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 ىلع مالسلاو ةالصلاو ء نبملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيلسرملاو ءايبنالا ريخ هللادبع نب دمحم

. نبدلا موي ىلا





 مسي دقت

 ىلعو هدعب يبنال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو هدمح قح هلل دمحلا
 باتك ىلع تفقو دقف 3 دعبو هدصق يف هل نيعباتلا هبحصو هلا

 ‘‘ةرصبلاو نامع ةيضابأب مهتقالعو برغملاو رصم يف ةيضابألا
 صخش فرعأ ال ىننإف فسأ نمو ث ميلحلا دبع دمحم بجر روتكدلل

 تيأرف باتكلا تلمأت ينكل ى هتايحو هتأشنب يل ملعالو ، فلؤملا اذه

 { هنايب هنامجرتو © هناسل هناونع ناسنالا نأ كشالو . باجعلا بجعلا

 املعو اعئار ارمأ تدجوف باتكلا اذه هيلع ىوتحا ام تيأر دقو

 عمج ، ةبيجع لاوحأو ةبيرغ لمج ىلع فنصملا اذه علطا دقل ، اعساو
 ريثك هنأ نيبت دقل ، دباوأ فلأو دئالق مظنو دئارف طقتلاو دراوش

 نع اهزنم فاصنالا ةياغ يف هناف اذه عمو ، عابتالا نسح عالطالا
 8 ناصقنالو ةدايز الب تناك ايسح ةصقلا قوسي 0 فارحنالاو ولغلا
 ناف ، تايبصعلاو ءاوهألا مهيف رثؤت مل نيذلا تاءورملا لهأ نأش اذهو
 رابخألا غاص دقف مث نمو . لاجرلا دلقيال نم لاوحألا يف لماكلا

 مالك ، لاحلا نسح نم هيلع مه امب موقلا ركذو ، لادتعالا بلاق يف

 ءانثلاو ليزجلا ركشلا هل قحف ث عابطلا هيلإ طشنتو عامسألا هل شهت
 . ليمجلا نسحلا

 سانلاو هللا نيب فرعلا بهذي نل هزئاوج مدعي ال ريخلا لعفي نم
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 يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ليلجلا ديسلا ركشأل ينإو
 اذه ناف ، دوجولا ملاع ىلا هجارخإو باتكلا اذه رشنب هماتها ىلع

 ءاشي نم يدهي هللاو © ءانتعالا اهب قحي يتلا ةنيمثلا زونكلا نم رفسلا
 . مقتسم طارص ىلا

طقسمب فانئتسالا ةمكحم يضاق



 نيبو مهنيب تاقالع مايقو برغملاو رصم يف ةيضابألا عوضوم
 خيراتلا يف ةماهلا تاعوضوملا نم ةرصبلاو نامع ةيضابأ نم مهناوخا

 نيثحابلا نم ةيفاكلا ةيانعلا قلي مل هناف كلذ مغرو . يمالسالا
 رداصملا ةردنل امبرو ، هتبوعصو عوضوملا ضومغل امبر ، نيسرادلاو

 اذه لوانتا ادحأ دجن ال كلذلو . اهيلع لوصحلا ةبوعصل وأ عجارملاو

 3 نيثدحمو ىمادق نيخرؤملاو باتكلا نم ةساردلا وأ ثحبلاب عوضوملا

 يف تماق يتلا ةيضابالا لودلا نع ثيدحلل اودصت مهضعب نأ عم

 تماق يتلا تاقالعلا بناج اولفغأ مهنكلو ، برغملا دالب يفو نامع

 يف ءاوس مهنم دحأ ثدحتي مل و { امات الافغا نادلبلا هذه ةيضابأ نيب

 ميركلا دبع تدوج ذاتسألا ىتح { تاقالعلا هذه نع ثيدحلا وأ ميدقلا

 لصنف هناف { ةيجراخلا نييمتسرلا تاقالعل خيراتلل ىدصت يذلا فسوي

 نييمتسرلا تاقالع نع ثدحتف & نيبرقألا مهناريج مهتاقالع ف لوقلا

 برغملا يف ةسرادألابو © سلدنألا يف نييومألابو 8 سنوت يف ةبلاغألاب
 ةر عقت يتلا ةينادوسلا كلامملابو { ةساملجس ىيف راردم ينببو . ىصقألا

 نع ائيش انل بتكي مل فسألل هنكلو 0 ىربكلا ءارحصلا بونج
 يف مأ نامع يف ءاوس قرشملا ةيضابأ نم مهناوخاب نييمتسرلا تاقالع

 . ةرصبلا

 اولفغأ مهناف تاقالعلا هذه نع ثيدحلا نوخرؤملا لفغأ اكو

 نامع ةيضابأب مهتقالع نعو ،}“ رصم يف : ىف ةيضابألا نع ثيدحلا اضيأ

 مش ناكو ئ ريبك طاشن رصم قف : ىف ةيضابألل ناك هنأ مغر ل ةرصبلاو
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 دوجو مهل ناكو « ايتفلا ةجرد ىلا اولصو نيذلا نوزرابلا ءاملعلا اهيف

 . اهيف ةيسايسلا ثادحألا ىرجم ىف انايحأ اولخدت مهنا ىتح يوق

 3 تالاجملا هذه يف نيخرؤملاو باتكلا ىمادق انل هكرتام لك نأ ةقيقحلاو

 { نادلبلا هذه يف بهذملا ءاملع نع ثيدحلا لالخ ةرباع تاراشا درجم

 بهذملا لصو فيك انل نيبي هنأل { ةيمهألا ةياغ يف عوضوملا نأ عم

 ققحو برغملا دالب ىلا لصو فيكو « اهيف رشتنا فيكو { رصم ىلا
 . الهذم احاجن اهيف

 بهذملا ةاعد اهلذب ةلصاوتم دوهجل ةرمت الا حاجنلا اذه نكي ل و

 بابسأب كلذ يف نيعوفدم دالبلا هذه ىلا ةرصبلا نم اولصو نيذلا
 ةيمأ ينب داهطضال نامعو ةرصبلا يف مهضرعتب لصتيام اهنم & ةديدع

 .امهم مهراكفأ رشن يف ةديدشلا مهتبغرب لصتيام اهنمو { سابعلا ينبو
 اعفد مهعفد ام 3 تابوعص نم مهلباق امهمو & لكاشم نم مهفداص

 حاجنلا اوقالف مهراكفأ ثبو مهتوعد رشنل ةيئانلا نادلبلا ىلا ءوجلل

 امو ، لادتعا نم مهبهذم هب زاتمي ناكام كلذ ىلع مهدعاس © هلك

 نم هب يداني ناك امو ث ةلادعو ةاواسمو حالصا نم هيلا وعدي ناك

 قرفتالو عيمجلا عمجت يتلا مالسالا ةوخأ ءوض يف ءىدابملا هذهل قيبطت

 . يربربو يرصمو يبرع نيب

 © برغملا دالب يف ةصاخو ةبصخ اضرأ ةوعدلا هذه تقال دقو
 ةيمأ ينب لامع ةلماعم ءوس نم ةديدش ةاناعم نوناعي ربربلا ناك ثيح

 لكب ةيضابألا راكفألا قانتعال مهعفد اك 3 ةروثلا ىلا مهعفد امم ، مهل
 ذنم مهدالب ىلا اولصو نيذلا ةاعدلا ءالؤه دي ىلع 0 ةلوهسو رسي

 يفو بهذملا ثب يف ةريبك دوهجب اوماقو { ةرجهلل يناثلا نرقلا لهتسم

يديأ ىلع هلوصأ يقلتل ةبراغملاو نيبرصملا نم بابشلا ضعب لاسرا
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 ملعلا ةلمحب اومس نيذلا بابشلا ءالؤه داع املو . ةرصبلا يف هخايشأ

 . هعابتأ رثكو هراشتنا دادزاف ، ةريبك ةمه يف مهينطاوم نيب هرشنب اوماق

 بهذملا رشنل ةديحولا ةليسولا مه ملعلا ةلمحو ةاعدلا نكي مل و

 تمعد ىرخأ ةليسو وأ ةصرف جحلا ناك لب ، برغملا دالبو رصم يف
 اوناك ثيح ء مهنيب اميف بهذملا ثب ىلع تدعاسو سانلا ةباجتسا

 مهبهذم ىلا ةوعدلاب بهذملا ءاملع موقيو 3 ةنيدملاو ةكم يف نوقالتي

 ءاطعاو ةلئسالا ىلع ةباجالاو ظعاوملاو سوردلا ءاقلا لالخ نم

 مهريغ نيبو مهنيب موقت تناك يتلا تارظانملا قيرط نعو & يواتفلا
 . ىرخالا بهاذملا ءاملع نم

 لاحترالا يف ريبك طاشن نم راجتلا هب موقي ناكام كلذ ىلا فضأ

 ةكرحلا عفد ىلا ىدأ امم برغملاو رصمو ةرصبلاو نامع نيب لاقتنالاو

 5 نييرصملا نم ريثك نيب بهذملا رشتنا ىتح 0 مامالل ايوق اعفد ةيضابالا

 8 طسوالاو ىندالا نيبرغملا دالب يف ربربلا نم لئاه ددع هقنتعا ىتحو

 احدر ترمتسا دالبلا هذه يف ةيضابأ ةلود مايق ىلا ةياهنلا يف ىدأ امم

 . نمزلا نم اليوط

 ةيضابأ نيبو اهنيب تاقالع موقت نأ دبال ناك 3 ةلودلا هذه مايقبو

 اهلاكشأ ةفاكب تاقالعلا هذه سردن نأ انيلع ناكو ، ةرصبلاو نامع
 هذه تمعد فيك ىرنل 0 ةيراجتلاو ةيفاقثلاو ةيبهذملاو ةيسايسلا
 ةيضابأ نيب طبارتلاو لاصتالاو ىبرقلاو ةقادصلا رصاوأ نم تاقالعلا

 . لاصتالا ةبوعصو رايدلا يفانت مغر نادلبلا هذه

 ةلود عبتت ةيالو تناك رصم نا مغرو ةيسايسلا تاقالعلا لاجم يفف

مهناوخاب اهيف ةيضابألا ةقالع ةعباتم نم دبال ناك هنأ الا ، بهذملا ةينس
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 تاقالعلا ترثأ فيك ىرن نأ انيلع ناك ا ١ , نامعو ةرصبلا ةيضاب نم

 يتلا ةيضابألا ةل ودلا كلت 'تاقالملا هذه تمعد فيكو ٤ ًبزغملا د دالب

 . دالبلا هذه ىف متسر ينب دي ىلع تماق

 © تاقالعلا هذه لوانتن نأ دبال ناك ةيفاقثلا تاقالعلا لاجم يفو

 هذهب صاخلا هقفلا ءارثإو ىضابألا ركفلا طيشنت يف اهتمهاسم ىدم ىرنل
 تاءاقللا ءاملعلا لدابت فيكو { ةيمالسالا قرفلا نم ةماهلا ةقرفلا

 سلاجم اودقعو ةيهقفلاو ةيملعلا بتكلا اولدابت فيكو 2 تارايزلاو

 يف ءاوس ةددعتملا مهتاءاقل ءانثأ ةصاخو ء ةرظانملاو ثحبلاو ملعلا

 طيشنت ىلا ىدأ . & جحلا مسوم ءانثأ زاجحلا دالب يف مأ مهدالب

 . نادلبلا هذه ةيضابأ نيب لصاوتلا ةيوقتو طبارتلا معدو ةيملعلا ةكرحلا

 نع ثدحتت نأ ةيادبلا ذنم انيلع ناك ةيراجتلا .تاقالعلا لاجم يفو

 رصمو ، بناج نم ةرصبلاو نامع نيب تطبر يتلا ةيراجتلا قرطلا
 قرطلا هذه ددعت ناك فيك ىرنل 0 رخا بناج نم برغملا دالبو

 فيكو 0 نادلبلا هذه نيب يراجتلا لدابتلا ةرايز يف اماه الماع اهعونتو

 قرشملا ةيضابأ نيب يراجتلا طيسولا 3 اهعقوم مكحب رصم تناك
 يدأ فيكو . راهدزالا ةمق ىلا يراجتلا طاشنلاب عفد امم ، برغملاو

 تماق يتلا ةيضابألا لودلا يف ةيداصتقالا ةايحلا معد ىلا راهدزالا اذه

 . برغملا دالبو نامع ىف

 جئاتن نع صخمتت نأ ةعونتملاو ةددعتملا تاقالعلا هذهل دبال ناكو
 ريثك نيب بهذملا رشنبو ، ةيضابألا ةكرحلاو ةلودلا معدب لصتت ةماه
 ] ةرصبلاو نامع ةيضابأ نيب تعمج ةيركف ةدحو مايقبو ئ سانلا نم

 رشن يف نادلبلا هذه يف ةيضابالا ةمهاسمبو ، برغملاو رصم ةيضابأو
.م
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 نيبو ث ةينثولا ىلع نولازيال اوناك نيذلا ربربلا نم ريثك نيب مالسالا
 . طسوالاو يبرغلا نادوسلا دالب ىلاهأ نم ريثك

 ناك ، ةقيمعو ةيفاك ةسارد اهتساردو طاقنلا هذه ثحب ليبس يفو
 كلتو ثحبلا اذهل ةمزاللا عجارملاو رداصملا ىلع لصحن نأ نم انل دبال

 © نامع ةنطلس يف اندوجو ةصرف دصقأ & ةصرفلا انتتاو دقو . ةساردلا
 يضابألا ركفلاب ةصاخلا عجارملاو رداصملا هذه نم ريثك ىلع علطن يك
 اهبتك يتلا عجارملاو رداصملا نم ريثك ىلع اضيأ انعلطا اك 3 اهقفو اخيرات

 هاياوز ةفاك نم انعوضوم ىلع فرعتنل ، ةعيشلاو ةنسلا وخرؤم
 كلت ءاوس ، ناتهبو فيز لك نم ةدرجم قئاقحلا ىلا لصنلو 0 هداعبأو
 © نامع ىلا هلوصوو ةرصبلا يف يضابألا بهذملا مايقب ةصاخلا قئاقحلا
 ىندألا نيبرغملا يلاهأ مظعم نيبو نييرصملا نم ريثك نيب هراشتناو
 ةيفاقثلاو ةيسايسلا تاقالعلاب لصتت يتلا قئاقحلا كلتب وأ ، طسوألاو
 نامع ةيضابأو ©، برغملاو رصم ةيضابأ نيب تماق يتلا ةيراجتلاو

 ةكرحلا ديطوت يف انرشأ اك ديعبلا اهادص اهل ناك يتلاو © ةرصبلاو

 . نيينثولا نم ريثك نيب مالسالاو ةبورعلا رشنو بهذملا رشنو ةيضابألا

 ةياغ انلذب دقف ، جئاتنلا هذه ىلا لصنو فادهألا هذه ققحن ىتحو

 دق انك اذاو ث هللا نم الا قيفوتلا امف 3 انقفو دق انك اذاف 3 اندهج
 . هنم الا نوعلا بلطنال ، هدحو هلل الا لامكلا امف 3 انأطخأ وأ انرصق
. بينأ هيلاو لكوتأ هيلع
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 نامع ىلا هلاقتناو ةرصبلا يف ىضابألا بهذملا روهظ

 ةيضابألا نع وه هناونع نم حضاو وه امك باتكلا اذه يف ثيدحلا
 دون ةيادبلا نمو . ةرصبلاو نامع ةيضابأب مهتقالعو برغملاو رصم يف
 دتمت يتلا ةقطنملا وه ثيدحلا اذه يف هدصقن يذلا برغملا نأ لوقن نأ
 سنوتو ايبيل مساب نآلا فرعي ام لمشتو ناسملت ةنيدم ىلا ةقرب نم
 ىفدألا نيبرغملاب ىضم اميف فرعت تناك ىتلا دالبلا ىهو 7 رئازجلاو
 ثدحتن نأ لبق ىعيبطلا نمو . طسوألا برغملاو ةيقيرفاب وأ طسوألاو
 انددح ىتلا برغملا دالب يفو رصم يف ىضابألا بهذملاو ةيضابألا نع

 دالبلا هذه ةيضابأ تاقالع نعو . هيلا انرشأ يذلا وحنلا ىلع اهعقوم
 بهذملا اذه ةأشن ىلع ةعيرس ةرظن يقلن نأ © ةرصبلاو نامع ةيضابأب
 ىلا ةلاجع يف اضيأ ريشن نأو 0 نامع يف هراشتنا نعو ةرصبلا يف
 نم ةرصبلاو نامع نيب ثيدحلا اذه يف عمجن انتلعج يتلا بابسألا

 . رخا بناج نم برغملاو رصم نيبو ، بناج

 بهذملا اذه نأ فورعملا نمف & يضابألا بهذملا ةأشن نع امأ
 بهاذملا نم اهريغ ةأشنلا يف تقبس ىتلا ةمالا ةيمالسالا بهاذملا نم
 رداصملا يف مسالا اذهب فرعي مل هنأ اك 0 ةيعيش وأ ةينس ىرخألا
 لبق دقو © ةرجهلل ثلاثلا نرقلا نم ريخالا عبرلا يف الا ةيضابالا

 & نمزلا رورمب مهيلع بلغ هنأل خيراتلا كلذ ذنم مسالا اذهب ةيضابألا

 لاني وأ مهردق نم طحيام هيف اودجي ملو ، هلوح نوفتلي املع راصو
 ةعامج مسا كلذ لبق مهسفنأ ىلع نوقلطي اوناك امنإو ، مهتمارك نم
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 مهامس دقو © )٢( ةماقتسالا لهأ وأ © )٦٢( ةوعدلا لهأ وأ )١( نيملسملا

 اقبط مهنأل ؤ 3 مهل اراقتحا ةدعقلا مساب نيفرطتملا جراوخلا نم مهؤادعأ

 ةبراحمب هللا ليبس يف داهجلا نع اودعق جراوخلا ءالؤه رظن ةهجول
 . )٤( نيملاظلا ماكحلاو ةال ولا

 فيسلا عفر نعو برحلا نع دوعقلا اوأر دق ةدعقلا ءالؤه ناكو

 يلع مامالا نيب تعقو يتلا ناورهنلا ةعقوم بقع نيملسملا مهناوخإ دض

 اولاقو مكحتلا هلوبقل هوضراع نيذلا ةمكحملا ةعامجو بلاط يأ نبا

 & ةيرورحلا وأ ةارشلا وأ ةمكحملا مساب اورهتشاو { «هللا الا مكح ال»
 . ©} جراوخلا مسا ةيومألا ةلودلا بابرأ نم مهموصخ مهيلع قلطأو

 نيملسملا ةيقب امأ ل مهريغ نود مهلع افقو هنوربتعيو مهسفنأ ىلع ةيضابألا هقلطأ مسا نيملسملا ةعامج (١ر

 ةنس } ندرألا { نامع . ةيضابألا ةكرحلا تأشن : تافيلخ ضوع . رظنأ . نيدحوملاب مهنوفصيف
 ةينطولا ةسسؤملا ، ةيمسرلا ةلودلل ةيجراخلا تاقالعلا : فسوي ميركلا دبع تدوج & ٥٨ ص ، م١ ٩٨

 . ٤٠ ٤١ ص . م ١٩٨٤ ةنس 9 رئازجلا ، باتكلل

 لئاوأ يف ةيرفصلا نع اوقرتفا نأ دعب نيملسملا ةعامج مسا بناجب ةيضابألا هب ىمست مسا ةوعدلا لهأ )٢(
 \ ٤ . ٩٥ ص ( عجرملا سفن : تافيلخ ضوع . { رظنا ئ ىرجفها لوألا نرقلا نم ريخألا عبرلا

 . ةدعقلا خويش دحأ ىلا ةبسن وهف ةيضابألا مسا امأ . ٤٠ ، ٤١ ص : فسوي ميركلا دبع تدوج
 نبا ناكو . م٢٨٦ /ه٣٢٦ ماع لبق رداصملا ف ركذ هل دري ل يذلا يميقلا ضابأ نب هللا دبع وهو

 لئاسرلا الدابتو ناورم نب كلملا دبع رصع ف ةدعقلا ءارآ نع الوق عفادملاو رظانملا وه اذه ضابأ

 شطب نم هيمحت نأ نكمي يتلا هتليبق ةوق ببسب ضابأ نبال رردلا اذه ناكو . رداصملا انل اهتظفح يتلا

 ، عجرملا سفن : تافيلخ ضوع . رظنا . ةلداجملاو ةرظانملا يف ضابأ نبا ةردق نع الضف . ةيمأ يبب
 . ٨٣ . ٨٥ ص

 ةنس ، طقسم ، ثارتلا ةرازو ، فشاكلا ليعامسا ةديس . د حرشو قيقحت ، نايبلاو فشكلا : يتاهلقلا )٣(
 . ٤٧١ ص ٢ ج .م . ١٩٨

 )٤( ص عجرملا سفن : تافيلخ ضوع ٦٧ .
 ماصفنا دنع اهيلا اوئجل دق اوناك يتلا ءارورح ةيرق ىلا ةبسن ةيرورحلا مسا ةمكحملا ىلع سانلا قلطأ (٥ر

 { لماكلا : دربملا ، رظنا) . نيفص ةكرعم نم مهتدوع بقع هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مامالا نع
 مهداهجو روجلا ماكح نع مهجورخب ةنجلا اورتشاو مهحاورأ اوعاب نيذلا ينعتف ةارشلا امأ ، ١٣٦( ص

 5 رظنا) . ه١٦ ماع ةيمأ ينب ةالو دض راث امدنع يميمتلا ريدح نب :7 دالب وبأ لعف اك 3 مهل

 5 ٦١ ص ١ ج ،م٩١ا٤٧ ةنس . رئازجلا { ةنيطنسق {} يالط مهاربا قيقحت { تاقبطلا : ينيجردلا

 ٥ يديعسوبلا دوعس نب دجأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب ٩٢ مقر طوطخم 0 مالظلا حابصم : يشيقرلا

 : يلاوصلا دجأ نب حلاص 5.٥٦ ص م١ ٩٨٧١ ةنس } طقسم . انئدابم هذه : حلاص ينهم دجأ . ٣٠ ص

 . ٢١٤( ص . رباج مامالا



١٤ 

 مهئادع ىلع اولظ نيذلا ةمكحملا ةعامجب لاوحألا تروطت دقو

 ةقرازألا يه ثالث قرف ىلا ماسقنالا ىلا ةيومألا ةلودلا عم مهمادصو

 ةقرفلا اهيلا تفيضأو ، م٣٧٦/ه٤٦ ماع ذنم ةيسهيبلاو تادجنلاو

 . م٩٦ /٤ ه ٧٥ ماع ذنم ةيرفصلا مساب ةفورعلا ةقرفلا يهو 2 ةعبارلا

 يف اوفلتخاو ءارا ىلع مهنيب اميف عبرألا قرفلا هذه باحصأ قفتاو

 تارم ةيومألا ةلودلاب اومدطصاو 3 () اضعب مهضعب رفكو ىرخأ

 ىلع تضقو مهتكوش تعضخأو ةفالخلا تاوق مهل تدصتو ٤ ةديدع
 دي ىلعو ينامعلا ةرفص يبأ نب بلهملا دي ىلع كلذ ناكو { مهئامعز

 ءوجللا مهئامعز ضعب لواح امدنعو . )٢١( نيينامعلا دزالا نم هموق

 . )}٨( مهولتقو مهولتاقو نوينامعلا مهل ىدصت نامع لا

 اذه يف اوكرتشي مل نيملسملا ةعامج وأ ةيضابألاف كلذ ىلعو

 مسا اهدحو تلمح يتلا عبرالا تاعامجلا هذه نيب راد يذلا عارصلا

 اذه اوضرتعا امناو ، ةيسابعلا وأ ةيومألا ةفالخلا تاوق نيبو جراوخلا
 8 ءودهو ةيرس يف مهراكفأ نوثبي اوذخأو . ةيادبلا ذنم عارصلا

 ينامعلا يدزالا ديز نب رباج وه مهل ماما لوح اوفتلا نأ دعب ةصاخو
 ثبي ذخأ ةسردم نوكو ةرصبلا نكسو نامع نم لحر دق ناك يذلا

 )٦( ص ! ج : ينيجردلا ٢١٤ ، رصن ميهاربا دمحم . د قيقحت ، لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا : مزح نبا ،
 ةنس } ىلوألا ةعبطلا ں ضايرلا ، ةريمع نمحرلادبع ..د ١٩٨١ ج. ٥ رص ٥٢ _ ٥٤  3فشكلا : يتاهلقلا

 ص ! ج .نايبلاو ٤٢٣ _ ٤٣١ ص ! ج . لماكلا : دربملا إ ٢٠٧ _ ٢٠٩. ٢١٤.

 تعا نبا }‘ ٢٦٤ . ٢٦٥: ٢٧٢ ص ٢ ج . خرات نودب . توريب « رداص راد ‘ هخيرات : يبوقعيلا )٧()

 8 ٢١٥ ص ٣ ج ١٩٨٦. ةنس ىلوألا ةعبطلا } توريب . ةيملعلا بتكلا راد } حوتفلا : يفوكلا
 راد ، مهاربا لضفلا وبأ دمحم قيقحت } هخيرات : يربطلا إ ١٩. ٢٠. ٤٢٢ ص ٤ ج . ٦

 ةلودلا ف ةيسايسلا ةايحلا : رورس نيدلا لامج دمحم . ٦٠ ص ٥ ج . خرات نودب ، توريب } ناديوس

 ، رات نودب . ةرهاقلا } يبرعلا ركفلا راد {. ةرجهلا دعب يلانلاو لوألا نينرقلا لالخ ةيمالسالا ةيبرعلا

 . ١١٨ ص

 ةنس ةرهاقلا ، يمالسالا ثارتلا ءايحا ةنجل { ةبيبح يلع . د .قيقحت { ، لصوملا خرات : يدزألا ايركز وبأ )٨(

 ٦٨ ص .م ١١٥ ةنس ةرهاقلا ، باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ، برألا ةياهن : يريونلا ۔ ١٩٧٦ ©
 ج ٢١ ص ٥٢١. ٩٢٢ .

 



_ ١٥ _ 

 . >٢( ملع بالطو نيديرم نم هيلا دفو نم اهيف ملعيو 3 هءارا اهيف

 ئ ةرونلا وأ د رمتلا لا ليملا مهنع فرع نمم ديز نب رباج نكي ل و

 يبأ نب يلع مامالا ىلع اوجرخ نيذلا نمض ناك هنأ هنع فرعي ملف

 نيبام ةرتفلا يف نامع ىيف دلو هنأ ذا ، هيلع اودرمت وأ هولزتعا وأ بلاط
 يف باش وهو ملعلا بلطي ةرصبلا ىلا لحر ممت ، ه٢٢ . ٨ يماع

 نس دعب اهيلا لحر هنأ بلغألاو . هديدحت نكميالو هفرعنال نمز

 . لاحرتلاو رفسلا ةقشم لمحت عيطتسي اباش ناك ثيح نيرشعلا
 (يلع) شيج نم ءزج لاصفنا ىلا يدأ يذلا مكحتلا نأ فورعملاو

 /ه٧٣٢ ماع نم ناضمر يف ناك هيلع جورخلاو هتضراعمب مهمايقو هنع
 لاصفنالا اذه تدكأ ىتلا ناورهنلا ةكرعم تثدحو ، م٨٥٦ سرام
 . )١٠( م٧٥٦ /ه٨٣ ماع يف هتسركو

 ةرصبلا ىيف ادوج وم نكي ل هنأ اما لديز نب رباج نانف كلذ ىلعو

 اهيف كراشي مل هنكلو ادوجوم ناك هنأ وأ 3 ثادحألا هذه عوقو دنع

 ةيضابألاو ةيعيشلاو ةينسلا خيراتلا بتك نأل 7 ءاحنألا نم وحن يأ ىلع

 كلت يف همسا ركذ درجم ىتح وأ هب قلعتي ءيش يأل ركذ اهيف دري مل

 هذه ءاهتنا دعب الا ديز نب رباج نع ائيش دحأ عمسي مل و ، ةرتفلا

 ىلا ىفقثلا فسوي نب .جاجحلا يتأ امدنع اماع نيعبرأ يلاوحب ثادحألا
 . م٩٦ ٤ /ه٥٧ ماع يف ناورم نب كلملا دبع لبق نم هيلع الاو ف قارعلا

 فصنلا ةيادب ذنم ...زرالا ك دمحأ ناكو مهب لصتا هنأو ةدعقلا

 ريدح نب سادرم لالب يبأ لتقم لبقو يرجملا لوالا نرقلا نم يناثلا

 )(٩) ةنس . ثارتلا ةرازو ، طقسم . ةيضابألا لوصأ ف ةيضفلا دوقعلا : ىثراحلا ملاس ١٩٨٣ ص ١٠٣ .

 ةنس . ةيبرعلا ةضهنلا راد . ةرهاقلا ئ ةدشارلا ةفالخلاو ةوبنلا رصع ح رات : ملحلادبع دمحم بجر )١٠(

 . ٤١٢١ ص . م١ ٩٧٨



١٦ 

 هقاسامو ، ليلد هيلع سيلف © (١ا) م٠٨٦ /ه١٦ ماع يف يميقلا
 دجسملا يف ةعمجلا يلصي ناك ارباج نأ نم ليلدك تافيلخ روتكدلا

 مهل لوقي ناك ارباج نأو ، دايز نب هللا ديبع فلخ ةرصبلا ىف عماجلا

 : نيهجو نم حيحص ريغ ليلد وهف & “‘ةعبتم ةنسو ةعماج ةالص اهنا"
 يف ةيضفلا دوقعلا باتك نع ربخلا اذه يور هنأ وه ، لوألا هجولا

 عجر يذلا عجرملا وأ ردصملا انطعي مل باتكلا اذهو ، ةيضابألا لوصأ ا

 ةدعقلا باتع نأ وه ، يناثلا هجولاو ، ربخلا اذهل هركذ دنع هبحاص هيلا

 هتالصل ناك امنا ، هللا ديبع هنباو دايز فلخ هتالصل نكي مل رباجل
 . (٦١ا) هسفن ةيضفلا دوقعلا باتك بحاص ركذ اك جاجحلا فلخ

 ديز نب رباج ةالصب رداصملا مدقأ نم ةحيحصلا رابخألا ترتاوت دقو

 عبارلا نرقلا يف شاع يذلا رثؤملا وبأ كلذ ركذ ، هدحو جاجحلا فلخ
 فنصملا بحاصو . )}١٠( عرشلا نايب بحاص ذخأ هنعو 3 ةرجهلل

 تافيلخ روتكدلا نأ نيبي امم & )١٥( مالظلا حابصم بحاصو . )١٤(

 . ليلد ريغب لدتسا دق

 لالب يبأ ةايح يف ةدعقلا ةعامجل رباج معزت ىلع ليلدال هنأ اك
 /ه٦ ١ ماع لتق ىتح يقيقحلا ةدعقلا خيش وه بلاغلا يف ناك يذلا

 ةدعقلا ةعامجل رباج ةماعز نأ نم تافيلخ روتكدلا هقاس امو ، م٨٦ ٠
 اذه نأل { هيف كوكشم رمأ كلذ ناف ، لالب يبأب هلاصتال ةجيتن تناك

 . ٨٠١ ص . ةيضابألا ةكرحلا ةأشن (١١ر)

 . ٩٧ ص .ةيضابألا لوصأ يف ةيضفلا دوقعلا : يثراحلا ملاس )١٢(

 )١٣( ج .م٤٨٩١ ةنس ثارتلا ةرازو ، طقسم ، عرشلا نايب : يدنكلا هللدبع وبأ ١٣
 ص ١٦٦ .

 3©= ١٨١٥ ص ٥ ج ، م١٨٩١ ةنس ثارتلا ةرازو } طقسم ، فنصملا : يدنكلا ركب وبأ (٤١ر)
 . ٣٦٨

 ديسلا يلاعم ةبتكمب ٣٦٨ مقر طوطخم { مالسالا مساعد حرش يف مالظلا حابصم : يشيقرلا )١٥(
 . ٣٥0٥ . ٥٣:د ص { يديعسروبلا دوعس نب دجأ نب دمح



.١٧ 

 روتكدلا لاق امك عرشلا نايب باتك بحاص دنع الا دري مل لاصتالا
 اذهو ث »١٦( ةيضفلا دوقعلا بحاص يثراحلا ملاس نع القن تافيلخ

 امناو ، )١٢( يفراحلا دنع ءاج ايسح رباج ةماعز ىلع لدي ال لاصتالا

 تافيلخ روتكدلا ركذيو ، ههقفو رباج ملعل لالب يبأ ريدقت ىلع لدي
 ةكرعم دعب ةرصبلا يف ةدعقلل اخيش ناك لالب ابأ نأ هسفن

 . )١٨( ناورهنلا

 نم تافيلخ روتكدلا هيلع دمتعاو يشيقرلا هلاق امب اضيأ دتعيالو

 رمأب الا نوجرخي اونوكي مل نيملسملا ةمئأ نم هريغو لالب ابأ"» نأ
 { )١٩( “‘هتروشمو هللا همحر ينامعلا ديز نب رباج مهنيد يف مهماما

 رشع يناثلا نرقلا يف شاع هنأ ذا © رخأتم ردصم ىشيقرلا نأل
 ذا ، ربخلا اذه هنع ذخأ يذلا ردصملا ىلا رشي مل هنأ اك 3 ةرجهلل
 هرداصم ركذي ام اريثك هارن اننأ عم 5 انغلب" هلوقب كلذ يف ىفتكا
 يف ظفحتي هسفن تافيلخ روتكدلا ىرن كلذلو . ربخلا اذه ريغ ىف

 ةدعقلا نأ لوقيو 0 رداصملا هذه نم اهاقتسا ىتلا تاياورلا هذه لوبق

 هذه تحص اذا" مهرمأ رباج ىلوتي نأ ىلع اوقفتا دق

 . )٠١!( ““تاياورلا

 جتنتسا اك لالب يبأ لتقم لبق ةدعقلا ميعز وه رباج ناك ولو

 جرخ نم نمص جرخل ‘ جاتنتسالا اذه ف ظحت ش تافيلخ روتكدلا

 مارحلا تيبلا نع عافدلل زاجحلا دالب ىلا ةيمأ ينب مكحل نيضراعملا نم

 . ٩٢ ص ‘ عجرملا سفن : تافيلخ ضوع (٦١ر
 )١٧( ص . ةيضفلا دوقعلا ١٠٧ .

 . ٩١ ص . ةيضابألا ةكرحلا ةأشن (٨١ر

 )١٩( مقرب طوطخم ، مالظلا حابصم ٧٩٢ يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب 3

 ص ٤٥ .

 . ٩١ ص . ةيضابألا ةكرحلا ةاشن (٠٢ر



١٨ 

 ةيواعم نب ديزي اهلسرأ يتلا ةلمحلا ةمواقمو م٢٨٦ /ه٣٢٦ ماع يف

 نب هللا دبع بهذ دقف . تقولا كلذ يف يف ريبزلا نب هللا دبع عاضخال

 مظعم بهذ اك ى قرزألا نب عفانو يفنحلا رماع نب ةدجنو . ضابأ

 نب رباج نع ائيش عمسن مل اننكلو 3 >)٢٠( نيرخالا ةمكحملا ءامعز

 لك جحلا ىلعو ةكم ىلا باهذلا ىلع اصيرح ناك يذلا وهو 0 ديز
 ةقان ىلع ةرم نيرشعو اعبرأ رمتعاو جح هنا لبق ىتح ابيرقت ماع
 . (؟٢٢) ةدحاو

 لديال ، ةمحلملا هذه تقو زاجحلا دالب ىلا رباج باهذ مدعو
 رتتسي ناك هنأل فلخت هنأ ىلعالو { ةدعقلا ةعامجل اميعز ناك هنأ ىلع
 لوحلا ليلق افيعض اناسنا ناك © اولاق اك _ هنال { ةيمأ ينب نويع نع
 ىلا جرخامو رهظام ضابا نبا نأل الو ، روهظلاب هل ةقاطالو لوطلاو
 . ميمت نم ناك هنال هلسارو ناورم نب كلملا دبع لداج امو زاجحلا دالب
 نأ عقاولا ذإ . هنع 3 نأو هيمحت نأ عيطتست ةيوق ةليبق مم تناكو

 ناكو © ةرصبلا يف ممت نم ىوقأ تناك _ دزألا يهو _ رباج ةليبق

 (٣٢)بلهملا ةرصبب تيمس ىتح دزألا نم كاذتقو ةرصبلا ناكس مظعم

 ةفصب قرشملاو قارعلا يفو اهيف دزألا ميعز ةرفص يبأ نب بلهملا ناكو
 اوفقو نيذلا مه كاذ مهميعزو دزألا لاجر نأ يفكيو . ةماع
 & )٢٤( مهيلع اوضقو ةيمأ ينب ةلود اودده نيذلا ج جراوخلل

 ؤ ١٢٢ ص ء ةيضفلا دوقعلا : يثراحلا ملاس ، ٢٠٢ .} ٢٠٣ ص ٢ ج . لماكلا : دربملا )٢١(
 . ةيرصملا ولجنألا ّ (نييومألا ءافلخلا رصعر ةيبرعلا ةلودلل يسايسلا خيراتلا : دجام معنملا دبع

 . ١٣٩ ص . ٩ ةنس 93 ةعباسلا ةعبطلا

 )٢٢( ج : ينيجردلا ٢ ص ٢٠٨ { ص . ةيضفلا دوقعلا : ثراحلا ملاس ٩٩ .

 )٢٣( ج . باسنألا : يبتوعلا ٢ ص ١٣٦ ، سابع ناسحا . د قيقحت ، نايعألا تايفو : ناكلخ نبا {
 ج . خيرات نودب \ توريب ، رداص راد ٥ ص ٣٥١ ج . لماكلا : دربملا إ ٢ ص ٢٤٠ .

 )٢٤( ج : يبوقعيلا ٢! ص ٢٧٢ _ ٢٧٦ . ج : يفوكلا مثعأ نبا ٣ ص ٢١٥ . ٢١٦ . ج ٤
 ص ١٩ . ٢٠. ٤٢٢ . ج : يربطلا ٥ ص ٦١٣ } ٦٢٢  0ج :ريثالا نبا ٤

 ص ١٩٥ _ ..٢٠ . ٢٦٧ ٢٨٦. ٣٢٤. ٣٣٢. ٣٣٤. ٣٤٢: ٣٤٣ .

.٦٥ . ٣٨٠ _ ٣٨١. ٤٣٧ - ٤٤١ 



 س ١٩١

 كلذ ىلعو . ةرصبلا يف ةبلغلا اه تناك ةليبقلا هذه نأ ىلع لدي امم

 © ةيمأ ينب نع رتتسي يذلا فيعضلا ناسنالاب ديز نب رباج نكي ملف

 اهسيئر ناك امنإو ، كاذتقو ةدعقلا ةعامج سأر نكي مل ةقيقحلا يف هنكلو

 نب رباج رهظي ل كلذلو 3 )٢٥( ضابأ نب هللادبع وه لالب يأ دعب

 . ةرتفلا كلت يف ثادحالا حرسم ىلع ديز

 مساب اوفرع نيذلا ةدعقلا معز حبصي مل ديز نب رباج نأ بلاغلاو

 نب هللا دبع توم وأ ءافتخا دعب الإ ةوعدلا لهأ وأ نيملسملا ةعامج

 /ه٨٧ ماع ةيرفصلاو ةقرازألا جراوخلا ىلع ءاضقلا دعب الإو { ضابأ

 اهعاضخال نامع ىلع هتالمح لاسراب جاجحلا مايق دعب الإو ، م ٧
 ةقالع نأل كلذ . ليلقب هدعب وأ خيراتلا كلذ يلاوح ةيومألا ةفالخلل
 هنم ذخأي ناكو 3 ةيدو ةقالع خيراتلا كلذ لبق تناك جاجحلاب رباج

 يلصيو ، مهرد ةئامعبس وأ ةئاتس هرادقم ءاطع هنم لوانتيو ، هتزئاج
 ضفر رباج نكلو س ءاضقلا هيلوي نأ جاجحلا هيلع ضرع امك ، هفلخ
 هفوخل امبر امناو 5 هنم ةيقت نكي مل هضفر نأ نظأو © )‘٦!( ضرعلا اذه
 . ءاضقلا نوئش يف جاجحلا لخدت نم

 نامع يف وأ ةرصبلا يف ءاوس دزألاب جاجحلا ةقالع تءاس املو

 مههوجو نجس ثيح بيذعتلاو ديرشتلاو لتقلاو ليكتنتلاب مه ضرعتو

 م٠٧ ٤ /ه٥٨ ماع يف هتوخاو وه هنجس يذلا بلهملا نب ديزي لثم
 نيذللا نامع يكلم ناميلسو ديعس لثمو ، ناسارخ نع هلزع نأ دعب

 اهعبتا يتلا ةسايسلا هذه ءازا . ةيقيرفا يقرش ىلا ههجو نم ارف

 يحورلا ميعزلا نوكيل ديز نب رباج وحن مههوجو دزألا يلو ك جاجحلا
 . ٤٢٣ . ٤٧١ ص ٢ ج : يتاهلقلا (٥٢ر

 8١٦١٦ ص ١٣ ج . ١٨٢ . ١٨٣ . ١٨٤ ص ٦ ج . عرشلا نايب : يدنكلا هللادبع وبأ (٦٢ر
 . ٩٧ ص ‘٤ عجرملا سفن : تافيلخ ضوع



٢٠ 

 نكمي نيذلا نييركسعلا وأ نييسايسلا ةداقلا اونوكيل ةبلاهملا وحنو ، مهل

 ثدحتت اتفت ال عجارملا نأ كلذ ىلع ليلدلاو . مهنايك مهل اوظفحي نأ

 نيبو ، ةصاخ ةبلاهملاو ةماع دزالا نيب تطبر ىتلا ةيوضعلا ةقالعلا نع

 دق ءاسنو الاجر ةبلاهملا نم ريثك ناكو . (!"} ةيضابألا ةكرحلا

 نأ فورعمو & مهرابك لساري هسفن رباج ناكو 3 رباج راكفأ اوقنتعا
 يف ديزي هيخأ عم ناك نيذلا بلهملا نب كلملا دبع عم تالسارم هل

 /ه٢٨ ماع بلهملا هدلاو ةافو دعب اهيلع ايلاو ديزي ناك امدنع ناسارخ

 . )٢٨( م ١ ٠ ٧

 رباجل اومضنا نيذلا مه نيملسملا ةعامج وأ ةدعقلا نأ كلذ ىنعمو
 ضابا نب هللا دبع رود ىهتنا نأ دعب هتدايق تحت اووضناو 3 ديز نب

 هيقفلا اذه اهب معني يتلا ةوقلا ىدم اوأر نأ دعبو ، ةفورعم ريغ ةياهن

 شلطبلاب روهشملا جاجحلا نأ ةجردل ح هل دزألا ةدناسم ببسب يدزألا

 هيفنب ىفتكاو ث ةيضابالاب هتلص فرع امدنع هلتق ىلع ؤرجي مل فنعلاو
 مل و ىرخأ ةرم ةرصبلا ىلا اهنم داع نأ ثبلي ملو { نامع هدلب ىلا

 . ٨!( ليلق وأ ريثك يف جاجحلا هل ضرعتي

 وعدي تاسبالملا هذه ةجيتنو ءانثألا هذه يف ديز نب رباج ذخأ

 ىلا وعدي ناكو . يضابألا بهذملاب دعب اميف تفرع ةنيعم راكفأ ىلا
 )٢٧) ج : يربطلا ٦ ص ٣٩٣ ، ٤٢٦ ، ج : ريثألا نبا ٤ ص ٥٠٢ _ ٥.٠٤. ٥٤٥ ٥٤٧.

 ص : دجام معنملادبع ٢٣ . ص 0 م١ا٨٨٩ ةنس © طقسم . بلهملا : يشاطبلا فيس ٨٧ .

 ةنس ، ىلوألا ةعبطلا { يبد . ملقلا راد . ةيمالسالا روصعلا يف يبرعلا جيلخلا : رمع قرراف

 ٩٨٣ ص . م ٢٤ 0 ١٢٥  0ص : تافيلخ ضوع ٩٧ }‘0 ٩٨. ١٠٤ }0 ١١١ 0 ١٢٨.

 ص . م٢٨٩١ ةنس . ثارتلا ةرازو } طقسم ، نامع يف ىدنلجلا ونب : نسنكلو ١٩ .
 )٢٨) مقر ةلاسر 0 هلئاسر 0 ديز نب رباج ١٦ ص ٣٧ - ٣٨ 8 ٤٠ . مقر ةلاسر ١٧ ص ٤٢ ©.

 ٣ . ص : تافيلخ ضوع ٩٨ .

 ١ ج { م٧٨٩١ ةنس ثارتلا ةرازو & طقسم ، يبايسلا دوعس نب دمحأ قيقحت 2 ريسلا : يخامشلا (٩٢ر
 . ٩٤. ١٠١١ ص ٥ عجرملا سفن : تافيلخ ضرع 0 ٧١ . ٧٦ ص



٢١ 

 دي ىلع اهيلا يفن امدنع نامع يف اهيلا اعدو ، ةرصبلا يف راكفألا هذه
 معز سبح دعي تداز يتلا هتالاصتاو هطاشن يف باترا نأ دعب جاجحلا
 . ٠}٢( بلهملا نب ديزي دزالاو ةبلاهملا

 هسسأ ذا ، اقح ةينامع ةأشن اشن ىضابألا بهذملا ناف كلذ ىلعو

 3 يدزألا يدمحيلا ديز نب رباج وهو ةرصبلا نكس نامع دزأ نم هيقف
 اعانتقاو ، ةيحان نم ةيلبقلا ةقالعلا مكحب ةرصبلا دزأ مظعم هيلا مضناو

 نامع دز مظعم قنتعا ك 6 ىرخأ ةيحان ن م رباج هب يداني ناك امب

 نم هتفيلخ مهلسرأ نيذلا ةاعدلا يديأ ىلعو رباج دي ىلع ةوعدلا هذه

 نم مهلك اوناكو © يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ © هدعب

 ءارو نم هنوخوتي نوينامعلا ںاك فده اقيقحت كلذو © )٢١( نامع

 ينبو ةيمأ ينب نع مهدالب نوئشب لالقتسالا وهو 3 ةوعدلا هذه

 . )٢٢( سابعلا

 رباج توم لعب ةرصبلا ىف هرمأ اولوت نيذلا بهذملا خويش ناكو

 ةديبع يأ ادع ينامع لصأ نم وأ نامع نم 0© ه ٩٦ وأ ه ٩٢٣ ماع ف

 ليحرلا نب بوبحم نايفس يبأ ادعو © يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم

 ةعبطلا ، توريب ، يمالسالا برغلا راد & يبرعلا ليعامسا قيقحت . مهرابخأو ةمئألا ريس : ايركز وبأ )٣٠(
 . ١٦٧ ١٦٨ ص : رمع قوراف ، ١٢١٨ ص : تافيلخ ضوع ، ١٢ ص { م٢٧٨٩١ ةنس . ةيناثلا

 يوكزالا رباج يبأ نب ىسوم مه نامع يف بهذملا اورشن نيذلاو ملعلا ةلمح مساب اوفرع نيذلا ةاعدلا )٣١(
 رينلا نب رينمو . )م٢٠٨ /ه٧٨١ تر يرقعلا يلاوزنلا رذنملا نب ريشبو ، (م٧٩٢٧ /ه١٨١ تر
 يناثلا نرقلا رخاوأ يفوت) يحشفلا يدنكلا العملا نب دمحمو 4 .(م٣٩٨ /ه٠٨٢ تر يمايرلا يلالعجلا
 نب بوبحم نايفس وبأو ‘ يلاحيسلا ناليغ نب مشاهو ‘ يدزألا يديدحلا رمع نب دشارو . ( يرجفلا

 { ريسلا : يخامشلا \ ٣٧٨ ص ١ ج : يبتوعلا ، رظنا . (يرجهلا يلانلا نرقلا يف شاع) ليحرلا
 بلاط يدهم ، ٧٢٠ ص . ةمغلا فشك طوطخم ، ١٠ .} ١١ ص : دادم نبا ١١١ ص ١ ج

 8 ٣٢٥ ص ث م١٨٩١ ةنس 9 ىلوألا ةعبطلا { ةرهاقلا ، ينرعلا قرشملا يف ةيضابألا ةكرحلا : مشاه
 3 ثارتلا ةرازو ، طقسم ، يضابألا بهذملا تاقلح يف يضايرلا دهعملا تاقلط : يبايسلا ملام ۔ ٦

 . ٤٣ ٥١. ص . م٠٨٩١ ةنس

 )٣٢( ص : تافيلخ ضوع ١٢٩ طقسم . هللا دبع نيمأ دمحم ةمجرت ، جيلخلا خيرات : نوسليو دلونرأ إ ،
 ص .3 م٥٨٩١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا ، ثارتلا ةرازو ٣٩ .



٢٢ 

 ديز نب رباج دي ىلع الا ملعلا ىقلتام هسفن ةديبع وبأو . يشرقلا

 مهلكو ث بئاسلا نب مامضو كامسلا رفعجو يدبعلا راحصو
 كلذكو . ”٢( ةرصبلا يف ةيضابألا ءاملع رهشأ مهلكو © نوينامع

 خويش نعو رباج نع هملع ىقلت دقف ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ
 نب عيبرلا دعب )٢٤( ناتكلا ماما ناكو © ةرصبلا يف نيينامعلا بهذملا

 يبا دعب بهذملل امامإ ناك يذلا ينامعلا يدزالا يديهارفلا بيبح

 يف نايفس وبأ رمتسي ملو . )}٢( يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع
 بهذملا فعض نأ دعب نامع ىلا اهكرت امنإو ةرصبلا ةنيدم يف ةماقالا

 . )٢٦( هدالوأو هتيرذ اهب كرتو اهب تامو نامع يف رقتساو 0 اهيف

 نم مهمظعم وأ مهلك اوناكف ةرصبلا يف بهذملا خويش ةيقب امأ
 يسيئرلا عجرملا ناك يذلا ناهدلا حلاص حون ييأ كلذ لاثم © نامع

 )٣٣( ص ! ج : ينيجردلا ٢٣٢ _ ٢٣٣ \ ج : يخامشلا ١ ص ٧٤ _ ٧٦١ هتريس : دادم نبا ۔ .
 ص } م٤٨٩١ ةنس ثارتلا ةرازو } طقسم ٦ } ١٩ . ص . ةمغلا فشك طوطخم ٨١٨ ، ضوع

 ص . عجرملا سفن } تافيلخ ١٠٣ .

 ةلحرم يف ةيضابألا ةوعدلا نوكت اهيفو . ةيضابألا دنع ةعبرألا ةمامالا عاونأ دحأ يه ناكلا ةماما )٣٤(
 ديز نب رباج هيلع ناك امو هترجه لبق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هيلع ناك امب الثمت { ةيرسلا

 . ةربابجلا ماكحلا لاتقل جورخلا يأ { ءارشلا ةماما يهف ةيناثلا ةمامالا امأ . ملسم ةديبع وبأو
 ريدح نب سادرم لالب وبأ لعف املثم 3 ةيضابألا اهاري اك مالسالا ملاعتل اقفو نومكحميال نيذلا يأ
 انقراف نيح ةنجلاب اهانعب يأ { هللا ةعاط يف انسفنأ انيرش انا مهفوق نم ءارشلاو & ه١٦ ماع يميمتا
 موجه اوضرعتام اذا ةوعدلا لهأ نع عافدلل يأ { عافدلا ةماما يه ةثلاثلا ةمامالاو . روجلا ةمئا

 عبرألا تامامالا مهأ يهو ةعبارلا ةمامالا امأ & ناورهنلا لهأك مهئادعأ وأ مهموصخ لبق نم
 اذه اهسأر ىلع نوكي ةلود مهف موقتو ةيضابالا ماما اهيف رهظي يتلا يهو } روهظلا ةماما يهف
 رمعو ركب وبأ هيلع ناك امو داهجلاب رمأو رجاه نأ دعب يع يبنلا هيلع ناكام وهو . مامالا

 . نيدلا هيلع ماق نمم مهريغو امهنع هللا يضر
 . م ٩٦٢٣ ١ ةنس . يبرعلا فاارتلا ءايحا راد ئ ةرهاقلا ‘ يلاهفصالا جرفلا ينأل يلاغالا : رظنا

 ٢ ج : يخامشلا ، ٣٦٤ ص ٢! ج . ٦ ص ١ ج : ينيجردلا ،. ١٠٩ ص ٣ شماه ١٨ ج
 . ٣٠ ص ( ٧٩٢ مقر مالظلا حابصم طوطخم 8٥٢ ص

 )٣٥( ج . م٤٨٩١ ةنس ثارتلا ةرازو ، طقسم 3 باسنألا : يبتوعلا ٢ ص ٢٢٩ ، ناملكورب لراك :
 ةنس ةثلاثلا ةعبطلا { ةرهاقلا ، فراعملا راد { راجنلا ميلحلادبع . د بيرعت {. يبرعلا بدالا خرات

 ٩٤م . ج ٣ ص ١٦١.
 . ١٨ ص ٠ ةيضابألا ةكرحلا ةأشن : تافيلخ ضوع (٦٣ر



٢٢٣ 

 يأ لاثمو 3 )٢٧( كامسلا رفعجو مامضو ةديبع ييأ دعب ةكرحلل

 ةيركسعلاو ةيلاملا ماهملا ىلع فرشي ناك يذلا يفاطلا بحاح دودوم
 نب لضفلاو 0 )٢٨( اهجراخ ةوعدلا ريس ىلع فرشي ناك اك ةرصبلاب

 بلاط دنج دئاق راتخملا ةزمح وبأو { يديهارفلا ةبقع نب جلبو ، بدنج
 يف روهظ ةماما لوأ ماقأ يذلا يدنكلا ىيحي نب هللا دبع قحلا
 نيصحلا نب يلع رحلا وبأو . م٧ ٤٥ /ه ١٢٨ ماع نعلاو تومرضح

 قشمد يف زيزعلادبع نب رمع ىلا بهذ ايضابأ ادفو سأر يذلا
 نامع نم نيرخا لاجر نمو هنم نوكتي دفولا اذه ناكو .. هترظانمل
 دودوم يأو { ربنق نايفس يأو { كامسلا رفعجو بتاك نب تاتخلا لثم

 . )٨"( يفاطلا بجاح نب صفح نب بيبح

 نم اوناك ةرصبلا يف هسوعرو بهذملا خويش مظعم ناف ىرت امكو
 نم ناكو ى اهلهأ نيب ةوعدلا اورشنو اهونكسو اهيلا اوحزن & نامع
 راشتنا ققح دقو . اهتاذ نامع يف رشتنيو بهذملا لقتني نأ يعيبطلا
 مهلسرأ نيذلا ةاعدلا وأ ملعلا ةلمح دي ىلع اميظع احاجن اهيف بهذملا
 يناثلا نرقلا ةيادب يف ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ اهيلا

 . >٤٠( ةرجهلل

 نامع ىلا هنسفن بهذملا ةماعز لقتنت نأ اضيأ ىعيبطلا نم ناكو
 رصع رخا وأ يف ةديبع يأ ةافو بقع ةرصبلا يف فعضلل ضرعت نأ دعب

 { نامع ىلا هئاملع مظعم رجاه نأ دعبو & (٤؛١) روصنملا رفعج يأ

 )٣٧( ص .ةمغلا فشك طوطخم ٧١٩ .

