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 ةيسسلدنألا ةيركفلا ةكرحلا

 ىدحوملا رصعلا لالخ

 ىناثلا مسقلا

 ديزي نب دواد . ىملسلا دمحم نب نمح رلادبع . ىراضنألا نوحمس نبا . بدألاو وحنلا و ةغللا ءالع

 . ىركبلا ديبع نب دمحم نب هللا دبع . ىرضحلا نوكلم نبا . ىوحنلا ىراصتألا رهاط نبا . ىدعسلا

 .ىركبلا بهو نبا . ىدزألا نودعس نبا . فورخ نبا . ىشحلا رذ وبأ . ىوحنلا ىرضحلا ناميلم
 . ىدحوملا رصعلا لالخ ىسلدنآلا رمشلا ةضهن . نيبولشلا لعوبأ . ىريزحلا رماع نبا . ىعذ ربلا نبا

 بلاغ نبا . نوبلغ نبا . رواغم نبا . ىدزألا ةيفاعلا ىنأ نبا . سوبح نبا . هبارطضا ىف ةنحما رثأ

 دمحم . ىييحتلا سيردإ نب ناوفص رحب ىبأ . ىبطرقلا ضايع نبا . هرعش نم ءىث . ىفاصرلا ىبنلبلا
 . هريش نم ءىش « لحكلا جرم سيردا نب دمحم . قيرح نبا . فصانملا نبا . ىنوباصلا دمحأ نبا

 سابعلا وبأ . ىمخللا جاجح نب دمحم نب دمحأ . هرعش نم ءىش . ليبشإلا مهسنب مهاربا . نومزح نيأ

 . ىيعاوملا ةريخ نب مساقلا وبأ . ىدحوملا رصعلا ىف باتكلا مالعأ . ربجم نب ركب وبأ . ىوارحلا

 ةلاحرلا . ةرشحم نب لضفلا وبأ . ىراوهلا جاجح نب نسحلا . ىراصنألا ريملا دم- نبا سدوره نبا
 , شايعنب ىلع نسحلاوبأ . شايع نب زيزعلادبع نب دمحم . شايع نب نسحلا وبأ . شايع ونب . ريبج نبا
 دمحم نب دمحأ . نانحلا نب هللا دبع ىبأ . باطخ نب كلملا دبع نب زيزع . شايع نب زيزعلا دبع نب دمحأ
 رصعلا ىف نوخرؤملاو ةاورلا . ىوزخملا ةريمعنب فرطملا وبأ . ىنيعراا مصيه نبأ . ىولبلا ىعاضقلا

 نب كلملا دبع . ةلصلا ةلص مث « ةلكتلاو ليذلا مث رابألا نبا ةلكت مث لاوكشب ةلص . ىدحوملا

 مساقلا وبأ . ىدزألا دمحم نب دمحأ . ىناسفلا كردم نبا . ىشكارملا دحاولا دبع . ةالصلا بحاص

 ديعسزبا . هثارتو هراث آ . ىعاضقلا رابألا نبا . ىمخللا موسق نبا . ىنيعرلا ناميلس نب ىسيع . ىحالملا

 . ىثك ارملا كلملا دبع نبا . ريب زلانبا . ناطقلان با . ىشك ارملاىراذعنبا . ىمللانوترف نبا . ىملدنألا

 نمم « ىسلدنألا ركفلا مالعأ نف هريبك ةفئاط قباسلا لصفلا ىف انضرعتسا

 ناديمف اوزرب نمو «بدألاو ةغللا نيبو اهنيب اوعمح نمو «ةينيدلا مولعلا ىف اوغبن
 قى ةبلاغلا ةرثكلا مدقت اوف انيب ايسح رهو « ىدحوملا رصعلا لالخ « فوصتاا

 اهتتحم سلدنألا هيف زوجت نأ ردق ىذلا ءرصعلا كلذ ىف ىسلدنألا ركفتلا ناديم

 دي ىف «ىربكلا اهدعاوق ,ضعمطوقسو « خماشلا مدقلا اهحرص فاجأ < ىربكلا

 . ةينارصنلا اينابسا



 ا

 نم ةبقحلا كلت ىف ىسلدنألا ركفلا مالعأ ةيقب ضرعتسن نأ نآلا ديرنو
 . ىرخألا ريكفتلا نيدايم ىف اورهظ

 اص 4 اه

 مهو اهبلإ امو بدألاو وحنلاو ةغللا ءالع نم ةفئاط ركذب كلذ ىف أدبنو
 تايصخش مهنم ترهظ نكلو « رظنلا تفلت ةرثك ةيددعلا ةيحانلا نم اوسيل

 . رارقتسالاو ةضهنلا روصع نم « رصع ىأ ىف اهناليثم نع لقتال « ةزراب
 فرعيو نايج لهأ نم . ىبيقلا دمحم نب نب دمحأ « ءالؤه نم ناك

 « ةيبرعلاو بادآلا ام سردو « ةيسرم ىلإ حزن مث « هدلبب سرد . ىردنفلاب
 ىلإ هل تناكو « اتقو اهم رقتساو « اهابعأ نم شلأ ةدلب ىلإ لقتنا مث ابف عربو
 .©)ه هووةنسلوألا عيبررهش ىف ةيسرع قوتو «بطلا ملع ىف ةكراشمكلذ بناج

 سرد « ةبطرق لهأ نم « ىراصنألا نوحمس نب نايلس نب ركب وبأو
 ناكو « هنارقأ رئاس قاف ىتح وحنلا ملع ىف عربو «بادآلاو ةيبرعلاو تاءارقلا
 ملع ىف ةكراشم هاو « ةيبرعلا سردي ناكو « وحنلاب هيرصاعم ملعأ هنأب فصوي
 دمحم ىنأو « ءاضم نب رفعج ىنأ لثم «هرصع مالعأ نم ةدع هنع ذخأو « باسحلا

 .©0ه 077 ةنس ةبطرقي فوتو « قب نب مساقلا أو « ىجرزحلا دمحم نب قحلا دبع

 فرعيو « أشن هبو « سلدنألا قرش لهأ نم ىملسلا دمحم نب نمحرلا دبعو
 مايأ ةفرعمو « تاغللاو بادآلا ىف عربو « هعقص باطقأ ىلع سرد . ىبانكملاب

 هلو « ةيموزللا لئاسرلا ءاشنإ ىف اردتقم ؛مظنلا ديج ابتاك اكو « اهلاجرو برعلا
 , 29ه هال ةنس شكارك قوتو . ةليلج ةفئاط اهنم

 لمعنم بصح ةعلق لهأ نم « ىوحنلا ىدعسلا هللا دبع نب ديزي نب دوادو
 مث « هب صتخأو « شذابلا نب نسحلا ىنأ نع اهب ذخأو ةطانرغي سرد « ةطانرغ

 نمم ناكو « هنقو ىف نييوحنلا ذاتسأ ناكو « ابلاطقأ نم عمسف ةبطرق ىلإ لحر
 « فورخ نب نسحلا ىنأو 2 نينمز ىنأ نب ركب ىلأ لثم « مالعأ هنع ذخأ

 , ©0ه ها/# ةنس ىف ةيلاع نس نع وتو « ىحاالملا مساقلا ىبأو

 أشنو « ةبطرق لهأ نم « ىرجحلا ىشرق نب ىلع نب دمحأ نب هللا دبعو

 .هؤ١ مقر ةلكتلا ىف هتحرت (؟) 308 مقر ةلكشلا ىفهتحرت ٠)1(

 . نييورقلا ةبتكمي اهيلع انرثع ريبزلا نبال ةلصلا ةلص نم ةطوطخم قاروأ.نم هتحرت انلقن (؟)
 . 406 متر ةلكتلا ىف هتحرت (4)



 م "ما"

 ىنأو « غابدلا نب ديلولا ىنآو ةمعنلا نب نسحلا ىنأ نع ذخأو ء سلدنالا قرشب
 ردصتو « تاغللا طبضو « بادآلاو ةيبرعلا ةعانص ىف رهمو « ةداعس نب هللا دبع
 ,©0هها/هةنسةبطرقب فوتو .ظنلاو رثنلا نم ظح كلذ بناج ىلإ هلناكو.انمز اهتارقإل

 سرد . ةيليشإ لهأ نم « ىوحنلا ىراصنألا رهاط نب دمحأ نب دمحمو
 قوفتو ء ايف عربو « ملسم نب نسحلا ىنأو « كامرلا نب مساقلا ىنأ ىلع ةيبرعلا
 ساف ةنيدم لخدو . دالبلا فلتخم ىف اهسيردت ىلع فكعو « هرصع نارقأ ىلع
 اهم ماقأو « مهلإ باجتساف « ءارقإلا ىف اهلهأ هيلإ بغرف « ةراجتلل ًافرتحم
 ةّضيرفلا ءادأ دعب داعو «ةرصبلاو بلحو رصمب سردو قرشملا ىلإ لحر مث « انقو
 نم ناكو . «ررطلاب  هامم هيوبيس باتك ىلع ديج قيلعت هلو « ةياجم ةنيدم لزنف
 . اههريغو « فورخ نب نسحلا ىنأو « ىشملا رذ ىنأ لثم باطقأ هنع ذخأ
 ٠ ْ , 20م م80 ةنس ةياجبي فوتو

 «ىوحنلا ىرضحلا نوكلم نب ديعس نب دمحأ نب رذنم نب دمحم نب مهارباو
 حبرشو « ىجابلا ناورم ىنأ لثم ءرصعلا باطقأ نع اهب ذخأ « ةيليبشإ لهأ نم
 ةيبرعلا ملع ىف زربو « كامرلا نب مساقلا أو « جاجح نب ديلولا ىنأو « دمحم نبأ
 بوقعيوبأ ةفيلخلا هنع ذخأ نم ناكو « !هئارقإ ىلع ماقو « اهف رهمو « بادآلاو
 حاضيإ » اهنم ةميق تافلوم ةدع وحنلاو ةغللا ىف هلو « ةلحلا نم ةددعو فسوي

 « ىجاجزلل لمحلا باتكل احرش عضوو « ىنج نبا ىناتك نيب هيف عم دقو ؛ جيلا
 0م هم.8 ةئس ةيليبشإب فوتو . اهريغو ىريمصلل ةرصبتلا باتكل رخآ احرشو

 «ةبطرق لهأ نم «ىركبلا زيزعلا دبع نب ديبع ىنأ نب دمحم نب هللا دبعو
 ديبعوبأ هدجو « فئاوطلا مايأ شيطلش ةريزج ةداس نمو « ةلبل نم مهلصأو
 مجعمو « كلاملاو كلاما بحاص رييشلا ىوغللا ىارغحلا ةمالعلا وهو ؛ ىركبلا
 هللادبع ىنأ ىلع ذخأو ءاهييرغو بادآلاو ةغللا ىف هدجك هللا ديع غينو . مجعتسا ام
 ذخأو . مهريغو زيزعلا دبع نب ركب ىأو « ىجورطبلا رفعج ىنأو « ىكم نبا
 < هه١ ةنس لوألا ىدامح ىف ةبطرقب هتافو تناكو « هدج تافنصم ةلحلا هنع
 ١ 2م ه.1/ ةنس ىف هدلومو

 ذخأ « ةيسنلب ةفاصر ىلإ ةبسن « ىفاصرلا دمحأ نب بل نب هللا دبع نب بلو

 )١( مر ةلكتلا ىف هتحرت (؟) .7.56 مقر ةلكتلا ىف هتحرت 14410 .
 2001 مكر ةلكتلا ىفهتحرت (4) .0 405 مقر ةلكتلا ىف هتجرت (؟)
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 عربو « اهميلعتب ماقو « اهف عربو « هريغو ةمعنلا نب نسحلا ىنأ نع ةيبرعلا
 هنع ذخأو « ىجاجزلا لمحل ذاشباب نبا حرش ىلع امئاق ناكو « وحنلا ف كلذك

 . 90ه ةلس وحن وتو . هرصع خويش نم ريثك

 «ىوحنلا ىرضحلا ناولسب فرعيو « بويأ ىنأ نب مان نب دمحم نب رباجو
 مساقلا ىلأ ىلع ةيبرعلا سرد مث « ةياورلاو ثيدحلاب ىنع . ةيليبشإ لهأ نم

  اهرارسأو اهقئاقد ىلع صاغو ابف عربو ءملسم نب نسحلا نأو « كامرلا نبا
 « هيوبيس باتك حرش ىلع هنم ردقأ ةيليبشإب هتقو ىف نكي ملو « اهئارقإل ردصتو
 , 29م هوالوأ 095 ةنس قوتو

 ءرذ ىنأب ىتكيو « نايج لهأ نم « ىتشملا دوعسم نب دمحم نب بعصمو
 برغملاو سلدنألاب تاغللاو بادآلاو ةيبرعلا سرد « بكر ىلأ نباب فرعيو
 . نوكلم نب قاححسا وبأ ىوحنلا ةمالعلا هتذتاسأ ةمدقم ىف ناكو « ةضيفتسم ةسارد

 بوص لك نم بالطلا « هدصقو « هرصع ىف اهساير أوبتو ةيبرعلا ف عربو
 ةبطخلا ىلو . رعشلا ضرقو « تاغللاو بادآلا ىف هتكراشم عم اذه « هنع ذخألل

 « نايج ءاضق ىلو مث ؛كامرلا نبا دجسمب ةيبرعلا ئرقي ناكو « اتقو ةيليبشإ عماج

 ىفيلأت هلو «ةيبرعلا ءارقإل امم ردصتو . ساف ةنيدم هتايح رخاوأ ف نطوتساو
 ساف ةنيد فوتو . ضورعلا ىف ةلاسرو ء ؛ قاعتا ىأل رسلا بيرغ حرشو»

 . 290م 504 ةنس لاوش ربهش ىف

 « ةيليبشإ لهأ نم ىوحنلا ىرضحلا فورخ نب ىلع نب دمحم نب ىلعو
 « نامزق نب ناورم ىبأ نع ذخأو «لوصألاو مالكلا سرد . فورخنباب فرعيو

 عطقناو « ةيبرعلا ف عربو « ىدعسلا ديزي نب دوادو « نوكلم نب قاحيإ ىنأو

 ةبطرقو ةيليبشإب « هتايح لوط اهئارقإل ردصتو « نيزرابلا اهتمثأ نم حبصأو « ا

 قوفتو . بلح ةدم ماقأو « قرشملا ىلإ لحرو . ةتبسو سافب برغملابو « ةدنرو

 روبشملا هحرش فلأو . ةلخلانم ةرهمح هنع هذخأو «هيوببس باتكح رش ف صخأألاب

 فلأب اهنع هلصوف « شكارع رصانلا ةفيلحلا ىلإ ةخسن هنم لم هنإ لاقيو « هيلع

 ملع ىف ةكراشم هل تناكو « ىجاجزلل لمحلا باتكل احرش كلذك فلأو « رانيد
 . ةرظانملاو ةرضاحملاو سردلا ىف عراب بولسأ اذ ناكو . تاءارقلا فو ضئارفلا

 )١( مقر ةلكتلا ىف هتحرت (؟) . 445 مقر ةلكعلا ىف هتحرت 588 .

