
 عئالالّصْفلا
 ةيسادنألا ةيركحفلا ةكرملا

 ىدحوملا رصعلا لالخ
 ثلاثلا مسقلا

 قفافلا رفعج وبأ . ىدحوملا رصعلا ىف بطلا مالعأ . ةيدحوملا ةلودلا لظ ىف مولعلا راهدزإ

 رفعج وبأ . ريهز نب كلملا دبع نب دمحم . لويرج نب ناورم وبأ . ىومألا ةدنلغ نبا . ىبطرقلا
 ىلع وبأ . تابنلا ءالع . ىرهزلا ىشرقلا ىلع نب دمحم . ىحجذملا ديلولانب هللا ديبع . ىعاضقلا قا ح نبأ
 . ةيمورلا نباب فورعملا ىومألا جرفم نبا . ىبيقلا ناندع نب ىدوج . ىنوبشألا ىركبلا جرفم نبا
 هللا دبع . ىثكارملا ىجورطبلا قحسا وبأ . ريرضلا لبس نبا . تايضايرلا ءالع . قلاملا راطيبلا نبا
 . ىسرملا ىطوقرلا ركب وبأ . ىثكارملا ىلع نب سحلا . ىرهفلا ركب نب دمحم . جاجح نب دمحم نبأ
 ىحو ةلاسر . ىسيقلا ليفط نب ركب وبأ . ةفلفلاو بطلا ةرقابع . ليبشإلا مارعلا نبا ىعارزلا ملاعلا
 سيئرلا . روصنملا مايأ هتبكنو هماهتا . ةيبطلاو ةيفسلفلا هفيناصت , دشر نبا ديلولا وبأ . م ناظقي نبأ
 ىويند كلم ىلإ ةيدحوملا ةفالحلا لوحت . ىدحوملا دهعلا لظ ىف نونفلا . ىبطرقلا نوميم نب ىموم
 ةيدحوملا ةلودلا ةياعر . قراط لبج ةنيدم ءاشنإ. ةيكولملا ةهنألا رهاظم ناكتسا ىلإ هاجتإلا . خذاب
 ديسلا رصق . هتعموصو مانعألا عماحلاو ةيدحوملا روصقلا . ةيليبشإب ةيدحوملا تآشنملا . ةيرامملا نونفلا
 ىدص . رمعلا اذه ىف نفلاز ةسدنفا باطقأ ضعب . ةطانرغب قدسا ىنأ ديسلا رصق . ةبطرقب ىيحي ىنأ
 ىقيسوملا . ةيبتكلا ةعموص . ةحلاصلا ةيحاض . ةيدحوملا ةمصاعلا ىف ةينفلاو ةينارمعلا ةكرحلا هذه

 . ةيعافدلا تآشنملا ىف ةيدحوملا نونفلا قوفت . فحاصملا ةباتك نف . اهنأش لافغإو

 « ىدحوملا رصعلا لالخ ةيسلدنألا ةيركفلا ةكرحلا نم ضرعتسن نأ انيلع ىب
 مولعلا ناديم ناديملا اذه ىف . نونفلاو مولعلا ةيحان ىهو « اهحاون مهأ نم ةيحان
 عطستو « اهراهدزاو اهتوق ةورذ ىلإ ةيسلدنألا ةيركفلا ةكرحلا لصت « نونفلاو

 تايصخش ظعأ نم لب « ىبلدنألا ريكفتلا تايصخش مظعأ نم ءامسأ اهلالخ
 لثم تايرقبع « اهنيب نم نوكي نأ ىنكيو « قالطإلا ىلع « ىئالسإلا ربكفتلا

 .راطيبلا نباو « ةيمورلا نباو « دشر نباو « رهز نباو « ليفط نبا
 ةيحانلا نم « ةارلا ةينيدلا اهنفص نم مغرلاب « ةيدحوملا ةلودلا نكت مل

 تناك لي « ةفسلفلاو مولعلا دراطت ةيعجر ةلود « ةيطبارملا ةلودلاك « ةيركفلا
 هب فصتي ناك امل « هتالاجم ريكفتلل حسفت ةلود « لبق نم انيب امسح سكعلاب



 تاهو ب

 ثداوح ضعب انينثتسا اذإو ؛ةزرابلا ةيملعلا تافصلا نم هاوافلخو ىحورلا اهسسؤم
 انإف ٠ روصنملا مايأ هئالمزو دشر نبا ماهتا ثداح لثم « ةيركفلا ةدراطملا
 تناك اك « مولعلل ةيماح ةلود تناك اهنأب « ةيدحوملا ةلودلا فصن نأ عيطتسن

 ةينارمعلا اه آشنم اهم دهشت ةيامح « تقولا سفن ىف نونفلل ةيماح ؛ بادآلل ةيماح
 ١ سلدنألاو برغملا ىف ةميظعلا

 رصعلا كلذ ىف اوغبن نيذلا ءايلعلا رباك أ نم « لفاح تبث عقاولا ىف انيدلو
 اذإو « اهريغو ةسدنهلاو كلفلاو ةضايرلاو تابنلاو بطلا ىف « مولعلا فلتخم ىف
 مولعلا ناديمىف نأشلا وه امك" « ةيددعلا ةيحانلا نم اعفترم سيل تبثلا اذه ناك
 ةفسافلاو بطلا ةذتاسأ نم « لوألا زارطلا نم اباطقأ مضي هنإف « ةيرظنلاو ةينيدلا
 5 . ىطسولا روصعلا ىف تابنلاو

 هبي #1 هيج

 + ةريبك ةرهم ةمث مهنم تناكدقو ءرصعلا اذه ىف بطلا مالعأ ركذب أدبنلو
 . ماظع باطقأو

 بطلا ىف عرب « ىطرقلا ىفاغلا دمحم نب دمحأ رفعج وبأ ءالؤه نم ناك
 نه ةديدع افانصأ اهنم عمجو ؛ ةيقيرفإو سلدنألا ءاحنأ ىف لوجتو « تابنلاو

 ةيبرعلا اهئاهسأب اهلو « ةيملعلا ةيحانلا نم اهفينصتب ماقو « ةيبطلا تاتابنلا
 ف ةيبطلا عجارملا مهأ نم « ةدرفملا ةيودألا » هباتك ناكو « ةيربرتلاو ةينيتاللاو
 ه ه١5 ةنس قوتو . هرصع

 رداغ . ةيليبشإ نكسو «ةطسقرس نه هلصأ «ىومألا ةدنلّتغ نب هللا ديبعو
 «ةبطرقب الوأ اولزنو « ه 017 ةنس ىف ىراصتلا اهلع بلغت نيح ةطسقرس هلهأ
 بدألا ىف عربو « اه رقتساو ةيليبشإ ىلإ اهنم لحر مث « هللا ديبع سرد او
 ىف رهام بيبطك هتيص عاذو « تقولا سفن ىف بطلا ىف عرب هنكلو . رعشلاو
 اهو «شكارم ةنيدمب رقتساو « برغملا ىلإ رحبلا ربع هتايح رخاوأ ىفو . جالعلا
 , ©9هرمع نم نيعستلاو ةعباسلا غلب دقو « ه ه41 ةنس ىف ىفوت

 نكسو « ةيسنلب. لهأ نم لوبيرج نب دمحم نب كلملا دبع ناورموبأ مهنمو
 نيمدقتملا 3 بطلا ةفرعم ىف نيزرملا نم ناك « طارينك نباي فرعيو ةبطرق

 ةمالعلا مهنمدقم ىو « رصعلا باطقأ نم ريثك ذخأ هنعو « هتعانص ىف

 718١. مقر ةلكتلا ىف هتحرت (1)



 تالؤا# ح

 , ©0هتافول خيرات ركذي ملو . هريغو « دشر نب ديلاولا وبا

 ف عرب « برغلا ةيحان نم « بلش لهأ نم ىمخللا ريمأ ديس نب هللا دبعو
 , 29هب عفتناو « ام فرع بطلا ملع ف ى ةكراشم هل تناكو وحنلاو ثيدحلا

