريسم . ىضترملا
 هرثأت . ىضترملا درو كلذ ىف هباتك . لاومألا بوضن . ىلوألا هتاءارجإ . هؤارزو . هتفصو هلالخ

 ى ةلودلا ككفت مامن و ىفترملا . ىضترملا مادعإ . ىضترملا ىلع ءاضقلاب هريزو حصن . ىفترملا ةنحم

 . هدالوأ لاقتعإ , هصخش . هخيرات هل فلؤي ناطقلانبا . هرعشو هبدأ . هباتكو هؤارزو .هتافص . هدهع
 وخأ ديزز بأ ديدلا . ةزاغتوبأ هذلو» . "ةظانرغلإ مهاقتنا . ةلاتشق كلم ةيامح ىلإ مهؤاجتلا و مهقالطإ

 . ةرهاظلا هذه نع تالمأت . هرصنتو ةلاتشق كلم ىلإ هؤاجتلا . سوبد ىنأ

 او

 ةيابن ىف « ناسملت لبج بعش ىف هعرصم ديعسلا نسحلا وبأ ةفيلخلا ىبل امل
 ناك « شكارم ىلإ « هشيج ةبكنو هعرصم أبن لصوو « ه545 ةنس رفص رهش
 ليتقلا ةفيلخلاوخأ « ديز وبأ ديسلا ردابو « ىدحوملا طالبلا ىف عقو قمعأ كلذل
 «فقوملا ثحببل « ةرضحلاب نيدوجوملا نيدحوملا خايشأ ىعدتساف « شكارم ىلاوو
 هنكلو « هسفن ديز ىلأ ديسلا رايتخا ىلإ الوأ ىأرلا هجتاف « ديدحلا ةفيلحلا رايتخاو

 كلذو « الس ىلاو ريع صفحوبأ ديسلا ىلوي نأ ضعبلا حرتقاف « رذتعاو عنتما

 صفح ابأ ديسلا اوعيابو « كلذ ىلع نودحوملا قفاوف « هتنايصو هعروو هلقعل
 صفح وبأ ديسلاو . ديز وبأ ديسلا هوخأ « هنع ةباين ةوعدلا ىلتو « هتبيغ ىف
 نمؤملا دبع نب فسوي بوقعي ىنأ ةفيلخلا نب مهاربا ىنأ ديسلا دلو وه « اذه رمع
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 .ديعسلا دلاو نومأملل معو ؛ روصنملا بوقعي ةفيلخلل خأ نبا وه ىرخأ ةرابعب وأ

 تدقعو . حتفل طابرو الس ةيالول ديعسلا هنيع مث « تاغأل ًايلاو لبق نم ناكو
 مكاحلا هيلإ امماتك لمحو ٠ لوألا عيبر ربش لئاوأ ىف « روصنملا عماج ةعيبلا هل

 ضعب عم « ةرضحلا ىلإ هقيرط ىف ءانسمات ىلإ الس نم البقم ناكو « طاللصأ نبا

 تئرق « ةبق قيرطلا ىف هل تبرضو « ةعيبلا ىلتف « برعلاو نيدحوملا خايشأ

 بكوم هبوكرل ظن مث . سانلا نيب ريمألا عاذو ءرضح نم اهيف هعيابو « ةعيبلا هيف

 1 وا لم يارب اوس اح اياحم#

 خايشأ ذئدنع هيلإ جرخف « ةمصاعلا نم برق ىح هريس قف بكوملا رمتسا

 الوأ ةفيلحللا لزنف «دونبلاو لبطلاو « ىسكلاو ةزهجألاو ليحلا مهعمو 0

 ,©2هتعاط ىلع سانلا تعمتجاو « مخفلا هبكوم ىف ةرضحلا لخد مث ء ةريحبلاب

 نمنيسمحلا وحن ىف الهك ناكو . هللا رمأل ىضترملاب ديدحلا ةفيلخللا بقلتو

 دمحمابأ مدقنأ هب ماقاملوأ ناكو. عاطألا ليلق « عرولا ديدش « عبطلا ئداه ءهر

 « ةساملعس نم هيلإ دفو امدنع « قمحسا ابأ ديسلا هاحخأ اهل مدق مث - ةدداعبما

 10 باع وسيم
 ضبق نأ ًاضيأ هلامعأ ةمدقمىف ناكو . هدالب ىلع امهم الك رقأو « نايفس برعل

 تحخأ ةنوزع ةّرحلا نعسو «كسملا نبا هبحاص اهسالو « همدخو ديعسلا ةيشاح ىلع

 , ©©ةحداف الاومأ اهنم ىضتقاو « ديعسلا

 ةرفلا ىه « اماع رشع ةعست وحن تلاطتسا ىلا « ىضترملا ةفالخ تناكو

 ثداوح هيلإ تدهم ىذلا « ةيدحوملا ةيروطاربمإلا ككفت اهبف مث ىلا ةمئاقلا

 . ناسملت لالقتساو « سلدنألا رايبناو « ةيقيرذإ خالسنا ذنم « ةقباسلا ةبقحلا

 دادتشاو « ةهج نم نيدحوملا نبب ةيلهألا بورحلا رارمتسا « هعوقوب لجع م

 فيك « ًادعاصف نآلا ذئم دبشن فوسو . ىرخأ ةهج نم نيرم ىنب دعاس

 ةفالخلاو « رخآلا دعب ًادحاو « ةيقابلا ةيدحوملا ةيروطاربمإلا ءالثأ طقاسنت

 .اهملإ ةهجوملا ةمصاقلا تابرضلا نم ؛ ةبرض ةيأ كرادتت نأ نع ةزجاع ةيدحوملا

 ةيحان“ ىنعأ «ىرخألا ةيسانلا ف «.ديعسلا ةفيلفلا غرصف ىلع بترت دقو
 « نيرم ىبب ربمأ قحلا دبع نب ىبحم ابأ ريمألا نأ كلذ . ةماه جئاتن « نيرم ىبب

 )١( نص ساطرقلا نغهرو ع 84.و “م4 برغملا نايبلا ١0# .
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 هلا

 دقع دق ناكو . لمعلا ضهن ىبح « هشيج ددبتو ديعسلا عرصم ىلجفقي داكام
 «ناسملت باحأ داولا دبع ىني دض « هناسرف نم رطشب هدمأو ديعسلا عم حلصلا
 هشيجو ديعسلا ىهتا الف . ازات طابرب ديعسلا اهعدوأ « هموق نم نئاهر هاطعأو
 «ىلعوبأ ديسلاوه اهلاو ناكو « ازات بوص ًاروف هتاوق ىف ىبحب وبأ راس «رارحلا
 ىلإ ثعبف « لبقتسملا ةفيلخلا وهو سويد ىلأب ىمسملا سيردإ العلا ىنأ ديسلا وخأ
 نوص ىلع لمعي نأب ىبحب وبأ دهعت اعمتجا املو 2 هب عاّتجالا بلطي ىبحي ىأ

 هدلوو هلهأب ازات ىلعوبأ ديسلا رداغ ذئدنعو . ىذأ لك نم مهنياحو ءازات لهأ
 رمألل اهزاوحأ رئاسو ازات لهأ عيابو « نيرم ونبو ىبحي وبأ اهلخدو « هعاتمو
 نيدحوملا ىديأ نم نيرمونب اهللع ىلوتسا ةيبرغم ةنيدم لوأ ازات تناكو « ىيرملا

 62 (م 1744 هيلوي ) ه 545 ةنس لوألا عيبر رهش لئاوأ ىف كلذو

 مدقت ىف « ةيناثلا ةوطخلا تعقو ىح « لئالق عيباسأ كلذ ىلع ضمت ملو

 ريمألا نأكلذ .ىدم دعبأو رطخأت ناكو «ةيدحوملا ةيروطارسمإلا لخاد نيرم ىبب
 ىتح « ةرامإلا موسر اه بتريو « ازات طابرب هنوثش بتري داكام « ىبح ابأ
 ةئيدم بوص ابرغ هتاوق ىف راسو اهرداغ مث « فسوي ىنأ ريمألا هيخأل اهملس

 ةنيدم هقيرط ىف حتتفاو « ةيدحوملا ةيروطاربمإلل ةيناثلا ةمصاعلا ىهو « ساف

 « اهحتف ًامزتعم ساف ةلابق لزن مث .©0ةيولم ىداو نوصح رئاسو « فيسرجأ
 + قيضلا اهلهأب دتشاف « جراخلا عم اهقئالع عطقو راصحلا اهوح برضو

 وه ذئموي ىدحوملا اهلاو ناكو « ىبح ىنأ ريمألا ةضوافم مهخايشأ ىلإ اوبلطو
 لو « ةدجن ةيأ قلتي ملو عافدىأ نع ًازجاع ناكو « صفح ىأن ب سابعلاوب نأ ديسلا

 «ديعسلا عرصم بقع ةنيدملا ىلإ اودفو « مورلا نم ىدنج ىئام ىوس ةيدل نكي

 تعفاد مورلا نم ةقرفلا هذه نإ ىراذع نبا انل لوقيو . ديدش مهدئاق عم

 ىلع الوزن ةنيدملا خايشأ رطضاو 2 اديدش اعافد نيرم ىب دض راصحلا تقو

 < مهم ىحيوبأ فطلتف « « حلصلا بلطب ىبحب ىنأ ىلإ اومدقتي نأ « « اهلهأ طغض
 اولبقتف « مهنع ىذألا فكو « مهتياحو لدعلا ةءاقإو «رظنلا نسحب مل دهعتو

 فق ناكو « ةعيرشلا باب جراخ ةعقاولا ةطبارلاب ؛ ةعاطلا ىلع هوعيابو « هدهع

 رئاسو « ىلاتشفلا دمحموبأ عرولا خبشلا « شكار» ءاهةف ريبك هعياب نم ةمدقم

 .1686 ص ساطرقلا ضورو ؛ 755 ص * ج نودلخ نباو : 847 ص برغملا نايبلا )١(
 ,158 سصاطرقلا ضورو « ا/8 ص ةينسلا ةريخذلا )١(



 -هاسالا

 «سابعلا وبأ ديسلا « ىدحوملا ةفيلخلا ىلاو « ةبصقلا ىلخأو « خايشألاو ءاهقفلا

 ىح هنوسرحم ًاسراف نيسمخ هاطعأو « ىبحبوبأ هنمأو ء هدلوو هلهأ ىف اهرداغو

 عيبر نم نيرشعلاو سداسلا مويلا ىف ساف ةنيدم ىبح وبأ لخدممث « عيبرلا مأىداو

 . ©0نيربش وحنب ديعسلا ةفيلخلا ةافو دعب كلذو ءه 45 ةنس رخآلا

 ناس جايا بادر ع ىبحب وبأ رمآلا ثبلو

 قفآلا ىف قلأتي اهعلاط ذخأ ىلا « نيرم ىب ةكلمم مكحلا « موسرلاو دعاوقلا

 تحن ءاوضنالاو « هتعيبل ةمدقتم « بوص لك نم هيلع ىرتت دوفولا تناكو

 « ريخلاو ةعدلاب راشبتسالاو  ءودحلا نم وج ةقطنملا رئا اس ىف مع دقو « هتيار

 ذخأو « لماعتلا طشنو « لبسلا تنمأف « ىضوفلاو بارطضالا دهع لاط نأ دعي

 ةنيدملا كلت ىلع نيرم ىبب ءاليتسا ناكو . رارقتسالاو ةراعلاو ثرحلا ىف سانلا
 ةمصاع « دعب امف تدغ ىلا ىهو  ةدلاتلا ةيملعلا برغملا ةرضاح  ةميظعلا

 ةنس بجر رهش ىو . ةيدحوملا ةلودلا ةمئاخ ىف ةياهلا ةيادب ؛ ةرهاازلا مهتكلممل

 دوعسملا هالوم اهلع فلختسا نأ دعب « ساف ىجحوبأ رمألا رداغ ؛ء ه 417

 اهلئابق عاضخإ ىلع لمعي « اهلي امو زازاف دالب ىلإ جرخو « ىمشحلا شابرخ نبا

 ةنيدملا ءامعز ضعب ذخأ ىتح ساف نع دعتبب داكام هنكلو « مهنم ةيابحلا ليصحتو

 دوعلاو« ةديدحلا عاضوألا بلق لواحي « نيضراعملا نم مهريغو « نيدحوملا نم

 نمنلادبع ابأ ةئيدملا ىضاق نوضراعملا كئلوأ بطاخو «ةيدحوملا ةفالحلا ةعاط 4

 اثبعو «ةنيدملا نم هراصنأ درطو « دوعسملا هبئان لتقو ىحب ىنأ علخ ىف ؛ ليغملا

 نم ؛ هوبتر ام ىلع مهترماؤم اومظنف « مهعورشم نع مدري نأ ىضاقلا لواح
 ىدئاق عم اومهافتو ٠ ىضترملا ةفيلخلل ةعيبلا ةداعإو « هبئان لتقو ىبحم ىنأ علخ

 ىلع مهكرت دق ىبحوبأ ناكو « رانزو ديدش امهو « ةبضقلاب نيذلا مورلا دنج
 ©9ساف لوخد دنع مهسبح دق ناك هنأ ىرخأ ةياور ىفو . ©؟9هيلع اوناكام
 ءايلوأن م مهتعيبطب اوناكو « نيرمآتملا عم مورلا دنحلا داوق ناكدقف لاح ىأ ىلعو

 )١( ص ساطرقلا ضورو « 74 ص ةينلا ةريغذلا ١40 ج نردلغ نباو ء« ,٠
 ص 4/١ . ىف ساف ىيحي نأ لوخد ىراذع نبا عضيو ١8 نايبلا ) ه 545 ةنس رخآلا عيبر

 م58 ص برغملا ( .
 . 28 ص ةينسلا ةريخذلا (؟)

 . 84و ص برغملا نايبلا (؟)



 هت 6777#

 فرشملا مهسأ أر ىلعو « ةنيدملا خايشأ دصقو . اهل نيصلخملا « ةيدحوملا ةلودلا

 ةريصق 0 «مورلا داوق عمو « ةبصقلا ىلإ رهاط فأ نبا هوخأو راششجنبا

 لواعأو ذ نا نمنع مرار مورا هلع نا « شاب رخ نب دوعسملا عم

 ىلع دوعسملا سأ آر عقرو « ةريخذلاو لاملا نم بق ام ىلعو ؛ةبصقلا ىلع خايشألا

 ىدانو « اهطبض مورلا دئاق ىلوتو « اهماوبأ ةنيدملا تقلغأو « هب فيطو حمر
 « هترصنو هنوع اوبلطو « هيلإ ا اوثعبو « ىدحوملا ةفيلخلا ةعاطب خايشألا