 . 1088 متر ةلكتلا ىف هتمجرت ()



 ها

 ,©0م 5: ةنس ةيليبشإب فوتو . رصعلا خويش نم ريثك همزالو هنع ذخأو

 « ةرباي لهأ نم هلصأ « ىومألا كلملا دبع نب دمحم نب ةحلط نب دمحأو
 ىف عربو « هريغو « ةحلط نب ركب ىنأ هيخأ نع ةيبرعلا ذخأ « ةيليبشإب أشنو
 98:7 هةنسوحن ىف فوتو. هنعذخأو فيل آتكلذ هلو «ضورعلاو وحنلاو بدألا

 «ةيسنلب لهأ نم « ىدزألا نودعس نب . . زيزعلا دبع نب دمحم نب هللا دبعو
 ءاهلونفيو اهم ةلماكلا ةفرعملا لهأ نم ناكو « اهيف رهمو بادآلاو ةيبرعلا سرد
 كلذ بناج ىلإ ناكو « طحلا عيدب « اققحتم « انقتم « ةغللاو ةيبرعلا ىف ًازربم
 29 ه5177ةنس رخآ ىف وتو ..ءاس'ورلا ضعب نع بتكو « رثنلاو مظنلا عراب

 نم ةدع نع ذخأ « ةبطاش لهأ نم « ىركبلا بهو نب دمحم نب دمحأو

 ىلإ « ةيبرعلا ةعانص ىف رهمو . امهريغو تاع نباو حون نبا لثم هرصع باطقأ
 ابحاص ناكو و :رابألا نبا لاق . طورشلا دقعو « لئاسملا ظفح ىف هتكراشم بناج
 ركب ىأ نع ذخألاب وه درفناو « حون نبا نع ذطخألا ىف اكرتشا « هللا همحر ىنأل

 ضقن دعب اهنع اهلهأ ءالجإب ىراصنلا ماق اًئيح ةبطاش هنطوم رداغو . ؛ قيتع نبا
 .«©ةلويروأ ةنيدم كلذرثأ ىلع فوتو « ه 54ه ةنس ناضمر ىف كلذو مهننده

 نم « ىجرزحلا ىراصنألا دمحأ نب هللا دبع نب ماشه نب ىبحن نب دمحمو
 « ةيبرعلاو تاءارقلا سرد « ىعذرلا نباي فرعيو ءارضحلا ةريزحلا لهأ
 ىدنرلا ىلع ىلأو ء فورخ نب نسحلا ىنأو « ىتشحللا رذ ىنأ نع ةيبرعلا ذخأو
 2 غئاصلا نب نسحلا ىنأو « دشر نبا ىضاقلا نع كلذك ذخأو « مهريغو

 ىف امامإ ناكو « مهريغو نيبولشلا ىلع ىنأو « هيخأو هللا طوح نب دمحم ىنأو
 « هيلع ىنثي نيبولشلا هذاتسأ ناكو « اهف امدقم « اهلإ اعطقنم ةيبرعلا ةعانص
 دئاوفب حاصفإلا باتك ٠ « اهم تافلؤوم ةدع اهف هلو « اهف هقوفتب دهشيو
 ةرغ » باتكو « « لاعفألا ةينبأ صيخلت ىف لاقملا لصف باتكو » « حاضيإلا
 حزتو . ىتش نونف ىف اضيأ كراشب ناكو . « حاضيإلا تايبأ حرش ىف حابصإلا
 سنوتب وتو . هنع ذخأو رابألا نبا هيقل كلانهو « سنوت ىلإ هتايح رخاوأ ىف

 قو © ١ ص ؟ ج تايفولا تاوف فو « ؟468 مقر ريبزلا نبال ةلصلا ةلص ىف هتمجرت )1١(
 . ( روصملا طابرلا طوطخم نم لوألا ءزملا ) كلملا دبع نبال ةلكتلاو ليذلا

 . 3511١ مقر ةلكعلا ىف هتحرت (؟) . 088 متر ةلكتلا ىف هتحرت (؟)
 51١. متر ةلكتلا ىف هتحرت (؛)



-845- 

 ©2)ه 545 ةنسم ىرخألا ىدامح ربش ىف

 نع ذخأ « ةبطرق لهأ نم « ىراصنألا ىسوم نب دمحم نب سيردإو

 ةيبرعلا ىلإ لامو « هللا طوح نب دمحم ىنأو « بيطحلا ىبح نب رفعج ىنأ
 ىف نويلاتشقلا اهكلمت نأ ىلإ « ةبطرقب اهمارقأل ردصتو « ابف عربو « بادآلاو
 تناكو « ءارقإلا اهب فنأتساو « ةتبس ىلإ رحبلا ربعو اهرداغف ءاه ”8ا“ ةنس

 ) وتو « رثثلاو ظنلا ىف ةكراشم هل
 هيبأ نع ذخأ «نايج لهأن م « ليقعلا فاطع نب نيصحلا نب دمحأ نب ب نسحلاو

 قوفتلا قطانم نم نايج تناكو «بدألاو ةغللا ف عربو «هدلب خايشأ نم هربغو

 , ©9هتافو خيرات انل ركذتإلو . ؛ديردنبا ةروصقم »فحرشهلو «ةيبرعلا ةسارد ىف

 عربو ةيبرعلا سرد « ةبطاش لهأ نم « ىوحنلا دلخم نب دمحم نب دمحمو

 «ىجاجزلل لمحلا ٠ حرش ىف باتك هلو . سلدنألا برغ ىلإ هدلب نملقتنا مث ءاهف
 , ©هتافو خيرات انل ركذت ملو

 نم هلصأ نأل « ىريزحلاب فرعي ةيليبشإ لهأ نم رماع نب ىلع نب ىسومو
 ةيبرعلا ىف رهمو « ةيبرعلاو ثيدحلاو تاءارقلا سرد « ءارضحلا ةريزحلا نم

 باتك ىف حرش هلو . هب رثؤيو « هنع ذخؤوي »2 هرصع قار سنا قف ةقع تاكو

 رخآ باتكو « ىريمصلل « هرصبتلا » باتكل حرشو « ىديبزلل « ةماعلا نحل

 + ©هتافو خيرات ىلع كلذك رثعن ملو « حاضيإلا حرش ىف حاضيتسالا » هناونع

 كلذف ركألا مهطقو مهمامأ ركذب وحنلاو ةغللا ءالع نه تبثلا تبنلا اذه متخنو

 ىلع وبأ «ليبشإلا ىدزألا هللا دبع نب رمع نب دمحم نب رمع ةمالعلا وهو « رصعلا

 . ازايخ ناكو «قرزأ رقشأ ناك هنأل « نيبولشلاب ىمس هنإ هدلو لاق نيولشلا

 « ثيدحلا ةياور نم طسقب ذخأو تاغللاو بادآلاو تاءارقلا ن نيولشلا سردو

 ءرهز نب ركب ىنأو ء لاوكشب نبا لثم هرصع باطقأ نم ةرهمح نع ىورو
 رثوك نباو « شيبح نباو ءءاضم نباو «لهسلا ديز ىنأو «هنوب نب دمحم ىنأو

 ىذلا اهمامإ ادغ ىتح ابف غبنو ةيبرعلا ةسارد هيلع تبلغ نكلو . مهريغو
 رئاس نه لاحرلا هيلإ دشت تناكو « ًارهد ةيليبشإب اهئارقإل ردصتو « ىراببال

 . 1١84 مقر ةلكتلا ىف هتحرت (؟) 051 مترةلكتلا فجرت )١(

 . 1648 مقر ةلكتلا ىف هتحرت ( ؛) . 595 مقر ةلكتلا ىف هترت (+)

 . 3075 مقر ةلكتلا ىف هتعبرت ( 0 )



 ةدينوح

 « برغملاو سلدنألا ءاحنأ رئاس ى هتيص عاذو ءهيلع علضتلاو «هنع ذخألل قافآلا
 رعشلا دقثب ةفرعم اذ ناكو « عفادم نود برغملاو قرشملاب ةيبرعلا مامأ ناكو

 هللادبع ىنأ ىضاقلا لثم ةلحلا نم رثك هنع ذخأ « ءاقلإلاو ملعتلا ىف اعراب « هريغو

 نب رع نأو « قيشر نب ركب ىأو « ىدزألا سابعلا ىأو < ضايع نبا

 شكارم ىلإ رحبلا ربع . رهز نبأ ىلإ ةيليبشإب ًاعطقنم ناكو . مهريغو هللا طوح
 ءاهز اهثرقي ثبل دقو « ةيبرعلل هتايحسركو « هدلب ىلإ داعو « روصنملا مايأ
 امامتإ « ةثطوتلا باتك فلأو « ىلوزجلا ةبوسنملا ةساركلل حرش هلو « اماع نيتس
 ةنس رفص رخاوأ ىف ام قوتو « ه ه51 ةنس ةيليبشإب دلو . ةروكّذملا ةساركلل

 , ©)اهايإ نييلاتشقلا راصح ءانثأ ء د46

 نب # نع

 ءاقلحللا ناكو « اعم برغملاو سلدنألاب ىدحوملا رصعلا لالخ رعشلا رهدزا
 دييأت ىف « حيدللو ةداشإلا رثأ نوردقيو « ديحلا رعشلا نوقوذتي نودحوملا
 ميلع اوقدغأو « ءارعشلا ىلع يياعر اوغسأ دقق مث نمو « ةفالخلاو و ةلودلا ةبيه
 « ىؤارحبا لثم ابدل نورثألا اهاؤارعش ةيدحوملا ةفالخلل ناكو . تالصلا

 « نطاوملا فلتمم ىف مهدئاصق نومظني ؛ مهريغو « ريم نباو « نومزح نباو
 بق نوديشي « اهريغو لالبإو مدقمو حوتفو ةيالو نم « ةديعسأا تابسانملاو

 . اهدعسو اهدجمو ةيدحوملا ةفالخلا ةوقب

 ةوقلاو راهدزالا نم ايلاع ىوتسم ةرتفلا كلت ى سلدنألا ىف رعشلا غلبو
 ءارعشلا ىرايقو « اهئياعرب هتلظأو « هردق تردق ىلا « ةيدحوملا ةفالخلا لظ ىف
 . اهركذب ةداشإلاو « ةيدحوملا ةفالحلا حيدمىف نمْوملا دبع دهع ذنم «نويسل ألا
 ىعيبط دادتما ىوس بكت مل ىدحوملا رصعلا لئاوأ ىف « ىسادنألا رعشلا ةضبن نأ ىلع
 مل ىذلا ريصقلا نيطبارملا دهع انينثتسا اذإ كلذو « فئاوطلا ذنم ةمدقلا اضل
 ةضبنلا بحت مو . ةيطبارملا ةلودلا نم «ةياعرلاو ريدقتلا نم ءىشب رعشلا هيف ظحم
 سكعلاب لب « ىدحوملا دهعلا رخاوأ ىف «رايبنالا رصع ىف ىتح «ةيوقلا ةيرعشلا
 سلدنألا ىو ةئحلا نم خيرصلا ف تردصو . امارطضاو ةوق ةنحما امداز دقف
 رغعشلا نأب دهشيام «ةيكبملا دئاصقلا ررغنم « ٍبولغملا اهبعشو «ةبهاذلا اهدعاوق ءاثرو

 ةنس طابرلا ) لاسنقورب قيل ذاتسألا ةيانعب روشنملا ريبزلا نبال ةلصلا ةلص ى هتحرت )١(
 .. ( طي ربلا فحتملا طوطخم نمعيازلا ءزحلا ) كلملا دبع نبال ةلكتلاو ليذلا فو 214 متد ( 47



 -ك4م-

 .هتعورو هتوق ةورذ « ةيسلدنألا ةمآلا ةايحنمةيساوملا ةرتفلا كلت ىف غلبدق «ىسلدنألا

 ىدحوملا رصعلا ىف اورهظ نيذلا « ءارعشلا هأ « ىي ايف ضرعتسن فوسو

 « تاح امي اهبلإ مهسذجت ةيدحؤملا ةفالحلا تناك دقو «برغملاوأ سلدنألاب ءاوس

 .ىربكلا ةيدحوملا ةلودلا راطقأ نم رطق ىوس « ذئموي سلدنألا نكت مو

 هللا دبع نب نيسح نب دمحم هللا دبع وبأ « ءارعشلا ءالؤه ةمدقم ىف ناك

 انل لوقي « ًاربك ارعاشو ءاققحم املاع ناكو ءساف لهأ نم وهو + سوبح نبا

 رين ف ىسلدنألا ءىفاه نبا ةقيرط وحن ىلع تناك رعشلا ىف هتقيرط نإ ىشك ارملا
 حدمو « نيطبارملا مايأ ذنم رعشلا ناديم ىف سوبح نبا رهظو . ةعئارلا ظافلألا