 رهز نب ثالا دبع نب دمحم ركب وبأ « مهعلأو مهربشأ نمو « مهمد
 ةمالعلا دلو ؛ ةريبشلا ةيليبشإلا ةرسآلا ليلس «ىدايآلا رهز نب كلملا دبع نبا
 ءالعلا ىنأ خوبنلا ىف هئيرقو هيبأ ديفحو « كلا دبع ناورم ىنأ مظعلا بيبطلاو

 00 نع الزلل يت كاسر تيرم ف كيك ١ رهز نبا
 سفن ف عربو 2 هدجو هيبأ ىلع بطلا ملع ركب وبأ سردو . ؟9باتكلا

 غلبو « بطلا ةعانص ىف قوفت هنكلو « "ةغللاو بدألاو تيب ف: تقولا
 2« فسوي بوقعي ىأ مايأ ذنم « نيدحوملا ةموكح ىدل ىظحو « اهم اهنم ةياغلا

 ًاييبط دعب ايف نيع مث « ةماهلا ةيرادإلا بصانملا ضعب ةيليبشإ هدلب فق ىلوتو

 هاحلا ةورذ ةيدحوملا ةفالحلا لظ ىف غلبو « روصنملا بوقعي ىنأ ةفيلخلل ًاصاخ
 هيلع ىلصو « ه ه0 ةنس ةجحلا ىذ رهش رخاوأ ف شكارمب قوتو « ذوفنلاو

 , ©©هه.ا/ ةنس ىف هدلومو « ءارمألا ةضورب نفدو ( رصانلا دمحم ) ةفيلحلا

 ناك «ةطانرغ لمع نم ةغاب لهأ نم ىئاذحلا فسوي نب دواد نب دمحأ مهنمو
 هحرش ةيبدألا هتافلؤم نمو .بّطلا ةعانصب نيفراعلا نمو ةغللاب املاع ًايوحن ابيدأ
 و ىريرخلا تاماقمل حرش عضو ىف أدبو «أ ةبيتق نبال باتكلا بددآ باتكل
 «©م هومل ةنس ىف قوتو . همتي

 نم ةلصأ « ىعاضقلا ناسح نب نيسحلا نب دمحأ نب نيسحلا نب رفعج وبأو
 ًاقفارم قرشملا ىلإ لحرو «ثيدحلا سردو « ةيسرع دلوو « ةيسنلب لمعنم ةدنأ
 برغملاىلإ هعم داعو « امهريغو دادغبو قشمد ىف هعم عمسو «هتلحر ىف ريبجج 3

 «ءاهقئاقد نم هقق#و « بطلا ةءانص هتعارب ىه رفعج ىنأىدل ةلخ زربأ تناكو
 ,©9وووو ةنس شكارع قوتو . هناونع انل ركذي مل اديفم ًافيلأت ابف عضو دقو

 لهأ نم « ىجحذملا ديلولا نب مهاربا نب . . هللا ديبع نيدمحم نب هللا ديبعو
 عونب بطلا ذخأو ٠ بطلاو بدألاو ثيدحلا اهب سردو ةبطرق نكسو « ةغاب

 ) )1١؟00/هرقر ةلكتلا ىف هتحرت (؟) 311714 مقر ( ةيسلدنألا ) ةلكتلا ىف هتمجرت ,
 مقد ةلكتلا ىف هتعجرت (4) .باتكلا اذهنملوألا مسقلانم؛ 7ص عجاد ارق 0

 )  ) 0مقر ةلكتلا ىف هتمجرت  (0030) . 54٠١مقر ةلكتلا ىف هتحرت 54١ .



 ١4لا

 « ماجحلا نب رصن ىنأو « ىسنلبلا لوبيرج نب كلملا دبع ناورم ىنأ نع صاخ
 قوف ناكو «ءابطألاو نيثدحلا نم خوبشلا ءاقلب ىنعو « مهريغو ريهظ نب دمعو

 نم ةرسأ ليلس هنأ ناسليطلا نبا ركذو . رثنلاو مظنلا ديجي ابيدأ بطلا ىف هتراهم

 ديلولا نبا وتو . لخادلا نمحرلا دبع دهع ذنم ةنهملا ىف اهئانبأ بقاعت ءابطألا
 , ©0 م 515 ةنس رخآلا عيبد ف

 « ةيليبشإ لهأ نم ىرهزلا ىشرقلا نمحرلا دبع نب دمحأ نب ىلع نب دمحمو
 هدصقي ناكو « هيف رهمو « بطلاب فغش هنكلو « ةياورلاو ثيدحلا سرد
 أوكراش نمم ناك « ىدحوملا ةيليبشإ ىلاو ضرم املو « جالعلل ءاربكلاو ماكحلا

 , ؟©هربع نم نيعستلا زواج دقو «ء ه 5177 ةنس ىنوت « هجالع ىف

 « لخادلا نمحرلا دبع ةلالس نم ء«ديعس نب . . فلخ نب ىلع نب قيتع نب دمحأو
 شيرشب ءاضقلا ىلو .لئاوألامولعو بطلل انقتم امان املاع ناك . ةطسق رس نم يب

 نومأملا اعد امو ؛هيدلل ىظحف ةيليبشإل تيالو مايأ نومألل ىلعلا ىنأب لصتا مث

 ى حجنف « هتعيب ىلإ اهخويش ليمتسيل ةودعلا لئابق ىلإ ههجو « م
 نذأتسا لاوحألا بارطضاب رعش امل هنكلو « ةودعلا ىلإ نومأملا بحص مث . هتمهم

 نيدحوملا ةعاطتعلخ دق اهافلأف « ةقلاع لزنو « سلدنألا ىلإ ةدوعلا ىف نومأملا

 جورل ةقلام ىلإ رضح هنأب ذئدنع ةبيرلا هيلإ تهجتاو . دوه نبا ىلإ تمضناو
 هوددهو هجارخإ ىف هيلع اوحلأ ةماعلا نكلو « ىلاولا هلقتعاو نومأملا ةوعد اه

 «9م111 ةنس رخآلا عيبر ىف كلذو « هولتقف مهلإ هجرخأف

 ةياورلاو ثيدحلاب ىنع « شيرش لهأ نم ةعافر نب ناهلس نب ىلع نب دمحمو
 « رهز نب ركب وبأ هتذتاسأ نم ناكو « بطلا ىف ةكراشم هل تناكو « بدألاو
 , ©م رو ةاس فوتو

 « ةبطاشنكسو« ةيناد لهأنمىراصنألا صفح نب . . هللا دبعدمأ نيهللادبعو

 قشمدو ةيردتكسإلاب عمسف قرشملا لإ لحرو « بدألاو ةيبرعلاو ثيدحلا سرد
 برغملا ىلإ ىلوألا هتلحرنم داعو. هيف رهمو ءهب ىعو بطلا ولع ىلإل امو «لصوملاو
 .©2م 545 ةنس ىف ةرهاقلاي فوتو « قرشملا ىلإ ةيناث لحر مث « ًانيح سنوتبلزنو

 . 1514 مقر ةلكتلا ىف هتمجرت (؟) . 5184 مقر ةلكتلا ىف هتحرت )١(

 . "58و 51/ ةحول سيراب طوطخم نم لوألا دلجملا -كلملا دبع نبإل ةلككتلاو ليذلا ىف هتحرت ( م )

 . 3111 مقر ةلكتلا ىف هتحرت (0) . 1555 مقر ةلكتلا ىف هتحجرت ( 4 )



 تب الاو-

 ركذن ملو « ىدحوملا رصعلا ىف اورهظ نيذلا ءابطألا نم ةفئاط مه ءالؤه

 « نوميم نباو « دشر نباو « ليفط نبا لثم ماظعلا بطلا باطقأ مهنيب نم
 نم مغرلاب مهلع ةيلاغلا ةفصلا ىهو « ةفسالفلا نيب ءالؤه رك ذن' نأ انرثآ اننأل
 . ىطسولا روصعلا ىف ءابطألا مظعأ نيب مونم