 ساف ةنيذمب بالقنالا اذه عقوو ٠ مودقلاو نوعلاب مهدعي « مهلإ ىضترملا ثعبف

 , ©)و ؟40/ ةنس نابعش نم نيرشعلا ىف ليقو لاوش رهش ىف

 0 م لا سا ىلا نكلو

 ناكو ثدح امب ىبجح وبأ ريمألا ملع املو . اه ريصم بقرت « ةقلغم ةرئاثلا ةنيدملا

 راصحلا برضو « مهثكن ىلع ساف لهأ ةبقاعمل دتراو اهكرت « زازاف دالب وزغي

 ثعب دق « هنوعب ساف كرادت نع « هزجعب رعش انيح ىضترملا ناكو . ةئيدملا لوح

 ىبحيوبأ راس الف . نيرم ىنب ىف ةصرفلا زاهتنا ىلع هيرغي « نايز نب نسارمغي ىلإ
 « اهبلع ءاليتسالا لواحم « ازات طابر ىلإ هتاوق ىف نسارمغي ضبمن « ساف ىلإ

 ريسي نأو + ساف راصح ةعباتملهتاوق ضعب كرتي نأ « ذئدنع ىبحم وبأ رطضاف

 راسف «نسارمغي اهلع دترا « ازات ىلإ ىحيوبأ لصو املو . نسارمغي ةبراحل هسفنب

 « ةدجو نم ةبرقم ىلع «ىلسبإ ىداو ىف نيقيرفلا نيب تبشنو « هرثأ ىف ىبح وبأ
 ىديأ ىف ةبالسأو هتلحم طوقسو « نسارمغي ةعزبم تبننا « ةديدش كراعم ةدع

 فاو يتم هو اتوا اس ل و

 الف« اهلزانمو اهمرصاحم ىف ددشو « ساف ىلإ هتاوق ىف ىح وبأ راس م
 «نامألاو وفعلا بلطب ىبحي ىنأ ىلإ اوثعب «ملستلا نم صانمال هنأ ةنيدملا لهأىأر

 ةرخآلا ىداج نم نيرشعلا ىف ءةيناثلا رمل ذو ساف لخدو « مهسمتلم باجأف

 2 ةنبدملا خايشأ مزلأو « رصقلاب لزتو « (م 118٠ ةئس ربوتكأ ) ه14/ ةنس

 وأ «رانيد فلأ ةئامب كلذ ردقو « رئاخذلاو لاومألا نم بلس ام هيلإ اودري نأ

 مهئامعز ىلع ضبقف « اوزجعوأ خايشألا لطاف « ىراذع نبال اقفو فلأ ةئامئالث

 برغملا نايبلاو ء88و م١ ص ةينسلا ةريخذلاو ء1إ0هو ١74 ص اب ج نودلخ نبا )١(

 . ١55 ص ساطرقلا ضورو « 744 ص
 . م8 ص ةينسلا ةريخذلاو « ١76 ص ا“ جنودلخ نبا (؟)



 امال

 رهاط ىنأ نبا هوخأو راشج نباو « ليغملا نحرلا دبع وبأ ىضاقلا مهتمدقم فو
 «مه14/ بجر) ةنيدملا باوبأ ىلع مهموؤر تقلعو « مهلتقب رمأو ؛ ريغو
 ةنيدملا ىلع داسو « بوبملا لاملا درب « مهخويشنم ىب نمو « ةنيدملا لهأ مزلأو
 .©0جوريللاو ةنتفلا ىلإ ةعزن لك تدمخأو «بولقلا هل تعشخ « باهرإ مكح

1# 

 خبشلا نبا . بح ايركز وبأ رمألا « ةيقيرفإ لهاع قون ءانثألا كلت قو
 قخأ دق « ديعسلا ةفيلحلا عرصم عقو اًنيح ناكو « ىصفحلا دحاولا دبع دمحم ىنأ

 ىف جرخو « ةيبرغملا ملاقألا وحن « عاطأ نم هب شيجي ناكام قيقحتل  ةبهألا
 ةبرقم ىلع بانعلا ةداب ىلإ لصو الف . ه141/ ةنس لئاوأ ىف « سنوت نم هشيج
 نيرشعلاو ىناثلا ف كلذو « ىفوت ىتح هب دتشاو « ءىجافم ضرم هباصأ ةنوب نم
 نيعبرألاو ةعساتلا ف ناكو « ( م 1144 )ه 541 ةنس ةرخآلا ىدامج نم
 أشنأ ىذلا وهو « مزعلاو ةردقملاو ةعاجشلا رفاو ايظع ًاريمأ ناكو . هرمع نم
 قوف ناكو « هعضوم ىق لبق نم انركذ امسح « ةيقيرفإب ةلقتسملا ةيصفخلا ةلودلا

 ردك هيلع دفو دقو « مل ًارثكوم « ءامعلل ابحع « ظنلاو رثنلل اديجم « ابيدأ املاع كلذ
 «سلدنألا دعاوقىلعىراصنلا بلغت اًهيح ءاهنمنيحزانلا اهئابدأو سلدنألا ءالعنم

 , ىعاضقلا رابألا نبا ريبكلا رعاشلاو خراوملا بتاكلا هيقفلا ءالؤه ةمدقم ىف ناكو
 «هللاب رصنتسملاب بقلتو « سنوتب دمحم هللا دبعوبأ هدلو عيوب ايركز وبأ قوت املو
 . هتحرت ىف كلذ لصفن اهسح « هيدي ىلع هعرصم رابألا نبا ىل ىذلاوهو

 « ةيلقص ىملسم نم ةيقابلا ةيقبلا باصأ اف ىدص «ةيقيرفإ لهاع ةافول ناكو
 حاتتفا دعب ؛ ًارصع تنبل دق «٠ ةملسملا ةيلقألا تناكو . ديرشتو داهطضا نه
 «ةراضحو امدقت مهرفوأو « اهناكس رصانعمهأ نم ًارصنع« ةريزجلل « نيينامرونلا
 نم ريبك طسقب « لئاوألا هئافلخو « ةريزحلا حتاف راّتجر كلملا لظ ىف نوعتمتي
 قبس دقو . ةدراطملاو داهطضالا عضوم كلذ دعب اودغ مهنكاو «ةيرحلاو ةياعرلا
 اهنع هركذ امم افرط اندروأو « ملاوحأ هيلع تناك ام ىلإ « مدقتاوف انرشأ نأ
 دمحم ىنأ خيشلا ىلعمهنايعأ ضعب دوفو نم ناكام ىلإ انرشأو ؛ ريبجنبا ةلاحرلا
 نوعب راصنتسالا ىلإ ًايعس « ه 0٠5ه ةنس وحن ى « ةيقيرفا ىلاو ىصفحلا

 « مو نص برغملا نايبلاو « 84 ص ةينسلا ةريخذلاو « ١/6 صاب جنردلخ نبا )١(
 . 1519 نص ساطرقلا ضويو



 هع 8 نع

 + ةيلع ةجيت ةيأ نع ذئموي رفسي مل اعسم نأ ديب . رصانلا دمحم ىدحوملا ةفيلخلا

 « ىبحي ايركز أ صفح ىبب نم اهئارمأ لوأ دهع ىف تدغو « ةيقيرفإ تلقتسا الف

 + ةيوقلا ةملسملا ةراحخللا هذه ثوغ ىلإ ةيلقص ىملسم رظن هجتا «ةرهاز ةيوق ةلود

 نبو ءايركز ىلأ ريمألا نيب تعقو هنأ «ةيمالسإلا ةياورلا انل هركذت امم رهاظلاو

 ىملسم نأشب تاضوافم «ىناثلا كيردرف روطاريمإلا ذئموي ناكو « ةريزحلا كلم
 اا اب لعوب مهتازايتمال مهدادرتسا نعترفسأ « ةيلقص

 ىلإ ةيلقص كلم داع ايركز وبأ ألا قوت ا. ذيب . رعرغلا نقلل ضو
 اوناك ايسح اوألبو «لوبسلا ةرداغمىلإ اورطضاف . مهتدراطمو نيملسملا داهطضإ
 . سابع ىبب نم ًاريمأ مهلع اوبصنو « راعوألاو لابحلا ىلإ « لبق نم نولعفي

 ةيلقص كلم نأل « 0 : ةيلقص ىملسمل ةريخألا ةروثلا هذه نأ ديب

 ىكسلا ىلع مهمغرأ مث « لابحلا نم ملزئتسا ىتح مهقاهرإ ىف دتشاو « مهرصاح

 مهقانأو « نيملسملا اهنم جرخأو « ةطلام ةريزج ىلإ راس مث ءاراجول ةقطنم ىف
 مهالحتا ةيادب ىه « ةيلقص ىملسمل ةريخألا ةبرضلا هذه تناكو « مهتاوخإي

 ىهنا ىتح « ًاثيشف ًائيش ةيلقمد نم مالسإلا راثآ تضاغو « ىاهلا يشل

 .©0نورق ةعبرأ ءاهز هتراضح اهف ترهدزا ىتلا « عوبرلا كلت نم « هرمأ

 بالقنانم « ةتبس رغثب عقوام « ًاضيأ ايركز ىأ رمألا ةافو ءادصأ نم ناكو

 رمألل ةوعدلاب تماق دق تناك « ةتبس نأ كلذو . ةديدج ةلود مايقو « ديدج

 نم نيلجر « ايركزوبأ زيمألا اهلإ دفوأو « هعضوم ىف ركذ اهسح « ايركز ىنأ
 «ةريسلا انسحي ملف « « ديهشلا نباو دلاخ ىلأ نبا امه  اهنوثش ش ىلع فارشإلل , هلبق
 ىف « ديدجال بالقتال ةصرفلا تأيبم ايركز وبأ قوت الف . ةئيدملا لهأ امبم مربو

 ثبل امك « ةيلاهشلا ةيدحوملا روغنلا ,هأ نم ًاروصع ثبل ىذلا « رغتلا اذه ةساير

 لهأ نأ كلذو . سلدنألا ىلإ ةيدحوملا شويحلا روبعل « ةيسيئر ةدعاق ًاروصع
 ىزعلا مساقلا وبأ « اهئالع ريبكو ةنيدملا ىضاق قفتاو « ةروثلاب اومرطضا « ةنبس

 ريدتى لع « ةتبس هايم ىف هنفسب ايسار ناكو « ىحادنرلا سابعلا ىأ رحبلا ربمأ عم

 « ىصقخلا دال راو رك طيب علا ىلا تاج 00

 ةيليبشإ لطب فاّئقش دئاقلا مهسأر ىلعو « نيحزانلا سلدنألا ناسرف نه ةعامج

 ةعلو ةماقإب رمألا ىحادنرلا ربدو . عيمجلا نم صلختلا ىلع مهافتلا متف . قباسلا

 )١( ص 5 جنودلخ نبأ ٠١م؟.



 - ةالثكاس

 , دئاقلالتقب اوماقف «ليللاب هلاجرثعبو ءدنحلاو ةداقلا ظعم اهلإ اعد ءهلزنع ةريبك
 ديبشلا نبا اوجرخأو ءدلاخ ىنأ نبا اولتقق « « ةبصقلا ىلإ اوذفن مث «هئالمزوفاقش

 تعلخو « دوشنملا بالقنالا ريبدت م ا سلدنألا ىلإ هوريس قروز ىف
 . (ه 54)/) ةطلسلا مامز قزعلا مس املا وب أ ىلقاقلا:لؤتاو +. صلب ى ةعاط

 « قزعلا سابعلا ىنأ دهازلا عرولا 5 ةمالعلا دلو وهو ع مساقلا وبأ ناكو

 . ةيافكو ةوقب ةتبس رمأ طبضف « هيبأك اعرو « امزاح آسيئرو « اليلج املاع
 رمتساو « مدقلا ىدحوملا رغئال « ةقيرعلا ةرسألا هذه ةساير ةيادب كلذ ناكو

 ل ل

 دي 17

 ةينيدلا نيف « قيمع ىرذم ىذ ثداح ىلإ « انه ريشن نأ انا دبالو

 ةبتاكمنم عقو اموه كلذ « ةماه ةيسايس وأ ةيدام جئاتن هل نكي ملنإو « ةيبدألاو

 ىهنا دقو « عبارلا ناسونإ ابابلا نيبو « هللا رمأل ىضترملا ىدحوملا ةفيلخلا نيب

 لازيام وهو « ةينارصنلا ديمع ىلإ « ىدحوملا ةفيلحلا باتك « علاطلا نسحل انيلإ
 ىلإ ضرعن نأ لبق انب ردحي هنأ ديب . ةيلوسرلا ناكيتاقلا ةبتكم ىف هلصأب ًاظوفحم
 ةفالخلا نيب « تاقالع نم « مدقت ام ىلإ ريشن نأ « روكذملا باتكلا تايوتحم

 . ىلوسرلا ىسركلاو « ةيدحوملا
 عيجشتن ع لوئسملا وهو « نومأملا ةفيلحلا رصع ذنم تاقالعلا هذه تأدب دقو

 كلذو. ةيدحوملا ةيروطارسإلا لخاد « هذوفن ثب ةلواحم ىلع « ىلوسرلا ىسركلا

 ىلإ رؤبعلا مزتعاو « سلدنألاب وهو « ةفالحلاب هسفنل اعد انيح نومأملا نأ
 نم ةوقب هدمي ىكل « ةلاتشق كلم ثلاثلا ودنانرفب رصنتسي نأ ىأر « برغملا
 فيك مدقت امف انيأر دقو . هموصخ لاتق ىلع اهم نيعتسي « ىراصنلا ةقزترملا

 ى بغرام ريغ « هدادمإو هتفلاحم نومأملا ىلع طرتشا « ثلاثلا ودنانرف نأ

 ى ىراصنلل ىنبي نأ اهم ىرخأ اطورش « ةيسلدنألا نوصحلا نم هكالتما
 لبقي الف ىراصنلا نم دحأ ماسأ اذإ هنأو « مهرئاعش اهف نوميقي ةسينك شكارم

 رصنت نإو « نوريام قفو أ قى نوضقي هناوخإ ىلإ دري لب « همالسإ
 نأ نومأملا عاطتسا املو . 00 ليس دلع دجال وصيت نوال سدعأ يكتب

 .185 صال جنودلخ نباو « 4٠7 ص برغملا نايبلا 000

 . باتكلا اذه نم 558 ص عجارو . ١507 ص ساطرقلا ضور (؟)



 سال

 مهتعنت امسح مورلا وأ « ىراصنلا دنحلا كئلوأ ةنواعمب « هموصخ ىلع بلغتي
 شكارم لخاد ىف ىراصنلل ىتتبا نإ ٠ هلمعام ةمدقم ىف ناك « ةيمالسإلا ةياورلا

 ثناكو .: ةيدحوملا ةمصاعلاب تميقأ ةسينك لوأ تناك دقو ..ىربك ةسينك
 دنحلاو ةداقلل اذالم ةرشك نابحأ ىف تناك ذإ « ةدابعلل لحم نم رثكأ ودبي اهف
 ىراصنلا دنا كئلوأ رئاكتو ؛ةديدع تاراشإ نم كلذ ىلع لدتسي اهسح «مورلا
 ةفياحلا ةدعأ اوثبلو ء رحبلا ءارو نم « ةقزترملا مهبناوخإ نم مهلإ دفي ناكامب
 تاعزانملا رئاس ىف « اهباسح بسحب ةوق اوناكو « هموصخ ةءراقم ىف ئدحوملا

 1 . ةيركسعلاو ةيسايسلا تابالقنالاو
 ذنم « ةيدحوملا ةمصاعلا ىف : ةيوقلا ةينارصنلا ةيلاخلا هذه مايق تفل دقو