 وست ىلع اهم ىشخ تاقاحو مج ضعب هنع مهلإ تلقن نكلو « مهئارمأ ضعب

 ىوضنا « نيدحمملا رمأ بلغ املو : ًانيح بلش ةئيده لزنو سادنألا ىلإ رفف

 تاو « ارش قب عب قرط لب نزلا دبع قل ناو « مال تم

 ةفيليللا هدلول هدعب نم هحئادم ترثكو . اهعضوم ىف اهلإ انرشأ ىلا ”:ديصقب

 « لفاح ناويد ىف هرعش عمجو . نملا دبع ىب ءارمأوأ ء فسوي بوقعي ىأ

 ©)اماعنيعبس نع ه٠91ةنس ىف هتافو تناكو . هتيرعاش ةوقو « هتلا زج ىلع لدم

 لهأ نم « ىدزألا ةيفاعلا ىنأ نب زيزعلا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحمو

 انكمتم « ًارعاش ابتاك ابيدأ ناك . ةدنتك نم هلصأ نآلىدنتكلاب فرعيو «ةطانرغ

 « هللا طوح نب ناولس وبأ هنع ثدحو : هرصع باطقأ نع ذخأ « ةيبرعلا نم

 1 4 هرعش نمو « امهريغو ىحآالملا مساقلا وبأو

 لوطي اشيب ىذلا حرش لوطماي ىملا ةحرس اي

 لياظلا كلظ انسيبلم 2 هيف ناك شيعلا نم ضام

 لوزي نكي ملول ءحرساي اذام كيلع اذامو «" لاز
 لوبقلاو رطقلا كتبنف ىلا فندملا نع اًيح

 . ©98 هم ةنس ىدنتكلا قوتو

 « ةبطاش لهأ نم رواغم نب مكح نب رواغم نب دمحم نب نمحرلا دبع مهنمو

 باتكلا نم ناكو « هريغو قدصلا ىلع ىنأ نع ذخأو « نيققحما ءالعلا نم ناك

 : دهزلا ىف هرعش نمو « نيديحملا ءارعشلاو « ءاغلبلا

 4 18١1و 1١10 ص ىثكارملا بجعملا عجارو « 101١ مقر ةلكتلا ىف هت رت )0020(

 .148+ متر ةلكتلا ىف هتحرت ()



-1589- 

 ممر مظع لوق هيف عمتسا 2ىرقب ارابتعا فقاولا اأ

 مدأي اهمولك بونذ نم  !وفاخو حيرضلا نطب ىنوعدوأ
 ممحرلا فوئرلاب 2نظلا 2نسح ىنإفىلع اوعزجت ال تلق

 , 90ه هملا/ ةنس رفص ىف رواغم نبا فوتو
 ديجي اغيلب ًارعاش ابتاك ًاضيأ ناكو « ةيسرم لهأ نم نوبلغ نب لاجر وبأو

 « ناوفص رحب ىنأ لثم « باطقألا نم ةعامج بدألا هنع ذخأو « مظنلاو قعنلا

 وردد رم نا رد الح قر قاع هدأ: نس لمعة لاسر هعرل ناو

 ,©0و هالو ةنس قوتو « هنع ذخؤيو

 مهمظعأو « ىدحوملا رصعلا لئاوأ نم ةرئفلا كلت ىف رعشلا مالعأ نم ناكو
 ىلإ ةبسن © قاصرلاب فورعملا ءافرلا ىسنلبلا بلاغ نب دمحم هللا دبع وبأ « انأش
 «بدألاو رعشلا ف عربو « ةقلامو ةطانرغ نكسو « ةيسنابب دلو . ةيسنلب ةفاصر
 دنع نمؤملا دبع ةفياحلا حدم نم ناكو . ىطبارملا رصعلا رخاوأ ىف هروهظ ناكو
 : اهعلطم ىلا ءارغلا هتديصق هيدي نيب ىقلأو « ه 857 ةنس قراط لبج ىلع هدوفو
 دي زخم لع نم لعام تسع روطلا بناج نم ىدملا ران تئج ول
 رومغملا ببشت ملو راسل اليل ابباؤذ عفرت مل ءارهز لك نم

 هنكلو هناوفتع ىف ىتف ذئموي فاصرلا ناكو . اهعضوم ى اهلإ انرشأ دقو
 ريثك ناك دقف كلذ عمو عادبإو نانتفا هيف هل ناكو رعشلا ناديم ىف عمل دق ناك
 سفنلا زيزع ناكو . هنم ريثك ىف هتداجإ عم « هرعشب رهتشي نأ بحي ال « عض خاوتلا

 «دحأ ةمدخ ىف هسفن لذتبيالو « وفرلا ةعانص نم شيعي « ةمل 1

 همظن نمو . دحأ نم برقتلا وأ « ىنلزلا ىلإ اليبس هذختيالو هرعشب رجتي الو
 : ( ريبكلا ىداولا ) هيليبشإ رب فصي

 ةلاثيآ ةردد نه لياقم» . - هأ بح قطقلا كوهمو
 هثام ةحيفص اهتأيفل تئدص ١ ةحرس ةربجهلا عم هيلع تءاف
 هئاول لظب ىلتسا عرادلاك ةرمس ةلالغ ىف قرزأ هأرتف

 : هلوق نمو

 قافآو جورب ىتش نه سانلا ىلع اوقلأت موجنلاك قدص نايتفو

 نقولا ننال ةليعلاا ةلس. نم ةموظ قازوأ نماهانلتن هيحزت (1) 07
 . 885 مقر ةلكتلا ىف هتحجرت (؟)

 ( ١ ج نيدحوملاو نيطبارملا - 44 )
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 ادمغم وحلا ف قربلا قار نيحىلع

 هتافتلا ضايرلا ىف ىيعب تناحو

 ىقئئاف كتركذ ريخ رطس ىلع

 قار هوج ىف نزملا عمدو هابص

 قاسلا ىلع ليلق ىناساكو تسبح

 قادحأي ونريو قانعأب ليم
 ةيسنلب هنطو ىلإ اهف قوشتي « ةليوط ةديصق « ةروبشملا هدئاصق نمو

 : لوقي اهفو اهئساحمب ديشيو
 ارسن تقبع دق ديللام ليلخ
 ابسصلا ةجردمب انوتفم كنظأ

 هنإف اليلق ىناجوع ليلخ
 ىلع ابرضتلو نيرومأم ريغ افق
 هنأ ةفاصّرلاو ناعم رسحي

 اركس تحجر دقبكرلاسوؤرل امو
 اركذ ةيسنلب نم اورجأ موقلا مأ

 اًرحلا دبكلا ىف ءاملا دربك ثيدح

 ارطقلا ايقبتساف نزملل ةيقب
 ارسحباو ةفاصرلاىقسي نارطقلا ىلع

 اركو امترارق ىناودأو اعرص اهنم ىتمديوق تشير ىلا ىدالب

 ارعت ملو هالح نمانيرع نكالو اهمال بابشلا بوث اهم انسبل
 . ©0ه هال ةنس ناضمر ربش ى هقلاب قاصرلا قوتو

 ذاذفأو بدألا باطقأ نم ناك « ىبطرقلا ضايع نب ىسيع نب دمحم مهنمو

 . ةيلزغلا ةيضايعلا ةماقملا بسنت هيلإو « باتكلاو ءارعشلا

 : هلوق رعشلا نم هيلإ بسني امو
 لغد هدازرف ىف خأ نم م
 نم رسعأ ىلا ماقسلا ءرب

 . ©0ةافو خيرات هل ركذي ملو

 سيردإ نب ىسيع نب نمحرلا دبع نب مهاربإ نب سيردإ نب نارفص رحب وبأو
 « ظنلاو رثلا ف عربو « بدألاو ثيدحلا سرد « ةيسرم لهأ نم « ىبيجتلا
 ةديدع لئاسر هلو « نيديجلا ءارعشلاو « ءاغلبلا باتكلا باطقأ نم ناكو

 ةهادنو « زفتحملا ةلاجع» هامس باتك ىف اهم ردصام عمجو . ةليلج دئاصقو

 « رفاسملا داز » هناونع رخآ اباتك فلأو . « « زفوتسملا

 , ©0ه ه51 ةئس ءدلومو « ه 098 ةنس لاوش ىف ةيسرم

 ءابدأ مظعأ نم ناك . ةيليبشإ لهأ نم ىندصلا ىنوباصلا نب دمحأ نب دمحمو

 هدهاجت حشاك نم فوخأ
 هدسهاوش تدب ماقس ءرب

 هديبب اباش قوتو .

 ءلكلحتد رابألا نبال ةلكتلا و« ٠١ ص ٠١ ج ناكلخنباو ء؛ 115-54 صبجعملا عجار 2000(

 . 1856 مقر ةلكتلا ىفهتحرت (؟) .1405 مقر ةلكتلا ىف هتجرت (؟)



 بكو1-

 « هتقو رعاش ناك ىنوباصلا نبا نإ رابألا نبا لوقيو « هئارعش عملأو « هرصع

 وهو . هب اهءارعش سلدنألا تمتخو « هباهذب تبهذ بادآلا نإ ًاضيأ لوقيو

 « ةيردنكسإلاب قوتف قرشملا ىلإ ىنوباصلا نبا لحرو . ةغلابملا عباط لمحي لوق
 . ه 55٠" ةنس ىف كلذو « ةرهاقلا ىلإ هقيرط ىف وهو

 ىلاو باطخ نب كلملا دبع نب زيزع حدم ىف ةروهشملا هتديصق همظن نمو
 : اهعاطم اذهو ء ه 51 ةنس ىف هيلع دفو نيح « ةيسرم

 ىاتعإ نيح ىدنع كبتع لازأ 2باسنم كنم لايخ فيطب الهأ
 1 ٠ اهنمو

 باصلل بصلا عارتجا هيف لوطي 2نمز نم دعبل ىلايل رد ردال
 بانلا ىلحر نم اهل ىنب تعرق 2 ىطو اهدنعىب ابن فورص تبان
 باوجتل ىف ىرجتو باكرلا ىجشت 2 نكسرلع ىولأ ال ضرألا ةباوج
 : ةديصق نم هلوق نمو

 صعدلال فك نم عاقلا رصخ طبهأو 2ىحضلا ةنس نع ليللا قرف مسقأ
 ©0صرقلا لمتكم ردبلا نيبج تيأر 20ههجو تمش اذإ اقري ىرأ نأ ىلإ

 نم ىراصنألا ةحلط نب سنوي نب فلخ نب دمحم نب بوقعي نب ةحلطو
 ذخأ « ًاديجم ًارعاشو « اغيلب ابتاك ناك . رقش ةريزج نم هلصأو « ةبطاش لهأ
 , ©© ه114 ةنس ناضمر ىف وتو . هنع ىورو « هرصع خايشأ نع

 نباب فرعيو « غبصأ نب ىسيع نب . . غبصأ نب دمحم نب ىسيع نب دمحمو
 «نيطبارملا ىلع ةروثلا مايأ اهنم هوبأ جرخو « ةبطرق نم مهلصأ « فصانملا

 ظح عم هقفلا نم انكمتم املاع ناكو . اذه هدلو أشن امو « ةيقيرفإ نطوتساو
 اهنم نوتف ةدع ىف زبجارأ هلو . ديحللا رعشلا ضرقو « بدألاو ةغللا نم رفاو

 + ماكحألا باتكو «داهحلا ىف داجنإلا »باتك فلأو . «ةينسلا ملاعملا ف ةينسلا ةردلا ٠

 ءاضقلا نع فرص املو « ةيسرم ءاضق مث « ةيسنلب ءاضق ىلو هتايح رخاوأ فو
 , 29م 57٠١ ةنسرتالا عيبر رهش ىف شكارمب قوتو برغملا ىلإ داع

 ةغللا ى اعراب ناك « ةيسنلب لهأ نم قيرح نب دمحأ نب دمحم نب ىلعو
 عاذ «جاتنإلا رفاو « ًاديجم ًارعاش « اهمايأو « برعلا راعشإل اظفاح « بدألاو

 )١( 8390و 849 ص ءاريسلا ةلحلا مجارو . 118 ص ؟ ج تايفولا تاوف يف هتحجرت .
 مقر ةلكتلا ىف هتحرت (+) . 515 مقر ةلكعلا ىف هتحرت (؟) 1505 .