 ا

 5 ,وصعلا ىف نييتابتلا ظعأ نمنانثا مهنم « تابنلا ءالعزم ةدعرصعلا اذه ىف غبنو

 : ىلي اهفمهركذن نحنو « ىثلاملا راطيبلانباو ؛ ىليبشإلا ةيمورلان با امو « ىطسولا
 نآل « ىنوبشألا ىركبلا جرفم نب رمع نب دمأ نب نسح ىلع وبأ مهنم ناك

 فرعي «ءارضحلا ةريزحلا نكسو « ةيمالسإلا لاغترللا ةمصاع ةنوبشأ نم هلصأ

 زييمت ىو « جالعلاو بطلا ىف رهم هنكلو « بدألاو ثيدحلا سرد « ةلاقرزلاب
 تقولا سفن ىف رعشلا ضرقي ناكو « هرصع لهأ كلذ ىف قافو « بشعلاو تابنلا
 ,©0م 18“ ةنس قوتو

 ىداو لهأ نم ىسيقلا ناندع نب . . ىدوج نب نمحرلا دبع نب ىدوجو
 « مكحنب رفعج ىنأ لثم هرصع باطقأ نم ةعام ىلع ةيبرعلاو نآرقلا سرد « شآ
 تابنلاب ةفرعم هل تناكو « م ربغو نوجمس نب مساقلا أو « ننمز ىلأ نب ركب نأو

 .©0م 581 ةنس هدلبب فوتو . تقولا سفن ىف بدألاب هراهّشا عم « هزييمتو
 نييتابتلا مظعأ لب ٠ ىدحوملا رصعلا ىف نيباشعلاو نييتابنلا مظعأ نأ ىلع

 3 ىومألا جرفم نب دمحم نب دمأ سابعلا وبأ وه. « روصعلا رئاس 5 نملسملا
 هه“ ةنس مرحلا ىف ةيليبشإب دلو .قابنلاو «باشعلابو « ةيمورلا نباب فورعملا

 ركب ىلأ لثم رصعلا باطقأ نم ةعامح ىلع ثيدحلا سردو ؛ ةبطرق نم مهلصأو
 « سرفلا نب معنملا دبعو « ريفع نب ديلولا ىأو « نوقرز نب هللا دبعىأو دحلا نبا
 راص ىبح « ثيدحلا عامسو « ملعلا بلط ىف لوجنو « مهريغو ىشخلا رذ ىأو
 «مهايفوو « مهدلاومو مهماسنأو نيثدحما خيرات اركاذ « ًادقان « اظفاح امامإ هيف
 « هفينصتو « هزييمتو ٠ هتساردو تابنلا ملع ىلإ لامو . مهح رجنو مهليدعتو
 ىلإ لحر مث « ةيقيرفإو برغملاو « سلدنألا عوبر ىف كلذ لجأ نم لوجنو
 سردف « زاجحلاو قارعلاو ماشلاو رصمىف لوجتو ءه 58٠ ةنس دعب « قرشملا
 لاق « اهضماوغ نم ريثك ىلع ضقوو « ةفورعملا ريغ تاتابنلا فانصأ نم ريثكلا

 هت م
 .551 مقر ةلكتلا ىف هترت (؟) . 569 مقر ةلكتلا ىف هتحجرت )١(



 تالا

 ةلملا ىف مدقت نمم « هريغ هيلع فقي ام ىلع كلذ نم فقو ىتح » كلملا دبع نبا

 « نأشلا كلذ عامجاب دحأ هيف هيراجال « ًادرف هرصع دحاو راصف « ةيمالسإلا

 هدعب امو « هلبقامو « هرصع ىف ناسنألا عون ةبيجع » هنأب بيطخلا نبا هفصوو

 فالتخا ىلع « اهنايعأ تابثإو « اهليلحتو « بشعلا زييمتو « تابنلا ملع ةفرعم ىف
 كلذ ىف هل عفادمال « ًاقيقحتو ةدهاشمو « اسح « برغعوأ قرشم اهتبانمراوطأ
 امهنيب كرتشملا ردقلا دوجول نيتعنصلا ىلع ماق . عفدتالو درتال ةجح « عرزانمالو

 قيقحمو لوصألا حيحصتو « دييقتلاو ةلحرلا امهداوم ذإ « تابنلاو ثيدحلا امهو

 . « كلذ رغو نادبألاو نايدألا ظفحو « ةيظفللا تالكشملا

 ترشنناو « مزحنبا راصنأ نم ء بهذملا ىرهاظ ًابقف ةيمورلا نبا ناكو
 اهخاسنتساو اهراهظإ ىف ةيانعو ةريغ نم هادبأ ام « مزح نبا فيناصت هيدي ىلع
 هتالحر نم داع نأ دعب ناكو « ادهاز « اعرو كلذ ىلإ ناكو « ابلع قافنإلاو

 . ةيبطلا باشعألا عيبل ًارجتم حتتفاو «ةيليبشإ هدلبب رقتسا دق قرشملاب ةيساردلا
 . « ةرم ريغ هتيقلو هتيأر كانهو » : رابألا نبا لاق

 ةلاجر «ثيدحلا ىف اهنم « تابنلاو ثيدحلا ىف ةديدع فيناصت ةيمورلا نبإلو
 مظنو « ىطقرادلل كلام ثيدح راصتخاو « ملسم ىلع ىراخبلا دئاوزب ملعملا

 . اهريغو لماكلا ليلدت ىف لفاحلاو « ىراخبلا نع ملسم هب درفت ايف ىراردلا

 « سونيلاج ةيودأو سديروقسايد شئاشح حرش » تابنلا ىف هتافنصم نمو
 « ةيتابنلا ةلحرلا »و « «ىفاغلا ظالغأ ىلع هيبنتلا هو « اهتحرت ماهوأ ىلع هيبنتلاو

 رهز ىبب بتك طمن ىلع « ةدرفملا ةيودألا ١ىف باتك هلو ءاهريغو « ةكردتسملا هو

 « ىطسولا روصعلا ىف نييتابنلاو نيباشعلا ظعأ ةيمورلا نبا رعتعيو . كلذ ىف
 ىذلا « ىنانويلا سيديروقسايد ىوس ءامدقلا نم نأشلا اذه ىف دحأ همدقتيالو

 . هشئاشحل هحرش ةيمورلا نبا عضو ىذلاو « داليملل لوألا نرقلا ىف شاع

 اهطوقس لبق « ه 580 ةنس رخآلا عيبر رهش ىف ةيليبشإب ةيمورلا نبا وتو
 .©)ماوعأ ةعست وحنب نيلاتشقلا ىديأ ىف

 تابنلا ءالع مظعأ ناكف « ىلاملا راطيبلا نبا هذيملت ةيمورلا نبا دعب ءاجو

 رخاوأ ىف ةقلاعع دلو « دمحأ نب هللا دبع دمحم وبأ نيدلا ءايض وهو « هذاتسأ دعب

 تابنلا ف هلثم عربو ةيمورلا نبا هذاتسأ ىلع سردو « ئرجملا سداسلا نرقلا

 لد صاج ( 1485) بيطخلا نبال ةطاحإلا ىفو « م٠ ؛ مقر ةلكتلا ىف هتمج رت )0(



 تالاال-

 لئاصفلا نع اثحاب برغملا ءاحنأب فاطو « سلدنألا رداغ مث « ةيجالعلا لئاسولاو

 «هتمدخ ىف ابيبط لخدفلماكلا كلملامايأ رصمىلإ دصق مثءاهصئاصخلل اسراد ةيتابنلا

 رصم ىف باشعألاو تابنلا ةساردب ىنعو « هدعب نم حلاصلا كلملا هنبا مدخ مث
 باتكو : امه « نيباتك كلذ ىف عضوو . نانويلا دالبو « ىرغصلا ايسآو ماشلاو