 . ٨٠ ص : تافيلخ ضوع 0}. ٨٦ ١٠٥١ ض ١ ج : يخامشلا (٨٣ر

 )٣٩( ص : دادم نبا ٦ ١٩  0ص . ةمغلا فشك طوطخم ٧١٨. ٧١٩ .
 ةكرحلا ةأشن : تافيلخ ضوع . رظنا ، نامع يف يضابألا بهذملا راشتنا حاجن بابسأ نع )٤٠(

 . ١٢٩ . ١٣٠ ص . ةيضابالا

 )٤١( ص : رمع قوراف ١١٩ . ١٢٠ . ماع يف تناك ةديبع يبأ ةافو نأ ركذر ١٤٥ه/ ٧٦٢م( .



_ ٢٤ _ 

 وبأ وهو ، ةرصبلا يف نامتكلا ةمئأ رخآ اهيلا لحر نأ دعبو

 يناثلا نرقلا رخاوأ يف اهب تام يذلا ليحرلا نب بوبحم نايفس
 . )٤٢( ةرجهلل

 نم ةيقابلا ةيقبلا ىلع تضق ماسج ثادحأل ةرصبلا تضرعت دقو
 فرع امل افده تناك ةمخضلا ةنيدملا هذه نأ كلذ . اهيف بهذملا لاجر

 نم رثكأ ترمتساو م٩٦٨ /ه٥٥٢ ماع ذنم تأدب يتلا جنزلا ةروثب
 اهناكس مظعم لتقو ةرصبلا رود مظعم اهءانثأ تمدهت اماع رشع ةسمخ
 ةيادب يف تضرعت اك 0 (ئ") ةبرخ ةنيدم تحبصأو اهدجاسم ترمدو
 امم رتكأ اهب اولعفو اهقفارم اورمد نيذلا ةطمارقلا نايغطل يلاتلا نرقلا

 يضابألا بهذملا ضرعو رامدلل ةنيدملا ضرع امم ، )٤٤( حرلا هلعف

 بهاذملاو قرفلا عيمج نوداعي اوناك ةطمارقلا نأ ثيح 3 لاوزل
 طاشنل وأ بهذملل دوجو نع ائيش عمسن دعن مل كلذلو 3 ةيمالسالا

 . « ةرجهلل عبارلا نرقلا ةيادب ذنم ةرصبلا يف هباحصأ

 ةمامالا تماق نأ ذنمو 0 ةرجهلل يناثلا نرقلا ةياهن ليبقو كلذلو
 دالبلا هذه تحبصأ ، م٣٩٧ /ه٧٧١ ماع نامع يف ةيناثلا ةيضابالا

 هل ةوعدلاو بهذملل ةبسنلاب يسايسلا لقنلا زكرمو ةيوازلا رجح

 خرفو ةرونملا ةنيدملا يف ضاب رئاط لثم هلثم ملعلا نا اولاقف كلذ نع

 )٤٢( ص . ةيضابألا ةكرحلا ةأشن : تافيلخ ضوع ١٨ .

 باتكلا راد . هخيرات : نودلخ نبا ، ٤٣١ _ ٤٣٧ } ٤٧٩ _ ٤٨٨ ص ٩ ج : يربطلا )٤٣(
 . ٦٧ . ٦١٤٦ ص ٥ ج . ح رات نودي . توريب . يلانبللا

 )٤٤( ج : ريألا نبا ٨ ص ١٤٣. ١٤٤.
 رشي مل ةرصبلا يف بهاذملا نع ٠٠٠ /ه٠٩٣ ماع يف يفوت يذلا يسدقملا ثدحت انيح (٥٤ر)

 اهلهأ نأ ىلا راشأو ث ةلبانحو ةعيشو ةيردق اهلهأ رثكأ نا لاقو . اهيف ةيضابألا دوجو ىلا
 . ملاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ { رظنا . “‘كلامل هقفت مهنم هقفت نمف . هقفلا نوطاعتيال
 . ١٣٦ ص 3 مه٦٩١ا١٧ ةنس . ةيناثلا ةعبطلا } نديل
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 يف هخويشو بهذملا ةمئأ راصو ث (ئ} نامع ىلا راطو ةرصبلا ي
 قرشملا يف هعابتأ ىلا رماوألاو يواتفلاب نولسري نيذلا مه نامع

 دالبو رصم يف مأ (؛}د نملو تومرضح يف ءاوس ، برغملاو
 . )٤٨( برغملا

 نامع نيب طبري هانيأر يذلا يوقلا طبارتلاو محالتلا اذه ءازاو

 بهذملا رهظ نأ ذنم ، نامزلا نم نينرق يلاوح ايركفو ايبهذم ةرصبلاو
 ايعيبط ناك ، نامع ضرأ ىلع هراهدزاو اهيف هراثدنا ىتحو ةرصبلا يف

 نيبو امهنيب تأشن يتلا تاقالعلا نع ثيدحلا دنع امهنيب عمجن نأ

 انثدحت يذلا ماهلا ببسلا اذهل عمجلا اذه ناكو . برغملاو رصم ةيضابأ

 مظعم نأ بابسألا هذه نم . ةيمهأ لقأ تسيل ىرخأ بابسألو 3 هنع
 ةنيدملا هذه يف نكي ملف . )٤٩( ينامع لصا نم اوناك ةرصبلا ناكس

 دقف ممت ونب امأ . ممت ةليبقو نامع دزأ الا ةريبكلاو ةماهلا لئابقلا نم
 جراوخلا عم مهمظعم ناكو . (00> مهسفنأ ىلع نيمسقنم اوناك
 ارظنو ث ةفرطتملا ةقرفلا هذه ءامعز مظعم جرخ مهنيب نمو ث ةقرازالا

 شويج دي ىلع ةتيمه تابرضل ةليبقلا هذه تضرعت دقف فرطتلا اذهل
 . )٥١( ةيمأ ينب

 3 ةيضابألا عم اوناك مهنأ اك 5 ميمت نم اددع رثكأ اوناكف دزألا امأ
 مهعابتاو ةيضابألا لادتعا ازاو 6 ةيضابألا ءامعز جرخ مهنيب نمو

 نودب . ةيناثلا ةعبطلا & طقسم 3 نايعألا ةفحت : يملاسلا نيدلا رون آ ١٤٨ ص : يثراحلا ملاس (٦٤ر

 . ٨٧ ص ١ ج . خرات

 )٤٧( ج ، عرشلا نايب : يدنكلا هللادبع وبأ ٢٨ ص ٦٩} ج ٢٩ ص 0٩ ٥١.
 ١٩٥ _ ١٩٦١. ص ٢٨ ج . قباسلا ردصملا (٨٤ر)

 . ٤٣١ ص ١ ج } م٩٧٩١ ةنس } توريب ، يبرعلا ثارتلا ءايحا راد . نادلبلا مجعم : توقاي (٩٤ر)

 تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا .« ينارماسلا مهاربا . د ةمجرت 0 دادغبو ةرصبلا ططخ : نوينيسام )٥٠(

 . ٢٠ ٢١ ص . م١٨٩١ ةنس لوألا ةعبطلا ، توريب ، رشنلاو

 )٥١( ص : رورس نيدلا لامج دمح ١١٨ ب ١١٩ .



٢٦ 

 مهمامأ لاجملا ؛ حسفتا دقف 3 ةملاسملا ةسايسو ةيقتلاو ةيرسلا بولسأ

 تيمس اهنا ىتح ةرصبلا ةداس اوحبصي يك ةبلاهملا نم مهئامعز مامأو
 ميعزلا اذه هب ماق ال ةجيتن ، بلهملا ةرصبب لبق نم انلق امك

 هئاضقو مهل هتبراحمو ةقرازألا موجه نم اهتيامح نم هموقو وه يوقلا
 ةنيدم تعبطنا اك مهعباطب ةنيدملا هذه تعبطنا كلذلو . )"٥( مهيلع
 . )"٥( ةدنك نم مهابرق يوذ عباطب ةفوكلا

 ناعقت اتناك اهنأ نامعو ةرصبلا طبرت ىتلا طباورلا نم داز دقو
 ناك ةرصبلا مكحي نمف . (٥ئ) دحاو لاو مكح تحت ةريثك نايحأ يف

 لاوط ادحاو ايفارغج اميلقا ربتعي ناك جيلخلا ميلقا نأل & نامع مكحي
 ينب دهع يف ف مأ ةيمأ ينب دهع يف يف ءاوس . ةيمالسالا ةفالخلا روصع

 ةيحانلا نم ناتطبترم اتناك نامعو ةرصبلا نأ كلذ ىلا فاضي . سابعلا

 ‘ جيلخلل يلامشلا فرطلا ىلع ةرصبلاف . هارع مصفنتال طابرب ةيراجتلا

 نيمداقلا راجتلاو نيرفاسملا ىلع ناكو 0 هل يبونجلا فرطلا ىلع نامعو

 )٥٢( ص . رظنا ١٨. )٥٢٣( ص : نوينيسام ١٨ .

 )ر٥٤( نامعو نيرحبلاو دنسلاو ناتسجسو ناسارخو ةرصبلا مكح هيبأ نب دايزل نايفس ييأ نب ةيراعم عمج

 ماع ٥ ٤ه ناديوس راد { ميهاربا لضفلا وبأ دمحم قيقحت & كولملاو ممألا خيرات : يربطلا : رظنار 3
 ج . رات نودب .} توريب ٥ ص ١٦١(.

 اهيلع يلو يتلا نامع هيف امب جيلخلا ميلقاو قرشملاو قارعلا مكحي بلهلا نب ديزي ناك

 ج . يلاغألا : يناهفصألا جرفلا وبأ : رظنا) . دايز هاخأ ١٤ ص ٥8٢٩٨ ئ ربخلا : بيبح نبأ

 ص ٩٨٢  8ج : يربطلا ٦ ص ٥٠٦ ، ج : : ريثألا نبا ٥ ص ١١ ] ٢٥( .{ دايز لظ دقو

 رمع ةفيلخلا مكح ةرتف ادع اميف ةيمأ ينب ةلود ةياهن ىتح ه٦٩ ماع ذنم نامع ىلع ايلاو اذه
 ةمغلا فشك طوطخم : رظنا) زيزعلا دبع نب ٠ ص ٥٨١ .{ ٥٩٨٢( .

 ةرصبلا ىلع يلع نب ناميلس همع حافسلا هللادبع سابعلا وبأ يلو ، سابعلا ينب دهع يلو
 ماع 17 نيرحبلاو ةلجد تايالوو ‘ اامعأو ١٣٣ ج : يربطلا : رظنا) ه ٧ ص ٤٥٩ .©

 ٤٦٥ { ج : نودلخ نبا ٥ ص ٣٧٧( ، روصنملا رفعج يبأ دهع يف لاونملا اذه ىلع رمألا رمتساو

 ج : يربطلا : رظنار ديشرلا نوراه دهع ةيادبو يداهلا غ يدهملا هنباو ٨ ص ١٣٤ { ١٤٩ .

 ١ . ١٦٣ . ١٦١٦١ ةنس } توريب ، رداص راد 0 خيراتلا يف لماكلا : ريثألا نبا ۔ ١٩٨٢م 3

 ج ٦ ص ٩ . ٩٤ . ١٠٩ . ج : نودلخ نبا ٥ ص ٤٥٠ . ٤٦١(.

 تلقتساو ، ه٧٧١ ماع يف نامع يف ةيناثلا ةيضابألا ةمامالا تماق ىتح كلذك رمألا لظو
 لماك نرق ةدم ةيسابعلا ةفالخلا نع اهسفنب نامع .
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 . نيدلبلا نيذهب اورمي نأ جيلخلا نوربعي نيذلاو برغلاو قرشلا نم
 نامع ةراجتو ، نامع قيرط نع الا قرشلا ىلا لصتال ةرصبلا ةراجتنف

 لهأ ناكو . ةرصبلا قيرط نع الا ابروأو ماشلاو قارعلا ىلا لصتال

 { دنهلا دالب ىلا رفسلل اهيف نوزهجتيو نامع ىلا نوتأي ام اريثك ةرصبلا

 لا مهلاومأب نولسري نامع لهأ نم نيرسوملا نم ريثك ناك لثملابو
 هللا دبع يبأ دنع ةراشالا رثكتو ى علس نم هنوجاتحيام ءارشل ةرصبلا

 نييرصبلاو ةرصبلا ىلا نيينامعلا باهذ ىلا عرشلا نايب بحاص يدنكلا

 . )٥٥( نامع للا

 ارمتسمو ادكؤمو امئاق نيدلبلا نيب لاصتالا ناك دقف كلذ ىلعو
 ةطساوب متي لاصتالا اذه ناكو 3 يمالسالا خيراتلا روصع لاوط

 يربلا قيرطلا ةطساوب كلذكو ث يبرعلا جيلخلا ربع يرحبلا قيرطلا
 © ةرصبلا ىلا نامع نم ةلحرلا ترتك كلذلو 0 ءاسحالا ربع رمي يذلا

 ةاور نم اهئاملع مظعم حبصأ ىتح ةرصبلا يف نيينامعلا نطوت رثكو
 دز نم ةماع ةفصب بدألاو ملعلا لاجرو نييوغللاو ءاهقفلاو ثيدحلا

 يذلا يراجتلاو يبهذملاو يملعلا طاشنلا اذهل ةجيتنو . )٥٦( نامع

 )٥٥( ج . عرشلا نايب ١٩ ص ٣١٤ . ٣١٦١ .

 ءاملعل همصخ يذلا دعس نبا تاقبط نم عباسلا ءزجلا { رظنا } ةرصبلا يف نيينامعلا دزألا ءاملع نع )٥٦(
 { ةبيط راد ، يرمعلا ءايض مركأ . د قيقحت & تاقبطلا : طايخ نب ةفيلخ : رظنا كلذكو . ةرصبلا
 0٩٠. ٢.٠١! ٢٠٤. ٢٠٥!‘٢١٠!}!٢١١}.!٢!٢٢، ص . م٢٧٨٩١ ةنس ةينانلا ةعبطلا ‘ ضايرلا

 ثارتلا راد ، دياز مهاربا دومحم قيقحت ، ريغصلا خيراتلا : يراخبلا ۔ ٣ . ٢٢٤ . ٢٢٨ . ٢٢٩
 : يلاعمسلا ٥٥ . ١٩٠١: ٣٤٨. ٣٩١. ص ٢ ج . ما ٩٧٧ ةنس ىلوألا ةعبطلا & ةرهاقلاب

 ٣ ج . ٤٦ ص ٢ ج }م٨٨٩١ ةنس ىلوألا ةعبطلا } توريب ، ةيملعلا بتكلا راد & باسنألا
 نبا . ٣٤٧ .{ ٣٤٨ . ٤٧٧١ } ٦٢٩ } ٦٥٢ ص ٥ ج . ٤٦٩ . ٤٧٠ ص ٤ ج . ٢٨٨ ص

 ٥ ج . ٣٤٨ ص ٤ ج . ٢١٦ ص ٣ ج . ٢١٨ . ٤١٩ ص ٢ ج . نايعألا تايفو : ناكلخ
 . ١٦١ ص ٣ ج . عجرملا سفن : ناملكورب لراك ١٤٠ . ١١٠١ ١٥١ &٠ ص ١ ج . ٢٠٩ ص

 . ٢٠٣ . ٠.٤ ٢ . ٢٣١. ٢٩٠

 نم اهيف مهركذ درو نيذلا دزألا ءاملع نأ كل دكأتي رداصملا هذه نم تاحفصلا هذه يلو
 لثم نآلا ىتح نامع يف شيعت تلازال لئابق ءامسأب مهؤامسأ يهتنت ذا ، يلامع لصأ نم وأ نامع
 _ يبدنلاو يكتعلاو ثراحلاو ينانهلاو { يبسارلاو يذوعلاو يمضهجلاو ٠ يديدجلاو يحاطلاو يبلهملا
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 لقتنيو بهذملا رشتني نأ يعيبطلا نم ناك © نامعو ةرصبلا نيب ماق
 انثيدح يف امهنيب عمجن نأ ىعيبطلا نم ناكو ، نامع ىلا ةرصبلا نم
 اضيأ يعيبطلا نم ناك امك ، برغملاو رصم ةيضابأ عم تاقالعلا نع

 . رامضملا اذه يف برغملاو رصم نيب عمجن نأ

 بهذملا ءاملعو ةاعدلا نالبقتسي اناك نيدلبلا نيذه نأ كلذ
 اصع نومداقلا الؤه يقليف 0 نامعو ةرصبلا نم نيمداقلا راجتلاو

 دق نمزلا نم ةرتف اهيف رقتسي مهضعب ناكو ، رصم يف الوأ لاحرتلا
 ىلا فاضي . برغملا دالب ىلا لاحرتلا نوفناتسي مث & رصقت وأ لوطت

 اوناك نيذلا برغملا ةيضابأ لبقتست تقولا سفن يف تناك رصم نأ كلذ
 اهيلا نوتأي اوناك وأ ، جحلا ةضيرف ءادأل مهقيرط يف مهو اهيلا نومدقي
 ةرجهلل وأ { تاعانصلاو فرحلاب لاغتشالل وأ ، ملعلا يقلتل وأ ةراجتلل

 دوجو ىلا نوخرؤملا ريشيام اريثكو ء ةيئاهن ةفصب اهيف ةماقالاو اهيل
 ةبراغملا راجتلاو نييفرحلل دوجو ىلاو ، رهزألا يف ةبراغملا بالطلل
 . }٥( انطومو انكس اهوذختاو رصم يف اوماقأ نيذلا

 ايراجتو ايناكسو ايرشب ناتمحالتم نامعو ةرصبلا تناك امكو
 ناك اذاو . لاونملا سفن ىلع ريست برغملاو رصم تناك دقف ي ايسايسو

 بلغ دقف © نامع نم نومداقلا دزالا مهيلع بلغ لق ةرصبلا برع

 ةدنكو دزألا نم مهمظعم ناكو بونجلا برع برغملاو رصم ىلع

 تناكو . )٥٨( ىرخالا نعلاو نامع لئابق يقابو قفاغو ةرهمو

 ةليبق مسا لك تحتو . يروصلاو ينعملاو يسيدارقلاو يميلسلاو يزومرجلاو يلوعملاو يحشاولاو ح
 يفو ةرصبلا يف مهتيص عاذ نيذلا ءاملعلا نم ةرثك وأ ةلق توافتي ددع جردني لئابقلا هذه نم

 يملعلا مهطاشنو مهرثآم تنودو تاقبطلا بتك مهنع تثدحت ىتح . يمالسالا ملاعلا ءاحنا
 . )٣( مقر ةطيرخلا ، رظنا ، ةرصبلاب نامع طبرت تناك يتلا قرطلا نع امأ . يفاقثلاو

 )٥٧( يمالسالا برغلا راد 0 رضخألا دمحمو } يجح دمحم بيرعت 0 ايقيرفا فصو : نازولا نسحلا ،

 ج . م٣٨٩١ ةنس . ةيناثلا ةعبطلا ، توريب ٢ ص ٢٠٨ .

 رصم : فشاكلا ةديس ، ١٤٢ ص ، م٠٢٩١ ةنس نديل 3 اهرابخأو رصم حوتف : مكحلا دبع نبا )٥٨(
 . ٢٤ . ٢٣٨ ص 0 م١ ٩٨٦ ةنس ةنلانلا ةعبطلا {، توريب 0 ينرعلا دئارلا راد ئ مالسالا رجف ف
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 اهنمف ، يفارغجلا اهعقوم مكحب الوأ رصم ىلا يتأت ةيبرعلا تارجملا

 ضعب ناكو ، برغملا دالب ىلا ةلحرلا فنأتسي ام اهنمو اهيف رقتسيام
 © برغملا دالب ىلا لحري رخالا اهضعبو رصم يف ميقي ةدحاولا ةليبقلا

 برغملا برعو رصم برع نيب ةمئاق تالصلا تناك دقف كلذ ىلعو

 رصم _ نيدلبلا نأ مكحبو ، بونجلا برع ىلا مهئاتنا مكحب
 ةبسنلاب لاحلا ناك اك ادحاو ايلاو بلاغلا يف ناعبتي اناك _ برغملاو

 . ةرصبلاو نامعل

 /ه٦٨ ماع ىتح ايرادا رصم عبتت برغملا دالب تناك دقف

 كانه تناك ناو ، )٠( ةلقتسم ةيالو كلذ دعب تحبصأ مت & م٠٧ ٥

 تارتف ضعب يف رصم يلاو ناطلس تحت اهئاقب رارمتسا ىلع لدت رابخأ
 تطبر دق ةراجتلا تناك اذاو . )٦١( ةيسابعلاو )٦٠( ةيومألا ةفالخلا

 رصم نيب ةراجتلا تناك دقف 3 هدعبو مالسالا لبق ةرصبلاو نامع نيب

 نيب ةراجتلا اهب رمت ةديدع قرط كانه تناكو & ةرهدزم برغملا دالبو

 قرشملا نيب يراجتلا طيسولا رود بعلت رصم تناكو ء نيدلبلا

 . )٦٢( هبرغو هلك ل اعلا قرش نيب لب © نييمالسالا برغملاو

 رصم نيب ادوجومو امئاق ناك هلاكشأو هعاونأ تشب لصاوتلاف

 قلطي نا هنا ىتح ئ نيدلبلا نيذه مالسالا لخد نأ ذنم برغملاو

 سيل كلذلو . برغملا لود ىدحا اهنأ نايحألا ضعب يف رصم ىلع
 بهذملاو ةيضابألاب صتخي اميف دحاو ثيدح ي امهنيب عمجن نأ ابيرغ
 لبقو . ةرصبلاو نامع ةيضابأب امهيف ةيضابألا تاقالعو .يضابألا

 . ٤٠ 3.٤١ ٨٦ .] ٨٨ ص . عجرملا سفن : فشاكلا ةديس (٩٥ر)

 . ٢٨٩ ص ٢ ج : دجام معنملادبع )٦٠(

 . ٦٢٨ ص ‘٤ عجرملا سفن : فشاكلا ةديس (١٦ر)

 . ٢٨٦ .{ ٢٩٧ ص . قباسلا عجرملا )٦٢(



_ ٢٠ 

 رصم ىف ةيضابألا نع ال وأ ثدحتن نأ دبال تاقالعلا هذه نع ثيدحلا

 نيب رشتنا فيكو ء دالبلا هذه ىلا بهذملا لصو فيك : برغملاو
 ذه رهاظم يهامو ، راشتنالا اذه لماوع يهامو 0 اهناكس نم ريثك

 هلعفن فوسام اذهو 3 ةيفاش ةباجا ىلا جاتحت ةديدع ةلئسأ . راشتنالا

. باتكلا اذه نم لوألا لصفلا يف



٢١ 

 لوألا لحفلا

 برغملاو رصم يف ةيضابألا

 ذنم رصم بعش نم ةضيرع تاعاطق نيب ىضابألا بهذملا رشتنا

 حالص رصع ىتح اهيف ادوجوم لظو ئ ةرجهلل يناثلا نرقلا لهتسم

 بهذملا اذه رشتنا اك . ليلق وأ ريثكب كلذ دعب اميرو ، ينويألا نيدلا

 يضارأ مظعم اهناطلس لمش ةيضابأ ةلود مهل اوميقي نأ ةبراغملا ءالؤه
 امو ؟.. راشتنالا اذه ةصق يهام ىرتايف . طسوالاو ىفدالا نيبرغملا

 . ؟.. هبابسأ و هلماوع ىه

 يضابألا بهذملا راشتنا ىلا تدأ يتلا لماوعلاو بابسألا _ ١

 : برغملاو رصم ي

 ةدعاسم لماوع ثالثو نييسيئر نيببس الا ىرن الف بابسألا امأ
 يف هراشتناو برغملاو رصم ىلا ةرصبلا نم بهذملا لاقتنا ىلا تدأ
 ةرصبلا يف ةيضابألا داهطضا وه نيببسلا نيذه لوأو . نيدلبلا نيذه
 . نامعو

 : نامعو ةرصبلا يف ةيضابألا داهطضا _ أ

 يفنلاو بيذعتلاو شطبلا ةسايس نييومألا لامع عبتا ةرصبلا يفف
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 ةسايسلا هذه نم اونثتسي مل و ، ةماع ةفصب مهيضراعم دض لتقلاو

 ةيضابالا مساب انلق امك تفرع يتلا نيملسملا ةعامج وأ ةدعقلا ةعامج

 نآ قبس اكو اهمسا نم نيبتي اك ةعامجلا هذه نأ مغرو . دعب اميف
 عيورتو ناودعلاو فرطتلا يف جراوخلا بولسأب ذخأت مل ، انركذ
 دالب يف ةيمأ ينب لامع نأ الا { ةلودلا هجو يف فيسلا عفرو نينمآلا

 © سانلا نيب يرشتست تناك يتلا اهتوعد نم افوخ اهيلع اوددش قارعلا

 . () اولاق اك مجني نأ لبق قافنلل اعمقو هعوقو لبق رشلل ايشاحتو

 ىلع ةملاسملا ةعامجلا هذه هل تضرعت يذلا داهطضالا ءدب ناكو

 ننفتي ناكو ث ةهبشلاو ةنظلا ىلع لتقي ناك يذلا دايز نب هللا ديبع دي
 3 مهتعامج قرفي ىتح رخألا ضعبلاب مهضعب برضو مهداهطضا ف

 ناكو ، اضعب مهضعب لتقب مهرمأي مث مهنم ةعامجلا نجسي ناكف

 عبتاو . (اا نجسلا نم هجرخيو هنع وفعي فوس لتاقلا ناب مهدعي
 نهادحإاب ءىج دقف ح ةلثملاو بلصلاو ةيرعتلا بولسأ ءاسنلا عم

 اهيديو اهيلجر عطقف ، ةدعقلا تادهتجم نمو لالب يبأ يأر ىلع تناكو
 يبأ باحصأ نم هنجس يف يقب نم لتق مث قوسلا يف اهب يمرو
 /ه ٥٨ ماع يف ريدح نب ةورع هسفن لالب اخأ لتق اك 0 () لالب

 ملظل اضفر ايراش ةرصبلا نم جورخلا ىلع لالب ابأ ربجأ امم ، م٨
 © اهلحتنيالو ةرجه يعديال” زاوهألا ىلا هجتاو ، دايز نب هللا ديبع

 & الاومأ منغيالو ةمرح لحيالو ، اضارعتسا لحيالو انمآ فيخيالو

 لهأ ةلزنم (ةيضابألاإ ريغ دصقي) هموق لزنيالو 3 ةيرذ يبسيالو

 . ١٨٢١ ص .3 ٢! ج . لماكلا : دربملا )١(

 )٢( عجرملا سفن : تافيلخ ضوع ٤ ص ٦٧ ٦٢٨ & ص : رورس نيدلا لامج دمحم ١١٧ .

 ضوع ، ١١٠ ص ‘ عجرملا سفن : يثراحلا ملاس 0 ١٨١ _ ١٨٢ ص ٢! ج . لماكلا : دربملا )٣(

 . ٦١٩ ص : تافيلخ
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 يلاولا اذه نع دعتبي يكل الا ةرصبلا نم جرخ امو ، ئ “‘ناثوألا

 نيعبرألا هئالمزو وه هلتقب اوماقو هوبقعت هللا ديبع دنج نكلو ئ هملظو

 ءادأب مهمايق ءانثأ م٠٨٦ /ه١٦ ماع زاوهألاب كسا ىمسي ناكم يف

 . )©٥( ةعمجلا ةالص ةضيرف

 ىلع اولظو ناتكلاو ةيرسلا ىلا ةدعقلا أجل داهطضالا اذه ءازاو
 هرودب ماق يذلا يفقثلا فسوي نب جاجحلا رصع تأ ىتح رمألا اذه

 يفنو مهتدراطم ف ذحا ك ئ مهنم هرما فشكني نم داهطضا ف

 ةرصبلا نم بورهلا ف ذخا يذلا ناطح نب نارمع لثم ئ مهئامعز

 هيلع ضبقلاب هلامع ىلا بتك دق ناك يذلا جاجحلا ةدراطم نم

 ًابتخاف نامع لا لصو ىتح رخا ىلا ناكم نم برهي ع نارمع راصف

 . )٦( اد راطم تام ىتح

 © نامع ىلا هافن مث نجسلا يف هب يقلأ ضابأ نب هللا دبع دعب ةدعقلا
 ةدعقلا تادايق نجس ك { ةيناث ةرم نجسلا ف هب ىقلأ اهنم داع املو

 نب مامضو ئ يميمتلا ةميرك يأ نب ملسم ةديبع يأ لثم نيرخ الا

 تام ىتح هنجس ىيف اولظ نيذلا نم مهريغو يدبعلا راحصو 0 بئاسلا

 ةدعقلا ءامعز نجسب ىفتكا جاجحلا تيلايو . م٧ ٤ ١ /ه ٥ ٩ ماع ف

 ليبس ىلعو . مهيلع ءاضقلا يف مئارجلا عشبأ بكتري هارن لب © طقف

 . ٤٧ ص ٧٩٢. مقر طوطخم . مالظلا حابصم يشيقرلا )٤)

 )٥( ج : ينيجردلا ٢! ص ٢١٨ .} ٢٢٢ . ص : تافيلخ ضوع ٦64٩ .}{ ٧٠ ©٥ يثراحلا ملاس :

 ص ١٢ ١ س ١١٥ . ب لماكلا : دربملا + ٢ ص ١٨٤ - ١٨٧ .

 ٢ ج ! لماكلا : دربملا ۔ ١٠٩ 0 ١١٠١ . ١١٤ ص ١٨ ج ‘ يلاغألا : يلاهفصألا جرفلا وبأ (٦ر
 . ٧٢ ٧٤ ص : تافيلخ ضوع . ١٢٥ . ١٢٨ ص
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 ، اشطعو اعوج هيف اوتام ىتح اناينب مهنم ةثالث ىلع ىنب دقف لاغملا

 لثم اريبك اخيش ناك نم دلجلا اذه نم نثتسي مل و مهضعب دلج اك
 هناوخا ىلع لدي ىتح طوس ةئامعبرأ هدلج يذلا ، ربنق نايفس يأ

 ملف ديز نب رباج نجسلا يف هعم ناكو ، لعفي ملف 9 ةيضابألا نم

 . ))٧( هيلع لدي

 © وحنلا اذه ىلع داهطضالاب ةرصبلا ةدعقل جاجحلا ضرعت اكو

 مهعضخي نأ دارأ هنأل ، ليكنتلاو لتقلاو عمقلاب نامع لهأل ضرعت دقف
 تالمح عضب مهيلع لسرأف ، قارعلا لهأو ةرصبلا لهأ عضخأ اك

 تربجأو مهنادلب تبرخو ، مهلافطأو مهءاسنو مهلاجر تلتق ةيركسع
 رادتساو . (ه ايقيرفا يقرش ىلا رارفلا ىلع ناميلسو اديعس مهيكلم
 يأر نأ دعب اهيف دزألا ءامعز دهطضي ذخأو ةرصبلا ىلا ةيناث جاجحلا

 بلهملا نب ديزيب ىقلأف ، ةرصبلا دزأو نامع دزأ نيب نواعتلا ىدم
 ىتح بيذعتلا عاونأ دشأب مهبيذعتب ماقو ، نجسلا يف هبراقأو هتوخاو
 ناميلسب ءاتحالل قشمد ىلا رارفلاو هنجس نم برهلا ىلا ديزي رطضا

 هركي ناك يذلا ناميلس هامحف ى ديلولا ةفيلخلا ىخأ كلملا دبع نبا

 دعب ةفالخلا ىلوت امدنع ناسارخو قارعلا ىلع ايلاو هنيع مث © جاجحلا
 . )}٩( م٧)٤١ /ه٦٩ ماع يف ديلولا توم

 _ )١٠١ _ ١٠٥ه/ ٧١٩ كلملادبع نب ديزي دهع ةيادب يفو

 ه ٢ ٠ ١ م اع ف ةفينع ةروثب م اقو بلهمل ١ نب ديزي هيلع بلقن ١ )م ٧٢٢

 ل او رمأو كدالهلاب ةبل اهم ١ دعوت دق ناك ثيح © ديزي شلطب فاخ هزأل

 )٧( ج : ينيجردلا ٢! ص ٢٤٧ \{ ٢٤٨ ، ج : يخامشلا ١ ص ٨١ ، ٨٦ ، ص : ثراحلا ملاس ١٤٥ .

 )٨( ص ، م٣٨٩١ ةنس ، ثارتلا ةرازو } طقسم } نامع يف ترج رابخأو صصق : لوهجم ٤٥ . ٤٦ 3
 ص : نسنكلو ١٧ ثارتلا ةرازو } طقسم . هللادبع ع نيمأ دمحم ةمجرت 3 هلئابقو هنادلب جيلخلا : زليام إ 8

 ص . م٦٨٩١ ةنس . ةنلاثلا ةعبطلا ٦٥ ٧٩ .

 )٩( ج : ريثألا نبا ٣ ص ٥٠٢ _ ٥٠٤. ج ٤ ص ٥٤٥ ٥٤٧ . ج ٥ ص ١١. ٢٥ .
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 ضرعت يدزألا يبلهملا معزلا اذه ةروث تلشف املو . مهنجسب ةرصبلا
 امهم 0 )١٠( قيقرلا عيب مهؤاسن تعيبو ةيعامجلا ةدابالل بلهملا لا

 يف مأ ناسارخو قارعلاو ةرصبلا يف ءاوس ةماع ةفصب دزألا بضغأ
 . نامع

 يف ةدعقلا داهطضا نعو يدزألا بضغلا اذه نع جتن دقو
 { نامع للا مهئامعز نم هريغو ديز نبا رباج يفن نعو ( ةرصبلا

 بهذملا ذخأ نأ 3 هماقتناو جاجحلا ناودع ىلا اهتاذ نامع ضرعتو

 ةرصبلا ف دزالا ريغو دزالاو ةبلاهملا نم ريثك مضنا ك ا لصالا ينامع

 ملسم ةديبع وبأ وهو اهيف بهذملا خيش ماقو ، ةيضابألا ةوعدلا ىلا

 /ه٦٩ ماع رباج توم دعب ةوعدلا رمأ ىلوت يذلا يميمتلا ةميرك يبأ نبا
 نمو 0 برغملا دالبو ةيقيرفا نم ملعلا ةبلط إبقتس او اهمظن و ما٧ ٤ ١

 مهملعي 5 تومرصحو لوسرلا ةنيدمو ناسارخو نامعو رصم

 ةلمح مساب اومس كلذلو ئ مهدالب لا هلمحل ممهدعيو ئ بهذملا لوصا

 هدعاوق تخسر دق بهذملا ناكو الا ةديبع وبا تمي مل و . )١١( ملعلا

 ةيقطنملا ةجيتنلا يه هذه تناكو ‘ برغملا دالبو رصمو نامع ف

 ىلا ةيضابألا ءالؤه سمحت ثيح . ةرصبلا يف ةيضابألا داهطضال
 ام لكب اهيف هرشن ىلع لمعلاو ةديعبلا فارطألا ىلا مهبهذمب جورخلا
 ادحاو اموي ولو مهبهذم رهظي نأ نونمتي اوناكو 3 ةوق نم اوتوأ
 . )١}١& نيمدان ريغ مويلا اذه رخا يف اوتومي نأ كلذ دعب نولابيالو

 )١٠( ةسماخلا ةعبطلا { ةرهاقلا { يجناخلا ةبتكم . نوراه مالسلا دبع قيقحت 3 نييبتلاو نايبلا : ظحاجلا 3
 ج . م٥٨٩١ ةنس ٢ ص ٣١٦ \ ج . باسنألا : يبتوعلا ٢ ص ٠ _ ١١٥٦١ | يدوعسملا :

 ج . بهذلا جورم ٣ ص ٢٤٣ ٢٤٤ . ٢٥٥  3ص 4 لصوملا خرات : يدزألا ايركز وبأ ٨ -

 ٦ ص . راطعملا ضورلا : يريمحلا ء ٤١٨ _ ٤١٩ | ج : ريثألا نبا ٥ ص ٧١ ۔ ٨٦ .

 هن ١٤٧. ص : ينراحلا ملاس )١١(

 )١٢() ج : ينيجردلا ١ ص ١١ - }١٦ | ج : يخامشلا ١ ص ٩٠ 8 ٩١.
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 جراخ بهذملا راشتنا ىلا ىدأ يذلا لوألا ببسلا نع اذه
 قلعتيف اضيأ ةجيتنلا :هذه ىلا ىدأ يذلا يناغلا ببسلا امأ . ةرصبلا

 نم هلهأ و هناكسل مهملظو برغملا دالب ف ةيمأ ىنب لامع ةسايسب

 . ربربلا

 : برغملا دالب يف ةيمأ ىنب لامع ةسايس ءوس _ ب

 ةدم اهحتف قرغتساو ةلوهسب حتفت مل برغملا دالب نأ فورعملا نم
 ربربلا ةمواقم اهنم ةفلتخم لماوع ببسب اماع نيسمخلا تغلب ةليوط
 نم ربربلا ءالؤه هب فصتي ناك ام اهنمو . مش نييطنزيبلا ةدعاسمو

 كلذ عمو ث )١٣( ةعاجشلاو دلجلاو ةدايسلاو ءايربكلاو ةفنألا تافص

 ةالو نكلو ، مالسالا مكحب اومعنو ةياهنلا يف نيحتافلل اوناكتسا دقف

 ربربلا ملع ايسح مهيف اوريسي ملف ، مالسالا ىلإو مهيلا اوعاسأ ةيمأ ينب

 . هتعيرشو همظنو هديلاقت نعو مالسالا نع

 جاجحلل ابتاك ناك يذلا ملسم يلأ نب ! ديزي مهب هلعفام كلذ لاثم

 دهع ةيادب يف برغملاو ةيقيرفأ رمأ ىلوت يذلاو ، يفقثلا فسوي نبا
 . (م٣٢٧ _ )١٠١ _ ١٠٥ه/ ٧١٩ كلملا دبع نب ديزي ةفيلخلا
 شطبلا يف يفقثلا فسوي نب جاجحلا هديس ةسايس يلاولا اذه قبط دقن
 هسارح رمأو 0 مهنم ملسأ نم ىلع ةيزجلا ضرفف: © ملظلاو فسعلاو
 ةملك اوشقني نأو « ىنميا مهي .ديأ ىلع مهءامسأ اوشقني نأ ربربلا نم

 مهلاومأ ىصحأو اسامخأ ربربلا ل لعج مت ، ىرسيلا مهيديأ ىلع “ثيسرح

 هذه نم اوبضحغو .0 ةفنألا لك كلذ نم لا فنأف . مهدالوأو

 يف هولاتغاف 3 هيلع مهرمآتب رمألا ىهتناو ، بضغلا لك ةسايسلا

 )١٣( نييالملل ملعلا راد ، يرجهلا لوألا نرقلا يف يمالسالا حتفلا ةكرح : لصيف يركش {
 ةنس . سداسلا ةعبطلا © توريب ٩٨٢ ١ ( ص ١٨٣ ۔ ١٨٥ .
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 نم انيديأ علخن ل انإ" , 2 : هل نولوقي ةفيلخلا لا اولسرأو © هالصم

 6 نوملسملاو هللا يضريال ام انماس ملسم يبأ نب ب ديري نكلو ئ ةعاطلا

 . )١٤( اولعفام ىلع ديزي مهرقأف © كلماع اندعأو هانلتقف

 اوفنأتسا مه نإ ةبقاعلا ءوس اوأر ربربلا مكح يف هفلخ نم تيلايو

 هذه عابتا ىلع نوصرحي مهارن لب ، ربربلا عم ملسم يبأ نب ديزي ةريس
 ةسايس تناك ربربلا عم ةوسقلاو لا ةسايس نأكو { ةسايسلا

 يملسلا نمحرلا دبع نب ةديبع ىرن كلذلو 0 عبتت نأ دبالو ةموسرم

 )١١٠ ١١٦ه/ ٧٢٨ برغملاو ةيقيرفأ ىلوت يذلا يسيقلا

 مهلئابق ازغ هنإ ىتح اديدش افنع ربربلا عم فنعيو 0 اهب ذخأي (م٤
 ايادهلاب المحم كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا ىلع لبقأو مهءاسن ىبسو

 نهددع غلب يتاللا يراوجلا نم اريبك اددع هباكر يف ريسو & فرطلاو
 ريداقمو باودلاو ليخلا نم ةلوهم دادعأ ىلا ةفاضالاب 5 افلأ نيرشع

 . (١")ربربلا ءالؤه نم هابج امم ةضفلاو بهذلا نم ةريبك

 باحبحلا نب هللا ديبع هفلخ دهع يف ىربكلا ةماطلا تنأو

 رمع ةجنط ىلع هلماع دارأ يذلا (م١٤٧ _ )١١٦ _ ١٢٣ھ/ ٧٣٤
 مهناكو & نيملسملا عئف مهنأ معزو ربربلا سيمخت يدارملا هللادبع نبا
 ملأ نئاشلا لمعلا اذه نآ يراذع نبا لوقيو . ةينثولاو رفكلا ىلع

 ئ مالسالل بجح ل نم نوسمخ ةال ولا ناك امناو ك هلبق لماع هبكتري

 ةيدؤملا ةميظعلا نتفلا عوقوو دالبلا ضقنل اببس اذه ممذلا هلعف ناكف

 راد ناوضر دمحم ناوضر قيقحت 9 نادلبلا حوتف : يرذالبلا ۔ ٢١٣ _ ٢١٤ ص : مكحلا دبع نبا )١٤(
 زيزعلادبع ديسلا ، ٦٧ ص ٦١ ج : يربطلا \ ٣١٣ ص ٢ ج . خرات نودب {} توريب . رداص

 ص ٤ خيرات نودب } ةيردنكسألا { ةعماجلا بابش ةسسؤم ، يمالسالا رصعلا يف برغملا خيرات : ملاس
 . ٣٨٢ ص ، م٨٨٩١ ةنس . ةيردنكسألا ! ةعماجلا بابش ةسسؤم 0 ةيبرعلا ةلودلا خيرات ۔ ٦

 ةرازو ، يشعألا حبص : يدنشقلقلا \ ٣١٨ ص ٢ ج ، ينوقعيلا خرات & ٢١٧ ص : مكحلا دبع نبا )١٥(
 6 ةيبرعلا ةلودلا خرات : ملاس زيزعلادبع ديسلا ١١٨. ص ٥ + 4 خرات نودب 6 ةرهاقلا ٠ ةفاقنلا

 . ٩٩ ص : ررابماز \ ٣٨٢ } ٣٨٣ ص



٢٨ 

 . (١}`ا١) ““دابعلا يف لتقلا ريثك ىا

 مظعم ةباجتسا وه لوألا رمألا : نارمأ ةسايسلا هذه نع جتن دقو

 ىصقألا برغملا ربربو . ةيضابألا ميلاعتل طسوألاو ىندألا برغملا ربرب

 ينب ةالو ىلع ةروثلاب ةيرفصلا مايق وه يناثلا رمألاو . ةيرفصلا ميلاعتل

 يف ةجنط برق فارشألا ةعقوم يف ةمصاق مئازه مهومزه ثيح ةيمأ

 ه ١٢٤ ماع يف وبس يداو ىلع ةرودقب ةعقومو م١٤٧ /ه٣٢٢١ ماع

 . )!١( م٢٤٧

 نأ .دعب الا ةيمأ ينب لامع دض مهتاروثب اوموقي مل ربربلا نأ ريغ

 نب ماشه ةفيلخلا لا مهدفو اولسرأ مهن .ا كلذ ئ مهنال اورذعأ

 7 ‘ مهدالب يف هلامع ةسايس نم هفقوم اونيبتيل قشمد يف كلملادبع

 لوخدلا نم اونكمتي نأ نود امايأ هبابب اونكمو 0 هتلباقم اوعيطتسي ل

 ل اظم نم مهبيصي امبو ؤ مهيلا هلامع ةسايس ءوسب هبجاح اوربخ اف { هيلا

 نأ اودارأ مهنأو ، ةنس الو باتك يف سيل كلذ نأو . مهديأ ىلع
 عاقر ف مهءامسا اوبتكو 0 ؟.. ال ما كلذ نينمؤملا ريما يار نعا اوملعي

 مكح دض ةرونلا ران اولعشأو مهدالب ىلا اوداعو & هبجاحل اهوطعأ

 . )١٨( مهتالوو ةيمأ ينب

 © لامعلا ءالؤه يديأ ىلع برضلا نع ةفالخلا نواهت نأ كشالو
 نم مهنم ناكف ى رخاوالا ةيمأ ينب ءافلخ ىلع ةيلبقلا ةيبصعلا ةبلغو
 ليمي ناك نم مهنمو & مهنم هتالو نيعي ناك ش نمو 0 ةيسيقلا ىللا ليمي

 )١٦( ةفاقنلا راد ، لاسنفورب يفيلو نالوك قيقحت ، برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا نايبلا .

 ج 9 م٣٨٩١ ةنس . ةثلاثلا ةعبطلا ، توريب ١ ص ٥١.} ٥٢ .

 )١٧( ص : مكحلا دبع نبا : رظنا . ربربلا تاروث نع ٢١٧ ٢٢٠ ، ج : يراذع نبا ١
 ٠ ص ٥٢ _ ٥٥. ص : دجام معنملادبع ٢٨٩ .}{ ٢٩٠ ، حيرات : ملاس زيزعلادبع ديسلا

 ص . برغملا ٢١٨ س ٢٢٦ “©{ ص . ةيبرعلا ةلودلا خم رات ٣٨٣ .

 )١٨( ج : يربطلا ٤ ص ٢٥٤ .{ ٢٥٥ .



٢٩ 

 نوبصعتي مهرودب ةالولا ءالؤه ناكو . مهنم هتالو ناكف { ةينعلا ىلا

 نتفلا ةرثك ىلا ىدأ امم ، رخآلا ليبقلا نودهطضيو مهتايالو يف مهليبقل
 نيب لاتقلا ماقو ح ءالبلا معو ىضوفلا ترشتناف ، تابارطضالاو

 { >}١}& يمالسا رطق لك يف لامشلا برعو بونجلا برع : نيقيرفلا

 نم الدبو 0 مالسلا ةايح ىلاو ءودهلا ىلا ربربلا سوفن تقات مث نمو
 انيأرام وحن ىلع فسعلاو داهطضالا دي مهيلا تدتما { كلذب اومعني نأ

 لك مهنوديؤيو ةيرفصلاو ةيضابالا ةوعدل نوبيجتسي مهلعج اهم
 . ديي اتلا

 رصم ىلا بهذملا لوصو ىلا تدأ ابابسأ كانه نأ ىرن اذكهو

 رشتنا ثيح برغملا دالب ىلا اهنم برست مث اهلهأ ضعب نيب رشتنا ثيح
 بناجب تدعاس ثالث ةدعاسم لماوعل ةجيتن & اعساو اراشتنا كانه

 ىلعو رصم يف يضابألا بهذملا دجاوت ىلع امه انركذ نيذللا نيببسلا
 لماوعلا هذه لوأو . برغملا دالب يف عساولا راشتنالا اذه هراشتنا

 © امهيف دزألا دوجو فئثاكت وهو © برغملاو رصمب صتخي ةدعاسملا

 صتخي اهثلاثو ، كانه ةيرفصلا فرطت وهو 0 برغملاب صتخي اهيناثو
 هيلع نيمئاقلاو هل ةاعدلا حماستو هلادتعا وهو © هسفن بهذملاب

 . هعئارشو همظنو مالسالا دعاوقب مهمازتلاو

 ىلع دعاس افثاكت رصم يف دزألا فثاكت دقف ، لوألا لماعلا امأ
 لاجر ىلع ةيامحلا ىفضأ لقألا ىلع وأ اهيف يضابألا بهذملا راشتنا
 ماق بهذملا نأ لا ةراشالا تقبس دقو . ةاعدو ءاملع نم بهذملا اذه

 راد ث (ةيمتسرلا ةلودلا) يمالسالا برغملل يسايسلا ءانبلا تامدقم : يريرحلا ىسيع دمحم )١٩(
 . ٥١ ص . م٣٨٩١ ةنس . ةيناثلا ةعبطلا { تيوكلا 0 ملقلا .

  

 



٤٠ 

 مظعمو نامع ن ك © نيينامعلا دزألا نم لاجر يديأ ىلع ةرصبلا يف

 تلقتناو اهيف رشتنا نأ دعب بهذملا اذه تنضتحا دزألا نم اهناكس

 ةياهن برق اهيلا ليحرلا نب بوبحم نايفس يبأ لاقتنا دعب اهيلا هتساير
 يف ناتكلا ةمئأ نم مامإ رخآ نايفس وبأ ناكو ث ةرجهلل يناثلا نرقلا
 ف دزألا دي ىلع راشتنالا ةصرف بهذملا دجو اكو . (؟٠) ةرصبلا

 ىلع رصم يف راشتنالا ىف هتصرف كلذك دجو هناف . نامعو ةرصبلا

 ناك له انه لاؤسلاو . دزألا نم اهيف ناك نم فطعو دييأتب لقألا
 امف كلذك رمألا ناك اذاو ؟.. رثؤملا دوجولا اذه لثم رصم يف دزألل
 يه امو ؟.. هريثأت وه امو ؟.. هتوق يه امو دوجولا اذه ةجرد
 . ؟.. هتيلعاف

 ناكو . هسفن تاحوتفلا رصع ىلا رصم يف يدزألا دوجولا دوعي

 يبأ نب ةمركع عم اومدق دق اوناك نيذلا نامع دزأ نم دزألا ءالؤه
 نميف نميف" , لبق اف ئ نعلاو تومرضح يفو نامع ف هتمهم ءاهتنا لعب لهج

 ةرونملا ةنيدملا ىلا درسلا نيرحبلاو نامعو ةماهت نم هعم ناك
 مه عفدو ئ ‘‘لادبألا شيج ج اومسف مهتنصحأ اعيمج اولدبتسا ثيح ,

 هلسرأ دق ناك يذلا ديعس نب دلاخ ةثاغإل ماشلا دالب ىلا ركب وبأ
 تعباتت ش {©= )٢١( هومزهو نويطنزيبلا هل ضرعتو دالبلا هذه ىلا

 برعو دزالا نم ريثك اهيفو ماشلا دالب حتفل كلذ دعب شويجلا
 رمألا رقتساو ‘ ليلقب كومريلا ةكرعم لعب حتفلا اذه يهتناو ] بونجلا

 ورمع ماق نينس عضبب كلذ دعبو ، م٦٣٦ /ه٥١ ماع ذنم اهيف برعلل
 نم م٠٤٦ /ه٨١ ماع يف اهيلا مدق امدنعو ، رصم حتفب صاعلا نبا
 ةيبلغأ نولكشي ةماع ةفصب بونجلا برعو دزألا ءالؤه ناك نيطسلف

 )٢٠( ص : تافيلخ ضوع ١٨ .

 )ر٢١( ج : يربطلا ٣ ص ٣٨٩ . ٣٩٢ \‘ ج : نودلخ نبا ٤ ص ٨٩٧ - ٩٠١ .



٤١ 

 هدنج )٢٢( . ةلع هللا لوسر ةباحص نم دزألا ءالؤه ضعب ناكو .