 . هذوفن ثب ةلواحمو « هلخدتل ًادنس ابف ىأرو « ىلوسرلا ىسركلا رظن « ةيادبلا

 ثيدئانرف ىبول سقلاب « عيارلا ناسونإ ابابلا ثعب نأ كلذ نم عقو ام لوأ ناكو
 ناكو « اهم افقسأ نوكيل « ديعسلا ةفيلخلا دهع ىف « م1555 ةنس ىف شكارم ىلإ
 شيعلا ذالم مهريتعيو «هتالصو هفطعب ىراصنلا دنحلا رمغي « نومأمل هيبأك ديعسلا
 « هيف هئنبم اباتك فقسألا عم ةفيلخلا ىلإ ابابلا ثعبو ."ىوقلا هدنسو ؛ ىدحوملا
 ماق ىذلا رودلاب ديشيو ٠ برغلا دالبو « ةسالعس ىف « هموصخ ىلع هتاراصتناب
 نم هملعي ناك امل « ةفيلخلا حصنيو لب « تاراصتنالا هذه ىف ىراصنلا دنحلا هب
 مهوبحي ناك املو « دنحلا كنئلوأ نم ةديدج فئاوط لابقتسال « هدادعتسا نم

 «ىلوسرلا ىمركلاو هللا ةيامح مني ىكل ةينارصنلا قنتعي نأب هحصني -فطع نم هب
 مايأ ملل ثدحام لثم ىلإ اوضرعتيال ىكلو « ىراصنلا ةياح نامضل هوجري مث
 نوصخلا ضعب مل صصخي نأ « مهتسينك قرح نمو لتقلا نم « رصتنملا بحي
 ايابلا بتكو + ةرورضلا دنع اهملإ اوأجلي ىكل « هناطلس تحن ةعقاولا « ةعينملا

 ئراصنل اولهسي نأ مهوجري « ةتبسو ةياجيو سنوت ءارمأ ىلإ تقولا سفن ىف
 . روغثأا كلت ىف مهناوخإب لاصتالا شك ارم

 كلذ .ىدص ىأ اذ نكي مل « ديعسلا ةفيلحلا ىلإ ةمدقتملا ابابلا ةلاسر نأ ىلع
 ىكل : دادعتسا ىلع نكي مل : هدنج ءاضرإ ىلع هصرح نم مغرلاب « ديعسلا نأ
 ققحملا نمو . عون ىأ نم قوقحوأ تازايتما ةيأ « هتاذ ىلوسرلا ىسركلل حنمي
 « سكعلاب ىرن فوسلب « ةينارصنلاقانتعا نم ءابابلا هيلإ هاعدامل « ةتافتلا ةيأقلي مل هنأ
 + ابابلا ىلإ ىضترملا ةفيلحلا « هفلخ باطخ ىف «راكنتسالا نم كلذ نأش ى دروام
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 هركذ مدقتملا فول فقسألا عم ءابابلا ىلإ « هباتك ىضترملا ةفيلخلا ثعب دقو
 لوألا عيبر رهش نم رشع نماثلا ىف 2 هماتخ ىف خرؤمو « ليوط باتك وهو

 مظعمو « ةينارصنلا كولم عاطمب » ةجابيدلا دعب ابابلا فصوي هيفو « ه 54 ةنس

 هنيإ ابابا « ةينيدلا اهتساير ثراوو « ةيحيسلا ةلملا مقو « ةيمورلا ةمآلا ءاظع

 لجو زع رمأ ىلا ىوقتلا لعجو « هداشرإو هقيفوتب « هتريصب هللا رانأ « سناس

 . « هداعمو هايحن ةتدع « اهع

 مالسإلا نيب قرفت ىلا «ةيرهوحلا ةينيدلا ةلامملا ىلإ ةراشإلاب باتكلا حتتفيو ٠>

 ىلإ ابابلا هب راشأ ام ىلع ادر « مسحو ةوقب باتكلا اهضرعيو « ةينارصنلاو :
 : قأيام لوقيف « ةينارصنلا قانتعا نم « ىدحوملا ةفياخلا

 « دحاولا برلا هنأ ماع نه دمح . وه الإ هلإ ال ىذلا هللا دمحن انإف دعب امأ »

 «ةحجارلا لوقعلا هتهزنو : دهاوشلاو ةعطاقلا نهاربلا هتينادحو ىلع تلد ىذلا

 ثلثما لوقي امع نمحرلا كلملا ىلاعت « دلاولا هنأ ىعدي وأ « دلو هل نوكي نأ نع

 ٠ ٠ دحاملاو هبشملاو
 0 موصعملا مامإلا نع قضرلا بلط مث ٠ « ىلا ىلع ةالصلا كلذ ليو

 هجوم « هتاذ ىفترملا ةفيلحلا نع مث « نيدشارلا ءافلخلا نعو « مولعملا ىدوملا

 . باتكلا اذه

 « ةلسارملا عوضوم ىلإ « ىلاعت هلل ركشلاو « ءاعدلا دعب باتكلا ضرعيو

 اميح كلذو « ىدحوملا ةفيلحلاو ابابلا نيب بتك تلدوبت دق تناك هنأ ىلإ رشيو

 دكتوي مث « انيلإ ةلصاولا ةرث رثملا مكبتك نع « تاعجا رم مكيلإ انم تقبس هنإف » » لوقي

 هنأو ,  هقح بصانما ىلع ركتلم ىفربأ ىذلا ه هبصنمل بجوي هنأ « ابابل ةفيلملا

 «نوظوظحم ةليمحلا ةيانعلابو « نوظوحلم ةليفحلا ةمركتلاب 9 ةفيلحلا دنع كلذل.

 « ددرتو انبناحل مكراثيإ نسح نم انيلع ىلاوت ام ١ ىلع
 نيدحوملا ةرضح نع فرصنا دق » هنأ ىلإ كلذ دعب باتكلا ريشي مث

 هيف انم هزعي مل افارصنا « انيلإ مكباتكب لصو دق ناك ىذلا « بشل
 ةرضحلاب هتماقإ لاوط ثبل هنأو » ماعهاو هب ءانتعا هيف هبغي ملو « ماركاو رب
 «ةفيلحلا باتك لمح وهو « ًاراتع لحر هنأو « هلاحرتو هلح ىف « ًامركم ًاز زعم

 ىلع فارشإلل هفلخ رايتخا ىف ىعاري نأ « ابابلا ىلإ ةفيلحلا وجريو . كلذب ًافيرعت
 4 حجارلا لقعلا لهأ نم نوكي نأ « نيدحوملا دالبب نيمدختسملا يراصنلا
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 هيجوتب باتكلا متتْحَو . ةروكشملا لالحلا ىوذو « ةهازنلاو نسحلا تمسلاو
 ةدعاسملاو « بهاذملاو ضارغألا ةيشمت نم هيلإ نوبهذت املد ابابلا ىلإ ركشلا
 ١١ بئارضلا مرك نع مكنم ةرداصلا

 ىف خرؤم مدقت امك وهو « ابابلا ىلإ ىدحوملا ةفيلحلا باتك صخلم وه اذه

 ةئس هينوي نم رشاعلا قفاوملا ه 548 ةنس لوألا عيبر رهش نم رشع نماثلا

 .هذه ىلإ « ةراشإ ةيأب ةيبرعلا خيراوتلا ىف رثعن مل اننأ فسألا نمو . م 86٠
 ,©0ىلوسرلا ىسركلا نيبو « ةيدحوملا ةفالخلا نيب « ةماحلا تابتاكملا

 شاقن نم انل هفشكي ام نأ وهف « باتكلا اذهىلع ءىشب قلعن نأ انل ناك اذإو

 ةفيلخلا هيلإ حنج امو « ىدحوملا ةفيلحلاو ةيوبابلا نيب « ةينيدلا ةديقعلا لوح
 «فذعو ةوقب « ثيلثتلاو حيسملا ةيهولأ تايرظن ضحد نم « هباتك ىف ىدحوملا

 نم اهدهع رخاوأ ىف «ةيدحوملاةفالحلا ىدل « ةقيمع ءادصأ نم ثدح ام ىلع لدي

 ةروصب ءذوفنلا اذه ةيوبابلا لالغتسا ةلواحمو «ةينارصنلا ةيلاخللا ذوفن دايدزا ءارج

 . ةيمالسإلا هتديقعو هنيد ذبن ىلإ ىدحوملا ةفيلخلا ةوعد ىلع «ءا رجالا ىلإ تبتنا

 ا

 « ىضترملا ةفيلخلا ىلع دفو « ه 54 ةنس ىف ىبعأ ماعلا اذه سفن ىو

 ىسوم نارمعوبأ امه « ىبحن ىأ رمألا ىلع نيةشنملا « نيرم ىبب ءامعز نم نامعز

 ةلاومأ بترو « اههتداقوي مركأف « نايز نب ىلع هوخأو « ىساكنوملا نايز نبا

 ثعبو « ةبهألا ىف ىضترملا ذخأف . نيرم ىنب لاتقل ضوبلا ىلع هاعجشو « ةيفغع

 اوعمجف « ىراصنلا ةقزترملا نم ةديدج ةقرفدل اودشحيل «سلدنألا ىلإ هلسر ضعب

 تاوق ىف « شكارم ىضترملا رداغ (م 1101 ) ه4 ةنس ىو . مهم ًاددع هل

 « نيرم ىب ةبراحم ًادصاق 3 هوخأو نايز نب ىلع هعمو « برعلاو نيدحوملا

 ناضمر ف هجورخ ناكو . انسمات ضرأ ىلإ « قارقر ىلأ ىداو روبع نم مهعنمو

 وهو ةيلوسرلا ناكيتافلا ةبتكم تاظوفحم نم هيلإ راثملا ىدحوملا باتكلا صن انلقن )١(
 ظسلاعاتم لع !"آمهاناسغ لع ةلجم باتكلا اذه رشنب تماق دقو .ة.ة.[..اءالا11 مد تحت اهب ظوفحم

 ةيفارغوتوف ةروص ترشنو ١57 ةنس رداصلا اهددع ىف ؟اوربأعد عاسلعو ةادجمعهنمعم -11ءودكنو

 ليوط ثحب ىف تبي ذاتسألاو ناريست لانيدركلا هيلع قلعو « ةيسئرف ةحرتو روكذملا. باتكلا
 مو . ةيفارغوتفلا هتروص انه انرشن اك قئاثولا باب ىف لماكلا هصن انرشن دقو ( هم - ١٠7 ص )

 رصعلا كلذ قئاثو نم ىرخأ ةيسلدنأ وأ ةيبرغم ةقيثو ةيأ ناكيتاقلا تاظوفحمب دجن
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 روبقو « ىدهملا ريق ةرايزب ماق ثيح لدمنيت ىلإ الوأ راسف . ةنسلا هذه نم

 «ىلعيفأ نبا اهلاو ناكو .الس بوص هجتاو ءشكارم قيرط ىلإ داع مث ؛هدادجأ
 رابخأ فرعتي ءالس ىف امايأ ىضترملا ماقأو . هيلإ مامضنالل هدوشح ىف دعتسا دق

 ناكو . نيرم ىبب ناكم ىلإ ًادصاق «ةرفاو دوشح ىف الس نم جرخ مث « نيرم ىني

 نيرم ىنب خايشأ عمج دق ء هلاتق ىلإ ىضترملا جورخب ملع انيح « ىحوبأ ربمألا

 ىبحب وبأ بتكف « ةملاسملا ىلإ اوحنجم نأ اوأرف « مهعم رمألا ثحبو « ,هءافلحو

 « ملسلا دقع ىلإ ليمي ىضترملا ناكو « ةنداهملاو ملسلا هيلإ بلطي ء ىضترملا ىلإ
 « نيرم ىبب ةنداهم ةروطخ هل اونيبو « ثاذ ىف اوضراع هءارزو نكلو

 ىلإ ؛ ةرخازلا هدوشح ىف راسو « برحلا ىلإ ىضترملا حنجف « مهيرمأ لافغإو

 ةبرقم ىلع راص ىتح « ةقفنلا مسرب لاملا نم ةريثك لامحأ هعمو « هموصخ ءاقل

 زاوحأ نم ( نيلوليمأ وأ ) نينلولم نمأ ىمسي ناكمب لزنو « نيرم ىب تالحم نم
 نودحوملا أدبو « لاتقلل اودعتسا دق « نيرمونبو ىبج وبأ ريمألا ناكو . ةسانكم

 رهاظتف « ةيحان نم لك « هدونجو نايز نب ىلعو نود>وملا مجهو « ةكرعم ا
 نكلو «هروتسم ةبيرق نكامأ ىف « مهنئاك وبتر دق اوناكو « باحسنالاب نيرم ونب
 « ىضترملا فيلح عاشأ ذئدنعو « رهوعبتي ملف « ةعدخلا ىلإ اونطف نيدحوملا

 ةلحملا ىف « ىبحي ىلأ نم هاقلت باطخ ىلع ءانب « نايفس خيش « نومرج نب بوقعي

 باطخلا اذه دوروب ىضترملا عنتقاف «نيةيرفلانبب دقع دق حاصلا نأ « ةيدحوملا

 شويحلا تكرحتو « ليحرلاب رمأو « عقاولا ف حلص دقعي ملنإو « بوقعي ىلع
 « ةدترملا شويحلا نيرم ونب عبت ذئدنعف « شكارم بوص ةدئاع « ةيدحوملا

 « ةفيلحلا لامحأ ىلع صخألاب اولوتساو « اهلاحأو اهداتع نم ًاريثك اوعزتناو

 «رومزأ رغث ىتح « ماظن ريغ ىف «ةيدحوملا تاوقلا باجسنا رمتساو « هلاومأو
 «لاتق نود ةمب زه تناكو . ةرضحلا ىلإ اهرداغ مث « امايأ ىضترملا 3 حارتساف

 ,©رايهمالاو لذاختلانم ةيونعملا نيدحوملا ىوق باصأ ام ىلع ًاديدج اليلد ثناكو

 « هيلع ًادقاح ناكو «سنوي نبا هريزو لزع ةرضلا ىلإ ىضترملا داع املو

 . (ه 58٠9 ) هل اهرسي لازيامو « هتعيب ىف هتضراعمل

 نايصعلاب رهاجو « ردي نب ىلع سوسلا ىلاو راث  ه581  ىلاتلا ماعلا فو

 « كلذ نع تزجع اهنكلو « هعاضخإل سوسلا ىلإ ةيدحوم هلمح ىضترملا ثعبف

 0 6س 3 ١( صال جو 8 ا  نودلخ نبا ١75 « ص برغملا نايبلاو  - 4١08ه4٠ .
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 ثيح « ىلاتلا ماعلا ىتح كلذ ىلع رمألا رمتساو « شكارم ىلإ ةبئاخ تدتراف

 نم هيلإ مضنا نمي « ردي نب ىلع دعاس دتشاو « سوسلا ىف ةروثلا رمأ متافت

 راصح ىلإ راس مث « مهريغو ناسح ىنبو تانابشلا برع نم « برعلا فئاوط
 ةلمح « شكارم نم تراسف « اهلع ءاليتسالا ىغبي « سوسلا ةمصاع تنادورات