 اهيترو « هرصعف ةفورعملا ةيتابنلا ةيودألا هيف لوانت « ةدرفملا ةيودألا ىف عماحلا

 باوبأ ىلع بترم وهو « ةدرفمل ةيودألا ىف ىنغملا باتكو ٠ « مجعملا فورح ىلع

 ناكو . « ةبيجعلا صاوحل او ةبيرغلا لاعفألا ١ باتك ًاضيأ هلو . ءاضعألا ةحلاعم

 بحاص ةعبيصأ ىنأ نبا بيبطلا ةمالعلا « هيلع سردو راطيبلا نبا ىلع ذملتت نمم
 نوكل هييفتةقذوإ « هملع ةرازغو هتعاربب داشأ دقو « ءابطألا تاقبط مجعم

 , ©0 545 ةنس قشمدب راطيبلا نبا قوتو . نيدقألا

 : مهم ركذن « كلفلاو تايضايرلا ءالع نم ةدع كلذك ةرئفلا كلت ىف غبنو

 «نثيدحلاو تاءارقلاس رد .ةطانرغلهأ نم «ريرضلا لهسنب دمحم نب هللادبع

 نم اهذخأو « ةيضايرلا مولعلا ىلإ كاذك لام هنكلو . بادآلاو ةيبرعلا ف عربو

 دعس نب دمحم رمألا هاعدتساو . ( ةجاب نبا ) غئاصلا نب ركب ىأ ب اعصأ ضعب

 « هنع لغش ثداوحلا تقافت املو . اتقو ةيسرم نكسف هدلو بيدأتل قرشلا ريمأ

 . 9©2م هلا ةنس رخاوأ ىف اهم وت نأ ىلإ اعاضم ىتبف

 « ليفط نبا فوسايفلا ذيملت ٠ ىشكارملا ىجورطبلا نيدلارون قححا وبأو
 ةيملطبلا ةقيرطلا ءاطخأ ححصي نأ لواحو « كلفلاو ةيعيبطلا مولعلا ف عرب دقو
 ءالع دنع ىجورطبلا فرعيو « ةيكلفلا ةرودلل ديدج حرش عضوب كالفألا ىف
 .ه 5901 ةنس ىف ةيليبشإب قوت دقو 2« 41مء يدون ىبيتاللا همساب برغلا

 وهو« نيمسايلا ن نباب فرعيو « ساف لهأ نم جاجح نب دمحم نب هللا دبعو

 اق:نب هللا دبع هيبأ نع ذخأ ء ساف زاوحأ ىف ةلزاثلا ةيربربلا ةماسأ ةلببق ن

 ةزوجرأ هلو . هتسارد اهم متأف سلدنألا ىلإ رتغو « ةيف"حربو ددغلاو باسم ا لع
 قوتو . ةوظح هيف هل تناكو « شكازع ىدحوملا طالبلا مدخو ريحا ماع ىف

 1 1 نم شكر دايت

 ناك « ةيسنلب لهأ نم ىرهفلا ركب نب نمحرلا دبع دمحم نب ركب نب دمحمو

 )١( ج تايفولا تاوق ىف هتحرت ١ ص ٠١4 « 48و 44 ص ؟ جابيطلا حفنو .
 ) )6مقر ةلكتلا ىف هتحرت (؟) . 7165 مقر ةلكتلا ىف هتحرت 7085 .



 -_ ال18

 باطخلا ىأو «حون نب هللادبعىفأ لثم هرصع باطقأ ىلع س ردو « ثيدحلا ىف امامإ

 «هلئاسمنم هققحت و « باسحلا ملع ىف هتعا ريب زاتماو « تاعنب رمع ىنأو« بجاونبا

 ,©0ه 114 ةنس قوتو« خيراوتلل اظفاح « بطلا ىن اكراشم كلذ نع الضف ناكو

 ىلع نب نسحلا ىلع وبأ « ىدحوملا رصعلا رخاوأ ىشكالفلا ءالع حربأ نم ناكو

 ةئدابملا عماج ٠ ىمسملا هباتكب رهتشا « شكارم لهأ نم ىشكارملا رم نبا
 تالآلا فاصوأ ىلع كلذك لمتشتو « كالفلا ىف ةليلج ةعوسوم وهو « تاياغلاو
 نع موجنلل سرهفو « ةيكلف لوادج هبو « هرصع ى ةفورعم تناك ىلا ةيكلفلا

 ةلمحلابو . نكامألا نم ريثكل ضرعلاو لوطلا طوطخلل حورشو « ه 577 ةنس

 ىدحوملا رصعلا رخاوأ ىف وتو « هنفو هملع ىف هرصع ةيآ ىعوبأ ناك دقف

 .(ماكك5)ه 551 ةنسف

 « ىسرملا ىطوقرلا دحأ نب دمحم ركب وبأ سلدنألا قرش ءالع رخاوأ نهو

 « قيسوملاو بطلاو تايضايرلاو ةسدنهلاو قطنملا ف «ةعاربلاو ةفرعملا ىف ةيآ ناكو
 هنطوف ىبب دق ناكو « تاغل ةدع نتي « رهام ابببطو افوسليف كلذ قوف ناكو

 اهرداغي نأ لبق ملو (م 1755ه 554 ) اهلع ىراصنلا بلغت دعب ةيسرم
 ىتباو ء هردق « لوألا ىمعاخ) بلغتملا ردقو « هنطو ىبب نم اهرداغ نميف

 قانتعاب هيرقي نأ ايه لؤاخو + هنويلاو ىراصتلاو قمنا ايف لغي ع ةيمركحدلا "
 لزْنف «ةطانرغ ناطلس رجألا نبا ةوعدل ةيبلت ءاريخأ ةيسرم رداغ مث « ةينارصنلا
 لو  اهريغو كلفلاو ةضايرلاو « بطلا سردي ناكو « اهمالط هياع لبقأو « اهب

 . ؟9عباسلا نرقلا رخاوأ فوت هنأ حجرملا نكلو « ىطوقرلا ةافو خيرات انل ركذي

 نم ملاع مما « كلفلاو ةضايرلا ءالع نم تبثلا اذه ىلإ فيضن نأ عيطتسنو

 ىف شاع دقو. ليتشإلا عاوملا نيبدمنأ نبى ايزكز وبأ وه « ةعارزلا هالع

 ( ىداليملا رشع ىناثلا نرقلا رخاوأ ) ىرجملا سداسلا نرقلا رخاوأ ىف ةيليبشإ

 لاصب نبال ةحالفلا باتك ىلع صخألاب هيف دمتعا دقو « ةحالفلا » ةباتكب رهتشاو

 نونفال اضيفتسم اضرع مخضلا هفلؤم ىف ماوعلا نبا انيلإ مدقيو « لطيلطلا

 « اهحالصإو ضرألا ديمستو « ةسارغلاو ةعارزلا ىف لمعلا ةيفيكو ةيعارزلا

 « فنص لك ةعارزل ةمئالملا مساوملاو « ةحلاصلا سارغلاو روذبلا رايتخاو

 م١٠15 مقر ةلكتلا ىف هتحرت (1)

 1١9 ةحول - ىريزغلا 110 لايروكسإلا طوطخم « ةطاحإلا ىف ىطوقرلا ةمجرت (؟)



 تالؤقيس

 . ©0جاتنإلا ةرفوو ضرألا ةدوج ىلإ ىدؤي امم كلذ ريغو
 تبا

 نيذلا مهو « ىدحوملا رصعلا لالخ بطلا ةرقابع ركذ ىلإ نآلا دوعنو

 مهرابتعاو « بطلا ىف مهغوبن نم مغرلاب ٠ ءىش لك لبق ةفسلفلا ةفص مهلع تبلغ
 . ىطسولا روصعلا ىن ءابطألا ظعأ نم