-591- 

 : هلوق همظن نمو «بدألا ىف بتكةدع هلو « سانلا هلوادتو سلدنألا ىف هرعش

 عمدألا كلت نيأف مايحلا ىنه ىبحاصب ليخبلا امو ىبحاص اي
 عيرألاو مهم دهاعملل ىفو اه ىكبت ال تاصرعلاب رم

 علضألا بولقلا دعب نم مقنأ اوأن دقو مايقلا اذهام دعس اي

 عقو ةبابصلا ريطالو رهز مهدعب جعاوللا حيرال تاهه

 , ©0ه 519 ةنس ىف ةيسنلب هدلبب قيرح نبا قوتو
 نكسو « دامح ىنب ةعلق نم هلصأ « ىجاهنصلا ىسيعنب دامحن ب ىلع نب دمحمو

 ةريزحلا ءاضق ىلوو « اه عمسف « سلدنألا لخد مث اهخايشأ نع ذخأو « ةياجي

 رعش ناويد هلو « ًاديجم ًارعاشو « اغيلب ابتاك ناكو ء الس ءاضق مث ءارضحلا
 . ديردنبا ةروصقمل حرشو «ماكحألا دئاوفب مالعإلا ؛باتكاضيأ هلو . فورعم
 , 200ه 574 ةنس وتو

 مساقلا نب ميهاربا نب ىلع نب سيردإ نب دمحم « مهعمأو مهربشأ نمو مهنموا

 هرصع ءارعش مظعأ نم ناكو « لحكلا جرمب فرعيو « رقش ةريزج لهأ نم
 رعشلاو « لزغلا ف صخألا ىف عربو « ديوجتلاو ديلوتلاو عادبإلا ىلع ةردقم
 . سلدنألا ءاحنأ رئاس ىف هتيص عاذو « ةطانرغ ىف انيح شاعو « ركتبملا ىصولا

 «ءاقبلا ىأ نب هللا دبعىأو «ملاسنب عيبرلا نأ لثم «رصعلاخايشأ نم ةدع هنع ذخأو

 : هلوق هرعش نمو . مهربغو رابألا نبا همحرثمو « ركسع نباو
 كعم ىبثع ىذلا لظلا لم هبلطت ىذلا قزرلا لم

 كعبتأ هنع تيلو اذإإ اعبّتم هكردتال تنأ

 : ةشولب رع ىذلا قادنفلا رهب ةثع فصي هلوقو

 رثوكلا طش نيبو تارفلا نيب 0رضخألا بيثكلا جرعنمم جرع

 روحأ فشارملا ىوحأ ىتحار نم 2ةيبهذ ةوهق اهقبتغنلو
 ربئدمو مهردم نيب رهزلاو بهذمو ضضفم نبب ام ضورلاو

 رفصعمو هرهز نم لدنصع ابرلاو حطابألا موقرم ربلاو
 . ©9م >7 ةنس لوألا عيبر رهش ىف هدلبب لحكلا حرم فوتو

 ىردزألا رفاغلا دبع نب . . ماشه نب هللا دبع نب ماشه نب ركب وبأ مهنمو

 )١( صا ج تايفولا تاوفو « 758 مقر ريبزلا نبإل ةلصلا ةلص ىف هتمجرت 7٠١ .

 مقر ةلكتلا ىف هتحرت 060 . 1550 مقر ةلكتلا ىف هتحرت (؟) :168 .
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 « بدألا ىف عربو . هرصع باطقأ ىلع ثيدحلاو هقفلا سرد . ةبطرق لهأ نم

 . روكلا ضعب ءاضق ىلوو ؛ةالولا ضعبل بتك « ًاديجم ًارعاشو اغيلب ابتاك ناكو
 . ©0و همه ةنس ءارضحلا ةريزحلاب فوتو

 ناكو . ةيسرم نم هلصأ «نومزح نب نمحرلا دبع نب ىلع ًاضيأ مهرهشأ ىمو
 « مظنلا ف فرصتلا عراب ناكو ؛ خيراوتلاو بادآلا نم انكمتم « ًاديجم ًارعاش
 دراو « انقلا ديدش ناكو » ةلمكتلاو ليذلا ىف كلملا دبع نبا لاق . ءاجهلا عذقم

 هنيب ثعقوو . « ابيهم « رشلا ىداب « هجولا ليسأ « رظنلا داح قرزأ « فنألا

 شكارم لخد . هنكو همدقتي دهشت تالجاسمو تابطاخم هرصع ءابدأ ضعب نيبو
 « ةيسرم ىلاو ىطيرحملا نم رصنتسملا ةفيلخلا ىلإ الظتم اهرخآ ىف ءاج « ةرم ريغ

 هيلإ بسن ام هتءارب ترهظ املو . طايسلاب هبرضو هيلع ءادتعالاو « هداهطضال
 « ىطيرحملا ىلع هيادعإو « هفاصنإب هرمأ رصنتسملا ردصأ « ىطيرحنا وجه نم

 لمح أ سادنألا ىلإ نومزح نبا داعو « هسفنل فصتني ىح «أ هنم هنيكمتو

 ةافوب را درو ىتح ةيسرم ىلإ لصي داكام هنكلو « هفاصنإب رصنتسملا رمأ
 :  هلوق همظن نمو « هسفنل فاصتنالا نم هلمأ كلذب مطحتو « رصنتسملا

 تافتلا وذ وهللا ىلإ وهو 2ىسسنأ مانألاب هل نماي
 تافصلا كلزان اهمانأ .- بونذ نم هللا رفغتسا

 : ةفيلحلا ىلإ ىوكشلا ىف هتديصق علطم وهو هلوقو

 ازئاجعو ةربص ىبلبخ تفلخو زوافملا تبج قحلا مامإ كيلإ
 ازئاجع نمي ىتح ىدهلا مامإ مكنانح مث هللا بيس نجري

 . ©0ه 57٠ ةنس لوح نومزح نبا قوتو

 قنتعاو ايدو ناكدقو « ليبشإلا لهسنب مهاربإ «رايبمالا مايأمهعملأ نمو
 اهمظن ةديصق «هدئاصق عدبأ نمو . تاحشوملا ىف اهسالو رعشلا ىف عربو « مالسإلا

 ةنس ىف كلذو « هناوفنع ىف باش وهو ربلا ىف ًاقيرغ قوت دقو . ىنلا حدم ىف
 لاحلا تدتشاو ه514ه ةنس ىف ةيليبشإ ىراصنلا رصاح اميح «هرعش نهو . ه 4

 : لوقي اهفو « تابثلاو ريصلا ىلع اهف مهي « ةرثثوم ةديصق « ةيليبشإ لهأب
 . هو مقر ةلكتلا ىف هتحرت )١(

 . اطيربلا فحتملا طوطخم نم عبارلا ءزحلا « كلملا دبع نبال ةلكتلاو ليذلا ىف هتمجرت قفز
 . اال ث ال4 ص برغملا نايبلا عجارو . هرعش نم | ريثك ىراذع نبأ انل هووأ دك
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 ردصملا حاجن نومضف ًادرو

 رمضم رصنب مكب داهحلا ىدان

 اوبكراو زع راد رايدلا اولخ
 ىرسلا ىف لهانملا ردك اوغوستو

 رشحملا زوفو ايندلا ةزع ىه

 رمضلاو انقلا نيب مكل ودبب
 رضخألا ميعنلا ىلإ جاجعلا ريع
 ردكم ريغ ضوحلا ءامب اوورت

 : هلوق هرعش نمو
 اسعسع ليللا اذإ ىمه اب ىرادأ ىبسألا ثعبت ةينم الإ لصولا ىضم
 اننؤملا ذيذللا روزلا كلذ دعأ ىونلاىلع اروزلصولا ثيدح ىناثأ
 اسفنأو ابولق ذحخ ىنامألا تبصأ ارئاز ءاج ىذلا قوشلا امأ ايو

 : هلوقو

 رهسلا برم بحلاو ناظقي ىوملا ليل
 (00)ئرب بيع نم مونلاو نداوخ ىل ريصلاو

 لهأ نم ىمخللا جاجح نب نمحرلا دبع نب . . ىسيع نب دمحم نب دمحأ مهنمو
 ابيدأ ناك « ىلفسلا ةقشلا قوقشملا وهو حلفألا ريغصت حليفألاب فرعيو «ةيليبشإ

 « هترامإ ثداوح هعم.ضاخو ء دوه نبا لكوتمللرزو « ًاديحم ًارعاشو اعراب

 «رهزلا رثتو رردلا مظن » اهناونع رسلا ىف ةسمخم ةزوجرأ هلو . هيدل ىظحو
 ءارمأ ىف حئادم ةدعو « ديج رعش هلو . اهعوضوم ىف ظن ام نسحأ نم ىهو
 * سيردإ ءالعلا ابأ نومأمللا ءىب- هلوق كلذ نمو « نمؤملا دبع ىنب

 قرشا دالي ةامقام >برغلا دآلب هلا انه
 ققلا نمأو ىجارلا لسمأ ايف نومألا علط
 ©9قدحلا رون شهدي اقتور هراونأ انس نم اهاكو

 سرد « لحرملا نباب فرعيو مكحلا ابأ ىنكي ءىلع نب نمحرلا دبع نب كلامو
 « اهريغو ةطائرغب ءاضقلا ىلوو « ًآنيح قيثوتلا ةعانص نهتماو « بدألاو هقمنا

 ةطاحإلا ىف بيطحلا نبا هنم انل دروأ ريثك رعش هلو ءاعوبطم ًاقيقر ًارعاش ناكو
 ,©م-<99 ةنس ىف ةيلاع نس نع فوتو ه 504 ةنس دلو . دئاصق ةدع

 حئادمب ًارصع اصتخا « نارعاش « نيريثألا ةيدحوملا ةفالحلا ءارعش نو

 . م04 ص ؛ ج بيطلا حفن عجار )١(

 .١11و ١١١ ةحول روصملا طابرلا طوطخم نم لوألا ءزحلا « ةلككتلاو ليذلا ىف هتمحرت (؟)

 . ( 189-١95 تاحول لايروكسإلا طوطخ ) ةطاحإلا ىف هرعش نم تافطتقمو هتمحرت )١(



 هع "98

 امهو « رصانلا رصع ىتحح فسوي بوقعي ىبأ رصع ذنم ٠ نيدحوملا ءافلحلا

 « ريجُمم نب ليلحلا دبع نب ركب وبأو « ىو ارحلا مالسلا دبع نب دمحأ سابعلا وب أ
 « ىوارحلا ناكو . نيرعاشلا نيذه حئادم ىلإ عضوم ريغ ىف انرشأ نأ قبس دقو

 اظفاح « بادآلاب املاع « از ريم ًارعاش « شكارم نكسو « الدات نم هلصأو
 هباتكر وصنملا ةفيلخلل عضو دقو . ًارارم سلدنألا ىلإ لحرو « ةغالبلا لوصأل
 ى ناويدلا اذهرشتناو « رعشلا راتخم ىف ه برعلا ناويدو بدألا ةوفص و هاهم ىذلا
 تعم كلذكو .©17قريغملا لهأ دنعةساوملا باتككمه-دل ناكو ءاهظعا راشتنا برغملا
 :اهعلطم ىلا هتديصق ناكلخنبا اهنم انل دروأو ناويد ىف روصنملل رجم نبا حئادم

 ة[لبيكاو ةبش ةطو ةلدوقلا رف هارثأ

 ©0القع ذم ناولسلا هسفنن تلقعام دفغلاب فلك
 « ىزازافلا ديز وبأو « ىنيعرلا نسحلا وبأ ًاضيأ ةيدحوملا ةفالحلا ءارعش نمو

 نم ًاريثك برغملا نايبلا بحاص انل دروأ دقو . مهريغو ىلوزحلا ن+رلا دبعو

 209 عضوم ريغ ىف نيدحوملا ءافلخلل ءارعشلا ءالؤه حئادم

 نباو « ىبثآ ىداولا ليفط نبا لثم « ءارعشلا رباكأ نم رخآ تبث انيدلو
 ءالئوه عضن نأ انيأر انكلو « ىوزخلا ةريمع نب فّرطملا ىنأو ؛ ىعاضقلا رابألا
 ىرعشلا هجاتنإ نم مغرلاب « رابألا نباف « قصلأو اهب اطابترا ركأ م عض خاوم ىف
 « ةياتكلا ىلإ اباستنا رثكأ ةريمع نباو « خيراتلا ناديم ىلإ ا « عئارلا

 . ءالعلاو ةفسالفلا نب ىيقحلا هعضوم ليفط نباو
 اهيل“ وع

 كلذ نم انيدلو .. ىدحوملا رصعلا لالخ باتكلا رباكأ ىلإ نآلا ضرعنلو
 لواحن فوس انكلو « دودحما ماقملا اذه ىف هبعوتسن نأ انيلع بعصي لفاح تبث
 . ناديملا اذه ىف مهعملأ ركذن نأ

 ىتيعاوملاب فرعيو « ةريخ نب مهاربا نب دمحم مساقلا وب وبأ ءالؤه نم ناك
 « ىبرعلا نباو « ىكم نباو « ثيغم نبا عمس . ةيليبشإ نكسو « ةبطرق لهأ نم

 ىوارحلا رمش نم ريثك ىراذع نبا انل دروأ دقو «م0مقر ةلكتلا ىف ىوارحلا ةحرت 0 )١(
 .(4١١1ر ١191و 4١١1و ؟48و م١ ص برغملا نايبلا عجا جاري )

 . 4ه4و 486 ص ١ ج ناكلخ نبا )0
 كه 55150و108و787 و1 10و17 ص ثلاغلا مسقلا ءبرغملا نايبلا عجار (؟)



 كيا

 ًارعاشو « ًغيلب ابتاك ناكو « بدألا ىف عربو « مهريغو لاصحلا ىنأ نباو
 ديسلل هدعب نم بك مث « ةطانرغب ىلاولا ليعامسا ىنأ ديسلل الوأ بتك . ًاديمجم

 تافلوم ةدع هلو . اضيرع اهاج لانو « هدنع ىظحو نمؤوملا دبع نب رفعج ىنأ

 « لصفملا حاشولا و «بابشلا ناعيرو بارعإلا ناحبر » : اهنم ةيبدأو ةيخمرات
 ربلا دبع نبا ىخنم هيف ىحن بدألا ىف باتكو « « ةرئاسلا لاثمألا » ىف باتكو

 28و: هاقالف ةئم وحنوأ ءهه54 ةنس شكارع فوتو . ٠ سلاحملا ةجبم» ىف

 © رابألا نبا ةياورل

 ىداو نم هلصأ « ىراصنألا دمحم نب مهاربإ نب ىلعني مهاربإ ركحلا وبأو
 « اغيلب ابتاكو « انكمتم املاع ناك . سداوره نباب فرعيو « ةقلام نكسو شا

 ىداوب مئاقلا ىثاطلا ناحلم نب دمحأل ةنتفلا مايأ بتك . رعشلا ضرق نم ظح هلو

 , ©9هها/## ةنس ىف فوتو . ليفط نبا ةمالعلا بناج ىلإ « شآ

 نأ قبس دقو ؛ ةنتفلا مايأ ةيسرم معز « رهاط نب نمحرلا دبع وبأ مهنمو
 . ؟0ىطبارملا رصعلا ىف اورهظ نيذلا باتكلا نيب هتمحرت ىلع انيتأ