 نودحوملا عطتسي ملو ءلخادلاب عنتماو « تنادورات كرتف « هلاتقل ةديدج.ةيدحوم
 تنادورات ةقياضم ىلإ ردي نبا داعو « ةرضحلا ىلإ نيدئاع اودتراف «ءاليبس هيلإ

 ضعبىلع « ىضترملا فقو نأ كلذ دعب ثدحو . (ه501) اهزاوحأ ىف ثيعلاو

 ناك هنأ ىلع لدت « سنوي نبا ريزولا هبيرق ىلإ ؛ ردي نبا نم ةرداص بتك
 ىضترملا هب رمأ مث « هدالوأو سنوي نبا ىلع ضبقف « حالسلاو لاملاب هدمي

 . ©0(عم 087 ) دعب ايف هدالوأ نع جرفأو « لتقف

 ديطوت ىلع نولمعي « نيرم ونبو ىجحب وبأ ريمألا ناك « كلذ لالخ ىو
 نآلا ذنم ودغت فوس ىلا ىهو « ساف ةنيدمب مهتموكح مظنتو « مهناطلس
 دق تناك « ةيدحوملا ةيروطاريمإلا نإ عقاولاو ؛ ىّتفلا مهكلم ةرضاح « ادعاصف

 رئاس « ناسملت ةكلممب داولا دبع ىنب لالقتسا مث « اهلع ةيقيرفإ خالسناب تدقف

 برغلانم « ىلامثلا فصنلا اوعزتناف نيرم ونب ءاج مث « طسوألا برغملا ملاقأ
 اوعضخأو « ةسانكمو سافو ةدجوو ةزات ىلع هدعاوق نم اولوتساو « ىصقألا

 ديب قبي ملو « قارقر ىنأ ىداو ىتح ةراغ لابج نم « ةقطنملا كات ملاقأ رث ئاس

 دالب ىتح « ةيقابلا ةليلقلا ملاقألا نم ايونج كلذ ءاروام ىوس « ةيدحوملا ةلودلا
 خايشأ نم « ديعبلا رظنلا ىوذ ىلع ايفاخ نكي ملو : شكارم اهطسوتت « سوسلا

 اهنأو « ردقلا ةفك ىف زب ىحضأ ةيدحوملا ةلودلا ريصم نأ « مهريغو نيدحوملا

 . راضتحالا ةلحرم ىلإ « ككفتلاو فعضلا نم هيلإ تبننا امب « تلصو

 ىلإ هتاوق ضعب ىف دترا « سافب نوئشلا مظنت نم « ىبحي وبأ ىهتنا املو
 كلت 'ف ةلزانلا ةتائز نوطب عضخأو « اهحتتفاف « اهعاضخإ متيل « ز ازاف دالب

 .©0نايصعلاو جورحلا ىلإ ةعزن لك دمخأو « آعيمج مهلع ةيابحبا ضرفو « ةقطنملا

 ىداوو « قارقر ىنأ ىداو نبب ام ةدتمملا ةقطنملا ى « ًابرغ هتاوق ىف راس مث

 دقو « حتفلا طابرو الس ىلإ فحزاا دصقي هنأ حضاولا نم ناكو « عيبرلا مأ

 )١( جنودلخ نبا ١ ص برغملا نايبلاو « ؟هو ص 408 .
 . 1١076 صال ج نودلخ نباو «.م09 ص ةينسلا ةريخذلا (؟)
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 . عسوام لكب اهتمواقمل دعتسي ذخأف ؛ ىدحوملا طالبلا عزج ةكرحلا هذه تراثأ

 ريبدتىلع « كلذ لالخ فكعي *ىدافلا عرولا خيشلا وهو « ىضترملا ناكو

 ىلع « سنوي نبا عرصم دعب رودلا ناكو « هموصخ نم ماقتنالاو « هتابرض

 بعش ىف « ديعسلا ةفيلحلا عرصم بقع تهجتا دق ةبيرلا تناكو ٠ طلخلا خايشأ

 ىف اوكرتشا مهنأب نظلا ىوقو « طلخلا برع ىلإ « ه 545 ةنس ىف ناسملت لبج
 لوأ اوناك « ديعسلا لتق امل مث « الوأ لاتقلا ىف اولذاخت مهنأل كلذو « هلتق ةرماؤم

 هلهأ لاومأ كلذ قوف اوبلسو « اهفام بالتساو « هتلحم ببن ىلإ رداب نم
 ناكو « ليتقلا ةفيلحلا ةلم ىلإ « داولا دبعونب لصي نأ لبق كلذو « هبراقأو
 ربدف « ردغلاو ةنايحلا نم هوبكترا ام ىلع « مهئامعز ةبقاعم ىلإ قوتي ىضترملا

 لصو املف « ريذاعملا فلتخمب « شكارم ىلإ مهتوعد ىف لاتحاو « مهكالهإل انيك
 نم ريبك ددع « مهكالهإل نك دق ناكو « رصقلا ىلإ لوخدلاب مل نذأ « مهمظعم
 « لتق عنشأ اولتق «مه- طيحأو « رادلا لخاد ىلإ اومدقت الف «دنحلاو نزحما ديبع
 طلخلا ءامعز نم لتق نم ددع ناكو ء مهل مدق ىذلا ماعطلا ف ءمسلاب اولتق لب ليقو

 , 220م 5819 ةنس ىف ىومدلا ثداحلا كلذ عقوو ٠ ًاخيش نوعبس

 «رباج ىبب معز « نوطيق نب دمحم نب بوقعي راث « ماعلا اذه سفن ىفو
 ثعبف « ةعساو تاعاطقإ هحنمو « همركأ دق ىضترملا ناكو « ةعاطلا علخو
 ربديلو« اهلاوحأ دقفتيل «ىلعي نب نسحلا ىنأ ةدايقب ًاركسع « انسمات ىلإ ىضترملا

 اعدو . نوطيق نبا ىلع ضبقلا ةقيرط « نايفس خيش نومرج نب بوقعي عم

 اريهظ زربأ «رضح الف « هعم مهافتلل نوطيق نبا « نومرج نبا هعمو نسحلا وبأ

 « نوطيق نبا كلذل زاثف « ةقطنملا برع رئاس ىلع « نومرج نب بوقعي ميدقتب
 نسحلاوبأ داعو « ملسم نبا هريزو ىلعو هيلع ضبق نكلو « باحسنالا لواحو
 , ؟9شكار» ىلإ نيلوبكم امه

  نيرم ىنب ةبرام هتابهأ مي نأ «ءانثألا كلت ىف عاطتسا دق « ىضترملا ناكو

 مهرمأ دطوت دق « ىرخأ ةهجنم ىبحي وبأ ريمألا مهسأر ىلعو « نيرم ونب ناكو

 هشح ىلإ ىجحيوبأ دمعو  ةرواجا لئابقلا رئاس مهتعاطأو « اهزاوحأو سافب

 مدقت' قو نأ حضاولا نم ناكو « حالسلاو ةدعلا نم راثكتسالاو « دوشحلا

 )١( ج نردلخ نبا ١ ص ٠054 « ص برغملا نايبلاو 405
 . 41٠١ نص برغملا نايبلا (؟)
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 .توم وأ ةايح ةلأسم نيدحوملل ةبسنلاب ىحضأ « برغملا.بلق ىف + نيرم ىنب
 ةرايزلا ءادأب ماقف «نيرم ىنب لاتقل هسفنب ريسينأ ىلع لوع « ىضترملا ناف مث نمو

 نيدحوملا نم « ةمخض دوشح ىف شكارم نم جرخ مث « للمنيت ىلإ ةروثأمل
 بوص ًافرش هدوشح ىف اهرداغ مث ءالس ىلإ الوأ راسو « برعلاو ةدماصملاو

 ىضترملا ناكو « نيدحوملا ءاقلل هتاوق ىف كلذك دعتسا دق ىبح وبأ ناكو « ساف

 ىف اهؤاقب ناك ذإ « اهزاوحأو ساف درتسي نأ « عارصلا كلذ ءارو نم عمزب

 تاوقلا تبرتقا املو . ةيدحوملا ةلودلا نايك ىلع رطخ مظعأ لثمم ٠ + قيرم ىب ىلبأ

 تاعجارمو تالسارم ضعب « ىبحب ىنأو ىضترملا نيب تعقو « ساف نم ةيدحوملا
 « نيقيرفلا نيب ءاقللا عقو مث . ةجيتن ةيأ ىلإ ضفت مل اهكلو « حلصلا ليبس ىف
 « ةفينع ةكرعم تناكو © ساف نم ةبرقم ىلع « لولم ىنب وأ ةلولبب لبج دنع

 ىلوتساو « ةميظع عومج مهنم تلتف «مهفوفص قيزمتو « نيدحوملا ةمب زم تهتنا
 ولا ويايمج وعلا دكا هيو رح

 ةنايخ «ةعينشلا ةمي زها كلت ىف لماع ربكأ ناكو «ةلئاط ريداقم تناكو ء لاومألا

 «روتمزأ ىلإ «هلولف ضعب ىف ىضترملا رفو . ةكرعملا ءدب دنع مهعجارتو ةيرعلا

 ديعس ىبأ « شكارم ىلاو هيلإ ثعب ىح « اهم ثبلو « ةئيس ةلاح ىف وهو

 نيدحوملاب ةبكنلا كلت عوقو ناكو « فاعسإلا بورض نم مزلي ام « اجيت نبا
 5 600م ا١١هه) "هاث ةنس ىف

 حنجو «٠ ةيونعملاو ةيداملا نيدحوملا ىوقل « ةمصاق ةبرض هذه تناكو

 « هئانبأل روصقلا دييشت ىلع فكعو « ةحارلاو ةعدلا ىلإ كلذ دعب ىضترملا

 ناكو « فسوي نب ىلع عماج حالصإب ماقو « ةلئاط الاومأ كلذ ىف قفنأو

 ىراذع نبا انل لوقيو . دا ووو ميلا د دس
 هيقفلاب هطب رت تناكو « «. ىحب ىأ ريمألا عم 2 ملسلاو ةندهلا دقع هنإ « كلذ قوف

 ىلع هجورخ نم مغرلاب « ةيدو تالص « 0 2 قرعلا مم اهلا ىأ

 نيمألا نب فسوي جاجحلا ىنأب كلذكو « ىصفحلا ةيةيزفإ ريمأل هتوعدو 2 ا

 . 0 ةجنط مكحب ديتسا مث « الوأ قزعلا ءاول خم ىوضتادق ناكو « ةجنط بحاص

 نودلخ نباو « ١407 ص ساطرقلا ضورو « 8١4و « 4١١ ص برغملا نايبلا )١(
 . 1 نسال جو وس بع

 . 185 صال جنودلخ نباو ء 50١4و « 4١4 ص برغملا نايبلا )١(
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 ةلودلا راطقأ نم قيام ىلع « هلالظ طسب ىذلا « ىسنلا ءودهلا اذه نأ ىلع

 اوفقي نأ « مهين ىف نكي مل« نيرم ىنب نأل « البوط رمتسي مل « ةيدحوملا
 نوكت تحضأ ىلاو « نيدحوملا نم اهوعزتنا ىلا ؛ ةعساولا ةعقرلا دودح دنع
 ةبغر مهودحم تناك امنإو « ىصقألا برغملا لخاد « ةمخض ةكام اهدحو
 ةروصب ةيدحوملا ةلودلا ىلع ءاضقلاو «برغملا ىضارأ نم ىبب ام عازتنا ىف ةيوق
 . عزانم نود ةلقتسم « اهضاقنأ ىلع ةيتفلا مهتكلمم ةماقإو « ةيئابن

 ضي ىتح « ةلواب لبج ةعقوم ىلع « ليلق ىوس ضمي مل هنإف مث نمو
 ةبرضلا تهجور « ةيدحوملا ةلودلا راطقأ نم « ديدج رطق حاتتفال نيرم ونب

 حتفلا اذه خيرات ىف ةياورلا فلتخت انهو . ةعردو ةسالج ىلإ « ةرملا هذه ىف
 ناك هنأ ىرخأ ىو « 299ه 5ه# ةنس رخاوأ ىف عقو هنأ ةياور ىف « ىنرملا
 قحلا دبع دمحم ابأ ىدحوملا ةسايجس ىلاو نأ كلذ ليصفتو . ©9028 هه ةنس ىف
 ةئيدملا ءاعز نم لجر ربدف « ةسالجس ةبصق ىف هدنج عم طباري ناك « ىسيفنخلا

 «نيرم ىب ىلإ ةنيدملا ملستو « مهم ردغلل ةرماؤم « ىنارطقلا دمحم ىجيوبأ ىمسي
 نم ةلمج ىبحيوبأ هيلإ ثعبف « ةسالبح حتفب هارغأو ىبحم ىنأب ىنارطقلا لصتاو
 اهلاو ىلع ضبقو ةبصقلا مجاهو «ةنيدملا ىلإ مهاخدإ ىف ىنارطقلا ليحتف « هدنج
 ىلإ هسفنب ىبحي وبأ دفو مث « ىبحي ىنأ ربمألا ىلإ القتعم هب ثعبو « ىدحوملا
 بناج ىلإ نيعو « لاملا نم ةبصقلاب ناكام ىلع ىلوتساو « اهلخدو « ةسار
 داعو « ةسالمس بونج ىف ةعرد ىلع ىلوتسا مث « ةئيدملل اينيرم ايلاو ؛ ىنارطقلا
 قحلا دبع دمحم ابأ هيلاو:ىدتفي نأ ىنأو « عقو مل ىضترملا ةفيلخلا راثو . ساف ىلإ

 , 99 ظيرفتلاو ريصقتتلاب هايإ هماهتال « رسألا نع
 « ردي نب ىلع رمأ دتشاو « سوسلا دالب ىف رمألا مقافت تقولا سفن ىفو

 هذه دامحإل « ةديدج ةلواحم لذبي نأ ىضترملا ىأرف « مدقت اهسح اهللع بلغتملا
 « جانصأ نب دمحم ىلأ ةدايقب « ةديدج ةيدحو» ةلمح سوسلا ىلإ ثعبف « ةكرحلا
 ىلإ «٠ ذئدنع اهرداغ دق ردي نب ىلع ناكو « اهب لزنو تنادورات ىلإ راسف

 ردي نبا هيلإ جرخف « هلاتقل جانصأ نبا راسف « هب مصتعاو « نيونويت نصح

 ) )1١صال جنودلخ نباو ؛ مه ص ةينسلا ةريخذلا بحاص ةياور هذه 30756 .