 نب ىمومو « دشر نب ديلولا وبأو « ليفط نب ركب وبأ « ةثالث مه ءالؤه
 . ىبطرقلا نوميم

 ليفط نب دمحم نب كلملا دبع نب دمحم ركب وبأ وهف « ليفط نبا امأف
 دلو امبرو «قيقحتلاب هدلوم خيرات فرعن انسلو . شآ ىدأو لهأ نم « ىسيقلا
 هقفلاو ثيدحلا ليفط نبا سردو . ىرجحلا سداسلا نرقلا نم ىلوألا ماوعألا ىف
 باطقأ نم اههريغو « ةيطع نب قحلا دبعو « ىطاشرلا دمحم ىنأ ىلع « ةغللاو
 ركب ىنأ ىلع ةكحلا سردو « لئاوألا مولعو ةمككحلا ىلإ لام هنكلو . رصعلا
 « ًققحم املاع ناكو ء«بطلاو ةفسافلا ف عربو « هريغو ( ةجاب نبا ) غئاصلا نبا
 ابقفو « جالعلا لوصأ ىف ًارهام ًابيبط « افوصتم « ةيقرشملا ةكحلاب افوغش

 ليفط نبا أدبو . نونف ةدع ىف اكراشم « ًارئان اان « ًآغيلب ابتاكو «بارعإلا عراب
 ةنس ىف ىثاطلا ناحلم نب دمحأ « شآ ىداو هدلب ىلع بلغتملا ةمدخم ةماعلا هتايح

 ليفطنبا لقتنا ؛ لئالق ماوعأب لذ دعب ناحام نبا ةموكحتطقس الو . ه ٠
 بوقعيوبأ ديسلا ىلو املو .ىدحوملا ةطانرغ ىلاول بتكو « نيدحوملا ةمدخ ىلإ

 « نيركفملاو ءايلعلا نم ةعامح هلوح فتلا « ةيليبش] مكح نمؤملا دبع نب فسوي
 ءايلعلا رثؤيو « ملعلا سلاجمب فغشي ريمألا ناكو .. ليفط نبا مهم ناك
 نبع « ه هه4 ةنس ىف هيبأ ةافو بقع ةفالحلا ريمألا اذه ىلوت املو . هتبحصب
 « ةقيقدلا ةيفالحلا ماهملا ضعبل هبدني كلذ نعالضف ناكو صاخلا هبيبطليفطنبا
 ىو «داهحلا ىف مهيغرتو « برعلا فئاوط فيلأتل ىعسلاب هيلإ دهع نأ كلذ نمو
 هتديصق ءًديجم ًارعاش « ريزغلا هملع بناج ىلإ ناكو «ليفط نبا عضو كلذ ليبس
 : اهعلطمو « داهجلا ىف ةكراشملل اوضهني نأ برعلاب اهف بيه « ةريبشلا

 بئاغرلا ءانتقاو ىداعألا وزغل براضملا وحن ليحلا رودص اوميقأ

 نع نيريبك نيدلجم ىف 18٠8 ةنس ديردمب ةرم لوأل ماوعلا نبال ةحالفلا باتك رشن )١(
 . ةينابسإ ةمج رتب انورقم ىريكناب وينوطنأ فسوي سقلا ةيانعب « لايروكسإلا ةبتكمي دوجوملا هطوطخم



 دج

 « ه 855 ةنس رخاوأ ىف سلدنألا ىلإ فسوي بوقعي وبأ ةفيلخلا ريع امو
 «ءالعلا ةوفص نم طهر هلوح فتلا « ماوعأ ةعضي ةيليبشإ ىف هتماقإ تلاطتساو

 صاخلا هييبط مه « نيملسملا ةفسالفلاو ءابطألا مظعأ نم ةثالث مهتمدقم ىف ناك

 ركب وبأ بيبطلا ةمالعلاو ءدشر نب ديلا وبأ فوسليفلا ىضاقلا هذيملتو «ليفط نبا

 تاساردلاب فسوي بوقعي ىنأ ةفيلخلا ضغش ىلإ انرشأ نأ قبس دقو .رهز نبا
 ىذلا رودلا ىلإ انرشأ اك « هيلع ذخألاو « ليفط نبا ةمزالع هفغشو « ةيفسلفلا

 حورشل ديدج صيخلت لمعب دشر نبا هذيملت ىلإ زاعيإلا ىف ليفط نبا هب ماق

 مهوعديو « ءايلعلا نيبو ةفيلخلا نيب ةرافسلا ةمهمب موقي ليفط نبا ناكو . وطسرأ
 هيونتلاو مهمارك] ىلع هثحيو «هيدل مهرادقأ ىلع هبنيو ءراطقألا فلتخم نم همساب
 تاع ىبح ةفيلخلا ىدل هتعاربو دشر نبا هذيملت لضفب هون ىذلا وهو « 3و

 « هه١٠ ةنس رخآلا عيبر ىف فسوي بوقعي وبأ ةفيلخلا قوت املو . هيدل هتناكم

 هدلول اصاخ ابيبط هبصنم ىف ليفطنبا رمتسا « نيرتنش ةعقوم ىف هشيج ةبكن بقع

 ذإ اليوط كلذ دعب شعي مل هنكلو « روصنملا بوقعي فسوي ىنأ ديدحلا ةفيلخلا
 ©92هتزانج ةفيلخلا رضحو « (م 1180 ) ه 68١ ةنس رخاوأ ىف شكارمب قوت

 « ةيقرشملا ةمكحلارارسأ هوأ « ناظقي نب ىح» ةلاسر ليفطىنأ تافلئومرهشأو

 لئاسروتافلؤؤم نم اهربغو « سفنلا ىف ةلاسرو و « ةلوهحا ةيبطلا ةزوجرألا هو

 ىهو « ناظقي نب ىح و ةلاسر ظحلا نسحل انياإ تبتنأ دقو . انيلإ لصت مل
 «لفط لامعأو ةايح لالختضرع «ةقيلخلاو ةعيبطلا رارسأل عئار ىسلف صيخلت
 ؛ءاوتسالا طخ ىنونج دنهلا رئازج نم ةلوهجم ةريزج ىف «ضرألا نطب» نم قلخ

 فورظل ىجيردتلا لمأتلاو ةظحالملاب عاطتسا دقو . « ىح » وه لفطلا اذهو

 ءايلعلا ةكحلا رارسأو « ةعيبطلارارسأ ىلإ لصي نأ « ةيعيبطلا اهرهاظمو « ةايحلا

 ةلاسرلا هذه مجح رغص نم مغرلابو . هللا نم هموصو هلمأت ىف برقتي نأو

 « ثيدحلا دقنلا راظنأ اهتعورب تتفل دقف « ةحفص نسخ نع ديزيال وهو «ةيفسلفلا

 .©0ىرخأ تاغلىلإكلذ دعب تمحرت امك «رشع عباسلا رقلا ذنم ةينيتاللا ىلإ تمحرتو
 دمحأ نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ديلولا وبأ وهف « دشر نبا امأو

 - ه٠ ةحول ىريزتلا !+7+ لايروكسإلا طوطخم ةطاحإلا « ليفط نبا هتحرت ىف عجاد 03 )١(
 . باتكلا اذه نم م ص عجارو . ١84 - ١88 نص ىثكأرملل بجعملاو « ها/

 مطئاهوهمطسو تاونعب 151/1 ةنس دروفسك آب ترشنو ء 806لمءال ةينيتاللا ىلإ اهحرت ( ؟)