 دعب اميف حتف يذلا (٣٢)يدزألا ةيمأ يأ نب ةدانج كلذ لاثم

 ةلاوح نباو 3 !ئ تيركو داوراو سدورو صربق ةريزج
 نع ثرداحأ ةدع يور يذلا يدزألا ةمطاف وب أو & )٢٥( يدزألا

 نب كلامو & )٢٦( يراوصلا تاذ ةوزغ ف كراشو : هللا لوسر

 ماحتقا يف ماوعلا نب ريبزلا عم كرتشا يذلا يدزألا ىمالسلا ةلسلس ييأ

 . (٢ا٧) نويلباب نصح

 نيذلا نم ةفع هللا لوسر ةباحص نم ةينامعلا ةرهم ةليبق نمو

 نيعباتلا نمو & )٢٨( يرهملا لكسع نب حرب رصم حتف يف ىف اوكرتشا

 نمحرلادبع نع يور يذلا يرهملا ةسامش نبا نمحرلادبع لثم نوريثك
 يذلا يرهملا عرف نب ميمتو ، (٢؛) يبنلا نع رذ يبأ نعو سيدع نبا
 نع يورو م٥٤٦ /ه٥٢٦ ماع ةيناثلا ةرملا يف ةيردنكسالا حتف دهش

 © ةرهم ريغ نمو . )٠}٢( ينهجلا رماع نب ةبقع نعو صاعلا نب ورمع
 ءاضقلا ىلوتو رصم حتف دهش يذلا ينابتقلا ديبع نب ةلاضف نب لضفملا

 نأ عجارملا ضعب ركذتو . ("" ينابتقلا ةيمأ نب نابيشو . )١"( اهب
 ةعبطلا { ةرهاقلا {} يبرعلا ركفلا راد . ايقيرفا يف ةيبرعلا ةفاقنلاو مالسالا : دومحم نسح )٢٢(

 . ١٠١٠١ ص .م ١٩٨٦ ةنس . ةثلاثلا

 )٢٣( ص : مكحلادبع نبا ٨٠ .{ ٣٠٦ ، ج : يلاعمسلا ٣ ص ١٨٠١ ، ةباصالا : رجح نبا {

 ج ٢ ص ٩٩ .

 )٢٤( ج : يربطلا ٥ ص ٢٨٨ . ٢٩٣ . ٣٢٢ ، ج : ريثألا نبا ٣ ص ٣٩٣ . ٤٩٧ . ج ٤ ص ٥ .
 )٢٥( ص : مكحلا دبع نبا ٣٠٨. ٣٠٩. ٣١١ .

 )٢٦( ص . قباسلا ردصملا ١١٠١.}{ ٣٠٨ .{ ٣٠٩ .

 . ٦٤ ص . قباسلا ردصملا (٢ا٧)

 )٢٨( ص .قباسلا ردصملا ٩٤ . ٩٥ . ٣١٦١.

 )٢٩( ص . قباسلا ردصملا ١٠٩ .

 )٣٠( ص . قباسلا ردصملا ١٧٨ ، ج : يلاعمسلا ٥ ص ٤١٧ .

 )٣١( ج : يلاعمسلا ٤ ص ٤٤٩ _ ٤٥٠١ .

 )٣٢( ج . قباسلا ردصملا ٤. ص ٤٥٠ .



٤٢ 

 تناكو ء )٦"( ةرهملا نم ناك ةيردنكسألا حتف يذلا شيجلا سدس
 . 2٢٤ صاعلا نب ورمع عم رصم حتف يذلا شيجلا ثلث قفاغ

 يتلا لئابقلا مظعم نأ ةيخيراتلا رداصملل انتئارق نم ظحاليو

 برع لئابق نم تناك حتفلا دعب هيف ترقتساو تاذلاب ديعصلا تنكس

 هجولا ءاحنأ مظعم يف لاحلا كلذكو 3 ةماع ةفصب بونجلا

 لئابق لقني نأ نايفس يبأ نب ةيواعم رطضا ىتح 3 2٢١ يرحبلا
 ناك دقف كلذ مغرو . )٢٦( م٣٦٦ /ه٣٤ ماع يف رصم ىلا ةيسيق
 باحبحلا نب هللا ديبع ةيالو ءانثأ الا مهددع رثكي ل و ةلق لامشلا برع

 )١٠٥ ١٢٥ه/ ٧٢٣ كلملا دبع نب ماشه ةفالخ دهع يف

 ةفيلخلا نم بلطف رصم يف ةيسيقلا ةلق يلاولا اذه ظحال انيح (م٢٤

 ريصيو رصم يف اورتكي ىتح برعلا ةريزج نم مهضعب ةرجهب حامسلا
 ضعب ةرجهب ماشه حمسف & بونجلا برغ نيبو مهنيب نزاوت كانه
 امم & )٢٧( م٧٢٧ /ه٩٠١ ماع ذنم اهيلا اوتأف رصم ىلا سيق لئابق

 © نيحلا كلذ ىتح رصم يف ةبلغلا مل تناك بونجلا برع نأ ىلع لدي

 . رصمل نيحتافلا مه اوناك مهنأ ىلعو

 اوطتخاو رصم ىف ز يف نوحتافلا ءالؤه رقتسا حتفلا ح نأ درجمبو

 قطانملا نم اهريغ يفو ةزيجلا ةنيدم يفو طاطسفلا ةنيدم يف ططخلا
 لثم ةفلتخملا اهلئابقو دزألا تطتخاف . ةفلتخلا رصم ءاحنأ يف ىرخألا

 3 طاطسفلا ةنيدم يف رجحلاو ةنهدو ةبابش ونبو ثنغو رحب ونبو ميخ
 )٣٣( حتفلا راد . ةيقرشلا ايقي فا يف مالسالاو برعلا نع ةيخيرات قئاقح : دادحلا دمحأ دمحم ،

 ص .3 م٣٧٩١ ةنس . ىلوألا ةعبطلا { ةرهاقلا ٢٨ .

 . ١٢١ ص : مكحلا دبع نبا (٤٣ر

 )٣٥( ص . قباسلا ردصملا ١٤٢ .
 )٣٦( ص :دومحم نسح ١٠١.

 )٣٧( ص : مكحلا دبع نبا ١٤٣ { ص : دومحم نسح ١٠١ .



٤٢٣ 

 ةمقلع مهنم 5 ةزيجلا ةنيدم يف دزألا نم رجحلا نم ةفئاط تطتخا اك
 طاطسفلا يف لئابقلا ةيقب تطتخاو . )٢٨( يدزالا يرجحلا ةدانج نبا

 جمذمو نيعرو نالوخو دارمو فدصلاو ةرهمو بيجت لثم ةزيجلاو
 نادمهو عفايو كساكسلاو نييرعشألاو رفاعملاو عالكلاو ريمحو بسو
 . )٢٩( بونجلا برع لئابق نم اهريغو

 مهصعب نإ لب 0 © حتفلا دزأ ىلع رصم ق ز يف دزألا دجاوت رصتقي ل و

 هدالب نم ادعبم اهيلا ءاج مهضعب نأ ك » كلذ دعب ارجاهم اهيلا ءاج

 دزأ نم ريبك رقن ةرجه نم ثدحام كلذ لاثم . اهنكسي ناك يتلا

 مهمهتا دق يلاولا اذه ناكو . (م٣٢٦ /ه ٥٢٣ ت) هيبأ نب دايز ةرصبلا

 طاطسفلا يف اولزنو رصم ىلا اولبقاف ، هدض مهتدعاسمو هئادعأ ةالاممب

 مسإلا اذهب ةرهاقلا يف فرعي لازال يح وهو 0 رهاظلا هل لاقي عضومب

 لوقتف داض ىلإ ءاظلا فرح بلقت ةماعلا تناك نإو ، نالا ىتح

 اسفن اوباطو دزألا ءالؤه حاترا دقو . رهاظلا نم الدب رهاضلا

 ربع دقو ، بونجلا برع نم مهموق نيب مهلوزنل رصم يف مهانكسب
 . )٤٠( الئاق هرعش يف ىنعملا اذه نع ناطح نب نارمع

 قباوسلا تافجوملا اهنم(١٤) نويلبب مهلحأ ىتح هللا دمحب اوراسف

 قماوشلا لابجلاو ديب هماهم مهنود لاح دق هللا دمحب اوسم اف

 قفارمو ىنغ اهيف مهل رادب هدحو هللا ىوس اوجري ملو 3 اولحو
 قفاغو بيجت اهيف مهناريجو اهلهأ عزفيال رادب اوسمأف

 )٣٨( : ص : مكحلا دبع نبا ١١٦ س ١٢١ .

 )٣٩( ص . قباسلا ردصملا ٩٨ }0 ١٢٥. ١٢٦. ١٢٩.

 )٠ ٤) ج . نادلبلا مجعم : توقاي ١ ص ٣١١ - ٣١٢ .

 )٤١( صاعلا نب ورمع هحتف يذلا فورعملا نويلباب نصح هب دوصقملا : نويلبب .

 



٤٤ 

 اورقتساو رصم حتف يف اوكرتشا نيذلا دزالا ءالؤه كراش دقو

 اهب ترم يتلا ةيسايسلا ثادحألا يف { كلذ دعب اهيلا اومدق وأ اهيف

 بصانملا ىمسأ مهضعب ىلوتو & )٤٦٢( ةدشارلا ةفالخلا دهع ف رصم

 مكحلا دبع نبا دروأ دقو . سابعلا ينب دهع يفو ةيمأ ينب دهع يف اهيف

 يدزأ الا كلمع لوتال” : هل لوقي رصم ىلع هيلاو دلخم نب ةملسم ىلا

 دزألا ذوفن دايدزا ىللا ىدأ امم ح ٤٣ ى ‘ةنامألا لهأ مهناف يمرضح وأ

 فوع نب ةمقلع نب ديري نب ديعس م٦ ٢ ٦`ه/ ٢ ٨ ماع نم ناضمر ذنم

 3 نيماع يلاوح ديزي ةافو دعب اهيلع ايلاو لجرلا اذه لظو ، يدزألا
 /ه٦ ٤ ماع نم نابعش يف اهيلع هلماع ريبزلا نب هللا دبع لسرأ ىتح

 بصتنم يمالسلا يدزألا هللا ديبع نب ضايع ىلوت اك 0 )٤٤( م٤٨٦

 ىتح بصنملا اذه يف لظو ئ م٧ ١ ١ /ه٣٢٩ ماع رصم يف ءاضقلا

 هب لظو ىرخأ ةرم هيلا در مث & م٦١٧ /ه٨٩ ماع يف هنع فرص
 . ٠ ٠ ١ه_/ ٧١٨م )٤٥( ماع ىتح

 اذهو دجاوتلا اذه تدهش يتلا ةرتفلا هذه نأ فورعملا نمو

 يضابألا بهذملا راشتنا ةيادب ةرتف يه تناك رصم يف يدزألا ذوفنلا
 رصم ىلا ةرصبلا نم اولبقأ امدنع ةاعدلا نأ كشالو . ةرصبلا جراخ

 ةرتف تناك ةرتفلا نأو ةصاخ دزألا ءالؤه نم ةدناسمو امعد اودجو

 . ٣٩ ص . ح رات نودب ، توريب ، رداص راد ، راصن نيسح . د :قيقحت { رصم ةالو : يدنكلا )٢ ٤)

 )٤٣( ص : مكحلا دبع نبا ١٢٥ .

 ر٤٤( ص : يدنكلا ٦٢٣ . ٦٤ .

 . ٢٣٩ ص : مكحلا دبع نبا (٥٤ر)



٤٥ 

 _ )٩٦ كلملا دبع نب ناميلس دهع يف ةيومألا ةفالخلا نيب مالس
 /ه١٠١ )٩٩ زيزعلا دبع نب رمعو (م٧١٧ _ ٧١٤ /ه٩

 ناميلس نأ ذإ . ةماع ةفصب دزألاو ةيضابألا نيبو (م١٩١٢ _ ٧

 . »٤( ناسارخو قارعلا مهالوو ةبلاهملاو دزألا نأش نم عفر انلق اك

 مهل ضرعتي ملو مهملاسو ةيضابألا رواح زيزعلا دبع نب رمع نأ امك
 مل و مهتملك عمجو نيملسملاب قفرلاب ةفورعملا هتسايس ىلع ايرج ك ءوسب
 يف بهذملا رشتنا كلذلو . (ئ') ةنسلاو باتكلاب مهيف لمعلاو مهلمش

 اولغشنا نييومألا نأو ةصاخ . ةريبك ةضراعم ىقلي نأ نود رصم

 ىتح مهدهع تايرخأ يف ةلودلا ءاحنأ يف تماق يتلا نتفلاو تاروئلاب

 ذوفن الع & م٠٠٥٧ /ه٢٣١ ماع يف ةيسابعلا ةفالخلا رصع ءاج اذإ
 . اريبك اولع رصم ىف دزألا

 هوقال ام ببسب ةيادبلا ذنم ةفالخلا هذه مايق اودناس مهنأ كلذ

 داهطضا نم زيزعلا دبع نب رمع رصع ءاهتنا دعب ةيمأ ينب دي ىلع
 شيجلا يف اوكرتشاف ث مهتادايقب ليكنتو مهئامعزل لتقو فسعو
 نييسابعلا يعاد لالخلا ةملس يبأل اومضناو قارعلا دالب ىلع فحازلا

 مهناف رصم دزأ امأ . (٤ه ةيمأ ينب لماع نم اهوعزتناو ةفوكلاب

 وهو مهبودنم بهذف © سابعلا ينب ءافلخ لوأل ةعيبلا ءاطعإاب اوعراس

 دالب ىلا رصم نم جرخ يذلا دفولا نمض يدزألا روهشم نب دمحم
 . )٤٩( حافسلا هللا دبع سابعلا ينأل رصم لهأ ةعيب ءاطعال قارعلا

 ىمسأو تايالولا ربكأ مهولو نأب دزألا نويسابعلا افاك كلذلو
 نوع وبأ وهو مهدحأ اونيع دقف رصم دزأب صتخي اميفو . فئاظولا

 . ٣٤ ص . رظنا )٤٦(

 )٤٧( ص : دادم نبا ٦ _ ١٩ ةمغلا فشك طوطخم ٠ ص ٧١٨ ٠ ٧٩ .

 )٤٨( ص : يبتوعلا ١٥٦١ . )ر٤٩( ص : يدنكلا ١١٩١.



٤٦ 

 ىلع ايلاو . مهيلاوم نم وأ نامع دزأ نم يئانهلا ديزي نب كلملا دبع

 يدزألا اذه لظو ، م١٥٧ رياربف /ه٣٣١ ماع نم نابعش يف رصم
 ' ربمسيد /ه٦٣١ ماع نم ةرخألا يدامج ىتح اهتيالو يف ينامعلا نانلا

 ماع نم ناضمر يف ةيناث ةرم كلذ دعب اهالوت مث { ).٥( م ٣

 نم لوالا عيبر ىتح اهمكح يف رمتساو ئ م ٥ ٥ سرام /ه ٢٧ ١

 ماع ٤١ ١ه/ سطسغأ ٧٥٨م )٥١( .

 رفعج ابأ دجنف © ةسايسلا هذه نولصاوي نويسابعلا رمتساو

 مكح ةرفص يبأ نب بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب ديزي يلوي روصنمل
 ذختاف & )٠٦( م١٦٧ /ه٤٤١ ماع نم ةدعقلا يذ فصتنم يف رصم

 يبأ لثم ، دزألا نم هداوقو هيفظوم مظعم ينامعلا يدزألا يلاولا اذه
 . يدزألا يميلسلا نيزر نب ءالعلاو { يدزألا مكحلا نب ديعس لهشألا

 دبع يلو اك ، رصم ىيف نيينسحلا ةوعد دامخإ يف هادعاس نيدئاق اناكو

 هذه يف طبقلا راث املو . اخس ةنيدم يدزألا نمحرلا دبع نب رابجلا
 يبلهملا بيبح نب رصن هدئاق ، متاح نب ديزي مهل لسرأ ةنيدملا

 /ه١ ٤٥ ماع يف اهيلع يضقف . ةروثلا هذه ىلع ءاضقلل ينامعلا

 . )٥٢( م٢٦٧

 يدزألا ريهز نب دمحم رصم مكح يلوت ديشرلا نوراه دهع يفو

 يبلهملا ديزي نب دواد كلذكو & م٩٧٨ /ه٣٧١ ماع نم نابعش يف
 & )٥٤( م١٩٧ /ه٥٧١ ماع نم مرحملا ىتح ه٤٧١ ماع نم مرحملا يف
 نب ديزي نب دلاخ م٩٧ ٢ /ه ١٧٦ ماع رصم ي ةطرشلا ىلع ناكو

 . ١٢٣ ص . قباسلا ردصملا (٠٥ر)

 . ١٢٦ . ١٢٧ ص . قباسلا ردصملا (١٥ر)
 . ١٣٣ ص . قباسلا ردصملا (٢٥ر)

 . ١٣٤ . ١٣٧ { ١٣٨ ص . قباسلا ردصملا )٥٤(

 



_ ٤٧ 

 دمحم م٣٩٧ /ه٧٧١ ماع يف اهيف ءاضقلا ىلع ناك اك & )٥ُ( بلهملا

 ماع ىتح بصنملا اذه يف يضاقلا اذه لظو ، يدنكلا قورسم نبا

 ىلع يبلهملا ةمصلا نب ناميلس ناك اك ث )٥٦( 9 .. /ه٤٨١
 ىلوت يذلا يسابعلا حلاص نب ليعامسا اهيلاو دهع يف رصم يف ةطرشلا

 متاح اهالوت املو . () م٧٩٧ ,/ه١٨١ ماع نم ا يف اهمكح
 رابجلا دبع نب زيزعلا دبع ناك نيمألا دهع ىيف نيعأ نب نب ةمتره نبا

 . )٨٥٨( نيروهشملا هداوق دحأ يدزألا

 يولعلا قداصلا رفعج نب ىسوم نب اضرلا يلع نومأملا يلو املو

 رصمب دنجلا دوجو ىلإ بتكو يدهملا نب ميهاربا بضغ & هدهع ةيالو
 نم ةفالخلا جرختال ىتح ، يولعلا هدهع يلوو نومأملا علخ مهرمأي
 7 هوجو باجتسا دقو . بلاط يبأ نب يلع لآ ىلا سابعلا لا

 دبع نب رابجلا دبع لا ةصاخو يدهملا نب ؛ ميهاربا بلطل طاطسفلاب

 ىلع سانلا مهعيابف { رصم يف يف دزألا هوجو اوناكو © يدزألا نمحرلا

 دبع نب ةملس رمألا اذهب ماقو 3 مكحلا نب يرسلا اهيلاو ىلع ةروثلا
 نب نمحرلا دبع نب زيزعلا دبعو © ديعصلاب يواحطلا يدزألا كلملا

 0 روكذملا اهيلاو علخ دعب رصم مكح ىلوت يذلا يدزألا رابجلا دبع

 . )٥٢٩( م٦١٨ /ه١٠٢ ماع نم لوألا عيبر رهش ةيادب يف كلذو

 © رصم يف هناطلس ةداعتسا نم نكمت مكحلا نب يرسلا نأ مغرو
 مكح يف نيينامعلا ةبلاهملاو دزألاب نيعتسي نأ فكنتسي مل نومأملا نأ الا

 ابا لسرا دقف . تاروثو نتف نم اهيف بشنام ىلع ءاضقلا يفو رصم
 . ١٥٩ ص . قباسلا ردصملا )٥٥(

 . ٢٤٥ ص : مكحلا دبع نبا )٥٦(
 ١٦٤. ص : يدنكلا (٥ا٧)

 . ١٧٣ ص . قباسلا ردصملا )٥٨(

 ١٨٩.} ١٩٢١ .{ ١٩٣. ص . قباسلا ردصملا )٥٩(



_ ٤٨ 

 © رصم يترشب فوحلا لهأ ةروث ىلع ءاضقلل رصم ىلإ يبلهملا دلاخ
 يضقو راوثلا ىلع رصتناف © اهيف نيدوجوملا ةيناملاب دئاقلا اذه ناعتساو

 ماع نم مرحملا يف رصم ىلا نومأملا مدق امدنعو . :٦( ةروثلا ىلع

 نمالا طبض يف يدزألا ماطسب نب دمحأب ناعتسا 2 م٢٣٨ /ه ٧
 اذهب مايقلل طاطسفلا طرش ىلع هالوف & تاحالصالا ضعب ءارجإو

 . )٦١( لمعلا

 © رخأتم رصع ىلا ةسايسلاو ةرادإلا يف دزألا مادختسا لظ دقو
 نمحرلا دبع وهو مهدحأ مدختسي يبويألا نيدلا حالص ىرن اننأ ىتح

 بوقعي نب فسوي روصنملا ىلا هل اريفس يدزألا ذقنم نب دمحم نبا
 فصتنم يف سدقملا تيب حتفب هرشبي برغملا دالب يف نيدحوملا ناطلس

 اذه لصو دقو . م٧٨١١ ربمتبس ٢٠ /ه٣٨٥ ماع نم بجر

 نم مرحملا يف يدحوملا برغملا ناطلسب عمتجاو ساف ىلا لوسرلا
 ءاهتنا دعب رصم ىلا داع مث ، م٢٩١١ رياني ٢٣ /ه٨٨٥ ماع
 . )!٦١٢( هتمهم

 بويأ نب ركب يبأ لداعلا كلملا ني ىسوم فرشألا كلملا دهع يفو
 يدزألا اذهو ، كلملا اذه دهع يف ةرازولا بصنم رخآ يدزأ ىقترا

 يف هابأ فلخ يذلا يجرزخلا يدزآلا نيسحلا نب رفاظ نب ىلع وه
 ةرازولا بصنم ىقترا مث © ةرهاقلاب ةيكلاملا ةيحمقلا ةسردملاب سيردتلا

 انل كرتف ث ملعلاو ثحبلاب تقولا سفن يف لغتشاو يبويالا كلملا اذهل

 نيذه ف بتكلا نم ريثكلا هلو ئ خيراتلا يفو وحنلا ملع يف ةريبك ةورث

 . ٢٠٩ ص . قباسلا ردصملا )٦٠(

 . ٢١٦ . قباسلا ردصملا )٦١(

 )٦٢( دادغب { ديمحلا دبع لولغز دعس . د قيلعتو رشن } راصمألا بئاجع يف راصبتسالا : لوهجم 5
 ةنس ٩٨٦ ١ ص . م ١٠٦ ١٠٧١ .

 



٤٩ 

 . )٦٢( نيلاجملا

 يف رصم يف امخض (٦؛) ايدزأ ايسايس اذوفنو ادوجو ىرن اذكهو

 ةنص . ةثلاثلا ةعبطلا { توريب 4 عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد ) ءابدألا مجعم : توقاي )٦١٣)

 . ٢٦ ص ٦ ج : ناملكورب . ٢٦٤ _ ٢٦٢٧ ص ٧ دلجم ١٣ ج .م ٠

 مظعم ل ريبك طاشنو دوجر اضيأ دزألل ناك لب ‘ يمايسلا بناجلا ىلع رصم يف يدزألا ذوفنلاو دجارتلا رصتقي )٦٤(

 مهنم ( ربك ددع ةرهمر دزالا نم رصم ي غبن هبهاذمو هقفلاو همرلعو ثيدحلا لاجم يفف . ةفاقنلاو ملعلا عررف

 اهو } اهيتفمو اهخيشر رصم هيقف ناك يذلا يرصملا ءاجر يبأ يدزالا ديوس مساب فورعملا بيبح يبأ نب ديزي
 . ه٨٢٧١ ماع يل يلوتو ةيالولا هذه يل ايفلا رمأ زيزعلا دبع نب رمع مهيلا ضوف ةثالث دحأ ناكو . ه٢٥ ماع يف دلو
 ريصق نب حابر نب يلع نب هللا دبع ربأ اضيأ رهظر . ٢ } ٣( ص . مالسالا رجف يف رصم : فشاكلا ةديس : رظنا)

 نع يور يذلا يرهملا عرف نب ميمتو ا ٥٠١( ص ٤ ج : يلاعمسلا : رظنا) ه٤١١ ماع يف يلوت يذلا يدزالا
 يرهملا دعس نب دشر جاجحلا وبأو ، ٤١٧( ص ٥ ج : يلاعمسلا : رظنا) ينهجلا رماع نب ةبقعو صاعلا نب ررمع

 ، ٢٩٢( ص ٢! ج : ناكلخ نبا) ه٦٥٢ ماع يف يلوتو { يعفاشلا مامالا بحاص يزيجلا يرصملا ءالولاب يدزالا
 ص ١ ج : ناكلخ نبا) ه١٢٣ ماع يلوتملا يفنحلا هيقفلا يدزألا كلملا دبع نب ةمالس دمحم نب دمحأ رفعج وبأو

 هنامز ي نيلدحملا رهشأ نم ناكو \ه٩٤ ماع يلوتملا يدزألا يلع نب ديعس نب ينغلا دبع دمحم وبأو ‘ ١ ٧)

 لوقي اك رصم ظفاح } يرذنملا مظعلا دبع دمحم وبأ نيدلا يكز ظفاحلا خيشلاو ، ٢٣٠( ص ٣ ج : ناملكورب)
 . ةلاطالا فوخ اهركذ انكرت ةديدع تافلؤمو بتك نيثدحملاو ءاهقفلا ءالؤهو . ١٦٤( ص ١ جر ناكلخ نبا

 عاركب فورعملا انملا نيسحلا نب ىلع مهنم ا ربك ددع دزألا نم رصم لهأ نم غبن . ةغللاو بدألا لاجم يفو

 تسرهفلا : ميدنلا نبا) ه٧٠٣ ماع يف اهضعب بنك ةريثك بتك هل , يلامعلا مهف نب كلام نب ةءانه ىلا بوسنملا لما
 يبلهملا دمحم نب دجأ سابلا وبأو } !١ } ١٣( ص ٧ الج ٣ ١ ج . ءابدألا مجعم : توقاي ه. ١٦٥ . ١٦١٦ ص

 دمحم ك ٨٩ ١. ١٩٠١( ص ! الجن ٤ ج . ءابدألا مجعم : توقاي ، ١٦٧١ ص :: يدنلا نبار يلاجربلاب فرورعلا

 دلجم ٧ + () ءابدالا مجعم : تراي ه٩٣ ماع يلوتملا يبلهملا متاح نب ديري نب عهاربا نب يلع نب دجا نبا

 نساحملا وبأو إ ٢٢!( ص ٢! ج . ةاورلا ءابنأ : يطفقلا) ه٤٢٦ ماع يلوتملا يبلهملا دمحأ نب يلعو ، ١٤٣( ص ٩
 { ٢٠٤( ص ه٥ ج : ناملكورب) ةرجهلل عباسلاو سداسلا نينرقلا يف شاع يذلا يسنهبلا يبلهملا نسح نب بلهم

 يويالا فرشألا كلما رصع يل شاع يذلا خرؤملا يوحنلا بيدألا يجرزخلا يدزألا نيسحلا نب رفاظ نب يلعو
 . ٦!٢( ص ٦ ج : ناملكررب | ٢٦٤ _ ٢٦٧٧ ص ٧ لجم ١٣ ج . ءابدالا مجعم توقاير

 رصم ةالو باتك بحاص يدنكلا هنع يرر يذلا يدزألا ةمالس نب دمحم نب دجأ مهنم غبن اضيأ خ اتلا يفو

 . ٤٢!١( ص : يدنكلا) هرابخأ نم اريثك اهتاضقو
 عبارلا نرقلا يف شاع يذلا يبلهملا دمحم نب نسحلا ريبكلا يدزألا ةلاحرلا مهنم غبن ةيفارغجلا تالحرلا لاجم يفو

 لينلا عبانم اهيف عبت نادوسلا دالب يف اهب ماق ةليوط ةلحرب هفلك يذلا يمطافلا هللاب زيزعلا ةفيلحلا رصع يف ةرجهلل
 ناك ناو هدهاشام هيف ركذ كلاسملاو قرطلا يف اباتك ه٥٧٣ ماع يف فلأو دالبلا هذه ءاحنأ نم اريثك فشتكاو
 لرألا نورقلا يف لينا عبانم فشك نيملسملاو برعلا ةلواحم : يصوقلا ةيطع) . ظحلا ءوسل ادوقفم باتكلا اذه
 دررأ دقو . ٥١ سص ( ٩٨٧١ ١ ةنس . ةرهاقلا ذ ةيبرعلا ةفاقنلا راد ‘ ايقيرفأو برعلا باتك ف 7 مالسالل

 ظحاليو . (يبلهملا دمحأ نب نسحلا هنأ لع ةلاحرلا اذه مسا ٣٢٠( صر باتكلا اذه سفن يف هثحب يف داؤف نميأ . د
 ةرادالاو مكحلا لاجرو نييسايسلا ءامسأ نمو . ةفلتجحما ملعلا تالاجم يف مهركذ اندروأ نيذلا ءاملعلا ءالؤه ءامسأ نم

 اوناك يتلا لئابقلا ءامسأ نم كلذ مهفي . يلامع لصأ نم نوردحني وأ نامع نم مهنأ } نتملا يف مهانركذ نيذلا
 ، يرذنملاو } يرهملاو ‘ ييشقلاو يكحلاو { يلهملاو { ينانا نالفا : كلذ لاثم { اهب مهئامسأ لييذت ىلع نوصرحي
 نامزألا هذه ذنم رصمو نامع نيب ةلصلا قيثو نيي ام 0 نآلا ىتح نامع يف شيعت تلازالو تناك ةينامع لئابق يهو
 . ةرباغلا



- ٠١ ٥ _ 

 ذوفنلا اذهو دوجولا اذه ناكو 6 سابعلا يتنب ةلودو ةيمأ يتنب ةلود رصع

 ةرتفلا يهو © ةرجهلل ثلانلاو يناثلا نينرقلا يف انيأر اكو ايوقو احضاو

 يف اهريغ يف حجنو ، رصم يف يضابألا بهذملا راشتنا اهيف دادزا يتلا
 اذهو راشتنالا اذه نأ كشالو . برغملاو قرشملا يف ةيضابأ لود ةماقإ

 ىمسأ اولوتو رصم اومكح نيذلا دزألا ءالؤهب ادونسم ناك حاجنلا
 نيذلا بونجلا برعو دزألا ةرثكب اضيأ ادونسمو . اهيف فئاظولا

 . برعلا نم اهيف نم لج اوراصو رصم اونطوتسا

 نوعلا اودجو رصم يف يضابألا بهذملا ةاعد نأ هيف كشال اممو
 وأ ينامعلا لصألا يوذ دزألا ءالؤه نم ينلع ريغ لكشب ةدعاسملاو
 كلذ عمو 0 ةينس ةفالخ عبتت ةيالو تناك رصم نال . ينامعلا ريغ

 كلذلو ، مهسفنأ ىلع اونأمطاو ةيامحلاو نمألا ةاعدلا ءالؤه دجو دقف
 وأ ةالولا لبق نم رصم يف ةيضابالا ىلع عقو داهطضا نع عمسن مل
 © سابعلا ينب دهع وآ ةيمأ ينب دهع يف اهمكح اولوت نيذلا ماكحلا

 مهعضوو بيهملا مهردقو تبانلا مهنايك مهف ناك ةيضابالا ءاملع نإ لب

 ىلع اوناكو _ ماكحلا مهلمش ىتحو { نيتمم ءاملع اوراص ىتح عيفرلا

 كلذ لاثم . رخأتم تقو ىتحو مهتياعرب _ ةيضابالا بهذم ريغ

 نبا عماج ةيضابألا بالطلل صصخ امدنع يبويألا نيدلا حالص هلعفام
 بتاورلاو تاعاطقالا مهل لعج اك & نوميقيو هيف نوسردي نولوط

 . )٦٥( مهتساردو مهملعل اوغرفتي ىتح

 بهذملا راشتنا ىلع دعاس الماع رصم يف دزألا دوجو ناك اذإو
 سفن ىدأ برغملا دالب يف مهدوجو ناف ، اهلهأ نم ريثك نيب يضابالا

 برع ناك امكف . نيخرؤملا نم دحأ كلذ ىلا رشي مل نإو ةفيظولا

 )٦٥( ص . يرئازج اي ىبقع اي ةيضابألا فرعت مل نإ ةلاسر : شيفطأ فسوي دمحم ٣ .
 



- ٥١ _ 

 هئازجأب برغملا دالب يف كلذك اوناك { رصم يف برعلا ةيبلغأ بونجلا

 تهجوت يتلا تالمحلا نأ كلذ . ىصقألاو طسوألاو ىندألا : ثالثلا
 ةدعاقلا يه رصم تناك دقف & رصم برع نم تءاج دالبلا هذه حتفل

 مظعم ناك كلذلو 3 (٦ا) تالمحلا هذه اهنم تقلطنا يتلا ةيبرحلا

 نبا ريشيو . رصم يف نيميقملا بونجلا برع نم تالمحلا هذه دنج
 دعس نب هللا دبع ةرج نإ لوقيف ايئزج ةقيقحلا هذه ىلا مكحلا دبع

 ةرهم نم اهيف ناك ، م٧٤٦ /ه ٢٨ ماع يف ةيقيرفا ىلع حرس ييأ نبا

 نم ادع & لجر ةئامعبرأو فلأ دزألا نمو 4 لجر ةئاتس اهدحو

 اذه مظعم تلكش يتلا ةيناملا ىرخألا لئابقلا ةيقب نم اهيف ناك

 . ))٦١( شيجلا

 يف دجوي نالبج اهل ةقرب نأ ىلا يبوقعيلا ريشي ددصلا اذه يفو

 مهريغو فدصو ماذجو مخلو دزألا نم برعلا نم موق" امهنم يقرشلا
 ماذج نم موقو ناسغ نم موق" يبرغلا يف دجويو ، “‘نمبلا لهأ نم
 ثدحتي امدنعو . )+٦٨( “‘برعلا نوطب نم مهريغو بيجتو دزالاو

 موق اهلهأ نإ لوقي نادو لثم ايبيل يبونج يف عقت يتلا ندملا نع
 امم ، (٦ه ةتازم نم مهرئكأو نملا نم برع مهنأ نوعدي نوملسم
 © حتفلا تالمح عم اهيلا اوءاج مهنأ امإ ايبيل برع نأ ىل ريشي

 . كلذ دعب اهيلإ اورجاه مهنا

 دزألا بلغ اذكهو ، برغملا ءاحنأ ةيقب يف لاحلا ناك اذكهو
 نم اهيف نم لج اوراصو دالبلا هذه ىلع ةماع ةفصب بونجلا برعو
 ةيضابألل امعد ىطعأ ينملاو يدزألا دوجولا اذه نأ كشالو . برعلا

 . ٨٤ . ٨٥ ص : فشاكلا ةديس )٦٦(

 )٦٧( ص : مكحلا دبع نبا )ر١٨٣ .{ ١٨٤ .
 )٦٨( ص ، م٥٨٩١ ةنس ‘ نديل } ينوقعيلل نادلبلا باتك نم ذوخأملا برغملا ةفص ٣ } ٤ .

 )٦٩( ص . قباسلا ردصملا ٩ .
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 مهتمئأ نأ دجن ةبراغملا ةيضابألا بتك انحفصت اذا اننأو ةصاخ 3 كانه

 نب هللا دبع وه كلذ ىلع لاثملاو . بونجلا برع نم اوناك لئاوألا

 دبع هريزو وأ هيضاقو يمرضحلا ديلت نب ثراحلاو ، يبيجتلا دوعسم
 حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأو { يدارملا سيق نب رابجلا
 /ه١ ٤٠ ماع يف برغملا دالب يف روهظ ةمامإ لوأ ماقأ يذلا يرفاعملا

 . )٢٠( م ٥٧

 ةبسنلاب ادعاسم الماع ينملاو يدزألا دوجولا اذه ناك اذاو
 ناك رخا الماع كانه ناف { برغملا دالب ىف يف يضابألا بهذملا راشتنال

 وه لماعلا اذه © ةعيرس ىطخب بهذملا اذه راشتنا يف ريبكلا هرثأ هل

 . ةيرفصلا جراوخلا فرطت

 : برغملا دالب يف ةيرفصلا فرطت _ د

 عبرألا ج راوخلا بهاذم دحأ وه يرفصلا بهذملا نأ فورعمو

 دق جراوخلا ءالؤه ناك املو ، ثيدحلا اذه ةيادب يف اهيلا انرشأ يتلا

 نإف { مهفادهأ قيقحتل ةليسو ةلودلا ىلع فيسلاب جورخلا نم اوذختا
 & ةيئانلا ةقطنملا هذه يف بولسألا اذه اوعبتا برغملا دالب يف ةيرفصلا
 8 م٠٤٧ /ه٢٢١ ماع ذنم ةيمأ ينب دض ةروثلا ءاول اوعفر كلذلو

 ةعقوم امه نيتريهش نيتعقوم يف ةيومألا تاوقلا اورحدي نأ اوعاطتساو

 مهتميزه نم كلذ دعب ةيومألا تاوقلا تنكمتو { ةرودقبو فارشألا
 انه انمهيامو . ه٥٢٦١ & ١٢٤ يماع يف مانصالاو نرقلا يتعقوم يف
 مهموصخل مهتلماعم يف ديدش فرطت نم ةيرفصلا ءالؤه هرهظأ ام وه

 راد . يرعلا ليعامسا قيقح > ايركز يأ خ راتب فورعملا مهرابخأو ةمئألا ريص : ايركز وبأ )٠ ٧)

 دمحم 0 ١٦١ } ٥٧ ٩٩ ص ‘ م ١٩٨٢ ةنس . ةيناثلا ةعبطلا & توريب . يمالسالا برغلا

 . ٦١٤ ص : يريرحلا ىسيع

 



_ ٥٢٣ 

 ءاسنلا يبس نولحتسي اوناك دقف . ربربلا نم مأ برعلا نم اوناك ءاوس
 © ٢١١ ءامدلا نوكفسيو لاومألا نولحتسيو ث ةمذلا لهأ يبسو

 ةقرازالا ةكرح نم سانلا ىلع ىسقأ برغملا دالب يف مهتكرح يف اوناكو
 هتياغ ىلا ةيرفضلا ربربلا فرطت لصو دقو . (٢ا) قرشملا دالب يف

 اهلهأب اولعفو اهولتحاو م٦٥٧ /ه٩٣١ ماع يف ناوريقلا اوماد امدنع

 اهلهأ ناك يتلا ةموجفرو ةليبق دي ىلع نادبألا هل رعشقتام اهدجاسمبو
 . )٧٣( ةيرفصلا ةالغ نم

 ربربلا ةيهارك وه لوألا رمألا : نيرمأ ىلا فرطتلا اذه ىدأ دقو
 ىلع اولبقأو 8 فقاوملا نم ريثك يف مهدض اوماق مهنأ ىتح ةيرفصلل
 لاتقب نوموقي ةيضابألا نأ اوأر نأ دعب ةصاخو مملا اولامو ةيضابألا

 هذه روجفو ملظ نم مهنوذقنيو ناوريقلا لهأ نونيغيو ةموجفرو
 يذلا يرفاعملا حمسلا نب , ىلعألا دبع باطخلا ييأ دي ىلع 0 ةليبقلا

 اهمزهو ، م٨٥٧ /ه١٤١ ماع يف ةموجفرو لتاقو ناوريقلا ىلا عرسأ
 ماع ةدم اهيلع ةبلغتم ترمتسا نأ دعب 0 ةنيدملا هذه نم اهجرخأو

 دبع ناوريقلا ىلع يلو نأ دعب سلبارط ىلا داعو ، نيرهشو
 ف ةيضابألا ةيمتسرلا ةلودلا دعب اميف سسأ يذلا متسر نب نمحرلا

 ىلا ةيرفصلا نم ربربلا ةدايق تلقتنا ش نمو . (٢؛اذ ه ٦٠ ماع

 { (!}) تيقملا مهفرطتو ةيرفصلا فنعب ربربلا قاض نأ دعب ةيضابألا

 تعمجتو ةيضابألا يف مهبلغأ باذو نيحلا كلذ ذنم ةيرفصلا رمأ فعضنف

 )٧١( ص : مكحلا دبع نبا ٢١٩ _ ٢٢٣ . ص : يراذع نبا ٥٣.} ٥٦ { ٥٨ .] ٥٩ .

 )٧٢( ص : دجام معنملا دبع ٢٨٨ .

 )٧٣( ص : ايركز وبأ ٦٠ \ ج : يراذع نبا ١ ص ٧٠ .

 )٧٤( ج : يراذع نبا ١ ص ٧١ ، ص : ايركز وبأ ٦٠ ٦٣ } ٦٥ ج :ينيجردلا ء ١

 ص ٢٦ _ ٢٩ & ج : يخامشلا ١ ص ١١٥ ١١٨ & خرات : ملاس زيزعلادبع ديسلا

 ص . يمالسالا برغلا ٢٥٢٣ _ ٢٥٥ .{ ٤٥٠ ٤٥١.

 )٧٥( ص : يريرحلا ىسيع دمحم ٦٢٤ .



_ ٥٤ _ 

 برغملا بونج يف ةريغصلا ةساملجس ةمامإ لوح مهنم ةيقابلا ةيقبلا

 . ١}٨( ىصقألا

 نيذلا ربربلا نم ريثك نيب يضابأل بهذملا راشتنا وه يلاخلا رمألاو

 ةحامسلا ىدم مهسفن ًاب اوسمل نأ دعب . هوقنتعا دق اونوكي ل

 حماستلا اذهو لادتعالا اذه ناكو . ةيضابألا هب فصتي يذلا لادتعالاو

 نيرصاعملا دنع بهذملا اذه نأش نم تعفر يتلا ةدعاسملا لماوعلا نم

 ىلع بلغ ىتح مهنيب هراشتنا دادزاو هوقنتعاف مهبولق يف هل تنكمو

 ازراب اناكم تلتحا ةريبك ةيضابأ ةلود مايق كلذ نع جتنو ، مهمظعم

 . يمالسالا خيراتلا يف

 : هئاملع حاستو يضابألا بهذملا لادتعا _ ه

 ولغلاب أطخ بهاذملاو قرفلا باتك نم ريثك دنع ةيضابألا مهت
 فادهأل ، لهج نع وأ ادمع ءاج يذلا ا اذه ناكو 8 ل
 ةيضابألا بتك ارقي يذلا خيراتلا سرادو بيبللاو نطفلا ىلع ىفختال
 ىمادقلا هبتك امب يفتكي الو ، لادتعا نم مهدنعام هسفنب سمليو

 _ نايحألا بلاغ يف _ نوربعي اوناك امنإ ىمادقلا ءالؤه نأل { مهنع

 قرفلا نم ةيسابع مأ ةيومأ تناك ءاوس ةلودلل يمسرلا فقوملا نع

 ةيبهذملا ةيحانلا نم مهلادتعا مغر ةيضابألا نأ يتيالو © ال ةضهانملا
 يني ةلودو ةيمأ ينب ةلود عم يسايس ءادع يف اوناك مهنأ الإ ، ةيهقفلاو

 يأل قح ةفالخلا وأ ةمامالا نأب نولوقي اوناك مهن 5 ٣ © سابعلا

 نم ةفلتخملا اهنوطب ىلع الو شيرق ىلع ةرصاق نوكتا الف ، حلاص ملسم
 يسايسلا فقوملا اذه ناك املو . نييولعلا وأ نييسابعلا وأ نييومألا
 ةنس . لوألا ةعبطلا { سنوت { رشنلاو ةعابطلل ةمالسوب راد { ديرجلاب ةيضابألا : ةيجاب حلاص )

 . ٢٩ ص .م ٦
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 عم ةتحبلا ةيركفلا ةيحانلا نمو ةيرظنلا ةيحانلا نم يقتلي ةيضابألل
 لوقلا قرفلا باتك ممع دقف ، تادجنلاو ةيرفصلاو ةقرازالا جراوخلا

 نم ةعبار ةقرف مهوربتعاو & جراوخلا ءالؤه نمض ةيضابألا اوعضوو
 اكو مهسفنأ ةيضابألاو . فرطتلاو ولغلاب اطخ مهوفصوو 3 مهقرف
 لك جراوخلا ءالؤه نم نوأربتي ةثيدحلاو ةميدقلا مهبتك يف دوجوم وه
 . لاتق دشأب _ ىرنس اك مهنولتاقيو لب ةءاربلا

 عالطالا ةصرف انل لجو زع هللا ايه دقو انسفنأ اندجو كلذلو
 لاوط نيملسملا نم رفنلا اذهل ةشياعملا ةصرفو © ةيضابآلا بتك ىلع
 عبتتن نأب نيبلاطم انسفنأ اندجو لوقن { نامع ةنطلس يف تاونس عبرأ

 م

 نأ اندجوف ث ولغلا وأ لادتعالا ةفص 3 ةفصلا هذه يف بهذملا اذه

 هب رمأ ام ذيفنت ىلع مهصرح اندجوو 3 مهنع ليقام ريغ ىلع موقلا
 يف مهسفنأ ىلع نوددشتي مهنا ىتح اديدش اصرح ةنسلاو باتكلا

 ذنمو اوناك مهنأ ىلع لدت مهبتك يف مهتريس اندجوو ث نايحألا ضعب
 نحنو . ءاحنالا نم وحن يا ىلع فرطتلاو ولغلا لا نوليميال اورهظ نا

 نم اهريغ وأ برغملا دالب يف لادتعا نم مهدنع رهظامب يفتكن نل انه

 ةدئافلا متت ىتخ انيلع ناك امناو ، بهذملا اهيف رشتنا يتلا نادلبلا

 ةفص دصقأ ةفصلا هذهل ءاصقتساب موقن نأ رمألا حضتيو
 تناك نا ىرنل ةرصبلا ضرأ ىلع بهذملا رهظ نأ ذنم _ لادتعالا
 ةئراط ةفص اهنأ مأ © هخياشهو هلاجر تمزال ةليصأ ةفص ةفصلا هذه

 . بابسألا نم اهريغل وأ ةيسايس بابسأل موقلا دنع ترهظ

 اذهب فرعي نكي مل يضابألا بهذملا نأ ىلا ةراشالا تفلس دقو
 ىلع بلغ انيح ةرجهلل ثلاثلا نرقلا نم ريخألا عبرلا ذنم الا مسالا
 نوفرعي كلذ لبق هباحصأ ناك امناو ، هب اورهتشاو مالسالا اذه هباحصأ
مهيلع هقلطأ دقو ، ةيسايسلا هتلالد هل مسا وهو ث ةدعقلا ةعامج مساب
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 مدعو ةملاسملا ادبم .يل ةدعقلا ءالؤه عضو دقف . . دوعقلا ف كاذ

 ءاقبلا مهسفنأل اوزاجأو ئ نيملسملا نم مهناوخا هجو يف فيسلا راهشا

 لتق الو مهيفلاخم لافطأ لتق زاوج مدعب اولاقو © ةربابجلا مكح تحت

 رشن ىلع نولمعي اوذخأو & )٧٧( مهلاومأ لالحتسا الو مهئاسن

 ةليوط ناتك ةلحرم يف اولخدو 2 ناكو ةيرس يف ةيسايسلا مهئدابم
 نرقلا رخاوأ يف ديز نب رباج دي ىلع بهذملا سسأت نأ ذنم تدتما
 ناتكلا ةمئأ رخآو بهذملا ءاملع مظعم رجاه ىتح 0 ةرجهلل لوألا
 . ةرجهلل يناثلا نرقلا رخاوأ يف نامع ىلا ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ

 رشتنا امدنع ةيرسلاو ةملاسملا نم وحنلا اذه ىلع رمألا ناكو
 ف ةيضابالا ناك رصم يفف . برغملا دالبو نامعو رصم يف بهذملا

 الا ةلود محل رهظت ل نامع يفو 4 ةلود مهل رهظت ل و ناتك ةلحرم

 © نينثا نيماع الا ةلودلا هذه رمتست ملوا، م١٥٧ /ه٤٣١ ماع يف
 ترمتساو م٣٩٧ /ه٧٧١ ماع يف كلذ دعب ىرخآ ةرم ترهظ م
 تارتف يف كلذ دعب ترهظ مش { . اهيلع يضق مث نامزلا نم نرق يلاوح

 ماع ىتح ناتك ةلاح يف ةيضابألا ناك برغملا دالب يفو . ةعطقتم

 ل ناوريقلاو سلبارط يف ةلود م ترهظ امدنع م ٧٦ /ه ٠ ٤ ١

 ترهات ف ىرخأ ةلود م ترهظ ش ئ تاونس عبرا نم رثكأ رمتست

 تسو ةئام نم رثكأ رمتست مل م٦٧٧ /ه٠٦١ ماع يف رئازجلا دالبب
 هرمأ ىهتناو برغملاو رصم يف بهذملا فعض اهدعب 0 اماع نيئالثو
 تيقبو © برغملا نادلب ضعب ىف ةيقب هل تلظ انيب \ رصم يف ايئاهن

 . اذه انموي ىتح نامع ىف ف ف هتلود

 عماجلا : يمدكلا ديعس وبأ ، ٦٦٢ . ٢٦٢٥ ص ١ ج .عماجلا : يويسبلا نسحلا وبأ )٧٧(
 ٢٧٦ ٠8 ص ٣ ج . عرشل ا نايب : يدنكلا هللا دبع وبأ © ١٧٢٥ . ١٢٦ ص ٥ ج . ديفملا

 . ٨١ ٨٢ ص ١ ج . نايعألا ةفحت : يملاسلا نيدلا رون
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 ةعزنلا لصأت ىلع لدتال هروهظ تارتفو بهذملا ةأشن ةعيبطف

 2 مهتكرح تدلو دقف 0 هيقنتعم سوفن يف يف ةيناودعلا وأ ةيب رحلا

 قبس يذلا ديز نب رباج ةسسؤم دي ىلع مهبهذم أشنو 8 ةيملس
 نيفص وأ لمجلا برح اودهش نم نكل مل هنأ فيك انيبو هنع انثدحت
 نكي ملو { جراوخلاب اوفرع نيذلا ءالؤه نمض نكي مل و ، ناورهنلا وأ
 نم اهوبراح وأ ةلودلا هجو يف فيسلا اوعفر نيذلا ءالؤه نمض
 ناك دقف لوقلا قبس اكو .« اهعم فلت أي ناك لب ح 3 مهريغو جراوخلا

 هتزئاج ذخأي ناك اك { © يفقثلا فسوي نب جاجحلا نم هءاطع ذخأي

 . )٨!( هفلخ يلصيو هسلجم رضحو

 فلخ ةالصلا زاوج رباج دعب ةيضابألا ءيدابم نم ناك كلذلو
 ةالص اهيف بجت يتلا راصمألا يف ةربابجلا فلخو & مهلك ةلبقلا لهأ
 أ يف ةماقالا نوزيجي اوناك كلذلو . رباج هلعف امب ءادتقا »٢٩( ةعمجلا
 ي ك & )٨٠( اضيأ مهعم وزغلا نوزيجميو ئ ةربابجلا هيلع بلغ دلب

 تناك مهماكحأ نأ املاط اس ب كلذ يف نوريالو مهماكحأ اب نوذخ اي

 ىلع تءاج اذا مهلاعفأ نونسحتسي اوناك و { )٨١( لدعلاو قحلل ةقفاوم
 ناورم نب كلملا دبع ىلع ضرع امدنع ثدحام كلذ نم .. ةفصلا هذه

 )٧٨( ةنس } ثارتلا ةرازو ،} طقسم ، ديعس يبأ ماكحأ نم ديفملا عماجلا : يمدكلا ديعس ويأ ١٩٨٦١م ©

 ج ٥ ص ٢٢ |{ ج ، م٤٨٩١ ةنس ثارتلا ةرازو } طقسم . هعماج : يويسبلا نسحلا وبأ ٤
 ص ١٩٧. ج ! فنفلملا : يدنكلا ركب وبأ ٥ ص ٢٨٥ .{ عرشلا نايب : يدنكلا هللا دبع وبأ ،

 ج ٦ ص ١٨٢ . ١٨٤ . ج ١٣ ص ٠6١٦٦ مقر طوطخم مالظلا حابصم : يشيقرلا ٣٦٨ .

 ص ٣٥٠٤ . ٣٥٧ .