 ص ساطرقلا ضورو «415 ص برغملا نايبلا ف ىراذع نبا ةياور هذه (؟) 160
  (22)ص ساطرقلا ضورو «5 صاا/ ج نودلخ نبأو « 417 ص برغملا نايبلا 1١919 .
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 « شكارم ىلإ امزبنم « هلولف ىف جانصأ نبا دتراف « هركسعرظعم لتقو « همزهو

 م ؟0هنايغطو هناطلس ىلع ردي نبا قبو

 ريمألا نأ كلذ : مدقت ام دنع اهنأش ف فقي مل رمألا نإف « ةسالس ىف امأو

 عقوو « ( ه 597 ) ىلاتلا ماعلا نم بجر ىف سافب فوتو « ضرم ىبع ابأ

 زمناف « بوقعي فسوي ىنأ هيخأو رمع هدلو نب « شرعلا ءاقترا ىلع فالملا

 ىيرملا ىلاولا عاطتساو ع ةسالعس ركح ىلع ىلوتساو « ةصرفلا هذه ىنارطقلا

 امجرذتعي « ىضترملا ىلإ ىنارطقلا ثعبو « هباعصأو هلهأ ىف ع ةبصقلا رداغي نأ

 الماع ىئبي نأ طرشب نكلو « ةيدحوملا ةوعدلاب موقي فوس هنأو « ثدح

 هيقفلاب هيلإ ثعبو « كلذ ىلع ىضترملا قفاوف « اهرمأب القتسم « ةسالجسب

 دوزو « مهدئاق عم مورلا دنحلا نم ةيرسبو ةنيدملل ًايضاق نوكيل «جاجح نب ورم ىنأ

 فو « ًانيح ةنيدملا ةساير ىف ىفارطقلا رمتساو . ةنيعم ةيرس رماوأب دئاقلاو ىضاقلا

 « ىضترملا رماوأل اذيفنت اذه ناكو « هلتقف ىنارطقلاب مورلا دئاق بثو موي تاذ

 رمأل اذيفنت ناك امنإ عقوام نأ سانلل نلعأف ىضاقلا ردابو « ةنيدملاب جرح ا عقوف

 ثداحلا اذه ناكو « ةنيدملا نوئشب ورمع ىنأ ىضاقلا ىلإ ىضترملا دهعو « ةفيلخلا

 © ردغلاو ثكنلا مش نم ىضترملا لئاسو هب مستت تناك ام ىلع اديدج اليلد

 .ىح ىلأ نب رمع هدلو ىلوت « ىبحب وبأ ريمألا نيرم ىب لهاع قوت املو

 «هتيالو نع نيضار اونوكي مل « نيرم ىب خايشأ ظعم نكلو « هناكم شرعلا

 « قحلا دبع نب بوقعي فسوي ىنأ ريمألا هع ةيالو سكعلاب نوديؤي اوناكو

 ء ساف ةرضح ىلإ عرسأف ءازات طابرب ًبئاغ هيخأ ةافو دنع ناكو « ىمم ىلأ ىخأ

 ةبصقلابر م مصتعاو « همعو رمع نبب فالحلا عقوو « ةخيشالا رباكأ هلوح فتلاو

 خايشأ هيلعحلأ نكلو ءازات طابر ىف ءاقبلاب « رمألا مسحمىلإ ليي فسويوبأ ناكو
 « هراصنأ ىف هئاقلل رمعجرخو « راصنألا نم رببك عمج هلوح فتلاو « نيرم ىنب

 ىهناو « الوافم ساف ىلإ دتراو « هراصنأ همزهو رمع لذخف + ساف رهاظ ىف

 رم ىلوتي نأو « شرعلا فسوي وبأ قري نأ ىلع « همعو رمع نيب حلصلاب رمألا

 كلذو « كاملا ىلوتو « ًارفاظ بوقعي فسوي وبأ لخدو « اهلإ امو ةسانكم رمأ

 . ؟29(م 1704 رخاوأ)ه 505 ةنس لاوش ربش ىف

 )١( نص برغملا نايبلا  . 41١6ص برغملا نايبلا (؟) 4١9 .

 -4171و4 ١5ص برغملانايبلاو « 10ا/صالج نودلخ نباو ء 4070 وو ؟صقينسلا ةريخذلا (م)
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 ةعساشلا اهتيروطاربمإ نم « ةيدحوملا ةفالخلا ناطلس تحن « ذئدنع قبي مل
 ىداوو قارقر ىنأ ىداو نيب ةعقاولا ةقطنملا ىوص ءاهزاوحأو ةمصاعلا دعب «ةعدقلا

 « ةقطنملا هذه ىلإف « حتفلا طابرو الس ارغثو انسمات لهس اهفو « عيبرلا مأ
 ريبك راس ء ه ”ه1/ ةنس ىف . نيرم ىنب راظنأ تهجتا « نيرغتلا نيذه للو
 «فسوي ىنأ ناطلسلا ىخأ نبا وهو « قحلا دبع نب هللا دبع نب بوقعي نيرم ىبب

 ديصلا ةسرامم ةجحم كلذو « ةيئيرملا دونحلا نم ةوق عم « انسمات بوص ًاهجتم

 ةريخذلا بحاص انل لوقيو . الس نم ةبرقم ىلع « ةلوبع نيعب لزنو « ًالكلاو

 نودلخ نبا نكلو ؛©١ )فسوي ىلأ ناطلسلا همع زاعيإب «ةلحرلا هذبم ماق هنإ « ةينسلا
 حتتفا دق ناك « ىبحم ابأ ريمألا نأ اهتصالخ ءىرخأ ةياور انيلإ مدقي « سكعلاب
 ابوقعي « هيخأ نبا اهلع لمعتساو « ه 544 ةئس ىف « نيدحوملا ىديأ نم « الس

 « هبعص عم بوقعي ماقأف «٠ « الس اودرتساف اوداع نيدحوملا نكلو « هركذ مدقتملا
 بضغ « كلملا فسوي وبأ همع ىلوت املو « صرفلا بقرتي « اهزاوحأ ضعب ىف
 لاحىأ ىلعو . 29الس ىلع ءاليتسالا ىف ةليحلا ربدي ذخأو « رومألا ضعبل هنم
 لبق نم الس ىلاو ناكو . مالا ىدحوملا رغنلا اذه حاتتفال ةطخخ بوقعي ربد دّقف

 برتقا اميح ناكو « ىبوكلا ىلعي ىنأ نب دمحم هللا دبع وبأ وه ذئموي ىضترملا
 الرا باوبأ لع اولا بيرو ؛ يأ لقاتل دق : لم وبدون
 نكي ملو « ًافيعض كلذ نم مغرلاب ناك ةئيدملا نع عافدلا نأ ديب « راهو اليل

 لوقيو « ةيقيحلا هذه فرعي هللا دبع نب بوقعي ناكو . ًابعص رمأ اهلع ءاليتسالا
 ىلإ لخدي نأ عاطتسا ابوقعي نإ « نودلخ نبا هعباتيو « ةينسلا ةريخذلا بحاص
 ىلإ هسفنب اراف راسف « ىلعي ىنأ نبا اهم جرخي نأو « ةليحلاب حتفلا طابر ةبصق

 انل لوقي ىراذعنبا نكلو ,©©لاتق نود السىلع كلذب بوقعي ىلوتساو « ومر

 « روسلا ىلع ملالسلا اوبكرو « ليللاب هلاجر عم الس قرط ابوقعي نإ « سكعلاب
 بوقعي لخدو «بابلا رسُدك مث « لع نم اوطقسأ وأ سارخلا لتقو « بابلا مامأ
 «كلانهو انه سانلا رفو « بارطضالا عقوو « اهرود اوبهنو « ةنيدملا ىلإ هبحصو
 الس بوعي كلمو « رومزأ رغث ىلإ « ةئيفس ىف ةبصقلا نم ىلعي ىلأ نبا رفو

 .االهو ١04 صال ج نردلخ نبا 1١ . )١( ص ةينسلا ةريخذلا )١(

 . 198 صال جنودلخ نباو « ٠١5 ص ةينسلا ةريخذلا (؟)



 تسال

 , 22م 564 ةنس لئاوأ ىف كلذ ناكو « حتفلا طابرو

 ناطلسلا همع ةعاط علب رهاج ىبح « السب رقتسي هللا دبع نب بوقعي داكامو

 حالسلا ءانتقاو « دادعتسالاو ةبهألا ىف ذخأو « هرمأب لالقتسالاو « فسوي ىنأ

 « مهرشل ءاقتا « مهحالس عزنو « ةبصقلا ىلإ الس خويش جردتساو « ددعلاو

 ةقزترملا نم نيتئام هدمب نأ هوجري « ةلاتشق كلم رشاعلا وسنوفلأ ىلإ بتكو

 ا . هئادعأ ةلتاقم ىلع مهس نيعتسيل « ىراصنلا

 نكي مل ؛ ةعورم ةأجافم نع ترفسأ دق « ةلاتشق كلمل ةبطاخملا هذه نأ ىلعو

 لقن ىف ركفي « همكح ةيادب ذنم ناك « رشاعلا وسنوفلأ نأ كلذو . دحأ اهعقوتي

 «ةيقب رفإ ىلإ «ةينابسإلا ةريزخلا هبش ىف : ًاروصع تمرطضا ىلا «ةيبيلصلا برحلا

 ردنكسا ابابلا هفلخ هدعب نمو « عبارلا ناسونإ ابابلا « هعورشم ىف هعجشي ناكو

 نوكتل « نفسلا ءانبأ ةريبك ًاضاوحأ ةيليبشإ ىف أشنأ دق وسنوفلأ ناكو « عبارلا

 «الس بحاص ىنيرملا ريمألا ةبتاكم هيلع تدرو الف . دوشنملا وزغلا لوطسأل ةاون

 تزهجو « الس حاتتفال ةريغص ةيرحب ةلمح لسري نأو « ةصرفلا هذه زهّنني نأ ىأر

 « هنويع نم « ةتبسببحاص قزعلا هيقفلا فقوو ؛ةيليبشإ هايم ىف ةلمحلا هذه نفس
 مهحصني « طيحملا ىلع « برغملا روغث رئاس ىلإ ريذنلا ثعبف « ةبهألا هذه ىلع

 تسر ىح « ةلتاقملاب ةنوحشم ةيلاتشقلا نفسلا تراسو . دادعتسالاو رذحلاب

 نب بوقعي دقتعاو « ةرجاتملل اومدق مهنأ ةنيدملا لهأ دقتعاف ء الس هايم ىف

 دحأ جلاخم ملو « هداجنإل مهاسرإ ةلاتشق كلم ىلإ بلط نيذلا دنحلا مهنأ « هللا دبع

 عمجو . ةينارصنلا نقسلا هذه هلجأ نم تمدق ىذلا « رداغلا عورشملا ةقيقح ىف «كش

 اهولخدو « موجهملاب اهوأجاف مث « ةئيدملا جيلخ ىف « ايجيردت مهلفس نؤيلاتشقلا

 ٍف« لافطألاو ءاسنلا اوبسو « عافد نود مهو « اهلهأ نم ًاريثك اولتقو « فنعب

 لصو ام لكباولتاقو « ىراصنلاةعفادمل ةنيدملا لهأنم ةعامج دشتحاو «ةعورم رظانم

 عرهو « مهمظعم كلهو « ًائيش كلذ نغي ملف « حالسلا فونص نم « مهسديأ ىلإ

 لك . مهم ريثك ماحزلا ىف كلهو « ةصارتم عومج ىف « ةنيدملا ةرداغم ىلإ سانلا

 ةبقاع ىري وهو « ًائيش عيطتسيال « ةبصقلاب عنتمم هللا دبع نب بوقعيو كلذ
 اوبصتغاو « عماحلاب لافطألاو ءاسنلا نم ايابسلا ىراصنلا عمجو « عينشلا هفرصت

 دنع مهعئاظف فقت ملو « دجاسملا اوبرخو « خوبشلا اولتقو « راكبألاو ءاسنلا

 .4175؟ نص برغملا نايبلا )١(



 اق ع

 رههش نم ىفاثلا مويلا ىف « الس رغث ىلع عورملا ءادتعالا اذه عوقو ناكو . دح
 , 9(م 1159 ريمتبس ٠١ ) ه 588 ةنس لاوش

 هتمهأف « سافي وهو « فسوي ىنأ ناطلسلا ىلإ « ةلئوملا ءابنألا هذه تمارتو

 تعمتجاو « ام ىراصنلا رصاحو « الس ىلإ هتاوق ضعب ىف عرهف « هتجعزأو
 قوف نم ىراصنلا لتاقو « ةعوطتملا نم ةريبك فئاوط ؛ ةبيرقلا ءاحنألا نم
 وحنلا اذهىلع لاتقلا رمتساو « راجحألاو لابنلاب ىرلا ناقيرفلا لدابتو « راوسألا

 ايتقلاو هدعرالا ند ةفام لاو لالا نم رتل مويا لم بال عض
 ةعامج مهعمو +:ةنيدلا ةزداغم ىلإ اريخأ !ورطضأو + .دومضلا :نوميطتسإال هنأ

 مهئفس اولقتساو : عاتملاو لاملا نم هوبمن امو . نيملسملا دي ماعم

 يع وبلا ىف كلذو « لجع ىلع امم اوعلقأو « ءىطاشلا ىلإ ةطبترللا
 حالصإب رمأو « حتفلا طابرو الس ىلع فسوي وبأ ىلوتسا لاحلا فو . لاوش
 عم كرتشي ناكو « اهدجاسمو اهعماج حالصإو « ىنرغلا اهروس نم مدهت ام
 . رجألا ءاغتبا « راجحألا عفر ىف « هموق ءاربك

 نم نادولع نصحب قحلو « ةبصقلا نم رف دقف « هللا دبع نب بوقعي امأو
 ى « كلامابأ ريمألا هدلو هرثأ ىف فسوي وبأ ثعبف « هب عنتماو « ةراغ لابج
 « اودوزّتي نأ نود ؛ءىطاشلا ءاذح مهنفسب ىراصنلا راسو . هتلزانمل دنحلبا نم ةوق
 ذقتتساو ءاولح اني مهنودري نوملسملاو «ماعطلاو ءاملا لع لوصخلا نولواحم مهو

 ىراصنلا ضعب لصفناو « ءاملا ريظن « ًاريسأ .أ نيسمخو ةلالث مهْنم م شئارعلا لهأ .

 7 تل ؛ مد ا اهدار دانا لم ايايعو + شادي نع

 داجنإل « ىرخأ ًادوشح زهج دق ناك « ةلاتشق كلم نأ ىلع « ةملسملا عئالطلا

 هدئاق ةبقاعم ررق «مهاحسناب ملع |لف « السب ظافتحالا ىلع مهتواعمو « هلاجر
 و ا 1 ا 1 رارفلا عاطتسا تينت ةيسرغ نوح
 , ©0سداق ىف هتدعاق ىلإ دعي ملو

 تغلاب دقف « مهلفس ىف « مهعم ىراصنلا مهل نيذلا الس ىرسأ امأو

 فال ثالث وحن غلب «ةيليبشإ ىف مهنم لزنأ ام نإ لبقو . م هيك

 «نيناميو ةثامئالث مهنم « نونجدملا شيرش لهأىدتفاف ءاراغصو ًارابكن سنحلا نم

 )١( ص ةينسلا ةريخذلا ٠١8 « ص برغملا نايبلاو 488 .

 صال جنردلخ نبأو ؛ 4798 - 455 ص برغملا نايبلا (؟) 1078 .



