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 سلدنألاو برنملاب ةيدحوملا ةموكحلا

 ةيرادإلاو ةيركسعلاو ةيسايسلا اهعاضوأو

 . ةيمطافلاو ةيطبارملا نيتلودلا نيبو اهنيِب قرفلا . ةينيد سسأ ىلع اهمايقو ةيدحوملا ةلودلا
 . ةيلكشلا ةمامإلا ةفص . ةيويند ةفالخ ىلإ ةيدحوملا ةمامإلا لوحت . ىدهملا دهع ىف ةيمامإلا ةموكحلا

 . ةلودلا رييست ىف ةدماصملا ذوفن ةبلغ . مهريغو ةدماصملا لئابق . ةيدحوملا ةلودلا لكيهل ىلبقلا ساسألا

 . نموملا دبع نب ىف هديلخت . ديدحلا ىويندلا كحلا سسأ عضو . نيدحوملا فئاوطل نمؤملا دبع فينصت
 هدالوأ هنبيعت . ةيبرعلاو ةيربربلا لئابقلا ةبغر كلذب ققحي هنأب همعز . هدهع ىلول نمؤملا دبع رايتخا
 .ةرازولاو محلا بصانمب راهصألاو ةبارقلا راثيإ . ةداسلا بقلب مهباقعأو مهصاصتخا . تايالولا 3
 ثعاوب . سلدنألاب ىدحوملا مكحلا ةدعاق ةيليبشإ . ةيدحوملا ةلودلا لظ قف سلدنألاو برغملا تايالو

 ةفالملا روهظ . نمؤملا دبع ةلامر ىف تدرو امبسح ىدحوملا كحل ىلوألا سسألا . رايتخالا اذه
 .نمؤملادبع ذنم ةرازولا ةطخ .ىدهملا مايأ اهماظن . ةيدحوملاةرازولا . لدعلا ديطوت ىلع اهصرحب ةيدحوملا
 مهرايتخا . نييداعلا ءارزولا نييعت . ةباجحلاو ةرازولاب ةبارقلاو ءانبألا عالطضا . ةياتكلاو ةرازولا
 لهأ نم مهمظعم . ةطخلا هذه باتكلا رباكأ رايتخأ . ططخلا مهأ نم ةباتكلا . ةيدحوملا لئابقلا ةصاخخ نم

 ةيدحوملا ةفالخلا صرح . مهاتكو نوبقاعتملا ءافلخلا . ةبراغملاو نييسلدنألا باتكلا ضعب . سلدنألا

 نوئشلا ءارنو . هتيهأو نيربلا لاغشأ بصنم . ركسلا ناويدو ةمالعلا . لسرتلا ةغالب لع

 . ةطرشلا بحاص . صلختسملا ىلوتم . ىناحملا ىلوتم . هتاصاصتخاو ةينزلا لامعألا ناويد . ةيلاملا

 لئاسر . ةيابحلا نوئش ىف نيدحوملا ةسايس . مهلع ةمحرتلاو مهازنإو مورلا كولم لاسرإ مدقم بصنم
 ضرف . ةلوالا ىضارأل نمؤملادبع ريسكت . بئارضلا ةسايس روطتو ةلودلا مضت . كلذ ىف نمؤملا دبع
 ةيادب ىف ةيداصتقالا لاوحألا . ىدحوملا رانيدلا نزو ةفعاضم . سوكملا نم هريغو جارفلا
 . ةرماملا ةيداصتقالا اهراثآو باقعلا ةعقوم . برغملا ءاشر ميطحت ىف هرثأو ةيقيرفإ بارخ , ةلودلا

 نحملا هذه ىدص ددرت . ءالغلاو طحقلا .ربربلا لئابقو برعلا ثيع . هرثأو ةفالحلا نوئش بارطضا

 نييعتلا و ءاضقلا . ةينيدلا بصانملا . ةرماملا اهراثآو ىراصنلا تاوزغو ةيلهألا بورحلا . س'دنألاب
 .ىروشلاةطخ .برغملاب ةعامللا ءاضق انايحأ مهيلوت . مهدالبو هبصانمب سلدنألا ةاضق راثثتسا . هبصانم ىف

 ةبلط نوئش ىلوتم . ةالصلا بحاص . ةباطحلا بصنم . قوسلا ةبسح . ثيراوملا ةطخ . ماكحألا ةطخ

 رصع ىف ةيبهذملا ةركفلا روطت . ىدهملا موسرب ظافتحالا . ىويئد كلم ىلإ ةفالخلا لوحت . رضحلا

 ديشرلا . ةيدحوملا ةماعزلاب هكتف . هتروطسأ وحمو ىدهملا موسر ةلازاب نومأملا موسرم . روصنملا
 ةيابقلا دوشحلا . ةيدحوملا ةيركسعلا ةوقلا . ىدهملا موسرل هتداعإ . خايشألا ءاضرتسا ىلإ هدوعو

 . نمزملادبع دهع ىف شويحلا مخضت . ضيبألا ىدهملا ملع . ىدهملا مايأ اهدشح ةيادب . ىسيئرلا اهردصم
 زكرم حتفلا طابرو الس . ةيدحوملا شويملا ريسم ةقيرط . اهقيسنتو ةيلبقلا دوشحلا نموملادبع فيلأت



 توله

 ىدحوملا عبرملا ةطخ . ةريزحلا هيث ىلإ روبعلا قيرط . نيوّقلا زكارم . ةيدحوملا شويحلا عمجتل
 هدلو ىعاسم . برعلا ةلاّسال هتطخ .عضي نمؤملا دبع . ةيلبقلا دوشحلا دعب برعلا فئاوط . اهعنمو
 ةيدحرملا ةسايسلا فده . ةيدحوملا شويحلا ىف اصاخ احانج نوفلؤي برعلا . كلذ ىف بوقعي ىبأ ةغيلخلا
 .اهؤالوو اهب ردو ةيسندنألا تاوقلا .ةيلهألا برحلا ىف مهرود . مجنالو مدعو مهلقت . برعلا دشح ىف

 .ىراصتلا ةقزترملاب ةثاعتسالا . ةفيلحلاةبقو شيملا ةقاس . ةيبرحلا تارمتؤملا . ماعلا شيحلا دئاق ةفيلخلا

 ءاشنإب نيدحوملا ةيانع . ةيرحبلا ىوقلا . مهماظنو ةعوطملا . تاكربلاو ماعثإلا . لوبطلاو دونبلا
 ناويد . شيملا نوئش ةرادإ . لوطسألا ىسارم . ؛ىطاوشلا ةيامح ىف هرودو لوطسألا ةيمهأ . عئاطقلا

 ىضوف.ىدحوملا شيحلا ىف تارغثلا . للمنيت ىلإ جحا . هتياغ روطتو زييقلا . زييملا ناويد . ركسعلا

 مهقوفت . ةيئادبلا عفادملا . ةرمدملا تال آلاو راصخلا نونف ىف نيدحوملا قوفت . نيودا لالتخا . ةدايقلا

 .ةفالخلا ىلع سفانتلاب نيدحوملا لاغشنا . سلدنألاب عافدلا راينا و باقعلا ةعقوم . تانيصحتلا نف ىف

 .ةيرادإلا سلدنألا ماسقأ . ىلادملا عباطلا ىلإ اهليم . سلدنألاب ةيدحوملا ةموكحلا . ةينارصنلا كلاملا بثوت

 ىدحوملا طالبلا . ماعلا مكاحلاو ىدحوملا محلا زكرم ةيليبشإ . تايالولا مكح نولوتي ةبارقلاو ةداسلا

 . سلدنآلا باتكل ةداسلا مادختسا . تاموكحلا هذه رصانع . ةيلحملا تايالولا تاموكح . ةيليبشإب

 عافدلا ىف اهرودو اهتدايق . ةيسلدنألا تاوقلا . ةيزاغلا ةيدحوملا شويحلا عمجت زكرم ةي

 . ةيموقلا تاكرحلا مايقل زكرم لوأ اهنوك . ىسلدنألا عباطلاب اهظافتحا . قرشلا ةكلم . ةسارحلاو

 رايهنا دعب ةيليبشإ ةموكح . مهدادمتساو ىراصنلل اهتامعز ةعناصم . تاكرحلا هذهل ىراحتنالا نوللا

 . سلدتألا ف ىموفلاو بارطضالا . نيدحوملا ناطلس

 « سادنألاو برغملاب « ةيدحوملا ةلودلا خيرات ضارعتسا نم انيهتنا دقو نآلا

 دي ىلع « اهطوقسو اهلالحنا ىنح « ترموت نبا ىدهملا اهمامإ دي ىلع اهمايق ذنم

 « نرق فصنو نرق وحن الم امف «سوبدىأب بقلملا سيردإ ىلعلاىأ ءامئافلخرخآ
 « ةيدحوملا ةلودلا اهلع تراس ىتلا « مظنلا ةعيبط سردن نأ « لصفلاا ذهى لواحن

 . نامزلا نم ليوطلا ىدملا اذه لالخ « ةميظعلا ةيروطارممإلا كلت مكح ف

 كلذ ىف ىهو « ةضحم ةينيد سسأ ىلع « انيأر امسح « ةيدحوملا ةلودلا تماق
 نب ناتش نكلو . ةينيد سسأ ىلع كلذك تماق ىلا « ةيطبارملا ةلودلا ةنيرق
 ناك « ةيطبارملا ةلودلا هيلع تماق ىذلا « ىيدلا ساسألا نأ كلذ . نتلاحلا

 زاتمت « ةيدحوملا ةلودلا نكلو . اهرشن ليبس ىف داهحلاو « ةينيدلا ةديقعلا ساسأ

 كلذ ىف ىهو « رظتنملا ىدهملا ةيرظنو « ةينيدلا ةمامإلا سسأ ىلإ اهدانتساب

 ةيمطافلا ةلودلا عم اهكارتشانم مغرلاب اهنأ ديب . ةيمطافلا ةيديبعلا ةلودلا عراضت

 ةيعيشلا ةكرحلا نع اهلالقتساب زاتمت « ةيعيشلا ةوعدلا وهو « ردصملا ةدحو ىف
 . ةيلحلا ةيبرغملا اهتفصبو « ةيقرشملا

 ىدهملا امشنم ةمامإب « ةيادبلا ىف « ةيدحوملا ةلودلا ةساير تزاتماو
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 اهتساير ىلعىدهملا اهبل ىلا ءماوعأ ةرشعلاىدم اهككحىف ذختت لو «ترموت نبا

 . عم ةيسايسلاو ةينيدلا تاطلسلاردصم ةمامإلا هذه تناكو « رخآ عباط ىأ

 نواعب ( ةينيد ةموكح ) ةيطارقويث نع ةرابع ؛ ذئدنع ةيدحوملا ةموكحلا تناكو
 هفصن نأ نكمم اهف « ةعامللاب نومسملا « لئاوألا ةرشعلا هبعص « ابف مامإلا
 هنأ ديب « رومألا لئالج ىف مامإلا ةروشع نوعلطضي ءالؤه ناكو « ةرازولاب

 مامإلا ناك « ذوفنلا ىوذ نم نورخآ دارفأ « ءالؤه بناج ىلإ دجوي ناك

 كانه ناك مث 272ناطقلا نبا انرخم اهسح كلذو « نوئشلا ريبدت ىف مهلإ عجري

 « ةيمهأ لقألا نوتشلا ثحب ىف نوكر شي ءالؤهو « نيس لهأ ىدهملا بعص نم

 . ةيداعلا نوئشلا ثحم ىف ًاضيأ نوكرتشيو « نيعبس لهأ مث

 بقع ( م 1100 ةنس سطسغأ ) ه ه14 ةنس ناضمر ىف « ىدهملا ىوت الف
 ةساير ىف هفلخو « لئالق ربشأب « ةريحبلا ةعقوم ىف ةقحاسلا هراصنأ ةعزه

 دعب نيدحوملا من غزبو « ىلع نب نمؤملا دبع هيدل مهرث رثآو هبحص ريبك نيدحوملا

 اوهنا ىتح « نيطبارملا دض مهعارص ىف اورمتساو « نمؤملا دبع دي ىلع كلذ

 مه ه١4 ةنس لاوش ىف « شكارم ةرضح ىلع ءاليتشلاب كلذو « مهلود قحسب
 رئاس ىلع « اهتدايس كلذب ةيدحوملا ةلودلا تلمكتساو « (م 1147 سرام)

 .ةيويند ةفالخ ىلإ ةيدحوملا ةمامإلا لوحتت نأ نم «دب ةمث نكي مل « برغملا ءاحنأ
 « ةينيدلا اهتفص لوحتلا اذه لظ ىف دقفت مل « ةيدحوملا ةمامإلا نأ نم مغرلابو

 جوتي ىمسإ ناونعىوس ذئدنع نكت مل اهنإف « ةيدحوملا ةلودلل راعشك اهرابتعا الو

 ةلودلل ىيقحلا ءىشنملا وه « نمؤرملا دبع ةفيلحلا نأ عقاولاو . ةديدحلا ةفالحلا

 هلظىفو«سلدنألاو ةيقيرفإو برغملاب اهناطلس دطوت « هيديىلعو «ىركلا ةيدحوملا

 كلذو « خذاب ىسايس كلم ىلإ ةينيد ةمامإ نم « ًاثيشف ايش ةيدحوملا ةفالخللا تلوح
 ى هل ءاعدلاو « ةينيدلا ىدهملا مللاعتو « ةيدهملا ةمامإلا موس رب اكاد ظافتحالا عم

 .« مولعملا ىدهملا ءموصعملا مامإلاب» امئاد هفصوو «ةيمسرلا تابتاكملافو «ةبطخلا

 مكحلا عئابطو « ةيدحوملا مظنلا حمالم عبتتن نأ عيطتسن « نيحلا كلذ نمو

 ةيدحوملا ةلودلا لكيه نأ « الوأ ركذن نأ بحبو . ةحضاو ةروصب « ىدحوملا

 ةيحانلا نم ءاوس كلذو « ةيلّبتق سسأ ىلع « ةيادبلا ذنم موقي ناك « ىباسألا

 ىمتني « لكيملا اذه الإ زكتري ىلا « لئابقلا تناكو . ةيركسعلا وأ ةيندملا
 . باتكلا اذهنم ١ 45"صعجارو ( باممو ب ٠١ ةحول «هركذ فلاسلاطوطخملا) ناملا مظف )06(



 تاكا

 «ةيدحوملا ةفصلاب تمستا ىبلا « ىلوألا عبسلا لئابقلا اهنمو « ةدومصم ىلإ اهمظعم
 « هتاذ ىدهملا مامإلا ةليبق ةغره ىهو « ىدهملا ةعيابم ىلإ لئابقلا قبسأ تناكو