 )٧٩( ج } م٤٨٩١ ةنس ، ثارتلا ةرازو ، طقسم ، يربكلا ةنودملا : يلاسارخلا مناغ وبأ ١ ص ١٩٥
 ٦ -: ج . عرشلا نايب : يدنكلا هللا دبع وبأ ١٣ ص ١٦١٦١ . ، ١٧٠  0ج ١٥ ص ٧١ ، وبأ

 ج . هعماج : يويسبلا نسحلا ٤ ص ١٩٧ & ج } فنصملا : يدنكلا ركب وبأ ٥ ص ٢٨٥ { ٣٩٨ {
 ج ‘م٣٨٩١ ةنس } ثارتلا ةرازو ، طقسم } تاريخلا رظانم : يلاطيجلا ١ ص ٤٣٨ } ٤٣٩ }{

 مقزب ، يشيقرلل مالظلا حابصم طوطخم ٣٦٨ . ص ٣٥٤ } ٣٥٥ .
 ةنص 9 ةثلاثلا ةعبطلا ، ثارتلا ةرازو } طقسم } يلورابلا ىحي ىسيع قيقحت & عماجلا باتك : ةكرب نبا (٨٠)

 ٢٠٠١. ٢٠٤. ص ١ ج . م ٤
 )٨١( ج . هعماج : يويسبلا نسحلا وبأ ٤ ص ١٩٩ .
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 كلملا دبع رم اف ح هل زوجت اهنأ هنم انظ هيبأ ةأرما نم جورت لجر رمأ

 مالسالا يف لهجال : لاقو هب لهجلا زوجيال اميف هلهج ىلع هلتقب
 لاقو كلملا دبع نم لمعلا اذه دير نب رباج نرسحتس اف { ؤ ‘لهاجتالو

 هيقفلا اذه هب زيمت امل الإ كاذ امو . )"٨( “‘داجأو نسحأ هنإ هنع

 . املو ] لادتعالاو جاسنلا ة ةفص نما هبهذم هب هب زيمتو ليلجلا اتاو ريبكلا

 يف قفتيو ةنسلاو باتكلا ىلع هلوصأ يف دمتعي يضابألا بهذلملاف

 الا اهعم فلتخي الو ، ةنسلا لهأ بهاذم عم هعورفو لوصأ نم ريثك

 ولخي الف 0 اهنيب اميف اهسفن ةنسلا بهاذم فالتخا 7 ةليلق لئاسم يف

 امو . «٨ه٣) لئاسملا نم ريثك وأ ليلق يف هريغ فلاخيال بهذم اهنم

 نع هدعابت مدعو ةنسلاو باتكلا ىلع يضابالا بهذملا داتعا ناك

 ةباحصلا نع ذخأ دق ديز نب رباج هسسؤم نأل الإ ةنسلا بهاذم
 ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا نم بهاذملا هذه باحصأ مهنع ذخأ نيذلا
 يف بهاذملا هذه باحصأ مأ لع زاتمت ه ٢ ةلبانحلاو

 ثيداحأل عامجو ءاهقفو ءاملع نم هريغو وه اهعمج ا أ ثيداحألا نأ

 تدرو ثيداحأ الا تسيل ئ هريغو بيبح نب عيبرلاك ةيضابألا نم

 يذمرتلاو دواد يبأك ثيدحلا ةمئأ نم مهريغو ملسمو يراخبلا لنع

 لهأ نم مهريغو يقهيبلاو يناربطلاو ينطقرادلاو ةجام نباو يناسنلاو
 وهو عرشلا نايب لثم باتك ىلع تعلطا ولو © (٨+ئ) ةعامجلاو ةنسلا

 )٨٢( ج .عرشلا نايب : يدنكلا هللا دبع وبأ ٢٨ ص ٤٤ ، ٤٥. ١٦١.
 ةنس ، ةيناثلا ةعبطلا } رصم ، فراعملا راد { ايبيل يف يبرعلا حتفلا خيرات : يوازلا دمحأ رهاظلا )٨٣(

 ١٢٠. ص م ٦٦٣
 { نامع . انئدابم هذه : ملاس ينهم دحأ & ١٦٦ ، ١٦٧ ص . ةيضفلا دوقعلا : يثراحلا ملاس (٤٨ر

 . ٢١١ ص . م٧٨٩١ ةنس

 نع ذخأ هن أ ىف
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 نع ةذوخأملا ديناسألاب ائيلم هتدجول يضابألا هقفلا بتك مدقأ نم

 & )٨( ةنسلا لهأ بهاذم ةمئأ نم امهريغو ةفينح يبأو يعفاشلا
 يضابألا بهذملا فلتأي نأ ةبارغ الف ، دحاو عبنملاو دحاو ردصملاف
 . ىمادقلا ضعب , يأرلا اذه ىري نأ ةبارغالو © ةنسلا لهأ بهاذم عم

 3 نيدودعملا قرفلا باتك نم وهو ث لاثملا ليبس ىلع مزح نباف
 بلاثملا نم ائيش "“لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا" هباتك يف ركذي م
 ةقرازألا بلاثم نع ةلوطم تاحفص بتكي هارن انيب © ةيضابألل
 ارظن تداب ةريخألا قرفلا هذه نأ لوقيو ث ةيرفصلاو تادجنلاو

 ةعيشلا بلاثم نم اريثك ركذي هارن اك ث )٨٦( ديدشلا اهفرطتو اهولغل

 . )٨٧١( ةحفص نيتس نم رثكأ يف ةئجرملاو ةلزتعملاو

 ةيضابألا نع ليق امع دخني ل مزح نبا ناف كلذ ىلإ فاضيو

 سيلام ةيضابألا ىلا اوبسن نيذلا نيرخآلا لحنلاو قرفلا باتك دنع
 نع هولاقام كلذ لاثم . ةلصب مل تمتال اقرف مهملا اوفاضأو . مهيف

 السالا نيد نأب لوقي ناك 9 ةسينأ يبأ نب ديز ىعدي اهسيئر ةقرف

 اوبسنف ، ةدحاو ةلمج هيلع لزني رخا نارقبو 5 مجعلا نم يبنب خسنيس
 كلذ ركنتساو قحلاب عدص هناف مزح نبا امأ ى ةيضابألا ىلا ةقرفلا هذه

 تالاقملا هذه نم ءيشب لاق نم نورفكي ةيضابألا عيمج نإ الئاق
 نوقفتي نيملسملا عيمج نإو ... ‘‘هلامو همد نولحتسيو هنم نوءربيو

 . »٨( مهنم ةءاربلاو لاضلا رفنلا اذه ريفكت يف ةيضابآلا عم

 باتك ةيقب لثم كلذ يف هلثم يس هنأ مغر مزح نبا نأ كشالو

 ٢٤. ١٥١. ج ٤٧٢ ٢٢٥. ص ٢٣ ج ‘ عرشلا نايب : يدنكلا هللا دبع وبأ )٨٥(
 ئ ةريمع نمحرلا دبع { رصن مهاربا دمحم قيقحت ، { لحنلاو ءاوهألاو لمملا ف لصفلا : : مزح نبا )٦ ٨)

 . ٥٣ ص ٥ ج ، م١٨٩١ ةنس ، ىلوألا ةعبطلا } ضايرلا ، عبطلاو رشنلل ظاكع تابتكم ةكرش

 )٨٧) ج . قباسلا ردصملا ٥ ص ٣٥ . ٩٧ . )٨٨) ج . قباسلا ردصملا ٥ ص ٩١ .
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 © لوقلا ةيرح اهيف قلطت ةئيب يف شيعي ناك هنأ الإ ، نيرخآلا قرفلا

 يتلا فئاوطلا لود رصع هنأل ، يبهذملا بصعتلا فرعيال رصع يفو
 ءاملعلل نوبرقتي فئاوطلا هذه كولم ماقو ، سلدنألا دالب تمستقا

 3 )٨٨( ةليزملا مهشورع دنست ةعيرذ مهنم اوذختي ىتح ءاهقفلاو
 محل نوريالو اسأب مهل نوشخي اوناكام ءاهقفلا ءالؤه ناف كلذلو
 دالب يف امأ . لجو وأ فوخ نود هلاقام مزح نبا لاقف 3 اشطب
 نم لكب شطبلا ةديدش ةيوق ةمكاحلا ةلودلا تناك دقف © قرشلل

 نع ةنيشملا لاوقألا هذه تءاج كلذلو . اهبهذم وأ اهيأر فلاخي
 هقفلا ةلا رداصم نم مهبرق مغر اهيخرؤمو ةلودلا هذه باتك دنع ةيضابألا
 ِ ىف ةرصبلاف . نامع يف مأ ةرصبلا يف ءاوس يضابألا بهذملاو
 "" دعب قشمد وأ دادغب نع ةديعب تسيل نامعو 0 اهسفن قارعلا

 ءالؤه لانمأل رذع الف © عيمجلا عمجي ناك جحلا مسومو . امهنع
 . ملع ريغب ايغب ةيضابألا دض ‘هوجبدو هولاق اميف باتكلا

 ةأشن ةعيبط نم هنع انثدحتام اوفرعي نأ باتكلا ءالؤه تاف دقل
 © عامجالاو ةنسلاو باتكلا ىلع دمتعي ناك هنأ نع هانلقامو { بهذملا
 نورسيب اوناك لب ، مهب نوفنعيالو سانلا ىلع نوددشيال هؤاملع ناكو

 دقو . لولحلا اهل نوعضيو ةيهقفلا مهلكاشم نولوانتي امدنع مهيلع

 نمو هذيمالتو هنارقأ هبرض اك ، كلذ ىلع لثملا ديز نب رباج برض
 نب لئاو لاق دقف لاثملا ليبس ىلعو . بهذملا ءاملع نم هدعب ءاج

 نب عيبرلل ارصاعم ناكو ةرصبلا يف شيعي ناك يذلا يمرضحلا بويأ
 وه هيقفلا”) نأ ، ةرجهلل يناثلا نرقلا يف شيعي ناك هنأ يأ ، بيبح
 © مهيلع قيضي نم امأو { هنع هنولأسي ام هيف عسيام سانلل ملعي يذلا

 باتكلا راد { ةينارصنلا اينابسأو ةيمالسالا سلدنألا نيب تاقالعلا : ملحلا دبع دمحم بجر )٨٩(
 . ٢٩٢ . ٢٩٣ ص . م١ ٩٨٥ ةنس ؛ ةرهاقلا . ينانبللاو يرملا
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 ٠١٠١ “‘طايتحالاب ذخأ ءاش نم لكف

 ليحرلا نب بوبحم نايفس ابأ ىرن ، رئاعشلاو تادابعلا يف ىتح

 /ه٠٧١ ماع يف بيبح نب عيبرلا توم دعب ةيضابألا سأرت يذلا

 لوقي راتخا ةزمح يبأ نع ليوطلا كلملا دبع نع ىوري ، م ٦
 مهنم لجرلا ناك نأ _ ةيضابألا دصقي نيملسملا تكردأ"
 يف الو رامعا الو جح يف الو مايص يف الو ةالص يف دازتسيام

 يتفي ةرصبلا يف ةيضابالا خويش دحأ ناكو . (٦}ا) ““هوجولا نم
 ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو ، ىتفأ اميف رخآ خيش هفلاخيو ءيشلاب
 فورعمو . »"٦( ةيضابألا تاقبطلا بتكو هقفلا بتك يف ةدوجومو
 مهئاهقفل ىتح نوعدي وأ نوذخأي اميف ديلقتلاب نوفرتعيال ةيضابألا نأ
 يأ 5 ديلقتال دييقت لاجر مهنأ نولوقي مهنأ مهنع روهشملاو 3 مهسفنأ
 الو ، حلاصلا فلسننلا هب مرتلاو ديقت امبو ةنسلاو باتكلاب نوديقتي مهنأ

 مهلاوقأ تناك اذا الإ لاوقألا باحصأ وأ بهاذملا باحصأ نودلقي

 . )٦٢( ةنسلاو باتكلل ةقفاوم

 اولضف مهءاهقف نأ مهيدل مالسلا بحو ةحامسلا تغلب دقو

 لضفي نأ دحأل ىغبني ال هنأو 5 التاقت نينمؤملا نم نيتئف يأ نيب حلصلا
 دحأ لاق كلذ يفو . ةنتف ثدحتال ىتح ىرخألا ىلع امهنم ةئف يأ

 نينمؤملا نم نيتئف نيب ةنتفلا تعقو اذا”) هنإ ةبراغملا نم مهخويش

 بلغت ال نأ ىتلا بحألاف اولعفي مل ناف © اوحلطصي نأ يلا بحألاف

 ةنتفلا يف لخد دقف ىرخألا امهادحإ بلغت نأ بحأ نم نإف 3 ةئف ةئف

 يدنع ةمالسلاو .... امد رطقي هفيس نأكو ، كلت لهأ مزلام همزلو

 )٩٠( ج : ينيجردلا ٢! ص ٢٥١ .]. ٢٧٨ } ج : يخامشلا ١ ص ٩٧ . ٩٩ .
 )٩١( ج : يخامشلا ١ ص ١٠٠ . )٩٢( ج .قباسلا ردصملا ١ ص ١٠٢ .

 )٩٣) ج :: ينيجردلا ٢ ص ٤٧٩ ( ص( ةيمالسالا ‘ ةراضحلاو نامع : تافيلخ ضوع ) روشاع ديعص ١١٧ .



٦١٢ 

 حجر ىتم هناف ، نيتفئاطلا ىدحإ حجريال 5 ءاوس ةءاربلا يف انوكي نأ
٤ 

 ١ ؤ ش )٩٤( .

 ناك نيملسملا نم مهريغ نيبو مهنيب لاتق ماقو ةنتفلا تثدح اذاو

 نورمأي اوناكف . لاتقلا يف :عرشلا رومأب نومزتلي مهداوقو مهتمئأ
 هبايث اتيم اوبلسيالو ، يرج ىلع نوزهجيالو اربدم اوعبتي الأب"» مهدنج
 نكي ملو . ©٠ث) ةلبقلا لهأ لاتق يف مالسالا ملاعتل اذيفنت هلام وأ

 مالسالا ءيدابمب مازتلالاب رهاظتلا وأ ةياعدلل امالك وأ اراعش مالكلا اذه
 & هدعبو لاتقلا ءاننأ ءادعألاو موصخلاو ىحرجلاو ىرسألا ةلماعم يف

 يتلا مهلود رئاس يفو مههقف يف ةيضابألا اهب مزتلا ءيدابم ىه لب
 . اهوضاخ يتلا مهبورح يفو اهوماقأ

 نايب يف خئدابملا هذه يضابألا هقفلا بتك انل تظفح دقف هقفلا امأ

 نسحلا يبأ عماج يف ءاجام كلذ نم . ضومغ الو هيف سبل ال حضاو
 دنع _ مهنم لحي ال ةاغبلا ةلبقلا لهأ) نا هلوق نم يويسبلا
 ةأرما يبسالو لفط لتقالو مهيرارذ يبسالو لام ةمينغ _ مهتبراحم
 نأ الإ ص مهئامد نم رثكأ مهنم لحيالو 0 مهنم لعب تاذ حاكنالو
 (ةيضابألا يأر نيملسملا هب نولتاقي يذلا مهعاركو مهحالسو مهليخ

 اوبكريو هب مهوبراحي نأ نيملسملل ناك مهبورح ىلع هب نونيعتسيو

 مل مهتبراحم لاح يف فلت نإو ، مهتبراحم لاح يف مهيلع هب اونيعتسيو
 عضوو ، برحلا ءاضقنا دعب فلت نإو ، نامض نيملسملا ىلع نكي
 ةنامالا هبش هلعجي اضعب لعلو ، لوق ىلع نونمضي مهنإف ، مهنيب برحلا
 اهرازوأ برحلا عضوو رفظلا دعب نم مهيديأ يف يقب نإو ، نامضالو

 )٩٤( ج : ينيجردلا ٢! ص ٤٩١ .

 )ر٩٥() ص : ايركز وبأ ٦٤  3ج : ينيجرالا ١ ص ٣١ .



٦٢٣ 

 . )}٢( “٨اوتام اوناك نإ مهتثرول وأ اهلهأل اهظفح نيملسملا ىلعف

 يويسبلا نسحلا يبأ مكح ءاج دقف ةيضابألا اوباراحي مل نيذلا امأ
 مهرارقإ دعب ةلبقلا لهأ ءامد نم ءيش لحيال” هنإ لاق ذإ احضاو مهيف

 بتك نم لاثم درجم اذهو . )"٦( ““هلوسرو هللا لحأ ام الإ مالسإلاب
 . هقفلا اذه يف اوبتك نمم نورخآلا راس هيلعو ، يضابالا هقفلا

 ثادحألا نم ريثكلا اهتريس يفف ةيضابألا اهماقأ يتلا لودلا امأ
 برحلا يف مالسالا ءيدابمب ةيضابالا مازتلا ديؤت يتلا ةيخيراتلا عئاقولاو

 كلذ نم . فرطتلاو ةوسقلاو فنعلا ىلا ءوجللا مدعو لاتقلاو

 يف روهظ مامإ لوأ ىلعألا دبع باطخلا وبأ دقفت امدنع ثدحام

 نع اهالجأو اهمزه نأ دعب ةيرفصلا ةموجفرو ةليبق نم ىلتقلا سلبارط
 ةادانملاب رمأ ذئدنع . هبايث تبلس دق مهدحأ دجو دقف . ناوريقلا

 دحلا هيلع ماقأ هفرع املو ، نئاشلا لمعلا اذه بكترا نمع ثحبلاو

 © ىرخأ ةرم لمعلا اذه لثم ىلا اودوعي الأ هدنج رمأو ، روفلا ىلع
 لبقو . (6“) الام مهل اوبصتغي وأ اعرز سانلل اوفلتي الأ مهرمأ اك

 يبأ لماع عقوو سلبارط ةنيدم ىلع باطخلا وبأ ىلوتسا امدنعو كلذ
 هريخ امنإو ، هنجسب ىتح وأ هلتقب رمأي مل ، هيدي يف روصنملا رفعج

 ىلا ةدوعلاو جورخلا لماعلا اذه راتخا املو { انمآ جورخلا وأ ءاقبلا يف

 ةلحر يف هب نيعتسيام لاملا تيب نم باطخلا وبأ هاطعأ 0 قرشلملا
 . )٩٩( ةدوعلا

 امدنعف . باطخلا ينأ ءافلخ اهعبتا ةسايس ةريسلا هذه تراص دقو
 ةنيدم ةداعتسا نم يضابألا يزوزلملا بيبل نب بوقعي متاح وبأ نكمت

 . ديفملا عماجلا : يمدكلا ديعم وبأ ، 0١٨١ ١٨٢ ص ٤ ج . عماجلا : يويسبلا نسحلا وبأ )٩٦(
 ج ٥ ص ١٢٥. ١٢٦ .

 )٩٧( ج . عماجلا : يويسبلا نسحلا وبأ ٤ ص ١٨٥٣ . )٩٨( ص : ايركز وبا ٦٢٣ .{ ٦١٤ .

 )٩٩( ص . قباسلا ردصملا ٥٩ & ج : يخامشلا ١ ص ١١٥١ .



٦٤ 

 ابضغ بضغ ، م٢٦٧ /ه١ ٤٥ ماع يف نييسابعلا دنج دي نم سلبارط
 { ةدودحم ةينيدلا مهتفاقث تناك نيذلا ,ربربلا نم هدنج ضعب نم اديدش

 باقعلاب ح وبا مهددهف ‘ مهسفنأل اهوذخأو ىلتقلا بايث اوعزتناف

 © مهتعتمأ نم نم متذخأ ام اودرت مل نإ"" مهل لاقو 3 مهلازتعاب وأ

 هل ل اوباج © “‘مكيلإ اهنم تئربو مكتيالو تكرتو مكرومأ تلزتعا
 ) “‘ىلتقلا بالسأ نم هوذخأ ام اودرو هوعاطأو

 اذه متاح وبأ هلعف ، يسابعلا سلبارط يلاو عم باطخل وبأ هلعفامو
 مه دنجلا ءالؤه نأ مغرو . ناوريقلا ةنيدم ىف ثعشألا نبا دنج عم

 ةسايسب ذخأي مل متاح ابأ نأ الإ ، هتلود اولازأو باطخلا ابأ اولتق نيذلا
 ىفتكاو مهنع افع امنإو 0 هرسأ يف اوعقو امدنع مهلتقي ملف ٤ ماقتنالا

 نولمحي ةبشخو ةبرق مهنم ةسمخ لكل ىطعأو ةنيدملا نع مهئالجإب
 لكل ىطعأو ‘ مهلاعن هب نوحلصي ارجنخ مهاطعأو 0 مهتبرق اهيلع

 ىراسألا كعئلوأ قرفتف ، مهدازل زبخ نم افيغر ةسمخلا نم دحاو
 . )١٠١( ““قرشملا ىلا 77

 اهيف رهظ يتلا ىرخألا دالبلا يف ةقبطم تناك ةسايسلا سفن

 قحلا بلاطب فورعملا يدنكلا ٣ نب هللا دبع مزتعا امدنعف . ةيضابألا
 ‘ م٧ ٤٦ /ه ١٢٨ ماع يف نعلاو تومرضح ف ةيضابألا ةلود مقي نأ

 ملسم ةديبع يأ ةرصبلا ف ةيضابألا مامإ نم اهاقلت يتلا رماوألا نم ناك

 فلسلاب يدتقي نأ ىلعو 0 ردغيالو لفغيال نأ يميمتلا ةميرك ييأ نبا

 . )]١٠٦( مهتريسب ريسي نأو حلاصلا

 هناف . قحلا بلاط اهب مزتلا يتلا ءيدابملاو تافصلا هذهل ارظنو

 اك © لاتق ريغب اهلخدف ءاعنص ىلا فحز انيح ركذت ةمواقم دجي مل

 { لاتق ريغب اضيأ ةكم ىلع يراشلا ةزمح يبأ ةدايقب هشويج تلوتسا
 )٠ ١٠) ص : ايركز وبأ ٧٤ - ٧٥ . )ر١٠١( ص . قباسلا ردصملا ٧٥. ٧٦ .

 ر١٠٢( ج . يلاغألا : يلأهفصألا جرفلاوبأ ٢٣ ص ٢٢٤ .



- ٦٥ 

 لاتقل ءاج امنو مهلاتقل ءاجام هنأل . ةنيدملا لهأ ةزمح وبأ لتاقي ملو
 ةنيدملا لهأ نكلو 0 زاجحلا دالب نم مهلماع جارخإو ةيمأ ينب دنج

 /ه٠٣١ ماع يف ةنيدملا ىلع ىلوتساو © مهمزهو مهبراحف هوبراح
 . )١٠٢( ةروهشملا هتبطخ مهبطخو م٧ ٤٧

 /ه٢٣١ ماع يف ةلود ةيضابألل اهيف تماق امدنع نامع يفو

 مهشيج اولسرأو © ةديلولا ةلودلا هذهل نويسابعلا ىدصتو ث م٠

 يذلا مادصلا ةجيتن بقري ديعب ريغ ثكم يذلا ةميزخ نب مزاخ ةدايقب
 اهيلا اوبره دق اوناك نيذلا { ةيرفصلا نيبو نامع ةيضابأ نيب اغقاو ناك

 يف مهنم ةيضابألا صلخت نأ دعبو 3 نييسابعلا نم اهب ءاتحالا اودارأو
 دارأ ٤ يركشيلا زيزعلا دبع نب نابيش مهدئاق اولتقو ةروهشم ةكرعم

 عفتريو ةفيلخلا دنع امهب زعيل همتاخو نابيش فيس ىلع لصحي نأ مزاخ

 ةميق نأل سيل & ضفرلا لك كلذ اوضفر نيينامعلا نكلو & هيدل هنأش

 نأل امنإو ، امهب ظافتحالا ىلع يرغي امم وأ هب نضُي امم متاخلاو فيسلا
 ىلتقلا بالتسا مدعب يضقت قباسلا يف 1 يضابألا بهذملا دعاوق
 وأ مهتنئرو قح نم كلذ نأل © مهتعتمأ ذخأ مدعو ةلبقلا لهأ نم

 امم كلذ نأ نوملعي اوناك مهنأ مغر كلذ نوينامعلا لعف . مهئايلوأ
 دارأ ام هوطعي نأا مهناكمإ يف ناكو 0 هوتعو مزاخ طخسل مهضرعي

 سأب اوشخي ملف & مهايندب مهنيد اوعيبي مل مهنكلو ، هرش اوقتي ىتح
 ىدنلجلا لتقمب تهتنا ةكرعم يف هدنجو هءاقل اولضفو 3 هوتمبو مزاخ
 (نالا ةميخلا سأر) رافلج ىمسي ناكم يف هشيج مظعمو دوعسم نبا
 ةديلولا هتلود مايق. ىلع يضم دق نكي و . م١٥٧ /ه٤٣١ ماع يف

 . 0١٠٤ نينثا نيماع نم رثكأ

 )١٠٣( ج . قباسلا ردصملا ٢٣ ص ٢٢٥ ٢٣٧.

 )١٠٤( ج . نايعألا ةفحت : يملاسلا نيدلا رون ١ ص ٩٥ .

 



_ ٦٦ 

 مهيلع محتقي نينس عضبب كلذ دعب نييسابعلا شيج لبقأو ، م ٣
 دعاوق اوقبط مهناف 5 شيجلا اذه رحد نم نوينامعلا نكمتو مهدالب

 نب ىسيع يسابعلا دئاقلل اوضرعتي ملو ٤ ىرسألا ةلماعم يف مالسالا

 نكلو هلتق مدع مامإلا يأرو & نجسلا يف هوعضوو ، ءوسب رفعج

 مامإلا ملع ريغب هيف هولتقو نجسلا اوروستو اوبحست ةيضابألا ضعب
 هدنجو دئاقلا اذه هلعف امل اماقتنا { امهرمأ ريغبو 5 يلاولا ملع وأ

 لاومأ نم هتعيش عمو هعم ناك امو هبلس امأ { )}١٠( نيينامعلاب

 بهذملا دعاوقو مالسالا مكح اهيف اوقبط دقف ، ليخو ماعطو حالسو
 بالسالا هذه نم ءيش ىلع ءاليتسالا مدعب يضقت يتلا يضابالا

 ركسعم يف هدنج هدجوام عيمج عيبب مامالا رمأ دقف كلذلو ، لاومألاو

 “‘هتئرو ىلا هب اوذفنأو"” ,ءايشألا هذه نمم هدنجو رفعج نب ىسيع
 ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب ىلع مامالا هلعف امب ءادتقا كلذو { ٠٠٦

 اهنم اوذخاي ملف هدنج ىلع اهمرح هناف ¡ لمجلا باحصأ لاومأ يف
 مل لحي الف ، ةرفكلا نم اوسيلو نيملسملا نم اوناك ىلتقلا نال © ائيش

 . )١٠١( ائيش مهبالسأ وأ مهلاومأ نم اوذخاي نأ

 /ه٧٧١ ماع يف ةيناثلا ةيضابألا ةلودلا نامع يف تماق امدنعو

 مامالا هب رمأ اميف اضيأ ةعيرشلا دعاوق قيبطتب نيينأمعلا مايق نيبتيو

 ءاليتسالل ىرطقس ةريزج ىلا هشويج لسرأ انيح كلام نب تلصلا
 مامالا ىلاو اولتقو اهيلع اومجه دق اوناكو ث اهنم ىراصنلا درطو اهيلع
 بتك دقف . “‘ارهق اهوكلمتو دالبلا اوذخأو اوبهنو اوبلسو" 0 اهب

 © نايعألا ةفحت يف ةحفص ةرشع سمخ قرغتسا ادهع هدنج ىلا مامالا

 )١٠٥( ج+ ! قباسلا عجرملا ١ ص 0١١٨ ١١٩ .

 )١٠٦( ج . ديفملا عماجلا : يمدكلا ديعس وبأ ٥ ص ١٢٥. ١٢٦ .

 )ر١٠٧( ج : يربطلا ٤ ص ٥٣٨ _ ٥٣٩. ٥٤١ .



٦٧ 

 ةلماعم يفو ةمذلا لهأ ةلماعم ىف ؤ ةريزجلا هذه ريرحت لنحع هبجومب لمعلل

 عقت يتلا ةيعرشلا رومألا نم كلذ ريغ يفو ئ اهيف نيدوجوملا نيملسملا

 . )١٠٨( برحلا تقو

 مه ةيضابألا نأ مغرو & نامع يف يضابألا بهذملا ةدايس مغرو

 يف ىرخألا بهاذملا دجاوت مامأ اوفقي مل مهنأ الا ، اهيف ةبلاغلا ةرثكلا

 يف ةئجرملاو ةيردقلا دوجوب ديفيام رداصملا يف درو دقف . مهدالب

 ديمح نب كلملا دبع مامالا دهع يف يف مهددع رثك دقو . راحص

 ىلا سانلا نوعدي اوراصو ، (م٠٤٨ _ )٢٠٧ _ ٢٢٦ه/ ٨٢٢

 يميربلا) ماوت ىلا مهطاشن دتماو نوريثكلا مهل باجتسا ىتح مهبهاذم

 نم فاخ راحص يلاو نأ ةجردل © نامع يحاون نم اهريغو (نآلا

 اذه ةروطخ نم هرذحي مامالا ىلا ةلاسر لسرأف ث ديازتملا طاشنلا اذه
 . )١٠٩( هيأ ر بلطيو طاشنلا

 © )١١٠( اضيأ ةرتفلا كلت يف راحص يف دوجو ةعيشلل ناك كلذك

 رمعت تلاز امو 3 نامع ءاحنأ نم ريثك يف ريبك دوجو ةنسلل ناك اك
 ةنسلاو ةيضابألا : ثالثلا بهاذملا هذه باحصأب دالبلا هذه

 ةبلاغلا ةرثكلا نولكشي نيذلا ةيضابألا حماست ىلع لدي امم ، ةعيشلاو

 . بهاذملا هذه باحصا نيب

 بهاذملا وحن حماستلا يف برغملا دالب ي ةيضابألا ةسايس تناكو

 متسر نب نمحرلا دبع ةلود نأ مغرف . لاونملا سفن ىلع ريست ىرخألا

 طيحبامو ناوريقلا ادع اميف طسوألاو ىندألا نيبرغملا مظعم مضت تناك

 خيشلل نايعألا ةفحت ف ىرطقس ةريزج حتف دنع هدنج ىلا كلام نب تلصلا دهع صن ، رظنا )١٠٨(
 . ١٦٨ ١٨٣ ص ١ ج . يملاسلا نيدلا رون

 )١٠٩( ج . قباسلا عجرملا ١ ص ١٣٨ - ١٤٠.
 )١١٠( ج ، عرشلا نايب : يدنكلا هللا دبع وبأ ٢٨ ص ٦٧ ، راتلا ربع نامع : ينايسلا ملاس .

 ةنس . ثارتلا ةرازو . طقسم ٩٨٢ ا١م . ج ٢ ص ١٤٩. ١٥١٠١ .



 س ٦١٨

 ةيبهذملاو ةيسايسلا ةوقلا لغتسي نأ هناكما يف ناكو ث نادلب نم اهب

 بناجب ىرخأ بهاذم دوجو نود ةلوليحلا ىف هتلودلو هل ترفاوت يتلا

 ل هنأ الا 3 ةلودلا هذه ندم نم اهريغو ترمهات ىف يف يضابألا بهذملا

 ول كلذ ىلع هدعاست تاذلاب ترهات ةنيدم فورظ تناكو . لعفي

 . دارا

 نمحرلا دبع اهانب ةديدج ةنيدم تناك ةنيدملا هذه نأ فورعملا نمف

 باطخلا يبأ لتقم دعب ةيضابألا نم هعم نمو وه هسفنب متسر نبا
 /ه٤٤١ ماع يف ةنيدملا هذه عضوم ىلا ناوريقلا نم مهرارفو

 بماذملا نوكت نأ نكمي ةميدق ةنيدم نكت ل يهف & ١ ٧٦م )١١١(

 ةميدق لوصأ يوذ اهناكس نكي ل و © اهيف ترقتساو اهتلخد دق ىرخألا

 يتلا ةميدقلا ندملا يف لاحلا وه اك بهاذملا يف عونتب حمست نأ نكمي

 7 ةنمزأ يف برعلا اهيلع دفاوتو تاحوتفلا ةرتف يف برعلا اهرصم

 عباط لمحت ةداع ندملا هذه لعج امم ، هعم هتديقعو هبهذم لمحي لك

 وأ طاطسفلا وأ قشمد وأ دادغب يف لاحلا وه اك ، يبهذملا ددعتلا
 ىلع بلاغلا وه ينسلا بهذملا ناك نإو 3 اهريغو ةرهاقلا وأ ناوريقلا
 . ندملا هذه

 ٤ ةيضابألا مه اهونب نيذلا نأ عمو “ ترهات ةنيدم ةثادح عمو

 ةفلتخلا بهاذملا باحصأ نم ريثكل ىوأم تحبصأ اهنأ عمسن ا اننأ الإ

 نم ريثك اهيلا لبقأ ثيح 5 ةيرفصو ةعيشو (ةلزتعم) ةيلصاوو ةنس نم
 اهيف اوماقأو { امهريغو ناوريقلاو قارعلا نم بهاذملاو قرفلا هذه ءاهقف

 نب نمحرلا دبع دهع ذنم اهلظأ يذلا ةحامسلاو ةلادعلا وجب نيلظتسم

 يملع طاشنب اوموقي نأب مهل حمس يذلا وجلا اذه ، اهل ماما لوأ متسر
 ةديقعلا لئاسم ىيف ةيضابألا ءاملع ةرظانم ىف اوذخ اي نأو { ريبك يهقنفو

 )١١١( ص . ةمئأل ا ريس : ايركز وبأ ٨١ - ٨٢ .
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 بيحرتلا لك كلذب نوبحري ةيضابألا ءاهقف ناكو . ةعيرشلاو
 نم نورظانملا" , يتأيف ئ ةرظانملا نكامأ نونيعيو ديعاوملا مه نوبرضيو

 ةمئا نم رضحم ىيف “‘ةرظانم فطلأ نورظانيو نوب قيف مهبهذم ريغ

 . )١١٦( مهسفنأ ترمهات

 ةدايز دادزاو رثاكت دق (ةلزتعملا ةيلصاولا ددع نأب رداصملا ديفتو
 ترمهات برق ريبك عمجت يف نوميقي اوناك افلأ نيثالث غلب ىتح ةريبك

 ددع ترمهات ضرأ ىلع شاع | . )١١٣( بارعألا تويبك تويب ىف

 اهريغ نم وأ الصأ ترهات نم اوناك نيذلا ءابدألاو ءاملعلا نم ريبك

 . )١١٤( ةيضابألاب نونيديال اوناك و اهيف اوماقأو

 ف ءاوس ةيضابألا اهب زيمت لادتعالاو حماستلا يف ةحضاو ةسايس

 ةيضابألا مرحي الأ ةسايسلا هذه تضتقا دقو . برغملا يف وأ قرشملا

 مهن وفلاخي نيذلا يأ 7,585 لهأ بتك نم ةدافتسالا نم مهسفنأ

 ل اع ناك لانملا ليبس ىلعف . مهلئاوأب كلذ ىف اودتقاو 5 بهذملا ىيف

 باتك" , هبالطل سردي يميقلا ج رعألا ةديبع وبأ ترهات ف ةيضابألا

 نب هللا دبع هفلأ يذلا ‘“ثيدحلا بيرغ ىيف ةديبع يبأ طلغ حالصإ

 . م٣٢٨٨ /ه ٠ .ماع يف يفوتملا يفوكلا يرونيدلا ةبيتق نب ملسم

 يتأي نييمتسرلا ةمئألا رابخأ باتك بحاص ىكلاملا ريغصلا نبا ناكو
 . )}١١( باتكلا اذه هيلع سرديل ج رعألا ةديبع يأ لإ

 فارشإلا" باتك أرقي يمدكلا ديعس ابأ خيشلا دجن نامع يفو

 راد { زاحب ميهاربا ، رصان دمحم . د قيقحت { نييمتسرلا ةمئألا رابخأ : يكلاملا ريغصلا نبا )١١٢(
 ١١٨ _ ٠١١٦ ن ٣ . 0.٩٤ ١١١٠ ص 0 ما ٩٨٦ ةنس . توريب ۔ يمالسالا برغلا

 ١٠٧}{ ١٠٨} ١٦٩. ص : ايركز وبأ & ٧

 )١١٣() ج : يييجرالا ١ ص ٤٣ .

 )١١٤( ييلصلا يلع دمحم قيقحت ، ةيضابألا كولمو ةمئأ يف ةيضايرلا راهزألا : ينورابلا ناميلس &
 ج }۔م٧٨٩١ ةنس ، طقسم ، ثارتلا ةرازو ٢! ص ١١٩١ _ ١٢٢.

 )١١٥( ص : ريغصلا نبا ٩٦ .
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 ماع يفوتملا يعفاشلا يروباسينلا ركب يبأل “فارشألا بهاذم ىلع

 هيف عمج يذلا باتكلا وهو 0 هيلع قلعيو هسرديو ما ٠ /ه٨١٣

 نم ةيضابالا ءاملع ىدتقاو . ةفلتخلا ةيمالسالا بهاذملا ل اعم هبحاص

 يتازملا نوفلخ نب فسوي بوقعي وبأ ماقف { ديعس وبأ هلعف امب ةبراغملا

 . )١١٦١( فالخلا لها فيناصت نم هريغو فارشإلا باتك ةعلاطمب

 ددصلا اذه يف هيلا راشي نأ نكمي امم ريثك نم ليلق اذهو

 ٤ & حاستلاو لادتعالا ف ةحضاو ةيضابألا ة ةسايس تناك نذإ

 ئ مالسالا ىلع ةليخدلا ءارآلاو عدبلا دضو ئ فرطتلاو ` ولغلا دض

 ةلكشم نم نامع ةبيضابأ فقوم وه ( لادتعالاو حماستلل مهبح دكؤيو

 ةلكشم يه ةيسايس ةلكشم نمو « نارقلا قلخ ةلكشم يه ةيركف

 جر . جراوخلا

 يذلا لوقلا اذه مامأ نوفقي مهارن نارقلا قلخ ةلكشم ةبسنلابو

 ىدأ امم & ةلزتعملا نم ريث ;أتب اضرف يمالسالا ل اعلا ىلع نومأملا هض رف

 ءاملعلا نم ريثك داهطضا ىلإو ث ةيركفلا ةمألا ةدحو قيزمت لإ

 & )١١٧( نارقلا قلخب لوقلا نع نوينامعلا فقوت كلذلو ح ءاهقفلاو

 مزليال”” : , ةيهقفلا مهبتك مهأ نم دحاو يف ةحضاو ةحارص ىف اولاقو

 يذلا يتاهلقلا هللا دبع وبأ بتكو . )١١٨( ““ةل أسملا هذه ةفرعم سانلا

 ةحفص نيرشع نم رثكأ داليملل رشاعلا /ةرجهلل عبارلا نرقلا يف شاع
 اك © }١٠٠}© كلذب لاق نم ىلع درلاو نآرقلا قلخب لوقلا ةشقانم يف
 /ةرجهلل سماخلا نرقلا يف شاع يذلا ينامعلا رظنلا نب دمحأ بتك

 )١١٦( ج : يييجردلا ٢! ص ٤٩٦ .

 )١١٧( لوهجم فلؤمل نامع ةمئأو ءاملعل تاباوجلاو ريسلا باتكل اهتمدقم : فشاكلا ةديس ،
 ج .م٦٨٩١ ةنس ، ثارتلا ةرازو } طقسم ١ ص ١١ .

 )١١٨( ةنس } ثارتلا ةرازو ، طقسم . ةعيرشلا سوماق : يدعسلا ٩٨٣ ١م } ج ٤ ص ١١٦١ .

 . ٢٨٩ - ٣١٢ ص ١ ج ‘ نايبلاو فشكلا (٩١١ر
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 نم اتيب نيعبسو ةسمخ مالسالا مئاعد هباتك ىيف داليملل رشع يداحلا

 يفو . راكنتسالا لك اهركنتساو ةلأسملا هذه يف لوقلا اهيف دنف رعشلا
 الئاق فقوملا اذه نع ربعي يملاسلا نيدلا رون خيشلا دجن ثيدحلا رصعلا

 ىلع ةدشلاب اورمأو نارقلا قلخب لوقلا قالطا نع اوفقوت خايشألا نإ" !

 يف سانلا نتتفيال ىتح « ةلأسملا هذه يف لوقلا )١٦٠( ‘‘قلطأ نم

 . مهنيد

 نم ةيضابألا نيينامعلا فقوم يهو . ةيناثلا ةلكشملل ةبسنلابو

 مهنأو ولغلاو فرطتلا دض اوناك مهنأ قحب انيرت يهف جراوخلا
 مهنأو 5 ولغلاو فرطتلا لامعأ اوسرام رذلا ءالؤه ةلمج نم اونوكي

 جراوخلا نم فرطتلا لامعأ اوسرام نيذلا ءالؤه ةلمج نم اونوكي

 ذنم جراوخلا ءالؤهل مهتنادإ نم كلذ رهظي . هوجولا نم هجو يأ ىلع
 حضاو لكشب اونلعاف 0 مالسالا ةلود يف طاشن سانلا ءال ؤمل رهظ نأ

 لهأ نم ديحوتلا لهأ نأ معز نمم" ` ءارب مهنأ انلع اولاقو مهنم ةءاربلا
 لحتساو 0 مهيرارذ يبسو مهلاومأ ةمينغ لحتسيو نوكرشم ةلبقلا

 اهماقأ ةجح الو قحلا اهيف مهل نيبي ةوعد ريغ نم لتقلاب مهضارعتسا
 دشأ اوناك نيذلا ةقرازألا نم مسالاب ةءاربلا تناكو . )١٢١( مهيلع
 نوقنتعيو لاعفألا هذه نوت أي اوناك نيذلاو افنعو افرطت جراوخلا قرف
 نمو تادجنلا نم اضيأ مسالابو © اهذيفنتب نوموقيو ءارالا هذه

 . )١٦٢٢( ةماع ةفصب جراوخلا

 © طقف ايركف افقوم جراوخلا ءالؤهف ضفارلا فقوملا اذه نكي مل و
 مماعد ١ _ ٣٥ ص م٠٨٩١ ةنس ، ثارتلا ةرازو } طقسم 0 مالسالا مساعد : رظنلا نبا )١٢٠()

 حابصم . ١٢٠ ص ، م٢٨٩١ ةنس . ثارتلا ةرازو . طقسم . فاصو نبا حرشب مالسالا

 رون { ٢٣٢ 7 ص 35 ٣٦٨ مقرب طوطخم . 3 يشيقرلل مالسالا مئاعد حرش يف .مالظلا .

 . ١٥٩٦ ص ١ ج 8 نايعألا ةفحت : يماسلا نيدلا

 )١٢١( ج . عرشلا نايب : يدنكلا هللا دبع وبأ ٣ ص ٢٧٦ & ج } يويسبلا نسحلا يبأ عماج ١
 ص ٢٦٢ ۔۔ ٢٦٥ .

 )١٢٢( ج . عرشلا نايب : يدنكلا هللا دبع وبأ ٣ ص ٢٨٠ .، ٢٨٥ . ص ! ج : يتاهلقلا ٤٧٦ .
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 لكب خيراتلا ثادحأ هتنيبو هيلع تلد اضيأ ايلمع افقوم ناك امنا
 رماع نب ةدجن عابتأ مهو { تادجنلا جراوخلا رطيس امدنعف . حوضو
 ممدومت ل لمشي نأ اودارأ . ةماميلاو ءاسحألاو نيرحبلا ىلع ، يفنحلا
 اهمضل يفنحلا دوسألا نب ةيطع مهدئاق اولسرأف © نامع دالب
 دبع نب دابع نامع كلم لتقو هيلا بهذ اميف ةيطع حجنو 3 مهتلود

 ةباين اهمكحي نم نامع يف نيعو 0 م٦٨٦ /ه٧٦ ماع ف ىدنلجلا نبا

 اهلها ماق نامع رداغ نأ درجمبو . نيرحبلا دالب ىلا اعجار لفقو هنع

 عقو املو . دابع ينبا ديعسو ناميلس مهسفنأ ىلع اولوو © هلماع اولتقو
 اهنم ذختيو نامع ديعتسي نأ ةيطع لواح 9 ةدجنو ةيطع نيب فالخلا
 نامع هيلع تعنتماو كلذ نم نكمتي مل هنأ الإ ، ةدجن اهب ئعئواني ةعلق
 لسرأ ثيح ناريإب نامرك ىلا رحبلا بكرف « عانتمالا لك اهلهأو

 اشيج نييريبزلا ةعاط ىف ؤ كاذتقو ناك يذلا ةرفص يأ نب بلهملا هل

 . (١!}!؟ ناتسجسب ليبادنقب هلتق مت ثيح هتدراطم

 وأ تادجنلل ىوأم مهدالب نوكت نأب نوينامعلا حمسي مل اكو
 اولعف مهناف ، ةمواقم دشأ مهومواقف & مهذوفن قطانم نمض نوكت
 قرف نم ىرخأ ةيلاغ ةقرف نم فقوملا سفن مهل ناكو ءيشلا سفن

 اهميعزل اودصت مهنأ كلذ ىلع ليلدلاو . ةيرفصلا ةقرف يه جراوخلا
 ناكو . هعابتأ نم هعم نملو يرفصلا يركشيلا زيزعلا دبع نب نابيش
 نب ناورم مامأ ٧٤٧ /ه٩٢١ ماع لصوملا يف مزه دق ميعزلا اذه

 نبا ةريزج ىلا مث سراف ضرأ ىلا رفو ى ةيمأ ينب ءافلخ رخا دمحم
 ةلودلا تماق ىتح اهيف رقتساو نيرحبلاب نآلا فرعت يتلا ناواك

 حافسلا هللا دبع سابعلا وبأ لسرأو ، م٠٥٧ /ه٢٣١ ماع ةيسابعلا
 /ه ١٣٤ ماع يف نامع ىلا برهف . هيلع ءاضقلل ةميزخ نب مزاخ

 وهو اهيف يضابأ ماما لوأ هل ىدصت ثيح © هعم نمو وه « 283

 )١٢٣( ج : ريثألا نبا ٤ ص ٢٠٣ ، ج : يريونلا ٢١ ص ٥٦ ج : نودلخ نبا ٥
 ص ٣١٤ .
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 ةيضابأ كلذ ىف ؤ ةدعاسو ئ يدنلجلا نب :رقيج نب دوعسم نب ىدنلجلا

 ىلع يناسارخلا ةيطع نب لالهو حيجن نب :ىيحي هل اولسرأ نيذلا ةرصبلا

 نابيش لتقمب ىهتناو نيقيرفلا نيب ١ لاتقلا عقوو ئ ةيضابألا نم ةعامج سأر

 . )١٢٤( ةيرفصلا نم هعم نمو

 رخا يرفص دئاق عم ناك ةيرفصلل ضفارلا ينامعلا فقوملا سفنو
 ناك يذلا ينادمهلا عدجألا نب كلام نب ىيحي نب دلاجم نب ناسح وه
 ٥ ٧٦م ٤ /ه ١٤٨ ماع يف لصوملا يف روصنملا رفعج يبأ ىلع ج رخ دق

 لهأب لصتا ش ، امزهنم دنسلا دالب ا رفف 0 ةفيلخلا اذه هل ىدصتو

 { مهدالب لوخدو مهيلا ريسملا يف مهنذأتسيو هبهذم ىلا مهوعدي نامع
 مهدالب لوخد نم هوعنمو { هتوعدل اوبيجتسي ل و هبلط اوضفر مهنأ الا

 . )”}!!١( اروسحم اموزهم مهنع اعجار ركف

 نم رفنلا اذهو تادجنلا نم رفنلا اذهل نامع ةيضابأ ىدصت اكو
 نم تنكمت ىرخأ ةقرفل ةسارش لكبو اضيأ نودصتي مهارن ث ةيرفصلا
 رخاوأ ف ءاسحألا ةقطنمو نيرحبلا ىف ةطمارقلا ةلود ىمست ةلود ةماقإ
 ىلع اورطيسي نأ ةطمارقلا ءالؤه عاطتسا دقو . ةرجهلل ثلانلا نرقلا

 عارصلا ة ةصرف نيزهتنم م ١٧ ٢ه/ ٩ ماع ذنم نامع نم ةريثك ءازجأ

 نأ دعب نيينامعلا نكلو . مهسفنأ نيينامعلا نيب بشانلا يلبقلا يلخادلا

 مهنم اوأربتو. . مهدالب نم مهوجرخأو مهل اودصت مهفوفص اودحو
 ءاملع دحأ وهو ، يراوحلا وبأ لاق كلذ يفو . ةنيشملا مهلاعفأ نمو
 نحن" : داليملل رشاعلا /ةرجهلل عبارلا نرقلا يف نامع يف ةيضابألا

 )١٢٤( ج . هخيرات : ينوقعيلا ٢ ص ٣٣٩ ، ج ء هخيرات : يربطلا ٧ ص ٣٥٢ ٣٥٣ .
 ٤٦٢ . ٤٦٢٣ . ءايحا ةنجل { ةبيبح يلع . د قيقحت & لصوملا خيرات : يدزألا ايركز وبأ

 ص . م٦٩١ا٧ ةنس . ةرهاقلا & يبرعلا ثارتلا ٧٤ _ ٧٦ . ج : ريثثلا نبا ٥ ص ٣٥٥ : &3

 ٤٥٢ . ج : نودلخ نبا ٥ ص ٣٥٥ . ٣٨١  0ةبتكمب طوطخم . ةمغلا فشك : يوكزالا

 مقرب يديعسروبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ٥١ . ص ٥٨٢ & نيدلا لامج دمحم

 ص . ةيسايسلا ةايحلا : رورس ١٢٨ ١٢٩ .

 نبا & ٥٨٤ ص ٥ ج : ريثألا نبا & ٢٠٣ ص ، لصوملا خيرات : يدزألا ايركز وبأ )١٢٥(
 . ٣٥٩ ص ٥ ج : نودلخ
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 . هنع فقو:نمم ربنو { هالوت نمم اربنو ، يطمرقلا ديعس يبأ نم ارب
 . )}}١٧٢( “‘هيف كش نمم أربنو

 نكي مل ، ًاشنام لوأ يضابألا بهذملا أشن ثيح ةرصبلا يفو
 نم اوناك انلق اك اهمظعمو ةماع ةفصب ةرصبلا لهأو ةيضابألا فقوم

 اوناك نيذلاو جراوخلا نم ثلاثلا قيرفلل ةمواقمو اضفر لقأ نامع دزأ
 . يفنحلا قرزألا نب عفان مهميعز ىلا ةبسن ث ةقرازآلا مساب نوفرعي

 افنعو ةوسق مهدشأو افرطت مهرنكأ جراوخلا نم فنصلا اذه ناكو

 اهذقني مل و اهلالتحا اولواحو تارزم ةدع ةرصبلا اودده دقو 0 اوتعو

 هفلك يذلا ينامعلا يدزألا ةرفص يأ نب ١ بلهملا الا ريصملا اذه نم

 ىدصتف ث ةيلاغلا ةقرفلا هذه يدصتلاب مهدعب نم نويومألا م مش نويريبزلا
 ةءاربلا اونلعأو اهونادأف ايركف ةرصبلا ةيضابأ اهل ىدصتو ايركسع اهل
 ةيضابألا نم ريثك طرخناو ث اهلاتق ىلع سانلا اوعجشو 3 )"٠٦( اهنم
 اهئامعز لتق متف 3 اهيلع ءاضقلل بلهملا ءاول تحت ةماع ةفصب دزألاو
 عفني ملف ارصن ققحي ءامعزلا ءالؤه دحأ داك و ٤ رخآلا دعب ادحاو

 7 باثف 0 هللا دابع يلإ" مهادان ثيح « دزألا نم هموق الإ بلهملا

 8 فالآ ةثالث وحن مهنم هيلإ عمتجاف ، نامع لهأ نم هموق نم ةعامج

 مزهنا نمم ادحأ مهعم اومضي الأ مهرمأو مهتعامج . يضر مهرظن املف

 زوجاملا نب هللا ديبع مهميعز اولتقف ةقرازألا وحن مهب مدقتو ك ةكرعملا يف
 التق ةقرازألا لتقو . هيفامو موقلا ركسع اوذخأو نامثع :

 ملف (ةرصبلا يلاور سيق نب فنحألا ىلا ىرشبلاب لسرأو ... اعيرذ
 . )١٦٢٨( ةق رازألا ةكوش ةوقل ارظن قدصي

 )١٢٦( ص : كلامملا كلاسم : ىرخطصالا ١٤٩ } ج . نايعألا ةفحت : يملاسلا نيدلا رون ١ ص ٢٦٩ .

 )١٢٧( ج . عرشلا نايب : يدنكلا هللا دبع وبأ ٣ ص ٢٨٠. ٢٨٤ .] ٢٨٥ .