 الوسر « ماعلا سفن نم ةجحلا ىذ ربش طساوأ ىف « فسوي وبأ ناطلسلا ثعبو
 ىدتفاف « ىرسألا ءادتفا ىلع لمعيل « ىلعي نب ركب وبأ وه « ىلدنألا ىلإ اصاخ

 . ©27مريصم فرعي مل ددع مهْنم ىب هنأ ديب . الس ىضاق مهنمو  مهمظعم

 « ةتبس بحاص قزعلا هيقفلا ىلإ « ةبسانملا هذ ىضترملا ةفيلحللا ثعبو
 « اهف ركشلا هيلإ ىجزي « ه 504 ةنس ةدعقلا ىذ نم ثلاثلا ىف ةخرؤم ةلاسز

 نأ هوجريو « هصالخإو هلالخم ديشيو ٠ لحاوسلا لهأ ريذحت نم هب ماق ام ىلع
 دقو « برغملا هاجت ودعلا ططخ نم « هيلع فقي ام لكب فيرعتلا ىلع « رمتسي
 . ©©ةلاسرلا هذه ىلع صن ىراذع نبا انل دروأ

 ددهم « ديدج رطخ دوجو نع « الس ىلع ىراصنلا ناودع فشك دقو

 هذه نأب لوقلا عيطتسنو . هباسح بسحي ملو « اعقوتم نكي مل « برغملا ةمالس
 ةلسلسلا كلتا « ىلوألا ةيادبلا ىه تناك « ةينارصنلا اينابسا بناج نم « ةلواحما
 لاغت ريلاو « ةينارصنلا اينابسا اهم تعلطضا ىلا « مظنملا ناودعلا تالمح نم ةيلاوتملا

 ءاليتسالاب نويلاغترملا اهأدب ىلاو «ةيبرغلاو ةيلامشلاب رغملاءىطاوش دض ء« دعب امف
 . (م1454 ) ه 854 ةنس ىف ةجنط مث ( م 1419 ) ه1 ةئس ىف ةتبس رغث ىلع

 برخ ام حلصيو اهرومأ ظني « الس رغثب انيح فسوي وبأ ناطلسلا ثبلو
 اهيالو ىلع مآدقو « اهمظعم اوفلتأو اوبرخو اوقرحأ دق ىراصنلا ناكو « اهنم

 تعضخو « انسمات دالب ىلع ىلوتساو « اهرداغ مث « ىرا زنفلا دمحأ نب هللا دبع ابأ

 . ؟20ةرواحملا لئابقلا رئاس هل
 «ةمواقملا ىف لمأ ةمث قبي مل هنأ ء  هللاب ىضترملا -ىدحوملا ةفيلخلا ىأر املو

 ةلاسر اهعمو « ةينس ةيده فسوي ىنأ ناطلسلا ىلإ ثعب « نيرم ىب دض حافكلاو

 « ةعداوملاو حلصلا هيلإ نوسمتلي «ءاحاصلاو ءاهقفلا رئاسو «نيدحوملا خايشأ نم
 هنيب ادح « عيبرلا مأ ىداو لعجو « ملسلا دقع ىف مهتبغرل ناطلسلا باجتساف
 , (©9نيدحوملا ةكلمم نم ىبتام نيبو

 همع ءانبأ هوذح اذح نأ « السب هللا دبع نب بوقعب ةروث لويذ نم ناكو

 عم انماضت « ةماتك رصقب اوراثف « ناطلسلا ىتخأ ءانبأ مهو « سيردإ دالوأ

 عمج ملوح فتلاو ء سيردإ نب دمحم مهريبك ةيار تحن اوعمتجاو « بوقعي

 )١( ص برغملا نايبلا (؟) . 408م ص برغملا نايبلا 4808 .
 ص ةينسلا ةريخألا (م)  ( .31١4نص ةينسلا ةريخذلا ( ؛ 1١4.



 - 8١م

 « ةلمح ناطلسلا ثعبف « ةراغ لابجم اومصتعاو « بحصلاو ةبارقلا نم ريبك

 شيج ىلع « سيردإ نب رماع مهخأل دقعو 2 مهاض رتساو مز ئتسا مث « ملاتقل

 رمحألانبا لئاسر تناكو . ةعوطملا نمو نيرم ىنب نم «لتاقم فالآ ةثالث وحن نم

 « ةرصنلاو نوعلل ابلط « فسوي ىلأ ىلع نح ذنم ىرتت « ةطانرغ بحاص

 ىلإ ءريغصلا شيخا كلذ فسوي وبأ ثعبف « هللا ليبس ىف داهحلا ىف ةكراشملاو
 تافايضلاب رمحألا نبا مهلبقتساو « ةريزحلا هبش ىلإ اوريعف « سلدنألاب داهحلا
 ماعلا ىفو . نيتس ةنس ةيقب اهم اورقتساف « ةقلام ىلإ الوأ اوراسو « تاماركلاو

 ةنيدم ىلإ اودصقو «ةريتنرفلاضرأ ىلإ نودهاجما كئلوأ راس « ه551 ةنس ىلاتلا

 اهعزتناف « اهولتحا ىراصنلا نكلو « رخألا نبا ةعاطب تعد دقتناكو «شيرتش

 روبع نأ ديب . طقف ريصق ىدمل نكلو « اهولتحاو ىراصنلا ىديأ نم نوينيرملا
 ىوقلا نواعتلا اذهل ةحتاف ناك « ةريزحلا هبش ىلإ « ةليلقلا ةينيرملا بئاتكلا هذه

 اينابسا دض «نيرم ىنب نيبو « ةطانرغ كولم رمألا ىب نيب دقعنا ىذلا « رمثملا
 دومصلا نم اهلكميو « ةطانرغ ةكلمم رزأ نم دشي ًارصع رمتساو « ةينارصنلا
 , ©0مئادعأ دض

 امصتعم « هنايصعو هتروث ىلع رمتسا دقف « هللا دبع نب بوقعي امأ

 ةيحانب « ىلع نب ةحلط نيينيرملا دئاق هلتق نأ ىلإ «٠ ىحاونلا فلتخمب
 هءازج كلذب ىلف « ه4 ةئس ىف « الس رغث نم ةبرقم ىلع « ةلوبع ضرأ

 1 , ؟9هرمأ ىهتناو

 بحاص رمألا نبا ثعب نأ  ه 50و  ًاضيأ ماعلا اذه ثداوح نه ناكو

 اهيقلف « فزعلا اهحاص نيبو هنيب عقو مهافت ءوسل « ةتبس وزغل هنفس ةطانرغ
 « رفاظ هدئاق لتقو سلدنألا لوطسأ مزهو « ىحادنرلا ةدايقب « ةتبس نفس

 . ©9رفاظ ماعب ماعلا اذه ىعسو

 رد ا

 اوعزتنا ىلاو « نيرم ىب خيرات نم « ثداوحلاب ةئيلملا ةرئفلا هذه لالخ ىف

 قلأتي مهمجن ذخأو « ةيدحوملا ةلودلا ءالشأ نم «ةماه ةديدج ًاروغثو اعاقر اهف

 ىف ًافكاع « هللا رمأل ىضترملا ىندحوملا ةفيلخلا ناك « ىصقألا برغملا بلق ىف

 م1109 ص ال ج نودلخ نياو « 484 ص برغملا نايبلاو « ١١١ ص ةيتسلا ةريخذلا )١(

 . 481 ص برغملا نايبلا () .3لو صال ج نردلخ نبا (؟)



 - ههال

 ةلجاسمو « رومألا نم رئاغصلا ةحلباعم ىلع « اهفارطأ تصق ىتلا « هترضاح
 نايفس برع ىلع نومرج نب بوقعي مادق دق ناكو « اهتعناصمو برعلا فئاوط

 ةوخإ هيلعراثف . نوناك هيخأن با لتقب ام رمأل بوقعي رمأف «لبق نم انركذ اهسح
 .مهتعاط ىف اولخدو « نيرم ىبب دالب ىلإ اولحرو « هولتقو هب اوصبرتو « ليتقلا

 هنكلو « بوقعي نب نمحرلا دبع نايفس ىلع مدق « كلذ ىلع ىضترملا فقو الف

 ىداو ى ةراملا راجتلا لفاوق ببنب ماق موي تاذ ىف « هيبأك اصيرح القاع نكي مل

 علخب رهاج « هتلعف بقاوع ىشخ املو « شكارم نم ةبرقم ىلع « تفيسنات
 ىضترملا مدقف « مهتيامح ىلإ أجتلاو « نيرم ىبب ضرأ ىلإ رفو « نيدحوملا ةعاط

 .رومألا هديىلعتماقتساف القاع ًامزاح ناكو «نوناك نبدوعسم «نايفسلعذئدنع

 اكان « طلخلا ءامعز نم « لاله نب جاوع شكارم ىلع ذئدنع دفوو

 «مهتدافو ىضترملا مركأف « هموق نم ريبك ركسع هعم ناكو « نيرم ىب ةعاطل

 ةفيلخلا ىلإ ثعب « بوقعي نب نمحرلا دبع كلذب ملع املو « مهتالص لزجأو

 ىف « شكارم ىلإ ًاضيأ وه دفوو « هبلط ىلإ بيجأف « نامألاو حفصلا بلط ىف
 صلختلا ىف ةليحلا ربد مث « باحرتلاب ةفيلخلا هلبقتساف « هموق نم ريبك عمج
 جردتساف « هتعاط ىلعجرخم نم قاهزإ ىف « ةروثأملا هتقيرط ىلع ايرج « هنم

 قبو « هلاك'د باب ىلع مهسوؤر تقلعو ءاعيمج اولتقو ؛ هئارزو عم موي تاذ

 ريمأ «نوطيق نب بوقعي نب ليعامسا مدقو . نايفسىلع ًاريمأ نوناك نب دوعسم
 لاله نب جاوع امأ . طلخا برع ىلع ًاريمأ « ىلع ىنأ نب ىلعو « رباج ىبب ىلع
 . ©0مدعأو هب ىشو دقف

 « ةيسيئرلا ةلأسملا هسني ل « بارعألا كئلوأ رمأب « ىضترملا لاغتشا نأ ىلع

 «فسوي ىلأ نيبو هنيبدقعىذلا حلصلا كلذنكي ملو . نيرم ىب دض حافكلا ىهو
 نكي ملو « فئاز مالسو « ةتقؤم ةنده ىوس « حتفلا طابرو الس طوقس بقع

 ءاضقلاب رفظي ىح « نيدحوملا ةدراطم نع فقوتلا ىوني « هبناج نم فسوي وبأ
 فسويوبأ جرخ ىتح «ليلقىوس ضم مل هنإف مث نمو . ةيئابن ةروصب مهّلود ىلع

 هذوفن ديطوتو « ًالكلاو ىعرلا دصقب « انسمات ضرأ ىلإ « ساف هترضح نم
 نم ىضترملا ناكو . اهريغو ةطاوغرب لثم « ءاحنألا كلت ىف ةبراضلا لئابقلا نيب

 ؟راتخم ًاشيج دشحف : مهمدقت دصو نيرم ىنب لاتقل ةديدج ةلواحم بهأتي هبناج

 )١( 48مو 49 ص برغملا نايبلا .



 ها #6617 ب

 هتدايقب دهعو « ( ةقزترملا ىراصنلا ) مورلاو زازغألاو برعلاو نيدحوملا نم

 ىلامش عيبرلا مأ ىداو ىلإ شيحلا اذه راسف . نيدوناو نب .ىبحي ايركز ىلأ ىلإ
 . دادعتسا متأ نيدحوملا ءاقلل كلانه دعتسا دق فسوي وبأ ناطلسلا ناكو « شكارم

 وأ « ىدك هيف ودبت (رهذلا ) ىداولا نم ناكم دنع « نيشيحلا نيب ءاقللا عقوو
 « ةعقاولا تيمس دقف مث نمو « لجرأ اهنأكو ءاملا اهنع رسحني « ةريغص رئازج

 ةفينع ةعقوم تناكو . « نيلجرلا مأ » ةعقوم ء نيشيحلا نيب كلانه تبشن ىلا

 . مهنم مبا ددعلا لتقمو « مهفوفص قيزمتو «نيدحوملا ىلع ةميزلا عوقوب تهتنا
 ىف كلذ ناكو . مهعاتمو مهداتع رئاسو مهالحم ىلع نيرم ونب ىلوتساو رابدألا اولوف

 رذتعاو « شكارم ىلإ هلولف ىف نيدوناو نبا دتراو .(م 1١537 ) ه٠55 ةنس

 قمأ ةمزهلل ناكو . مهردغو رباج ىب برع لذاخت ىلإ عجرت «ةمزهلا نأب ةفيلخلل

 تقلغأف « اهلإ نوينيرملا فحزي نأ سانلا ىشخو ةيدحوملا ةمصاعلا ىف عقو
 نيرم ىب فارصناب رابخألا تءاج نأ دعب «كلذ دعب ءودحلا داس مث « اهماوبأ ضعب
 | . 20 مدالب ىلإ

 ةيدحوم ةلمح « « نيلجرلا مأ » ةعقوم بقع تجرخ « ماعلا اذه سفن فو

 داخإل كلذو « طاملصآ نب ىلع نب دمحم ةدايقب ٠ سوسلا دالب ىلإ « ةديدج

 «نودحوملا مزه ىح « رئاثلا تاوق عم كبتشت تداكام اهلكلو ؛ ردي نب ىلع ةروث
 كئدنعو .ىدص أوسأ « ةديدحلا ةرسكلا كلتل ناكف « طاملصآ نبا مهدئاق لتقو :

 * دئاق هعم ثعبو « هئارزو دحأ تيخي نب ديز ابأ سوسلا دالب ىلع ىضترملا مادق
 « هدنج نم ةوق ىف ( ىلوأ نود ) بللا اذ ىمسملا ( ةقزترملا ىراصنلا ) مورلا
 ىلع دمصف « ىرخأ ةرم ردي نب ىلع نيبو نيدحوملا نيب برحلا تمرطضاو
 ناكو ءالذاختو انوابت ىول نود ىدبأو ءمسح نوم نافيا قرا سيب قو
 رمأو هاعدتساف « ةفيلحلا ىلإ كلذب تيخي نبا بتكف « تيخي نبا عم مهافت ريغ ىلع

 29 ىويمدحلا ايركزنب ديز ىلأ ديىلع ةدوعلا قيرط ىف اولتقف «هئالمزو هلتقب ًارس '
 ريسي نأ « ( نيلجرلا مأ ) ةعقوم دعب مزتعي فسوي وبأ ناطلسلا ناكو

 « ةرضتحملا ةيدحوملا ةلودلا ىلع ءاضقلاو اهحاتتفال « شكارم ىلإ ًاريخأ

 برغملا نايبلاو« ه «05 ةنس ىف ةعتوملا خيرات مضي وهو « ٠١٠ ص ةينلا ةريخذلا )١(
 .ه 55 ةنس ىف اهئيرات عضي امهالكو « ١78 ص ال جو ٠04 ص " جنردلخ نباو ؛481 ص

 . 485 ص برغملا نايبلاو « 510 ص 5 ج نردلخ نبا (؟)