 لهأ نم ىراصنألا ريخلا دعس نب ىسيع دمحم نب مهاربا نب ىلع ميمو
 بدألاو ناسللا مولع ىف اعراب امامإ ناك ءاهلامعأ نمليتشق ةداب نم هلصأو «ةيسنلب

 ناملس عيبرلا ىأ ديسلا نع بتكو . هيبشتلا عيدب « انسحم ًارعاشو ًاغيلب ابتاكو

 «ديرفلا دقعلل هراصتخا اهنم ةديدع ةيبدأ تافنصم هلو . نمؤملادبع نب هللا دبع نبا

 مهو « سلدنألاب نيحشوملا ريهاشم باتكو « ىشقولا ديلولا أ ررط عمحو
 « حمطملاو دئالقلا ىف حتفلا ةقيرط ىلع « مهساحو مهافصب مهركذ « نورشع

 ديسلا همودخم عم ةيليبشإ ىلإ راسو . ةديدع لئاسر هلو . ةريخذلا ىف ماسي نباو

 اهعاجتراو « بلش حتفب روصنملا ةفيلخللا همع نبا ائنهم اهلإ مدق اميح « عيبرلا ىنأ
 . © 091 ةنس رخآلا عيبر رهش ىف قوت كلانهو « نييلاغتربلا ىديأ نم

 نكسو ةياجب نم هلصأ « ىبيجتلا ىراوملا فسوي نب جاجح نب نسحلاو
 ةزرم ابيدأ ناكو . ةيليبشإب ةبطخلا ىلوو . ارارم سلدنألا لخدو « نتكارم

 . 14 1/مةر ةلكتلافو «١١ةحول «ىريزفلا ٠17 لايروكسإلا طوطخم ةطاحإلا هتمح رت 2

 هل متر ةلكتلا ىف هتمجرت )١(

 . باتكلا اذه نم لوألا مسقلا نم 44ه ص ىف رهاط نبا ةمجرت عجار (+)
 , 4١-48 تاحول عبارلا رقلا « ىناطي ربلا فمتملا طوطخم « ةلكتلاو ليذلا ىف هتحرت ( ؛ )
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 عيبرلاوبأ مهنم « ةلحلا نم ةدع هنع ذخأو « رصعلا باطقأ نع ذخأ « اغيلب ايتاكو

 3" 044 ةنس ساف ةنيدع قوتو « ملاس نبا

 « ةياجم لهأ نم ىسيقلا ممت نب رهاط نب ىلع نب دمحم لضفلا وبأ مهنمو
 ناكو « ًاديجم ابتاكو « اعراب ابيدأو « انكمتم املاع ناك . ةرشحم نباب فرعيو

 «رسلا ةباتك ىلوتيل فسوي بوقعي وبأ ةفيلحلا هاعدتسا . ىماقلا مساقلا هىأل ًاذيملت

 «بوقعي وبأ قوت املو . هنايبو هبولسأ ةعورو « هتردقمب بصنملا اذه ىف رهظف
 « ةيدحوملا لئاسرلا ةعومجم فو . روصنملا بوقعي ةفيلخلا هدلول هدعب نم بتك
 تناكو « ةغالبلا بيلاسأ ىف هنئفتو « هقوفتب دهشت ءهملقب ةجمدم لئاسرلا نم ددع

 , 20ه هوم ةنس ىف هتافو

 ةلاحرلا « ىدحوملا رصعلا ف سلدنألا باتك مالعأ نيب عضن نأ عيتطسنو

 نم هلصأ « ىفانكلا ريبج نب دمحم نب ريبج نب دمحأ نب دمحم وهو « رببج نبا

 1 تاءازقلا ريبج نبا سردو . ةطانرغ ىلإ لقتناو « ةبطاش هوبأ لزنو « ةيسنلب

 هيابش ىف بتكو مضنلاو ةباتكلا ىف زربو « بادآلا ىف عربو « ثيدحلاو

 لانو « ةطانرغ ىلاول بتك مث « نمؤملا دبع نب ناّمع ديعس ىنأ ديسلل ةتبسب
 ءاضقل . ه 01/8 ةنس ىف ةرم لوأل قرشملا ىلإ لحرو دهزت مث . ءارثو اهاج
 تاماقم ذخأو « ىشنايلا صفح ىنأ ىلع ةكع ثيدحلا عمسو « جحلا ةضيرف
 هيلع اهم ذخأو سلدنألا ىلإ داع مث . ىعوشحلا رهاط ىنأ نع قشمدب ىريرحلا

 ىلإ ةيناثلا هتلحرب ماقو . ريثك وهو « دهزلا ىف هرعش هنع لم“و « هدنع ناكام
 م 501 ةنس دعب ةثلاثلا هتلحر لحر مث . برغملا ىلإ داعو « ه ه8ه ةنس قرشملا

 رهش ىف ةيردنكسإلاب قوتو . هنع ذخأو كانه ثدحو « سدقلاو ةكع سردو
 رهشأ نمو .©0ه ه٠4 ةنس ةبطاشوأ « ةيسألبب هدلومو « ه 514 ةنس نابعش
 « ةعركلا راثآلا ركذ ىف « كسانلا رابتعا » ةاهسملا ةميقلا هتلحر رببج نبا راثآ

 هتاظحالمو. هتادعاشم نودي ابقو « ربع نبا ةلحر و رصخأ ةرابعبوأ .«كساتلاو
 00 قئاش ىوق بولسأب

 نم مهو « شايع ونب ةباتكلا ناديم ىف ىدحوملا رصعلا طساوأ ىف رهظو

 )١( مقر ةلكتلا ىف هتحرت 077.

 . 1١45 ص بجعملا عجارو « م. ص « ةيارالا ناونع م ىف هتحرت (؟)

 .ءلدحل مقر ةلكتلا ىف هتمجرت (*)
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 رهظ نم لوأ ناكو « برغملا لإ تحزن ةيسلدنأ ةرسأ مهو «ءاغلبلا باتكلا باطقأ

 « نمْوملا دبع ةفيلحلا باتك نم شايع نب نسحلا وبأ ةيدحوملا ةفالحلا ةمدخ ىف مهنم

 بتاك « شايع نب زيزعلا دبع نب دمحمو . فسوي بوقعي ىنأ ةفياخلا هدلو مث
 شايع نب ىلع نسحلا وبأو . رصانلا هدلو مث < روصنملا بوقعي ةفيلخلا

 « مهبنأ ناكو . رصنتسملا فسوي هدلوو رصانلا ةفيلخللا بتاك كلملا دبع نبا

 شايعنب هللا دبعنب نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ وه « مهرهشأو

 نكمو « برغملا ىلإ حزنو . ©9ةيرملأ لامعأ نم ةناشرب نم هلصأو « ىبجتلا
 نايبلا ىف هرصع بطق ناكو « ةغللا مولعو بادآلا ىف عربو « شكارم

 كلملا دبع نبا هفصو دقو . رعشلا ضرق نمظح هلو « ًاعقصم ًاببطخ « ةغالبلاو

 اظفاح « ناسللا مولع ىلع افرشم « ًاحيصف « اعراب ابتاكن اكد : هلوقب ةلككتلا ىف

 « ًادهاجم اعافد « عابطلا ميرك « قلخللا نسح « رادقملا ريبك « باداآلاو تاغلل

 بصنم شايع نبا ىلوتو « « ملل ليمحلا ىعسلاو « ملعلا ةبلطب ءانتعالا ريثك

 لاوحأ نع « عئارلا هنايبو « ةقرشملا هلئاسرب هيف رهظو «روصنملا ةفيلخلا ةباتكلا

 روشنملا هملقب جبد ىذلا وهو . ©9اماكرحتو « اهميسارمو ةيدحوملا ةفالحلا

 « روصنملا ىفوت املو . هئالمزو دشر نبا فوسيلفلا دض روصنملا رمأب رداصلا

 . رصنتسملا فسوي ةفيلحلا هدلو مث « رصانلا ةفيللا هدلول ةباتكلا بصنم ىلوت

 ناكو . ةيدحوملا ةفالخلا ىدل ةناكم مهعفرأو « ةلودلا لاجر رثآ نم ناكو

 هللا دبع وبأ قوتو . ةرشثك رابخأ هعم هلو « روصنملا ةفيلخلل ًايصخش ًاقيدص
 .©29ههه ٠ ةنس ةناش ريب ةدلومو 2 ه51/ةنس رخآلا ىدامح رهش ف شكا رمب شايعنبا

 ةباتكلا بصنم ء شايع نب نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع نب دمحأ « هدلو ىلوتو

 ناكو « ةتبسو ناسملت ءاضق ىلوتو «نومأملا ةفيلخلل مث رصنتسملا فسوي ةفيلخلل
 ©0714 ةنس مرحم ىف وتو « ةقيرطلا عراب «نايبلا قرشم « انسحم ابتاككلذك

 لكشف ةنتفلا هيف تمرطضا ىذلا « رصعلا اذه ىف سلدنالا باتك رهشأ نمو

 )١( طسعطءمسه# ةينابسإلاب ره ةناشرب .
 نم « نيثالثلاو ةعباسلاو « نيثالثلاو ةسداسلاو « نيثالثلاو ةساخلا لئامرلا ف تدرو (؟)

 . شايع نبا بولسأ نم ةعيدب جذامن ةيدحوم لئاسر ةعومجم
 ركذلا فلاسلا لايروكسإلا طوطخم - ةطاحإلا فو + 1١45 مقر ةلكتلا ىف هتحرت (؟)

 . هتباتك نم جذامم ًاضيأ انل دروأ دقو . هو - ه. ةحول

 . ( ١94 ةحول سيراب طوطخم ) ةلككتلاو ليذلا فو ع ٠.٠ مد ةلكتلا ىف هتحرت (؛)
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 هفالسأك هل تناكو . ىرجملا عبارلا نرقلا ذنم انايحأ اهئاسؤرو ةيسرم نايعأ باطخل 1 ليلس وهو « ىسيقلا باطخنب دمحم نب كلملا دبعنيزيزعركبوبأ «ةيحان
 ةيسرم ىلع دوه نبا بلغت املو . ظنلاو رثنلا نم نكمتو « مولعلا ىف ةكراشم
 دوه نبا قوت ىتح اهنيالو ىلع ثبلف « هنع ابئان اهتسايرل هراتخخا ءاه 518 ةنس ىف
 وس ضمب مل نكلو « ةيسرمب زيزع دبتسا « ذئانعو « ه ”0 ةنس لئاوأ ىف
 هدلب لهأ هيجو ناك ههقح ىف كلملا دبع نبا لاق . ه < ةنس ناضمر ىف هلتق مث هلاقتعاي رمآلا ىهتناو « قباسلا ةيسنلب ريمأ نايز ليمح وبأ هيلع بلغت ىح ليلق
 مهسحأو « ةروص سانلا لمأ « مهمدل لضفلا روهشم « ميمدل مظعملا مردصو
 سيردتلا ىلع ًارباثم «ملعلا رشن ىلع اصيرح . . ادباع اكسان اعرو ادهاز « ةراش
 ليي ناكو . هرثثلاو ظنلا ىف ةغالبو ةباطخلا ىف نايب ىلإ « فراعملا ىف ًارجبتسم
 ناّنحلا نباب فورعملا ىراصنألا دمحأ نب دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ مهنمو . © ةغيلب ةيرثن لئاسرو « نسح مظن هلو ةيفوصلا قئارط ىلإ
 « نايز ليح وبأ سيئرلا هبكتسا مث « هترامإ مايأ دوه نبال بتكو « عرابلا هر رهظ « انسحم ًارعاشو « ًاغبلب ابتاكو « ةيوار اثدحم ناكو « ةيسرم لهأ نم وهو
 ىلإ اهرداغ ؛ ه+٠4 ةنس ةيسرم ىلع ىراصنلا بلغت املو . ةيسرم ىلع هبلغت مايأ
 هريغو ةريمع نب فرطملا ىأ لاثمأ هرصع باتك نيبو هنيب تناكو ؛ ةياجبب لزنو «قرشلا لهأ نم اهلإحزن نم عم «ةيقيرفإ ىلإ حزن مث ءآتقو اهب رقتساو «ةلويروأ
 © م06 .ةنس ةياجبي هتافو تناكو . هبولسأ ةعارب اف ترهظ « ةغيلب تالسارم

 لهأ نم « ىولبلا مث ىعاضقلا ىلع نب . . نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحأو
 بتكب لغتشاو « ةباتكلا كرت مث هدافحأو نمؤوملا دبع ةفيلخلا ءانبأ نم سلدنألا ةالو ضعبل هبابش ىف بتك . ظنلاو رثنلا ىف اعراب اعوبطم ابتاك ناك « ةيليبشإ
 ىلإ اهرداغو « اتقو اهم رقتساو ؛ صصانلا مايأ ىف شكارم ىلإ حزنو . طورشلا
 « ديعسلا ةفيلحلا ىلإ اهلهأ ةعيب لمح ىذلا ةيليبشإ دفو عم شكارمىلإ داعمت « ةيليبشإ
 ,0م-ه1/ ةنسشكارع وتو هيدل ىظحو« ةعراب ةبطخو ةديرف ةديصقب هحدمو

 . ( سيراب طوطخم ) كلملا دبع نبال ةلكتلاو ليذلا ىو ء 508 - ١44 ص رابألا نبال ءاريسلا ةلملا ىف هتححرت )١(
 )١( لايروكسإلا طوطخم « ةطاحإلا ىف هتحرت ) ١١08 م4 ةحول (ىريزفلا .