 6 ٦١٢٠ ص ٥ ج . هخيرات : يربطلا ، ٢٦٢٤ ، ٢٦٥ . ٢٧٢ ص ٢! ج . هخيرات : يبوقعيلا (٨٢١ر
 ، ةيسايسلا ةايحلا : رورس نيدلا لامج دمحم 8 ٢٤٧ ٢٤٩ ، ٣٢٠ .} ٣٢١ ص : يريمحلا
 . ١٤٤ _ ١٤٥ ص . يسايسلا خيراتلا : دجام معنلا دبع . ١١٨ ص



٧٥ 

 ىرطق ديدجلا ةقرازألا دئاقل بلهملا ىدصت دزألا نم هموق سفنبو
 ، ريغصلا هبر دبعو ريبكلا هبر دبع لثم هدعب ءاج نمو ةءاجفلا نبا

 فالا ةينامث مهلاومو دزألا نم لجر فالا رشع يف مهملا ج رخف" ,

 م٧٨٦ /ه٨٧ ماع يف مهيلع يضقو ث )١٦١( لئابقلا طالخأ نم
 ةأفاكم تمتو 0 مهداسفو مهفرطتو مهولغ نم ةيمالسالا ةلودلا ذقنأو

 نب كلملا لبع هال وف © هئالب نسح ىلعو ةقئافلا هتعاجش ىلع بلهملا

 /ه٨ ٢ ماع اهيف تام ىتح اهيلع ايلاو لظف { ناسارخ دالب ىلع ناورم

 . )١٣٠( م١٠٧

 هموقو بلهملا نيب راد يذلا عارصلا يف ىوري ام فيرط نمو
 ىدمحيلا ةمقلع ابأ ىعديو هداوق دحأ نأ 0 ةقرازآلا نيبو دزالا نم

 دزالا بابش يف يداني ناك 0 ةقئافلا ةعاجشلاب اروهشم ناكو & ينامعلا

 نم ةعاس مكمجامج انوريعأ"” : الئاق كراعملا ىدحإ يف دمحيلا نايتفو

 هيلا نودوعي مث نولتاقي ناعجشلا نايتفلا ءالؤه ناكف ك راهن

 يأر املو ، “‘! راعتست رودقلا { ‘“‘ةمقلع ابأ اي") نولوقيو نوكحضي

 ةئام هافو") ينامعلا ىدمحيلا دئاقلا اذه ةعاجش نم يأر ام بلهملا

 تازرابملا يفو ، »`١٦( هئالب نسحو هتعاجش ىلع هل ةأفاكم ، “‘فلأ
 نكي مل ، كابتشالا لبقو كراعملا ةيادب يف ةداع عقت تناك يتلا

 نم مهريغو ةدماحيلا نم وأ هتوخإو بلهملا دالوأ نم الإ نوزرابملا

 . )١٢٢( نامع دزأ

 ، م١ ٩٨٦ ةنس . ىلوألا ةعبطلا ، توريب . ةيملعلا بتكلا راد . حوتفلا : يفوكلا مثعأ نبا )٢٩ ١(

 . ٤٢٢ ص ٣ ج

 ٤ ج . ٢١٥ . ٢١٦ ص ٢ ج : يفوكلا مثعأ نبا ۔ ٢٧٥ ، ٢٧٦ ص ٢ ج : يبوقعيلا )١٣٠(
 : رورس نيدلا لامج دمحم إ ١٣٠ _ ١٣٧ . ١٤٠ ص ٢ ج :: يبتوعلا ے ١٩ . ٢٠ ص

 . ١٥١ ص : دجام معنملا دبع . ١٢٠ _ ١٢٢ ص
 . ٦٢٠ . ٦٢١ ص ٥ ج : يربطلا )١٣١(

 ١٩١.| ٢٠. ص ٤ ج ٢١٥. ٢١٦. ص ٣ ج : يفوكلا مثعأ نبا )١٣٢(



٧٦١ 

 مه اوناك ةرصبلا اونكس نيذلا نامع دزأو ةبلاهملا ناف ، الامجإو

 ىلع متو ، ةقرازألا نم ايئاهن صالخلا اهيدي ىلع مت يتلا ةبراضلا ةوقلا
 ناك نيذلا جراوخلا نم فنصلا اذه نم تاذلاب ةرصبلا ذاقنإ اهيدي
 وحن ىلع اهذاقنإ ىف بلهملا دوهجل ارظنو . لوألا ماقملا يف اهل مهديدمت
 حدتما © ‘“بلهملا ةرصب اهنإ { اهنع ليقف ، هيلا تبسن دقف انيأر ام
 ‘“بلهملا ديبع متنأ" قارعلا لهأل لوقي ناكف { هلاو بلهملا جاجحلا

 . )١٢٣( ؤ :ولا . يلاوماي ةرصبلا لهأل نولوقي ةفوكلا لهأل ناكو

 هموق ينب نم هريغ رابخأو ةقرازألا عم بلهملا رابخأ انركذ امو
 ءاوس نامع دزأ نأ ىرن يك الإ ، ةيرفصلاو تادجنلا عم نامع يف
 مهقرف ةفاكب جراوخلل اودصت نيذلا مه ، ةرصبلا يف مأ نامع يف اوناك

 اهتاذ نامع ضرأ ىلع ءاوس ى ةقرازأو ةيرفصو تادجن نم مهلئاصفو
 يمالسالا ملاعلا اوذقنأو ، قارعلاو نامركو سرافو زاوهألا دالب يف مأ
 ةيضابالا نم مهؤاملع ناكو © ديدشلا مهفرطت نمو مهرش نم كاذتقو

 اهلهأ بولق يف اوعرز نيذلا مه نامع يف مأ ةرصبلا يف اوناك ءاوس

 نم مهريغو ةقرازألا يديأ ىلع رهظ يذلا ولغلاو فرطتلل هركلا اذه
 لاتقلا ناكو ث ةديدشلا ةمواقملا تناك مت نمو 7 ةيلاغلا جراوخلا قرف

 © اركذ اهل عمسن دعن ملو تديبأ ىتح قرفلا هذه دض فينعلا
 . ىوري خي رات درجم تحبصأو

 ةءاربلا ةسايس اوعبتا دق ةرصبلاو نامع يف قرشملا ةيضابأ ناك اذاو

 اوعبتاو © لاتقلاو برحلاب اهل يدصتلاو © ةجراخلا قرفلا هذه نم
 يف مهناوخإ ناف ، نيملسملا مهناوخإ ةيقبل ةملاسملاو دوعقلا بولسأ
 ف ىف فيسلا اوعفري ملف ئ ةسايسلا سفنو فقوملا سفن مهل ناك برغملا

 )١٣٣( ج : يبتوعلا ٢ ص ١٣٦ _ ١٣٧ ج . لماكلا : دربملا ۔ ٢! ص ٢٤٠ .
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 نيذلا ةيرفصلا ربربلا نم ناكسلا ةيقبو مهدنجو ةيمأ ينب لامع هجو

 ذنم تاونس ثالث ترمتسا يومألا مكحلا دض ةمراع ةروث مهل تناك
 نأ دعب الإ مهتلاسمو مهؤده نع ةيضابألا جرخي مل و { ه٢٢١ ماع
 /ه٦٢١ ماع يبيجتلا دوعسم نب هللا دبع مهميعز سلبارط لماع لتق
 ماقف ، ريصملا اذه هيلع قحتسيام معزلا اذه ببسي نأ نود م٤٤٧

 . ٢٢'« هولتقو لماعلا اذه اولتاقو ةيضابألا

 محلاتق يف ةيرفصلا عم اوكرتشي مل برغملا ةيضابأ ناف كلذ ىلعو

 ىلا مهلامع ا نويسابعلا رهظ املو ، برغملا يف ةيمأ ىنب دنجل

 ماع يف ناوريقلا لالتحا نم ةموجفرو ةيرفص و 1 هذه
 مك احلا يرهفلا تيبلا لاجر ضعب مهاعدتسا امدنع ، م« ٦ /ه٩

 نيعماطلا نم رخا قيرف دض مهب ةناعتسالل تقولا كلذ يف ةيقيرفال
 لتقب ناكسلا عم مئارجلا عشبأ اوبكترا & تيبلا سفن نم مكحلا يف
 دجاسملا ماحتقاو مهتامرح ىلع ءادتعالاو مهئاسن يبسو مفاجر

 7 اثيغم سانلا دجي مل و ؤ ةرفكلل دجاسم مهرظن ف اهنأل ل & مىويخ

 هيلإ اولسرأف © سلبارط يف ةيضابألا مامإ باطخلا ابأ الإ ءالبلا اذه نم

 هدنج ًأبعو هدمغ رسكو هفيس لسو هسرف ىطتماف & هب نودجنتسي

 ةيرفصلا ملظ نم ناوريقلا يف سانلا اوذقنأ ثيح هلاجر عم جرخو

 ولغلل ايدصت الإ باطخلا يبأ نم كلذ نكي مل و &} )١٦٥( مهرهقو

 ابضغ الإو 3 ةقرفلا هذه وأ ةليبقلا هذه هب ترهتشا يذلا فرطتلاو

 مهضارعأ ىلع. ةيرفصلا ىدتعا نيذلا نيملسمللو هدجاسملو هنيدلو هل

 . مهرايدو مهلاومأو

 اوقتلا دق برغملاو نامعو ةرصبلا يف ةيضابألا نأ هلك كلذ ىنعمو

 )١٣٤( ص : مكحلا دبع نبا ٤٢٤ .

 )١٣٥( ص . ةمئألا ريس باتك : ايركز وبأ ٦٠ ٩٨١٤ { ج :: يراذع نبا ١ ص ٧١ .

 



٧٨ 

 لكل يدصتلا ىلع اضيأ اوقتلا اك ، مهل يدصتلاو جراوخلا لاتق ىلع

 كلذ ىلع لاثملاو . مهءارآ هوشيو مهسفنأ نيب نم مهيلع جرخي نم

 اوركنأ نيذلا يأ ، راكنلا ةقرف وأ ةعامج مساب فرع امم مهفقوم وه

 /ه٨٠٢ )١٦٨ متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع ةمامإ

 ةيصخش تاحومطو ةيسايس بابسأل هيلع اوجرخو (م٣٢٨ _ ٨٤

 مهل تراصو & )١٣٦( ةيضابألا ةكرحلا ىف لوألا قاقشنالاب فرعي اميف

 يف هورقأ امو ةيضابألا هيلع فراعت ام فلاخت ةديقعلاو هقفلا يف ءارآ

 دالب يف ةقرفلا هذه باحصأ هلعفي ناكام مزح نبا ركذ دقو . مهبتك

 ماعط ميرحت نم 3 ةرجهلل سماخلا نرقلا يف يأ ، هرصع يف سلدنالا
 © ملتحاف ناضمر يف اراهن مان نم ىلع ءاضقلا بوجوو باتكلا لهأ
 ةيناكما عم مميتلا وأ 5 اهنم نوبرشي يتلا رابآلا ىلع مهو مميتلاو

 . )١٢٧( املا ىلع لوصحلا

 & اهب نوضريالو لاعفألا هذه نورقيال ةيضابألا ناف لاحلا ةعيبطب و

 ف ةيضابألا هنادإ ترهظو © )١٢٨( كلذ ىلا هسفن مزح نبا راشأ دقو

 اوأربتف © اهروهظ ذنم ، ةحضاو ةقرفلا هذه باحصأل برغملاو قرشملا

 دشأ مهومواقو 3 رافك راكنلا" نإ : ةرابعلا يرصب اولاقو اهنم
 اودصتو 3 )١٢٩( نيدنف نب دمحم وهو محل معز لوأ اولتقو ةمواقملا

 يف ةيمتسرلا ةلودلا ءاهتنا دعب ىتح امئاق يدصتلا اذه لظو 3 هعابتال
 نم كلذ مهعنمي ملف ث نييمطافلا دي ىلع م٨٠٦ /ه٦٩٢ ماع
 . مهئارا راكنتساو مهتاداعم يف رارمتسالا

 س دلخم ديزي وبأ وهو ث راكنلا دحأ ةكرح تماق امدنع كلذلو

 )١٣٦( ص . ريغصلا نبا : رظنا ، ترهات يف ةيضابألا فوفص يف لوألا قاقشنالا اذه نع ٤٧
 ١  8ص . مهرابخأو ةمئألا ريس : ايركز وبأ ٨٨ _ ٩٧ ، راهزألا : يلورابلا ناميلس .

 ج ٢ ص ١٧٥١٢ - ٦ ١ .

 )١٣٧( ج ! لصفلا : مزح نبا ٥ ص ٥١ . )١٣٨( ج ! قباسلا ردصملا ٥ ص ٥٥ .

 ةيراكنلا وأ راكنلا ريغ ىرخألا قرفلا نمو . ٩٧ { ٩٨ .} ١٩٧ ص . ةمئألا ريس :ايركز وبأ )١٣٩(
 . ١٩٨ ص : ايركز وبأ ، رظنا { ةيلافنلاو ةيفلخلا ةقرف : اهباحصأ اورفكو برغملا ةيضابأ اهنادأ ينلا



٧٩ 

 ماع يف يمطافلا مئاقلا دهع يف برغملاب نييمطافلا دض ينرفيلا داديك

 /ه٦٣٣ ماع ىلإ روصنملا هنبا دهع يف ترمتساو م٤٤٩ /ه٣٣

 شويج مزهي نأ ةرتفلا كلت ىف يراكتلا اذه عاطتساو . م٩ ٤٧

 اراصح ةيدهملا مهتمصاع رصاحيو ناوريقلا ىلع ىلوتسيو نييمطافلا
 ةصرفلا هذه ةيضابالا زهتني ل . )١٤٠( هدي يف عقت تداك ىتح اديدش

 يتلا ةلودلا ناكرأ ضوقي نأ داك يذلا يراكنلا رئاثلا اذهل اومضنيو

 امبرلو ، ةقطنملا هذه خيرات ريغت امبرل كلذ اولعف ولو ، مهتلود ىلع تضق
 مهتلود ةيضابالا داعتسا امبرلو ، رخا ىرجم نييمطافلا خيراتل ناك

 ملو هولزتعاو ديزي يبأل اومضني ملف ؤ اولعفي مل مهنكلو © ةعئاضلا
 نمو وه هنوربتعي مهو ك مهتديقع ىلع سيل هنأل { ال وأ & هعم اونواعتي

 عم اولتاقي نأ مل حصيالو & لوقلا قبس اك رافك راكنلا نم هعم

 :7 روجفلاو داسفلا ناولأ نم ريثكلا فرتقا هنأل ، ايناثو ، رافك
 ةقرازألا نم هتعامجو يفنحلا قرزألا نب عفان هلعفام قاف امم يغبلاو

 . لوقلا قبس اك ةيضابألا مهنم أربت نيذلا

 نع مهرابخأو ةمئألا ريس هباتك ىف يضابألا ايركز وبأ ثدحت دقو

 هتياور تناكو ث ةنسلا لهأ هنع ثدحت امم رثكأب ةعينشلا لاعفألا هذه
 يف هللا ودع هنأب يراكنلا رئاثلا اذه فصوو 3 اليصفت رثكأو مدقأ
 يتلا نادلبلا برخي ناك 0 ايركز وبأ لاق اكو هنأل ؤ عضوم نم رثكأ

 دقو . نيملسمب ملسم هلعفيال امم اهلاومأ منغيو اهلهأ يبسي يو اهب رمي

 ىتح اهنارمع دعتست مل ةيرق فلأ نيثالث اهبرخ يتلا ىرقلا ددع غلب
 ةيقيرفا يفو"” ىرقلا هذه يف لعف هنأ ىلا ةفاضالاب ، ايركز يبأ نمز
 ةنعارفلا نع هلثم انغلبي ملام روجفلاو يصاعملاو قوسفلا نم اهلك

 بيجلا دمحم قيقحت . ةيسنوتلا رابخألا يف ةيسدنسلا للحلا : جارسلا ؤ ١٧٥ _ ١٨٢ ص : ايركز وبأ )١٤٠(
 ٢٦ - ٢٩. ص ! ج . ٩٨٥ ١ ةنمس . لرألا ةعبطلا . توريب 0 يمالسالا برغلا راد 0 ةليحلا
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 تقو سانلا عم لعفي ناكو & )١٤١( ؤ ‘ةربابجلاو ةرصايقلاو ةرساكألاو

 . "2١٤ برحلا تقو مهب هلعفي امم ىسقأو دشأ ملسلا

 عقو امدنع هتوم ةيفيك انل روصي نأ ىلع ايركز وبأ صرح كلذلو
 نإ & حضاو فشت يف لاقف ، يمطافلا روصنملا ةضبق يف رئاثلا اذه
 ةرسلا ىلا اولصو املف & هخلس يف اوذخأو هخلسب" رمأ ةفيلخلا اذه

 لك يضمو هركاسع تقرفتف ، ريصملا سئبو رانلا ىلإ هللا ودع تام

 وبأ وهو ةساردلا يف ديزي يبأ ليمز صرح امك . (١؛” “‘هتهجو ي
 يف ملعلا هعم بلطي ناك يذلا يسوفنلا نوقرز نب ناميلس عيبرلا

 لكب هيأر هيف لوقي نأ ىلع ، عمجلا نبا قرشملا ملاع دي ىلع ةساملجس
 . )١٤٤( رافك راكنلا عيمجو يراكنلا ديري ابأ نإ لاقف . حوضو

 لضفلا هنبال ةيضابألا ةمواقم ترمتسا دقف كلذك رمألا ناك املو
 ةتازم براضم ىللا دصقو هيبأ عابتأ نم افلأ نيثالث عمج دق ناك يذلا

 © ناتلز نب يلعي رزخ وبأو ، دلخم نب ديزي مساقلا وبأ شيعي ناك ثيح
 نيذه هل اوعفدي نأ ةتازم نم بلطو ، كاذتقو ةيضابألا سأر اناكو
 نيذه نأب كلذ ىلع جتحاو ، نييمطافلا لاتق يف امهب نيعتسي نيملاعلا

 نم نيلبقلاو ، نرفي ينب نم هتعامجو وه هنأو 5 نساو ينب نم نيملاعلا
 ارظنو . دحاو يلبقلا ءاهتنالاو ، دحاو يقرعلا لصالاف آ ترجيت ينب

 نأ ةتازم خياشم ضفر دقف ، يضابألا بهذملل يراكنلا ركفلا ةفلاخم
 يف 0 يضابألا بهذملا ءاملع ذخأو ، نيخيشلا نيذه هل اوملسي

 )١٤١( ص : ايركز وبأ ١٨٠ _ ١٨٣  8ج : ينيجردلا ١ ص ٩٦١ ١٠٢١ .

 )١٤٢( ج . ةيسدنسلا للحلا : جارسلا ١ ص ٤٤٥ .

 )١٤٣( ص :ايركز وبأ ١٨٤ _ ١٨٥ .

 )١٤٤( ص . قباسلا ردصملا ١٩٣ .{ ١٩٧١ .



٨١ 

 تأيهتو { امهذخأ ىلع لضفلا رصأ ام اذا لاتقلاو برحلل بهأتلا
 مهتبهو دق انبا رشع ىنثا ل نإ : خياشملل مهدحأ لاقو برحلل ةماعلا

 دقو . اولتاق : مهل الئاق هءانبأ ضرحي ذخأو { خياشماي مويلا مكل

 ةتلاو . “‘ ع يبنلا مامأ بلاط يبأ نب يلع لاتقك خئاشملا رمأ
 7 . هباحصأو لضفلا ىلع ةرئادلا تناكو لاتقلا بشنو ناقيرفلا

 برهو . براهو حيرجو ليتق نيب هشيج راصو ء نوريثكلا مهنم

 يهتناو هسأر اوعطقو اهلهأ هذخأف اهلخد ةيرق ىلا يهتنا ىتح لضفلا
 . )١٤٥( هرما

 تمي ناك ولو ىتح فرطتمو لاغ لكل ةيضابألا ىدصت اذكهو
 ىلع اوعمتجا اذكهو ، لصألاو بسنلاو قرعلاو ىرقلا ةلصب مهل
 © برغملاو قرشملا نادلب يف مهفانصأو مهناولأ ىتشب جراوخلا ةمواقم

 برحلا تقو نيملسملا نم مهناوخإ عم مهتالماعم يف عرشلا اوقبطو

 . ةمواقم دشأ اهومواقو ةيلاغلا راكفألل اودصتو 3 ملسلا تقوو

 مهنادلب يف اهباحصأ دجاوتف ىرخألا قرفلا لهأ عم اوحماستو
 هذهو فقاوملا هذه تناكو . نيباحتم ةوخإ عيمجلا شاعو & مهكلاممو
 لادتعالا اذه ناكو © مهروصع فلتخم يف ةيضابألا اهعبتا يتلا ةسايسلا

 يتلا ةيوقلا بابسألا نم ، ليصفتب اهنع انثدحت يتلا ةحامسلا كلتو
 ءاوس بهذملا اذه ةاعد هلصو ناكم لك يف مهبهذم راشتنا ىلا تدا

 ءالؤه ناكو © نادلبلا نم امهريغ يف مأ برغملا دالب يف مأ رصم يف
 هذه يهام ىرتايف & ةجيتنلا هذه ىلا تدأ يتلا لئاسولا دحأ ةاعدلا
 ؟.. لئاسولا

 )١٤٥( ص . قباسلا ردصملا ١٨٥ . ١٨٦ .
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 ٢ _ برغملاو رصم يف يضابألا بهذملا راشتنا لئاسو

 هل تناك برغلاو رصم يف يضابألا بهذملا راشتنا نأ عقاولا

 . ةراجتلاو جحلاو ةوعدلا لئاسولا هذه نم . ةديدعلا هلئاسو

 ء

 : ةاعذدلاو ةوعدلا _ ا|إ

 رصم يف ءاوس بهذملا اذه رشن يف اريبك مهن :أش ناكف ةاعدلا امأ

 هذه ىلا ةرصبلا نم ةاعدلا ءالؤه قلطنا دقو . برغملا دالب ي يف مأ
 لمعلا يف نيبغار وأ { ةيمأ ينب داهطضا نم مهسفن أب نيراف نادلبلا

 يف بهذملا ةمئأ كلذب مهرمأ ابسح ةوعدلا لاجم يف وأ ، ةراجتلا يف
 دالبو رصم ىلا مدق نم لوأ ناكو . اعيمج بابسألا هذهل وأ ، ةرصبلا
 يذلا يمرضحلا دعس نب ةملس وه يضابالا بهذملل ايعاد برغملا

 . )١٤٦( ةرجهلل يناثلا نرقلا ةيادب يف دالبلا هذه ىلا لصو

 مالسلا ةصرف اوزهتنا دق ةرصبلا يف بهذملا ىلع نومئاقلا ناكو
 )٩٦ كلملا دبع نب ناميلس مكح ءانثأ امهب اومعن نيذللا ءودهلاو

 )٩٩ زيزعلا دبع نب رمع مكحو 0 (م١٧١٧ _ ٧١٤ /ھ٩

 عافتراو ةينميلل لوألا ناضتحال ارظن ، ٧١٧ _ ٢١٩( /ه١٠١

 ديزي مهميعز ناك ىتح هدهع ىف هلك قرشملاو ةرصبلا يف ةبلاهملا ن ًأش

 وهو يناثلا ناكو . ةيمأ ينب نع ةباين دالبلا هذه مكاح وه بلهملا نبا

 ةيضابآلا هل لسرأو اهرظانو ةضراعملا قرفلا ملاس دق لداعلا ةفيلخلا
 ءودهلاو مالسلا داس نأ هنع جتن امم ، لوقلا قبس امك ضرغلا اذهل ادفو
 نيذه دهع ىيف ةرصبلا ىيف ةيضابألا نيبو ةلودلا نيب تاقالعلا ىف

 )١٤٦ ) ريس : ايركز وبأ ١ ص ةمئأل ١ . ر اهزأل ا : يلور ابلا ناميلس ١ ج . ةيض ايرل ٢ ص ٥ .

 ص : يريرحلا ٧٧ . ٠\ ص :. ت افيلخ ضوع ١٣٣ - ١٣٤ .
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 ةصرفلا هذه اوزهتنا ةرصبلا يف بهذملا ةمئأ نأ لوقن . نيتفيلخلا
 حاجن اونمضي ىتح ةيئانلا نادلبلا نم ريثك ىلا مهتاعد اولسرأو

 ملسم ةديبع وبأ هلسرأ يذلا ةيعادلا وه دعس نب ةملس :7 ، مهتوعد

 يف ديز نب رباج فلخ يذلا نامتكلا مامإ يميمتلا ةميرك يبأ نبا
 ةوعدلا رشنل برغملا دالبو رصم ىلا & هرشن ىلع لمعلاو بهذملا ةدايق

 رهظي نأ ىنمتي ناك هنأ ةيعادلا اذه ةسامح تغلب دقو . )١٤( اهيف
 ريغ تومي نأ هدعب يلابيال ادحاو اموي ولو برغملا دالب يف بهذملا

 ممه

 . )١٤٨( ةايحلا ىلع مدان

 رداصملا انل ركذت مل نيذلا ةاعدلا نم هريغو ةملس عبتا دقو

 مهنأ كلذ . بهذملا رشن يف اديرف ابولسأ ، مهءامسأ اهريغو ةيضابألا

 دل اريبك ىدص دجت تناك تاراعش اوعفر هاقلا مب . رقتسا نأ دعب

 ابخإو ملظلا عفرو 0 ةيمالسالا ةوخألاو ةلادعلاو ةاواسملا اهنم ؤ ربربلا

 لغ عنص نم وه امنإ ةيمأ يتب ةالو دنع هنودجي يذلا ملظلا نأ ربربلا

 اوقنتعاو مهيلإ سانلا مضناف . ءيش يف مالسالا نم سيلو ةالولاو ماكحلا

 ضعب اوراتخا نأ ةاعدلا ءالؤه ثبلي مل و ، ةريبك دادعأ يف مهتوعد

 اوقلتيل ةرصبلا يف بهذملا نطوم ىلإ باهذلل ربربلاو نييرصملا بابش

 ىلإ 4 ش { رابكلا هخويشو هتمئأ يديأ ىلع بهذملا لوصأ

 © عفنأو ىدجأ كلذف ث مهيلهأ نيب هرشنب نوموقيو مهدالب

 . دقو . 2١٤٦١ مهديلاقتو مهتاداعبو يلاهألا ةغلب ملعأ لاحلا ةعيبطب
 حبصأ نأ دعب اميظع احاجن بهذملا رشن يف نوينطولا ةاعدلا ءالؤه

 انثدحت نأ قبس يتلا لماوعلاو بابسألل ةجيتن حاجنلا اذهل أيهم رمألا

 . ٩٠ . } ٩١ ص ١ ج : يخامشلا ، ١١ 0 ١٢ ص ٢ ج : : ينيجردلا 8 ٤١ ص : ايركز وبأ )١٤٧(

 )١٤٨( ص : ايركز وبأ ٤١ ، ج : ىلورابلا ناميلس ٢ ص ٣٥ .

 )١٤٩( ص : تافيلخ ضوع ١٠٨ .
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 . لبق نم اهنع

 اوءاج دقف ملعلا ةلمح مساب اوفرع نيذلا نوينطولا ةاعدلا ءالؤه امأ

 اهنم ءاج دقف رصم اما . برغملا دالب نمو رصم نم ةرصبلا ىلا

 ئ دابع نب دمحمو ئ ميهاربا قاحسا وبأو & )١٥٠٠( فورعملا نب بيعش

 & دمح نب رمع جرؤملا وباو 6 ةمقلع نب ىسيعو 6 عسيلا نباو

 ملعت يف نوبغارلا نويرصملا ءالؤه ءاج ىتم فرعنالو . )١٥١( مهلاثمأو

 اهيلإ اولصو مهنأ ودبيو ، ديدحتلا هجو ىلع ةرصبلا ىلا بهذملا لوصأ

 { رصم ل ا دعس نب ةملس روضح بقع ةرجهلل ين اثلا نرقل ١ لهتسم ف

 ودبيو ، هريدقت نكميال انمز ةرصبلا يف بهذملا ةسارذ يف اورمتساو

 عيبرلاو ةديبع ابأ مهضعب فلاخو | ةرم نم رثكأ اهيلع ددرت مهضعب نأ

 ىلا اوداع املو { )6١٥٦( ةيهقفلا رومألا ضعب يف هدعب نم بيبح نبا

 . نييرصملا

 تاهج نم اوتأ ةعبرأ اوناكف برغملا دالب نم اوءاج نيذلا امأو

 © لصألا يسرافلا متسر نب نمحرلا دبع مهو 6 ةفلتخم لئابق نمو ةفلتخم
 رارد نب ليعامساو { يوازفنلا يلبقلا دواد وباو & يتاردسلا مصاعو

 حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأ ةرصبلا يف مهيلا مضناو { يسمادغلا

 )١٥٠( ج : ريسلار يخامشلا دنع فورعملا نب بيعش مسا درو ١ ص ١٠١ ١١٠. ١٣١ . ٣٣!١(
 فورعملا وبأ بيعشو ، فرعملا بيعش فورعملا وبأو & فورعملا وبأ بيعش رهف { ةفلتخم لاكشأب .

 ج) يناسارخلا مناغ نبال ىرغصلا ةنردملا ف همسا دروو ١ ص ٧( وهو . فورعملا نب بيعش مساب

 يف يخامشلا شاع انيب ى بيعشل ارصاعم ناكو ةرجهلل يلانلا نرقلا يف شاع امناغ نأل . حصألا
 ةرجهلل رشاعلاو عساتلا نرقلا .

 ٤٩ ٥ ص ١ جر هتاقبط ف ينيجردلاو . ٩٠( صر ةمئألا ريس هباتك ف ايركز ابأ نأ ظحاليو

 ىلعو يخامشلا ةقد مدع ىلع لدي امم } مناغ يبأ ةنودم يف درو امب اذخأ دق ٢٧٤( ص ! ج
 . ينيجردلا نع لقان درجم وه يخامشلا نأ عم . يرصملا يضابألا ملاعلا اذه مسا يف هفيحصت

 . ١٧٣٣ رص . ينايرلا دهملا تاقلط : يناسلا ا ١٨٣ } ١٨٤ ص 0 ةيضفلا دوقعلا : يثراحلا ملاس (١٥١ر

 . ٩٧ {{ ١٣٤ ص ١ ج . ريسلا : يخامشلا )١٥٢(



٨٥ 

 نأ ىلع ةعبرألا هئالمز عم دهاعت يذلا )"١٥( لصألا ينميلا يرفاعملا

 ءانبو . ةرصبلا يف مهتسارد ءاهتنا دعب اوراس انيأ ةدحاو مهتهجو نوكت
 مهدالب ىلإ مهتدوع دنع ايبيل لإ مهعم باطخلا وبأ لحر دقف كلذ ىلع

 يفو سلبارط ةقطنم ىف ةيضابألا ددع رثكو 0 اهيف ةوعدلا اورشن ثيح

 برغملاو ةصاخ ةفصب قدألا برغملاو ةيقيرفإ ةيالو يفو ةسوفن لبج

 ةيضابألل روهظ ماما لوأ هرايتخاب رمألا ىهتناو ،ةماع ةفصب طسوألا
 . ٤٠ ١ه/ ٧٥٧م )١٨٤( ماع يف

 بهذملا راشتنا نأ ةيضابألا نم ةبراغملا بتك ةسارد نم ودبيو
 ةدوع نأل { مهيلا انرشأ نيذلا ملعلا ةلمح لوصول ريثكب اقباس ناك
 /ه١ ٤٠ ماع يف باطخلا يبأ ةلود مايق برق الإ نكت مل ءاملعلا ءالؤه

 ىنعمو . تاونس سمخ زواجتت ل ةرصبلا ىيف يف مهتسارد نأ اك 0 ٧ ٧

 ةلودلا نأل 0 ةرصبلا ىلا مهليحر لبق ارشتنم ناك بهذملا نأ كلذ

 ناكو ، ةيضابألا نم ربربلا دي ىلع الإ مقت مل باطخلا وبأ اهماقأ يتلا
 ددعلا اذه نيب بهذملا رشتني نأ , & اريبك ربربلا ءالؤه ددع

 ةدوع ىلع اقباس ناك راشتنالا اذه نأ دبالو ث ةليلو موي يف ريبكلا
 اذه ناكو © ةليوط ةرتفب برغملا دالب ىلا ةسمخلا ملعلا ةلمح

 ةيضابأ نم هفلخ نم دوهجو دعس نب ةملس دوهجل ةجيتن راشتنالا
 دالبلا هذه ىلا ةرصبلا ةيضابأ نم هدعب لصو نم وأ {&© )١٠٥( برغملا

 . باطخلا ييأ ةلود مايق ىتحو ةرجهلل يناثلا نرقلا لهتسم ذنم

 بهذملا ىلع ربربلا لابقإ ديازت ىلعو اضيأ كلذ ىلع ليلدلاو
 { باطخلا يأ ةلود مايق :لبق ةريبك ةوق اوراص مهنأ ىلعو 0 يضابألا

 . ١٩١ ، ٢٠ ص ١ ج : ينيجردلا ، ٣٠ ص ١ شماه : يكلاملا ريغصلا نبا ۔ ٥٤ ص : ايركز وبأ )١٥٣(
 ةعبطلا } ةرهاقلا ، ةبهو ةبتكم { رئازجلا يف ةيضابألا : رمعم ىحي ىلع \ ٥٧ _ ٥٩ ص : ايركز وبأ )١٥٤(

 . ١٣٠١ ص 90 م٩٧٩١ ةنس ى لوألا

 )١٥٥( ج . ةيضايرلا راهزألا : يلورابلا ناميلس ٢! ص ٣٥ .
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 دوعسم نب هللادبع وهو مهئامعز لوأ عرصمل ماقتنالا نم اونكمت مهنأ

 دبع هيخأ لبق نم سلبارط يلاو بيبح نب سايلإ ناكو . يبيجتلا
 اذه لتق دق ء اهيلع بلغتملاو ةيقيرفإ يلاو يرهفلا بيبح نب نمحرلا

 ةسوفنو سلبارط ةيضابأ هبراحف . م٧ ٤٥ /ه ١٢٧ ماع يف ميعزلا

 دعب ىندألا برغملا دالب مظعم ىلع اولوتساو مهتوق تدادزاو 3 هولتقو

 هليمزو ، يدارملا سيق نب رابجلا دبع نيديدجلا مهيميعز لوح اوفنتلا نأ

 . هل اريزو يناثلاو امامإ امهدحأ ناك ثيح ، يمرضحلا ديلت نب ثراحلا

 لوقي امك اهب ةطيحملا دالبلاو سلبارط لك ىلع ةيضابألا ىلوتسا امهلضفبو
 ، بيبح نب نمحرلا دبع اهلسرأ شويج ةدع اومزهو { مكحلا دبع نبا
 .ةماما لوأ اماقأو ، )“26١٥( ثراحلا هليمزو رابجلا دبع رمأ لحفتساو

 ءارش ةماما ربتعت يهو ، »“١٥( ىندألا برغملاو سلبارط يف ةيضابألل
 . )“0١٨ يغبو ملظ عفد ببسب الا اماقام اهنأل ، روهظ ةماما تسيلو

 تناك نإو ث امهلتق نم ةياهنلا يف بيبح نب نمحرلا دبع نكمت دقو
 . )٩}١( رخآلا امهنم لك لتقف التتقاو افلتخا امهنأب لوقت ةياور كانه

 شويج اومزهي نأ ىندألا برغملا يف ةيضابألل نكميال هنأ يعيبطو
 اولصاويو ةمامالا هذه اوميقيو سلبارط اولخديو بيبح نب نمحرلا دبع

 ناك اذإ الإ ، ناتك ةرتف دعب رابجلا دبعو ثراحلا لتقم دعب ةرونلا

 يبال نكي مل اك . 2١٦٠ ةشيرجو ةراوهو ةسوفن لئابق نيب ةصاخو
 اذإ الإ ةمامالا هذه مقي نآ روهظ ةمامإ لوا ىلوت يذلا وهو باطخلا

 . ١٢٩}{ ١٣٠ ص : يوازلا دمحأ رهاظلا ، ٢٢٤ . }{ ٢٢٥ ص : مكحلادبع نبا (٦٥١ر

 . ٢٣٧ ص ٠ دوقعلا : يثراحلا ملاس )١٥٧(

 . ٦٤ ص : يريرحلا ىسيع دمحم 0 ٢٤ ص ١ ج : ينيجردلا (٨٥١ر

 . ٢٢٥ ص : مكحلا دبع نبا (٩٥١ر

 . ٢٢٥ ص : مكحلا دبع نبا ء ٥٧ ٨8 ٦٨ ص : ايركز وبأ )١٦٠(



٨٧ 

 اذا وأ ‘ لقألا ىلع مهيفلاخم فصن ددع نع لقيال ةيضابألا ددع ناك

 دعاوق كلذب لوقت اك ةمامالا هذه ةماقإل ةيفاكلا ةوقلا مهسفنأ يف اوسنأ

 هسفن بهذملا )١٦١() ٠

 ةلمحل ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ هلاقام وه كلذ ىلع ليلدلاو
 اذإ نولعفي امع هولأسو مهدالب ىلا ةدوعلا اودارأ امدنع ةبراغملا ملعلا
 مهسفنأ ىلع نوميقيأ ء ةيفاكلا ةوقلا مهدالب يف مهيدل ترفاوت

 ينعي امم ، باطخلا يبأ ىلا راشأو دييأتلاو ةقفاوملاب مهيلع درف ؟.. امامإ
 . )١٦٢( يأ نإ هلتقب مهرمأو { ةمهملا هذهل هرايتخا

 ماقأو ، روهظ ةمامإ لوأ ةماقإ نم باطخلا وبأ نكمت دقف لعفلابو
 رفاوتل الإ كلذ نكي مل و ، ىندألا برغملا دالب يف مهل ةلود لوأ ةيضابألل
 نيب بهذملا راشتنا ببسب الإ رفاوتلا اذه نكي مل و ، ةيضابالا ددع

 ريبكلا ةاعدلا طاشنل ةجيتن الإ راشتنالا اذه نكي مل و ، ربربلا نم ريثك

 ةوعدلل امعد ةسمخلا ملعلا ةلمح لوصو ناكو ء ةرتفلا هذه ي

 ةيالو اولوتو ، باطخلا يبأ ءاول تحت شويجلا اوداق دقف 3 ةلودلاو
 متسر نب نمحرلا دبع وهو مهدحأ راصو © )١٦٢( هنع ةباين نادلبلا
 /ه٠٦١ ماع رئازجلا دالبب ترهات يف ةيناثلا ةيضابألا ةلودلا سأر

 سانلا نيب بهذملا رشتنا هئالمز يديأو هيدي ىلعو & )١٦٤( م ٦

 نم نيريثكلا تمض يتلا ثحبلا تاقلحو سرادملا اوماقأ نأ دعب

 رئاس ىلا بهذملا نولمحي ةاعد { اوملعت نأ دعب اوراص نيذلا بالطلا
 نيذلا خياشملاو ءاملعلا نم ريبك ددع مهنيب نم غبنو ، نادلبلاو ءاحنألا

 . ٨٨ ص : تافيلخ ضوعو .روشاع حاتفلا دبع )١٦١(

 )١٦٢( ص :ايركز وبأ ٥٦ .

 )١٦٣( ص . قباسلا ردصملا ٦٢ }. ٦٥ .

 )١٦٤( ص : ريغصلا نبا ٢٨ ٣١ ، ص : ايركز وبأ ٨١ _ ٨٢ .



٨٨ 

 رابكلا ءاملعلا ةبترم ىلإ مهنم ريثك لصو ىتح بهذملا ةسارد يف اوقمعت
 & ءاملعلا ءالؤه نم تاعملا ءامسأب تاقبطلا بتك تلفح دقو ، نيتفملاو
 ةيضابأ نيب ةيفاقثلا تاقالعلا نع انثيدح نيح مهضعبل ضرعنس ام

 اهب رشتنا يتلا ىلوالا ةليسولا نع اذه . قرشملا ةيضابأو برغملا
 يهف ةيناثلا ةليسولا امأ & برغملا دالبو رصم يف يضابألا بهذملا

 ١ جحل .

 : ج لا __ ب

 دعاس © يضابألا بهذملا رشن يف ةماهلا لئاسولا نم جحلا ناك
 يف مهنم ريثكل ناكو ، مهجح ةرثكب اورهتشا ةيضابألا نأ كلذ ىلع
 ىلا مهناوخإ نم نيرداقلا ريغ اهيلع نولمحي لبإلا نم بئاجن ةرصبلا
 ديز نب رباج بهذملا مامإ رهتشا دقو . )“١٦( ةضيرفلا هذه ءادأل ةكم

 هدلقو ، )`١٦( ةرم نيرشعو اعبرأ رمتعاو جح هنإ ىتح ةجح ةرثكب
 هرثأ كلذل ناكو ث ةيضابألا نم هذيمالتو هعابتأو هناوخإ لمعلا اذه يف
 يف راصمألاو راطقألا فلتخم نم بهذملا ءاملع نيب ءاقللا دايدزا يف

 ءالؤه اهب رمي يتلا نادلبلا يف بهذملا رشن يفو ، ةهج نم جحلا مسوم
 & ةيناث ةهج نم ةدوعلا ةلحر يف مأ باهذلا ةلحر يف ءاوس جاجحلا
 ةهج نم ةكم يف ةيضابألا ريغ نم نيرخآلا جاجحلاب مهئاقل ءانثأ مأ
 . ةثلاث

 ةيضابألا جاجحلل ةطحم يفارغجلا اهعقوم مكحب رصم تناك دقو
 جاجحلا ءالؤهل دبال ناكو ث نادوسلا دالبو ايقيرفإ لامش نم نيمداقلا

 )١٦٥( ج : ينيجردلا ٢ ص ٢٤٠=“©{ ج : يخامشلا ١ ص ٨٩ .

 )١٦٦( ج : ينيجردلا ٢ ص ٢٠٨ “©{ ص : راحلا ملاس ٩٩ .

 



٨٩ 

 ضعب وأ اماع ةداع اهيف نوميقي اوناك مهنأ كلذ 0 اهيف ارثأ اوكرتي نأ
 هذه ءادأ لضفي نمل ماوعأ ةدعو 3 ةدحاو ةرم جحلا ديري نمل ماع

 بتك يف تدرو ةريثك كلذ ىلع ةلثمالاو . ةيلاتتم تارم ةدع ةضيرفلا

 ءاملعلا دحأ نع يضابألا مالس نبا انل هاكحام اهنم 5 ةبراغملا ةيضابألا
 اذه نأ نم يسوفنلا دامحل ابحاص ناك يذلاو ةيضابألا نم ةبراغملا

 ةرم جح مث ةنس ةكمب رواجو ، م٦٨٨ /ه٢٧٢ ماع لبق جح ملاعلا
 ةرملل رصم نم جحلا داعأ مث اهب ماقأو رصم ىلإ فرصنا م 3 ةيناث
 م٦٨٨ /ه ٢٧٢ ماع دعب مالس نبا هب ىقتلاو هدالب ىلا داعو ى ةثلانلا

 برغملا دالب يف ةساملجسب ةفورعملا تلاليفات ةنيدم ىف
 . )١٦٧( ىصتألا

 دمحم بينملا وبأ وه ريبك يضابأ يبرغم ملاع ىلا يخامشلا ريشيو

 دبع نب باهولا دبع مامالل ارصاعم ناك يذلا ىسوفنلا سناي نبا

 نآرقلا ريسفتل اسراد ءاملعلا تاقث نم ناك يذلاو ، متسر نب نمحرلا
 رفسلل اديهمت رصم ىلا لحر هنأ نم 3 )١٦٨( تاماركلاب اروهشم هلك

 نأ يخامشلا مالك نم رهظيو . جحلا ةضيرف ءادأل زاجحلا دالب ىلا
 مسق هنإ هنع لوقي ذإ ، ةديدع تارم ةضيرفلا هذه يدأ ملاعلا اذه

 ارئاز بهذي ماعو جحلل ماعف & جحلاو ةرايزلاو ملعلا بلط نيب هرمع
 رارد نب ليعامسإ دنع ملعلا أرقي ماعو . مامالا دنع ترهيت ىلإ
 نم مهيلإ انرشأ نيذلا ةسمخلا ملعلا ةلمح دحأ وهو ._ يسمادغلا
 دقف كلذ ىلعو . )١٦٩( لبجلا دهاشم يف هيف دبعتي ماعو لبق

 نمب يقتلي ناك هنأ دبالو ، تاونس عبرأ لك رصمب رمي ل اعلا اذه ناك

 )١٦٧( بوقعي ملاسو 3 زترافش قيقحت ، ةيضابأ رظن ةهجو نم هخيراتو مالسالا : يضابألا مالس نبا ،
 ص م٥٨٩١ ةنس ، ىلوألا ةعبطلا ، توريب & رشنلل أرقا راد ١٣ .

 )١٦٨( ج . ريسلا : يخامشلا ١ ص ١٣٧ & ص : ايركز وبأ ١٠٣ .

 )١٦٩( ج : يخامشلا ١ ص ١٣٧ ] ١٤٥ ١٤٨.



٩٠ 

 نم مهيلا انرشأ نيذلا نييرصملا ملعلا ةلمحو ةيضابألا ءاملع نم اهيف

 لمعيو رصم يف ةيضابالا ةكرحلا معدي فوس كلذ نأ دبالو 3 لبق

 . اهيف بهذملا رشن ىلع

 جاجحلاب ةكم يف ةرصبلاو نامع نم ةيضابألا جاجح ءاقل ناكو ت
 نيب هرشنو بهذملا معدت يف ريبكلا هريثأت هل كشال ةبراغملاو نييرصملا
 بيبح نب عيبرلاو ةديبع وبأو رباج ناك دقف . سانلا نم مهريغ

 ةرظانملاو ثحبلاو ملعلا تاقلح نودقعي بهذملا ءاملع نم مهريغو

 ىلع نودري اوناك ثيح هلبقو هدعبو جحلا مسوم ءانثأ ةنيدملاو ةكم يف
 دئاقع نونيبيو { >‘١٧( ملعلا نورشنيو يواتفلا نوقليو ةلئسالا
 نم ريثك ناكف ى ةاواسملاو ةلادعلا ةماقإ نم هيلا فدهي امو بهذملا
 اولوحتي نأ نونبلي الف لاوقألا هذهب نورثأتن ةبراغملاو نييرصملا جاجحلا
 حياشم ىلا نواجلي اوناك مهدالب ىلإ ةدوعلا دعبو & بهذملا اذه لإ

 ىلع ملعلا نوقلتيو مهنع نوذخاي دالبلا هذه يف نيدوجوملا بهذملا
 ريثك نيب بهذملا رشنل لئاسولا مهأ نم جحلا ناك كلذلو . مهيديأ

 اوناك نييمتسرلا ةمئالا نأو ةصاخ © برغملاو رصم يف سانلا نم
 مهسفنأ مه اوناكو ، ةضيرفلا هذه ءادأ ىلع عيجشتلا نع نورتفيال

 . اهب نوموقي

 متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو
 زاجحلا دالب ىلا اهجوتم ايبيلب ةسوفن لبج ىلا رئازجلاب ترهات نم لحترا
 هوتفأ ةرصبلاو رصم ف ةبضابالا ءاملع نكلو ئ ةضيرفلا هذه ءادال

 مغرو . (٧١ا) نييسابعلا ناودع نم هيلع افوخ جحي الأ هوحصن وأ
 هديفح مهنم 0 جحلل زاجحلا دالب ىلا هدافحأ بهذ دقف فواخملا هذه

 . ١٤٥. ١٤٨ ص ١ ج : يخامشلا ، ١٣ ص : يضابألا مالس نبا (٠٧١ر)
 . ١٤٠ ص ١ ج : يسخامشلا (١٧١ر)



٩١ 

 ةكم يف هيلع ضبقلا نم سابعلا يتنب لامع نكمت يذلا حلفأ نب دمحم

 نم ةليوط ةرتف انيجس لظو ث اهب نجس ثيح دادغب ىلإ اهنم هولمحو
 ناظقيلا يبآ مامإلا نب ناظقي بهذ اك . ةياهنلا يف هنطو ىلإ داع مث نمزلا

 . )١٧٦( م٤٩٨ /ه١٨٢ ماع يف ضرغلا سفنل زاجحلا دالب ىلإ

 هذه ءادأ ىف يف مهتمئأ نع اسامح نولقيال ةيضابألا ةبراغملا ناكو

 راطخأ نم فوخ نود اهب اوموقي نأ مهيلع لهسلا نم ناكو ئ ةضيرفلا

 اوناك مهنأ كلذ . سابعلا ينب وأ ةيمأ ينب لامع يذآل ضرعتلا

 راجتلا ةبحص يف نوجرخي اوناكو 3 ةراجتلا يف لمعلاب نورهاظتي
 ةيضابا نا ةيضابالا رداصملا ركذتو . مهجح رتك كلذلو ئ مهلفاوقو

 ذإ ، اجح سانلا رتكأ اوناك باهولا دبع مامإلا دهع يف ةسوفن لبج
 نم غلب دقو . مهدالوأو مهاسن مهعم نيبحطصم نوجحي اوناك

 روكذلا دالوألا نم ةئامثالث دحاو بكر يف مهل دلو هنأ مهددع ةرثك

 . )١٧٢( طقف

 . جحلل ةلحر نم رثكأب ةيضابألا مايق نع تاراشإلا دراوتتو

 ناتأ ىناطفألا رفعج نب ىسوم رجاهم يأل ناك هنأ ينيجردلا ركذيف

 يتغيوتلا نسحلا ابأ نأ ك & )١٧٤( تارم عبس اهيلع جح رامح يأ

 اريثك اهقفو املع عمج دق ناك يذلاو رايخألا تاداسلا نم ناك يذلا

 خيشلا رتي دمحم ابأ نأو ، ”}“}١٧( اضيأ تارم عبس هل ناتأ ىلع جح

 جحو دجاسم عبس ينب ك ىوقتلاو حالصلاب رهتشا يذلاو ينالغاولا

 يوازفنلا يلع نب ليعامسا رهاط وبأ كلذكو . (١!٦١٧ا) تاجح عبس

 . ٨٣ ص ١ ج : ينيجردلا ، ١٠٢. ١٠٤ ص : يكلاملا ريغصلا نبا )١٧٢(
 )١٧٣( ج : ينيجردلا ٢ ص ٣٢٥ | ج : يخامشلا ١ ص ١٩٥.

 )١٧٤( ج : ينيجردلا ٢ ص ٣٠٧ | ج : يخامشلا ١ ص 0١٧٧١ ١٧٢ .
 )١٧٥( ج : يخامشلا ٢ ص ١٨٧ .

 )١٧٦( ج . قباسلا ردصملا ٢ ص ١٤٥ .



٩٢ 

 ىأ ) ةعبسلا مايألاب جح ىتح ةكمب رواج ا ايقت اعرو املاع ناك يذلا

 مايأ نم نيعم موي يف عقت تناك اهنم ةدحاو لك تارم عبس رجح هنأ
 هذه هتدافأ دقو . ةكم يف هتماقإ لوطب الإ كلذ تأتيالو © عوبسألا
 قشع نم غلب دقو . )١٧٧( ريبك ناويد فيلأت ىف ف ةليوطلا ةماقإلا

 اولاق ناسنا حدم اودارأ اذإ اوناك مهنأ ةضيرفلا هذه ءادأل ةيضابأل

 جاحلا وهو 3 هدج اذكو ا اجاح هوبأ ناكا : هنع

 . )‘١٧٨( “‘... جاجح

 لب 0 ترهات وأ ةسوفن ةيضابأ ىلع ةرصاق جحلا ةرثك نكت مل

 ىتح ةيضابألا اهيف شيعي يتلا نادلبلا نم امهريغ يف كلذك تناك

 ةبوعص مهعنمت ملف ث ءارحصلا بهايغ يف نادلبلا هذه تناك ولو

 . ةضيرفلا هذه ءادأ نع راطخألل ضرعتلاو رفسلا قاشمو قرطلا

 عقت ةنيدم يهو © ةيضابألا نالجرو ةنيدم لهأ مايق ىلإ رداصملا ريشتو
 رداصملا انربخت اك . »١٧١( ةضيرفلا هذه ءادأب { ةيرئازجلا ءارحصلا يف

 ىلع ىربكلا ءارحصلا يبونج عقت يتلا ةليوز ةنيدم لهأ نأب اضيأ
 تيبلا نوجحي مهلك" ” اوناكو ةيضابالا نم اوناك داشت دالب فراشم

 . )١٨٠( “‘مارحلا

 يف نوقتلي اوناك نادوسلاو نييرصملاو ةبراغملا جاجحلا نأ كشالو
 © مهريغو نييرصبلاو نيينامعلا ةيضابألا ءاملعب جحلا مسوم ءانثأ ةكم
 مهدالب ىلا نودوعي ممت 0 مهيديأ ىلع نوملعتيو مهنع نوذخ أي اوناكو

 يئدابم مهنيب نوثبيو ، هوملعت امو هوفرعام مهناوخإ نوملعي ثيح
 )١٧٧( ج . قباسلا ردصملا ٢! ص ١٣٥ _ ١٣٦ .

 )٧٨ ١) ج . قباسلا ردصملا ٢ ص ھ٢٠ .

 )٧٩ ١) ج . قباسلا ردصملا ٢ ص ١١٨

 © م٥٨١ ٠ ةنس . نديل ، يبوقعيلل نادلبلا باتك نم ذوخأملا برغلا ةفص باتك : يبوقعيلا (٠٨١ر)

 . ٣٤٥ ص .3 م١٩٨١ ةنس 0 نديل 0 ةسيفنلا قالعألا : هتسر نبا 0 ٦6 ، ٧ ص



٩٢ 

 نأو اميسال 5 اريبك اراشتنا بهذملا دادزيف ةلادعلاو ةاواسملا يف ةيضابألا

 عسوأ ىلا راشتنالا اذهب تعفد جحلاو ةاعدلا ريغ ةثلاث ةليسو كانه

 . ةراجتلا يه ةليسولا كلت & ىدم

 : ةر ا جتلا _ ج

 نيب بهذملا اهب رشتنا يتلا لئاسولا مهأ نم ةليس و ةراجتلا تناك

 نم اهريغ كلذ ف تقاف امبرو ئ برغملاو رصم يف سانلا نم ريثك

 ؤ نيعم نمزب ةددحملا همساوم هل جحلا نال { اهنع انثدحت ىتلا لئاسولا

 نم درت ةراجتلا لفاوق تناك ذإ 0 عطقنيال لمع ىهف ةراجتلا امأ

 © ماعلا لوط برغملا دالب ىلا مث رصم ىلا اهنمو ةدج ىلا نامعو ةرصبلا
 قرشملا دالب ىلا اهنمو رصم ىلا درت ةيبرغملا ةراجتلا لفاوق تناك اك
 . ةرمتسم ةفصب ةرصبلاو نامع اهنمو

 يراجتلا لدابتلا اذه يف ماه رودب حضاو وه اك رصم تماق دقو

 ةطحملا وأ لصولا ةقلح لثمت تناكو ، برغملاو قرشملا نيب ماق يذلا
 ةهج نم ةرصبلاو نامع نيب ةراجتلا اهيلع ربعت تناك ىتلا ةيسيئرلا
 بهذملا اهيف رشتنا كلذلو © )١٨١( ىرخأ ةهج نم برغملا دالب نيبو

 نم وأ قرشملا نم ءاوس نيمداقلا ةيضابألا راجتلا دي ىلع يضابألا
 يف عقت يتلا تاحاولا ىلا هارنم يف بهذملا اذه لصو ىتح برغلل
 نم ريثك يفو ربربلا نيب اضيأ رشتنا اك . )١٨( ةيبرغلا رصم ءارحص
 ةنيدم ىلا لصو ىتح هفحز يف لصوو طسوألاو ىندألا نيبرغملا ءاحنأ

 )١٨١( ص : يسدقملا ٧٩ & خ رات نودب 0 دادفب . ينلا ةبتكم « كلامملاو كلاسملا : ةبذادرخ نبا ‘

 ص ٦٠. ١٤٧ -_ ١٤٨. ةبتكم . (كلامملاو كلاسملا) ضرألا ةروص : لقوح نبا

 ص . م٩٧٩١ ةنس ، توريب . ةايحلا ٤٧ .