 قحليو « ةكيروو « ةويمدجو « ةجرزهو «ةسيفنجو «للمنيت لهأو « ةتاتنهو
 ةليبق ىهو ةيموك ةليبق « ديحوتلا ةفص اهريغ لبق تبستكا ىلا لئابقلا هذه
 لثم « ةيوقلا ةدماصملا لئابق نم ىرخأ ةعومجم كلذكو « نمؤملا دبع ةفيلخلا
 ةتانز «ةدماصملا ريغ نمو « اهريغو «ةحاحو «ةناليهو « هلاك دو « ةروكسه

 ةيدحرملا ةبصعلا ىلإ ؛ لئابقلا هذه ضعب مضنا دقو .©0ةيلبقلا ةجاهصو ترسفيت
 ديبأت ىلع موقي ةيدحوملا ةلودلا ناطلس ناكو . ةحاحو ةروكسهلثم « حتفلا قيرطب
 « ذوفنلا نم طدق ريكأب « ةلودلا ىف عبسلا ةيدحوملا لئابقلا رثأتستو «لئابقلا هذه
 ةعومحما هذه ىذغتو «ةدايقلاو ةيالولاو ةرازولانم « ىربكلا بصانملا ظعم لتحنو

 . لاتقلاىلعةبردملاةرخازلا اهدوشحم «ةرارحلا ةيدحوملا شويحلا لئابقلا نم ةريبكلا

 هعضو ىذلا ريغ ًاديدج اماظن نينحوملا مظنتل نمؤملا دبع عضو دقو

 لعج دق « هعضوم ىف مدقت امسح ىدهملا ناكو ؛ لبق نم ترموت نبا ىدهملا
 لهأ مهدعب نمو « ةيدحوملا فئاوطلا سأر « ةرشعلا بحصلا وأ ةعاملا نم
 تبقاعت امل هنأ ديب . رادلا لهأف « ظافحلاف « ملعلا ةبلطف « نيعبس لهأ مث نيس
 نمؤملا دبع ىأر « نيدحوملا خايشأو « ةعامملا لهأ نم ريثكلا دقفو «ثداوحلا
 « نيلوألا نيقباسلا ةفئاط ىه ىلوألا : فئاوط ثالث ىلإ «نيدحوملا فنصي نأ

 الص وأ « هعم اوزغوأ هوبحصو « ىدهملا مامإلا ةعيابم ىلإ اوقبس نيذلا مهو
 «نيدحوملا ةقبط ىه ةيناثلاو . ةلصافلا ةريحبلا ةعقوم ىف اوكرتشا نيذلاو « هفلخ

 ةثلاثلاو . نارهو حتف ىتح ةريحبلا ةعقوم ذنم « نيدحوملا ةرمز ىف اولخد نم
 هلك اذهو « ارج مله ام ىلإ نارهو حتف ذنم « ديحوتلا ىف اولخد نيذلا ةقبط ىه

 , ©9هحرش مدقت ىذلا ىبقلا ماظنلا لكيه ىلع ةظفاحملا عم

 برغملا حوتف لامكتسا نم هل مت امم « نمْوملا دبع ةفيلخلا ناطلس دطوت املو

 «ىويندلا ةفالخلا نول بلغو « ةميصحلا لئابقلا رئاس عاضخإو « سلدنألاو
 دعاوقلا تعضو « خذاب كلم ىلإ عقاولا ىف تلوحنتو « ىسايسلا اهحرص محضتب

 ىلا سسألا تعضو امك « نمؤملا دبع ىب ىف هديلختو « كلملا اذه مظنتل ىلوألا

 (4م-+ه) لئابقلا هذه نوطبل الماش اليصفت ترموتنبا ىدهملا رابخأ ىف قذيبلا انيلإ مدقي )١(
 باتكلا اذهنم# « هر” 8صاضيأ عجار و ؛ ه غ4 وه ”صةيدحوملئاسر نمةرشعة يناثلا ةلاسرلا عجاد ( ؟ )



 كام

 « كلذ ىف نمؤملا دبع أدبو . اهموعشو ةيدحوملا ةلودلا راطقأ « اهاضتقم
 دقو © (ه8149 ةنس ) هدهع ةيالول دمحم هللا دبع ىنأ هدالوأ ركأ رايتخاب

 امو « ىدهملا ةافو بقع « ةفالخلل نمؤملا دبع ريتخا فيك مدقت أف انحضوأ

 وأ ذئدنع نذؤي ام ةمث نكي ملو . ةماخ:فورظ نم رايتخالا كلذب طاحأ

 ىدبأ دقف مث نمو « هبةع ىف ًايث ارو ًارمأ ةفالخلا نم لعجب نأب « ةفيلخلل حمسي

 ةبغر كلذ ىف هل نكي مل هنأ « دهعلا ةيالو نع ةيمسرلا هلئاسر ىف « نمؤملا دبع

 « ةفلتخما ةيبرعلاو ةيربريلا رئاشعلاو لئابقلا ةبغرب هفرصت ىلع لمح امنإو « ةصاخ
 سفن ىف نمؤملا دبع ماقو . دهعلا ةيالول هدلو رايتخاب مايقلا ىلإ « هتعفد ىلا ىهو
 . نمؤملا دبع ىبب ةدايس ديكوتو « مكحلا مظنتل « ةيناثلا ةوطحلا ذاختاب تقولا

 ىف انلصف اهسح كلذو « سلدنألاو برغملا تايالو مكحل « هدالوأ ةيقب نيعف

 هب اوصتخا بقل وهو « ةداسلاب مجاقعأو مه نوتعني ةفيلحلا دالوأ ناكو . هعضوم

 « ةيطبارملا ةلودلا قسن ىلع « ةيدحوملا ةفالحلا ترج دقو . مهلود مايأ لاوط
 ةدايقلل انايحأو « ندملاو تايالولا مكمل « رابصألاو ةبارقلاو ءانبألا نييعت ىف

 هذه ىف « انايحأ نيرقملا ظافحلاو خايشألا ضعب نييعت عم اذه « ةرازولاو

 ىح « ةدعاقلا هذه ىلع « ةيدحوملا ةفالخلا تصرح دقو . ىربكلا بصانملا

 «هتالانعوأ برغملا تايالو تناكو . سلدنألاوأ برغملا ف ءاوس « اهمايأ رخاوأ
 «سافو « ء شكارمو « ةسالعسو «سوسلا دالب لمشت « ةيدحوملا ةفالحلا لظ ىف
 ةيالو انايحأ « ةتبس تناكو « دعب اهف الس مث « ةيقيرفإو « ةياجبو « ناسملتو

 « سلدنألا تايالو امأو . ءارضحلا ةريزحلاو ةقلاع قحلت انايحأو « ةلقتسم

 « نايجو « ةبطرقو «ةيليبشإو «( اهزاوحأو بلش ) برغلا ةيالو لمشت تناكف

 . ةيسنلبو « ةيسرمو « ةقلامو « ةطانرغو
 تناكابأل كلذو « ةيليبشإ الوأ سلدنألاب ةيدحوملا ةموكحلا ةدعاق تناكو

 لإ اهتعيب تثعبو « نيدحوملا ةعاطب تدان « ىريك ةيسلدنأ ةدعاق لوأ

 ىريك ةدعاق لوأ تناك اهنأل ايناثو « اهنايعأ نم دفو دي ىلع نمؤملا دبع
 نسل هلو: نم 4 « ليلقب هتافو ليبق « نمؤملا دبع نكلو « اهلع نودحوملا ىلوتسا

 نأو « ةبطرق ىلإ اهنم لقتني نأ « ةيليبشإل ايلاو ذئدنع ناكو « فسوي بوقعي ابأ

 ةطسّوم » اهنأل « ةيدحوملا شويحلا رةتسمو « ىدحوملا مكحلا ةدعاق اهم لعجب

 ىتح « ريصق تقو ىوس ضحب ملو « هدمأ لطي مل رييغتلا اذه نأ ديب . « سلدنألا
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 ةلودلا دهع لاوط « كلذ دعب اهم رقتساو « ةيليبشإ ىلإ ىدحوملا مكحلا زكرم ديعأ
 «ىئارصنلا وزغلا رطخ نعو «ةلاتشق دودح نع اهدعبل صخألاب كلذو « ةيدحوملا
 اهدراوم ةرفوو « ربكلا ىداولا اهرب بصم ةطساوب « رحبلاب اهاصتاب امنألو
 «ةيدحوملا شويحلا لوزل « ةدعاق ريخ ريتعت تناك «فرّششلا ىداو نم ةرخازلا
 رضاوح ملفعأ « ىدحوملا ١ لظ ىف ةيليبشإ تدغو «رحبلا ءارو نم ةمداقلا
 ىلا « ةميظعلا ةينارمعلا تآشنملاو ء حورصلا نم رثكب تنادزاو « سلدنألا

 . اهعضوم ىف اهركذ ىلع انيتأ
 ىدحوملا مكحلا ظن دعب

 لوأ وه ءآضيآ نموملا دبع ةفيلحلا ناكدقف « ىدحوملا مكحلا ظن نع امأو

 ةيدحوملا ةفالخلا لوحتل « ةيعيبط ةجيتن كلذ ناكو « ةيسيئرلا امسسأ عضو نم
 سسألا هذه دجنو . دهعلا ةيالو ماظنل هعضوو « ىويند كلم ىلإ « هدي ىلع
 « نمؤملا دبع اههجو ىلا ةلاسرلا ىف ةنودم « ىدحوملا مكحلا ماظنل «٠ ىلوألا

 سلدنألاب ةفاكلاو ةخيشملاو نايعألاو ةبلطلا ىلإ « ه ه4 ةنس لوألا عيبر خيرات
 هذه رصحنتو . ©9)مدقت ايف هتنمضت ام انصخللو « ناطقلا نبا انل اهدروأ ىلاو
 « ةيعرشلا ماكحألا قيبطت ىف ةقدلا مازتلا بوجو : ىه طقن سمح ىف سسألا
 عم قفتنالو ةعيرشلا اهحيبتال « سوكموأ مراغم ةيأ ءاضتقا نع فكلا بوجوو
 عوجرلا لبق هديفنتوأ «مادعإلاب دودحلا داوم ىف مكحلا زوجال هنأو «لدعلا دعاوق
 اهتدراطمو «رمحلا مرحت بجي هنأو «نأشلا اذهى هرارق وه ردصيل « ةفيلخلا ىلإ
 « (ةةلودلا لاومأ ) «نزخنا » لاومأ ةياح بح هنأو « ةلودلا ءاحنأ رئاس ىف
 ةفيلخلا اذح دقو . ةفيلخلا ناذئتسا نود « اهنم ءىش ىف فرصتلا مدعو اهنوصو
 مكحلل « ةيروتسدلا سسألا هذه ديك أتب « هيبأ ولح « نمؤملا دبع نب فسوي
 « هه51 ةنس ناضمر ىف اههجو « هيبأ ةلاسرب ةببش ةلاسر ىف كلذو « ىدحوملا

 بوجو ىلعثحي اهفو « ةبلطلا هباحصأو « ةبطرق ىلاو ديعس ىنأ ديسلا هيخأ ىلإ
 لصفلا ىف « لدعلاو قحلا عابتاو « ةقدب اههاونو اهرماوأ « عرشلا ماكحأ قيبطت
 نيدحوملا لامع رئاس ىلع رظحم هنإف « ءامدلاب قلعتي امف هنأو « دابعلا اياضق ىف
 ىلإ لتقلا اياضق عفرت نأ نم دبال هنأو ء مهسفنأ ءاقلت نم ءامدلا ىف اوكحي نأ
 اياضقلا ىلع ىتح كلذ ىرسيو « اهحورشو اهلدأو اهليصافتب ةعوفشم « ةفيلح ا

 )١( ص عجاد ٠٠ باتكلا اذه نم لوألا مسقلا نم هاو .



 دبا تح

 هنإف ٠ كلذ ريغوأ « ةلوبقم ةداهشوأ ليلدوأ ء لتقلاب فارتعا ايف عقو ىلا

 هللا باتك ىف درو ام نأو « ةفيلخلا ىلإ رمألا عفري نأ « لاوحألا رئاس ىف بجي
 « لاومألا ةحابتساو « ءامدلا ةقارإ وحن « ديدشلا ديعولاو دكؤملا رظحلا نم
 بوجوو « مسر ام عابتا مهلع بجوي « حيحص هجوب الإ تامرحلا لالحتساو

 « هرماوأ ةعاطو « هللا ىوقت بوجو عم اذه «٠ فيرعتلاو نايبلاو تيقوتلا

 طوحتلاو « ءامدلا ةقارإ نع فعلاب « حصنلا اذه راركتو . هننس ىلع ىرحلاو

 « ةيدحوملا ةلودلا هب تمستا امل « ىعيبط ىدص وه « مادعإلا ماكحأ ذيفنت ىف

 دقو . اهتقارإو اهموصخ ءامد ةحابتسا ىف ةغلابملازم « ترموت نبا ىدهملا مايق ذنم
 هتفيلخو « ىدهملا مايأ « ةريثلا ةعورملا ثداوحلا نم ةفئاط « كلذ نم انركذ

 « اهموصخ ىلع ءاضقلا نم « ةيدحوملا ةلودلا تبّنا الف . نمؤملا دبع لوألا
 قارغإلا اذهل بجوم ةم قبي مل « اهناطلس مخضو « اهمئاعد تدطوت املو

 ةيدحوملا ةفالخحللا دكت نأ ٠ ةسايسلا نسح نم ناكو « مدلا كفس ىف
 اهتحو « ةعيرشلا ماكحأ ذيفنتب اهكسمتو « سانلا ءامد مارتحا ىلع اهصرح

 ةقفاومب الإ « مدلا ةقارإ ىف طروتلا مدع ىلع صخألابو « كلذ ةاعارم ىلع اهلامع

 ىلع ةصيرح « تقولا سفن ىف ودبت نأ رثؤت « ةيدحوملا ةفالحلا تناكو

 دراطتو ةملظلا لاعلا عبأت « ةيادبلا ذنم اهانيأر دقو « ملظلا عمقو «لدعلا ديطوت

 دقو . مهمادعإو مها قتعاب انايحأو « مهنبساحمو مرعب «٠ ةريثك نايحأ ىف ىضقتو
 هديفحو « فسوي بوقعي ىنأ هتفيلخو هدلولو « نمؤملا دبع ةفيلخلل تناك
 دقل لب « اهعضاوم ىف اهانركذ « ةمخض دوهج كلذ ىف « روصنملا بوقعي
 ةملظلا لاعلا ةدراطم ىف « هدجو هيبأ وذح كلذ ىف « هسفن رصانلا ةفيلخلا اذح
 5 مهربغو نزخما لامعو « ةملظلا لاعلل ةدراطملا هذه راركت ناكو «-مهلازإو

 ى « ةرداصملاو مادعإلا ىلإ انايحأ لصي امم « مهلع ةعدارلا تابوقعلا عيقوتو

 بورض نم « نايحألا ضعب ىف « ةيدحوملا ةرادإلا ىشغي ناكام ىلع « اليلد هتاذ
 . اهعمق ىلإ ةدراطملا هذه ىرت ىلا « داسفلا