 71م ص ةياردلا ناوتع ىف كلذكو - 06 ,

 08و08 ةحول (سيراب طوطخم) لوألا دلجملا كلملادبع نبال ةلكتلاو ليذلا ىف هتحرت (؟)



 دل

 ؛ اثدحم ناك « ةيليبشإ لهأ نم ىنيعرلا مصيه نب ىلع نب دمحم نب ىلعو

 عرف « ةيناطلسلا ةباتكلا هيلع تبلغو . ةريثك مولع ىف اكراشم « ًآغيلب ابتاكو

 لكوتملل بتكف « ةودعلاو سلدنألا ءارمأ نم ةدع نع بتكو « اهل عطقناو « اف ايف

 تالجاسم تعقوو « ةطانرغبحاص رمألان ب دمحم هتافو دعب بتك مث « دوه نبا

 بحاص انيلإ اهلقني «ةريمعنب فرطملا ىأو «نانحلا نب هللا دبعىأ نببو هنيب ةيبدأ

 رخاوألا نع مث « ةتبس ريمأ نع بتكف « ةودعلا ىلإ سلدنألا نم حزن من . ةلككنلا .

 خويش نم ناكو « ىزازافلا ديز ىأ هخيشل ًافلخ ء نيدحوملا ءافلخلا نم

 00 قا 003 يس قل دن

 ناتك عملاو عربأ نم بتاكب « باتكلا ا دن نأ عيطتسنو

 ةرزيمعنب نيسحلا ني هللا دبع نب دحأ فئرطملا وب رموو نيا روب"

 نكسو . ه947 ةئس دلو ابو ةيسنلب لامعأ نم رقش ةريزج نم هلصأو . ىوزخملا

 + يناليو + اهم للاي فت دتكأو ؛ دقو تيدحل ا رخو فب

 تايلقعلا ىف رظنو « مولعلا ىف نئفتو » : كلملا دبع نبا لاق . رثنلا ف عربو

 + مظنلا ىديجم رابك ىف اه دع ةعارب هبف عربف « بدألا ىلإ لامو « هقفلا لوصأو

 «:روهدلا هيناث نع تزجع ىذلا اهدحاوو « روبشملا اهملع وهف « ةباتكلا امأو

 « مولعلاب ًاريصب « اننفتو اكأردإ هدحو جيسن ناك» هفصو ىف بيطخلا نبا لاقو

 « ةغللاو ةيبرعلا ىلع ًامْئاق «رابخألاو خيراتلا ىف ًارحبتم « عبث ةيوار « ًارثكم اثدحم

 باطقأ نم ةدع نع ةرمع نبا ذخأو ©9«نساحغلو ىناعملا ريزغ « نويعلا مج

 نيبولشلا ىلع وبأو « ملاس نب عيبرلا وبأو ٠ بجاو نب باطخلا + قة د

 ةلويروأب ءاضقلا هرمأ لوأل ىلوو . هلل طوح نب دمحم وبأو « تاع نب رمع وبأو
 ليح ىأ ريمألا نع بتكو « لسرتلاو ةباتكلا ناديم ىف رهظ هنكلو « ةبطاش مث

 لئاسر "سلدنألا قرش خيرات نم ةمهدملا ةرئفلا كلت ىف هنع تردصو « نايز

 هبتك امو « دوهنب لكوتملا ىلإ ةبطاشب ضاق وهو « هنم هجوم وهام اهم « ةديدع

 ريمأ ىصفحلا ايركز ىنأ ىلإو «ةلاتشق كلم ىلإ ةيسرمل هتيالو مايأ نايز ليمح ىأ نع
 رابألانبا ةعاربلاو ةربشلا ىف هنيرقو هقيدصو هليمز عم هلدابتام اهنمو « ةيقيرفإ

 فو . 8884و 08# ةحول ركذلا فلاسلا لايروكسإلا طوطخم ةطاحإلا ىف هتمجرت 00(

 . قاطيربلا فحتملا طوطخم نم عبارلا دلجملا ةلكتلاو ليذلا
 18٠. نص ١) ج (19480) بيطملا نبإل ةطاحإلا )١(



 تالءاد

 ةريمع نبا اهجيد ىلا لئاسرلا هذه نم ريبك ددع انيلإ ىهنا دقو .٠ ىعاضقلا
 ناكمو .©0لسرَلا ىف ةقئافلا هتردقمو «هنايب ةعورب ىلدت اهلكو « ةرتفلا كلت ىف
 بحاص و نع اهتك ةلاسر « هلئاسر نم « ىشعألا حبص » بحاص انيلإ هلقن امم
 «نوغرأ بحاص نأب اهف هريخ « رصنتسملا فسوي ىدحوملا ةفيلخلا ىلإ « نوغرأ
 ىف ركفف « هدالب نم هجارخإو « هتبكنبىهنا « فالخ هدلب نيبو هنيب عقو دق
 ىللا « ةيسنلب ىلإ مدقف « راوحلا زيزعلا « راونألا رهابلا ماقملا ىلإ أجلي نأ»
 نأ عاطتساو « ًادييأت ىلاعلا رمألا نم دجو نإ هنأيو « ةلاسرلا هذه اهم تردص
 «نوغرأ » ىف هل نأو ًاصوصخ « ةماه جئاتن كلِذل تناك « هموصخ ىلع رصتني
 نيدحابلا ضعب نظ دقو .©9غهل نيرصانملا ناسرفلاو براقألاو ءامعزلا نم ريثكأ
 .هتمدختى وهو ةلاضرلا هذه هنع بتكو «نوجارأ كلم ةمدخم قحتلا ةريمع نبا نأ
 ةباتك تقو ناك « ةريمع نبا نأ « حضاولا ةلاسرلا صن نم ودبي اك ةقيقحلاو
 ؛ ديز ىلأ ديسلا اهلاول ةباتكلا ىلوتي ذئدنع ناك امبرو « ةيسنلي هدابب اهقم ةلاسرلا
 نودلا هنأ حجرملاف « ةلاسرلا هذه هنع تبتك ئذلا « «نوغرأ بحاصو امأ
 ةعامج عم لواحم ناكو « « ىمياخو» ىبصلا نوجارأ كلم ,ع ىنوجرألا ودنانرف
 همودق ناك مث نمو م9 هسفنل شرعلا عزتني نأو « هئواني نأ نوجارأ نايعأ نم
 ودبي اهف « كلذ ناكو « ىدحوملا ةفيلحلا ىلإ اهنم ةلاسر هيجوتو « ةيسنلب ىلإ
 تمقافت املو . رصنتسملا دهع رخاوأ ىف ءا (م١1177) ه51+ ةنس ىلاوح
 ىف ءاقبلا ىف لمأ ةمث هل قبب مل هنأ ةريمع نبا رعشو « سلدنألا قرش ىف ثداوحلا
 «ديشرلا ىدحوملا ةفيلخلا ةمدخم قحقلاو ؛برغملا ىلإ رحبلا ربع « بوكتملا نطولا
 لتق املو . ةسانكمو الس ءاضق كلذ دعب ىلو مث . هدهع رخاوأ ىف هنع بتكو
 نيرم ىب نم عم هيلع ضقنا كلائهو « ةتبسب قل (ديعسلا ) دضتعملا ةفيلخلا
 لحر مث «انيح ةياجي نكسو ؛ ةيقيرفإ ىلإ لاح أوسأ ى دتراف «هلاومأ لك هوبلسو
 ءاضق مث ةئيطنسق ءاضق هالوف « هللاب رصنتسملا اهريمأ ىدل ىظحو « سنوت ىلإ

 و4رة ص ا جو ه8 4ص * جو ىثعألا حرص ىف ةريمع نبا لئامر نم ةدع ترشن )0020(
 ه1 متر لايروكسإلا طوطخم - طبارملا نال «ركفلا رهاوز باتكب ةدع اهم ترشنو . 5١و
 .181 ص ةطاحإلا كلذكو « ه0 - 4م ص سلدنألا ةريزج ةفص  راطعملا ضورلا فو « 55-501 ص ؟ ج بيطلا جفن ىف اهضعب ىرقملا رشنو . روبن ريد 0٠ مقدو « ىريزفلا

 . هرمو - ه6 نم + ج ىثعألا حبص ىف ةلامرلا هذه عجارت ير
 زق. ةمانعسأع : زول مملو 0عمعتما لع عوموسم 1.ل]ل, م. 69 8 0 2«(



 هناا ةا# تب

 هتعارب بناج ىلإ ةريمع نبا ناك دقو . رصنتسملا نع انيح بتك مث « سباق

 اهليقسو  ةقرويم ةثاك ف تيلأت هلو . قئارلا مظنلا هل اديب ارعاش :«ةباتكلا ىف

 حتفلا ىف ىئاهفصألا داعلا ىحنم عجسملا هبولسأب هيف ىحن « ىراصنلا ىديأ ىف
 لوصأ ىف ملاعملا باتك ىف ىزارلا نيدلا رخف ىلع بيقعتلا ف باتكو . ىسدقلا
 لئاسر ىببسلا ءىناه نبا عمجو . اهريغو ٠ نيديرملا ةروث » ىف رصتخمو « هقفلا

 « فورطتملا ةينغو فرطتسملا ةيغب ) هامسو « نيرفس ىف باتك ىف هرعشو ةريمع نبا
 « ةريمع نبا ىضاقلا نأ ةصالفلاو . «فرطملا ىنأ ةريمعنبا ةباتكلا مامإ مالك نم
 «ةرضتحملا سلدنألا تائفننم ةئفن هرثنو هرعشب ءامالك ل ثم « رابألا نبا هليمز لثم

 سنوتب ةريمع نبا وتو . ريخألا ىندألا اهئارت جذامت سفنأ هلئاسر امهالك عدويو
 , ©90ه85 ةنس ةجحلا ىذ ىف ليقو « ه508 ةنس ناضمر ربش ىف « ةيلاع نس نع

 مسا هب

 انيدل سيلف « ىدحوملا رصعلا ىف اورهظ نيذلا نيخرؤملاو ةاورلا نع امأو

 رداصملا نم ددع « ةبقحلا هذه ثارت نم انيلإ ىهننا دق هنأ ديب « ليلقلا ئوس مهْنم

 ىطبارملا نيرصعلا مجارت نم ةسيفنلا ةلسلسلا كلت اهمدقم ىو « ةماحلا ةميقلا

 قبس دقو . لاوكشب نبال « ةلصلا » باتكب تأدب ىلا ىهو « ىدحوملاو
 رابألا نبا ءاجو « ىطبارملا رصعلا ىخرؤم نمض لاوكشب نبال انمحرت نأ

 هنمضتي امب لصيلو « ةلصلا ١ مجعم هب متبل « ةلكتلا » همجعم عضوف ىعاضقلا
 نم ًامخض الفاح اتبث كلذب انل مدقيلو « ليلقب ه٠19 ةنس دعب ام ىلإ مجارتلا نم

 دعب نم ءاجو .ىدحوملا رصعلا لالخ « هنيدايم رئاس ىف « ىسلدنألا ركفلا مالعأ

 نرقلا رخاوأ ىوتملا ىشكارملا كاملا دبع نبا « ةقثلا ىنرغملا ةمالعلا « رابألا نبا

 ةلككت « ةلصلاو لوصوملا ىناتكل ةلكتلاو ليذلا » محضلأ همجعم عضوف « عيباسلا

 رثك ىف اعسوتمو « هيفلس تاف امم رثكلا اف اكردتسم . ةسيفنلا ةلسلسلا هذهل

 ثادحأ نع مجارتلا هذه لالخ انيلإ همدقي ام ىلإ اذه « ةكرتشملا مجارتلا نم

 قئاثو نمو « ةميق ةيخمرات ذبن نم سلدنألاوأ برغملابءاوس « ىدحوملا رصعلا
 كردأو « ىذحولل رصعلا رخاوأ' ق كلملا دبع نيا. شاع دقو . انايحأ ةديرف
 كلملا دبع نبا دعب نم ًاريخأ ءاجو . نرق ثلث وحنب كلذ دعب قوت مث « هتيابل

 ناونعو غ 185 1١04 ص ١ ج (1485) ةطاحإلا ىف ةريمع نبا هتمجرت عجارت )١(
 18٠١. - 11/8 ص ةياردلا



 هاا

 رفعج وبأ وه «سلدنالاب ىدحوملارصعلا رخاوأ ىف دلو « ىسلدنأ خرؤمو ةيوار
 ةيسلدنألا مجارتلا نم ًاديدج ًامجعم انل عضوف ءاه ١ ٠م ةنس ىف ىوتملا ريبزلا نبا
 ةلحرم ةةقباسلا مجناعملا ةلسلس ىلإ تيضي هب « « ةلصلا ةلص » هامس « ةيبرغلاو

 . ىدحوملا رصعلا مجارت_ن» ىرخأ
 ةروكذملا مجاعملا باعصأ « نيخخرؤملا ةاورلا كئلوأب فيرعتلا لواحن فوسو

 . ىدحوملا رصعلا لالخ اورهظ نيذلا نيخرؤملا نع انثيدح لالخ
 ردتعي نكلو « ىدحوملا رصعلا ىلإ طقف نايمتنيال ناخراوم ءالثه نم ناك

 «ةالصلا بحاص نبا امه « لئاوألا اهخرؤمو ةيدحوملا ةلودلا ءايلوأ نم امهالك
 . ىشكارملا دحاولا دبعو

 مهاربا نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب كلما دبع وهف « ةالصلا بحاص نبا امأف

 بحاصو ةالصلا بحاص نباي فرعيو « دمحابأو ناورم ابأ ىتكيو « ىجابلا
 ةلودلا نع ماهلا ىخمراتلا هرثأ فصوو « هتمحرت ىلع انيتأ نأ قبس دقو . خيراتلا
 لوح فالخ نم دجوي ام ىلإ انرشأ امك « « ةمامإلاب نملا » باتك وهو ةيدحوملا

 هنأ نه هباتك نم ةيخمرات روذش ضعب ىلإ عوجرلاب ودبي ام ىلإو « هتافو خيرات
 ,©0م٠هةنس ىلاوح حجري ايف فوتو «ىرجحلا سداسلا نرقلا رخاوأ ىتح شاعدق

 دلو « ىشكارملا ىعيتلا لع نب. انعاولا ذيع دم وأو هف ىشكارملا امأو
 « ساف ىلإ هابص ىف اهرداغو « ه 08١ ةنس ىف انثدحم اهسح « « شكارم ةنيدع

 امم لوجتو ء ه ”08 ةنس ىف سلدنألا ىلإ ربعم « «ءوحتلاو نآرقلا سرد كانهو
 ةرم سلدنألا ىلإ ربع مث « ه1 ةنس ىح اس قبو « شكارم ىلإ داعو « ًانيح
 ىلإ ه 51 ةنس رخاوأ ىف اهرداغو « نيدحوملا ةالولا ضعبب لصتا كانهو ىرخأ
 « «برغملا رابخأ صيخلت ىف بجعملا » هباتك بتكو . ًانيح رصمب ىضقو « قرشملا
 نطبارأا رصع لال برغملا خيرات مث « زاجإب سلدنألا عيرأت نعشنحتي هيفو
 نيدحوملا رابخأ درسب ةصاخ ةيانع ىدبيو « ليصفتلا نم ءىش ىف « نيدحوملاو

 «برغملاو سلدنألا هترداغملبق هطبري ناك امل « ًافطعو اباجعإ اهدرس ىف ىدبيو
 هخعرات ىف ودبي امم مغرلابو . نيدحوملا ءارمألاو ةالولا ضعبب ةدوملا رصاوأ نم
 امل « ةيدحوملا ةلودلا خيراتل ةميقلا رداصملا نم ريتعي هنإف « ةريثك تارغث نم

 نمؤملا دبع دهع ذنم « ةيدحوملا ةفالحلا خ خيرات نع ةميق ذبنو تاراشإ نم هيوتحب

 )١( ص باتكلا اذه نم لوألا مسقلا عجاد 5ر1٠١ .