 )١٨٢( ص : يدنكلا ١٥٣ .{ ص . ديرجلاب ةيضابألا : ةيجاب حلاص ٣١ .



٩٤ 

 نباو يبوقعيلا انربخأ ذإ ئ نادوسلا دالب دودح لوأ ربتعت يتلا ةليوز

 ينيجردلا انربخأ اك ، )٣+١٨( ةيضابأ اوناك ةنيدملا هذه لهأ نأب ةتسر

 اميف نييمطافلا شطب نم نيبراهلا ةيضابألل ذالملا تناك اهنأب

 دعب )١٨٤( .

 يف ةبراضلا ةنيدملا هذه لهأ قانتعا ىلا تدأ يتلا بابسألا نمو
 نم نيمداقلا ةيضابألا راجتلا قفدت ى يضابألا بهذملل ءارحصلا

 نم اهريغو ترهاتو ناوريقلاو سلبارط ىلعو اهيلع قرشملاو ةرصبلا
 ةليوز لهأ نيب سيل بهذملا راشتنا ىلا ىدأ امم & )}١٨( برغملا نادلب

 لثم ، نادلبلا هذه نكست ىتلا ربربلا لئابق نم ريثك نيب نكلو & طقف

 ينبو ةوارغمو ةليغمو 3 )٦“١٨( ةشرهو ةتازمو ةراوهو ةسوفن لئابق
 ‘ سلبارط لنم نادلبلا نم ريثك يفو & )١٨٧١( ةماتك و نييتانزلا نرفي

 ةركسبو & سيدابو © ةجوالو ى ةوازفنو ،© ةسوفن لبجو
 ز ةطاممس و 0 سنوتب ةماحلاو © ةطفنو © ةصفقو 0 ةيليطسقو ث رئازجلاب

 رمد ىنبو لارزب ىنب دالبو & )١٨٩( ةساملجسو 3 )١٨٨( ىرشبو

 يف طاوغألا ةحاوو ، ىصقألا برغملا دودح ىلع عقت يتلا نييتانزلا
 . )١٩٠( ةيلاحلا رئازجلا دالب بونج

 ليلد نادلبلا هذه يفو لئابقلا هذه نيب يضابألا بهذملا راشتناو

 )١٨٣( ص ، برغملا ةفص : يبوقعيلا ٧ ، ص . ةسيفنلا قالعألا : ةتسر نبا ٣٤٥ .
 )١٨٤( ج . برغملاب ياشملا تاقبط ١ ص ١٢٤ . ١٣٠. ١٥٦ .

 يف برغملا : يركبلا & ٣٦ _ ٣٧ ص : ريغصلا نبا & ٦ ص ، برغملا ةفص : يبوقعيلا (٥٨١ر
 . ١٠١ ص ، م١١٩١ ةنس . ةيناثلا ةعبطلا { نديل ، برغملاو ةيقيرفا دالب ركذ

 )١٨٦( ص 3 برغملا ةفص : يبوقعيلا ٥ & ص : ايركز وبأ ٦٨ ، ج : ينيجردلا ١ ص ٨٧ ..

 . ١٢٢ ص : يوازلا دمحأ رهاظلا (١٧٨١ر)

 . ٩٧ ص : ريغصلا نبا ٩٣ . )١٨٩( ص : لقوح نبا (٨٨١ر

 برغملا خرات ملاعم : سنؤم نيسح & ٣٥٢ ص : ةتسر نبا ، ٦٣ ص ، برغملا ةفص : يبوقعيلا (٠٩١ر
 . ٦٠١ص .3 م٠٨٩١ ةنس . لوألا ةعبطلا 5 ةرهاقلا & لبقتسملا عباطمو راد . سلدنألاو



_ ٩٥ 

 يراجتلا مهطاشن امأ ، لاجملا اذه يف ظوحلملا راجتلا رثأ ىلع حضاو

 نامع نم لك يف مهناوخإ نيبو مهنيب تماق يتلا ةيراجتلا مهتاقالعو

 وه اهلاجمف ، ىرخأ ةيحان نم برغملاو رصمو ةيحان نم ةرصبلاو
 اهريغ نعو تاقالعلا هذه نع ثيدحلل هصصخن يذلا يناثلا لصفلا

 . ىرخألا تاقالعلا عاونأ نم

 يف رثألا اذه لك جاجحلاو ملعلا ةلمحو ةاعدلاو راجتلل ناك اذاو
 يناثلا نرقلا ةيادب ذنم برغملاو رصم نم لك يف يضابألا بهذملا رشن

 لهو ؟.. هادمامو ؟.. راشتنالا اذه رهاظم يهام ىرتايف ئ ةرجهلل

 دالب اهتدهش يتلا ةجردلا سفنب رصم يف ةيضابألا ةكرحلا حاجن ناك

 ٣ _ برغملاو رصم يف يضابألا بهذملا راشتنا رهاظم :

 دالبو رصم يف يضابألا بهذملا راشتنا رهاظم نع انثيدح يفو
 ىلإو © هوقنتعا نيذلا ءاملعلا ىلإ ثيدحلا اذه يف ريشن نأ دبال برغملا

 اهماقأ يتلا لودلاو © اهيلا لصو يتلا نادلبلاو 5 اهيف رشتنا يتلا لئابقلا
 نع ثيدح نم كلذ يف دبالو . هئاملعو هلاجر دوهجب تماق يتلا وأ

 . ايناث برغملا دالب نع مت ج ال وأ رصم

 ء

 : رصم يف يضابألا بهذملا راشتنا رهاظم _ أ

 نيذلاو لبق نم مهيلا انرشأ نيذلا نييرصملا ملعلا ةلمح نأ كشال
 ةديبع يبأ همامإ دي ىلع بهذملا لوصأ يقلتل ةرصبلا ىلا اوبهذ دق اوناك

 . ةرجهلل لوآلا نرقلا نم لوالا عبرلا يف يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم
 نورشني اوذخأو ، ةرصبلا يف مهتسارد اوهنأ نأ دعب زصم ىلإ اوداع



٩٦ 

 اوغبنو © رابكلا هتاعدو بهذملا ءاملع اوراصو 0 نييرصملا نيب بهذملا

 ردقب نوعتمتي مهلعج امم ، ايتفلا ةجرد ىلا اولصو ىتح هقفلاو ملعلا يف

 © اضيأ ماكحلا نمو 3 نييرصملا نم مهينطاوم نيب مارتحالا نم ريبك

 3 لكاشمو رومأ نم مهيلع لكشأ اميف ف مهنوريشتسي نويرصملا ناك ىتح
 ةديبع يبألو ديز نب رباجل ةبسنلاب ةرصبلا يف لاحلا ناك امك امامت

 . هئالمزو

 ترمهات ىلإ ةيضابألا نييرصملا ءاملعلا ءالؤه تيص لصو دقو
 مهبتكو مهلسر نولسري اهتمئأ ناكف ، ةيضابألا ةيمتسرلا ةلودلا ةمصاع
 . يسايس وأ يهقف فالخ مهنيب بشني ناك امدنع ىوتفلا مهنم نوبلطي
 دبع نب باهولا دبع مامالا دارأ امدنعف . ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو
 لئاسملا ضعب يف ىوتفلا ذخأي نأ ةيمتسرلا ةلودلا مامإ متسر نب نمحرلا

 بيبح نب عيبرلا ةرصبلا يف ةيضابألا مامإب لاصتالاب فتكي مل
 دمحم يرصملا يضابألا يتفملا ىلإ اضيأ لسرأ امنإو ، يدزألا يديهارفلا
 . )١٩١( دابع نبا

 يتفتسي ناك امنإ ، طقف ماكحلا نم يتفتسي دابع نب دمحم نكي مل و
 دالب نم وأ رصم ءاحنأ نم هيلإ نوت اي اوناك نيذلا سانلا ةماع نم اضيأ

 ناك دقف . يرصملا قفوم ميهاربا وبأ ناك كلذكو . )١٦( برغملا

 ىمسي طاطسفلا ءايحأ نم يح يف هراد تناكو & رصمب ايتفم اهيقف
 هب ىقتلا اروهشم اهيقف نارقلاب املاع خيشلا اذه ناك و 8 تومرضح

 هذه نمو ك نالسارتيو نابتاكتي اناكو ، يبرغملا يضابألا مالس نبا دلاو

 يف ملاعلا اذه ىنكس ناكم ىلع مالس نبا لدتسا تابتاكملا

 )١٩١( ص : يضابأل امالس نبا ١٣١ ص : ايركز وبأ آ ٨٩ } ٩٧ ، ج : ينيجردلا ١ ص ٤٩ .

 ٦٩. ج : يخامشلا ١ ص ١٧٣١. ١٣٢ ١٤٠ .

 سفنب رخآ يضابأ ملاع دوجو ىلإ يخامشلا ريشيو 5 ١١٢١٢ } ١٩٨ ص ١ ج : يخامشلا )١٩٢(

 ١١٢ . ١١٣. ص ١ ج ريسلا ، رظنا . يلدم هيقف هنكلو 3 دابع نب دمحم وهو مسألا



٩٧ 

 طاطسفلا )١١٩٢( .

 ىسيع رهاطلا خيشلا ، اضيأ نيروهشملا نييضابألا نييرصملا نمو
 نمو رصم يف ةيضابألا يملكتم نم ناك يذلا يرصملا ةمقلع نبا

 ‘‘ ريبكلا ديحوتلا" , ىمسي هل باتك يف ضراع دقف ى اهئاملع قاذح

 عانقإلل ةيفاك ةلدأب يتأو ، ةثدحم هتافصو ةقولخم هللا ءامسأ نأب لاق نم
 . (٩٧١ث) ةلاسملا هذه يف ماتلا

 لهأ نم هنأ يخامشلا هنع لاق يذلا عسيلا نبا اضيأ كانهو
 اذه لعج دقف ث اميرك ايرث اروهشم الضاف اخيش ناك هنأو ، رصم
 3 ةريثك تاراقع نم هكلتمي امم قدانف ةرشع ريجأت عير وأ رجأ خيشلا

 مه ةيضابألا دنع نيملسملاب دوصقملاو . )‘١٨٩٨( نيملسملا ءارقفل ةق

 ناك بهذملا نأ كلذ ىنعمو . يضابألا .بهذملا نوقنتعي نمم .ل

 صصخ امل الإو ، نييرصملا نم ءارقفلا وأ ءاينغألا نيب ءاوس ارشتنم

 ءارقف ىلع اهب قدصتلل ةريفولا لاومألا هذه يرصملا يضابألا يرغلا اذه

 . نديرصما ةيضابألا

 : فورعلا نب بيعش وه ئ فورعم رود د يال خيراتلا ف 1 ناكو

 مامالا نإ ىتح ةيضابألا دنع ةريبك ةناكم يرصملا ملاعلا اذهل ناكو

 نب عيبرلا بناج ىلا هاتفتسا متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع

 قفوم ميهاربا وبأ لعلو . ١١٢١ ص ١ ج : يخامشلا . ١٣٦ ص : يضابألا مالس نبا )١٩٣)
 ريسلا ، رظنا ، يخامشلا هيلا راشأ يذلا يرصملا مهاربا قاحسا وبأ هسفن وه يرصملا
 . ١١٢ ص ١ ج . يخامشلل

 يضابأ ملاع دوجو ىلا ١٢١!١( ص ١ ج) يخامشلا ريشيو | ١١٢ ص ١ ج : يخامشلا )١٩٤(

 ءالؤه صرح اذام مهفن انه نم ، يكم هنكلو { ةمقلع نب ىسيع وهو مسالا سفن لمحي رخا
 ‘‘يرصملا” ةملكب نييرصملا نييضابألا ءاملعلا ءامسأ لييذت ىلع باتكلا

 )١٩٦( ج .قباسلا ردصملا ١ ص ١١٢١ .



٩٨ 

 مامالا هطعي مل يذلا نيدنف نب ديزي نيبو هنيب عازنلا راث امدنع بيبح

 ةوقو اذه بيعش ةناكم تغلب دقو . ةيالو وأ ابصنم باهولا دبع

 . اهيف ةمامالا يلوت يفو ترهات مكح يف عمط نأ هرمأ مظعو هذوفن

 دبعو نيدنف نبا نيب بشن دق ناك يذلا فالخلا كلذ الغتسم

 يف كراش ثيح ترهات ىلا اعرسم رصم نم جرخف ٤ باهولا

 هفادهأ قيقحت يف وه هلشفو نيدنف نبا لتقم ىلا تدأ يتلا ثادحألا

 . )١٩٦( لشفلاو ةبيخلا لايذأ رجي سلبارط ىلا داعف 0 ةمامالا ىف

 بيعش اهيف كرتشا يتلا ثادحألا هذه رمأ يف رظنلا تفلي اممو
 ةمئألا ريس باتك بحاص ايركز يأ لوق يرصملا فورعملا نبا

 وبأ مهنم ٤ هباحصأ نم ةفئاطب الخ اذه ابيعش نأ 0 مهرابخأو

 هباحصأ نم رفن ىيف ف جرخف { ترهات ىلا ريسملا ىلع اوقفتاو & لكوتملا

 (رصمب يأ) اهب ناك دقو . ةرامالا يف اعمط رصم خياشم ةروشم ريغب

 ملعو لضف ووذ خئاشم (ةيضابالا يأ) نيملسمل ةعامجل

 ةعامج رصم ىف ىف هل حبصأ بهذملا نأ كلذ ىنعمو . )0١٩٧ “‘.. عروو

 خياشم عابتألا ءالؤهو ةعامجلا هذهل ناك هنأ و آ نوريثك عابتأو ةريبك

 ىروشلا سلجم نولثمي خياشملا ءالؤه .ناكو 3 اذه بيعش مهنم نوديدع

 ةمق اضيأ لثميو ، اهيلع عزانتملا رومألا يف لصفيو ىوتفلا ردصي يذلا

 وحنلا اذه ىلع بهذملاف . ةماع نييرصملا نييضابألل ةبسنلاب ةطلسلا

 ف ىل لثمت ةمق هل تناكو ،© سانلا ةماع نيب ةرشتنم دعاوق هل تناك

 يلق اونوكي مل صنلا نم مهفي اك خياشملا ءالؤه نأو 3 خياشملا ءالؤه

 هوقفاوو هب اورث ات نيذلا هقافرو هباحصأ هل ناك هدحو بيعشف « ددعلا

 هيلا راشأ يذلا لكوتملا وبأ مهنم ؤ هفادهأ قيقحت يف هودعاسو هيأ ر ىلع

 )١٩٦( ص : ايركز وبأ ٨٩ _ ٩٧ ، ج : ينيجردلا ١ ص ٤٩ _ ٥٥ & ج : يخامشلا ١
 ص ٠ ٢٣ ١ _ ٤ ٣ ١ .

 )٩٧ ١ ) ص : ا يركز وبأ ٩٠ . ٩٢  0ج : يخامنلا ١ ص ٢٣٢ .



٩٩ 

 ىتح { رصم يف بهذملا راشتنا مظع ىلع ةدكؤم ةلالد لدي امم صنلا

 نوردقيال عابتأو ئ نوريثك خياشمو نوديدع ءاملع بهذملا اذهل حبصأ

 . ةرثك

 بهذملا ءاملع لك مه نآلا ىتح مهيلا انرشأ نيذلا ءالؤه نكي مل و

 دنع درو امم كلذ نيبتي & نوريثك مهريغ كانهف 3 رصم يف هخويشو

 ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع يذلا يضابألا مالس نبا

 ىسومو نامثع يبأ لثم 7 ءاملعلا ءالؤه نم ديدعلا ءامسأ نم ةرجهلل

 © يمرضح لئاو بويأ يبأو ، رصن نب دمحمو © رصن نب مشاهو
 عنصت ناكم قوف نكسي ناك يذلا يزاجحلا كلملا دبع نب دمحمو

 ةكم ىلا لسرت تناك يتلا ةوسكلا لماحملاب دصقي هلعلو ، لماحملا هيف

 اذه يسوفنلا تاردس هليمزو مالس نبا لباق دقو . ماع لك رصم نم
 . )١٩٨( م٤٦ /ه ٥٠٠ ٢ ماع لبق رصم يف يرصملا ل اعلا

 ماقأو برغملاب ةيضابألا ءاملع نم ملاعو خيش رصم ىلا يتأ دقو

 وه ملاعلا اذه . اهلهأو اهئاملع نم راصو انطوم اهذختاو اهنكسو اهيف
 دض ةروث يف كراش دق ناك يذلا ينايسولا فاتلز نب يلغي رزخ وبأ
 هنع افع مث & برغملا دالب يف زعملا ناك امدنع ىمطافلا هللا نيدل زعملا

 هكلم راد اهذختاو اهيلإ لقتناو رصم ىلا زعملا ءاج املو ، هيلا هبرقو زعملا
 نم هودارأ ام ملعلا ةبلط ملعيو سلاجملا ردصتي راصف © هعم هبحص
 ةغللاو هقفلاو لوصألاو ثيدحلاو نآرقلا مولع لثم ، ةفلتخملا ملعلا نونف
 . )١٩٩( ةريسلاو ةيبرعلا

 الإ هلوح فتلي نل يضابألا هيقفلا وأ ملاعلا نإف لاحلا ةعيبطبو

 )٩٨ ١( ص : يض ابأل ا مالس نبا ١٣٦ .

 )١٩٩( ص :ايركز وبأ ٢١٤ _ ٢٣١ | ج : ينيجردلا ١ ص ١٢١٠ .



_ ١٠٠ 

 نوديفتسي اوناك نيذلا بالطلا ءالؤه ةرثك ىلع لدي امم ، نويضابألا
 نيرخآلا بالطلا نم مهريغ هنم ديفتسي ناك امك ، خيشلا اذه ملع نم

 نيدفاولا ءاملعلا ءالؤه ىدل ناك امب نوبجعي بلاغلا يف اوناك نيذلا

 مهيلإ اوسلج نأ يف اسأب نوري الف { هقفو ملع نم نيميقملا وأ
 . بهذملا يف مهل مهتفلاخم عم ، مهدنع امب اوديفتسيو

 هملع بذج ذإ { ريبكلا يضابألا ملاعلا اذه ةبسنلاب ثدحام اذهو

 اهئاهقفو اهئاملع دسح رانأ امم رصم بالط نم ريثكلا ريزغلا ههقفو
 © ههقفو هملع غلبم ىلع فوقولل هرابتخاو هناحتما اودارأ مهنأ ىتح

 نأ ىلع لدي امم ، هنايبو هتجح ةوق اوفاخو اوعجارت ةياهنلا يف مهنكلو

 اهيلا لصو املو ، رصم ىلا هئيجم لبق مهيدل ةفورعم تناك هترهش
 نيدل زعملا ماقو © هترظانم اوكرت مث نمو © ةقيقحلا هذه مهيدل تدكات

 اراقعو ارايد”> هعطقأو ث هردقو هنأش نم عفرو يمطافلا هللا
 ةيضابالا بالطلا فافتلا دادزاو هلاح تنسحف .0 )٠٠!( ‘“تالغتسمو

 ةيضابألا :نم رفنلا اذه دوجو ىلع حضاو لكشب لدي امم ، هلوح

 كلذو ، ةيضابألا ملعلا سلاجم مايق ىلعو 5 ملعلل مهبلط ىلعو نييرصملا
 . ةيعيشلا ةلودلا رصع يفو ةرجهلل عبارلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف

 تام ىتح نأشلا ميظع ردقلا عيفر يضابألا ملاعلا اذه لظ دقو

 مكح (م٦٩٩ _ ٩٧٥ /ه٦٨٣ _ ٥٦٣ر) زيزعلا هنبا ىلوتو زعملا
 مل ةفيلخلا اذه نأ ودبيو . ةيمطافلا ةفالخلا نادلب نم اهعبتيامو رصم

 هلصي ناك امب هلصي مل و هدقفتي ملف 3 هب هيبأ لافتحا رزخ يبأب لفحي
 ربصو كلذ متك هنكلو ث رقفلاو زوعلل رزخ وبأ ضرعتف © هدلاو هب
 املو ، اهئاملع ةرظانم بلطي ةلزتعملا ءاملع دحأ رصم ىلا مدق ىتح

 . ٣٣ _ ٤١ ص ! ج : يخامشلا ،\ ١٤٠ _ ١٤٣ ص ١ ج : ينيجردلا \ ٢٣١ _ ٣٨! ص : ايركز وبا (٠٠٢ر)
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 ضعب هلد ، زيزعلا ةفيلخلا ةليحلا تيعأو رخألا دعب ادحاو مهيلع بلغت
 هرظانو يلزتعملا ىلإ يضابألا ملاعلا اذه يتأف & رزخ ييأ ىلع هلاجر
 هناش نم عفرو هربو زيزعلا هب ىنتعا ذئدنع ( هبلغ و همحفاو

 . )٢٠١( هردقو

 ةفالخلا رصع ءاضقنا دعب ىتح رصم يف يضابألا دوجولا لظ دقو
 . ماعلا كلذ يف ةيبويألا ةلودلا مايقو م ٢ ١ /ه٧٦٥ ماع يف ةيمطافلا
 ملعلا ةبلطب اهسسؤمو ةلودلا هذه سأر يلويالا نيدلا حالص ىنتعا دقف

 نولوط نب دمحأ سابعلا يبأ عماج مهنكسأ هنإ ىتح ةيضابألا نم

 لز مهمكح لعجو & رهش لك يف قازرالا مهيلع ىرجأو ، عساولا
 اميف هماكحأ ردصيو ء هتعاطل نوعضخيو هرمال نولثتمي مهنم دحاو

 دحال لعجي ل هنأ كلذ ىنعمو . تافالخ وأ لكاشم نم مهنيب ثدح

 نم هملع امل”؛ مهيلع ناطلس يأ اهيفظومو اهماكح و ةلودلا بابرأ نم

 نم مهليذ ةراهطو تاهبشلاو تالكشملا يف مهفقوتو مهمزحو
 اوعتمتو ءودهلاو ةنيكسلاو ملسلا ةايحب اومعن كلذلو 7 ‘تالالضلا

 ةدابعلاو ملعلا بلطل اوغرفتأ» مث نمو 3 اهماتهاو ةلودلا ةياعرب

 مه يذلا ريخلا ىلع نيعم لضفأ ناطلسلا لضف نم اودجوو
 قاور مش راص ىتح مهددع رتكو مهطاشن عستاف & )٢٠٦( ؤ ‘هليبسب

 ينازاتفتلا دعسلا قاورو ةبراغملا قاور لنحع رهزالا عماجلا ٤

 يداحلا نرقلا يف نولوط يحب ةسردم مهل تناكو 3 (؟٣٠) ةيكلاملاو

 عماجلا ف بالطلل نوسردي مهؤاملع ناكو ئ ةرجهلل رشع

 . تاحفصلا سفنو ئ نيقباسلا نيعجرملا ) ( ٢٠١

 . ٣ ص . يرئازج اي يبقع اي ةيضابألا فرعت مل نإ ةلاسر : شيفطأ فسوي دمحم )٢٠٢(
 . ٣٣ ص . قباسلا عجرملا (٣ ٢٠)
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 . )٢٠٤( رهزألا

 ةرهاقلا يف دوجو اذ نكي ركي م يضابأل بهذملا نإف لاحلا ةعيبطبو

 ليلدلاو ئ دالبلا نم + ةفلتخم ءازجأ يف عبطلاب رشتن 1 هنإ لب ا اهدحو

 نيب رشتنا دقف 0 7 ةيحان نم اهاصقأ ىلا لصو هنأ كلذ ىلع
 ىفو . )٢٠٥( ةيبرغلا رصم ءارحص قامعأ يف ةبراضلا تاحاولا ناكس

 نم غلب يضابألا بهذملا راشتنا نأ ىعذن وأ معزنال انناف ددصلا اذه

 ادودحم اراشتنا هناش يف ليق امهم اراشتنا ناك امنإ ، هغلبم نييرصملا

 يأ لعجت يتلا ةفاثكلا هذه . مهددع ةرثكو رصم ناكس ةفاثك مكحب

 هنأش الع امهم ةيلقأ ركف ةمكاحلا ةلودلا عم قفتيال ركف وأ طاشن

 . هردق لج وأ هعض و امس وأ

 ينبل ةعبات ةيالو تناك رصم ناف ةيناث ةيحان نمو 3 ةيحان نم اذه

 ماع ىتح ةيعبتلا نم عضولا اذه ىلع تلظو ث سابعلا ينبل مغ ةيمأ
 نأ فورعمو . ةينولوطلا ةلودلا اهيف تماق امدنع م٨٦٨ /ه ٢٥٤

 اهمعد ىلع نولمعيو ةنسلا بهاذم نوعبتي نييسابعلاو نييومألا
 هذه ضراعت يتلا ىرخألا بهاذملل نودصتي اوناكو 2 اهرشنو

 هذه ذيفنت ىلع نوموقي ةفلتخملا راصمألا ف مهتالو ناك و { بهاذملا

 )٤ ٢٠) نونفلاو راثالل يموقلا دهعملا ئ ةبرج يف ةيبهولا ةيضابألا دنع ةب !زعلا ماظن : يريبعجلا تاحرف ‘

 ص . م٥٧٩١ ةنس ، سنوت ٢٢٥ .{ ٢٥٨٢ .

 دمحم ريشيف . رخ أتم تقو ىتح رصم ف دوجو مه لظ ةيضابألا ن اب عجارملا ضعب ديفتو

 ةبلطلا هب دجوي لازام نولوط نبا عماج نأ ىلا (م٤١٩١ /ه٢٣٣١ تر شيفطأ فسري نبا
 مهدحو مهصخت اهنأو مهيلع ةفوقوم عماجلا اذه اهب دجوي يتلا سوماجلا ةلاكو نأو . ةيضابألا

 يضابألا بهذملا ىلا نوعدي اوناك نيذلا ةاعدلا ضعب هرصع يف دجوي لازال هنأو ، مهريغ نود ‘

 دمحمو . . يضرافلا يرمعلا ليعامسا نب ىفطصمو {© يرماعلا يخامشلا ديعس نب مساق كلذ لانم

 ةيضابألا فرعت مل نإ ةلاسر : رظنا) . ةرهاقلاب نولوط يحب ةيضابألا ةلاكوب يضابألا فسوي نبا 5

 ص ٢ . ٤( . دوجو ىلاو ةلاكولا هذه دوجو ىلا اضيأ يريبعجلا تاحرف روتكدلا راشأ دقو
 عقت ةروهشم ةبتكم يهو . ةينورابلا ةبتكملا ىمست ةبتكمو . ةيضابألا بتكلا اهيف عبطت ةعبطم

 ص ء ةيازعلا ماظن ، رظنار) . نولوط نبا دجسم برق ٢٦١( .
 ر٢٠٥( ص .رصم ةالو : يدنكلا ١٥٣ & ص . ديرجلاب ةيضابألا : ةيجاب حلاص ٣١ .

 م
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 نم يضابألا بهذملا نكمت مدع يف ريبكلا هريثأت هل ناك امم ، ةسايسلا

 . برغملا لهأ نم هب نكمت يذلا ردقلا سفنب رصم لهأ

 { ةيمأ يتنب مكح دض ةمئاد هبش ةروث ىف اوناك ةبراغملا نأل كلذ

 نييسابعلا وأ نييومألل لاحلا فصت مل و } سابعلا ينب مكح دض مت
 . كلذ ريغ ىلع رصم يف لاحلا ناك انيب { برغملا دالب يف ام اموي
 ىلإ اونكرو . ةملاسملاو ءودهلا ىلا مهتداعك نويرصملا نكس دقف

 .دالبلا خرات يف رثأ تاذ ريغو ةليلق تاروثب الإ اوموقي ملو © مهتالو
 امنإو ، مالسالا وأ برعلا ىلع ةروث ةدودحملا تارونلا هذه نكت مل و
 ضعب لبق نم طبقلاب انايحأ قيحي ناك يذلا ملظلا ىلع ةروث تناك
 يف نوفسعتيو طبقلا ءالؤه ىلع جارخلا نوديزي اوناك نيذلا ةالولا
 دض اوروثي مل مهنإف نويرصملا نوملسملا امأ . )٠٦!« مهنم هليصحت
 ف ةيضابألا ةاعدل رفاوتي ل هنإف كلذلو ث ردانلا ليلقلا يف الإ مهتالو

 دالب ىف ةيضابألا ةاعد نم مهئالمزل ترفاوت يتلا ةصرفلا سفن رصم

 نيملسملا نيب بهذملا رشن يف لالغتسا نسحأ اهولغتسا يتلاو ، برغملا
 ةريبك ةدايز بعشلا اذه دارفأ نيب ةيضابألا ددع رتك ىتح « ربربلا نم

 ةوقلاو ددعلا نم ردقلا سفن رصم يف مهل نكي مل انيب { ةدرطضمو
 . لماوعلا كلتو بابسألا هذهل راشتنالاو

 : برغملا دالب ف ربربلا نيب ىضابألا بهذملا راشتنا رهاظم ب

 ال برعلا مكح نم صلختلا نودوي لوقلا قبس امكو ربربلا ناك
 ينب مكح دض ةفينع تارونب اوماق كلذلو ، بابسأ نم هركذ قبس
 الود اونوكو © ليقارعلا همامأ اوعضوو مكحلا اذه اوفعضأو © سابعلا

 يف رصم : فشاكلا ةديس 0 رظنا . سابعلا ينبو ةيمأ ينب رصع يف رصم طبق تاروث نع )٢٠٦(
 . ٢٢٤ - ٢٢٨ ص . مالسالا رجف
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 ىلع ةيسابعلا ةفالخلا اومغرأ ةياهنلا ىف مهنإ ىتح . ةيضابأ ريغو ةيضابأ

 نأ لعب هلهأل برغملا تكرت ش نمو - ملستلاو ةميزهلاب فارتعالا

 . ءامدلاو لاملاو تقولاو دهجلا نم ريثكلا هعاضخإ ليبس يف تعاضأ

 عنمتو هجولا ءام اهل نوصت ةلود مايق ىلع اريخأ تقفاو نأ ثبلت مل و

 يه ةلودلا هذه تناكو © قرشلا هاجت فحزلا نم ةيبرغملا لودلا هذه

 ء ةيلخادلا اهنوئش ةرادا يف لماك لالقتساب تعتمت يتلا ةبلاغألا ةلود

 . (؟!٧٠) ةفورعم ةيلكش طباورب الإ ةفالخلاب طبترت

 نأ قبس امكو ، برغملا نادلب يف برطضملا ىسايسلا وجلا اذه يف
 رشتناو & ملعلا ةلمحو ةاعدلا دي ىلع ىضابألا بهذملا لصو 0 انركذ

 اوراصو هيف اوغبن ىتح بهذملا لوصأ اوسرد نيذلا ربربلا نم ريثك نيب
 نورقلاو نينسلا ىلاوتب ةريبك ةدايز مهددع دادزا دقو ،نيتفمو ءاملع

 نم ةيضابالا اهفلأ يتلا تاقبطلا بتك ألمت مهؤامسأ تراص ىتح

 يخامشلاو ينيجردلاو ينالجرولا . بتك ىلع علطي نمو . ةبراغملا

 ءالؤه ددع ةرتكل ارظنو . ةقيقحلا هذه هسفنب سملي مهريغو يداربلاو

 فرعتي نأ دارأ نمو 0 ماقملا اذه يف مهركذن نأ عيطتسنال انناف ءاملعلا

 . اهيلا انرشأ يتلا تاقبطلا بتك ىلع علطيلف مهطاشن ىلعو مهيلع

 هغلبام ىدم ىلع ةدكؤم ةلالد لدي ءاملعلا ءالؤه ددع ةرثك نكلو

 ةسوفن لئابق ةصاخو 5 مهلئابقو ربربلا نيب راشتنا نم يضابألا بهذملا
 نيبرغملا نادلب نم ريثك يفو ث ةوازفنو ةليغمو ةتانزو هتازمو ةراوهو
 غلبأ ناك يذلا عساولا راشتنالا اذهل ةجيتنو . )6٨!( طسوألاو ىندألا

 ةنس . لوألا ةعبطلا } تيوكلا {} تاعوبطملا ةلاكو } سابعلا ينب ةلود : ىفطصم ركاش (٠٢ا٧)

 خم رات يف تاسارد : ملاس زيزعلادبع ديسلا ء ٦٩٥ . ٦٩٦ . ٦٩٩ ص ١ ج . ما ٩٣٢٣

 نودب . ةيردنكسالا . ةعماجلا بابش ةسسؤم . (لوألا يسابعلا رصعلا) ٣ ج 3 برعلا

 . ٨٣. ٨٤ ص . 8 سلدنألاو برغملا حميرات ملاعم : سنؤم نيسح 0 ١٩٣ ص . خ رات

 . ٩٤ ص . رظنا (٨٠٢ر)
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 © اهنع انثدحت يتلا ةيخيراتلا فورظلل رصم يف ناك امع رثكأو عرسأو

 ةلود يه ىلوألا { برغملا دالب ىف نيتيضابأ نيتلود مايقل رمألا أيهت

 ثيح ى ةيضابألا ةيقيرفا ةلود اهيمسن نأ نكمي وأ ناوريقلاو سلبارط
 ةيالو ىمست تناك ناوريقلاو سلبارط اهيف عقت تناك يتلا ةقطنملا نأ

 © يمالسالا خيراتلا يف فورعم وه اك ىندألا برغملا دالب وأ 5 ةيقيرفا
 يبأ اهسسؤم ىلا ةبسن ث ةيباطخلا ةلودلا مساب اضيأ اهيمسن نأ نكميو

 يهف 7 ةيناثلا ةلودلا امأ . يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا
 برغملاو ةيقيرفا نادلب مظعم اهمكح لمش يتلا ةيمتسرلا ةلودلا

 .٠ ط۔..وألا

 ددع ةرثك نم هانركذام بناجب ىلوألا ةلودلا مايق ىلع دعاس دقو
 كلت 3 ةريبك ةجردب ربربلا نيب يضابألا بهذملا راشتنا حاجنو ةبضابألا

 اهب رمت تناك يتلاو ةقطنملا هذه اهب رمت تناك يتلا ةيخيراتلا فورظلا
 ةفالخ يه ةراهنم ةفالخ كانه تناك دقف ةفالخلا امأ . اضيأ ةفالخلا
 لكب لمعت تناك يتلا سابعلا ينب ةفالح يه ةديلو ةفالخو ةيمأ ينب

 يفو © نييومألا اياقب ةدراطم يفو ، اهناكرأ معدت ىلع دهجلا اهعسوام
 تناكو ، عساولا يمالسالا ملاعلا اذه يف اهذوفن رشنو اهمادقأ تيبنت
 . (؟٠) برغملا دالب يف يرجي ناك امع هلك كلذب ةلوغشم

 يتلا بورحلاو عئاقولا ءارج نم اريثك تناع دقف برغملا دالب امأ "
 8 م٠٤٧ /ه٢٢١ ماع ذنم برعلا نيبو ةيرفصلا ربربلا نيب تعلدنا
 برعلا نيب يرجي ناك يذلا يلبقلا عارصلا نم اضيأ ىناعت تناكو

 ةيسيقلا نيب تاراثو تابالقناو بورح لكش يف ، ضعبلا مهضعب

 دمحم . ١١٠٩ ١٦١. ٢٤٧ - ٢٥٢ ص ١ ج ج سابعلا ينب ب ةلود : ىفطصم رك اش )٢٠٩(
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 بيبح نب نمحرلا دبع دادبتسا نم اضيأ يناعت تناكو & »٠٠"( ةينملاو

 اهيلاو ربجأو م ٤٢٣ /ه ١٦ ماع ذنم دالبلا ىلع بلغت يذلا يرهفلا

 رشع نم رتكال اهمكحب دبتسا و اهترداغم ىلع ناوفص نب ةلظنح

 هتوخإ نيبو هنيب تماق نأ تاعارصلاو تافالخلا ثبلت مل و ، تاونس
 عرصمل ماقتنالل مهمامعأو هدالوأ نيب تاعارصلا تماق مم 3 هولتقف
 دحأ ناعتسا نآ تاعارصلا هذه تضتقاو { مهناطلس ةداعتسالو مهيبأ

 تكلمهأ يتلا ةيرفصلا ةموجفرو ةليبق مادقتساب رخآلا ىلع نيقيرفلا
 ‘ هيلا ةراشالا تقبسام ل اظملاو شحاوفلا نم تبكتراو لسنلاو ثرحلا

 . »٢١( ربربلا هيناعيام ىلإ ريثكلاو ريثكلا فاضأ امم

 شيعلا يف ربربلا ىدل ةديدش ةبغر دلوت ىلإ لاوحألا :هذه تدأ دقو
 & ةيمالسالا ةوخألاو ةلادعلا اهدوست ةلود لظ يف 3 مالسو ءوده ين

 هباحصأ ىلإو يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا يبأ ىلإ اولامف
 3 اهقيبطت نوديريو ئدابملا هذهب نوداني اوناك نيذلا ةيضابالا نم

 ةلودلا مايق نالعإ نم باطخلا ابأ اونكمو يضابألا بهذملا اوقنتعاف

 ماع يف كلذو ،نادلب نم اهلوحامو سلبارط يف ىلوألا ةيضابأل
 . )٢١٦( م٧٥٧ /ه٤١.

 امو ناوريقلا تلمش ىتح اعيرس ةلودلا هذه دودح تدتما دقو

 اذهل ةيخيراتلا فورظلا تأيه دقو . نادلب نم سلبارط نيبو اهنيب
 ةليبق نم مهصلخيل باطخلا يبأب ناوريقلا لهأ ثاغتسا امدنع عاستالا
 تلعفو ةنيدملا ىلع تلوتسا دق تناك ىتلا ةيرفصلا ةموجفرو

 اهئاسن ىدحإ نأ ةجردل ، نوملسملاو مالسالا هابأي امم ليعافألااهلهأب
 )٢١٠( ص . (نييومألا ءافلخلا رصعر ةيبرعلا ةلودلل يسايسلا ح راتلا : دجام معنملا دبع ٣١٥ . ٣٢١ .

 )٢١١( ج : يراذع نبا ١ ص ٧١ \ ص : يريرحلا ىسيع دمحم ٦٦ .

 )٢١٢( ص :ايركز وبأ ٥٧ _ ٥٩ .



 س ١٠٧

 ىل نإف ، نينمؤملا ريمأ اي دعب امأ"” : لوقت باطخلا يبأ ىلا تبتك
 نم اهيلع ةفاخم يريرس تحت اهت رفح ةرفح ىف ىف الإ اهزرحأ ل اتنب

 . 6١ “‘اهودسفي نأ ةيموجفرولا

 ىلع فحزو ى دنجلا هل عمتجاو ريفنلاب باطخلا وبأ رمأ كلذلو
 ىلا لصو ىتح نادلبلا نم اهيليامو سباق ىلع ىلوتساو ناوريقلا
 /ه١٤١ ماع يف ةنيدملا هذه نم اهجرخأو ةموجفرو لتاقف ، ناوريقلا

 يتلا هتلود نمض نادلب نم اهعبتيامو ناوريقلا تراصو ، م ٢٨
 ةنيدملا هذه عوبر يف نمألا بتتسا نأ دعبو . وحنلا اذه ىلع تعستا
 داعو & يسرافلا متسر نب نمحرلا دبع ةيعادلا هليمز اهمكح يف نيع

 ةلودلا تحبصأو { ةيقيرفا ةيالو هل تناد نأ دعب سلبارط ةنيدم ىلإ وه

 فرعي امل ةيقرشلا دودحلا ىتح اقرش ةقرب نم اهدودح دتمت ةيضابألا

 ةماتك يضارأو ةنيطنسق قطانم كلذ يف ام ، نآلا رئازجلا ةلودب

 . <>٤\}!}( نادلب نم اهريغو فيطسو

 نم ةديلولا ةلودلا هذهل ةصرفلا كرتي مل روصنملا رفعج ابأ نكلو
 يف ةيسايسلا هتطلسل اددهم راص يذلا وحنلا اذه ىلع ومنتو ربكت نأ

 لبق اوعاطتسا دق اوناك نييومألا نأو ةصاخ ،‘هلك ىمالسالا برغلا
 . مهسفنأل ةلود اهيف اوميقيو سلدنألا دالب اوعزتني نأ نيماعب كلذ
 © ةليسو ةي اب باطخلا ييأ ةلود ىلع ءاضقلا ىلع رفعج وبأ ممص "كلذلو

 ماع يف برغملا دالب ىلا يعازخلا ثعشألا نب دمحم هدئاق لسرأف

 ةميزه نم دئاقلا اذه نكمت العفو . ةياغلا هذه قيقحتل م١٦٧ /ه١ ٤٤

 هشيج نم فالآ ةرشع نم رثكأو هسفن باطخلا يبأ لتقو ةيضابألا
 . ٦٠ ص . قباسلا ردصملا )٢١٣(

 )٢١٤( ص © قب اسلا ر دصلملا ٠ ٦ نل ٦٥ ج :: ينيجر دلا ۔ ١ ص ٦ _ ٢٩ .\ ج : يخ امشلا ١

 ص ١١٦ س ١١٨ .



_ ١٠٨ 

 عازنلا ببسب كلذو ،ايبيلب ترس ةنيدم برق اغروات ىمست ةعقوم يف
 تمهتا ثيح ء ةراوهو ةتانز نيب ةكرعملا ليبق بشن دق ناك يذلا

 ةهبجلا عدصت ىلا ىدأ امم ، ةراوه ىلا ليمي هنأب باطخلا ابأ ةتانز
 رداصملا هيكحت اميف اذه 7 اهيلا انرشأ ىتلا ةجيتنلا ىلا ىدأو ، ةيضابألا

 . . )٢١٥( ةينسلا

 الإ نكي مل ةميزهلا ببس نأ ركذتف ةيبرغملا ةيضابألا رداصملا امأ

 رهاظت ثيح ، باطخلا يبأ هاجت ثعشألا نب دمحم اهعبتا يتلا ةعيدخلا
 ةدوعلاب مهل حمسي نأ باطخلا يبأ نم دنجلا بلطف ، رصم ىلا عجارتلاب

 مغرو . مهنع ثعشألا نبا ع وجرب رابخألا مهتءاج نأ دعب مهدالب ىلا

 الإ } مهل ثعشألا نبا اهديكي ةديكم هذه نأب مهل باطخلا يبأ ريذحت

 ىلا نويعلا تعرسأو ، مهعومج تقرفتف ، مهفقوم ىلع اورصأ مهنأ
 ضرألا يوطي اعجار ركف { باطخلا يبأ دنج قرفتب هربخت ثعشألا نبا
 برق ثعشألا نبا ع ومج هتيشغ دقو الإ باطخلا وبأ رعشي مل و 5 ايط

 نم ددملا بلطيو هدنج عمجتسي نادلبلا ىلإ هلسر لسراف ، سلبارط
 ثعشألا نبا عم لباقتو ، دادمألا هذه هيتأت ىتح ثيرتي مل و ، هلامع

 تهتناو م١٦٢٧ /ه١ ٤٤ ماع يف اغروات يف سيطولا ةيماح ةكرعم يف

 فالآ ةرشع نم رثكأ لتقمو باطخلا يبأ لتقب لبق نم انرشأ اك ةكرعملا
 دالب ينف اهمكح مدي مل ةيضابأ ةلود لوأ كلذب تراهناو ، هدنج نم

 . (؟٦١) تاونس عبرأ نم رثكأ برغملا

 ناوريقلا ىلا فحزلاب ماق رصنلا اذه ثعشألا نبا ققح نأ دعبو

 )٥ ١ ٢) ج : يراذع نبا ١ ص ٧١ . ٧٢ . ج ) هخيرات يف يبوقعيلا ركذيو ٢ ص ٣٨٥ . ٣٨٦)

 صر هتاحوتف يف يرذالبلاو ٢٣٤( نود ثعشألا نباو باطخلا يبأ نيب مادصلا ثادحأ
 ليصفت وأ ليلعت .

 )٢١٦( ص : ايركز وبأ ٦٠ - ٥.٧٢ ج : ينيجردلا ١ ص ٣٢ ٣٤٢ .{ ج : يخامنلا ١

 ص ١١٨ - ١٢٠ .



_ ١٠١٩١ 

 ابرغ هجتا يذلا متسر نب نمحرلا دبع اهنع رف نأ دعب اهيلع ىلوتساو
 ثعنشالا نبا ماقو ئ (رئازجلا دالب) طس والا برغملا دالب يف ترهات ىلا

 مهتدراطم يف هشويج تلصو ىتح مهارقو مهنادلب يف ةيضابألا عبتتب

 ةيضابألا خيش ل ىضابألا نايح نب هللا دبع مهسأر ىلعو ةيضابألا نم

 طسوألا برغملا ىلا نوقابلا رفو ، }“٠!( ةليوز ةنيدم يف مهسيئرو
 . )١٨!٢( متسر نب نمحرلا دبع ديدجلا مهميعز لوح اوفتلاو

 مهتلعج لب ث ةيضابألا دضع يف تفت مل مئازهلا هذه نكلو"
 نمحرلا دبع ديدجلا مهمامإ ناكو . محل ةديدج ةلود ةماقإ ىلع نوممصي

 كانه رقتساو طسوألا برغملا دالب ىلإ هجتا دق انركذ امك متسر نبا

 ترهات ىمست ةميدق ةنيدم دجو ثيح“(ججأ فوس) ىمسي لبج دنع
 سفن تلمح ةديدج ةنيدم اهنم ةبرقم ىلع اونبو هعابتأو وه ماقف

 انيصح القعمو ةيضابألل الئوم ةديدجلا ةنيدملا هذه تحبصأو ، مسالا
 ينب ةالو نم هريغ وأ ثعشألا نبا دي مهلانت نأ نم هيف اوعنتما مهل

 ىلع ءاضقلاب ةيقيرفا ةالو لغشناو ةصرفلا تناح امدنعو . سابعلا

 مكح دض ةيضابألاو ةيرفصلا اهب ماقو ، برعلا اهب ماق يتلا تارونلا
 { )١٩!( ةالولا ءالؤه نم ريثك لتقم ىلا تدأ يتلاو ى سابعلا ينب

 ترمهات يف ةيناثلا ةيضابالا ةلودلا مايق متسر نب نمحرلا دبع نلعا

 /ه٠١٦١ ماع يف كلذو ة ةيمتسرلا ةلودلاب خيراتلا يف فرع اميف

 ٧٧٦ م )٢٢٠( .

 ع

 لمش ىتح نمحرلا دبع ءافلخ رصع يف ةلودلا هذه ناطلس دتما دقو

 . ١٣٩ ص : يوازلا دجأ رهاظلا | ٧٣ ص ١ ج : يراذع نبا (١٢ا٧)

 )٢١٨( ص : تافيلخ ضوع ١٥٥١ . )٢١٩( ص . قباسلا عجرملا ١٥٦١

 )ر٢٢٠( ص : ايركز وبأ ٧١ ؟٧٢}0 ٨١ _ ٨٢ \ ج : ينيجردلا ١ ص ٤٣ .

 



١١٠ 

 ةقرب نم اهدودح تدتما ذا & طسوألاو ىندألا نيبرغملا نادلب مظعم
 ناوريقلا ةقطنم ادع اميف ، ”٢١!( ابرغ ناسملت ىتح اقرش سلبارطو

 © ةيقيرفا ةيالو نم يلامشلا فصنلا لمشت يتلاو اهب طيحت يتلا نادلبلاو
 تحنسو & ديدج نم هراهدزاو هتوق ىضابألا بهذملل تداع ش نمو

 قطانملا ىصقأ ىلا حاسناف © ةديدج قطانم يف هراشتنا رارمتسال ةصرفلا

 اهنمو © نالجروو تكمداتو نادوو ةليوز لثم ىربكلا ءارحصلا يف
 . )٢٢٢( نادوسلا دالب ىلا

 يتلا بتكلاف 5 برغملا دالب ىف ىلاا يمذلا راشتنا رهاظم .نم

 نأ لوقن نأ انه يفكيو { )٢٢٦( ةديدع ةلودلا هذه خيرات نع تثدحت

 ةدمل طس وألا و ىفدألا نيبرغملا نادلب مظعم مكحت ترمتسا ةلودلا هذه

 م٦٧٧ /ه٠٦١ ماع يف تماق نأ ذنم اماع نيثالثو اتسو ةئام تغلب

 اهمكحو ؟ م٨٠٩٦ ,/ه٦٩٢ ماع يف نييمطافلا دي ىلع تطقس . ىتح

 دبع مهو مهنم ةثالث مكح ث ةمئألا نم ةعبس متسر ينب نم
 )١٦٨ _ ٢٠٨ه/ ٧٨٤ متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا

 (م٤٥٨ )٢٠٨ _ ٢٤٠ه/ ٨٢٢٣ حلفأ هنباو ، ('٢ث}ُ (م ٢٣

 )٢٢١( ص : ريغصلا نبا ٤٥ .

 )٢٢٢( ص . رظنا ٩٢ ٩٤ . ص . قاتخملا ةهزن : يسيردالا ١١ .] ١٥ ،& ج : ينالجرولا ١

 ص ٩٤٢ .

 برغملل يسايسلا ءانبلا تامدقم : يريرحلا ىسيع دمح ، رظنا { ةيمتسرلا ةلودلا رات نع )٢٢٣(

 . يمالسالا

 نم ذخأتو ، ه١٧١ ماع يف ةمامالا ىلوت باهولا دبع نأ ىلا ةثيدحلا عجارملا ضعب ريشت )٢٢٤(
 ركذ ايسح ه ١٧١ ماع يف متاح نب حورو متسر نب نمحرلا دبع نيب تمت يتلا ةعداوملا

 هنبال ةعيبلا هيف تمتو نمحرلا دبع هيف يفوت يذلا خيراتلا اذه ةحص ىلع اليلد نودلخ نبا

 ١ جر يراذع نبا نكلو . ١٠٨( ص : يريرحلا ىسيع دمحم : رظنار) باهولا دبع
 نحنو . ه٨٦١ ماع يف باهولا دبع هنبا ةيلوتو متسر نب نمحرلا دبع ةافو لعجي ٦(( ص

 هنألو ، نودلخ نبا نم خيراوتلاو نينسلا ركذ يف قدأ يراذع نبا نأل خيراتلا اذه حجرن



١١١ 

 _ )٢٤١ _ ٢٨١ه/ ٨٥٥ حلفأ نب دمحم نب ناظقيلا وبأ هديفحو

 انيب ، ةلودلا هذه رمع نم اماع رشع ىنثاو ةئام تغلب ةدم (م٤٨

 )١٦٠ تاونس ينام متسر نب نمحرلا دبع اهسسؤم اهمكح
 يبأ نب فسوي متاح وبأ اهمكحو & (م٤٨٧ _ ٧٧٦ /ھه٨٦١

 )٢٨١ ٢٩٤ه/ ٨٩٤ ةنس ةرشع ثالث دمحم ناظقيلا
 ركب وبأ امه نامامإ الإ لقأ اددم اومكح نم كانه نكي مل و . (م٦

 ).٦٢٤ _ ٢٤١ه/ ٨٥٤ ادحاو اماع مكح يذلا حلفأ نبا

 ةدم اهمكح يذلا ناظقيلا يبأ نب ناظقي وهو ةمئألا رخآو ، (م٨ ٥

 ٠.(م٨٠٩ _ )٦٢٩٤ ٢٩٦ه/ ٩٠٦ نيماع

 { ةليوط اومكح نييمتسرلا ةمئألا مظعم نأ كلذ نم ظحاليو

 ٤ مهتلود ف لاوحألا بابتتسا ىلع لدي امنإف ءيش ىلع اذه لد نإو

 مهمكحب سانلا ع انتقا ىلعو مهتظقي ىلعو مهتريس نسح ىلع اضيأ لديو

 ةلود تراصو 4 طسوألاو ىندألا نيبرغملا ناكس بلغأ مهل ناد ىتح

 ةيضابألا ةلود تناك ذإ 0 ةيضابألا نم رحب ىف يف موعت ةريزجك :لمألا

 ةمق ةلودلا هذه تغلب دقو . بونجلاو برغلاو قرشلا نم اهب طيحت
 راهدزالا اذه نكلو 0 باهولا دبع نب حلفأ دهع يف دجملاو راهدزالا

 { ةلودلا دسج يف رخمت ماسقنالا لماوع تأدب ذإ ، اليوط مدي مل

 وهو باهولا دبع نأ ةيضابألا تاقبطلا بتك يف درو اكو فورعملا نم هنألو . هنم مدقأ
 يف بيبح نب عيبرلاو دابع نبا : ةرصبلاو رصم يف بهذملا خياشم يتفتسي لسرأ . ماما
 : يخامشلا : رظنا) ه٠٧١ ماع يف يفوت بيبح نب عيبرلا نأ فورعمو . جحلل هجورخ
 . ٠ ٤ ١( ص ١ ج . ريسلا

 3 ه١٧١ ماع يف تماق دق باهولا دبع ةمامإ نوكت نأ الوقعم سيلف كلذ ىلعو

 مجعم هباتك يف روابماز لبق نم اضيأ هب ذخأ يذلاو . هيلا انرشأ يذلا خراتلا ا وه حجرألاو

 تمت يتلا ةعداوملا نوكتو } ١٠٠( صر يمالسالا خيراتلا يف ةمكاحلا تارسألاو باسنألا

 ركذ 5 هيبأ عم سيلو ه١١ ماع ف باهولا دبع نيبو ةيقيرفا يلاو متاح نب حور نيب

 . ( ١٥١ ص ٢ ح 4 راهزألا : يلورابلا ناميلس . رظنا) رخآ عضوم يف هسفن نودلخ نبا

 ماع يف تسيلو ه٨٠٢ ماع يل هتافو نوكتف . اماع نيعبرأ مكح دق باهولا دبع ناك املو

 . ٨٧ ص ١ شماه : ايركز وبأ ، رظنا . ه ١



١١١ 

 /ه٤٩٢ _ )٢٨١ ناظقيلا يبأ نبا فسوي متاح يبأ دهع ذنم ةصاخو

 نب بوقعي همع نيبو هنيب عارصلا ماق نأ دعب . (م٦٠٩ _ ٩٤

 ترمهات نم جرخو ى ةمامإلاب هيخأ نبال ةعيبلا نع ضري مل يذلا حلفأ

 ماقاو سلبارط برغ عقت يتلا ةغاوز ةنيدم ىلإ لحرو 2 هل ابضاغم
 وبأ علخناو © نيلجرلا نيب تعلدنا نأ ةيلهألا برحلا ثبلت ملو 2 اهب

 نأ دعب ىرخأ ةرم اهيلإ داع مث ، همع اهالوتو ةمامإلا نم متاح
 8 ضيضحلا ىلإ تلصو ىتح ةيداصتقالاو ةينمالا عاضوالا تروهدت

 رايهناب لجع امم سانلا نيب ةليذرلا تشفو ةيقلخلا دسافملا ترهظ اك
 . (؟٥٢) املاوزو ةلودلا

 ةيضابأ ىلع اوضقني يك ةبلاغألل ةصرفلا لاوحألا هذه تأيه دقو
 ةسوفن لبج ةيضابأ ىلع ةصاخو ، مهمظعم ىلع اوضقيو ىندألا برغملا

 كلذو ، سنوت يف ديرجلا دالب ىلا ابرغ دتميو سلبارط بونج عقي يذلا
 ماع يف نيقيرفلا نيب تثدح ونام ةعقومب فرعت ةريهش ةكرعم يف
 ةلودلا بصع فورعم وه اكو نويسوفنلا ناكو . م٦٩٨ /ه٢٨٢

 اذه ماق امنإ"” ىمتسرلا مامالا لاق مهيفو ةيقاولا اهعردو ةيمتسرلا

 لاومأو ةسوفن فويسب يضابألا بهذملا دصقي نيدلا

 ةتازم " )٢٦٢٦( .