 ملقب ١4٠٠ ةنس ةيسترفلاو 0هقارب ملقب ١17١م ةنس ىف ةيزيلجنإلا اهتح رت ترشنو من1

 طمصم 8ماوسعمه قرثتسملا ملقب ١6٠٠ ةنس ةينابسإلا اهنحرت ترشنو 0هسال#*



 تالا

 داو اهبو « ةبطرقب ةقيرعلا ةهاينلاو ملعلاتاتويب نم تيب ليلس وهو « دشر نبا

 هيبأ نع ثيدحلا ذخأو « ةنسح ةسارد اهب سردو « (م 1175) ه 917١ ةنس

 بطلا سرد . مههربغو «ةرسم نب ناورم ىأو ٠ لاوكشب نباو « مساقلا ىأ
 ريثألا هذاتسأ ىلع كلذ دعي مث ٠ ىبنلبلا ل ناورم ىنأ ىلع الوأ
 . هرصع باطقأ ىلع مالكلاو لوصألاو هقفلا سردو « رهز نب كلملا دبع
 رداغ هرمع نم نيثالثلا غلب املو . بطلاو ةمكحلا ف صخألاب دشر نبا عربو

 اهتفلخو « ذئموي تراهنا دق نيطبارملا ةلود تناكو « ةيليبشإ ىلإ ةبطرق هنطوم
 رمألا انمدق امسح وه « ذئموي ىدحوملا ةيليبشإ ىلاو ناكو « نيدحوملا ةلود
 ىظحو « دشر نبا هب لصتاف « نمؤللا دبع نب فسوي بوقعي وبأ ديسلا « ماعلا

 ىلو مث «ةيليبشإ ةئيدم ءاضق دشر نبا ىلو نأ ةياعرلا هذه راثآ نم ناكو « هتياعرب

 لالخ دشر نبا ىظح ام سفنأ نم ناكو .تقولا ضعب ةبطرق ءاضق كلذ دعب
 كلملا دبع ىرقبعلا بيبطلا ةمالعلا هذاتسأ ىلع ةضيفتسملا هتسارد « ةيليبشإب هتماقإ

 سونيلاج دعب بيبط ظعأ هنأب دعب ايف دشر نبا هفصو ىذلا وهو ءرهز نبا
 تداز « اهم ماقأو ةيليبشإ ىلإ مدقو « ةفالخلا فسوي بوقعي وبأ لوت املو
 ليفط نبا هذاتسأ قيرط نع امسالو «ىدحوملا طالبلا فتدطوتو دشر نبا ةناكم
 هذه راثآ نه ناكو « هيدلا رثثألا هعحصانو هةيدصو « صاخلا ةفيلخلا بيبظ

 ناكو . ليفط نبا بناج ىلإ هل اصاخ ًابيبط « دشر نبا ةفيلخلا نبع نأ « ةياعرلا
 املو« سلدنألاوأ برغملاب ءاوس ةفيلخلا طالب عم تقولا .ظعم لقنتي دشر نبا
 فسويوبأ ةفيلخلا هدلو هفلخو ء ه ه١٠8 ةنس ىف فسوي بوقعي وبأ ةفيلخلا قوت

 «ليفط نبا قوت املو . صاخلا بيبطلا بصنم ىف دشر نبا ىب « روصنملا بوقعي

 ى هيبأ ونص روصنملا ةفيلخلا ناكو . صاخلا بيبطلا بصنع دشر نبا درفنا
 « ةياعرلاو ريدقتلا سفن هيدل دشر نبا ىبل مث نمو « نونفلاو مولعلاب فغشلا
 . عيفرلا ىملعلا وحلا اذه ىف ةقومرملا هتناكم ىلع ثبلو

 نم ًاريثك بتكو « ىملعلا هدجم ةورذ غلب دق كلذ لالخ دشر نبا ناكو

 ةفسلف حورش ىه « ةيفسلفلا دشر نبا تافلؤم مهأو . ةيبطلاو ةيفسلفلا هتافنصم

 لغشت ىهو :0©2ليفط نبا هذاتسأ اهتباتكب هيلإ زعوأ ىذلا نإ لاقيو ٠ وطسرأ
 «تايغلإلاو تايعيبطلا ف سيلاطوطسرأ بتك عماوج ىه «لئاسرو تافلؤوم ةدع

 )١( ص بجعملا ف شكارملا 185 .
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 تالاثا8-

 باتك صيخلتو « قالخألا باتك صيخلتو « ةعيبطلا دعب ام باتك صيخلتو

 . اهريغو سفنلا باتك حرشو « ىعيبطلا عامسلا باتك صيخلتو « ناه ريلا

 بطلا ةزوجرأ حرش اهنم « تافنصم ةدع كلذك ةيبطلا دشر نبا تافلؤم لمشتو

 « جارملا باتك اهتم « سونيلاخل بتك ةدع صيخلتو « انيس نبا سيئرلا خيشلل

 باتكو « تايمحلا باتكو «ضارعألاو للعلا باتكو « ةيعيبطلا ىوقلا باتكو

 ةباتك ىه ةيبطلا دشر نبا تافنصم ربشأ نأ ديب . اهريغو « ةدرفملا ةيودألا

 ليصافتلا لباقم كلذو « ةيسيئرلا وأ ةيلكلا بطلا باوبأ لوانتي هيفو «تايلكلا »

 باتك هلو . ©0« ريسيتلا  هباتك ىف رهز نب كلملا دبع هذاتسأ اهلوانتي ىلا ةيئزحل

 باتك اهنم « تافنصم ةدع لوصألاو هقفلا ف « كلذك دشر نبإلو . ناويحلا ف

 ةلدآلا جاهم باتكو « ىلازغلل « تفاهتلا »باتك ىلع دري هو « تفاهتلا تفاهتو»

 ««لاصتالا نم ةعيرشلاو ةمكحلا نيب ايف لاقملا لصف » ىف ةلاسرو «لوصألا ملع ىف 51

 كلذ نع الضف هلو . اهريغو « هقفلا ىف دهدحما ةيادب باتكو « تامدقملا باتكو

 . اهركذل ماقملا عستيال قطنملاو لوصألاو ٌبطلاو ةفسلفلا ف ىرخأ لئاسر ةدع

 افوسليف صخألاب هفرعو «ركبم رصع ىف دشر نبا ىنرغلا ربكفتلا فرع دقو

 ءابطألاو ةفسالفلا ظعأ نم لب « نملسملا ءابطألاو ةفسالفلا مظعأ نم ابيبطو

 يرق نلا يدل دوا رهشأو « رصع لكو « رطق لك ىف

 ريكفتلا رئاود ىف تعاذو « ةينيتاللا ىلإ تحرت حورش ىهو «وطسرأ ةفسلفل

 . ىداليملا رشع ثلاثلا نرقلا ذنم ىنرغلا

 نكلو « ةليوط اماوعأ ىدحوملا طالبلا ىف هتوظح ىلع دشر نبا ثبلو

 « رينتسملا ىهقفلاو ىنيدلا هريكفتب اعرذ اوقاض نيذلا « نيدحوملا ةبلطلاو ءاهقفلا

 ء روصتملا ةفيلخلا ىدل هب ةياشولاو « هتئوانم ىلع اولمع « ةعيفرلا ةيفسلفلا هثوحعو

 دشر نبال هنكي ناك امم يغرلاب « روصنملا ىهتناو ؛ قورملاو فارحتالاب هماهتاو

 ةكاحمع ؟ ريبشلا هرارق ردصي نأو « مهضيرحت دنع لزني نأ «ريدقتلاو ربقوتلا نم

 ةبرقم ىلع ةناّسيلا ةدلب ىلإ هيفنب ىضقي نأو « هذيمالتو هئالمز ضعبو فوسليفلا

 هبتاك ملقب روصنملل نايب كلذ بناج ىلإ ردصو « (ه 04١ ةنس ) ةطانرغ نم
 . غيزلاو قورملاب مهماهناو « هئالمزو دشر نبا ىلع ةلمحلاب «شايعنب هللا دبع ىنأ

 دشر نبال « تايلكلا » باتك نم ةردان ةيطخ ةخسن ةطانرغل انتارايز ىدحإ لالخ انيأر )١(
 . ةروصم احاولأ وه اك هلصأب طوطخملا اذه عبط دقو . ةطانرغ نم بيرقلا ىنموركاس ريد ةبتكمي