 تاو عام

 . ©9هتافو خيرات ىلع رثعن لو . رصانلا دهع ىح

 سرد « ةقلام لهأ نم ىناسغلا كردم نب . . دمحم نب ديعس نب دمحم مهنمو

 عربو « ىرعلا نب ركب وبأ مهنمو « هرصع مالعأ نم ةدع ىلع هقفلاو ثيدحلا
 . هدلب تابتكم ربكأ نم ةبتكم ىنتقي ناكو «باسنألا قيقحتو خيراتلاو ةياورلا ىف
 , ©9ةافو خيرات هل ركذي ملو

 لاوكشب نبا ذيمالت نم ناك «ةبطرق لهأ نم خرؤملا ىدزألا دمحم نب دمحأو

 نم ًاريثك ديقو « التبتم ًادبعتم « عماخلا دجسملا مزالي ناكو « ًاريثك هنع ذخأو

 ©0501 1ةنس ىوتو «ءىبث هراثآ نم انلصي مل نكلو «تايفولاو ديلاوملاو خبراوتلا

 نب دسحم مساقلا وبأ © سلدنالاب ىدحوملا رصعلا ىخرؤم ربشأ نمو

 ةطانرغ لهأ نم « ىنفاغلا ناوره نب ثيرح نب جرفم نب مهاربا ني دحاولا دبع

 نم ةبرقم ىلع ةريبلإ لامعأ نم ةيرق ىهو ؛ ةحالملا » ىلإ ةبسن ىحتالملاب فرعيو
 بدألاو ةياورلاب فغشو ثيدحلا :سرد. . هفلس لزم اهب ناكو « ةظانرغ

 دمحم ىنأو « رثوكنب نسحلا ىلأ لثم « هرصع باطقأ نم ةدع نع ذخأو « رسلاو

 اثدحم ناكو ءره ريغو نينمز ىأ نب ركب ىأو «هنوب نب هللا دبع ىأو « سرفلا نبا

 ءالعخيرات » هباتك اهرهشأ تافلكوم ةدع هلو . اعراب اخرؤم ابيدأو « انقتم ةيوارو

 لثم ةرثكب نورخأتملا هنم سبتقي فلؤم وهو « « مهئابنأو مماسنأو ةربلإ

 برعلا مثألا باسنأ ف ةرجشلا باتك » ًاضيأ هتافلؤم نمو . هريغو بيطالا نبا

 رمع ىنأل ةباحصلا باتك ىلع كاردتسا هلو « « اثيدح نيعبرألا باتكو « مجعلاو

 .©0و ه8 ةنس هدلومو « ه 519 ةنس نابعش رهش ىف فوت . ربلا دبع نبا

 « ىدن رلاب فرعيو « ىنيعرلا كلملا دبع نب هللا دبع نب نايلس نب ىسيع مهنمو
 سلدنألاب ذخأو « ةياورلاو دانسإلاب ىنع . ةقلام نكسو ةدنر نم هلصأ نأل

 « نيريثك نع كلانه ذخأو « جحو قرشملا ىلإ لحرو « خايشألا نم ةدع نع

 « نوريثكلا هنع ذخأو «ةقلام هدلب ىلإ داع مث ءاماعنيرشع وحن قرشملا ىف قفنأو

 « ةباحصلا » ىف اباتك فلأو « ديناسألاو لاجرلاب افراع « انقتم اطباض ناكو

 و 81 ةنس ىفوتو . هخايشأ مجعم عضوو

 )١( هتايح لحأ رم ضعب ىلإ ىثكارملا ريشي ثيح 8١7و186و1807و0٠15ص بجعملا عجار .
 . 554 متر ةلكتلا ىف هتحرت )22( .14115 مقر ةلكتلا ىف هتحرت 220(

 .145ةحول ىريزغلا +١517 لايروكسإلاطوطخم ةطاحإلا فو « 1٠ ؛ مةرةلكتلا ف هتمج رت )2:0(

 81١. ص ريبزلا نبال ةلصلا ةلص ىف هتمحرت (5)



 الات

 « ةيليب ث| لهأ نم ىمخللا موسق نب هللا دبع نب مهاربا نب هللا دبعنب دمحمو

 رصقو « هركذ راطف « ةدابعلاو دهزلا ىلع فككعو . ةيوار ًارعاش ابيدأ ناك

 هاهم اياتك فلأو «ريسلاب ىنعو . هنع ضعبلا ذخأو « ثارملاو دهزلا ىلع هرعش

 ةيليبشإ لهأ نم ندملاصلا رابخأ ىلع لمتشي «رابحلا ةلماعم ىف راربألا نساحم »
 , ©0ه هم ةنس ةجحلا ىذ ىف فوتو

 خيرات نم ةمتاقلا ةرتفلا هذه ىف « خيراتلاو ةياورلا باطقأ مظعأ نأ ىلع

 ماضل ركب قا نب ا دبع قي دمت قديح وأ بير الب وه « سلدنألا
 « نيخر ؤوملا نيب مظعلا ىسلدنألا ركفملا اذه عضن نأ انرُث دآ دقو . رابألانباب فورعملا

 « رابألا نبا نأ كلذ . ةديدعلا هراثآ نم انيلإ ىهننا ام مقأ وه ىخئراتلا هثارت نأل
 رعاشو « نايبلا ةورذ غلي بتاكو « خسار هيقف وهف « بناوحلا ةددعتم ةمالع وه

 ةنس ىف ةيسنلب رغثب هدلوم ناكو + ققحم خرؤم هلك كلذ دعب وه مث « ىكبم عدبم

 . ةيسنلب ىلرغ نم ةبرقم ىلع ةدنأ نم مهلصأو « لبنو مع تيب ىف « ه هذ

 هللادبع وبأ مهنم «هرصع باطقأ نم ةدع ىلعو «هللا دبع هيبأ ىلع رابألا نبا سردو

 «هللا طوحنب ناملس وبأو «بجاو نبباطخلاوبأو «راصحلا رفعجوبأو «حون نبا

 نم رثكأ رابألا نبا همزال دقو « ملاس نب عيبرلا وبأ ذئموي سلدنألا ىثدحم ريبكو

 « ةلككتلا » ريبشلا همجعم عضي نأ دعب ايف هيلع راشأ ىذلا وهو « ةنس نيرشع

 «ءريسلاو رابخألاب فغشو « بدألاو ةغللا ى رابألا نبا عربو ٠ ةلصلا باتكل

 ذخأي وهو ؛ ةيليبشإ مث « ةبطرق رازف «سلدنألا ىبرغ ىلإ هبابش علطم ىف لحرو
 نكلو « ©9هيناد ءاضق هبابش ىف رابألا نبا ىلوتو . رضعلا ةذتاسأ نع لح اُهيأ

 ىلاو ديز ىنأ ديسلل ةباتكلا بصنم ىلوت هنأ كلذ . رطخأ ماهمل هرخدي ناك ردقلا

 ةيسنلب ىلع بلغو نيدحوملا دض ةيسنلبب ةروالا تمرطضا املو « ىدحوملا ةيسنلب
 هنكلو « ةباتكلا بصنم هل رابألا نبا ىلوت « شيندرم نب نايز ليمح وبأ سيئرلا
 ىراصنلا ىديأ ىف ةيسنلب طقست نأ ردقلا ءاشو «بصنملا كلذ ىف اليوط ثكك مل

 موقي نأو « هريمأ بناج ىلإ اهميلست موي رابألا نبا نوكي نأو ءاه 585 ةنس
 ىلإ ًاريفس رحبلا رابألا نبا ريع نأ دعب كلذ ناكو « ملمتلا طورش ريرحتب وه

 داجنإلا « سلدنألا ىف مالسإلا مسايو « هربمأ مساب اهريمأ ىلإ بلطي سنوت

 . 1554 مقر ةلكتلا ىف هتحرت (1)

 . 51117 مقر ةحرتلا ىف ةلكتلا ىف رابألا نبا لبوق نم داغتسي ام اذه ( ) ١
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 بالا ع

 : اهعلطم ىتلا ةعئارلا ةينيسلا هتديصق هيدي نيب دشنيو « ثوغلاو
 اسرد اهتاجنم ىلإ ليبسلا نإ اسلدنأ هللا ليخ كليخم كردأ
 رابألان با نأ انه فيضن نأ دونو . هغضوم ىف الصفم هلك كلذ ىلع انيتأ دقو

 سلدنألا رداغو « بوكتملا نطولا ف ءاقبلا قطي ملف «قامعألا ىلإ ةنحنا هذه هتزه

 شاعو .©9)ه 585 ةنس رخاوأ ىف اهلصوف « سنوت ىلإ ىرخأ ةرم رحبلا ريعو
 ياوالا وأ ايو اطال نزح علا انك اج او ع
 « ه541/ةنسى ايركز وبأ ريمألا وت املو . كانهو انه سردي ةياجمو سنوت نيب
 ريرق نكي مل هنكلو «ةيملعلا هتناطبب رابألا نبا قحتلا «هللاب رصنتسملا هدلو هفلخو
 سئاسد بيسب ناطلسلا بضغ نم اهللختي ناك املا« ةايحلا هذه ىلإ ًانئمطم
 عاطتساو . ىرخأ انايحأ ةقزنلا ةيصخشلا هتافرصت بيسبو « انايحأ هموصخ
 لاوقأ ضعب ناطلسلا ىلإ تعفرو « هب اوعقوي نأ ةياهنلا ىف رابألا نبا موصخ

 مث هدلجي رصنتسملا رمأف « هب ًاضيرعتو ناطلسلا ىن انعط هيلإ تبسن رعش تايبأو
 عقوم ف تقرحأو بك تلأو + حمرا الط لق م « طيب دف «
 نم نيرشعلاو ىداحلا ىف ىسْؤملا وحنلا اذه ىلع رابألا نبا عرصم عقوو .

 مظعأ ةايح كلذب تمتتخاو « (م 1570 ةنس رياني 8 ) ه 50 ةنس مرح رهش
 . ىرجملا عباسلا نرقلا ىف ىسلدنألا بدألا ىف ةيصخش

 ةيضعراتلا تافنصملاو «موظنماو روشلا نم الفاح اثات رابألا نبا انل كرت دقو
 « ةنحملا مايأ هبتكام وه ءمظنو رثن نم رابألا نع ردصام عورأو ىوقأو . ةليلحلا
 ىلا « لئاسرلاو دئاصقلا نم « ةيسناب هنطو طوقس مايأو «٠ سلدنألا رايبنا مايأ
 ىلإ انرشأ دقو « داؤفلا هل رطفتي ئذلا « ىكبملا اهنينرب انموي ىتح ظفتحت تلازام
 سفنأ نم وهف « ىخئراتلا هئارت امأو . باتكلا اذه لوصف نء مدقت ايف اهضعب
 سداسلا نرقلا ىف امسالو ءامتالاجر خيراتو « سلدنألا خيرات نع انيلإ ىهتنا ام
 ررصاعمو « ابتاكو ًاريزو رابألا نبا ناك دقو « عباسلا نرقلا لئاوأو « ىرجم ا
 باتك بير الب وه ةيخمراتلا هتافتصم مهأو . اموري ىلا ثداوحلا نم ريثكل

 ذينلا نم ريثك اهللختي « ارا ىف ةلفاح ةعوسوم وهو « ةلصلا باتكل ةلكشلا »

 لاس نب عيبرلا ىلأ هذات نأ ةراقإب ؟ ذيفنت رابألا نبا هعضو دقو « ةماحلا ةيخمراتلا
 ةلصلا باتكل « ةلكت» نوكي نأ هب ديرأو « ذثموي ىملدنألا قرشلا ءالع ريبك

 11 مقر ةمج رتلا ىف ةلكتلا ىف رابألا نبا هلوقي ام اذه )02غ(



 الوالد

 باتك عضو نم ىهنا دق ناك هنإرابألا نبا انل لوقيو « ىبطرقلا لاوكشب نبال
 ىح اهف ديزيو اهحقني ثبل هنأ ىلع لدي ام كلانهو « 20ه ةنسم ىف «ةلئكتلا»

 تايوتحم نم رهاظو .©0نيماع وحنب هتافو لبق ام ىلإ ىنعأ ه8 ةنس رخاوأ
 هئادحأو « سلدنألا قرش ءالعب ةصاخ ةيانع ىنعي رابألا نبا نأ « ةلئكتلا»
 لصتاو :هجضن لمتكاو « هبابش اهيف خلسو « اهف دلو ىلا ةقطنملا ىهو ءةيخيراتلا