 ل688

 رمألا هيخأ ءانبأ نأ كلذو . نابسحلا ىف نكي مل ثداح كلذ نع هرّخأ نكلو

 نم سراف ةئامثالث ف ةجنط ىلإ اوراس «ديدحوبأو ملاسوبأو رهظموبأ مهو يحي ىنأ

 مينكلو « مهافو نيمألا نبا ابحاص مركأف « ب اولزنو « مهريغو نيرم ىب
 نيرم ىب نم رصقلاب نم اولتقو « نيمألا نبا لاجر كلذل راثف « هولتقو هب اوردغ

 جرملا عقوو « اعابت مهولتقو « ةبصقلا ىلإ ةئيدملاب مهنم ناك نم اوجردتساو
 «ةتبس بحاص ىزعلا هيقفلا اوبطاخف « نيرم ىنب ماقتنا نم اهلهأ ىثخو « ةنيدملاب

 ضبقو « ةجنط ىلع ىلوتساف « ىحادنرلا دئاقلا اهسأر ىلعو هنفسب مهلإ ثعبف
 ايلاو ةجنط ىلع ىفزعلا ىلوو « ةتبس ىلإ مهقاتساو « هبعحصو نبمألا نبا دالوأ ىلع
 لتقم نم ثدحاام ىلع فسوي وبأ رمألا فقو املو . نادمح نبا وه هلبق نم

 « ةتبس ىلإ هتاوق ضعب ىف راس « ةجنط لهأل ىزعلا ةياحو « هناسرفو هتبارق
 ابرأم اهنم لاني نأ عطتسي ملو ٠ روسلا قوف نم اهلهأ هلتاقو « اتقو اهرصاحف
 , ©2مححل

 مج الآ ع

 «ةريخألا هتبرضب موقي نأ نسوي وبأ مزتعاو « ةمساحلا ةوطحلا تفزأ انهو

 « همدقت ىف رمتساو « عيبرلا مأ ىداو ربعو هتاوق ىف راسف « شك ارم ىلإ ريسلاب

 ركاسع تمدقتو « ةيدحوملا ةمصاعلا نم ةبرقم ىلع « زيلجيإ لبجي لزن ىتح

 لتقو « نيقيرفلا نبب الاه تناك « ةيلمم كراعم ةدع تبشنو « هدصل نيدحوملا

 ةنومسي اوناكو © كرامملا هذه ىدحإ قا « هللا دبع ريمألا فسوي قأ دلو

 «هتعاجشو هتسورفو « هلامج قئافل كلذو « «بجعلا هوأ « بوجعلا » ميناطرب
 ثعبو « ةينيرملا ةلحملا ف موجولاو نزحلا داسو « لاتقلا فقوف . هتمه ولعو

 فسويوبأ رثأتف « هدلو دقف ىف هيزعي « فسوي ىلأ ىلإ ًاصاخ الوسر ىضترملا
 عندي ٠ مواعم لام ىلع « لاحترالا ىلع ىضترملا لسر قفاوو «رثأت امبأ كلذل

 نيتنثاوا نيتسو ىدحإ ةنس ىف ةامحلا هذه خيرات ةياورلا عضتو . ماع لك هيلإ

 . ٠ ؟9حجرألا رهو نيتسو
 ليبسلا هل دهمو « فسوي ىنأ مزع نم ىكذأ « ديدج ثداح عقو هلأ ديب

 ديسلا نب هللا دبع ديسلا نب سيردإ ءالعلا ابأ ديسلا نأ كلذو . هعورشم ذيفنتل

 . 1440و 484 نص برغملا نايبلا )١(
 . 106 صال جنودلخ نباو ء ١٠م8 ص ةينسلا ةريخذلاو « 44٠ ص برغملا نايبلا )١(



 ةمومع ءانبأ نم « هبسن نم ودبي اك وهو ء نمؤملا دبع ةفيلخلا نب صفح ىلأ
 لمح «سلدنألاب هدوجو تقو ناك هنأل سوبد ىأب صخألاب فرعيو « ىضترملا
 اقان ء سوبد وبأ وأ اذه ءالعلا وبأ ديسلا ناك « ©9هبربشف رارمتساب سوبدلا
 ساطرقلا ضور هلوقيام كلذ نف « ةياورلا اهنأش ىف فلتخت رومأل « ىضترملا ىلع
 هلوقي امو «©0هقح ىف هيلإ تعفر ةياشول « ىضترملا هلتقي نأ ىشحي ناك هنأ نم
 ةعقوم ىف « ىدحوملا شيلا ةداق نم ناك « سوبدابأ نأ نم نودلخ نبا انل
 هقح ف « هموصخ ضعب ىعس «نيدحوملا ىلع ةميزملا تعقو الف « ؛نيلجرلا مأ»
 احاضيا رمألا ديزيو . ىضترملا ةوطس ىشخو « ةياعسلا هذبم رعشف « ةفيلخلا ىدل
 « ىضترملل سويد ىلأ قح ىف ةياعسلا نأ نم « ةينسلا ةريخذلا بحاص هلوقي ام
 دض مايقلا ىف ركفي هنأو « مهعناصيو نيرم ىنب بتاكي هنأ ىف صخلتت تناك
 نبا انل لوقي اريخأو . ©9هتعاجشل هل سانلا ةبحم ىلع كلذ ىف دمتعيو « ىضترملا
 هيناج ماضتها ٠ ىلإ عجرت تناك « ىضترملا ىلع سويد ىنأ ةمقن نإ « ىراذع
 «سوبد وبأ رعشو «همعنبانبو «ةفيلخلا نبوحلا برطضا اذكهو . «هلاوحأ ىف
 كلذو « ىموم ىنأ ديسلا همع نبا عم « ةبصقلا نم رفف « رطخ ىف تحبصأ هتايح نأ
 . فسوي ىلأ ناطلملا ىلإ اثجتلم « ساف ىلإ اوت دصقو « ه5 ةنس مرحا ىف
 « نيرافلا نيديسلا دالوأ ىلع ضبقلاب رمأ ثدح ام ىلع ىضترملا فقو الف
 سوبدوبأ لأسو . امهم هلاصتا ىف هبتشي نم لك ةدراطمو « امثرود ىلع طوحتلاو
 نم ةوقب هنيعي نأ ىف « هعورشم هيلع ضرعو « ةرصنلاو نوعلا فسوي ابأ
 كلذ ىف عتمتي هنأو ءاهزاوحأو شكارم حاتتفال « ةقفنلا نم مزلي امو « نيرم ىب
 « امهنيي ةفصانمو « اكرتشم حتفلا اذه نوكي نأو « ةفاكلاونيدحوملا ظعم دييأتب
 فلأ هماوق « نيرم ىبب نم' شيحب هدمأو « هعورشم ىلع فسوي وبأ قفاوف
 داتعلاو ليخلاب هدوزو ء ئرخأ لاوقأل ًاقفو فالآ ةسمخ وأ ةثالثوأ سراف
 نيذلا « لئابقلاو برعلا ءامعز ثحل « ةمزاللا بتكلابو « لاملاو حالسلاو
 ىف « ساف نم هدوشح ىف سوبد وبأ جرخو . هتنواعم ىلإ ضوهنلل « هقيرط ىف
 « ةسانكم ىلإ الوأ راسو « عما سطسغأ ) ه5517 ةنس ةدعقلا ىذ رهش

 )١( ص ةيشوملا للحلا ١١07 ص برغملا نايبلاو ء 404 .

 ص ساطرقلا ضود (؟) ١04 .
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 سهم"

 « شكارم قرش بونج ىف « ةروكسه ىلإ راس مث « الدات ىلإ مث ندعملا ىلإ مث

 .©!”نيح ىدم كلانه ثبلو « نسادلج نب دوعسم اهميعز ىلع « اهب لف

 راصنألا نم ريثك « ةروكسه لابجم هتماقإ لالخ « سوبد ىلأ ىلع دفاوتو

 هيلع دفوو « ةروكسه نوطب رئاسو « ةجرزه لئابق هتعاطأو ٠ بوص لك نم

 سجوتو «لبحلاب هرمأ ىوقف « هتمدخ ىف نيبغارلا دنخلاو « نيدحوملا نم ريثك

 هجزو « نايفس خيش نوناك نب دوعسم ىلع ضبقو « كلذ نم هغلب امل ىضترملا

 كلذو « ةيسرغ مورلا دئاقو « رباج ىب خيش ىلع كلذك ضبقو « نجسلا ىلإ

 ءرظتنما موجه ا دض طوحتلل « ًئيش لعفي مل هنأ ىلع . ءالعلا ىنأ عم مهتطاوت ةبشل

 رهاظلاو « ةجارجرو ةحاح لاتقل « ةقيقدلا ةنوآلا كلت ىف هركسعب ثععي دقل لب

 ولخت ىكا كلذو « سوبد ىنأ عم نيعلاضلا « ءارزولا ضيرحتب ناك كلذ نأ

 ضبقلاو « ءامعزلل ىضترملا ةدراطم ءارج نم ناكو . عافدلا بابسأ نم « ةمصاعلا

 دنا نم ريثك رف كلذكو « رباج ىنبو نايفس دنج نم ريثك عره نأ « مهلع
 ٠ سوبد ىنأ تاوق ىلإ اومضناو « رانز مهدئاق عم « مورلا

 معو « ثداوحلا ئرجم ىلع شكارم ىف هراصنأ نم ؛ سوبدوبأ فقو املو

 ترثكو « هتابهأ لكتسا دق ىرخأ ةهج نم هنأو « عافد الب تحضأ ةمصاعلا نأ

 « ةيدحوملا ةمصاعلا عازتنا ىف « هعورشم قيقحت ىلع لوع « هركاسعو هدوشح

 ديزوبأ اهلاو هيلإ جرخف «تاغأ بوص هتاوق ىف راسف . ةفالحلا بوثب حاشتالاو

 « سوبد ىأ ناسرف مهتمجاهف « تاغأ نع هدصل « نيدحوملا دنج ف « تيخي نبا

 « شك ارهىلإ كلذ دعب سوبدوبأ راسو ءهدنجو تيخي نبا لتقو « ةمب زه رش اومزهف

 تحئضأ دق ةصرفلا نأ « ةمصاعلا ىف هنويعو هراصنأ رابخأ نم ققحت نأ دعب

 « ةعيرشلا باب ىلإ اولصو ىتح « هل نيلاوملا نايفس برع همدقتو « ةيتاؤم

 ررق نأ ىلإ « دماج تماص ىضترملاو كلذ لك « ةنيدملا ىلإ بارطضالا ىرسف
 ةسارح اهم اودجي ملف راوسألا اودقفتف هلاجر ثعبو « فقوملا ةهجاوم ًاريخأ

اجر ضعب دعصو « ىدجم ءارجإ ىأ ذاختال تاف دق تقولا ناكو « اسارحألو
 ل

 ىف عقاولا « ةحلاصلا باب اوحتفو « لخادلا ىلإ اوطبهو « روسلا ىلإ ةروكسه

 ىضترملا فقوو « هدوشح ىف الإ لصو دق سوبد وبأ ناكو « ةئيدملا ىونج

 )١( نص ةينسلا ةريخذلا ١١7 ص ساطرقلا ضورو 2 14و ١04 «© ج نودلخ نبا 7
 ص ١704 « نص برغملا نايبلاو 44١ . 1



 - ةههال م

 عرق عمسو باوبألا نيب نيمداقلا دنحلا عاّمجا هسفنب دهشو « مدقت ام ىلع

 . هل ةبهألا ىف ذخأو ءرار لا ررقف  ةمواقملا ىف لمأ قبي مل هنأ كردأو « لوبطلا

 باب وأ ةحلاصلا باب نم اهلخدق « ةئيدملا لوخد هبناج نم سوبدوبأ ررقو
 م5568 ةنس مرحملا نم نيرشعلاو ىناثلا تبسلا موي ىحض ىف كلذو « لحكلا
 نقيأ اميح « رصعلا ىتح ةبصقلا لوخخد عطتسي مل هنكلو « ( م1155 ةنسربوتكأ)
 « ةنيدملا ىلإ ةروكسه لاجر لدخدو « هلهاع نم رصقلا ولخو « ىضترملا رارفب

 .©01بمف اوثاعوردلا اوبهنو ءاهوقرحأو اهوبهنو « ةيراسيقلا ىلع اوضقناو
 « لحنلا بابزم جرخنو « مويلا كلذ رصع ىن رصقلانم رف هنإف ىضترملا امأ

 . كيك لزانم بوص «لبحلا ىلإ دصقو « هدالوأ ضعبو هئارزو نم فانثا هعمو
 ىلإ مضنا دق « سكعلاب مهمظعم ىلأو « هيلإ ءىجتلي ًاريصن مهنيب دب مل هنكلو
 زيزعلا دبع اهلاو ناكو « رومزأ ةنيدم ىلإ هدالوأ عم راسف « همصخ بناج

 مل هنكلو « ريثك لامب نيرم ىبب رسأ نم هادتفا دق ناكو ؛ هرهص شوطع نبا
 2 سوبد ىلأ ىلإ هتعيبب ثعب دق ناك «رداغلا اهلاو نآل 2 ةيدلالؤك علمي

 . نيمأ ىوثمب رفظي ىتح ءرحبلا ءىطاش ىلع راغ ىلإ « هدالوأو ىضترملا أحلو
 «لاجرلاو ليخللا نم ةعامج هرثأ ىف لسرأ دق « رصقلا لخخد ذم سوبد وبأ ناكو

 راظتنا ىف « هدالوأو وه ىلاولا هلبكو « هب اورفظو « رومزأ ىتح هودراطف
 ©0سوبد ىنأ ىلإ ملاسرإ

 «ةيدحوملا ةمصاعلا ىلع « سوبد وبأ « سيردإ ءالعلا وبأ ىلوتسا اذكهو

 ءارزولاو خايشألاو « نيدحوملا ةفاك هعيابو « روصنملا عماجب ةفالحلاب عيوبو
 نيرشعلاو ثلاثلا دحألا موي « ةنيدملا هلوخدل ىلاتلا مويلا ف كلذو « ةاضقلاو
 ىذلا « ىدحوملا ريمألا اذه ناكو . هللاب قئاولاب بقلتو « ه 558 ةنس مرح نم
 ةيهاد ٠ ةناورلا هنت اهسح « ةيدحوملا ةلودلا هيدي ىلع ىهنت نأ «ردقلا ءاش

 ةيمور دأو مأ هنأ تلاكرب# رومألا ىف امادّقم امزاح « ةسورفلارفاو « اعاجش

 « نينيعلا قرزأ « ةيحللاو رعشلا رقشأ ةشأ نوللا ضيبأ ناكو . ىحضلا سمش اهمسا
 , ©©ةعلطلا بيهم « ةيحللا ريبك « ةماقلا ليوط

 ساطرقلا ضورو « ١١8 ص ةينلا ةريخذلاو « 445 - 44غ ص برغملا نايبلا )١(
 . (44هو (؛4م8 ص برغملا نايبلا (؟) 16١. صال جنرالخ نباو ء ١76 ص

 . 484 ص برغملا نايبلاو ١74 ص ساطرقلا ضور (؟)