 لمحو لاتقلا ىلع نيرداقلا اهلاجر مظعم لتقو ةسوفن ىلع ءاضقلابو
 لاملاب نييمتسرلا دادمإ ةلصاوم ىلع ةرداقب ةليبقلا هذه دعت ل ٤ حالسلا

 فعضأ امم & )”٧!!٢( كلذ لبق لعفت تناك اك لاجرلاو حالسلاو

 )٢٢٥( ص : ريغصلا نبا ١١١ . ١١٦١ \ ص : يريرحلا ىسيع دمحم ١٧٤ _ ١٨٧ .
 )٢٢٦( ص : ايركز وبأ ١٥١٥١ & يجلا . د بيرعت . يسايسلا خ راتلا  ةيبلغألا ةلودلا : يبلاطلا دمحم

 ص ، م٥٨٩١ ةنس } ىلوألا ةعبطلا ، توريب ، يمالسالا برفلا راد } يدايصلا ٣٢٦ _ ٣٢٨ .

 )٢٢٧( ص . ايركز وبأ ١٥٤ _ ١٥٧ ، ج : ينيجردلا ١ ص ٨٧ _ ٩٠ ، يريرحلا ىسيع دمحم :
 ص ١٨٠ - ١٨١ .



١١١ 

 ىلع لمعي مل ترهات يف مهمامإ نأو ةصاخ 3 ريك دح ىلا نييمتسرلا
 همع ةبراحمب هلاغشنال مهتنم تقو نييسوفنلل ةدعاسملاو نوعلا ميدقت

 { ةلودلا ةبيه تطقس ش نمو © ةطلسلا ىف عماطلا حلفأ نب بوقعي

 ضعب ةمامالا يف عمطو © نييترهاتلاو نييسوفنلا دنع ايصخش وه هتبيهو
 © م٦٠٦ /ه٤٩٢ ماع يف كلذو مهيديأ ىلع هلتقب لجع امم 0 هبراقأ
 . )٢٨!٢( نينثا نيماعب كلذ دعب ةلودلا طوقسب اضيأ لجع اك

 © ناظقيلا يبأ نب ناظقي وهو ريخألاو ديدجلا مامالا نأل كلذ
 © قباسلا مامالا لتق يف اعلاض ناك هنأب نظلل { هل سانلا ةيهاركل ضرعت
 { ترمهات ةيضابأ نيب ثدح يذلا يركفلا ماسقنالل هتلود تضرعت 1

 ةيرفصلاو (ةلزتعملا) ةيلصاولاو ةعيشلا تارماؤمل اضيأ تضرعت اك
 دالبب يمطافلا يعادلا يعيشلا هللا دبع يبأب اولصتا نيذلا نيفلاخلاو

 . ةيمتسرلا ةرسألا ىلع ءاضقلاو ترهات وزغ ىلع هوضرحو برغلل
 ءاضقلا يف ةياهنلا يف هرثأ نل ناك امم ، ةدعاسملاو نوعلا ميدقتب هودعوو
 م٨٠٩ /ه٦٩٢ ماع يف ةيمتسرلا ةيضابألا ةلودلا ىلعو ةرسألا هذه ىلع
 . )٢٩!}( ةيعادلا اذه دي ىلع

 يف ةيمتسرلا ةلودلل ةياهن عضو دق يعيشلا هللا دبع وبأ ناك اذاو
 بهذملل ةياهن عضي نأ عطتسي مل لاحلا ةعيبطب هنأ الإ { روكذملا ماعلا
 ىتحو خيراتلا كلذ ذنم دجاوتلا يف رمتسا بهذملا اذه نأل { يضابألا
 ترمهات يف فعضلا هباصأ بهذملا نأب لوقلا عنميال كلذ نكلو . نالا
 ةيضابالا بتك قارحإو لتقلاو داهطضالا ةسايسل ةجيتن ريبك دح ىلا

 )٢٢٨( ص : ايركز وبأ ١٥٧ |، ج : ينيجردلا ١ ص ٨٧ _ ٩٠١ ، يريرحلا ىسيع دمحم :
 ص ١٨١ & ص : يبلاطلا دمحم ٣٨٦ .

 )٢٢٩( ص : ايركز وبأ ١٦٩ \ ج : ينيجردلا ١ ص ٨٧ _ ٩٠ . ٩٤ يريرحلا ىسيع دمحم إ :
 ص ١٨٢ ١٨٥١ .



١١٤ 

 ىلع ىلوتسا نأ دعب روكذملا مهتيعاد ماق دقف . نويمطافلا اهعبتا يتلا

 ركفلا ىلع يضقيل ةموصعملاب ةفورعملا ةبتكملا قارحإب { اهبهنو ترهات
 دلجم فلأ نيثالث نم رثكأ مضت ةبتكملا هذه تناكو ، بوتكملا ىضابألا

 يضابألا بهذملا حرش يفو 7 اهتفسلفو ةيمالسالا ةعيرشلا ىف اهبلغأ
 هللا دبع وبأ بكترا . ةيمتسرلا ةلودلا خيرات يفو & هل جاجتحالاو

 تايضايرلا بتك نم ةبتكملا هذه يفام ذخأ نأ دعب ةيانجلا هذه يعيشلا

 ءانب يف عفنت يتلا نونفلاو مولعلا بتك نم اهريغو فرحلاو عئانصلاو
 بهذملاب قلعتت بتك نم اهيف يقب اميف رانلا مرضأو ماق مث 3 هتلود
 . )٢٢٠( يضابالا

 اوناك نيذلا اهلاجرو ةيمتسرلا ةرسالا نع امأ ، بتكلا نع اذه

 دقف © ناظقي مامالا مهسأر ىلعو ىعيشلا هللا دبع يها ءاقلل اومدقت دق

 مهمامإ لتق ىلع مهبنأ نأ دعب اعيمج مهلتقب يعيشلا هللا دبع وبأ رمأ

 كلذو مهرخا نع اولتقف 3 نيهملا وحنلا اذه ىلع هل مهمالستسا ىلعو

 تهتنا كلذبو . ٠٩ ٩م )٢٣١( ةينوي /ه ٩٦ ٢ ماع نم لاوش يف

 هميعدتو هرشن ىلع لمعتو بهذملا ىعرت تناك يتلا ةيمتسرلا ةرسالا

 هللا دبع وبأ ماق نأ دعب ةيمتسرلا ةلودلا تهتنا اك ، برغملا دالب يف

 اوناك نيذلا نويمتسرلا برهو & ترهات مكح يف يراوهلاب فورعملا

 قلطناو ، دشار ينب لابجو ساروأ لابج ىلإ ةحبذملا نم اوجن دق

 ىلإ حلفأ نب بوقعي مهريبك رفو { ةبرجو ةسوفن لبج ىلإ مهضعب
 { كانه اورقتساو ئ ةيمتس رلا تالئاعلا نم ريبك ددع هعمو نالجرو

 ئ راهزألا : ينورابلا ناميلس . ١٥ ص : يريرحلا ىسيع دمحم ، ١٧٠ ص : ايركز وبأ )٢٣٠)

 . ٣٥٨ ص ٢ ج

 : يلورابلا ناميلس . ١٨٥ ص : يريرحلا ىسيع دمحم إ ١٦٩ _ ١٧٠ ص : ايركز وبأ (١٣٢ر
 . ٣٥٨ ص ٢ ج . راهزألا



١١٥ 

 . (؟٦٢) كلذ دعب ةمئاق محل مقت مل و

 داهطضالاب نويمطافلا مهعبتت دقف هخويشو بهذملا لاجر امأ
 ديزي وبأ ماق امدنع تريغت دق ةسايسلا هذه نأ ودبي نكلو . لتقلاو

 /ه٢٣٣ ماع يف نييمطافلا ىلع ةروثب يراكنلا ينرفيلا داديك نب دلخم

 راكنلا نأ نوربتعي مهنأل ، ةرونلا هذه يف ةيضابألا كرتشي مل و م٤٤٩
 ةيضابالا نيب ةنسح تاقالع مايق ىرن كلذلو . لوقلا قبس اك ةرفك

 . ينايسولا دلخم نب ديزي مساقلا وبأ وهو ، تقولا كلذ يف مهخيشو
 لظو ء ةريثك فقاوم نم كلذ رهظي . ىمطافلا هللا نيدل زعملا نيبو
 . «؟؟٥ امهنيب ةعيقولاب نوشاولا ماق ىتح وحنلا اذه ىلع رمألا

 ةنيدم تناك ىتح ملعلا نم ةريبك ةجرد غلب دق مساقلا وبأ ناكو

 ةلئسالاب هل اهؤاملع دعتسيو & همدقم لجأ نم اهلك برطضت ناوريقلا

 نم هموق نأو ةصاخ ث هذوفن دايدزا نم زعملا فاخو & تاراسفتسالاو

 ىنثا نع لقيال طقف مهناسرف ددع ناكف 3 ةميظع ةوق مهل تناك ةتازم

 ماقف ث هلتقب زعملا رمأ كلذلو © نودعي الف ةلاجرلا امأو 3 افلأ رشع

 { مساقلا ييأ ليمز اهداق ببسلا اذهل زعملا دض ةمراع ةرونب ةيضابألا

 . ٢٢٤ ينايسولا فاتلز نب يلغي رزخ وبأ خيشلا

 © ناكم لك يف ةيضابألا عربعي ذخأ هتروث يف رزخ وبأ حجني يكو

 ةبرجو نالجرو ةيضابا ىلا ليغنز نب ديعس حون ابأ هليمز لسراف

 ةيما ينب لسار اك ، ةروثلل مامضنالل مهثحتسي ةسوفن لبجو سلبارطو
 يديآ يف عقو مهيلإ هباتك نكلو & نييمطافلا دض هتنواعمل سلدنالا يف

 دمحم | ٩٤ ص ١ ج : ينيجردلا ، ١٧٠ _ ١٧٢. ١٩١ _ ١٩٢ ص : ايركز وبأ )٢٣٢(

 . ١٨٦ ص : يريرحلا ىسيع
 . ١١٩١ _ ١٣٠ ص ١ ج : ينيجردلا | ٢٠٩ _ ٢١١ ص : ايركز وبأ )٢٣٣(
 . ١١٩ ١٣٨ ص ١ ج : ينيجردلا ، ٢٠٥ _ ٢١٧ ص : ايركز وبأ )٢٣٤(



١١٦ 

 ةيضابألا ءاقل بنجتي نأ زعملا لواح دقف كلذ مغرو . زعملا لاجر

 ىلا اوعجرا ) مهل لوقي مهخياشم ىلا لسرأو ، مهعومج ةرثكل ارظن
 ىلع اونوكتف اهريغو ترهات يف دهعلا اذه لبق اهومتيلو يتلا مكدالب

 ةماعلا نكلو . ““انلئاوأ هيلع ناكام ىلع نوكنو مكلئاوأ هيلع ناكام

 زعملا ةبصانم الإ تبأو لوقعملا ضرعلا اذه تضفر ةيضابألا نم
 ناك يتلا تاهجلا نم تادادمإلا مودق رزخ وبأ رظتني مل و ، ءادعلا

 ماع يف ياغاب ىمسي ناكم يف نيقيرفلا نيب مادصلا عقوف ، اهلسار دق
 ينب نومسي ةتازم نم موق ةنايخلل ةيضابألا مزهناو ، م٩٦٦ /ه٨٥٣
 تقو ةميزهلاب اورهاظتو زعملا نم الاومأ اوذخأ دق اوناك 3 نايلي
 . (٢؟٥٢) ةكرعملا

 حون وبأ امأ ، ايفتخم هيف رقتساو ةسوفن لبج ىلا جلو رزخ وبأ رف
 زعملا لسرأو ث ةاعرلا سبالم يف ركنتو بولسألا سفن ىلا أجل دقف
 حون يبأ ىلع اوفرعتف © ةماع ةفصب خويشلا نعو امهنع نوثحبي الاجر
 دانم نب يريز نب نيقلب نكلو ث هنجسب رمأف زعملا ىلا هورضحأو
 ةلمج نم هلعجو هيلإ هبرقو زعملا هنع افعف 3 هيف عفشت يجاهنصلا
 وبأ هليمز هيف عفش نأ دعب رزخ ييأ لا نامألاب لسرأو { هصاوخ

 زعملا دارأ امدنعو . زعملا صاوخ نم راصو رخآلا وه لبقأف ، حون
 ةليحب حون وبأ فلختو رزخ وبأ هعم لحر رصم ىلا ليحرلا

 هنم )٢٢٦( .

 ىندألا نيبرغملا دالب يف ةيضابألا دعاوق نأ ثادحألا هذه نم مهفي
 اضيأ مهفي اك ، ةيمتسرلا ةلودلا ىلع ءاضقلاب اهيلع ضقي مل طسوألاو

 . تاحفصلا سفنو نيقباسلا نيردصملا (٥٣٢ر
 مهاربا نسح {. ١٣٨ س ١٣٠ ص ١ ج : ينيجردلا © ٢١٩١ ٢٢٩ ص : ايركز وبأ )٢٣٦(

 © ةيناثلا ةعبطلا . ةره اقلا . ةيرصملا ةضبنلا ةبتكم . هللا نيدل زعملا : فرش دجأ هطو 8 نسح

 . ٣٥ ص . ه ١٩٦٣ ةنم



١١٧ 

 ىشخ زعملا نأ ليلدب اهدوجو تتبثأو ديدج نم تم ةيضابألا ةوق نأ
 مهزكارم ىلا مهديعيو ةيضابألا يضرتسي نأ لواح هنأ ليلدب و { اهس ب

 هعم مادصلا ىلع اورصأ مهنكلو ، اهريغو ترهات ين ىلوألا مهبصانمو
 اولعفام الإو ، ةوقلاب نورعشي اوناك مهن :أ الإ هنم مهفيال رارصالا اذهو
 اونم يتلا ةميزهلا امأ . ةيوقلا ةيتفلا لل هذه دض اوراث املو ، هولعفام

 ةجيتن تءاج اهنكلو ‘ فعض نع نكت ملف ياغاب ةعقوم يف اهب
 لوصو رظتني مل يذلا رزخ يبأ نم عافدنالا ةجيتنو ك ةنايخلا
 ونب نخي مل ولو اهرظتنا ولو ث هيلا قيرطلا ف تناك يتلا تادادمالا
 نكلو ى اريبك ارصن ةيضابألا ققحلو فقولل ريغتل نييتازملا نايلي
 . ةيضابألا مزهناف نفسلا يهتشتال امب تءاج حايرلا

 لثم ةروثلا ءامعز نع وفعي زعملا ىرن اننإف ، ةميزهلا هذه مغرو
 هداوق دحأ كرت هنكلو 7 هلتقي نأ هناكمإ يف ناكو 3 حون يأ

 افع ش { انلق اك هيلإ هبرقو هنع افعف ، هدنع هيف نوعفشي نييجاهنصلا

 هدعقي ناك ىتح ةميظع ةلزنمو اهاج هل لعجو رزخ يبأ ةروثلا دئاق نع
 نيب فوقولاب الإ يظحيال سانلا نم هريغ ناك انيب هريرس ىلع هعم

 نيميعزلا نيذه نم دارأ رصم ىلإ ليحرلا ىلع مزع املو . 2٢٢٣ هيدي
 امهريبدتو '‘هل امهفالخو امهتروث نم هفوخل ") هعم الحري نأ نيريبكلا
 الإ ريكفتلا اذه لديالو . ”}“٢!( برغملا دالب يف هدعب ايقب نإ هدض

 ىلع الإو ث ةرتفلا كلت يف زعملا اهب رعش يتلا ةيضابألا ةوق ىدم ىلع
 هؤاملعو هلاجر يقبو ترمهات يف هتلود تبهذ يذلا يضابألا دوجولا

 ىندألا نيبرغملا نادلب نم ريثك يف هنع عفادت تلظ يتلا هلئابقو
 . طسوألاو

 ىلإ هليحر دنع زعملا ىصوأ امل ، ةوقلا هذه ةيضابألل نكي مل ولو

 )٢٣٧( ص :ايركز وبأ ٢٢٨ .

 )٨ ٢٣) ص . قباسلا ردصملا ٢٢٩ .



١١٨ 

 _ هيفشيو مقتني نأب يريز نب نيقلب روصنملا ةيقيرفأ ىلع هبئان رصم
 فورعمو . )“٢٢( ث‘ةتازمو ةتانز سوجملا دالوأ") نم _ هلوق بسح

 . ةيضابألا ةلودلاو ةوعدلا دامع ةسوفن بناجب تناك ةتازمو ةتانز نأ

 © ةيضابألاب فطلتي بئانلا وأ لماعلا اذه ىرن اننإف كلذ مغرو

 فوخلا هنع بهذيو هيلع ونحيو حون ابأ مهخيش لبقتسيو

 يسرف نإو يبهول يحمر نإ خيشاي ملعا" : هل لوقيف هيضرتسيو

 اوزيمت نيذلا ةيضابالا مهو ةيبهولا ىلإ ةبسن يبهوو . )٤٠!( ““يبهول

 نمحرلا دبع نب باهولا دبع ىلإ ةبسن ةيبهولاو ، مسإلا اذهب راكنلا نع

 . لوقلا قبس اك نيدنف نب دمحم راكنلا ميعز هدض راث يذلا متسر نب

 ىتح ةريبك ةجرد نيقلب روصنملا دنع حون يبأ ةلزنم تغلبدقو

 راصو . »٤١"« هلهأ ىلإ عوجرلاب هرمأو همركأو ةينس ةزئاجب هزاجأ هنإ

 ةليوزو نالجروو ديرجلا دالبو ةيليطسقو ةيقيرفإ نيب لقنتي حون وبأ

 باحرتلاب لباقي ناكف & مهخياشم رظانيو راكنلا مواقيو ةوعدلا رشني

 هجوت يتلا ةلئسألا ىلع درلاب موقي ناكو 3 هلزن ناكم لك يف ريدقتلاو

 ةديقعلاو بهذملا لوصأ نم هولهجام سانلا ملعيو . هيلإ

 . (؟٢٤) ةيضابالا

 ناك يتلا هتوق لثم يف ناك يضابألا بهذملا نأ كلذ ىنعم سيلو
 ةلودلا ةوق دقف دق ناك لاحلا ةعيبطب هنأل { ةيمتسرلا ةلودلا مايأ اهيلع

 خياشملا ءالؤه ىلع ناكو ث هخياشمو لاجر يمحتو هاعرت تناك يتلا

 ال حبصأ يتلا ةديدجلا ةلودلا ءادعب اورهاجيالو مهرومأ اوربدي نأ

 . ٢٣٠ ص .قباسلا ردصملا (٩٣٢ر

 . ٢٣٨ ص . قباسلا ردصملا (٠٤٢ر

 )٢٤١( ص .قباسلا ردصملا ٢٣٩ .
 )٢٤٦٢( ص . قباسلا ردصملا ٢٣٥ _ ٢٥٠ .



١١٩١ 

 ىلإ اهناطلس دتما يتلاو ى طسوألاو ىندألا نيبرغملا نادلب يف ناطلسلاو

 . ةيمطافلا ةلودلا يهو ئ ماشلاو زاجحلا دالبو رصم

 مهسامح نودقفي ةيضابألا نم ةماعلا تأدب تقولا سفن يفو
 دقو . أوسأ ىلإ ءيس نم ريغتت مهلاوحأ تأدبو © جيردتلاب بهذملل
 مهراز دق ناكو 5 نالجرو لهأ هيلع هبنو ريغتلا كلذ حون وبأ ظحال

 عمجف ( . ىلوألا ةرملا نع مهلاوحأ ريغت ظحال ةيناثلا نيترملا يفو ، نيترم

 ريغ اهلك ، لاصخ ثالث مكيف تيأر نإ" : مهل لاقو مههوجو
 لجرب كدحأ رم اذإف . شاف مكيف رسلا حاكنف ىلوألا امأ ، ةيضرم

 يف عامتجالا نع امهاهنو امهرجزو ةمهتلا عضوم يف نيعمتجم ةأرماو
 . ءاشحفلا مكيف رهظي داكف 0 انحكانت دق انإ : هل الاق ، ةمبتلا عضوم

 مهشاعم بلطب مهرمأيو ملوعيالو هديبع قلطي مكدحأ نإ ةيناثلاو

 ريغو فناركلاو فيللاو لخنلا دئارج نم سانلا لاومأ يف نوقلطيف
 . دعاق بارحملا يف وهو ء اقراس نوكي نأ ؟دحأ داكيف ، كلذ

 اندجسم ض نولوقي ةفئاطف : ةقرفتلا مكنيب مترهظأ مكنأ ث ةثلاثلاو

 . ك دوهيو اندوهيو 3 7 انريصح : نولوقي ةفئاطو 3 مك دجسمو
 مه ًأطبتسا املف ، باوجلا در يف اوأطابتف { باوجلا هل اودريل اوعمتجاف

 ناكم يف ؤلؤللا نب ومح دنع الإ ةليللا كلت تاب امف ، مهبارتسا خيشلا

 . (؟!٤) “‘(سوطماب نيت) ىمسي

 ةيضابألا نيب اريثك بشن يذلا عارصلا كلذ ةلب نيطلا داز دقو
 نيب موقت تارظانم نم عارصلا لقتنا دقو . راكنلا نيبو ةيبهولا
 ام كلذ لاثم . نيقيرفلا نم ريثكلا هيف حار حلسم لاتق ىلإ نيقيرفلا

 مزهنا ديدش لاتق نم (؟٤٤) زروت صحفب راكنلاو ةيبهولا نيب ثدح

 ٢٤٦ _ ٢٤٧. ص . قباسلا ردصملا )٢٤٣(
 )٢٤٤( سنوتب ديرجلا دالب لامعأ نم ريبكلا بازلا يحاون نم ةيقيرفا ىصقأ يف ةنيدم & رزوت ،
 ج ؛ نادلبلا مجعم : توقاي : رظنا . خسارف ةرشع ةطفن نيبو اهنيب ٢ ص ٥٧ _ ٥٨ .



١٢١٠ 

 ةنيدم ىلإ ةيبهولا مهعبتو ، مهلاجر نم اريثك توملا دصحو راكنلا هيف

 نم اهب نم اورصاح اهيلإ اولصو املو . مهنولتاقي (؟6©)> سويقت
 ىلإ ةيبهولا تمزهناف ، تيمتسملا لاتق مهولتاقو مهيلإ اوجرخف { راكللا
 عقي نا داك و ث ةيبهولا ةقاس نع دوذي حون وبأ ناكو . رزوت ةنيدم

 . )`2٢٤ ناعجشلا ةيبهولا دحأ هذقنأ نأ الول راكنلا يديأ يف

 اوريغ ةيقيرفأ ماكح نييجاهنصلا يريز ينب نأ كلذ ىلا فاضي
 لهتسم ذنم مهسفنا نييمطافلا نم مهتداس هاجنو ةيضابالا هاجت مهتسايس

 نيبهذملل اوركنتو ينسلا بهذملا اورقأ مهنأ ذإ . ةرجهلل سماخلا نرقلا

 نع لالقتسالا اونلعأ مهنأ كلذ نع جتنو ث اعم يعيشلاو يضابألا
 © ةيضابالا داهطضا يف تقولا سفن يف اوذخأ مهنأ اك © نييمطافلا

 مش لقعم رخا ةعلقلا هذه تناكو { نيجرد ينب ةعلق ةيضاب اب هولعفام

 م٨٤٠١ /ه٤ ٤٠ ماع يف نييريزلا دنج اهب لزن دقف . ديرجلا دالب يف
 مهسفنأ نع عافدلل اهلهأ جرخ املو ، اديدش اراصح اهورصاحو
 اعاق تحبصأو اهومدهو ةعلقلا يفام اوحابتساو مهرخا نع مهولتق
 . )٤٧!( افصفص

 لتقو دهطضا يذلا سيداب نب زعملا دهع يف تناك ثادحألا كلت

 افلأ مهنم لتق دحاو ناكم يفو ، ناكم نم رثكأ يف ةيضابآلا خياشم
 كلت يف ميلس ينبو لاله ينب ةرجه تناكو . )٤٨!( ملاع ةئامسمخو

 ىلع اهل اباقع ةيريزلا ةلودلا ىلع ءاضقلا يف ةرثؤملا لماوعلا نم ةرتفلا

 . ٣٧ ص ٢ ج ي نادلبلا مجعم : توقاي : رظنا { رزوت نم ةبيرق ةيقيرفاب ةنيدم : سرويقت )٥ ٤ ٢)

 ٢٤١-_ ٢٤٢. ص :ايركز وبأ (٦٤٢ر

 )٢٤٧( ج : ينيجردلا ٢ ص ٤٠٧ ، ص . ديرجلاب ةيضابألا : ةيجاب حلاص ١٤١ . ١٤٧ .
 )٢٤٨( ج : يخامشلا ، رظنا } ةيضابألل سيداب نب زعملا داهطضا ىدم ةفرعل ٢ ص ٢٦٢ } ٣٠ 8

 ٥٢ . .٦ . ٦١: ٧٣. ١٢٢ . ١٢٧٨۔
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 ليحرلا ىلع مهرابجإو ةيضابألا داهطضا يفو © نيمطافلا ىلع اهدرم
 . )٤٩!( نادوسلا دالبو ءارحصلا ثيح بونجلا لإ

 ريبك رثأ يكلاملا بهذملا خياشمل ناك ةرجهلل سداسلا نرقلا يفو

 ىمسي ريبك ينس ملاع نرقلا كلذ يف رهظ دقف . بهذملا فاعضإ يف
 يف ديرجلا ةيضابأ نم ىقب نمم رينك عانقإ يف هدوهج لذب يلع خيشلا
 عباسلا نرقلا يفو . )٠٠"( عانقالاو ةجحلاب مهبهذم نع لوحتلا

 . ميلسو حاير لئابق نم نينطوتسملاب ديرجلا ةيضابأ جمدنا ةرجهلل
 . )٢٥( يضابألا بهذملا اهيف سانلا ىسنو ةينس ةقطنملا تحبصأو

 بيرختب يترويملا قاحسا نب ىيحي وهو ماكحلا دحأ ماق نرقلا تاذ يفو

 دسفأو اهروس مده اك ، م١ا٨٢٢ /ه٦٢٦ ماع يف نالجرو ةنيدم
 . )٢٥٢( ةترادس ةنيدم اضيا برخو 3 »)٦٥٠٢( رامثو عورز نم اهل وحام

 6 يضابألا بهذملل اهعابتاب نآلا ىتح ةروهشملا ةب رج ةريزج امأ

 ئ مهبهذم نع مهدريل اهلهأ ىلإ ةيقيرفا ناطلس سراف وبأ لسرأ دقف

 شمكنا نآ هلك كلذ نع جتنو . (؟٤٥) مهترظانمل مهءاملع بلطو

 قطانم يف الإ عابتا هل قبي ملو برغملا دالب يف ىضابالا بهذملا

 : ةيليطسقو ةب رج ةريزج و ) رئازجلا دالب ف بازيم يداو ىه 3 ةدودحم

 ةيضابالا لازامو ء ايبيل يف ةسوفن لبجو © سنوت يف (ديرجلا دالب)

 . )٢٥٥( نآلا ىتح ع اقبلا هذه نورمعي

 . ١٤١ ص . عجرملا سفن : ةيجاب حلاص 3 ٢٢٨ ص : ايركز وبأ (٩٤٢ر)

 )٢٥٠( ص : ةيجاب لاص ١٤١.
 )٢٥٩١( ص . قباسلا عجرملا ١٤٢ .

 )٢٥٢( ج : ينيجردلا ٢ ص ٤٥٤ . ٤٩٤ } ج : يخامشلا ٢! ص ١٠٦ .

 )٢٥٣( ج : ينيجردلا ٢ شماه ٢ ص ٤٩٤ .

 )ر٢٥٤( ج : يخامشلا ٢ ص ٢١٠. ٢١١ .

 )٢٥٥( ص : تافيلخ ضوع ١٧١ .
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 يتلا ةيساقلا ةيخيراتلا فورظلا هذه مغرو & ةجيتنلا هذه مغرو

 . اهيف لخد مهل نكي مل يتلاو برغملا دالبو رصم يف ةيضابألاب ترم
 لالخ ةقيقدلا ةيرسلا اهتاميظنتو ةرصبلا خياشم دوهج نإ لوقنف دوعن

 ةلمحو ةاعدلا لاسرإ نم هب اوماقامو ، نييرجهلا يناثلاو لوألا نينرقلا
 . ديعب دح ىلإ تحجنو ترمثأ دق & برغملا دالبو رصم دالب لإ ملعلا

 ريثك نيب يضابألا بهذملا راشتنا نم هانيأر اهيف حاجنلا اذه لثمت دقو

 ةيخيرات فورظل احساك اراشتنا برغلا دالب يف هراشتناو ، نيرصملا نم
 ةماقإب مهل حمسو دالبلا هذه يف ةيضابألل نكم امم & لبق نم اهب انمملأ
 حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا يبأ ةلود امهادحإ نيتيضابأ نيتلود

 ىندالا نيبرغملا يف متسر يتنب ةلود ةيناثلاو & ىندالا برغملا يف يرفاعملا

 ماه رود اهل ناك يتلاو اليوط تشاع يتلا ةلودلا كلت & طسوالاو

 اهيف تماق يتلا قطانملا خيرات يفو ماع هجوب يمالسالا خيراتلا يف ديجمو

 . صاخ هجوب ةلودلا هذه

 . هانيب يذلا وحنلا ىلع رصم يف ىضابألا بهذملا رشتنا نأ ذنمو
 نيب ةديطو تاقالع تماق ، اهانيأر يتلا ةروصلا ىلع برغملا دالب يفو
 تاقالعلا هذهل ناكو ث ةرصبلاو نامع ةيضابأو برغملاو رصم ةيضابأ
 يه امف . يمالسالا خيراتلا تالاجم نم ةديدع تالاجم يف ةزراب جئاتن

 ؟.. تماق فيكو ؟.. اهتالاجم ىه امو ؟.. تاقالعلا هذه

 هذه نع ةباجالا عم قتلنلو ؟.. اهجئاتن يهامو ؟.. اهادمامو
. باتكلا اذه نم يلاتلا لصفلا يف تالؤاستلا
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 ىننانلا لضفلا

 ةرصبلاو نامع ةيضابأو برغملاو رصم ةيضابأ نبب تاقالعلا

 ةيحان نم برغملاو رصم ةيضابأ نيب تماق يتلا تاقالعلا تعوتت

 هذه مسقن نأ نكميو . ىرخأ ةيحان نم ةرصبلاو نامع ةيضابأو

 & ةيسايسلا تاقالعلا لاجم وه لوألا & ثالث تالاجم ىلا تاقالعلا
 تاقالعلا لاجم وه ثلاثلا لاجملاو 5 ةيفاقثلا تاقالعلا لاجم وه يناثلاو

 . ةيراجتلا

 ةيضابأو برغملاو رصم ةيضابأ نيب ةيسايسلا تاقالعلا _ ١

 : ةرضبلاو نامع

 نامع ةيضابأو برغملاو رصم ةيضابأ نيب ةيسايسلا تاقالعلا لاجمو
 ةبسنلاب هنع رصمل ةبسنلاب فلتخي هنكلو © اعساو الاجم ناك ةرصبلاو

 نامع ةيضابأب ةيسايس تاقالع اهل نكي مل رصم نأ كلذ . برغملا دالبل

 وأ ةرتفلا هذه يف اهنأل 3 ةيسايسلا تاقالعلل فورعملا ىنعملاب ةرصبلاو
 ىتحو م٠٤٦ /ه٠٢ ماع يف صاعلا نب ورمع دي ىلع تحتف نأ ذنم
 ماع يف ةينولوطلا ةلودلا مايق ىتح وأ ةرجهلل ثلاثلا نرقلا فصتنم
 تاقالع اهل نوكي ىتح ةلقتسم ةلود رصم نكت مل ، م٨٦٨ /ه٤٥٢
 ةفالخلا تايالو ىدحإ تناك امنإو ، لودلا نم اهريغ عم ةيسايس
 . ةيسابعلا ةفالخلا تايالو ىدحإ مث ، ةفالخلا كلت تلاز ىتح ةيومالا
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 . ار

 عبتت ةيتس ةيالو رصم تناك ىرخأ ةيحان نمو 0 ةيحان نم اذه

 القتسم اوحن اهتايح يف وحنت ةيضابأ ةلود نامع تناكو 0 ةينس ةفالخ

 ةنيدم اهتيضابأ مغر ةرصبلا تناك انيب ، كلت وأ ةفالخلا هذه ةلود نع

 دادغب ىلا نوكتام برقأ تناكو ى ةفالخلا ةلود مسج لخاد شيعت

 تاقالع موقت نأ عقوتملا نم نكي ملف كلذلو . ةلودلا هذه ةمصاع

 . رخا بناج نم رصمو بناج نم ةرصبلاو نامع نيب ةحضاو ةيسايس
 ىرجم يف ام رود ةرصبلاو نامع ةيضابأل ناك هنأ ودبيف هلك كلذ مغرو
 . رصم ىيف ةيسايسلا ثادحالا

 : رصم يف ةيسايسلا ثادحألا يف ةرصبلاو نامع ةيضابأ رثأ _ أ

 اوناك ةرصبلاو نامع ةيضابأ نأ ىلا ةيخيراتلا تاياورلا ضعب حملت

 نماو تومرضح يف ةيضابألا مامإ يدنكلا ىيحي نب هللادبع لاصتا ءارو
 ةقفاومو دييأتب ةمامالا يلوت يف حجن دق مامالا اذه ناكو . رصم ةيضابأب

 ةيضابأ نم ةيركسع ةدعاسمبو ماق اك ، ه٨٢١ ماع يف ةرصبلا ةيضابأ
 نم هشويج تنكمت ثيح يومألا مكحلا دض ةرونب ةرصبلاو نامع

 تقولا سفن يفو ، (١ا) قحلا بلاطب بقلتو زاجحلا دالب لالتحا
 ىلا ةيضابألا ةصاخو اهيف سانلا ةوعدل رصم ىلا ةاعدلا دحأ لسرأ

 لئابقلا نم اهريغ نمو ةينملا بيجت ةليبق نم رفن هل باجتساف 3 هتعيب
 . )٦( رصم يف مقت يتلا

 بهذملاب نونيدي اوناك ةيعادلا اذه اوعياب نم نأ دكؤملا نمو

 )١() ج . يلاغألا : يلاهفصألا جرفلا وبأ ٢٣ ص ٢٢٤ ٢٣٣. ج : يبوقعيلا خم رات ٢

 ص ٣٣٩ . ٣٤٠ . ج . لماكلا : ريثألا نبا ٢! ص ٢٩٧. ٣٠٧. ٣١٤. 6٣١٩
 ج . خئاشملا تاقبط : ينيجردلا ٢! ص ٢٥٨ ٢٧٢ { ج ج ريسلا : يخامشلا ١ ص ١ .

 . ١٤٠ ص . مالسالا رجف يف رصم : فشاكلا ةديس (٢ر)
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 ةرثوح وعدملا رصم يلاو يف ةياكن هل مهريغ ةعيب تناك امبرو ، يضابألا
 ثيح ء ةرتفلا كلت يف ةينملا دهطضي ناك يذلاو يلهابلا ليهس نبا

 نأ لوقلا قبس دقو . () م٥٤٧ /ه٨٦١ ماع يف مهءامعز لتق

 نم اوناك تومرضحو نعلاو نامعو ةرصبلا يف بهذملا خياشم مظعم
 يف ةينملا ةباجتسا يف اهريثات اهل ناك ةيلبقلا ةيبصعلا نأ دبالو ث ةينما
 . ةيعادلا اذهل رصم

 قحلا بلاط ةروث حجنت نأ نودوي ةرصبلاو نامع ةيضابأ ناك

 كيرحتب هتكرح نعو هنع ةيومألا ةفالخلا اولغشي نأ اودارأف & يدنكلا

 ةيضابأب لاصتالا ناك مث نمو ، رصم يف نييومألا دض ةديدج ةروث
 مادختسا نامعو ةرصبلا ةيضابأ ررك دقو . اهيلاو دض مهضيرحت و رصم

 ءارو اوناك مهن :أ حجرملا نمف . اضيأ ةيسابعلا ةفالخلا دض بولسألا اذه

 نرقلا نم تاينيتسلا يف رصم يف يسابعلا مكحلا دض تعلدنا ةفينع ةرو

 حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا يبأل ثدح امل اماقتنإ { ةرجهلل يناثلا
 ىلع اوضقو م١٦٧ ,/ه٤٤١ ماع يف نويسابعلا هلتق يذلا يرفاعملا

 ةلودلل يدصتلا نع مهل الاغشإو © اهماقأ يتلا ةديلولا ةيضابألا ةلودلا
 /ه٠٦١ ماع يف ترهات يف نويمتسرلا اهماقأ ىتلا ةيناثلا ةيضابألا

 . م ٧٦

 ريبك يدزأ دوجو نم هيلإ ةراشالا تقبسام يأرلا اذه حجري اممو

 مهضعب ناكف ي اهيف ةطلسلا ةمقل دزال ١ نم ريثك منست نمو 0 رصم ف

 يف اهولوت يتلا بصانملا نم كلذ ريغ ىلا ةطرش ءاسؤرو ةاضقو ةالو
 لهأ نم . اريبك اددع نأ اضيأ قباسلا لصفلا يف انف رع دقو . )٤( رصم

 )٣( ص : قباسلا عجرملا ١٣٩ .

 ( ٤ ) ص { رظنا ٤٠ . ٤٩ .
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 راص ىتح هتسارد يف اوقمعتو يضابألا بهذملا اوقنتعا دق اوناك رصم

 ترهات ةمئا ناك ىتحو ايتفلا ةبترم لا اولصو ءاهقفو ءاملع مهنم

 . ةروشملا بلط يف مهيلإ نولسري

 تلصلا نب حتف مامأ ةصرفلا اهلك فورظلا هذه تأيه دقو
 دحأ عم موقي يك ث انكسو ادلوم يرصملا ، الصأ ينامعلا يدزألا

 ناورم نب زيزعلا دبع نب غبصألا نب بعصم نب ةيحد وهو نييومألا

 سابع نب هللا دبع نب يلع نب حلاص نب ميهاربا يسابعلا يلاولا دض ةرونب
 حتف ناكو . رصم ديعص يف (م٣٨٧ _ )١٦٥ _ ١٦٧ه/ ٧٨١

 دئاق ناكو ى هلك ةيحد رمأ بحاص وه اذه تلصلا نبا
 ذ

 هدنج ٩١( .

 نكمتي مل رصم يلاو نأ ةجردل ةيوق تناك ةروثلا هذه نأ ودبيو

 كلذلو ، لاتق يف راوثلا عم لخدام اذا ةميزهلا نم افوخ امبر اهعمق نم

 ناكو ث ةروثلا هذه عمقل رخا ادئاق ىلوو يدهملا يسابعلا ةفيلخلا هلزع

 حتفو ةيحد لاتقب ماق يذلا يمعنلا بعصم نب ىسوم وه دئاقلا اذه

 ةفيلخلا ربجأ امم ، لتقو مزهنا هنأ الإ هسأب ةدش مغرو ، تلصلا نبا

 هذه عمقل اهتاذ قارعلا دالب نم ةيسابع شويج لاسرإ ىلع يدهملا
 شويجلا هذه ءاقل نع جتنو 3 اهبيه دتشاو ، اهرمأ لحفتسا يتلا ةرونلا

 ةيحد رفو يدزألا تلصلا نب حتف لتق نأ إ ةرونلا تاوق عم ةفيثكلا

 هذه لهأ ناكو ى ةيبرغلا رصم ءارحص يف عقت يتلا تاحاولا ىلا

 نم اوناك مهنأ يأ ، “‘ةيارشلاب نونيدتي ربربلاو ةملاسملا نم) تاحاولا

 امدنعو . يضابالا بهذملا اوقنتعاو اوملسأ نيذلا ربربلاو نييرصملا

 نوعلا بلطي اهلهأ ىلا لسرأ تاحاولا هذه ىلا ةيحد لصو

 )٥( ص . رصم ةالو : يدنكلا ١٤٧ _ ١٤٨.] ١٥١٣ .



١٢٧ 

 الإ نولتاقيال مهنإ نيلئاق هل نوعلا ميدقت اوضفر مهنكلو { ةدعاسملاو

 مهيلا ثعبف مهبهذم سفن ىلع اوناك نم عم يأ ؤ مهتوعد لهأ عم

 موي هعم اولتاقو هيلإ اوجرخف 3 مهبهذم ىلع هنإ مهل لوقي ةيحد
 . )٦( ريدلا

 ناكو ، دزألا نم ناك ةروثلا دنج دئاق نأ ةياورلا هذه نم حضاو
 اضيأ ةيضابألا نم ةياورلا رهاظ بسحو ةيحد ناكو 5 ايضابأ بلاغلا يف
 لبقأ مث نمو كلذب رهاظت هنأ ودبيو ز هيف اكوكشم ارمأ اذه ناك ناو
 ضيرحت دعبتسنالو . ةدعاسملاو نوعلا هل اومدقو تاحاولا لهأ هيلع

 ةرونلا هذهل مهنوع اومدقي يك رصم ةيضابأل ةرصبلاو نامع ةيضابأ
 يف ناك يذلا يسابعلا مكحلا دض تماق يتلا تاروثلا نم اهريغل وأ

 رصم يف مهلاجرو مهتاعد مهل ناك هنأو اميسال 5 ةربابج مكح مهرظن

 كلت ىف تحلفأ ةريبك دوهج ةاعدلا ءالؤهل ناكو ،“ برغملا دالب يفو

 دتما يتلا ةيمتسرلا ةلودلا ىه ةيضابأ ةلود ةماقإ يف تاذلاب ةرتفلا
 اولواح دقف & ترهات يف اوحلفأ دقو امأ .. رصم يبرغ ىلا اهمكح

 © لشفلاب اهيلع ايضقم ةلواحم تناك نإو & رصم ىف ةرتفلا سفن يف
 ارو نم ةصاخلا هفادهأ هل تناكو . ةيمأ ينب نم ناك اهب مئاقلا نأل

 ةيضابألا ةوق نأ اك ، يضابألا بهذملا قانتعاب رهاظت نإو ، ةرونلا هذه
 كانه مهل تماق ثيح برغملا دالب يف مهتوقب نراقت نأ نكميال رصم يف

 ىلع ةايحلا وفص ريكعت يف اودعاس وأ اولواح دقف كلذ عمو . ةلود

 ةلودلا نع نويسابعلا لغشني ىتح لقألا ىلع ، رصم يف يسابعلا مكحلا
 . نيحلا كلذ يف برغملا دالب يف تماق يتلا ةديلولا ةيضابألا

 3 رصم يف ةيضابألاب ةطيحملا فورظلا هذه مغرو لشفلا اذه مغزو
 )٦( تاحفصلا سفنو ، قباسلا ردصملا .



١٢١٨ 

 ةكرح مايق ىلا رداصملا تراشأ دقف . ةلواحملا نع اوفكي مل مهنأ الا

 /ه١١٢ ماع يف اهيف يسابعلا مكحلا دض رصم ةيضابأ اهب ماق ىرخأ

 ةرونلا هذه وأ ةكرحلا هذه نأ ودبيو . نومأملا ةفيلخلا رصع يف م٦

 هدنج دئاق لسري نومأملا ىرن اننإ ىتح ناكمب ةروطخلا نم تناك
 لوألا عيبر يف لصألا يسرافلا نيسحلا نب رهاط نب هللا دبع ريهشلا
 اذه حجن دقو . راوثلاو ةرونلا عمقل م٦٢٨ ويلوي /ه١١٢ ماع نم

 رهش يف دادغب ىلإ داعو مهب رفظو راوثلا ىلع رصتناو هتمهم يف دئاقلا

 . ))١( ماعلا سفن نم بجر

 يهو رصم ةيضابأو ةرصبلا ةيضابأ نيب تاقالعلا نأ ودبيو
 اهلحارم ىدحإ يف ضرعتت نأ تداك _ ةيبهذم اهمظعم يف تاقالع

 نيب يركف فالخ نم مجنام ببسب كلذو ئ قاقشنالاو فعضلل

 نييرصملا ملعلا ةلمح ضعب ناكو . ةيهقفلا لئاسملا ضعب يف نيقيرفلا

 ) مهريغو زيزعلا دبع نب هللا دبعو جرؤملا يباو فورعملا نب بيعش لثم

 ةرصبلا ةيضابأ يأر عم ضراعتت ةيهقفلا يحاونلا ضعب يف ةنيعم ءارآ مهل

 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع ييأ مايأ ءارألا هذه ةعاذإ اولواحو ] نامعو

 بيبح نب عيبرلاو ابجاح اوتأف ، هسلجم نم مهدرطو مهيلع اهركنأف

 يتلا ةيضابألا سلاجملا لا ةديبع وبأ مهداع اف ئ مهئارا نع اولخت و اوباتو

 مهلاوقأ ىلا اوداع مهنكلو ى هتلمحو ملعلا ةبلطلو ةاعدلل اهدقعي ناك

 . ءارالا هذه يف اودامتو & ةديبع يبأ توم دعب عيبرلا مايأ ىرخأ ةرم
 © ليلب ةنيدملا هذه نم اوجرخ « اهب ةرصبلا ةيضابأ عانقإ يف اولشف املو

 . ٨( ةرصبلا ةيضابأ نم مهناوخإ ىلع نيقشنم رصم ىلإ اوداعو

 نب باهولا دبع مامالا نم لينلا اولواح امنإو كلذب اوفتكي مل و

 )٧١( ج . نادلبلا مجعم : توقاي ٤ ص ٢٦٥ .

 ر٨( ج : يخامشلا ١ ص ٩٧ } ١٣٤ .



١٢٩ 

 قرشملا دالب يف ءاوس ةيضابألا مامإ يأ 5 اعيمج نيملسملا مامإ هربتعي
 علدنا لق ناك يذلا فالخلا ةصرف بيعش زهتناو ئ برغملا دالب ف مأ

 نب دمحم وهو هيلع نيرئانلا نيجراخلا دحأ نيبو باهولا دبع نيب

 ضعب عم اذه بيعش لحرو ) ةطلسلا يف اعماط ناك يذلا نيدنف

 دض ةرونلا نارين لاعشإ يف مهاس ثيح ترمهات ىلا ةيضابالا نييرصملا

 يف اعمط نيقيرفلا نيب راد يذلا لاتقلا ىيف كرتشاو = باهولا دبع

 املو . باهولا دبع لحم لحيو ةمامالا ىلع بثي نأ يف اعمطو ةطلسلا

 ةبيخلا لايذأ رجح سلبارط ىلا بيعش داع نيدنف نبا لتقو ةرونلا تلشف

 تتكس ثيح ىرخا ةرم رصم ىلا ةدوعلا ىلع ؤرجي ل و & لشفلاو

 3 هتياهن وأ هريصم نع ائيش ركذت ملف ، كلذ نع ةيضابالا رداصملا

 ىلع راس نمو نيدنف نبا نمو هنم اوءربت ةيضابألا نأ ركذت اهنكلو
 . )٩( بات نم الإ © امهبرد

 هقاقشنا ف ابيعش رياست تناك رصم ةيضابأ نأ كلذ نم مهفيال و

 ةيضابأ فقوم ةيضابألا رداصملا تلجس لقف . بيبح نب عيبرلا ىلع

 اذه ىلع ابيعش نيقفاوم ريغ اوناك مهنأ تنيبو 3 ةقد لكب رصم

 راشا دقو . ترهات لإ باهذلا ىلع هل نيقفاوم ريع يلاتلابو ] قاقشنالا

 ابيعش نأ ىلإ قالطإلا ىلع يبرغم يضابأ ردصم مدقأ وهو ايركز وبا
 دقلو ) مهنم يار الو رصم لها نم ةرواشم ريخب" , رصم نم جرخ

 يا _ نيملسملا دنع وهو جرخف برغملا ىلا جرخي نآ مهرايخ هاهن
 . 0١٠ ““باهولا دبع ىلع مدق ىتح لزانملا حبقأب _ ةيضابالا

 )٩( ص : ايركز وبأ ٩٠ _ ٩٧ . ١١٩ _ ١٢٢ . ج : ينيجردلا ١ ص ٤٨. 8٥٥٥٤
 ٠ . ج : يخامشلا ١ ص ١١٠١. ١٣٤ .

 )١٠( ص : ايركز وبأ ٩٠ _ ٩٢ ، ج : يخامشلا ١ ص ١٣٤ .



١٣٠ 

 رثأتت مل ةرصبلا ةيضابأو رصم ةيضابأ نيب تاقالعلا نأ كلذ ىنعمو
 ىلع نوريسي رصم ةيضابأ ةيبلغأ ناكو ،“ ثادحألا هذهل ةجيتن اريثك

 ةيضابأو ةرصبلا ةيضابأ هيلع ريسي ناك يذلا يبهذملا جهنلا سفن

 نيب تماق ةريثك تالاصتا نع كلذ دعب عمسن كلذلو © ترمهات

 مهيلإ لسرأ يذلا باهولا دبع رصع يف ترهاتو ةرصبلاو رصم ةيضابأ
 قبس امك ةيهقفلا لئاسملا ضعب يفو هجح يف مهيتفتسي ةرصبلاو رصم يف
 ينب نم هفلخ نم دهع يف تاقالعلا هذه ترمتساو 0 (١١ا) لوقلا

 { ةرصبلاو نامع ةيضابأ و رصم ةيضابأ نيب تاقالعلا نع اذه . متسر

 نم ىوقأ تناك دقف برغملا ةيضابأب نيرخألا نيدلبلا ةيضابأ ةقالع امأ

 . ثيدح نم كلذ يف دبالو . الام عسوأو اريثأت دشأو كلذ

 : باطخلا يبأ ةلودب ةرصبلاو نامع ةيضابأ ةقالع _ ب

 ةيوق ةيبهذم و ةيسايس تاقالع مايق ىلإ لماك حوضوب رداصملا ريشت
 . دالبلا هذه يف ةلود برغملا ةيضابال تماق نأ ذنم نيقيرفلا نيذه نيب

 ةلودلا ، ناتلود مهل تناك برغملا ةيضابأ نأ ىلإ ةراشالا تقبس دقو

 اهماقأ يتلا يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا يبأ ةلود يه ىلوألا
 سلبارط ملقإ يف ةصاخو ىندألا برغملا دالب يف م٧٥٢ /ه١ ٤٠ ماع يف

 ةيقيرفا ةيالو نم اريبك اءزج لمشيل اهمكح دتماو ةسوفن لبجو
 نم رثكأ ةلودلا هذه رمتست مل و ، اهب ةطيحملا قطانملاو ناوريقلا ةصاخو
 تضق ىتلا مهشويج نويسابعلا اهل لسرأ دقف & تاونس عبرأ
 . )١٦( اهيلع

 ( ١ ١ ) رظنا ٤ ص ٠ ٩ .