 « اهنم اقاطن عسوأ « رشابملا مكحلا ةادأ ىهو « ةيدحوملا ةرازولا تناكو

 ريزو هل نكي مل « ترموت نبا ىدهملا نأ انيأر دقو . ةيطبارملا ةلودلا دهع ىف
 ءاضعأ « لئاوألا ةرشعلا باحصلا مهو « ةعاوملا نم ذختي ناك امنإو « صاخ
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 لهأ مهو «بحصلا قاب نم لعجم ناكو ؛ مكحلا نوئش مهعم ثحبيو « هترازو

 ةطخ تأدب مث . 2)ةيراشتسالا ةيعمجللا نم اعون « نيعبس لهأ انايحأو ؛ نيسخ

 هدي ىلع تمظتناو « نيدحوملا ءافلخلا لوأ نمؤملا دبع دهع ىف « ةرازولا

 « رثكأ وأ ريزو ةنواعم ىلع داّعالا نم « ةيديلقتلا اهتروصب « مكحلا ةادأ
 نوئشلا فلتخمأب هنوعلاطيو« هداشرإو ةفيلحلا هيجوتب ةرادإلاو مكحلا ءابعأ نولوتي
 اناحرت نونوكي « نيديّللا باتكلا نم رثكأ وأ بتاك ةنواعم ىلعو « ةماهلا

 ناكو. تاهحلاو لاعلا فلتخم ىلإ « هتايلعتو هلئاسر هيجوتب نوعلطضيو « هتوعدل
 دقف « :توإ وأ هدالوأ دحأ لإ + هرازوب نايحألا ضعب ق دهعي « .ةفياللا

 ديسلا هدلو ىلإ ةرازولاب « همايأ رخاوأ ىف « نمؤملا دبع دهع فيك الثم انيأر
 « فسوي بوقعي وبأ ديسلا هدلو هفلخو « نمملا دبع ىنوت املو . 227صفح ىنأ
 ىنعم ىلع كلذو « صفح وبأ ديسلا هوخأ ء نيح ىدم ةباجحلا نوثش ىلوت
 « نيرتتش ةعقوم بقع « بوقعي وبأ ةفيلخلا قوت امل مث . ©9ةرامإلاو ةرازولا

 ديسلا هريبك هوخأ هتباجح ىلوت « روصنملا بوعي فسوي وبأ ةفيلخلا هدلو هفلخو

 ديسلا هوخأ ةرازولا هل ىلوت مث . ةرازولا ةساير اهانعم انه ةباجحلاو « صفح وبأ
 مايأثدح انك « ةبارقلا ضعب ةرازولاب علطضي ناك انايحأو . دمحم هللا دبع وبأ

 ةوخإلاو ءانبألا نم ءارزولاو باجحلا نييعت نأ ديب . ديشرلاو رصنتسملا ةفيلخلا
 «نوئشلا رببدتب عالطضالل «نييداعلا ءارزولا نييعت نود لوح نكي مل «ةبارقلا وأ
 . ةيلاوملا ةيدحوملا لئابقلا ةصاخ نم « بلاغلا ىف « ًاضيأ ءارزولا كئلوأ ناك دقو

 ةرسأ ىف ثدح امك « ةبقاعتم الايجأ ةدحاولا ةرسألا ىف ىببت ةرازولا تناكو

 ىف اورمتساو « نمؤملا دبع ةفالخ ذنم «ةرازولا اهؤانبأ ىلوت ىلا « عماج ىبب

 اهئانبأ ىلوت ىتلا « ناجوي ىنب ةرسأو « رصانلا رصع ىبح « ةفلتخم تارئف اهلوت

 . ةرم ريغ ةرازولا اضيأ
 ةفيلحلا ناكو . ةيدحوملا ةموكحلا ططخ مهأ نم تناك دقف « ةباتكلا امأو

 ةالولا نم ةداسلا ناكو « نيديجملا باتكلا باطقأ « هطالب ىف دشحي « ىدحوملا

 رصع ذنمو . رصعلا باتك غلبأ مهتباتكل نوذختي « سلدنألا وأ برغملاب ءاوس
 ف نومظتني « ةغالبلاو رثنلا ةمثأ نم « تاليوط اتبث ىرن ء نمؤملا دبع ةفيلحلا

 )١( ص عجار ١45 باتكلا اذهنم١ق نم "44صمعجار (؟) .باتكلا اذهنزم١ ق نم .

 )( ب4 مل ةحول ةمامإلاب نملا باتك .
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 ةبطاخم ىف « هل انامجرتو « ىدحوملا ةفيلخلل اناسل اونوكيل « شكارم طالب ىف
 باتكلا ءالوه مظعم ناكو « سلدنألا وأ برغملا بءاوس « ةفاكلاو لئابقلاو ةالولا

 نم ناكف .٠ ةبراغملا باتكلا رباكأ نم ةدع كلذك مهنمو « سلدنألا لهأ نم

 ليخأو « ىطرقلا شايع نب نسحلا وبأ ء نماملا دبع طالب ىف نييسلدنألا

 رفعجوبأ « ةبراغملا نمو . ىيبشإلان ب نسحلا وبأ بيطخلاو « ئدنرلا سيزدإ نبا
 . ىسلدنأ لصأ ىلإ نايمتني امهنأ ولو « ةيطع نب ليقع هوخأو « ةيطع نبا

  فسوي بوقعي ىلأ دهع ىف « ةباتكلا بصنم ىف شايعنبا نسحلاوبأ رمتساو
 « ىاقلا مساقلا وبأ امه « كلذ ىف ةبراغملا باتكلا علأ نم نانثا هنواعي ناكو

 « روصنملا بوقعي دهع ىف ةباتكلا ىلوتو . ةرشحم نب رهاط لضفلا وبأ هذيماتو
 . ةرشحم نب لضفلاوبأو «ىاشرللا شايع نب نمحرلا دبع نب دمحم هللأ دبع وبأ

 ىلع نسحلا وبأو « شايع نب دمحم هللا دبع وبأ « روصنملا دلو رصانلل بتكو

 لوألا بتكو « ىزازافلا نتفاخم نب دمحم هللا دبع وبأ ةبراغملا نمو « شابع نبا
 لالحنالا اهكردأ ائيح ةيدحوملا ةلودلا دهعرخاوأ ىف ىتحو . رصنتسملل كلذك
 باتكلا مادختسا ىلع صرحلاو « ةباتكلا بصنمب ةيانعلا هذه لثم دجن « نهولاو

 نم بتاك « ءاغلبلا باتكلا نم هسفن وهو « نومأملل بتك دقف . ءاغلبلا

 بتكو « ىوزخملا ةريمع نب فرطملا وبأ وه « نييسلدنألا نايبلا ةمئأ مظعأ

 « برغملا باتك نمو « شايع نب هللا دبع وبأو « ىنيعرلا نسحلا وبأ هعم
 كلذكىزازافلا ايركز وبأو ةريمع نب فّرطملا وبأ بتكو .ىزازافلا ايركز وبأ
 ىلع ًاصيرح « ةلودلا دهع رخاوأ ىبح « ىدحوملا طالبلا دجن اذكهو . ديشرلل

 ةفيلخ ا دهع ذنم هغلي ىذلا « عيفرلا هاوتسمب « لسرلاو ةباتكلا ناويدل ظافتحالا

 ةغالب ىلع « ةيدحوملا ةفالحلا بناج نم « صرحلا كلذ دجنل انإو . نمؤملا دبع
 ءافلخلا نع تردص ىلا « لئاسرلا نم ةعومجملا كلت ىف اهنع مجرتملا لسرتلا

 تاوزغلا ريس نعو « ةيرادإلاو « ةيعرشلا « نوئشلا فلتحم ىف « نيقاعتملا

 نطاوم ىف « اهتايوتم نم انسبتقاو « اهلإ انرشأ ىلاو « ةيدحوملا تاحوتفلاو ٠
 . 90باتكلا اذه لوصف نم « مدقت ايف « ةديدع

 ةمالعلا ةيانعب ترشن ىلا ةيدحوملا لئاسرلا ةعومجم ىلإ ىرخ“ ةرم انه ريشن نأ دون )١(
 كلذكو « مدقن اميف ةديدع ارارم اهلإ انعجر ىلأاو ( 1441١ ةنم طابرلا ) لانفورب ىنيل ذاتسألا

 نايبلا ) باتكو « « ةمامإلاب نملا » باتك ىف اهركذ ءاج ىلا ىرخألا ةيدحوملا لئاسرلا فلتخم ىلإ

 . باتكلا ةياهن ىف اهضعب انرشن دقو . هعضاوم ىف هيلإ ةراشإلا تقبس امم ( برغملا
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 رهمب ام لكو رئاهظلاو تاعيقوتلا بتك « ةباتكلا ناويدب قحلي ام ناكو
 « ةيناطلسلا تاذيفنتلا نم هيلإ فاضنا امو « ركسعلا ناويد كلذكو « ةمالعلاب
 نوصتخما هباتك ركسعلا ناويدل ناكو ,©7تاقفنلا عاونأ ىف ةماعلا تايزحلا دييقتو

 . ىرخألا نوئشلاب نيصتخما ناويدلا باتك ريغ مهو « هب

 اهتمدقم ىف « ةماه بصانم ةدع مضت « ةيذيفنتلا ةموكحلا ةادأ تناكو

 بصنملا كلذل ناكو « سلدنألاو برغملا ىنعأ « نيريلا لاغشأ ىلوتم » بصنم
 هصاصتخا فضويو « اهكسامتو ةيدحوملا ةلودلا ناوفنع مايأ ٠ ةصاخ ةيمهأ

 ريبك ىلإ دنسي « روصنملا ةفيلخلا مايأ هارتف . « ةيناطلسلا لاغشألاو ةيلعلا لامعألاب

 لامعألا مضو نيريلا فارشإب ٠ ؛ انايحأ فصويو<9ناجوي نبديز ىنأ هسفن ءارزولا
 620, لاغشألا باضأ » نومسي رثكأ وأ ريزو ىلإ دنسيو « لاغشألا دقفتو

 لامعألا بحاص » مهو « ةيلاملا نوئشلاب نوصتخما ءارزولا ةيمهألا ىف كلذ ليو

 لامعأ ىلوتمو « ةبساحملاو تاقفنلا لاومأ ىلوتمو « ىناحنا ىلوتمو « « ةينزخملا
 ةعساو تاطلسو تاصاصتخا «ةينزخلا لامعألا ناويد بحاصل ناكو . صلختسملا
 « نيفرشملاو لاعلا ةباقر ىو « اهقافتإو ةماعلا لاومألا ليصحت ىلع ربسلا ىف

 نومسي «ىربكلا ناملا رئاس ىف ءالكو هل ناكو :©©0مبلع ضبقلاو مهتبساحمو
 فرشملل ناكو « «نزخللابحاص » سلدنألا ةمصاع ةيليبشإ ىف هلثمو « نيفرشملاب

 ةكرح ىلع فارشإلا ىلوتي « ماعطلا ىلع نزاخو « لاملا ىلع نزاخ هرودب
 ىلع ةياقرلا فرشملا لامعأ نمض عقتي انايحأو « ةماعلا نزاخناب رداصلاو دراولا

 نولمحتي ةماعلا لاومألا ىلع نوفرشملا ءالكولا كئلوأ ناكو .«2ىناحملا ديبقت

 ©0تادراطملاو تامابنالا فلت#غةضرع ءرخآل نآ نم هارنو «ةريطخ تايلوثسم
 نع وفعلاب هتبالو ةيادب ىف « ديدحلا ةفيلخلا موقي نأ ةروثأللا ديلاقتلا نم ناكو
 مهنيمأتو « نيددبملا لاعلا قتاع نع « ةفلختملا لاومألا عفرو « نينوجسملا

 تايزحلاو « بئارضلا ليصحتب صتخملا وهف « ىلاحما ىلوتم امأو . 22باقعلا نم

 تالمحلا تناكو . ىداوبلا فو ندملا ف لامع هلو « اهفونص فلتخم ىلع

 . 3355و 5١1 برغملا نايبلا (5) 2 ؟*1ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا (1)
 .17507و١1١7و181 ص برغلا نابيلا ( ؛ ) . 78و 7807 ص برغملا نايبلا (؟)

 . 31717 و181 ص برغملا نايبلا عجاد (ه )

 . 78 ص برغملا نايبلا (7) 1ا0وء181رء117و١٠مه و7 ١صبرغملاذايبلا (5)



 تال

 « اهئادأ ىلع « ةيابحلا ءادأ نع ةفلختملا لئابقلا ماغرإل « انايحأ دشحت « ةيركسعلا

 فرشملا وهف « صلختسملا ىلوتم امأو . ةرم ريغ مدقت ايف انركذ امسح كلذو

 فلتخم نم « اهم قلعتي ام ليصحتو « اهلع ةظفاحملاو « ةيفيلخلا لاومألا ىلع

 ىلع فارشإلا « انايحأ ةينزخلا لاغشألا بحاص ىلوتي دقو . لخدلا باوبأ

 .©)اهريغو مآانغلا فةيعرشلاهقوةحوأ ةفيلحلا ةبصنأ ىأ «ةيناطاسلا ماهسلاب» قلعتي ام

 تناكو « ةماهلا ةيرادإلا بصانملا نم « ةطرشلا بحاص بصنم ناكو

 ناكو « نئفلا مارطضا دنعو « ةبرطضملا تاقوألا ىف صاخ عؤونب ودبت هتيمهأ

 امك « ءارزولا رباكأ نم ةلودلا ىف ةعيفرلا ةناكملا ىوذ نم لاجر « انايحأ هلغشي

 . ؟©9ديشرلا مايأ ثدح

 وه « ةيدحوملا ةموكحلا ىف ماه بصنم « ىدحوملا رصعلا رخاوأ قفزربو

 لاغتشالاو « مورلا كولم لاسرإ ىلإ مدقتلاب « هبحاص هيف موقي ريزو بصنم

 « بصتملا اذه نأ حضاولا نمو . ؟9مهنع ةحجرتلاو , مهفييضتو « مهازنإب
 ودنان رف عم ءروهشملا هفلح دقع ايح «نومأملا ةفيلخلا مايأ ذنم الإ « هتيمهأ زرعت مل

 ريعيل « هدنج نم ةريبك ةقرفب « ىنارصنلا كلملا اذه هدمأو « ةلاتشق كلم ثلاثلا

 نمو . رصتنملا ىبح « ةفالخلا ىف هسفانم لاتق ىلع اه نيعتسيو : برغملا ىلإ اهم

 ةفيلخلا اهرهشي ىلا « بورحلا ىف « زراب طسقب مورلا ذخأي ٠ خيراتلا كلذ

 لابقتسا ىلوتي صخش «شكارم طالب فلثم نأ ىضتقيو «هءوصخ ىلع « ىدحوملا
 ىلوتيو « مهريغو ءارفسو ةداقو ءارمأ نم « ( نييلاتشقلا ) « مورلا ١ نم نيدفاولا