 تح 018م ع

 « نارمع ىنأ ديسلا نب نمحرلا دبع ديز وبأ ديسلا « ديدحلا ةفيلخلل رزوو
 « ىنيعرلا نسحلا وبأ هل بتكو « نارمع ىنأ نب نارمع ىسوم وبأ ديسلا هوخأو
 . هفلس باتك نم امهو « ىناسملتلا هللا دبع وبأو

 اودفاوتو « هتعاط ىلع سانلا عمجأ ىتح « ةرضحلاب رقتسي هللاب قئاولا داكامو

 عفري نأ « هدييأتو بعشلا فطعل اباذتجا ىأرو «ناكم لك نم « ةرضحلا ىلع

 ىلع رصتقي نأو « ىداوبلا وأ رضاوحلا ىف ءاوس « سانلا نع فلكلاو مراغملا
 .نيمرجما نعوفعلابرمأو «ةلودلا ةيادب ف لمعلا اهلع ىرج ىلا «ةيعرشلا ضورفلا

 6 لاملا تيب وأ رصقلاب ابنم ًائيش دج ملو « كلاومألاو دراوملا هصقنت كناك نكلو

 - ىضترملا - لقتعملا ةفيلخلا ىلإ « هناسل نع نارمع ىسوموبأ ديسلا هريزوبتكف
 « اهعادبإ ناكمب هفرعي نأو « هديب تناك ىلا لاومألا ريصم نع هلأسي « اباتك
 هيلإ بتكف « نينمؤملا ريمأ وفع هلمش » لعف نإ هنأو « نيملسملا لاومأ ىه ذإ
 نفدي ملو عدوي مل هنأو « لال عدوتسم ىأ فرعي ال هنأ دكدي « هطخب ىضترملا

 مث « كلذ دعب دفن هنكلو « ىنيرملا لوصو تقو « ًاريثك ناك لاما نأو « ًائيش

 همحرتسيو « هتايح ىلع ىنبيو « همد نقحي نأ هدشانيو همالك ةعص ىلع هل مسقي

 « هتنحمل رثأت « هباتك ىلع هللاب قئاولا فقو الف .©ةرثؤم تارابع ىف ؛هل وعديو
 « نايفس نم ةعامجو « نوناك نب ناحرس ىبأ عم « نارمع ىسوم ابأ ديسلا ثعبو
 نأ « مهريسم دعب ثدح نكلو . هيلإ هراضحتساو « ىضترملا مادقتساب مايقلل
 بترعي دق امم هرذحو « ىضترملا ىلع ءاقبإلا مدعب «قئاولا ىلإ ديز وبأ ديسلا حصن

 ىلإ « هطخب ةءارب قئاولا ثعبف « ةيعرلاو دنحلا فقوم ىف ريثأتلا نم « همدقم ىلع
 لوأ ىف « ىضترملا لتقبوجو نمضتت « طالصآ نبرمعهيلإ اهلمحو « ىسومىنأ ديسلا
 « هلاكذ ضرأ نم « نوغزرف » ىمسي عضوم ىف هب ىتلاف . هيف هب ىتتلي ناكم
 « هدالوأو ىضترملا هعمو « ناكملا اذه ىلإ لصو دق « ىسوم وبأ ديسلا ناكو

 ىضترملا ذخأ « قئاولا ةفيلخلا رمأ ىلع فقو الف « باودلا ىلع دافصألا ىف مهو
 هعرصم ناكو «لتق ثيح نفدو « فيسلاب التق مدعأو « هتباد نع هلزنأو ءابناج

 ©9(م1175 ةنس ريفون 1١1 ) ه 558 ةنس رفصنم نيرشعلاو ىلاثلا ءاثالثلا موي ىف

 در صنو 6 ىضترملا لإ ىموم نأ باتك صن برغملا نايبلا بحاص انيلإ لقن )١(
 . 0١40و 4454 ص هيلع ىفترملا

 . ١401و 40٠ ص برغملا نايبلا (؟)



 همه

 رشع ةعست ءاهز « ةفالحلا ىلوت نأ دعب « هللاب ىضترملا ةفيلخلا كله اذكهو

 هدلوو نمْملادبع دعب نم « رخآآ ىدحوم ةفيلحلل حتت مل « ةليوط ةريف ىهو « اماع
 اهلالخ ىف . ةيدحوملا ةلودلا خيرات ىف ةمساح ةرتف تناكو « فسوي بوقعي ىلأ
 طقست « ةعطتقملا اهوالشأ تذخأو « ةعساشلا ةيدحوملا ةيروطا رمإلا ككفت م

 ةموكح امهم لك ىف تماقو « ةجنطو ةتبس تلصفناف « اهموصخ ىديأ ىف اعابت
 ةرضح ىلع « ازات طابرل مهعازّتنا دعب « نيرم ىبب ءاليتسا ىلاوت مث « ةلقتسم

 سوسلا دالبي تماقو « حتفلا طابرو الس ىلع مث « ةعردو ةساملج مث «© ساف
 ىضترملا رصع ىف « ةيدحوملا ةيروطارممإلا تدقف اذكهو . ةلقتسم ةموكحو ةروث

 ىوس « ةيدحوملا ةفالخلا ديب اهم قبي ملو « ةمالا اهرضاوحو اهراطقأ رئاس

 رغث ىح «تفيسنات ىداوو عيبرلا مأ ىداو نيب دتمت ةعقرو « شكارم ةرضح
 دقو « نيرم ىبب دصي نأو حفاكي نأ « ةرم ريغ ىضترملا لواح دقلو « رومزأ
 « دلخلاو مزعلا قدص نم « ةرم ةيأ ىف دبي ل هنكلو « ةعقوم نم رثكأ ضاخ

 امامها رثكأ ناكو « مهضارأ نعو مهئارت نع عافدلا ىف « هفالسأ هيدبي ناكام
 « ةرداغلا هبيلاسأب هموصخم شطبلاو « سئاسدلا ةكايحو « رارقتسالاو ةعدلاب

 نكمي « ةزراب بقانموأ لالخ ىضترملل نكي ملو « همكح لاوط اهببلع ىرج ىلا
 ىوس « هدهزو هعروو هملع نع ةياورلا هركذتام نكي ملو « خرؤملا امم ديشي نأ
 ةوهشو « نغضلاو دقحلا رعاشم نم « هسفن لخاد مرطضي ام بجحم « راتس

 . ردغلاو شطبلا

 هللادبع ىنأو « سنوي نب دمحم ىنأ لثم « نيعمال ربغ لاجر ىضترملا رزوو
 دمحم ىنأو « قا ىنأ ديسلا هيخأو « زوزع نب ديز ىأو ؛ ىسيفنحلا دمحم

 « قاتنها زوزع نب ىبموم ىلأو ىويمدخلا اجيت نب فسوي ىنأو « جانصأ نب

 ةنبا امهنم لك جوزو « نيريخألا نيريزولا نيدذه ىضترملا رهاص دقو « مهريغو
 2 ىئاسملتلا هللا دبع وبأو « ىيعرلا نسحلا وبأ ىضترملل بتكو . هتانب نم

 , ©2ءاغلبلا رصعلا باتك نم اهثالكو

 هنإ ىراذع نبا انل لوقيو . ًارعاش ابيدأو « املاع اهبقف ىضترملا ةفيلحلا ناكو

 ًائيش انل دروي مث « ًافيعض ناك هرعش نأ ديب «هرثنو هرعش نم دلجم ىلع فقو دق

 : عيبر رهش ىف اهمظن ةديصق نم هلوق كلذ نف . همظن نم

 )١( 87م6 ص برغملا نايبلا .



 سه1كهال

 اهسن قيتعلا كسملا نم ىكذأ هحفن رطعت دق عيبر فاو

 ايظع زاحو ارخف هب وهزي 2 ادب دق دمحأ راتخملا ةدالوب

 : دهزلا ىنعم ىف هلوقو

 دسحلا قارف ىحورل ناحو لقألا الإ رمعلا ىضم املو
 دسف دقاه ىنم حلصيل افطعتسم ىهآلإ توعد

 نم « هتياعرو هفطعب عتمتي نم ناكو ؛ فيناصتلاو بتكلاب ًافوغش ناكو

 باتك اهنم « بتكلا نم ةلمج هل فلأ دقو «ناطقلانبا دم وبأ هيقفلا «هرصع ءالع
 « هب انعفتنا ىذلا وهو « نامزلا يي طووول رو

 « لسرلاو ءاببنألا رابخأ ق للغلا ءافشو باتكو . نطوم ريغ ف « مدقت ام امف هيلإ انرشأ

 «تاعومسملا :باتكو « ةاجانملا ؛باتكو ؛ مالسلا هيلع هتايآ نايبل ماكحألا 05 0

 « ناضمرو نابعشو بجرروبشو « ىوبنلا دلوم لا لئاضف ى ةراتخم دئاصق هيفو

 ىضترملا ركذب « نالا ظن ٠ هباتك ىف ناطقلا نبا داشأ دقو . ©0كلذ ريغو

 . ©9هتالص ليزجو هتياعر غباسب ًاعتمتم ناك هنأ ىلع لدي امم . هعدمو

 ىلاع ؛ ضايبلا عطاس « ةماقلا لدتعم ناك هنأب « ىضترملا ةياورلا فصتو

 . 29 اه ريغ وأ ءانحب بضخيال « بيشأ « دحلا ليسأ «٠ فنألا

 اوثبلف ٠ نجسلا ىلإ سوبد وبأ مهجز دقف « ىضترملا ةفيلخلا دالوأ امأ

 انيح « ىييرملا فسويوبأ ريمألا مهحارس قلطأ ىتح « هتدم لاوط هيف نيلقتعم

 هنجس ىف لثق دق ناكف « دمحم مهريبك الإ « ه058 ةنس لئاوأ ىف شكارم لخد

 «سلدنألا ىلإ اوربعو برغملا اورداغ « مهحارس قلطأ املو . سوبد ىنأ رمأب
 هفنك تحت ةيليبشإب اوشاعو « ةلاتشق كلم رشاعلا وسنوفلأ ةياح ىلإ اوأجتلاو

 اهكلم ةياعر تحت اهم اوماقأو « ةطانرغ ىلإ كلذ دعب اولقتنا مث « ةليوط اماوعأ

 لوقيو . ةيرهشلا قازرألا نم مهفكيام « ةطانرغ كلم مل قلطأو « رمألا نبا

 ديزيو. مهصق هيف بتك ىذلا تقولا اذه ىتح ةطائرغب اوناك مهنإ ىراذع نبا

 برغملا ىلإ ربعو  ه584 ةنس ىف سلدنألا رداغ « ديز ابأ مهاخأ نأ كلذ ىلع

 « ةرامح ىنأب كلذ لجأ نم ةماعلا هتمسو « ةرامح ىلع ابكار سوسلا ىلإ راسو

 .4ه#و +09 ص برغملا نايبلا )١(

 510 ةحول هركذ قباسلا طوطخملا «نامللا نو باتك (؟)

 . مم ص برغملا نايبلا (؟)
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 لازيام ناك هنأو « خسنلا نم قزتري وهو « كلانه شاعو اسكس لبجب لزن هنأو
 هيف بتك ىذلا تقولا ىتح « ةطانرغب مقملا دمحم هوخأو وه « ةايحلا ديقب

 , ©0ةئاعيسو رشع ىثا ماع وهو « روطسلا هذه ىراذعنبا

 « سوبد ىنأل خأ نع ىرخأ ةصق « ةيمالسإلا ةياورلا انيلإ مدقتو « اذه
 ةفيلخلا ديفح « هللا دبع ديسلا نب ديز وبأ ديسلا وه « نيدحوملا ءافلخلا رخآأ
 ناك « ةياورلا هتعنت امسح ديوسلا وأ « ديسلا اذه نأ اهتصالخ « نمؤملا دبع
 شاعو « رشاعلا وسنوفلأ ةلاتشق كلم ىلإ أكب دق ناكو «٠ سلدنألاب امقم
 اذه نلعأ + (م 1151) ه 789 ةنس رخاوأ ىو . ةيليبشإ ةنيدمب هتياعر تحت
 ةلاتشق كلم ماقف « ضرغلا اذهل مقأ ماع لفح ىف « ةينارصنلا نيدل هقانتعا ديوسلا

 ىسركىلإ « ىدحوملا ديوسلا دعص ذئدنعو « ةيكولم ةلح هاسكو « هديب هتيحل قاحي
 ىراصنلاو نيملسملا نمرضح نم اي يكدبشأ »: لاق مث سانلا ىلع هنم فرشي لاع
 انأو ءهمتكأ تنكو « ةنس نعبرأ ذنم ةينارصنلا نيد ىلع تمدق ىنأ « دوهيلاو
 « ؛ىلزألا مدقلا نيدلاوه : ميرم نب حيسملا نيد نأو « هترهظأو هتحمأ دق نآلا
 اذه نأ ىلع . ةينارصنلا قانتعاب هأنهو ديوسلا ىلع ىنثأف «ةلاتشق كلم ثدحت مث
 ربشأ ةعبرأب كلذ دعب ةيليبشإب ىفوت دقف ءهرصنت دعب اليوط شعي مل رصنتملا ديوسلا
 , © (م11555) م0٠55 ةنس لئاوأ ىف كلذو « طقف

 ةداسلا ضعب نيب ترركت ىتلا « ةمثألا ةرهاظلا هذه دنع « اليلق فقنل انإو

 ةقيرطلا هذب- مهجورخو « ةينارصنلا قانتعا ىلع مهابقإ ىهو « نمؤملا دبع ىب نم
 اميأ هزازعإ ليبس ىف اودهاج نيذلا « قيرعلا مدادجأو مهئابآ نيد ىلع « ةريثملا
 نأ ىف كش نم سيلو . ةميظعلا مهتفالخ ماقمو « ةيدحوملا مهتمامإ ىلعو « داهج
 ديزىلأ ديسلا هيخأو « ىبايبلا هللا دبع دمحم ىنأ دي ىلع ترركت ىلا « ةدّرلا هذه

 قلعت ثعاوب ىلإ عجرت نكت مل « ديز ىنأ ديوسلا اذه دي ىلع مث « ةيسنلب ىلاو
 امسح كلذو « ةيويندو ةيدام ثعاوب ىلإ عجرت تناك امنإو « ةديقعلا وأ نامإلاب
 ةحفصلا هذه ىف نأ بيرالو . ديز ىنأ ديسلا هيخأو ىبايبلا ةلاح صخألاب هب ىلدت

 . اهحرات ةمظع نمو « ةيدحوملا ةفالخلا ةبيه نم عدصي ام ةلؤملا

 ةايح نم 'بناج نع « ةرم لوأل انل ضشكت روطسلا هذهو . 404 ص برغملا نايبلا >> )١(
 عه ال1 ةنم دعب ام ىلإ « هسفنب انئبني امبسح دتما دقو « هيف شاع ىذلا رصعلاو « ىراذع نبا خرؤملا
 ةينيرملا ةلودلا ةايح نم اريبك ًارطشو « ةيدحوملا ةلودلا ةايح نم ةريخألا ةلحرملا رصاع دقف مث نمو

 . 1١5 ص ةينسلا ةريخذلا (؟ ) . ىلوألا اهلحارم ىف

 ( 7 ج نيدحوملاو نيطبارملا - 7” )