 بارتنم ةسيفن ةعومجم ًاضيأ وهو 6 ءاريلا ةلملا :باتكو . اهئالع نم محلا ددعلاب
 لئاوأ ىتح ةرجهلل ىلوألا ةئاملا قم ا مهريغو برغلاو سلدنألا لاجر
 «ىطسقرسلا قدصلا ىلع ىنأ ىضاقلا باحصأ ىف مجعملا ه باتكو « ةعباسلا ةثاملا
 مجارتلا مجاعم ىه هذهو ,0هخويش ىلل هعضو ىف ضايع ىضاقلا و وحني
 مجارتضعب لالخ لدي! كانهو «رابألا نبا ثارت نم انيلإ تبا ىلا « ةريبكلا
 , ىبرعلا نبا باعصأ ىف رخآ |جعمو « هخويشل |جعم عضو دق رابألا نأ ةلككتلا
 «باتكلا باتعإ : اهناونع مجارثلانم ىرخأ ةريخص ةعومجم هملق نم انيلإ تهناو
 نبالو «©0ةقراشملا باتكلا ضعبو سلدنألا باتك نم ةفئاط مجارت ىلع لمتشت
 « «طبسلا رابخأ ىق طمسلا ررد » باتك اهنم انيلإ لصت مل ىرخأ تافلؤم رابألا
 ندعم » باتكو « «هنم سبتقيو بيطلا حفن ىرقملا هيلإ ريشي فلؤم وهو
 هناونع طوطخم كلذك لايروكسإلا ةبتكمب دجويو . 60 نسحلا ٠ يئارم ىف نيجللا
 ةفحن باتك نم بضتقم » هنأب فصوي «رابألا نبا فيلأت نم « مداقلا ةفحت »

 5 متد ةمجرتلا ىف ةلكتلا عجار 0020(

 . 1561 مقر ةحرتلا ىف دروام ةعجارم نم ودبي ام اذه (؟)
 و . ةيسلدنألا ةبتكملا نمض ١8410 ةئس ذنم ديردمب نيدلجم ىف ةلكتلا باتك رشن ()

 ايل دسلا لمبأ اقل باسأ ىلا باكر ( 1968 ) ةرهاقلاب ةصقان ةعبط ىف كلذك
 ةعبط ىف ىزود قرشتسملا ةيانعب ءاريسلا ةلحلا باتك رشنو . ( ١885 ةنس) ةيسلدنألا ةبتكملا نم
 هي ا ال نيد ندخل ةيبجان
 . 5عءاابقهع : ىف رلليم قرشتسملا ةيانعب رخآلا ضعبلاو « 0 قططقلا1لةمنت» ه دابع ىب
 - ) نيدلجم ىف ءاريسلا ةلحلا نم ةققحم ةلماك ةعبط رادصاب سنؤم نيسح روتكدلا [ريخأ ماق
 . باتكلا اذه عبطب انمايق ءانثأ كلذو (4 ةنس

 . ىريزنلا 178١ مقر لايروكسإلا ةبتكمي « ةيلاب ةميدق ةخسن هنم دجوتو )4(
 . لوصف ةدع هنم ىرقملا سبتقي ثيح 504 - ١ ص ١ ج بيطلا جفن عجار ( 3

 هسفن رابألا نبا ريشي ثيح ةلكتلا باتك نم 4 مقر ةمبرتلا لالخ هركذ درو دقو )3(
 . ممإلا اذهب ايايك فلأ هنأ ىإ



 باه وقيس

 «راعشألا عراب نم باضتقا » ةجابيدلا ىف رابألا نبا هفصي امسح وهو « مداقلا

 نم تاراتخمو « ءابرغلاو نييسلدنألا ءارعشلا ضعب ضعب مجارت قابلا قيأ كرون هيقو

 ضاميإ 9 هتاونع رخآ افلم هل نأ ةلحلا ىرابألا نبا انل ركذو . 27 مهراعشأ نم

 . 20: قرشلا ءابدأ ىف قربا

 ماقملا اذه عسو اهسح « هئارتو رابألا نباب فيرعتلا ىف ةحن هذهف دعبو

 لماوعو «سلدنألا ةنحم نم ةبح ًاروص رابألا نبا راثآ انل تدلخ دقو . دودحملا

 . اهنادي ًائيش انيلإ مدقي نأ « هيرصاعم نم رخآ بتاك عطتسي مل « اهرايبما
 ةيجشملا ةرئفلا كلت نع انرداصم قثوأو مأ انموي ىتح راثآلا هذه تلازامو

 . ؟9ىسلدنألا خيراتلا نم

 ديعس نب ىسوم نب ىلع « ةرتفلا كلت ىف اوغبن نيذلا نيخرؤوملا ءابدألا نمو

 لامعأنم بصح ةعلق ةداس نم هلصأو « ىبرغملا ديعس نباي فورعملا « ىسلدنألا

 بقاعت « نيخرؤوملاو ءابدألا نم ةرسأ ليلسو ةلاحرو بيدأ وهو « ةطانرغ ىلامش

 سلادنألا ندم لئاضف ىف محض فلم فينصت ىلع  نرق ىدم ىف ةسمخ هلبق اهنم

 « قرشملا ىلح ىف قرشملا باتك» امه نيريبك نيباتك مضب مهغب « قرشملاو برغملاو

 نم غن نم رخآ ىموم نب ىلع همتأو « برغملا لح ىف برغلا باتك »و

 « سلدنألا دعاوقب لوجتو « ه 5٠١8 ةنس ةطانرغب دلو دقو . ةرسآلا هذه

 2 ربك ىدأ رثأ هفلومو ء ه 51 ةنس قشمدب فوتو « قرشملاو برغملاو

 «برطلاو ضقرما اه اهم ىرخلأ بت هلو . بولسألا عراب « ىنارغج ىخعرات

 خيرات ىف مالحألا ةذلو « ديعس ىبب خيرات ىف ديعسلا علاطلاو « رعشلا كولمو

 , ©0اهريغو « برعلا ةيلهاج خيرات ىف برطلا ةوشنو « ماجعإلا مأ

 دمحأ نب فسوي نب دمحأ « ىدحوملا رصعلا ىف ةيراغملا نيخرؤوملا نمو

 فرعيو « ةتبس نطوتساو «ساف ةنيدم لهأ نم « ىملسلا نوترُف نب فسوي نبا

 )١( ىريزغلا 555 مقرب لايروكسإلا هبتكمب طوطخما اذه ظفحي .
 . 3878 ص ءاريدلا ةلحلا (؟)

 7 ج بيطلا حفنو © 17-117107 ص ؟ ج تايفولا تاوف ى رابألا نبا ةرت عجار 6

 . 80 ص نيتاودلا خيرات ىف ىشكرزلاو « 185 8١م ص ةياردلا ناونعو ءهم١٠ - هاله ص

 . طمع 8هاهسعمز ذطافر م. 296-991 هراثآ دادعتو رابألا نبا ةحرت ىف ًاضيأ مجادو

 موصو 8هماعسعق : م. 6 : ىف كلذكو 4١ - م ص ١ ج تايفولا تاوف ى هتمجرت )0



 تت ال69

 «ثيدحلاب هتيانع بناج ىلإ « لاجرلا مجارتو « ريسلاو خيراتلاب ىنع « نوترف نباب

 قاف نس ناري قة قوتو "+ + لوألا 1 هقاونع خرا قت ؤمج لأ

 0 نيخرؤملا نم ةدع ليلقب هزواجنو « ىدحوملا رصعلا رخاوأ ق غبنو

 رصعلا خيرات ةباتك ىف انرداصم بصخأ نم تناكىلا « ريسلاو مجاعملا بامصأو

 فورعملا ىشكارملا دمحم هللا دبع وبأ ءالؤه ةمدقم ىو «هلاجر مجارتو ىدحوملا

 نايبلا » « سلدنألاو برغملا خيرات ف ؟ ةليلخلا ةعوسوملا بحاص ئراذع نيباب

 اهتيمهأ ىلإو ابملإ انرش ثأ دقو . انرداصم قثوأو مهأ نم تناك ىلا ىهو ««برغملا

 ةايح نع امأ . « رحاصملا » نع هانيتك ىذلا لصفلا ىف. « باتكلا اذه ةيادب ىف

 نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف شاع هنأ الإ فرعنالو « ريثكلا فرعن انسلف ىراذع نبا

 كلك اك ركذي ايهح : >1[ يف اين اكو نماثلا نرقلا لئاوأو عباسلا
 , ©9ليلقب كلذ دعب قوت اعرو « هفلؤم ىف

 ةفيلحلا رصع ىف ايح ناك دقو « « ناملا ظن ١ باتك بحاص ناطقلا نباو

 . رداصللا لصف ىف كلذ ىلإ انرشأ دقو « ىضترملا

 رييشلا :« ريبزلا نب نيسحلا نب نسحلا نب ريبزلا نب مهاربا نب دمحأو
 ةطانرغب فوتو « م3177 ةئس اهم دلو نابج لهأ نم ىسلدنأ وهو « ريبزلا نباب

 اهاونع مجارتلا نم ةسيفن ةعومجم انل كرت دقو . انقتم اثدحم ناكو « ه ٠/٠١8 ةنس

 لاجرل مجارتلا نم ريثك اهنمو ؛ لاوكشب نبا ةلص ىلع اهم اليذم « ةلصلا ةلص »

 . ؟9ىدحوملاو ىطبارملا نيرصعلا
 « ىسوألاىراصنألا ديعس نب دمحم نب كلملا دبع نب دمحم هللا دبع وبأو

 . انيح ةعاملا ءاضق ىلوت « ةقث ًاخرؤمو 2 اليلج ًابقف ناك دقو « ىثك ارملا

 مامإلا هدحو جيسن « ةاضقلا ىضاقب » » هدلول هتمح رت لالخ بيطخلا نبا هفصيو

 نم ةعوسوم كلملا دبع نبا انل كرت دقو « 6490 بدألا ىف رحبتملا ىخسراتلا ملاعلا

 «ةريبكتادلجم ةدع لغشت «سلدنألاو برغللا تالاجرل مجارتلا تاعوسوم لجأ

 ةينطولا ةبتكملاو « ىناطيربلا فحتماب ة ةرتعبم تادلغأ ليغ مغ اهنم ذجوتو

 . 4 04ص ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلا عجار (؟ ) (ط ص) ةلصلا ةلس ةمدقمو هتحرت (1)
 « ( 1١989 ةنس طابرلا ) لاسنفورب قيل ذاتسألا موحرملا ةيانعب « ةلصلا ةلص ٠ باتك رشن (* )

 .  كلملا دبع نبا ةلكت نع ةلوقنم (» ص ) ةمدقملا ىف ريبزلانبا ةمحرت هب تدروو
 .510/ةحول ىريزغلا 17١لايروكسإلا طواتم «خرؤملادل وكلملادبعزبدمحمة مج رتؤةطاحإلاف ( ؛ )



 تالاعا

 كلذ ىلإ انرشأ دقو « لايروكسإلاب ةعطق اهنمو « ةيرصملا بتكلا رادو « سيرابب

 فرعن الو « رشكلا فرعن انسلف اهفلئوم ةايح نع امأ . رداصملاب صاخلا لصفلا ىف

 نرقلا اذه رخاوأ فوتو «ىرجملا عباسلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف شاع هنأ الإ
 , ©0نماثلا نرقلا لئاوأ ىف ارو

 « ةلصلاو لوصوملا ىناتكل ةلمكتلاو ليذلاب » كلملا دبع نبا ةعوسوم ىمستو

 ةيبدأ ةغاب اهمحارت تبتك دقو « لاوكشي نبا ةلصو ىضرفلا نبا » ىناتكل ىأ
 . اهْنم رثكلاب انعفتنا « ةماه ةديدع ةيخعرات ذبن اهللختو « ةيوق ةيدقنو

 ًارصاعم ناك هنأ كلملا دبع نبا ةحرت ىف همجعم ىف 8. 8هزهد8# سيحيوي سنوب ركذ )١(
 ةنس فوت دق نوكي نأ بحي هنأو ءه م8 ةنس ىف تبتك ىلا « ةيبرغملا ةلحرلا » بحاص ىردبعلل
 . ( 41١4 رع ١ص) زول ممز مل هرعو زن 0ءمورمتتءمو قعقط. عظومدمماعف (م ل١50 )ه4

 نم ظوفحملا هزحلا ىف الوأ « مهولا اذه ضحدي ام ىلع انفقو دقو . جتنتسا اميف ةمالعلا اذه مهو دقو

 حلاص بيطلا نأل كلملا دبع نبا مجرتي هيفق ( ىريزغلا 158+ ) لايروكسإلا ةبتكمي ظوفحلا ةلكتلا
 « انباصمأ نم ةعامج هنعىورو » أي اك ةمحرتلا اذه ىركذيو ه 584 ةنس ىوتملا ىدنرلا فيرش نبأ
 ىدنرلا نع ذخأ « كلملا دبع نبا نأ كذ ىنممو « ًارثنو ًامظن هأشنأو هفلأو هاورام ةزاجإب ىلإ بتكو
 لايروكسإلا طوطخم ) بيطخلا نبال ةطاحإلا باتكىف انفقو ايئاثو « هنع رخأتم كلذب وهف «هيلع ذملتتو
 ىف فوت هنأ اهيفو « ةلكتلا بحاص نبا وهو كلملا دبع نب دمحم نب دمحم ةمحرت ىلع ( ىريزغلا 7
 ( طوطخما نم 74 - ا/ةحول ) ه #74 ةنس ةدعقلا ىذ رهش ىف ةقلام شيجنم نيملسملا ىلع ةعيقو
 لئاوأ وأ عباسلا نرقلا رخاوأ ىلإ حجري'اميف هتايح تدتما ةلكتلا بحاص نأ ىرخأ ةرم ديؤيام وهو
  ىرجهلا نماثلا نرقلا