 فر

 هدرو « روصتملا هنع اع مث « ماوعأ ةثالث وحن ةناّسيلا ىف هافنم ىف دشر نبا ىضقو
 ثكم مل هنكلو « شكارم ىلإ دشر نبا داعو . (هه95) هتوظحو هبصنمقباس ىلإ

 ةنس رمسيد ٠ ) هه96ةنسر فص رهش نم عساتلا ف فوتو « ةريسي ةرتف ىوس اهم

 ماهتا ىف لوقلا انضفأ نأ قبس دقو . هرمع نم نيعبسلاو ةسماخلا ف وهو ( م4
 , ©90هماهلا نأشب رداصلا ىدحوملا موسرملا صن اندروأو « هتبكنو دشر نبا

 « ىدحوملا دهعلا لئاوأ ىف نييسلدنألا ةفسالفلاو نيركفملا مالعأ نم ناكو
 نوميم نب ىبوم نارمعوبأ « ىرعلاهمساو « نوميم نب ىسوم « ىدوبلا ةمالعلا

 « نوميم نب ىشوم ئدوبلا همساو ؛ ليئارسإلا ىسلدنألا ىطرقلا هللا دبع نبا

 تايضايرلاو لئاوألا مولع اهب سردو ( م 1١88 ) هها"٠ ةنس ةبطرقب دلو دقو
 .. ةيدوملتلا تاساردلاو ةفسلفلاو بطلا ىف عربو « هرصع باطقأ ىلع ةفسلفلاو

 هدهع رخاوأ ىف نمؤملا دبع ةفيلخللا ردصأو « سلدنألا ىلع نودحوملا بلغ املو
 مالسإلا قنتعا نم الإ «سلدنألاو برغملا نم دوهلاو ىراصنلا ىتنب ريهشلا هرارق
 ىراصنلا نم ريثك رهاظت « همدو هلام لح « مالسإلا قنتعي ملو ب نمو « مهنم

 نوميم نب ىسوم ءالؤه نم ناكو « مالسإلا قانتعاي ءاقبلا اورثآ نيذلا دوهلاو
 ةعضب قفلأو « ه هها/ ةنس ىف برغملا ىلإ رحبلا نوميم نبا ريعو . هترسأو

 رتتسيو ءاهم رشا ىلا بطلا ةنهم لوازي وهو «ةيملعلا هترضاح ساف ىف ماوعأ
 ةرداغمل ةصرفلا بقري ناك هنكلو « مالسإلا رئاعش ةلوازع تقولا سفن 5
 ىلإ هلهأ عم راس « ةصرفلا هذه تحنس الف .اقزرو اقافآ عسوأ دالي ىلإ برغملا

 « دوبلا هنيد ءانبأ نيب ب طاطسفلاب ماقأو « (ه 051 ةنس ) ةرهاقلاب لزنو « رصم

 دوج لجل نأ جورتو روما ةاجتي قري أو ؛ يشاهد ري

 غبسأو « طالبلاب هتطساوب لصتاو « ىلاعملا ابأ ىعدي ناطلسلا باتك نم

 نيعو . "يللا قهري ره لع نع دب بصي ذاك 1 هياعو لانا ىناتلا

 ةيدوهلا ةيلاحلا ديمع ادغو « نيدلا حالص ناطلسلل ًاصاخ ابيبط نوميم نبا
 «نيدلا حالص قوت الو . ةزرابلا ةيملعلا هتناكمل سيئرلاب بقلي ناكو . ةرهاقلاب

 174 ص بجعملا ىف ىثك ارملاو « ١441 مقر رابألا نبإل ةلكتلا ىف دشر نبا ةمجرت عجار )00(

 ةمحرت كلملا دبع نبال ةلكتلاو ليذلا ف تدرو دقو . 7١٠7ص برغملا نايبلاو « 176١و 174١و 15و

 ءزحلا ىناطيربلا فحتملا طوطخم ىف كلذو « ىدحوملا موسرملا صن اهلالخ ركذ « دشر نبال ةيفاض

 . باتكلا اذه نم 788 58م ص عجارو . سماخلا



 الا 4ب

 « اهئابطأو امئالع نم ريثك ةرهاقلاب هيلع ذخأو ء لضفألا كلملا هدلول ابيبط مدخ

 « ةرهاقلاب ذئتقو مقي ناكو « ىدادغبلا فيطللا دبع بيبطلا ةمالعلا مسد

 مظعأ نم نوميم نبأ ريتعيو . (م 1104 ) م5017 ةنس ىف نوميم نبا وتو
 دقو « ةيدوهلا ةعيرشلا حارش مظعأ نمو « ىلسولا روصعلا ىف دوبللا نيركفملا
 « دوملتلل حرش كلذ نم « ةيبطلاو ةيفسلفلاو ةينيدلا تافلؤملا نم الفاح ًائارث كرت

 «وطسرأ ةفسلف حرش ىف « نيزئاحلا تالالدو » « سونيلاج بتكل حورش ةدعو

 « تايضايرلا ىف دوه نبال لامكتسإلا باتك بيذهو « ةيفسلفلا هبتك ظعأ وهو
 تاباتكل ناكو . ةيدوبلا ةعيرشلا باوبأ ىف اهريغ رشكو « قطنملا ةعانص ىف ةلاقمو

 . ىطسولا روصعلا ىف ىنروألا ريكفتلا ف مظع ر ثأت ةيفسلفلاو ةينيدلا نوميم نبأ

 دن #1 بح

 ءاهمالعأو ةيسلدنألا ةيركفلا ةكرحلا نع ليوطلا ثيدحلا اذه متنو « اذه

 . ىدحوملا رصعلا لالخ نونفلا ريس نع ةزجوم ةملكي
 « ةلقتسم ةينف ةكرح روهظب « برغملاو سلدنألاب ىدحوملا رصعلا زاتما دقل

 ءاوس ءرصعلا اذه لالخ تميقأ ىلا « ةميظعلا تآشنملاو حورصلا فصحخألاب لثمتت
 اهنم تيقب ىللاو « ةصاخلا ةينفلاو ةيراعملا اهصئاصخم تزمتو « سلدنألاوأ برغملاب

 .رصعلا اذه ىف ةيرامملا نونفلاو ةيسدنملا مواعلامدقتب دهشت « ةديدع راثآ مويلا ىح
 اهنيب دعابت « ةضحم ةينيد سسأ ىلع ةيادبلا ىف ةيدحوملا ةلودلا تأشن دقو

 دي ىلع « ةيدحوملا ةفالخلا تلوحت امل هنأ ديب . ةقاربلا ةيويندلا رهاظملا نيبو

 ةيدحوملا ةلودلا هجتت نأ ىعيبطلا نم ناك ء خذاب ىويئد كلم ىلإ نمؤملا دبع
 دهع رخاوأ ذنم هاجنالا كلذ أدبو . ةيكولملا ةسألاو ةماخفاا رهاظم لامكتسا ىلإ
 « ةداسلاوأ ةفيلخلل الزم نوكتل « ةيكولملا قراط لبج ةنيدم ةماقإب نمؤملا دبع

 احرسم مظعلا ىئاشنإلا لمعلا اذه ناكو « سلدنألا ىلإ مهشويج ىف مهروبع دنع

 دعب ايف مهمسا نرتقا نيذلا « نيسلدنألا نيسدنهملا مالعأ ضعب ةيرقبع روهظل
 ةلودلا ةياعر ترهظو . ىلاملا شيعي جاحلا لثم « ىرخأ ةليلج ةيئاشنإ لامعأب