 .ةلودلا لاجر نم نأشلا ىوذو« ةفيلخلا نيبو مهيب ةمجرتلاو « مهتياعرىلع فارشإلا

 « ةيابحلا نوئش ىف ةيدحوملا ةموكحلا ةسايس ىلإ « مدقتت ايف انرشأ دقو

 هزيجب ام ىلع « كلذ ىف راصتقالاو « اهنأش ىف عرشلا ماكحأ مازنلا بوجوو

 مازتلا بوجوب « نمؤملا دبع ةفيلخلا هون دقو . راشعألاو تاوكزلا نم عرشلا

 هتالمح ىف « ًاراعش هل تناكو « ةرم ريغ ةيمسرلا هلئاسر ىف « ةسايسلا هذه

 ىهو « ةيروتسدلا هلئاسر ىلوأ ىف اهركذي هارئف « ةيطبارملا ةلودلا ىلع ءاضقلل

 « سلدنألاب ةفاكلاو نايعألاو ةخيشملاو ةبلطلا ىلإ اههجو ىتلا « ةعماحلا ةلاسرلا

 «تالابقلاو سوكملاو « مراغملا نع ثدحتي ايفو ءه هم ةنس لوألا عيبر ىف

 )١( ص برغملا نايبلا ٠١١ ص برغملا نايبلا (؟) . 5907و 388 .
 . 384 ص برغملا نايبلا (؟)



 ته ؟[8[1

 لدعلا ءارجإو « الع ءاضقلا بوجوو « ملاظملا نم اهربغو « ىبارملا ريجحتو
 ىلإ ةلاسر ىف « اهركذ ىلإ دوعي « ماوعأ ةعضبب كلذ دعب هارنو « «0بنأش ىف

 ثدحتي اهفو « ه 041 ةنس ىلوألا ىدامج ىف ةياجم حتف نع ةنيطنسق لهأ ىلإ
 مراغملاو سوككملاو تالابقلا » نم « عادتبالاو قالتخالا لهأ » هضرف امع
 « راشعألاو تاوكزلا نم هللا بجوأ ام ىلإ تافتلا نود « عاونألا كلت رئاسو

 « اهتقيقح ىلع ةعيرشلا ءارجإب « هباصن ىلإ رمألا درو « مهلازإب هللا ىضق ىتح
 ,©0مراغملا هذه عيمج نم ديحوتلاب ةرومعملا دالبلا لهأ ةحارإو

 ىدهملا ملاعت ىلإ ءاهرهوج ىف دنتست تناك ىلا «ةيمسرلا دوهعلا هذه نأ ىلع
 مراغملا ضرف نم هيلع ترج اهف « ةيطبارملا ةلودلا دض هتياعدو « ترموت نبا

 ةيدحوملا ةلودلا هب لظتست « تقاوم راعشىوس نكت مل « ةيعرشلا ريغ سوكملاو
 قاطن عستاو « ةديدحلا ةلودلا مئاعد تدطوت امل هنأ كلذ ؛ اهدهع ةيادب ىف
 حضاولا نم ناك « سلدنألاو برغملا ىف ءاوس « ةيركسعلاو ةيندملا اهتايلوئسم
 ىب نأ نكمال « ةيابحلا نوئش ىف ةيعرشلا ضورفلا ليصحت ىلع راصتقالا نأ
 « برغملا ىف ةمخضلا ةيدحوملا شويحلا تاقفن وأ « ةلودلا تاقفن هبلطتت اهب
 ثحبت نأ « ديعب ريغ ةيدحوملا ةلودلا ترطضا دقف مث نمو ء رحبلا ءارو اهف وأ
 نمؤرملا دبع هلعف ام ناكف « تاقفتلا ريفوتو ةيابحلا قيقحتل «٠ ىرخأ هوجو نع

 سوسلا ىلإ ةقرب نم « برغملاو ةيقيرفإ دالب (ريسكت وأ ) حسمب همايق « كلذ ىف
 تاقرطلاو راهنألاو لابحلا لباةم « اهبتحاسم نم ثلثلا رادقم طاقسإو « ىصقألا
 « عرزلل ةحلاصلا ىضارألا نم « كلذ دعب ىّب ام ىلع جارحلا ضرفو « اهريغو
 ىرخأ ةهج نمو . ؟9لاملاو عرزلا نم اهطسق ىدؤت نأ ةليبق لك تمزلأو
 مئانغ نم « اهئازخ لخدي ام بناج ىلإ تناك « ةيدحوملا ةفالخلا نإف

 نم مهم قحلي نمو « موصخلا لاومأل ةرداصملا باوبأو « ةرفظملا تاحوتفلا
 فلتخم ىلع « سوكملاو بئارضلا فلتخم ضرفت نأ نع مجحت مل « نيبوكنملا لاعلا
 ناكامم « كلذ ريغو « دراولاو رداصلاو « ءارشلاو عيبلا نم « تالماعملا عاونأ

 لاومأ نم « هيلع ىلوتست تناكام ىلإ اذهو « ىطسولا روصعلا لود رئاس ىف ًاعبتم

 . باتكلا اذه نم لوألا ممقلا نم ص عجاد (1)

 . 81ص ةمياسلا ةلامرلا ىهو « ةيدحوم لئاسر » ىف ةروكذملا نمؤملا دبع ةلاسر عجار (1)
 . باتكلا اذه نم لوألا مسقلا نم 7/7 ص عجار قفز

 ٠٠ - ج نيدحوملاو نيطبارملا 7 (



 تكى375-

 داهطضالا تاكرحلالخ امسالو « ةلودلا ىضارأ ىف اوقبنيذلا « دوهلاو ىراصنلا

 7 رك لإ نآ نم ثدحت تناك دقو « ةدراطملاو

 <« ةيدحوملا ةفالخلا اه تماق ىتلا « ةماحلا ةيلاملا تاءارجإلا نم ناكو

 « روصنملا ةفيلخلا دهع ةيادب ىف كلذ مث دقو « ئدحوملا راثيدلا نزو ةفعاضم
 . ماع هجوب « ةيداصتقالا نوئشلا نسحتو «لماعتلا ةنينأمط معد ىف هرثأ هل'ناكو

 « ةيدحوملا ةلودلا لظى «سلدنألاو برغملاب ةيداصتقالا لاوحألا تثبل دقو
 « ةراجتلاو ةعارزلا مدقتو « ءاخرلاو نمألا اهمعدي ةبيط « اهتوقو اهناوفنع مايأ

 «روصنملا دهع رخاوأ ىتح « نمؤملا دبع ذنم ءايوقألا ءافاخلا دهع ىف كلذ ناكو

 «ةيلحم ةنتف الإ « ءاخرلا اذه ركعي نكي ملو . نرق فصن ءاهز تماد ةرتف ىهو

 فئاوط ثيع دتشا امل هنأ ديب . هريغوأ قرشوأ بدج نم « ةيعيبط ةنحم وأ

 ثيعلا اذه مقافتو « اهطئاسب اوحاتجاو « اندم اوبرخو « ةيقيرفإب برعلا

 فونص نم « مهارماغم ىلع بترت امب « ةيناغ ىبب ةروث مايأ « بيرختلاو
 ذحأ « ةيماسلا تالماعملا عاطقناو « راجتلا بنو «لبسلا عطقو « قبطملا رامدلا

 ثدحم « دراومو ابصخ اهرفوأو « ةلودلا راطقأ ىنغأ ىهو « ةيقيرفإ بارخ

 لئاوأ ىف ةيناغ ىنب ةنتف تبتنا املو . هئاخر مطحت ىفو « برغملا داصنقا ىف هرثأ

 « سلدنألا ىلإ رصانلا ةكرح تناك «ةيقيرفإل ءاخرلاو نمألا داعو « رصانلا دهع

 . برغملا امم ىنمو « ةيدحوملا ةلودلا اهب تينم « ةيركسع ةثراك ظعأل دهمت

 ةيداصتقا راثآ « ةرمدملا ةيركسعلا اهراثآ نع الضف « ةقحاسلا باقعلا ةعزهل ناكو

 «ةراجتلاو ةعارزلا ترامناو «ةلماعلا ىديألا ىلع دنحلا ءانفب ىضقف «ىدملا ةديعب

 هذه نم ىكذي ناكو « سلدنألاو برغملا ىف ةعاحما تشفو « تاوقألا تمدعو

 هماتها مدعو « ةفيلخلا باجتحاو « اهلكاوتو ةموكحلا فعض « ةيداصتقالا ةنحنا

 ةيداصتقالا ةمزألا تمقافت « رصانلا دلو رصنتسملا دهع فو . بعشلا مالآب

 لاوحأ تلتخاو « ©ءالغلا ىهانتو « لاحلا تدتشاو « سادنألاو برغملاب

 « راجتلا ىلع بها عقوو « ةلباسلا تعطقو « نمألا برطضاو « ةيدحوملا ةفالحلا

 ريغ « ىرجب ام لك نع ةلفغ ىف وهو « رصنتسملا دهع لاوط لاوحألا هذه ترمتساو

 . 60 نوثشلا قئاقحهنع مهئافخإو «هئارزو لكاوتل « اهلهاجوأ هتيعر نوثشب متهم

 .؟545و ؟م5 ص برغملا نايبلا )١(

 - (19 ةحول ىناطيربلا فحتملا طوطخم نم سساملا دلجملا ) كلملا دبع نبال ةلكتلاو ليذلا ( ؟)



 ا

 بورحلاو ةنتفلا عوقوو « ةيدحوملا ةفالخلا نوئش.بارطضاب « رمألا مقافت مث
 طلملا برع لثم «برعلا فئاوط ضعب لخدتو « ةفالخلا ىمرك لوح ةيلهألا
 ةرصانمف مهبلقتو « عازنلا اذهىف «ةروكسه لثم «ةيوقلا ةيربربلا لئابقلا ضعبو
 تناكو « انايحأ اهتحاهمو « ةمصاعلا زاوحأب مهثيعو « شرعلا ىلع نيسفانتملا
 « برغملا نايبلا بحاص انيلع هصقيي ام كلذ نمو « ةنتفلا مرطضت ايح عقن ةعاحما
 « اهزاوحأ ىف اوثاعو « طلخلا برع اهمجاه ائيح « شكارم ىف ةعاحما عوقو نم
 ىهتنم سائلا ىناعو « قفارملا تمطحتو « راعسألا تعفتراو تاوقألا تمدعف
 ةعاجم تثدحو . 22 ريناند ةثالث ىلإ قيقدلا نم دحاولا عبرلا لصوو « ةدشلا
 «طلخلا برع طغضمامأ « ةرضحلا رداغي نأ «ديشرلا ةفيلخلا رطضا اميح « ةلئام
 حمقلا نم دملا لصوو « ءىش لك نم قاوسألا تلخو « الاوهأ سانلا ىساقف

 كلذ ريغو « بورحلا راونو « نوتيزلا روتيف سانلا لكأو « مارد ةعبش ىلإ
 « ةيداصتقالا تامزألا ترمتساو .©7ةعورم ةن<« تناكو « ةيليفطلا تاتابنلا نم

 «رصانلانب ىحيو ديشرلاو « طلخلاو ديشرلا نبب ةيلهألا بورحلاو «ةنتفلا مايأ لاوط
 . ءابولا عوقوب نرتقي طحقلا ناكو « ىضترملاو ديعسلا مايأ امتدح تفخو

 « شحاف ءالغو « ةميظع ةعاجم اهزاوحأو ةتبس ةنيدع تعقو « ه4 ةنس فو
 تامزألا هذه ىدص ناكو .©0ةرمتسملا ةيلهألا بورحلاو نئفلا ببسب كلذو
 ةيسايسلا ثادحألاو نحما رثأ نم ناكو . سلدنألا ىف هرثأ ثدحم « ةيداصتقالا

 ءرخآل نآ نم سانلاب فصعت « عوحلاو ءالغلا لاوهأ تناك نأ « سلدنألا ىف
 اهراصح تقو ةيليبشإب ةلئامم ةدش تعقوو « اهراصح ند ةيسنلب ىف كلذ ثدحو
 « دوه نبا مايق تلت ىتلا ةرتفلا تناكو . © عوحلا ببسب اهلهأ نم ريثك تامو
 « بونحلا ىف مث « سلدنألا طساوأ ىف رمحألا نبا مايقو « سلدنألا قرش ىف

 تاوزغ نه « ىراصنلا هب ماق امو « هيلهأ بورحو نتف نم كلذ للخت امو
 ىف هلك كلذو « ىربكلا اهدعاوق ظعم ىلع مهئاليتسا نمو « سادنألا ىضارأل
 تناك ء ه5ةءو ىتنس نب ايف « ىرجملا عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا

 ديرشتو «بئاونو نحم نم اهم نرّقا امو «سلدنألا خيرات نم ةمحلاملا ةرتفلا هذه
 ةيداصتقإلا تامزألاب ةئيلم « تاورألاو لاومألل عايضو « ةحوتفملا دعاوقلا لهأل

 )١( ص برغملا نايبلا ٠00 . ص برغملا نايبلا (؟) ١8# 9159و .