 رصعلا لالخ سلدنألا ةمصاع « ةيليبشإ ةنيدم صخألاب ةيراعملا نونفلل ةيدحوملا
 ةيدحوملا ةينارمعلا تآشنملا لحأو ظعأل احرسم تناك ىلا ىهو : ىدحوملا
 ةيليبشإ جراخ ةمخفلا ةيدحوملا روصقلا ءاشنإ نع انثدحت نأ قبس دقو . سلدنألاب
 امك « ةعنايلا اهنيتاسب نعو « فسوي بوقعي ىنأ ةفيلخلا مايأ روهج باب مامأ



 تالاود

 هدلو مث فسوي بوقعي ىلأ ةفيلخلا دي ىلع .ظعألا ةيليبشإ عماج ءاشنإ نع انثدحت

 « ةميظعلا هتعموص ةماقإب روصنملا ةيانعو « روصنملا بوقعي فسوي ىلأ ةفيللا
 نم ًاددع كلذك نودحوملا ماقأو . ( ادلاربخال مويلا نابسإلا اهمسي ىلا ىهو)
 رصق ناكو . اهريغو روصق نم «ةمدقلا ةفالحلا ةمصاع ةبطرقب ةينارمعلاتآشنملا

 رهلا ىلع ةبطرق جراخ نمؤملا دبع نب فسوي بوقعي ىنأ نب ىبحب ىلأ ديسلا
 ايلاو ناك نأ مايأ قعا مهاربإ وبأ ديسلا هدلو أشنأو . ساوقأ هلمحت مظعألا

 مويلا ىتح موقت تلازامو « لينش ةفض نم ةبرق» ىلع مخفلا هرصق « ةطانرغل
 رهاظم نع ةيادبلا ىف دعتبت ةيدحوملا ةفالحلا تناكدقو .©12هدوقعو هلالطأ ضعب

 اهلكلو « لالحلاو ةناتملا ةاعارمب ىنتكتو «ةينارمعلا اهتآشنم ف فرخزلاو فرآلا

 مظعأ اهن آشنم ىلع قدغت تذخأ « روصنملا مايأ ةيويندلا اهّمظع ةورذ تغلب امل
 يخقلا هرينع ةيليبشإ عماج هوز روصنملا ئىراف « فرخزلاو ةماخفلا رهاظم

 ةنيزملا هتروصقمعو « ةضفلاو بهذلا حئافصبو جاعلاو عزحملا لدنصلاب عصرملا
 قو . ؟9ةريبشلا ةيبهذلا اهحيفافتب عماجلا اذه ةعموص دوزي هارنو « ةضفلاب

 ةسدنهلا باطقأ نم ًاددع ىرن « ةميظعلا ةينفلاو ةينارمعلا ةكرحلا هذه لالخ

 ملعملاو ء هساب نب دمحأ فيرعلاو «ركذلا مدقتملا ىلاملا شيعي جاجلا لثم نفلاو

 نومجزتي « ةميظعلا تآشنملا هذب- مهذامسأ تنرتقا نم مهريغو « ىلقصلا ثيللا وبأ

 ةكرحلا هذه ءادصأ ىرنو « ةرهاز ةينف ةكرح ىدحوملا رصعلا لالخ سلدنألاب

 ةفالحلا ةمضاعىو « برغملا ف تقولا سفن ىف ددرتت « ةرهازلا ةينفلاو ةينارمعلا

 ةيحاضل هدهع ةيادب ىف روصنملا ةفيلخلا ءاشنإ ف «ةميظعلا شكارم ةنيدم ةيدحوملا
 ةعموص مامتإ وأ ءاشنإ فو « شكارم ىونج «ةمخفلا اهروصقو «ةيكولملا ةحاصلا

 ناسح ةعموص ءاشنإو « ةميظعلا ةيليبشإ عماج ةعموص طمن ىلع « ةيبتكلا عماج

 ىهو «ةميظعلا عماوصلا هذه لازتامو «لككت مل ةعموص ىهو «حتفلا طابر ةنيدعب

 ةيليبشإ عماج ةعموص اهنمو « انموي ىلإ ةمئاق « ةينفلا ىدحوملا رصعلا راثآ زربأ نم

 ىلا « ىمظعلا ةيليبشإ ةسينكل سارجألل جرب ىلإ «ىلعألا اهؤرزج طنقف لوحت ىلا
 « ةيمالسإلا اهنمس كلذ نم مغرلاب دقفت مل امنأ ديب « عماحلا عقوم قوف تئشنأ

 نونفلا ةعورب دهشت ء ىفسلا اهدفاونو اهفراشم ىف « ةيبرعلا اهفراخز تلازامو
 . ئدحوملا رصعلا لالخ ةيفرخزلا

 )١( باتكلا انهنم 58و 8م ص عجار (؟) 2. باتكلا اذه نم 8م١ ص عجار .
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 « ةيسلدنألا ىيسوملا روطت ىلع انلدي ام ىدحوملا رصعلا رابخأ ىف دجن ملو

 ةراعلا نونف وحن « مهعيجشتو مهحاست غلب امهم نيدحوملا نأ فورعملا نمو
 ةامح « ىنيدلا مهتمزتو « مهماظن ةعيبطب اونوكي مل مهنإف « ةيراعملا فراخزلاو

 غبن نم دحأ ىلع رثعن ل اننإف مث نمو « اهريغ ىيسوملا نم ةضحملا ةليمحلا نونفلل
 ىذلا « ىسرملا ىطوقّرلا دمحأ نب دمحم الإ مهللا « ةبقحلا كلت ىف ىيسوملا ىف
 « ىيسوم لا ى هتعارب « بطلاو ةفسلفلاو « قطنملاو ةسدنهلا ىف هتعارب ىلإ عمح

 «سلدنألا قرش رايهناو « نيدحوملا ناطلسرايمنا بقع قرشلا ىف هروهظ ناكو

 . ©0ىراصنلا ىديأ ى هدعاوق طوقسو
 نفوه « ىدحوملا رصعلا لالخ رهدزا ةليمحلا نونفلا نم نف ةمث ناك هنأ ديب

 اذه ىف اوغبن نم ةدع ركذن نأ عيطتسنو « اهتفرخزو اهقيمنتو فحاصللا ةباتك
 «سوطغ نباب فورعملا ىسنلبلا ىراصنألا ليهس نب هللا دبع نب دمحم مهنف « نفلا
 عربو « هللا باتك ةباتكل هتايح سوطغ نبا بهو دقف « ه 51١ ةنس ىف قوتملاو

 نوسفانتي ءارمألاو كولملا تلعج « ةميظع ةعارب اهنفرخزو فحاصملا قيمنت ىف
 « رقش ةريزج لهأ نم نيسح نب ىبحب نب دمحم نب دمحم مهنمو . ©0اهئانتقا ىف
 مهنمو « ©92فحاصملا ةباتك ىف هتقو لهأ عربأ ناكو « ه 500 ةنس وحن قوتملا

 ةيسرم لهأ نم « لانمح نباب فورعملا زيزعلا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحم
 فورعملا ىبطرقلا ىمخللا ىسيع نب ىسوم مهنمو ع 42م5 ةنس ىوتملاو
 5 ءالؤه ريغو « ©*2ه 1١ ةنس ىف قوت دقو « راخفلا نباب

 ةماقإ ىف « ةيدحوملا نونفلاو ةسدنملا قوفت ىلإ انرشأ نأ قبس دقو اذه
 ىح اهتعورب دهشت تلازام « جاربأو راوسأو نوصح نم « ةيعافدلا تآشنملا

 .©©ةيددحوملا ةلبلو ةيليبشإ راوسأو « رباج ةعلقو « سويلطب ةبصق لالطأ مويلا

 )١( اذه نم ”١ه ص ىف ىطوقرلا ةحرت ىلع انيتأ نأ قبس الكتاب 

 . 1544 متر ةلكتلا ىف هتحيرت (؟) 2 . 10١ متر ةلكتلا ى سوطغ نبا ةحرت 20020
 . #1076 متر ةلكتلا ىف هتحرت («) .1568 متر ةلكتلا ىف هتحرت (4)
 . باتكلا اذه نم 54٠ ص عجار )0(