 . 7م18 781١ ٠ ص برغملا نايبلا (؛) . "407 ص برغملا نايبلا (؟)
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 ةمآلا تناعام دشأ نم تناكو « ةئبوألاو « نامرحلاو عوجلاو ءالغلا لاوهأو

 اهعافد طخ رايها نم « هيلع بترت امو « ىدحوملا مكحلا راينا بقع ةيسلدنألا

 . ىئارصنلا وزغلل ةئيه ةسيرف اهعوقوو « مدقلا

 ىهو « ىروشلاو « اهمهأ وهو « ءاضقلا ف رصحنت نت ةينيدلا بصانملا تناكو

 لك ةمصاع ى نيعي ناكو . ةعماخلا دجاسملا ىف ةيطخلاو « ءاضقلا تاقلعتم نف

 دقو . ةيلحملا ءاضقلا بصانم ىف هباون رايتخا ىلوتب وهو « ةعاجلل ضاق ةيالو

 ًاظفتم «٠ سلدنألاوأ برغملاب ءاوس « ةيدحوملا ةلودلا دهع ىف ءاضقلا ثبل

 « ةعاملبا ةاضق نييعتب موقي « ىدحوملا ةفيلحلا ناكو . ممدقلا هلالجو هتيمهأي

 ةدعاقلا سفن عبتتو . .©0ةالولا نم كلذ ىف لخدت نود « ىربكلا ندملا رئاس ىف

 اوناك نييسلدنألا نأ « ركذلاب ريدج وه اممو . سلدنألا ةاضق نيعت ىف

 لواحت مو « ةيطبارملا ةلودلا مايأ ذنم كلذو « هدالب ىف ءاضقلا بصانمب نورثأتسي

 ىلوتي ناك ةردان لاوحأ ىف الإ خسارلا ديلقتلا كلذ نع ديحت نأ ةيدحوملا ةفالحلا

 ةفيلخلا ناك دقل لب .©9ةيراغملا ةاضقلا نم نيزاتمملا ضعب سلدنألاب ءاضقلا ابف
 «سلدنألا ءاهقف نم نيعماللا ضعي ؛ شكارمب ةعاهللا ءاضقل راتخي « ىدحولا
 ةمصاعلاب ةعايلبا ءاضق ىلوت اهي شسوي بوقعي ىنأ ةفيلخلا مايأ ثدح اك
 روصنملا ةفيلخلا مايأ هالوتو « ءاضم نب رفعجوبأ مث « ىلاملا دمحموبأ « ةيدحوملا

 مايأ هبصنم سفن مساقلاوبأ لغشو « قب نب دمحأ مساقلاوبأو « ءاضمنب رفعج وبأ

 وه امك كلذ عجريو لبق نم هعضاوم ىف انركذ ايس كلذو « رصاللا ةفيخلا
 نييسلدنألا ةاضقلا قوفتو « سلدنألا ىف ةيعرشلا تاساردلا قوفت ىلإ ؛ « حضاو

 اذهب ةظفتع سلدنألا تثبل دقو . اهقيبطتو ماكحألا ةبسرامم فو « ىكلاملا هقفلا ف

 . ىدحوملا دهعلا رخاوأ ىف اهلالحنا نابإ ىتح« ءاضقلا وأ ةباتكلا ف ءاوس « قوفتلا

 تناك اهلكلو «. ةيئاضقلا بصانملا نم ًاضيأ تناك دققف « ىروشلا ةطخ امأو

 صتخعو . ءاضقلا نم ةبترلا ىف لقأ ءام ةصاخلا تاراشإلا فلتخم نم ودبي ايسح

 . 7381و 1١74 ص برغملا تايبلا (1)
 ىازا زافلا نتفلخي نب دمحم هللا دبع ابأ نأ نم ةلكتلا ىف رابألا نبأ انل هيوري ام كلذ لاثم (؟)

 لأ نم قادما لبج نبا نأو « ( 1415 متو ةلكتلا) ةبطرق ءاضق مت ةيسرم ءاضق ىلو « ىناسملتلا
 . (3119 مقر ةلكتلا ) ه 04 ةنس ةيليبشإ ءاضق ىلو « نارهو
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 دحأ بلغألا ىلع اهلغشيو « ماكحألا لئاسم ىف ىوتفلاو ىأرلا ءادبإب اهحاص

 هذه بحاص فصوي « اهريغو « ةلمكتلا » نم ةريثك عضاوم فو . ءاهقفلا

 2 ماكحألا ىف رواشب يقف ناك هنأ وأ « ؛ ًارواشم اقف » ناك هنأب ةفيظولا

 رداص باتك صن رابألا نبا انل دروأ دقو . ©2008 ىروشلا ةطخ » ىلو هنأ وأ

 هذه ةيهام انل نيبي « ىروشلا ةطخ ةرمج ىنأ نب ركب ىنأ ةيلوتب « ةيسرم ريمأ نع
 . ؟©اهصاصتخاو ةطخلا

 ةفيظو « « ةلككتلا ؛بحاص حرش نم ًاضيأ ودبي ايف «ماكحألا ةطخ تناكو
 ىأرلا ءادبإ وأ ايتفلاب علطضي اهحاص ناكو «ىروشلا ةطخب ةببش « ءاضقلل ةعبات

 , ؟©ةيعرشلا ماكحألا ىف

 صاصتخا ىف ةلخاد اهنوك نم مغرلاب ةصاخ ةطخ ثيراوملل تناك دقو
 اذهو « « ةلككتلا » نمعضوم ريغ ىف رابألا نبا هيلإ ريشي ام اذهو . ماعلا ءاضقلا
 . ©©01اهقيبطت ىف ةقدلاب ةيانعلاو « ثيراوملا ةيمهأ ىلع لديام

 راشأ دقو « « قوسلا ةبسح ٠ بصنم ةيئاضقلا بصانملا هذ قحليو
 « ةئاعلا ةبسحلا ىحاون نم « ةيحان « ةقيقحلا ف ىهو ء اضيأ رابألا نبا هيلإ
 ةعصو « ةضورعملا علسلا ةمالسو « لماعتلا طبض ىلع فارشإلاب قلعتي:

 ,«©2ليياكملاو « نيزاوملا
 ناكو « ىربكلا ندملا عماوجي ةباطحلا بصنم ةماهلا ةينيدلا بصانملاب قحليو

 دعاوق عماوج ىف اهسالو « ةباطحلا نف ىف نيزرمملا ءاهقفلا الإ بصنملا اذه ىليال
 ةباطحلا بصنم ةبترلا ىف اهمهأو « ةيسنلبو ةقلامو ةطانرغو ةبطرقو ةيليبشإك
 ىربكلا ندملا عماوجي تاولصلا مي ناك كلذكو .©0ةبطرق عماجو ةيليبشإ عماجم

 اهسالو «ةريبكلا ةينيدلا بصانملا نم ًاضيأ ريتعي هبصنم ناكو « ةالصلا بحاص »

 . ةبطرق عماجوأ ةيليبشإ عماجي ناك اذإ
 ةينيدلاو ةيملعلا بصانملا نم « رضحلا ةبلط نوئش ىلوتم بصنم ناكو

 «ةدماصملا» نيدحوملا بالطلا نم ةقبطلا هذه ةأشن ىلإ انرشأ نأ قبس دقو «ةعيفرلا

 .748و105ر144وهترال و54 4و4 صا ج( ةرهاقلا )رابألا نبإل ةلكتلاعجار )0(

 . قئاثولا باب ىف باتكلا اذه انرشن دقو . ه0 ص ا, جةلكتلا عجار اشيش
 . 507 ص ١ جةلكعلا عجار (4) . 308 راالا ص ١ ج ةلكتلا عجاد (؟)

 . 1١97 ص برغملا نايبلا )١( .مو صار جةلكتلا (0)



 تس 99#

 « بالطلا ءالؤه نأش امس دقو . نمؤملا دبع ةفيلخلا رصع ذنم ء رضحلا بالطو
 ناكو ©)ةظوحلم ةناكم هيدل مل تناكو ءروصنملا بوقعي ةفيلحلا دهع ىف اهسالو
 موقيو « ءالعلا رباكأ نم بختني « شكارم ةرضحب رضحلا ةبلط ىلع مدقملا

 دمحم ىلأ لثم « ءالجأ ءالع بصنملا اذه ىلوت دقو « ةرشابم هنييعتب ةفيلخلا

 , ©©9لبق نم ىلاملا نحرلا دبع هيبأو « ىلاملا
 ىحورلا ساسألا روطت - ؟

 ةيدحوملا ةفالخلل

 « ديحوتلاو ةمامإلا ةركف ىلع ءانمدق امسح ءاهتيادب ىف ةيدحوملا ةلودلا تماق

 ةيدهملا بوثب حشتيال معز ةلودلا ةساير ىف ماقو « ترموت نبا ىدهملا فوت الف
 « ةيركسعلا اهلوص تمظعو « ةلودلا ةعقر تعستاو « ةيحورلا ةمامإلا وأ

 « خذابىويند كلم ىلإ « نمؤملا دبع دي ىلع ةيدحوملا ةفالخلا تلوحن « ةيسايسلاو
 دق « ةيدحوملا ةلودلا تناك نإو « ًائيشف ًائيش ةيدهملا ةمامإلا ةركف تضاغو

 لئاسرلاو بطخلا ىف ًامئاد هتعنو « ىدهملا ىركذ سيدقت ىلع ةصيرح تنابل

 ةادانملاو « ةكّسلا ىف همسا ركذو : « مولعملا ىدهملا « موصعملا مامإلاب  ةيمسرلا

 دهع ىّبح كلذ ىلع رمألا رمتساو . ةالصلا تاقوأ ىف ةمدقلا ةيربرللا هرئاعشب

 . اهتعورو اهّمظع جوأ ةيدحوملا ةلودلا تغلب هيفو « روصنملا بوقعي ةفيلملا
 اهسح نكي ملو ؛ نيدلا مولعو ةعبرشلا نم آنكمتم « ًارينتسم املاعروصنملا ناكو

 نينمؤملاوأ « ةيدحوملا ةديقعلا ريدقت ى ةالغلا نم «ةيبهذملا هتافرصت نم دعب نيبت
 غرلابو « هناطلسو هتبيه مظع نم غرلاب هنأ ديب « ترموت نبا ىدهملا ةمصعب
 « ىكلاملا بهذملا بتك ةدراطم لثم « ىدملا ةديعب ةيبهذم تاربيغت نم هب ماق امم

 نم ىوضنت كلذ عم تثبل ةيدحوملا ةفالحلا نإف « ىرهاظلا بهذملا ءايحإو
 جوتت ةيمسرلا اهلئاسر تثبلو « « ةيدهملا ةوعدلا » ءاول تحن ةيروتسدلا ةيحانلا

 , ؟06 مولعلا ىدهملا موصعملا مامإلا نع اضرلاب )
 ىوس « ذئدنع نكت مل ةيدحوملا ةديقعلا نأ ىف « كش ةمث كي مل هنأ ىلع

 )١( ص بجعملا ىف ىثكارملا ١١8 « باتكلا اذه نم 544 ص عجارو .
 . 84و ؟م» ص برغملا نايبلا (؟)

 ةعومجم نم نوثالثلاو ةساخلاو نوثالثلاو ةعبارلاو نوثالثلاو ةيناثلا لئاسرلا عجاد (*)
 .(1؟؟9و9١15و ١4 ص) روصنملا ةفيلحلا نع ةرداص ىهو « ةيدحوملا لئاسرلا »
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 « ترموت نبا ىدهملا موسر ىلع « ىدحوملا ةفيلخلا ءاقب نأو « ىمسإ راعش ش
 راعش تحن « نيدحوملا ةملك عمج ىلإ هب دصققي « ىلكش ءارجإ ىوس نكي مل

 اط ناك « ةيدحوملا ةفالخلا بناج نم ةميكح ةسايس هذه تناكو « دحوم

 . قرفتلاو ةنتفلا راطخأ نم اهتيامحو « ةلودلا ناكرأ ميعدت ىف ىوقلا اهرثأ

 ثدحلا عقو ءروصنملا ةفيلخلا دلو نومأملا ىلعلا ىنأ ةفيلخلا دهع ناك الف

 نومأملا ردصأو « ىحورلا اهراعشو « ةيدحوملا ةفالخلا روتسد ىف « مسجلا

 نمو « ةكسلا نمو « ةبطحللا نم ىدهملا مسا ةلازإب (ه5117) ريبشلا هموسرم

 لمعلا ناكىلا « ةيربربلا هرئاعشب تاولصلا دنع ءادنلا عطقو ؛ةيمسرلا تابطاخما

 ىف حرصي نأ نع نومأملا مجحب ملو « ةيدحوملا ةلودلا ةيادب ذنم اهعابتاب ايراج
 مامإلابو ىدهملاب » ترموت نبا فصو نأ « هسفنب هأشنأ ىذلا ىمسرلا هباتك

 ©0هيلع ءاضقلاو هذبن بجي هنأو « لطاب رمأو ةعدبو قافن وه امنإ « موصعملا
 ةروطسأو « ترموت نبا ىدهملا ةروطسأ ىلع ةئيرج ةبرضب ىضق اذكهو

 اهلظ ىف عيوبو « ترموت نبا اهم حشنا ىلا ةروطسألا ىهو « هتمصعو هتمامإ

 ساسألا ىه تناكو « (م1151ةنسريمسيد ) ه0 18 ةنس ناضمر ىف زيلجب] لبحي
 . ةيدحوملا ةلودلا مايقل ىحورلا

 مهثامعزل هلتقب « نيدحوملا ةبصع ىلع نومأملا ىضق دقف كلذ نع الضفو

 ىف ةميدقلا مهلابجم اومصتعيل نوقابلا رفو « مهمظعم ىف ىتح « هتعيب اوثكن نيذلا
 ةيدحوملا ةفالخلا تدقفو « ممصلا ىف ةيدحوملا ةماعزلا تبرض كلذبو « للمنيت

 . ةيداملاو ةيبدألا هتميق  اهترزاؤمو انوع ىف هل ناك « ادضع كلذي

 موسر ىف ديدج روطت عقوف « نومأملا دلو « ديشرلا ةفالخ تناك مث
 خايشأ ةرزاّؤم ةيمهأب رغش ديشرلا نأ كلذو . ةيحورلا اهسسأو ةيدحوملا ةفالحلا
 « ةيدحوملا ةفالخلا بناج ىلإ مهتداعتساو « مهئاض رسا ىلإ هجئناو « نيدحوملا

 « ةفالخلا عم مهنواعتو « مهئالو قباس ىلإ اودوعي نأ « نودحوملا ءامعزلا لبقو

 « ةكسلاو ةبطحلا ىف ىدهملا ركذ نم «تناكامك ةيدهملا ةوعدلا موسر دوعت نأ ىلع
 نأ لبق « هيلع ايراج لمعلا ناك ام تاذ رغو « تاولصلا ىف ةيدحوملا تاءادنلاو
 « هذيفنتب ماقو « كلذ ديشرلا لبقو . ةيدهملا ةوعدلا ءاغلإب هموسرم نومأملا ردصي
 ىوس ذئموي نكت مل اهنأ ديب . تناك امك ةيدهملا ةوعدلا موسر تديعأو

 ٠ باتكلا اذه نم مالا ص عجادو « 5548و 50ص برغملا نايبلاف نومأملا موس رم عجاد )020(



 تحاول ع

 ةلحرم ىف تلخد نأ « ةيدحوملا ةفالحلا ثبلت ملو « تهاب حبشو « ىلكش ءارجإ

 . موتحما اهمئاضق ىلإ ريست تذخأو « ريخألا اهنالحتا

 ةيركسعلا ملظنلا -"

 ةلودلا دامع « ةيادبلا ذنم تناك « ةيركسعلا ةوقلا نأ ىف كش ةمث سيل

 ثيح نم «ةيدحوملا ةلودلا لظ ىف ةيركسعلا تامظنتلا تغلب دقو «لوألا ةيدحوملا

 . ىالسإلا برغلا ىف « ىرخأ ةلود ةيأ ىف هغلبت مل اغلبم ةماخضلا

 دقو . ةيدحوملا شويجلل ىسيئرلا ردصملا ىه « ةيلبقلا دوشحلا تناك دقو
 « هتمامإ ترموت نبا ىدملا نلعأ اًئيح « ةعضاوتم ةروصب دوشحلا هذه تأدب

 لوأوه ىدهملا ناكو . ندطبارملا ةيراحمل بهأتي ذخأو « ةيدحوملا لئابقلا هتعيابو
 لكل لعجو « افوفص مهترف « نيدحوملا هراصنأل ايركسع اماظن عضو نم
 ةليلق ىهو « نيطبارملاب ةرم لوأل ةيلبقلا دوشحلا هذه تقتلاو . ًآبيقن مهم ةرشع
 ىعت ايدل ةسايملا تناكف « مكحم ىركسع ماظن نودو « ةدعلا ةليلق « ةبهألا

 تبشن ىلا « ىلوألا ةريغصلا كراعملا ىف امتاراصتنا تناكو « ماظنلاو حالسلا نع

 . اهعومج مكضت ىف دعاستو « اهمادقإو اهمزع نم ىكذت « نيطبارملا نيبو اهني
 « ةريحبلا ةعقوم انينثتسا اذإو « ماظتنالاو عمجتلا ف ىدحوملا شيحلا أدب اذكهو

 شويحلا نإف « شكارم راوسأ تحت لوألا ىدحوملا شيحلا ظعم ايف ىف ىلا

 نمؤملا دبع ةفالخ ذنم تداعو « ةبرضلا هذه نم تضمن نأ ثبلت مل « ةيدحوملا

 . اهمخضتو اهتعنم قباس ىلإ
 دحاولا » هيهجو دحأ ىلع بتك « ضيبأ اللع ةيادبلا ذنم هشيحل ىدهملا ذختاو

 نم امو » ىناثلا هجولا ىلع بتكو « « هللا ةفيلخ ىدهملا . هللا لوسر دمحم . هللا

 ضايبلا ثبل دقو .©7« هللا ىلإ ىرمأ ضوفأو . هللاب الإ يفوت امو . هللا الإ هلإ

 « هيلع بتكت ىلا تايآآلاو ةيعدألا رييغت عم نكلو « ًارهد ىدحوملا ملعلا راعش

 ودبي امسح « ةيدحوملا ةلودلا دهع رخاوأ ىف «ودبي ايف كلذ دعب مناولأ تربغ مث

 « ه 509 باقعلا ةكرعم ىف نويلاتشقلا همنغ ىذلا ىدحوملا ملعلا ناولأ نم كلذ

 . ؟9ىكلملا شغرب ريد ىف مويلا ىح ظفحي ىذلاو
 قاطن عستا « نيدحوملا ءافلخلا لوأ « ىلع نب نمؤملا دبع دهع ىو

 رئاس تناد نأ دعب كلذو « ةلئاه ةدايز اهدوشح تدازو « ةيدحوملا شويا

 . باتكلا اذهزم ١5ص عجار (8) باتكلا اذهزم لوألا مسقلا نم١ ه4 ص مجاد (1)



 توم

 مضرلابو « ةيدحوللا شويملا ىف اهدوشحب مهاست تذخأو « ةعاطلل برغلا لئابق

 نمؤوملا دبع عاطتسا دقف «ضحم ىلبق ساسأ ىلع اهميظنت ىرجب ناك دوشحلا نأ نم

 نأو « ةيلبقلا دوشحلا هذه نيب فلي نأ « ةفلتخما لئابقلا فيلأت ىف هتسايسب

 عاطتسا دقو « ىدحوملا شيحلا دامع ىه تناك ةقسانتم ةميظع ةدحو اهنم لعجي

 نيعبسو ةسمخب ةياورلا هردقت ًارارج ًاشيج ةيقيرفإ وزغل دشحي نأ نم نموملا دبع
 دقو .©7رصعلا كلذ ىف لئاه مقر وهو « لجار فلأ ةئامسخو سراف فلأ

 «ىدحوملا شيلا ريسم ةقيرط « ةبسانملا هذه ةيشوملا لاخلا بحاص انل فصو

 اذإف « ليحرلا لبط توص ىلع « « حبصلا ةالص بقع ربسلا أدبي نأ اهنص الخو
 وحن هنم دعب ىلع ريسيو نايعألاو خايشألا هلوح عمتجا ل ةفيلخلا بكر

 فلغملا هتوبات ىف وهو « ناهع فحصم ىيلخلا بكوملا مدقتيو 2« سراف ةئام

 «بيجن هلمحي جدوه ىف عوضوم «رمألا توقايلاب عصرملاو « بهذلا حئافصب
 .ةلودلارباكأو ءارزولاف « لوبطلاو دونبلا مث «هدالوأ هئارو نمو ةفيلحلا هعبتيو

 ناك اذإف « هروط دحأ ىدعتي الف « محازت نود « اهيترت ىلع شويحلا ريستو

 مضت شيحلا ةلحع تناكو « اهزنم ىف ةليبق لك تلزن « لوزتلا تقو
 جاتحي ام لكو « فرحلا بابرأ رئاسو عانصلا عيمج « نؤملا دراوم بناج ىلإ
 ©0« مقم مهعم رفاسملا نأك» هيلإ

 ةبهاذلا ءاوس « ةيدحوملا شويحلا عيمجتل ًازكرم « حتفلا طابرو الس تناكو
 ةقطنملا تناكو « سلدنألا ىلإ روبعلا دصقت ىلا كلت وأ « ةيقيرفإ ىلإ اهنم
 نيزختل ةيلاتتم ةريبك زكارم ةدع ىوتحت « ةتبسو الس نبب امف « « الامش ةعقاولا

 لضفملا روبعلا قيرط ناكو . ةدئاعلاو ةبهاذلا شويحلا دادمإل ةمزاللا نؤملا

 « ريغصلا رصقلا وأ ةدومصم رصق « ةريزحلا هبش ىلإ « ةيدحوملا شويجلا
 « ةريزحلا هبش ىف لضفملا اهوزن عضومو . ةتبس ىبرغ ةبيرق ةفاسم ىلع عقاولا
 , نمؤملا ديع ةفيلخللا هب ماق امم غرلاب كلذو « ءارضحلا ةريزحلاوأ فيرط رغث وه

 نوصحلاب اهديوزتو « ةيدحوملا شويحلا لوزتل قراط لبج دادعإ نم
 . ةمزاللا قفارملاو

 رصع ذنم « نيدحوملا راكتبا نع عسبلا نبا ةياور ىلإ انرشأ نأ قبس دقو
 ططخلا اساسأ ٠ تقولا كلذ نم تذخنا ىتلا « ىدحوملا عبرملا ةطخل « نمؤملا دبع

 )١( ص ةيشوملا لللا  .1١8ص ةيشوملا لللا (؟) 115.



 كل اح

 لعجي « ةكرعملا طيسي ىف ةعبرم ةراد عنصت » نأ اهتصالخو « ةبدحوملا عافدلا

 قراوطلاو « لاوطلا ا:ةلا ممسديأب لاجرلا نم فص « عبرألا اهتاهج نم هيف

 مهئارو ص 2 اناناانع نئارخاو قوردلا باعصأ مهئارو نمو « ةعئاملا

 . اعبار ًافص ةامرلا ءالؤه ءارو نمو « ائلاث ًافص اجلا اف ىلاخْلا باعصأ

 صصخت ناسرفلا فوفص تناكو . « ناسرفلا ىوق طبارت « ةعبرملا طسو ىفو
 نأ عيطتست ةعيرس جراخم اهل حتفتو « عبرملا بناوج عيمج ىن « ةنيعم ةنكمأ اهل

 . ( هاشملا) ةلاتجرلا ماظنب لخت نأ نود «ةيلخادلا اهنكامأ ىلإ دوعت مث ءاهنم قلطنت

 اذإف « ةفيفخلا تاوقلا اهديئرت « ةدهاجملا ةعوطتملا تاوق لوألا موجملاب موقيو

 « ةيماظنلا ةيدحوملا دونحللا فقاوم ىتح مدقتي نأو « ءالؤه دري نأ ودعلا عاطتسا

 نم ةامرلا هلبقتساو « قرتخيال ىذلا ىديدحلا دسلاك همامأ بارهلا ةلمح فقو

 قرتخي نأ ودعلا عاطتسا اذإف «٠ ةراجحلاو ماهسلا نم ليسب لابنلاو ىسقلا ةلمح

 « هدرل نيبهأتم عوردلاو فويسلا ةلمح هلبقتسا « بارحلا ةلح مهو لوألا فصلا

 لك دعب ودعلا عاطتسا اذإف « ةيلخادلا نكامألا نم مهتنواعم ىلإ ناسرفلا ردابو

 ىدحوملا شيجلا موقي كئدنعف «٠ نيحانحلاو بلقلا ىلع بلغتي نأ « مدقت ام

 وأ ةقاسلا ىهو « عبرملا نم عبارلا علضلا تاوق مدقتنو « ةريخألا ةبرضلاب

 اهدوقيو « صاخلاا سرحلا اهسالو « دنحلا ةوفص نم نوكملا « ىطايتحالا

 زارحإ ىلع دعاست « ةيطايتحالا فوفصلا هذه تناكام ًاريثكو « هسفنب ةفيلخلا

 نم قاطن لخاد انايحأ عنتمت تاوقلا هذه تناكو . امتريخو اهتعاجشي رصنلا

 ودعلا ىف كلذب نخفتف « ةليوطلا بارحلا اهنالخ نم زربت « ةيديدحلا لسالسلا

 , ©2اهْم وندلا ىلع أرتجا ىبم

 شويكا دشخ ىلوألا ةماعدلا وه « لبق نم انرشأ امدح ىلبآلا عمجنلا ناكو

 ىلا « ةيسيئرلا ةيدحوملا لئابقلا نم عمجم دوشملا ظعم تناكو « ةيدحوملا

 ىمتني اهمظعمو « مها امانركد ىلاو « ةيدحوملا ةلودلا لكيه اهلإ زكتري .
 « سلدنألاو برغملا ىف ةيدحوملا تاوزغلا قاطن عستا املو . ةدومصم ىلإ

 جاتحت امب « ةيدحوملا سويحلا دادمإل « اهدحو ىبكت ةيربرعلا لئابقلا دعت ملو

 فئاوط ةلامسا ىف ريكفتلا ىلإ ةيدحوملا ةفالحلا تدمع « ةمخضلا دوشحلا نم هيلإ

 )١( ص خابشأل نيدحوملاو نيطبارملا دهع ىف سلدنألا خيراتو « 48 ص ةيشوملا للخلا 448

 . باتكلا اذه نم لوألا ميقلا نم 745 ص عجارو . ؛موو
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 ناكو « اهتاوزغو اهمورح فلتخم ىف مه ةناعتسالاو « ةيقيرفإل نيحزانلا برعلا
 برعلا كتئلوأب مدطصا انيح كلذو « نمؤملا دبع ةفيلخلا كلذ ىف ركف نم لوأ
 كلذ ىف حجني مل هنأ ديب « ةيدهملل هحاتتفا مث « ةياجبل هحاتتفا دنع ةرم لوأل
 رافنتسا ليبس ىف لذب « فسوي بوقعي وبأ هدلو ةفالحلا ىلوت الف . ركذي احاجن
 « ةفعاضم ًادوهج سلدنألاب داهحلا ىف ةكراشملا ىلإ اهتلاّتساو « برعلا فئاوط
 رعشلا هيجوت ىف كرتشا نمم ناكو « ل ةنانرلا دئاصقلا هيجوتب كلذ ىف ناعتساو
 : اهعلطم ىلا ةعئارلا هتديصق مهلإ هجوف « ليفط نبا فوسليفلا هبيبط مهلإ

 بئاغرلا ءانتقاو ىداعألا وزغل >> براضملا وحن ليخلا رودص اوميقأ
 ملسو لاله برع نه « ةريبك فئاوط ةلاّئسا ىف « ةلواحما هذه تحجنو

 مهرمغو « ةدهاجلا ةيدحوملا شويحلا ىلإ ماضنالا ىلإ « مهريغو حايرو ةبغزو
 قبس اهسح هلك كلذو « حالساو ءاسكلاو لاملا ند « هتالصو هتاماعنإب ةفيلحلا
 , ©0هءعضوم ىف هانلصف نأ

 «ةيدحوملا شويحلا ىف اماه احانج «برعلا فئاوط فلؤت نيملا كلذ نمو
 نيبت هنأ دبي . سلدنألاو برغملاب ةيدحوملا تاوزغلاو بورحلا رئاس ىف كرتشتو
 « ىدحوملا شيلا ىلإ برعلا كاثلوأ ماهضنا نأ « عئاقولا نم ريثك ىف « دعب ايف
 2 هتكراشم ىف مهعفن نم رثكأ ناك مررض نأو « ؟حداف ًايركسع أطخ ناك

 صرفلا زاهنا فغشو « ءالولا مدعو بلقتلا نم هب نومستي اوناك امل كلذو

 .سلدنألاو ةيقيرفإ ىف عئاقولا نم ريثك ىف ىدحوملا شيحلا اولذخ دقو . ةحناسلا
 قيقحم ىلإ ىمري « ةيبرعلا فئاوطلا هذهل « ةيدحوملا ةفالحلا باذتجا ناك دقو
 مهم ةناعتسالا ىناثلاو « رمتسملا مهيرختو منيع نم ةيقيرفإ ذاقنإ ىلوألا : نيتياغ
 ةيقيرفإ ىف اوثبل ملأ «ثداوحلا ءوض ىلع نيبت نكلو . سلدنألاب داهجلا لامعأ ىف
 نيب تقولا لوط نوبلقتي « ةيناغ ىب ةروث مايأ لاوط « رامدو بيرخت لماع
 طيبثت لماع سلدنألاب ةيدحوملا تالمحلا ف اوناك مهنأو « نيبراحتملا نيقيرفلا
 ةلاّهسا ىف « اهتسايس ىف ىضملا نع لدعت مل ةيدحوملا ةسايسلا نأ ىلع . نالذخو
 نولغشي ةيدحوملا ةفالحلا دهع رخاوأ ىف هارئف . ةياهلا ىح مهعناصمو برعلا
 « ىدحوملا ةفيلخلا ىرنو . ةظوحلم ةناكم « اهريصم فييكت ىفو « امنوئش ىف
 انايحأو « طلُملْلا برعب نيعتسي « هيسفانم نيبو هنيب ةيلهألا برها مارطضا دنع

 . باتكلا اذه نم 5١ - هو ص عجاد )20(
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 ىرنو « فئاوطلا هذه خياشم نييعتب موقي هارنو « رباج ىبو نايفس برعب

 « ةيدحوملا ةلودلا ةايح نم « ةمساحلا ةريخألا ماوعألا ف بعلت ؛ فئاوطلا هذه

 . هرطخ هل ًارود اهرياصم ىف
 احانج سلدنألاب ىدحوملا شيحلاب فلؤت « ةيسلدنألا تاوقلا تناكاذكو

 ةيدحوملا شويحلا اهرهشت ىلا بورحلاو تاوزغلا رئاس ىف كرتشتو « اماه

 تاوقلا تناكو . ةينابسإلا كلاملا ىف وأ لاغترملا ىف ءاوس « ىراصنلا دض

 تناكو « سلدنألاب مالسإلا ةيضقل اهئالوو « اهتبردو اهتعاجشب زاتمت « ةيسلدنألا

 مظعم ىف ودغتو « ىراصنلا لاتقب امري « ةيدحوملا شويحلا ةعيلط ىف لتاقت
 . رصنلا لماوع نم الماع نايحألا

 « ىركلا تاوزغلاو تالمحلا ىف هشويج دوقي « ىدحوملا ةفيلخلا ناكو

 ًارمتوم دقعي «وزغلا ةيادبوأ « ةكرعملا بوشن ليبق ناكو « سلدنألاو برغملاب
 ةداقلا ءار آل ناكو . ©20هتداق ءارآ ىلإ هيف عمتسيو « وزغلا ةطخ عضول ًايبرح

 ريغ ثداوحلا تلد دقو « عومسم ىأر ةريزحلا هبش تاوزغ ىف « نييسلدنألا

 تبرض « لاتق ةئبعت شيحلا ءىبع ىمو . مهحصنو مهئارآ ةمالس ىلع « ةرم

 لسالسلاب تطيحأو « ضيبألا ىدحوملا ملعلا اهقوف عفرو « ءارمحلا ةفيلخلا ةبق
 سرحلا امم فحبيو « شيلا ةقاس ىف ةداع برضت تناكو « ةمخضلا ةيديدحلا

 نولمحي ءربربلا دنحلا نم ةبخنو « ديبعلا دنحلا نم ةداع فلأتي وهو « قيلحلا

 ىلإ ةجاح ىف ةكرعملا لالخ هتاوق ىأر ىتبم « ةفيلخلا ناكو « ةليوطلا حامرلا
 «رصنلازارحإ ىلع كلذب اهنواعيو « هتاوق رزأ دشيو « هسفنب ةقاسلا دوقي « نوعلا

 « نيرثثش ةبكن ىف فسوي بوقعي ىلأل ثدح انك «ةفيلخلا كلهف ةثراكلا عقت دقو

 . باقعلا ةعقوم ىف رصانلل ثدح انك « را لإ السر

 ةناعتسالا نم « اهدهع رخاوأ ىف « ةيطبارملا شويجلل ثدح ام رارغ ىلعو

 هشيج ى ئراصنلا ةقزترملا دشح ىلإ « ىدحوملا ةفيلخلا أكب « ىراصنلا ةقزترملاب
 ةلاتشق كلم ىلإ نومأللا ءاجتلا ةصق فرعن نحنو . نومأملا ةفيلخلا مايأ ذنم كلذو

 ناسرفلا نم ةقرفب هايإ هنوع ءاقل «هيلإ هعفد ىذلا حدافلا نعلاو « ثلاثلا ودنانرف

 ىجحي همصخ ةلتاقم ىلع اهب نيعتسيو «٠ برغملا ىلإ امم ربعي ىكل « ىراصنلا
 « شكارم ىف ىراصنلل ةريبك ةسينك ماقت نأ اهنمو « هنم ةفالخلا عا ازتناو ءرصتتملا

 )١( ةحول « ةمامإلاب نملا » ىف ةالصلا بحاص نبا 141١ .



 بتايا أ

 ةينارصنلا ةوقلا ساسأ ىه ٠ سراف ةئامسمح وحن اهددعو « ةقرفلا هذه تناكو
 « نومأملا دهع ىف ىراصنلا دنحلا بعل دقو . ىدحوملا شيحلااب مورلا شيج وأ
 دض ذئثموي ةيدحوملا ةفالحلا اهضاخ ىلا كراعملا ىف « ةمساح اراودأ ديشرلا هدلوو
 < ةريبك ةينارصن ةيلاج « ةينارصنلا ةقرفلا ةياعر تحت شكارمب تماقو « اهموصخ

 كلذكو « ةيادبلا ذنم ىدحوملا شيحلاب لوبطلاو دونبلا تلمعتسا دقو
 تناكو « اهيلع ىرجت ةنيعم ظظنو « ةصاخ قرف اهل ناكو « ةيدحوملا ليطاسألاب
 موقي نأ بحي ماع ءارجإ لك دنعو « ةكرعملا ءدب دنعو « ليحرلا دنع لمعتست

 لكشلا ريدتسم وهو « ليحرلل برضي ىذلا ريبكلا لبطلا اهنم ناكو « دنحلا هب
 ناكو « ةفاحلا بهذم « نوللا رضخأ بشخ نم اعارذ رشع ةسخ هرود غلبي
 عفترم ناكم نم « موي فصن ةربسم ىلع عمسيو « تارم ثالث ليحرلل برضي
 « ىهاونلاو رماوألا ةعاذإل لمعتست لئاسرلا تناكو . 22هيف حيرال موي ىف

 . ماعطإلاو لافتحالاب كلذ نرتقي رصنلا دنعو . تاراصتنالاو

 « ئدحوملا شيحلا تازايتما صخأ نم تاكرلاو تاماعنإلا تناكو

 روجألا حنم نع الضف لمتشي كلذ ناكو « اهتوقو ةلودلا راهدزا نابإ ى اهسالو
 5 ىسكلاو ةحلسألا عيزوتو « ماعطلل بدآم ا ةماقإ ىلع « دنجلل ةيطعألاو
 ةقشو ةطسقو ءاسكو ةماعو ةرافع نم لماك مقط نع ةرابع سرافلا ءاسك

 لكلرانيد ةئام ىلإ انايحأ نايعألاو ةداقلل لصت ةيبهذلا دوقنلا نم غلابم ادع اذهو

 + ارانيد نورشع سرافللو « مهم لكا رانيد ةئام برعلا خايشأل كلذكو ,20مهنم

 « ةيدحوملا شويحللا دشح ساسأ « انمدق امسح وه « ىلبقلا ماظنلا ناكو

 . ماعلا رافنتسالا دنع « ةلاّتجرلاو ناسرفلا نم اهلع نيعتي ام ةليبق لك مدقتف
 دا نرسل « ىربحلا دشحلا ماظن بناج ىلإ كلذك موقي عوطتلا ماظن ناكو

 ©9ةعوطملاب ءالؤؤه ىمسيو « فيلكت نود عوطتلا ليبس ىلع دنحلا نم ةريبك
 بالجتساب « داهجلل دادعتسالا دنعو « تقولا سفن ىف ةيدحوملا ةفالخلا ىبعتو

 « ىبسكلا كلذكو سورتلاو عوردلاو تاضيبلاو حامرلاو ةحلسألاو ددعلاو ليخلا

 . نيعم ماظن قفو دنحلاو ناسرفلا ىلع اهعيزوتو
 ذنم اصوصخو « ةيرحبلا ىوقلا ةيمهأ نع ةيدحوملا ةفالحلا لفغت ملو

 ,.10/6 ص ةماغإلاب نملا ىف ةالنملا بحاسص نيا (8) 2.118 ض ةيشوملا للحلا )١(
 . ١74 ص برغملا نايبلا (؟)



 خا

 «نيدحوملا ءافاحللا لوأ نمؤوملا دبع رصع ذنمو . سلدنألاو ةيقيرفإ ىلع تلوتسا
 ىنعت « ىدحوملا لوطسألا اياقب نم ابلإ لآ ٠ الضف « ةيدحوملا ةفالحلا ىرن

 أشنأ دقو . سلدنألاوأ ةيقيرفإ وأ « برغملا هايم ىف ءاوس ةيرحبلا عئاطقلا ءاشنإب
 وأ ةئامثالث وحن غلي عئاطقلا هذه نم ًامخض ًاددع هدهع رخاوأ ىف نمؤملا دبع

 نع الضف « لوطسألا ناكو « ريمكلا ىدحوملا لوطسألا دامع تناك« ةئاعبرأ

 سلدنألا ىلإ قيضملا ريع ؛لئاحلا اهداتعو « ةرخازلا ةيدحوملا شويحلا لقنب همايق
 لاغتربلا هايم نم « ةيسلدنألا ءيطاوشلا ةسارحب موقي « ةبوألاو باهذلا ىف

 هايم ىبح ةيلامثلا برغملا ءىطاوشو « ةيقرشلا رئازحلاو ةيسنلب هايم ىتح « ابونج
 ةرومعملاف طبارت « ةريبك تادحو ىدحوملا لوطسألل تناكو . ةيدهملاو سنوت

 بعل دقو . ةيبونحلا لاغتربلا هايم ىف انايحأو «سداقو ةقلامو «سنوتو «ةتبسو
 كلذكو «لاغترملا عم ةيدحوملا ةفالخلا كراعم ىف ةماه ًاراودأ ىدحوملا لوطسألا

 «ةيقرشلارئازحلا حاتتفا فو «ةيناغ ىب عم عارصلا ثداوحو «ةيدهملا حاتتفا ىف

 . اهموصخ نيبو اهنيب عارصلا نطاوم نم اهربغو
 وه لوألا : نيتماه نيترازو وأ نيناويد ىلإ لكوت « شيحلا نوئش تناكو

 ىلع فرشي « دنا نم بلاغلا ىف نوكي « ريزو هسأر ىلعو « ركسعلا ناويد

 دب, قيك انيآز دقو: . زيقلا ناويد وه ىناثلاو .©207شيحلا نوئشب قاعتي ام لك

 نقراملاوأ موصحلا داعبتسال ايفسعت ءارجإ « ةيدحوملا ةلودلا ةيادب ىف زييكلا
 ىفمب ءارجإلا اذه روطت مث « مهم شيحلا فوفص ريهطتو « مهمادعإ.وأ
 ليبق زيبقلا ىرجي ناكو ءدنحللا نم ةوفصلا رايتخا ىلإ فرصني حبصأو « نمزلا

 « مامز زييملاب لمعيو « ىدحوملا ةفيلخلا امم علطضي « ةماه برحوأ ةوزغ لك

 ناويد ىلوتي ناكو . زييقلاب اوزاف نيذلا .انحلا ىلع تاكربلاو ماعنإلاب نرقيو
 كفيلا ل ين ينوب تو 29 زييقلا ناويد يا مسي ريزو « زييملا

 وثش ىف ةباتكلاب نوصتخم رثكأ وأ بتاك « ةباتكلا ناويد ىف

 نم « لكدنيتب 75 روبقو ىدهملا ريق ىلإ ىدحوملا ةفيلخلا جح ناكو
 عالطضالاوأ « وزغلا مزتعي اًهيح ةرايزلا هذه موقي ةفيلخلا ناكو «ةروثأملا موسرلا

 . نميتلاو عيجشتلا ناونعو « ةكرابم ةكرح اعاد ردتعت تناكو «رومألا مئاظعب

 نمؤومادبع ذنم ءايوقألا ءافلخللا لظ ىف « ىدحوملا شيحلا هغلب امم مغرلاب هنأ ديب

 .ب ١6١ ةحول ةمامإلاب نملا ىف ةالصلا بحاص نبا (؟) 1١4١. ص برغملا نايبلا )١(
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 ةمث هب دجوت تناك هنإف « ةوقلاو ةماخضلا نم « روصنملا دهع ةيابن ىح
 ىضوف كلذ نمو . ةلئؤملا ثراوكلا عوقو ىلإ رخآل نآ نم هضرعت « تارغث
 ناكو « ةمراح ةيوق ةدايق نمؤملا دبع دعب نم شيجلل نكت مل هنإف « ةدايقلا
 ةكرعملا وأ وزغلا عوقو ليبق ابلاغ ميو ء فورظلا ىلع فقوتي ةداقلا رايتخا
 راثثتسا ناكو « هشيحل لوألا دئاقلا وه ًائاد ةفيلحلا رابتعا عم اذه « ةبقترملا
 ىف ثدح امك لشفلاب ىهتني « هتداق نم ءاربخلل هعامسا مدعو « ةدايقلاب ةفيلخلا

 ىلإ روصنملا قفوي ملو . نيرنش ةعقوم ىف ثدح امك ةثراكلاب وأ « هذبو ةوزغ
 ةداقلا اهسالو « هتداق حصنو همزح لضفب الإ « كرألا ةكرعم ىف رهابلا هرصن

 بترني امم « ةرهاصملاو ىبرقلا تالصب ابلاغ رثأتي ةداقلا رايتخا ناكو « نييسلدنألا
 اهنرمخخو اهتيافك ىلع « ةيسلدنألا ةدايقلا ظح ناكو . ءافكألا ةداقلا داعبتسا هيلع
 ةيقسولا ةدايقلا مظنت قى ىضوفلا هذه تدأ دقو « اليئض ةريزحلا هبش بورحب
 انف حولي ناك فورظ ىف « ةرم ريغ ىدحوملا شيلا ةميزه ىلإ : اهرايتخاو

 . هنم بيرق رصنلا أ

 ىف 'ىسلا هرثأ كلذك ثدحي « ةيدحوملا شويحللا ىف نيوملا لالتخا ناكو
 برغملا قامعأ نم نيوُملا طوطخ دادتما ناك دقو . اهتردقمو شويحلا هذه ةيافك
 مغرلابو ٠ لالتخالا اذه ىف ببس مهأ «ةليوط تافاسم «سلدنألا ىلإ رحبلا ريع
 نإف « وبس ىداو ىف اهسالو « ةئبسو الس نبب امف ةلئاهلا نيوكلا دعاوق ةماقإ نم

 « ودعلا ىضارأ ىف لغوتتو « ة ةريز زدلبا هبش ىلإ ربعت اًئيح تناك « ةيدحوملا شويا

 لالتخا ىلإ نايحألا ضعب ىف ىدؤي « صقتلا اذه ناكو « اهنيومت ف صقنب رعشت
 اهف انثدحت دقو . توقلا نع ثحبلاب دنحلا ظعم لاغشنا ىلإو «هلك شيلا ماظن
 . ىدحوملا شيحلا ماظن ىف ةفسؤملا ةرهاظلا هذه نع « ةرم ريغ « مدقت

 اهتردقيو « راصحلا نف ىف اهقوفت « ةيدحوملا شويحلا هب زاتمت ١ ,هأ نم ناكو
 ةقوفت كلذ ىف قوفتت تناك دقو . ةكاتفلا تالآلاب « ةعينملا ندملا ماحتقا ىلع
 7 تانيصحتااو راوسألا عنمأ تناكو « ةيطبارملا شوبحلا ىلع « ًاحضاو
 ىف قوفتلا اذه ىلع نودحوملا للد دقو . ةرهدملا تالآلا هذه تابرض تحن
 راهنت تناك انيح « لاغترلا وأ اينابسا ىف وأ ةيقيرفإ ىف ءاوس « ةريثك ثداوح
 نمانلو ءةردللا ممتال آو مهقئاجم فصق مامأ « ةعينما عالقلاو ندا تانيصحت

 نصحو شّرطو . ةيقيرفإب ةيدهملاو نارهو راصح ثداوح ىن ةزراب ةلثمأ كلذ



 تك 4-

 تفلي امم هنإف « ىرخأ ةهج نمو . لاغتريلاب بلشو سناد ىنأ رصقوأ رصقلا
 اوناك لب ءاهنيسحتو ةميدقلا تالآلا لامعتسا ىلع اورصتقي مل نيدحوملا نأ « « رظنلا

 فو . ةبهلملا ةديد4لا تاركلاو ةراجحلا فذقت « ةفذاق ةديدج تالآ نولمعتسي

 نوقاطي « اهراصح نيح ةلبل ىف نيدحوملا ىرن سلدنألاب ىدحوملا دهعلا رخاوأ
 ابحصيو « ديدحلاو ةراجحلا فذقت تالآ  ةرصاحما ةينارصنلا تاوقلا ىلع

 نوقوفتي تقولا سفن ف نودحوملا ناكو .©ةيئادبلا عفادملا هبشت « دعرلاك ىود
 « ةميظعلا سويلطب ةبصق لالطأ تلازامو « ةيعافدلا تآشنملاو نوصحلا دييشت ىف

 قوفتلا اذه ىلع ًادهاش موقت « ةلبلو ةيليبشإ ىف ةيدحوملا راوسألاو « رباج ةعلقو

 ةعيسض+ نو

 رذعتو « ةيدحوملا شويحلا تقعسو « ةموئشملا باقعلا ةبكن تعقو املو

 ةيعافدلا ةبحلا ترابا « سلدنألا ىلإ اهدوشح ثعبت نأ ةيدحوملا ةقالملا ىلع

 مهتلتو « اهرصن رامث ىتجتل ةينارصنلا ةينابسإلا كلاما تضهنو « ةيسلدنألا
 تلغشو « نودحوملا ةالولا لغشو « تعاطتساام ةضيهمللا سلدنألا ءالشأ نم

 نم ةيدحوملا ةفالخلا ىمرك لوح بشن امب « ةيقابلا ةليلقلا ةيدحوملا تاوقلا

 نب هللا دبع دمحوبأ ضبنف 2 سلدنألاب هادص ددرتو « برغملاب أدب « فالخ

 دض ةفالحلاب هسفنل ىدانو « ةيليبشإب الوأ ٠ لداعلاب بقلتملا « روصنملا بوقعي

 سيردإ ىلعلا وبأ هوخأ ةيليبشإب ًاضيأ هدعب نم ماقو « دحاولا دبع دمحم ىنأ هع

 نأ دعي « اهريصمل سلدنألا تكرتو « هسفنل ةفالحلا ايعدم « نومأملاب بقلتملا

 ق كفقت.نأ « ةعضعملا اهاوقو اهدراومب لواحن « ةيدحوملا ةفالخلا اهبلع تلخت

 تناك دقف « تابيه نكلو «ةينابسإلا حتفلا شويج نم « اهلع قفدتملا ليلا هجو

 « سلدنألا تدقف نأ ناكو « ردقلا ةفك ىف فحجترت « اهلك سلدنألا رياصم

 - نرق عبر نم لقأ ىف « ىربكلا اهدعاوق رث

 سلدنألاب ةيدحوملا ةموكحلا

 ناكو 0 عباطلا اهلع بلغي « سلدنألل ةيطبارملا مكحلا ظن

 ركب ىنأ ني ريس لثم « نيل حبب اقوم «ةيدمالا ديو اح تس

 مهريغو « ةيناغ نب ىبحيو « ناكتلويت نب لهزمو « جاحلا نب دمحمو « ىنوتمللا

 تناكو « ىثدملا عياطلا ىلإ ليمأ تناك « ةيدحوملا مظنلا نكلو . ةداقلا رباكأ نم

 ) )1١باتكلا اذه نم ؛و+ ص عجاد .
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 عاد رف دابا اب ديال تناكامك سلدنألا ةريزج هبشوأ « سلدنألا
 نم ًارطق « هيلا ةمنرل طين و: فوملا رس طاح رس

 0 ىه « تالامعوأ تايالو ةدع ىلإ متسقتت تناكو . ىربكلا ةيدحوملا ةلودلا
 « اههزاوحأو ةدرامو سونيلطبو « هربايو ةجابو « (اهزاوحأو بلش ) برغلا

 شكرأو ةنوذشو شيرش دعاوق ىلع لمتشتو « ةعقر اهمظعأ تناكو ةيليبشإو
 ةسايب ىلع لمتشتو « اهزاوحأو نايجو ؛ اهزاوحأو ةبطرقو ؛ هجتحإو ةنومرقو
 ءاهزاوحأو ةيرمللأو بكنملاو ةطسبو شآ ىداو ىلع لمتشتو ةطانرغو ؛ ةدبأو
 ؛ ©0ءارضعلا ةريزحلاو ةعبس ىلإ انايحأ مضت اهتالامع تناكو « اهزاوحأو ةقلامو

 رئازخلاو ةينادو ةبطاشو ةريزحلاو « ةنولطسق دعاوق ىلع لمعشتو ةيسضالبو
 « تنقل ىلع لمتشتو ةيسرمو ( ةيناغونب اه لقتسي نأ لبق كلذو ) ةيقرشلا

 وأ هتوخإو ةفيلخلا ءانبأ ةداعتايالولا هذه كح ىلوتي ناكو . ةقرولو ةلويروأو
 سلدنألابةماعلا ةيدحوملا ةموكحلا زكرم ىه ةيليبشإ ةنيدنم تناكو . هراهصأ و هتبارق
 دقو « ةيركسعلاو ةيفارغخلاو ةينارمعلا «ثعاوبلاو بابسألا نم هحرش مدقت امل
 ةريصق ةرتفل نكلو « نمرملا دبع دهع رخاوأ ىف ةبطرق ىلإ ةموكحل اهم تلقت

 تاكو... ىدحوملا دهعلا ةيابن ىح ام تيقبو « ةيليبشإ ىلإ تديعأ مث « طقف

 «هتوخإ وأ ةفيلخلا ءانبأ نم دحاو بلغألا ىلع «سلدنألل ماعلا مك احلا بصنمىلوتي

 كلذو « نموملادبعزب فسوي بوقعيوبأ ديسلا ةفيلحلا ءانبأ نم هالوت نم لوأ ناكو
 مظتني ناك « ةيليبشإ ىو . ©0ةيليبشإ خايشأ ةبغرل ًاقيقحت كلذو « ه ه0 ةنس ف
 نمي انايحأ عطسي ناك « رغص ىدحوم طالب « هيخأ وأ « ةفيلحلا دلو لوح

 دقو « ةرصاعملا ةيسلدنألا تايصخشلا رباكأ نم « مكاحلا ديسلا لوح فتلي
 : ةيايبشإ مكح ىلوتي ناك اًيح فسوي بوقعي ىأ ديسلا طالب نأش اذه ناك
 ةعضب اهب ماقأو « ةفالكلا تموغر انيك ةيلأ ةاقاو كعب اهلإ داع امل كلذ دعب مث

 ةفيلخلا هدلو اس ماقأ نأ مايأ « ةيليبشإب ىدحوملا طالبلا عطس كلذكو . ماوعأ
 روصنملا هدلوو بوقعي ىنأ دهع ىف ةيليبشإ تيظحو « روصنملا بوقعي فسوي وبأ
 « ظعألا ةيليبشإ عماج لثم ةميظعلا ةينارمعلا تائشنملاو حورصلا نم ةفئاطب

 «روهجباب جراخ ةيدحوملا نيتاسبلاو روصقلاو « ( ادلاربخال ) ةعئارلا هتعموصو
 . هعضوم ى هانلصف نأ قبس امم اهريغو « ةنايرط ةرطنقو « جرفلا نصحو

 . باتكلا اذه نم ص عجار (8؟) .  باتككلا اذه نم ١ق 084 ص مجاد )2(
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 « ىدحوملا ىلاولا بناج ىلإ مضت « ةيلحما امتموكح ةيسلدنأ ةيالو لكل ناكو
 بصانملا ادع اذه « ةيابحلا ىلع فرشملاو « لمعلا بحاصو بتاكلاو ريزولا

 تاموكحلا هذه فلؤت تناكو . اهريغو ىروشلاو ةبطخلاو ءاضقلا نم ةينيدلا

 . ءاضقلاو ةباتكلا بصانمب ةداع نوصتخي مهو « سلدنألا لهأ نم ةداع ةيلحلا
 رباكأ ةيلحلا مهتاموكح ىف نومدختسي «هتوخإ وأ ةفيلحلا ءانبأن م ةداسلاضعبناكو

 ديعس ابأ ديسلا الثم ىرتف « شكارم طالب ةنس ىلع ايرج « سلدنألا باتك

 بتاكلا « هتباتكل مدختسي « ةطانرغل هتيالو نيح « نمؤملا دبع ةفيلخلا نبا

 دهعلا رخاوأ ىف ىرنو . 90 ىبنعلا ديعس نب كلما دبع نب دمحأ ريبكلا رعاشلاو

 مدختسي «ةيسنلب ىلاو نمؤملا دبع نب فسوي نب دمحمنب ديز ابأ ديسلا «ىدحوملا

 رابألا نبا وه اهئارعشو سلدنألا باتك مظعأ نم ابتاك « هتباتكو هترازول

 لثم « نيدحوملا ىلإ «ةساسحلا بصانملا ضعب دنست تناك هنأ ديب .©9ىعاضقلا

 ىلإ بلغألا ىلع دتسي ناككف دعاوقلا مكح امأ . لامعألاو ةيابحلا ىلع فارشإلا

 . ىدحوملا مكحلل مهصالخإو مهئالوب قوثوملا « نييسلدنألا نم ماكح

 ىف ذختت « ةماعلا ةيدحوملا ةموكحلا زكرم اهنوك نع الضف ةيليبشإ تناكو

 وأ « رحبلا ءارو نم ةمداقلا « ةيدحوملا شويبلبا عمجتل ًازكرم « تقولا سفن

 . برغملاب املاطوأ ىلإ ىرحأ ةرم رحبلا ريعتل « وزغلا نم ةدئاعلا

 ًاصاخ احانج فلات « هعضوم ى انركذ اهسح ٠ ةيسلدنألا تاوقلا تناكو

 نم ريثك ةسارحب موقت تناكو « ةريزحلا هبش ىلإ ةدفاولا ةيدحوملا ةويحلا ىف

 تايماحلا ضعب عم كارتشالاب امإو « ةلقتسم امأ « دودحلا قطانم ىف نوصحلا

 ةدايقلا بناج ىلإ « ةصاخلا ةيسلدنالا اهتدايق سلدنألا دنحل ناكو . ةيدحوملا

 داشرإلاو هيجوتلا ىف ةماه ًاراودأ بعلت ةيسلدنألا ةدايقلا هذه تناكو « ةيدحوملا

 ىربكلا كراعملا ضعب ىف

 تناكع ةيسرمو ةيسنلب ةقطنم ىنعأ « قرشلا ةكلمم نأ ركذلاب ريدج وه اممو
 ةموكحل (م 1١1/1 ) هه51/ ةنس ىف نيدحوملا ىديأ ىف اهطوقس لبق ةعضاخ

 تثبل دقو «ةصلاخلا ةيسلدنألا ديلاقتلل ًاقفو اهمكح موقت تناك « ةضحم ةيسلدنأ

 «ىوق ىسلدنأ عباطب ظفتحت « اهيلع نيدحوملا ءاليتسا دعب ىتح مناد ةقطنملا هذه

 ,ضعب نم كلذ عجريو . برغلا فو طسولا ىف ةيسلدنألا قطانملا ةيقي نع اهزيع

 )١( صاج (145) ةطافرغرابخأ ىف ةطاحإلا ١14 ) ) 7باتكلا اذه نم 48 ص عجار .



 تاق

 ةفيلخلا ىدل « دعس نب دمحم هديمع ةافو دعب شيندرم لآ ةوظح ىلإ هوجولا
 ىف مهذوفنو مهناطلسل شيندرم لآ ءاقبتسا ىلع ةفيلخلا ةقفاوم ىلاو « ىدحوملا
 كلذ دعب « ةيدحوملا ةموكحلا ناطلس عضعضن املو . نيح ىدم ةقطنملا كلت

 (ه5094) باقعلا ةعقومىف ةيدحوملا شويا ةبكن رثأ ىلع « نرق تلث وحنب
 قطانملا لوأ « كلذك سلدنألا قرش ناك « ةيلحملا ةيدحوملا تايماحلا تفعضو

 ةيسرم ىف « دوه نب لكوتملا دي ىلع « ةيسلدنألا ةيريرحتلا ةكرحلا اب تماق ىلا
 ىوس كلذ نكي ملو . ةيسنلب ف شيندرم نب نايز ليمج ىلأ سيئرلاو « اهزاوحأو
 قرش ىف ىدحوملا مكحلادض تمرطضا ىلا ؛ ةيسلدنألا ةيموقلا ةكرحلل ديدجت
 . نرق عبر ءاهز ةدماص تشبلو « شيندرم نب دعس نب دمحم دي ىلع « سلدنألا

 ملو « ةفيعض تناك « ةيسلدنألا ةيموقلا ةكرحلا نم ةريخألا ةلحرملا هذه نأ ديب

 ةيادب تناكف « ةيلاوتملا اهناجهو ةينارصنلا كلاملا بثوت ءازإ « دومصلا اهل بتكي
 . رايمنالا ريذنو ةنحملا

 ةيسلدنأ ةيموق ةكرح ةمث تناكف «سلدنألا طساوأ ىف رمحألا نب دمحم ضبمو
 ةقيقدلا فورظلا ىف « ةيلحملا ةيسلدنألا ةيموقلا تاكرحلا هذه تناكو . ىرخأ

 نولب غبطصت « ةيريرحتلاو ةيموقلا اهتفص نم يغرلابو « اهف لمعت تناك ىلا
 ةريزحلا هبش ىف تيقب ىلا « ةيدحوملا ىوقلاو تاماعزلا تناكو « ملثوم ىراحتنا
 تافالحلا هب تقاحأ ىذلا «شكارم شرع ىف اهعاطأو « ةصاخلا اهعيراشمب لغشت
 نصب رثملا اهتادعأ ةعفادم ىف ريكفتلا وأ « سلدنألا ةيضقب ماههالا نع « نئفلاو
 « ءادعألا كئلوأ عناصت سكعلاب تناك لب « نابسإلا ىراصنلا ىنعأ ء ان
 تيل دقو . اهضارأو سلدنألا نوصح نم اهديب ام مهعطقتو « مهنوع دمتستو

 اهنكلو « سلدنألاب ىدحوملا مكحلا زكرم « ةفالحلاب نومأملا ةعيب ىح ةيليبشإ
 ةيلحم ةموكح اهم تماق  (ه 575 ) برغملا ىلإ ةريزحلبا هبش نومأملا رداغ ذم
 ءاوضنالا نيبو « لالقتسالا نيب ددرتت تذخأ مث « ةيدحوملا ةفالخلا لظ ىف
 لظ تحت ًارمخأو « ةيدحوملا ةفالخللا لظ تحت ةراتو « ةرات دوه نبا تحن
 بارطضا هلك ةبيصعلا ةرتفلا كلت سلدنألا مكحناكو . ةيقيرفإب ةيصفحلا ةلودلا
 ةمث تناك لب « قطانملا نم ةقطنم ةيأ ىف « ةدحوم ةموكح ةمن نكت ملو « ىضوفو
 ةيليبشإ فو « سلدنألا طساوأ ىو « قرشلا ةقطنم ىف ةديدع ةيلحم تاموكح
 . هنطاوم ىف هلك هانلصف امسح « برغلا دعاوقو