 ر١٦( ص . رظنا ١٠٧ _ ١١٠١.



١٣١ 

 ةيمتسرلا ةلودلا يهف برغملا ةيضابأ اهماقأ يتلا ةيناثلا ةلودلا امأ
 يف م٦٧٧ /ه٠٦١ ماع يف يسرافلا متسر نب نمحرلادبع اهماقأ يتلا
 نادلب مظعم لمشيل اهمكح دتماو ، طسوألا برغملا دالب يف ترمهات
 ماع ىتح نادلبلا هذه مكحت تلظو ، طسوألاو ىندألا نيبرغملا

 . )١٧٦( نويمطافلا اهطقسأ امدنع ، م٨٠٦ /ه ٦

 يتلا ةيبهذملاو ةيسايسلا تاقالعلا تمن نيتلودلا نيتاه لظ يفو
 باطخلا يبأ ةلودل ةبسنلابف . ةرصبلاو نامع ةيضابأ نيبو امهنيب تماق
 نيذلا ةاعدلا دوهجب الإ مقت مل اهتاذ ةلودلا هذه نإف ، سلبارط يف

 يبأ رايتخا متي ملو ، لوقلا قبس اك ةرصبلا يف بهذملا خياشم مهلسرأ
 مامإو بهذملا خيش ةراشاب الإ ، ةلودلا هذه ةسايرلو ةمامالل باطخلا
 راشأ يذلا وهف 3 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ وهو ةرصبلا يف ناتكلا
 امدنع 3 مهل اماما باطخلا يبأ رايتخاب ةبراغملا ملعلا ةلمحو ةاعدلا ىلع

 ف حبصأ اذإ نولعفي امع هولأسو مهدالب ىلا ةدوعلل نيهجوتم اوناك

 كلذ اولعفي نأ مهرمأف { دالبلا هذه يف ةلود مهل رهظت نأ مهرودقم
 ضفر نإ مهل لاقو باطخلا يبأ ىلإ راشأو ةدحاو ةظحل هورخؤي الأو

 . )١٤( هولتقاف

 تناكو م٧ ٥٧ /ه ٠ ٤ ١ ماع ف انلق اك ةلودلا هذه تماق املو

 يهو © باطخلا يبأ ةيلوت لبق ةيضابألا نيب تثدح ةلكشم كانه
 ناذه ناكو س لبق نم اهيلا انرشأ يتلا رابجلا دبعو ثراحلا ةلكشم

 لك فيسو نيلوتقم ادجوو برغملا يف ةيضابألا ءامعز نم ناخيشلا
 نميفو هنولوتي نميف كاذتقو ةيضابألا فلتخاو 0 رخالا دسج ىف امهنم

 ةلأسملا هذه كرت باطخلا وبأ طرتشا ذئدنع . امهنم هنم نوءربتي

 )١٣( ص .رظنا ١١٠ - ١١٤.

 )١٤( ص : ايركز وبأ ٥٦١ .



_ ١٣٢ 

 هتلود يف اعدصت اهنأشب عازنلا ثدحي ال ىتح اهيف فقوتلاو
 وبأو ةديبع وبأ بتكف © ةرصبلا ةيضابأ كلذ ىف ف هدناسو . هركسعو

 ركذ نع فكلاب مهنارمأي برغملا ةيضابأ ىلإ قاطلا بجاح دودوم

 . )١٥( اهن ًأشب فقوتلاو اهتتامإو اهيلع ءاضقلاو ةلأسملا هذه

 & ةلودلا هذه ناكرأ تدطوتو باطخلا يبأ ةلود تماق نأ دعبو

 مهتلود مايقب اهيف هنوربخي ةديبع يبأ ىلإ ةلاسر برغملا ةيضابأ لسرأ
 ارورس ةلاسرلا هذهب ةديبع وبأ رس دقو . لئاسملا ضعب يف هيأر نوبلطيو

 ضعب ىلع مهباجأو مهحاجن ىلع هيف مهأنه اباتك مهيلا لسرأو اريبك
 هيف نوركذت مكباتك يناتأ" : باتكلا اذه يف ءاجو ه مهتاراسفتسا

 نم ةرثك يف كرمأ فالتئاو مكتملك عمج نم مكيلع هب هللا نم ام

 ك اورثك نإو مهترئكام يرمعلو . مكل فالخلا لهأ نم مكترضح
 مكيلع نوهت مهب اودنقاف ل مكفلس نم مكلبق نم ىلع مهلبق ناك نمم
 كايإو انفكي نأو ، مكرومأ عيمج يف قيفوتلاو نوعلا هللا لأسن . مهترثك

 يفشيو مهيلع ة ةرئادلا نيملسملا عيمجلو مكلو انل لعجي نأو مهسأب

 متيهتنا ام ينرسأ دقل يرمعلف ، مهبولق ظيغ بهذيو نينمؤم موق رودص
 يذلا نظن مل انأ ريغ أ انع فخي مل كلذ ناك نإو ، مكرمأ نم هيلإ

 مكباتك اناتأ .. هقيفوتو هنوعب هلك ريخلا مكل متتسي هللاو . ىتلا هب متبتك
 مكبيجأ الأ تيأرام اهنمو ث اهيف مكبيجأ نأ تيأر نم اهنمف : لئاسمب
 مكنأشل موقأو مكتعامجل حلصأ هتيأر يذلا الإ ريصقتالو ناوه ريغ نم

 باوص نم ناك امف 0 هيف مكبيجأ يذلا ف فطعأو مكفيعضل قفرأو

 نمف كلذ ريغ وأ ربخ وأ ةياور ىيف أطخ نم ناكامو ‘ هللا نمف

 . )١٦( "ف.. يسفن

 )١٥( ص : ايركز وبأ ٥٨ _ ٥٩ & ج : يخامشلا ١ ص ١١٤ .
 )١٦( ص : تافيلخ ضوع ١٤٩ ، ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأل '‘ةاكزلا ماكحأ يف ةلاسر نع

 مقرب ةيرصملا بتكل ا رادب طوطخم . يميقتا ٢١٨٧٢ ةقرو . ب ١١٤ .



١٢٣٢٣ 

 تناك يتلا ةديطولا تاقالعلا ىدم ىلع لدت ىرت اك ةلاسرلاو

 دالب يف ةلودلاو ةوعدلا داوق نيبو © ةرصبلا يف ةوعدلا زكرم طبرت

 بابسأ ريفوت ىلع ةرصبلا ةيضابأ صرح ىدم ىلع لدتو ، برغلل
 مهي نأ ةديبع وبأ أشي ملف { ةديلولا ةلودلا هذهل رارمتسالاو حاجنلا
 وأ ةقيمع ةيفسلف لئاسم يف ضوخت ىتلا تاراسفتسالا ضعب ىلع
 ةلودلا هذه ةداق نيب يأرلا فالتخا ىلا يدؤت امبر تاراسفتسا

 هرمأب نورمتأي اوناك ةداقلا ءالؤه نأ ىلع لدت امك .ث اهخويشو

 هلئاسو هل تناك هنأو 3 هيأر ىلع نوجرخيالو هحئاصنب نودشرتسيو
 خياشم صرح ىلع لدي امم ، اهب هوربخي نأ لبق مهرابخأ اهب ملعي يتلا
 مهلاوحأ ةفرعم ىلعو برغملا دالب يف مهناوخإ رابخأ ةعباتم ىلع ةرصبلا
 . )١٧١( مهتدناسمو

 وه باطخلا ييأ ةلود نيبو ةرصبلا ةيضابأ نيب لاصتالا اذه ناكو

 تعلطا اميف ئ ةيضابالا عجارملاو رداصملا يف درو يذلا ديحولا لاصتالا

 الإ دادزيو لاصتالا اذه رثكي ل و ؤ عجارملاو رداصملا هذه نم هيلع

 ام لكب ةلودلا هذه ةدناسم ىلع هلك صرحلا ةرصبلاو نامع ةيضابأ

 اهيلع ىضقيو راهنتال ىتح ةيدام ريغو ةيدام تايناكمإ نم مهيدل ناك

 عابتا وه ةدناسملا هذهل يساسألا روحملا ناكو . ةقباسلا ةلودلا لثم

 ةيبهذملاو ةيحورلا ةيحانلا نم ةلودلا هذه معد 0 اهلوأ { ةديدع لئاسو
 مأ قرشملا يف ءاوس ةيضابألا لكل امامإ اهمامإب فارتعالاب 3 ةيداملاو
 يذلا نوعلا اذه ى ةيداملا ةيحانلا نم اهل نوعلا ميدقتبو {“ برغملا يف

 . اهمكح ديطوتو اهناكرأ تيبنتل ةمزاللا لاومألا لاسر يف لمت
 حئاصنلا لاسرإب ةيبهذملاو ةيسايسلا اهلكاشم لح يف ةمهاسملا ، اهيناثو

 . ١٤٩ ص : تافيلخ ضوع (١ا٧)



١٢٣٤ 

 . لكاشملا هذه لحل ةمزاللا يواتفلاو

 ةرصبلاو نامع ةيضابأ نم يداملاو يحورلا معدلا _ ج

 : ةيمتسرلا ةلودلل

 نأ دعب ةرصبلاو نامع ةيضابأ نإف { ةيحانلا هذهب صتخي اميفو

 ةيمتسرلا ةلودلا تماقو ترهات يف متسر نب نمحرلا دبع ةمامإ ترهظ

 ةلودلا هذه ترطيسو ث م٦٧٢٧ ,/ه٠٦١ ماع يف هيدي ىلع ةيضابألا
 فارتعالا ىلع اولمع ، طسوألاو ىندألا نيبرغملا نادلب نم ريثك ىلع
 قرشملا كلمي فوس مامالا اذه نأ اودقتعاو ، اضيأ مهل هتمامإب

 لاوحألا تناكو . )١٨( ““الدع هألمو برغملا كلم اك الدع هؤلميو
 . ريكفتلا نم عونلا اذهل وأ ةوطخلا هذهل دهمت نامعو ةرصبلا يف

 يف نوريسي اوناكو نيرتتسم اوناك ةرصبلا يف ةيضابألا نأ كلذ
 نامع تناكو . نامع ىلا ليحرلل نوأيهتيو لاوزلاو فعضلا قيرط
 دي ىلع تماق ىتلا ىلوألا ةيضابألا ةمامالا نيب لاقتنا ةرتف يف اضيأ
 ةبضابألا ةمامالا نيب و . م٥٧ ٠ /ه ٢٢ ١ ماع يف دوعسم نب ىدنلجلا

 يدمحيلا نافع يبأ نب هللا دبع نب دمحم دي ىلع تماق يتلا ةيناثلا

 عقت يتلا ةرتفلا يف تناك اهنأ كلذ . )١٨( م٣٩٧ /ه٧٧١ ماع يف
 نم اهماكح ناكو . ةيسابعلا ةلودلل ةيعبتلاب نيدت نيتمامالا نيتاه نيب
 تقولا يف اذه . ("0د ةربابجلاب نامع ةيضابأ مهامس ىتح ةيضابألا ريغ
 ةلود اه تراصو برغملا دالب يف ةيضابألا ةمامالا هيف ترهظ يذلا

 . ١٠٧ _ ١٠٨ ص ١ ج . نايعألا ةفحت : يملاسلا نيدلا رون )١٩(
 )٢٠) ج . عرشلا نايب : ي دنكلا هللا ديبع وبأ ٢٨ ص ١٧٠ .\ مقر ةمغلا فشك طوطخم ٥٧١

 ص ٥٨٤ . ج : يملاسلا نيدلا رون ١ ص ١٠٧ .



. ١٣٥ 

 ةلودلا هذه مامإ نوكي نأ يف قرشملا ةيضابأ ركف كلذلو . ةعساو
 هذوفن دميف هل حنست دق ةصرفلا نأ اوأرو ، اضيأ مهمامإ وه ةديلولا
 . نامع يف وأ ةرصبلا يف مهدالب ىتح

 يأ ريكفتلا اذه ةرصبلاو نامع ةيضابأ عضي مل لاحلا ةعيبطبو

 رابتخا دعب الإ ذيفنتلا عضوم ، متسر نب نمحرلا دبع ةمامإب فارتعالا

 ىدمو ، مكحلا يف هتريس ىلعو هلاوحأ ىلع فرعتلاو ث مامالا اذه
 ةناعإ نولمحي السر اولسرأ كلذلو . هل هقيبطت ىدمو بهذملاب هكسمت

 فوسو الدع هألم مامإ برغملاب رهظ دق) : مهل اولاقو ةريبك ةيلام
 لاومألا هذه نم مكعم امب هيلا اوضهناف © الدع هاميو قرشملا كلم

 ىلع ناك ناف _ ترهات نودصقي _ اهنكس يتلا ةنيدملا اودرت ىتح

 ناك نإو هيلإ اهوعفداف { هتريس ةحصو هتقيرط نسح نم انل لقنام
 مث هتيعر نيب ماكحألا نم هالوتيامو هلاعفأ ىلا اورظناف كلذ ريغ ىلع
 . )٢١( “‘هلك كلذب انوتا

 ىلا لاومالا نم لامحأ ةثالث مهعمو لسرلا ءالؤه لصو دقو

 هفشقت ىدمو ةنسحلا نمحرلا دبع ةريس مهسفن اب اودهاشو ترمهات

 ١ هديبو هسفنب هراد ءانب لامكتسا يف لمعي ناك ذإ & هعضاوتو هدهزو

 ماني ةداسوو هيلع سلج اريصح الإ هيف اودجي ل هتيب اولخد امدنعو

 يذلا ماعطلا امأ . هراد نم ةيحان يف اطوبرم اسرفو احمروافيس و اهيلع

 نمس ضعبو ، (تنخس) ىمسي زبخ نم اصرق زواجتي ملف مهل همدق
 عمطي مل 3 هيلا هب اوءاج يذلا لاملا ربخب هوربخأ املو . حلم نم ءيشو
 لئابقلا خياشمو هباحصأ رابكب عمتجا نأ دعب الإ يأرب هيف تبي مل و هيف
 وأ لاملا اذه ذخأ يف مهراشتساو { ترهات لوح نكستو هديؤت يتلا

 )١ ٢) ص : ريغصلا نبا ٣٢ .



١٢٣٦ 

 مسق : ماسقأ ةثالث همسقو هملست لوبقلاب هيلع اوراشأ املو . هضفر

 ءارشل هصصخ مسقو ئ اهمزليامو ةنصحألا ءارشل يأ عاركلل هصصخ

 . )٢٦٢( ةيضابألا ءارقف ىلع عزوي نأ هب رمأ ثلانلاو ئ حالسلا

 ةلودلا هذه شاعنإ يف ريبك رثأ يرصبلا ينامعلا معدلا اذهل ناكو

 نورداق اهلهأ حبصأو 5 ناريجلا اهفاخ ىتح اهتوق دايدزا يفو 0 ةديلولا

 لخادلا يفو . ةراغلاو وزغلاب مهنوددهتي اوناك نمم مهريغ وزغ ىلع
 يف موقلا عرشو ريقفلا شعتناو فيعضلا يوقف سانلا لاوحأ تنسحت
 حالصتساو تاونقلا قشو راجشألاو نيتاسبلا سرغو نارمعلاو ءانبلا
 راطقألا يصاقأو نادلبلا ىتش نم مهيلع سانلا لبقأو ، روبلا ضرألا
 ءاخر مهنيعأب اوأر نأ دعب روصقلاو رودلا مهعم اونتباو مهونكاسو
 نم هتلود يف رفاوتي امو © هتيعر يف هلدعو همامإ ةريس نسحو دلبلا

 نالفل هذهو . يفوكلا نالفل هذه ليق الإ اراد ىرتال ىتح" , نامأو نمأ

 © مهتبحرو نييورقلا دجسم اذهو ، يورقلا نالفل هذهو ، يرصبلا
 لبسلا تلمعتساو ث نييفوكلا دجسم اذهو 0 نييرصبلا دجسم اذهو

 ةراجتلاب برغمو قرشم نم نادلبلا عيمج ىلإو نادوسلا دلب ىلإ
 . )٢!٢( “‘ةعتمالا بورضو

 اهيت أي دق موجه يأ نم نم أم ىف يف ةيمتسرلا ةلودلا تراص اذكهو

 ةيضابألا ريغو ةيضابألا نم راجتلا عيمجل ةلبق تراصو 0 راهن وأ ليل يف
 لدعلا ةماقإ نم ةيضابألا هب يدانتام اهمامإ عبتاو ، برغملاو قرشملا نم
 تلصو املو . تاثدحملاو عدبلا ىلع ءاضقلاو ةنسلا عابتاو ىروشلاو

 اودغا نأ اوجانت ةرصبلاو نامع ةيضابأ نم مهناوخإ ىلإ ءابنألا هذه

 )٢٢( ص : ريغصلا نبا ٣٣ _ ٣٥ ص : ايركز وبأ ۔ ٨٣ _ ٨٤ . ج : ينيجردلا ١ ص ٤٥ ٥8

 ج : يخامشلا ١ ص ١٢٥ .

 )٢٢٣( .رم : ريغصلا نبا ٣٥ ٣٦ .



١٢٧ 

 . ديدج نم عامتجالا لإ

 ةرصتخم تناك نإو ايركز وبأ اهب ءاج يتلا ةيضابألا ةياورلا قفتتو
 شاع يذلا يكلاملا ريغصلا نبا اهب ءاج يتلا ةينسلا ةياورلا عم ادج

 هتلقن اميف ، ةرجهلل ثلاثلا نرقلا يف ةلودلا هذه مكح نم ةليوط ةرتف

 مودقو قرشملا ةيضابأ لسارت نع ناتياورلا ناتاه هب انتربخأو انيلإ

 ا ةرصبلا يف مهعاتجاو اهريغو نامع نم مهئاملعو مهخويش

 لاومألا لاسرإ ىلع مهقافتاو ، متسر نب نمحرلا دبع ةماماب مهفارتعاو

 ضعبل مهضعب لاق دقف . هتلودل ةدناسمو هل امعد 0 ةيناثلا ةرملل هيلا

 نب سادرم لالب يبأ نم فلخ برغملاب مكمامإ"١ عاتجالا اذه يف

 هنع اوسبحتالو الام هنع اورخدت الف { يراشلا ةزمح يبأ نمو ى ةيدأ
 مكنإف { هايندو هنيد ىلع هب ىوقتيل مكيديأب ام عيمجب هيلإ اوثعباو ءاطع

 . }٢٤( ث‘الجا ءانغو الجاع افرش كلذب نولانت

 دبع ةماماب ةرصبلاو نامع ةيضابأ فارتعا ىرن ةياورلا هذه نم
 برغملاو قرشملا ةيضابأل ةمزال تحبصأ هتماما نأو ، متسر نب نمحرلا
 نأ دعب الإ & لماكلا لكشلا ذخأي مل فارتعالا اذه نأ ريغ . اعم
 لسرلا سفن عم لاومألا نم لامحأ ةرشع ةرملا هذه هل اولسرأ
 ءالؤه لصو املو . هتيعر يف مامالا اذه ريسي فيك اوريل © نيقباسلا

 روصق نمف ، لاح لضفأ ىلا لاوحألا ريغت اوأر ، ترهات ىلا لسرلا
 دق لويخو ، تبصن دق ءاحرأو ‘ تسرغ دق نيتاسبو تينب دق
 لزانملاو رودلا اوئلم مدخو ديبعو © تينب دق راوسأو آ تبكر

 الإ هيف مهتقث مهيلإ عجرت مل و ، نونظلا مامالاب موقلا نظف ، روصقلاو
 { تلدبت وأ تريغت لهو . هماكحأو هلاوحأ نع سانلا اولأس نأ دعب

 )٢٤( ص : ريغصلا نبا ٣٧ ٣٨ ، ص : ايركز وبأ ٨٤ .
 



١٢٣٨ 

 تلدبت الو هرمأ ريغتام هنأو { ثدحي مل كلذ نأب مهوباجأف

 . )٢٥( هماكحأ

 هناو ا ةريفو لاومأ نم مهعم هنولمحي امع هوربخأ هيلإ اولصو املو

 سلجم وا موقلا هوجو عمجو ، كلذب ضري ملف © هل اهميلست نم دبال
 يف ثدح امك مهراشتساو دجسملا يف لسرلابو مهب عمتجاو ، ىروشلا
 ارظن لاملا اذه لوبق مدع ةرملا هذه يف اوأر موقلا نكلو . ىلوألا ةرملا

 ‘ مهنم هيلإ جوحأ مهن :أ دبال قرشملا ةيضابأ نألو { هيلا مهتجاح مدعل

 نأل ل نيرداق ريغ نوفعضتسم . . نيرهاظ ريغ نورتتسم"" مهنأل

 لاق كلذلو © )“٢( ““رقفلاو ىنغلا نم سانلا ةعامجبام لثم مهتعامجب

 يف انأل انم هيلا جوحأ هبابرأ ناف مكلام اوعجرا" : نمحرلا دبع محل

 نورادي ئ روجلا هيلع بلغ دلب ف مهو 0 لدعلا اهيلع ىلوتسا دق ضرأ

 . )٢٧( ى ‘مهنيدو محلامو مهسفنا ىلع هب

 © مهسوفن ىلع اقاش ناك يذلا مالكلا اذهب لسرلا رثأت دقو
 ةعاط نم دب مهيلع سيل" , هزأل ئ نمحرلا دبع رمأل اولثتما مهنكلو

 سانلا بجعت ةرصبلا يف كانهو . مهدالب ىلا اوداعو © (؟٨+) “‘مهمامإ

 ئ مهيدل هناش مظعف ] ةرخالا يف هتبغرو هفشقتو مامالا اذه دهز نم

 نم يذلا ببسلل ةبسنلاب و ئ مهيلا لاومألا درل ةبسنلاب هلعف مهبجعأو

 نامع يف ةيضابألا يأر رقتسا ذئدنع . ةليزجلا لاومألا هذه در هلجأ
 ىنعملا اذه نع ربع دقو . مهمامإ نمحرل دبع نوكي نأ ىلع ةرصبلاو
 هتمامإ يف موقلا بغر كلذ دنعف : لاقف ينسلا يكلاملا ريغصلا نبا

 . ٤٥ ص ١ ج : ينيجردلا & ٨٤ ص : ايركز وبأ { ٣٨ ص : ريغصلا نبا )٢٥(

 . ٤٥ ص ١ ج : ينيجردلا ، ٨٤ ص : ايركز وبأ & ٣٩ _ ٤٠ ص : ريغصلا نبا (٦٢ر

 . ١٢٦ ص ١ ج : يخامشلا (٢ا٧ر

 . ٨٤ ص :ايركز وبأ (٨٢ر



١٢٩١ 

 : لاقف يضابألا ايركز وبأ هنع ربعو ، ("ث) مهيلع ضرف اهنأ اوأرو

 يبأ نع يورو . ("؛ ‘‘مهاياصوو مهبتكب هولصاوو هتماماب اورقأو”
 اودر سانلا فلتخا اذا لاق هنأ يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع
 . »)٢٠( “‘هتسر نب نمحرلا دبع سانلا ماماو ث مامالا ىلا رمالا

 8 م٤٨٧ /ه٨٦١ ماع يف هتافو ىتح هتماماب فارتعالا يف اورمتساو
 /ه٨٠٢ _ )١٦٨ باهولا دبع هتفيلخو هنبا ةماماب فارتعالا يف م

 يدزألا يديهارفلا بيبح نب عيبرلا ناك يذلا (م٣٢٨ _ ٧٨٤
 مامإو انيقتو انمامإ"” هنإ هنع لوقي ةرصبلا يف ناتكلا ماما ، ينامعلا

 . 2٢ “‘نينمؤملا ريمأ"” هنإو . )٢٢( ““نيعمجأ نيملسملا

 ةيمتسرلا ةلودلا ةرصبلاو نامع ةيضابأ معد فيك ىرن اذكهو

 دبع ةماماب اوفرتعاو لاومألا اهل اولسرأف & يونعملاو يداملا معدلاب
 ةمامإو ، روهظ ةمامإ اهنال ، هدعب نم باهولا دبع هنيا ةماماو نمحرلا

 اوناك يذلا فدهلا يهو 7 ةمامالا عاونأ ىمسأ ةيضابألا دنع روهظلا

 ةلود مايق ينعت روهظلا ةماما نأل ، هقيقحتو هغولب لجأ نم نوشيعي

 فادهأ نم هيلا نوبصيام اهلالخ نمو اهيف نوققحيو اهلظ يف نوشيعي

 ةماما كانه نكت مل ةرتفلا كلت يف هنأ ةصاخو ، لثمو ءيدابمو مالحأو
 ةرطيسلا تحت تناك نامعف . ةرصبلا يف مأ نامع يف ءاوس روهظ
 ةرصبلا ةنيدم يف روهظ ةماما موقت نأ ليحتسملا نم ناكو ث ةيسابعلا

 )٢٩( ص . نييمتسرلا ةمئألا رابخأ ٤٠ .

 )٣٠( ص . مهرابخأو ةمئألا ريس ٨٤ .
 نكي مل ةديبع يبأ نأ ظحاليو . ١٣٦ ص ٢٨ ج . عرشلا نايب : يدنكلا هللا دبع وبأ )٣١(

 يف ادوجوم ناك هنأ تباثلاو ، (ه٨٦١ س ٠٦١ر متسر نب نمحرلا دبع ةماما ءاننأ ادوجوم

 نمحرلا دبعل ةعيبلا تقو ةديبع وبأ كردأ امبرو ، (ه٨٥١ ٦٣١ر يسابعلا هللاب روصنملا نمز
 . كلذ بقع يفوت مث ه٦١ ٠ ماع يف ةمامالاب

 )٣٢( ص : ايركز وبأ ٩٧ ، ج : ينيجردلا ١ ص ٥٥ . ص } يوكزألل ةمغلا فشك طوطخم ٥٢٩ .

 )٣٣( ص :ايركز وبأ ٩٨.

 



. ١٤٠ 

 ناكو ى اهناطلس ميظعو اهتوق جوأ يف تناك سابعلا ينب ةلود نأل
 دلبو قارعلا نم ءزج يهو 3 ةرصبلل اوحمسي نأ نييسابعلل نكميال

 مهتلود ضهانت ىرخأ ةوق يأ هيف رهظت نأ 3 دادغب نم بيرق

 . مهتفالخ وأ مهتماماب فرتعتالو

 نييمتسرلا لكاشم لح يف ةرصبلاو نامع ةيضابأ ةمثاسم د

 : ةيبهذملاو ةيسايسلا

 اهدم ىلع ةيمتسرلا ةلودلل نامعو ةرصبلا ةيضابأ ةدناسم رصتقت مل
 ةمهاسملا ىلا اضيأ تدتما لب ث اهتماماب فارتعالاو ةيداملا تادعاسملاب

 نامعو ةرصبلا ةيضابأ سرام دقف . ةيبهذملاو ةيسايسلا اهلكاشم لح يف

 يف ىلوألا ةيضابألا ةلودلا ةماقإ دنع هوسرام يذلا قباسلا رودلا سفن
 نوعلا ميدقتب كلذو ئ م٧ ٧ ٥ /ه ٤ ١ . ماع ناوريقلاو سلبارط

 . اهتمئأ قيرط تضرتعا يتلا لكاشملا لح يف ةدعاسملاو
= 

 متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع وهو يناثلا مامالا رصع يفف
 ضعب نيبو هنيب عازن راث (م٣٢٨ _ )١٦٨ _ ٢٠٨ه/ ٧٨٤

 لزع اودارأ نيذلا هتعامجو نيدنف نب دمحم لاثمأ نم هيلع نيضرتعملا
 هسفن ىلع هطرش دق ناك اطرش فلاخ مهرظن يف هنأل باهولا دبع
 ةعامج ةقفاومب الإ ارارق ذختيالو ارمأ مربيال هنأ وهو ةمامالا هيلوت دنع

 ةلودلا ندم ىلع الامع يلو دق باهولا دبع ناكو . ةيضابألا نم ةنيعم

 نبا ناكو ، بصانملا يلوت يف دهرلاو ةريسلا نسح مهيف يأر اهيحاونو
 باهولا دبع اوذبانف & ةالولا ءالؤه نم قحأ مهنأ نوري هتعامجو نيدنف

 { ةمامالا هيلوت دنع هسفن ىلع هطرش دق ناك اطرش فلاخ هنأ ةجحب
 © وحنلا اذه ىلع نيقيرفلا نيب ةنتفلا تماقو ، ةراشتسالا طرش وهو



١٤١ 

 رصم يف ةيضابألا لاجر رابكب لاصتالا نم اصانم باهولا دبع دجي مل و
 يف هريشتسي بيبح نب عيبرلا ىلا هنم باتكب هلسر لسرأف © ةرصبلاو
 نأو ، باهولا دبع فقوم ةحصب ميبرلا ىتفأف { فالخلا اذه رمأ
 ريبكلا اهرثأ ىوتفلا هذهل ناكو . )٢٤( لطاب طرشلاو ةحيحص ةمامالا

 هذه ىلع ءاضقلا نم نكمت ىتح باهولا دبع لوح سانلا فافتلا يف

 . )٢٥( ةنتفلا

 يدؤي نأ دارأ امدنع باهولا دبع نأ ىلإ ةراشالا تقبس دقو

 . ايبيلب ةسوفن لبج ىلا ترهات نم لحرو كلذل ًايهتو جحلا ةضيرف
 وأ هنونجسيف سابعلا ينب ةالو هل ضرعتي نأ ةسوفن ةيضابأ فاخ

 امبرو ث “‘هللا دودحو نيملسملا رومأ لطعتت ذئدنع ء هنولتقي

 باهولا دبع هكرتي نأ نكمي يذلا غارفلا ألمي مامإ رايتخا يف نوقفويال

 لسري نأ باهولا دبع رطضاف . جحلل هتلحر ءانثأ هؤركم هل ثدح ول

 © ىوتفلا يف عجرملا هربتعي ناك و ، ةرصبلا يف بيبح نب عيبرلا ىلا هلسر
 رصمب يتفملا يضابأل هيقفلا يرصملا دابع نبا ىلا اضيأ لسرأ اك

 © هنع جحي نم رجأتسي نأب عيبرلا هاتفأف ل رمألا اذه ىف امهيتفتسي
 ممه

 طورش نم قيرطلا نامأ نأل ئ جح هيلع سيل هز أب دابع نبا هاتفأ و

 . )٢٦( هعاطتسا نم ىلع جحلا بوجو

 ةيضابأ نم ةروشملاو يأرلاو ةدعاسملاو نوعلا بلط قاطن يفو
 سلبارط يلاهأ لسرأ ١ نامع لهأ نم مهمظعم ناك نيذلا ئ ةرصبلا

 اميف هنوتفتسي ، ةرصبلا يف ليحرلا نب بوبحم نايفس يبأ ىلا اباتك

 )٣٤( ص : ايركز وبأ ٨٩ _ ٩٨ ، ج :ينيجردلا ١ ص ٤٨ } ٤٩ } ج : يخامشلا ١
 ص ١٣٠ _  4ص 0 ةمغلا فشك طوطخم : يوكزألا ئ ٥٢١ _ ٩٢٢ .

 )٣٥( ص :ايركز وبأ ٩١ _ ٩٢. ٩٦ _ ٩٨.

 )٣٦( ص : يضابألا مالس نبا ١٣١  0ص : ايركز وبأ ١١٤ _ ١١٥١ & ج : ينيجردلا ١
 ص ٦٦ . ج : يخامشلا ١ ص ١٤٠ .



١٤٢ 

 © مهيلع لماع نييعت لوح عازن نم باهولا دبع مامالا نيبو مهنيب راث
 نذإ نود هولعفام مهيلع ركنأ يذلا مامالا اذه نذإ ريغب هولو دق اوناك

 مدقملاو ةوعدلا سأر كاذ ذإ وهو"" نايفس يبأ ىلإ اولسرأ مث نمو . هنم

 نب دلخم ناسغ يبأو بيبح نب عيبرلا ةقبط ضارقنا دعب قرشملا ي
 نايفس وبآ مهيلع درف & “‘لئاو نب بويأ يبأو ، رجاهملا يبأو ، درعملا

 باهولا دبع مهمامإ عابتاب مهرمأو 3 لماعلا اذه ىلو نم ةئطختت
 . )٢٧( هل ةعاطلاو

 يبأ نب حمسلا نب فلخ وهو يلاولا اذه ةلكشم ترمتسا دقو
 ةقشنم ةقرف همساب تنوكت يذلا يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا
 هفلخف © باهولا دبع مامالا ةافو ىتح ء ةيفلخلا مساب ةيضابالا نع

 يفو . (م٤٥٨ _ )٢٠٨ _ .٢٤٠ه/ ٨٢٢٣ باهولا دبع نب حلفأ هنبا
 © ةرصبلا ةيضابأ اهيف تكسي مل ةرتفل ةلكشملا هذه ترمتسا هدهع

 ىلع اهيف مهنوثحي برغملا ةيضابأل مهلئاسرو مهبتك لاسرإ اوعبات لب
 . ةنتفلا بنجتو ةدحولا

 . فالخلا اذه ابن هغلب امدنع يناسارخلا ىسيع وبأ هلعفام كلذ نم
 © برغملا لهأ ىلا ةيضابألا نم ةعامج عم اهلسرأ ةلاسر بتك دقن
 © حلاصلا فلسلا ةنسب ءادتقالاو لطابلا ذبنو قحلا عابتاب اهيف مهيصوي
 ركنأو ، باطخلا يبأ نب حمسلا حدتماو باهولا دبع مامالا ىلع ىنثأو

 حدتما مت { باهولادبع مامالا اضر ريغب حمسلا نب فلخ ىلو نم ىلع

 . )٢٨« مامالا اذه ةايحب هعتمي نأ هللا اعدو باهولا دبع نب حلفأ

 برغملا لهأ ىلإ ليحرلا نب بوبحم نب دمحم نامع نم بتك اك
 )٣٧( ص : ايركز وبأ ١١٩ _ ١٢٢ \ ج :ينيجردلا ١ ص ٤٩. ج ٢ ص ٢٩٠.

 ج : يخامشلا ١ ص ١٥٧ .

 ر٣٨( ج : يخامشلا ١ ص ١٦١ \ ١٦٢ .



١٤٢ 

 نمض ةلاسرلا هذه يف مهل لاقو { ةمئألل ةعاطلا ىلع اهيف مهثحي ةلاسر
 رمأ مامالا نوكي نأ الإ هب ذوخأم وهف اثدح ثدحأ نم نإ : لاقام
 ىلع اريخأ ءاضقلا يف هرثأ هل ناك امم & )٢٩( “‘قحلا هنأ ىري وهو 0 هب

 . )٤٠( ةنتفلا هذه

 دعب برغملا لهأ نيبو نامع ةمئأ نيب تالاصتالا ترمتساو

 هللا دبع وبأ انل هاور امم كلذ دافتسي . ةيمتسرلا ةلودلا ىلع ءاضقلا
 بتك ليحرلا نب بوبحم نب دمحم نأ نم عرشلا نايب هباتك ىيف يدنكلا

 )٢٣٧ كلام نب تلصلا مامالا ناسل ىلع ابتك برغملا لهال

 يف ىوتفلا مهيطعي و ةلئسأ ىلع اهيف دري (م٦٨٨ _ ٨٥١ /ه ٢٧٢

 . )٤١( ةيملعو ةيهقف لئاسم

 : برغملا ةيضابأ لاوحأ دقفتل لسرلا لاسرا كلاه

 معدلا نم يحاونلا هذه ىلع نامعو ةرصبلا ةيضابأ رود فقي مل

 برغملا ةيضابأ نيب ثدحي ناكام لحل ىواتفلا لاسراو يداملاو ىسايسلا
 نولسري اوناك مهنإ لب | ةيسايس وأ ةيبهذم تاعزانم وأ تافالخ نم

 رصاوا ديطوتلو مهلكاشم ىلع فوقوللو مهلاوحا دقفتل اضيا مهلسر

 نم . فورظلاو لاوحالا عيمج ف مهعم لصاوتلاو ةدوملاو ةقادصلا

 نعو ةسوفن ريس باتك نع القن :يخامشلا انل هيوريام كلذ
 مامالا رصع يف نيرئاز اومدق قرشملا لهأ نم الاجر نأ نم ، ينيجردلا
 ةيضابالا نم هلهأ اورازو ةسوفن لبج ىلا اولصوف ، باهولا دبع

 . ٢٤٨ ص ١ ج . نايعألا ةفحت : يملاسلا نيدلا رون )٣٩(

 )٤٠( ص :ايركز وبأ ١٢٨ _ ١٣٦.
 )١٤١( ج . عرشلا نايب : يدنكلا هللا دبع وبأ ٢٨ ص ١٩٥ _ ١٩٧ .

 



 س ١٤٤

 ءاملع دحأب مهعمج يذلا باهولا دبع مامالا ىلإ فاطملا مهب يهتناو

 هملع ةرازغل همرتحيو ملاعلا اذه مظعي مامالا اذه ناكو . ةسوفن

 كلذو ملعلا اذه ىدم رابتخال هيلع مهتلئسأ حرط يف اوذخأف 3 هلضفو

 ادحأ ملعنال" مامالل اولاق ، اولأسام لك ىلع مهباجأ املو ، لضفلا
 . )"٠( ملاعلا ‘اذه لثم برغملاو قرشملاب

 اذه برغملا دالب ىلإ قرشملا ةيضابأ نم ريثك روضح نكي ملو
 ناك لب © برغملا ةيضابأ نيبو مهنيب ةلصلا قيمعت وهو © طقف فدهلا

 بهذملا رشنو ملعلاب لاغتشالا وأ ةراجتلاب لمعلا اهنم ، ىرخأ فادهأل

 لماوعلا هذهل وأ ، مهل نييسابعلا داهطضا نم ابره وأ ، ربربلا نيب
 نييفرحو راجتو ءاملع نم ةقراشملا قفدت نأ كلذ نع جتنو . اهعيمج
 { ةصاخ ةفصب ترهات ىلعو 0 ةماع ةفصب برغملا دالب ىلع عانصو

 ىلإ انرشأ نأ قبس دقو . ةحامسو ةلادعو نامأو نمأ نم اهيف رفاوت امل

 رودلا مهريغو نييرصملاو نييفوكلاو نييرصبلا نم ةقراشملا ءالؤه ءانب
 يف ةايحلا راهدزا ىلا ىدأ امم ، ةيراجتلا تالحملاو دجاسملاو روصقلاو

 كلتو راهدزالا اذه نكي مل و . «ئ" اهتوق دايدزا ىلاو ةيمتسرلا لودلا

 نيب تطبر يتلا ةديطولا ةيبهذملاو ةيسايسلا تاقالعلل ةجيتن الإ ةوقلا

 نادلبلا هب مهاسامو © نامعو ة ةرصبلا ةيضابأو رصمو برغملا ةيضابأ

 يفو © ةلودلا هذه ةماقإ يف يونعمو يسايسو يدام معد نم ناريخألا

 اهماكحل حصنلا ءادساو ةيهقفلاو ةيسايسلا اهلكاشم لح يفو اهتدناسم

 قرشملا يف ةيضابألا هلوح فتلي املع ريصتو اهتوق دادزت ىتح « اهتمئأ و

 . نمزلا تابرضو مايألا يداوع نم هب نوذولي انصحو ، برغملاو

 © هل اوططخ اميف حاجنلا لك ةرصبلاو نامع ةيضابأ حجن دقو

 )٤٦( ج : يخامشلا ١ ص ١٤٥ . ١٥٣ .

 ر٤٣( ص : ريغصلا نبا ٣٦ _ ٣٧. ٦١ - ٦٢ .



. ١٤٥ _ 

 ةلودلل تاماسم نم هومدق اميفو & لامعأ نم هب اوماق اميفو
 دوهع لاوط يسايسلا رارقتسالاب ةلودلا هذه تمعن دقف { ةيمتسرلا

 ىلع تبلغتف ، ديعب دح ىلإ ةيركسعلا اهتوق تدادزا امك © اهتمئأ مظعم
 دوهع يفنو باهولا دبع مامالا دهع يف تبشن يتلا ةيلخادلا تارونلا

 نكمت باهولادبع نأ ةجردل { يمتسرلا تيبلا دارفأ نم هفلخ نم ضعب

 عضخت تناك يتلا سلبارط ةنيدم راصح نم م١١٨ /ه٦٩١ ماع ين

 حلص ةدهاعم دقع نأ اهمكاحب رمألا يهتناو ، نيحلا كلذ يف ةبلاغألل
 ةيلخادلا قطانملا ىلع ةيمتسرلا ةدايسلاب اهيف هل فرتعا باهولا دبع عم

 ةنيدملا ىلع ةدايسلا ةبلاغألل نوكي نأ ىلع ، سلبارط
 نيب مالسلا تاقالع تماقو © طقف ةيلحاسلا ةقطنملا ىلعو اهسفن

 . )٤٤( نيبناجلا

 ةهبجلا يف ةيمتسرلا ةلودلا زكرم يوق مالسلا اذهبو حلصلا اذهبو
 ترس جيلخ نم اقرش دتمت هدهع يف ةلودلا دودح تحبصأو ، ةيقرشلا
 يتلا ةيقيرفأ ةيالوو سلبارط ةنيدم ادع اميف ناسملت ىتح ابرغو

 برغلاو قرشلا نم ةيمتسرلا ةلودلا يضار أب ةطاحم تحبصأ

 . بونجلاو

 حلفأ هنبا دهع ف ةيمتس رلا ةلودلا ةوق دايدزا د رطضا دقو

 راهدزالا ةمق ىلإ تلصوو . (م٤٥٨ _ )٦٢٦٠٨ _ .٢٤٠ه/ ٨٢٢٣

 ترهات برق ةبلاغالا اهانب ةنيدم ىلع راغأ مامالا اذه نإ ىتح ث ةوقلاو

 نييمتسرلا هجو يف فقتل © ةيسابعلا اهومسو م٣٥٨ /ه٩٣٢ ماع
 يف يأر دق حلفأ ناكو . ةيداصتقالا ةيحانلا نم ترهات ةناكم لتحتو
 الإ هنم ناك امف 0 هتلود ددهي ارطخ وحنلا اذه ىلع ةنيدملا هذه ةماقإ

 )٤٤( ج : ينيجردلا ١ ص ٦٧ \} ج : يخامشلا ١ ص ١٤١ ] يريرحلا ىسيع دمحم :
 ص ١٣٣٢ . ج : ىفطصم ركاش ١ ص ٦٨. ٦٩٩ .



١٤٦ 

 { ناكسلاب اهورمعو اهقاوسأ اوبترو اهءانب ةبلاغألا متأ ىتح رظتنا نأ

 نع اهقرحأو نارينلا اهيف مرضأو اهناكس اهنع ىلجأو اهيلع مجه مث
 ثعبف هيلا ابرقت يومالا سلدنالا ريمأ ىلا كلذب بتكو ء اهرخا
 . )٤٥( ةوق امهنيب تاقالعلا تدادزاو 0 مهرد فلأ ةئامب ريمألا اذه هيلإ

 نأ سلدنألاب نييومألاو نييمتسرلا نيب تاقالعلا نسح نع جتن دقو
 يف مزح نبا راشأ دقو . نييسلدنألا ضعب نيب يضابألا بهذملا رشتنا

 5 ”`٤( دالبلا هذه يف ةيضابالا دوجو ىلإ ةرجهلل سماخلا نرقلا

 اهحتف يذلا ٤& نيفشات نب فسوي رصع ىتح دوجولا اذه رمتساو
 ذقنأو م٠٩٠١ /ه٣٨٤ ماع يف فئاوطلا كولم نم اهيلع ىلوتساو
 ةعقوم يف مهيلع رصتنا نأ دعب ىراصنلا نابسألا فحز نم مالسالا
 . ٠٨٦ ١م )“٤( /ه٩٧٤ ماع يف ةقالزلا

 حساكلا موجهلا اذه ىلع ودري نأ ةبلاغألا ةعاطتسا يف نكي مل و
 دايدزا نم هب نورعشي اوناك امل ، ةيسابعلا ةنيدم ىلع حلفأ هب ماق يذلا

 يفو . (؛١٠) تمصلا اومزلو ةمالسلا اورثا كلذلو 3 نييمتسرلا ةوق

 نكي مل م٠٠٨ /ه٤٨١ ماع يف اهسفن ةبلاغألا ةلود مايق نإف عقاولا
 ىدمب نويسابعلا سحأ دقف . ةيمتسرلا ةلودلا مايق جئاتن نم ةجيتن الا

 امو ، برغملاو ةيقيرفا يف مهتدايسو مهذوفن دده يذلا ريطخلا ديدهتلا

 هذه ةوق تدادزا ام اذإ اضيأ رصم ىيف مهذوفن هل ضرعتي نأ نكمي

 مكحلا ثيروت يف مهقحب ةبلاغألل اوفرتعا كلذلو 3 ةيضابالا ةلودلا

 . ١٥١ ١٥٢ ص : يريرحلا ىسيع دمحم 0 ٢٣٦ ص : يرذالبلا (٥٤ر
 . ٥١ .] ٥٥ ص ٥ ج . لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا (٦٤ر
 ميركلا دبع تدوج 3 ٣٣ ص . ةيضابألا فرعت مل نا ةلاسر : شيفطأ فسوي نب دمحم )٤٧(

 . ١٦١٩١ }{ ١٧٠ ص : فسوي

 . ٣٩٥ ، ٣٩٦ ص . ةينارصنلا اينابسأو ةيمالسالا سلدنألا نيب تاقالعلا : ملحلا دبع دمحم بجر (٨٤)ر

 . ١٥٢١ ص : يريرحلا ىسيع دمحم (٩٤ر)

 



١٤٧ 

 ةلود عقاولا يف مهتلود تحبصأ ىتح ةيقيرفاب لالقتسالا يفو ، مهئانبأل
 . )٥٠( ةيلكش طباور الإ اهب اهطبرتالو ةيسابعلا ةفالخلا نع ةلقتسم

 ىصقألا برغملا دالب يف تماق يتلا ةسرادألا ةلود روعش نأ امك
 نييسابعلا ةهج نم نانئمطالاو ءودهلاب م٨٨٧ /ه٢٧١ ماع يف

 يتلا ةيمتسرلا ةلودلا مايقل اضيأ ةجيتن الا نكي مل ؤ ةبلاغألاو

 لصي نأ نكمي يبلغأ وأ يسابع ديدهت يأ نود لوحي ازجاح تحبصأ
 . )٥١( ةسرادألل

 يف ةيسايسلا ىوقلا نيزاوم اوبلق فيك برغملا ةيضابأ ىلا رظناف
 فيكو ، م٦٧٧ /ه٠٦١ ماع يف مهتلود مايق ذنم اهلك برغملا دالب

 برغملا ضرأ ىلع ةلقتسملا لودلاو ةيلالقتسالا تاكرحلا مايقل اودهم

 تاقالعلا ىلا رظناو ، رامضملا اذه يف مهريغل لثملا اوبرض نأ دعب ريبكلا

 نامع ةيضابأ نم مهناوخإ عم مهسفنأ اهب اوطبر يتلا ةنيتملا طباورلاو
 مايق يفو ، بهذملا رشن يف ةدعاسملاو نوعلا مهنم اودمتساف 0 ةرصبلاو

 ةيداملا اهلكاشم لح يفو © اهسيسأتو اهمعد يفو ث ةيضابألا ةلودلا
 ثدحتن فوسام ىلا اضيأ رظناو 3 انيأرام وحن ىلع ةيبهذملاو ةيسايسلاو

 اقمعو ةوق اهتدازو نيقيرفلا نيب ةقالعلا تمعد ةيفاقث تاقالع نم هنع

 . ارارمتساو اماود رثكأ اهتلعجو

 رصعلار برعلا حيرات يف تاسارد : ملاس زيزعلا دبع ديسلا ، ٦٢٩٥ ص ١ ج : ىفطصم ركاش )٥٠(

 . ١٩٣ ص ى (لوألا يسابعلا

 )٥١( ص : يريرحلا ىسيع دمحم ٢٠٣ .



١٤٨ 

 ٢ _ ةيضابأو برخلاو رصم ةيضابأ نيب ةيفاقنلا تاقالعلا

 يتلا ةديحولا طباورلا يه ةيبهذملاو ةيسايسلا تاقالعلا نكت ل

 كانه تناك دقف ، ةرصبلاو نامع ةيضابأب برغملاو رصم ةيضابأ تطبر
 قيثوت يف لاعفلا اهرثأ اهل ناكو امهنيب تماق ةديطو ةيفاقث تاقالع اضيأ

 هذه رهاظم تددعت دقو . نيقيرفلا نيب تالصلا دايدزاو طباورلا

 ماق تارايزلل لدابتو ةيملع تالحر نمف . تعونتو ةيفاقثلا تاقالعلا

 ضرأ ىلع مهل ءاقتلا نمو ، رخآلا دلب ىلا لك نادلبلا هذه ءاملع اهب

 برغملاو قرشملا نم ةيضابألا ءاملع عمتجي ثيح جحلا مسوم يف ةكم
 نمو 3 ةيملعلا عجارملاو بتكلل لدابت نمو ، ةروشملاو يأرلا نولدابتي
 هقفلا رومأ نم همهف مهيلع قلغتسي اميف ىوتفلل بلطو ةيملع تارظانم
 طباورلا ةدايز ىلا تدأ يتلا رومألا نم كلذ ريغ ىلا & بهذملاو
 اهنم الك صخن نأ دبال يتلاو ، نيبناجلا نيب ةيملعلاو ةيفاقثلاو ةيركفلا
 . ثيدحب

 : ةيضابألا ءاملع نيب ةلدابتملا تالحرلاو تارايزلا _ أ

 تالحر نع رابخألا نم ريثك ركذب عجارملاو رداصملا تلفح
 تالحر نعو ، برغملاو رصم ىلاا نامعو ةرصبلا نم ةيضابالا ءاملع

 تالحرلا هذه نكلو ، ةرصبلاو نامع ىلا برغملاو رصم ةيضابأ ءاملع

 اميف تدازو تعباتت مث { ةرجهلل يناثلا نرقلا يف ةردان وأ ةليلق تناك
 ضعب اهب ماق يتلا ةيملعلا تالحرلا مدقأ نمو . روصع نم كلذ يلت

 نب بيعش ةلحر نم هيلا ةراشالا تقبسام يه ، رصم ةيضابأ ءاملع



١٤٩ 

 ىلا لحر مث ، رصم ىلا اهنم داعو ةرصبلا راز ثيح فورعملا
 /ه٨٦١ ماع يف متسر نب نمحرلا دبع مامالا ةافو بقع ترمهات

 . )]٥٢( م٤٨٧

 ىلا بهذي مل فورعملا نب بيعش نأ فرعن نأ انه ديفملا نمو
 برغملا دالب ىلا لحري ملو ، هدحو اهيف بهذملا ءاملع ءاقلل ةرصبلا

 ءاملع نم ةعومجم نيتلحرلا يف هعم ناك امناو { هدحو كلذ دعب

 يبأ دي ىلع ةرصبلا يف ملعلا اوقلت دق اوناك نيذلا نيبرصملا ةيضابألا

 مث ، اهيف بهذملا ءاملع نم هريغو يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع
 بيبح نب عيبرلا اوفلاخ مث هوفلاخ ثيح ةرصبلا ىلا بيعش عم اوداع
 ىلا اوداع مش ، ةراشالا تقبس امك ةيهقفلا رومألا ضعب يف هدعب نم

 . )٥( ترهات ىلا بيعش مهسأر ىلعو مهضعب لحرو ، رصم

 ةيضابأ نم ءاملع وأ ملاع لوصو ىلا اضيأ ةيضابألا رداصملا ريشتو
 ةوغدلا لهأ ةرايزل رئازجلاب ترهات ىلا مت ايبيلب ةسوفن لبج ىلا ةرصبلا

 ىدم رابتخالو 3 دالبلا هذه يف مهلاوحأ ىلع عالطاللو ةيضابألا نم

 سلجم يف اوشقان دقف كلذلو . هل مهتسارد ىدمو بهذملا يف مهقمعت

 ةيضابالا ءاملع متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامالا هدقع

 . (٥؛) مههقفو مهملع ىدم ىلع فوقولل ةبراغملا

 اودفو نيذلا ءاملعلا ءالؤه ءامسأب انفعست مل رداصملا تناك اذاو
 حوضو يف انل ركذت اهنأ الإ ، باهولا دبع مامالا رصع يف ترهات ىلا

 دالب ىلإ اهجوتم ةرصبلا نم جرخ بهذملا ءاملع نم ريبك ملاع مسا
 مناغ نب رشب مناغ وبأ وه ملاعلا اذه ناكو . مامالا اذه ةرايزل برغملا

 )٥٦٢( ص . رظنا ٩٨ . ١٢٨ _ ١٣٠. )٥٣( ص . رظنا ٨٤ .

 )٥٤( ص : ايركز وبأ ١٢٥  8ج : ينيجردلا ٢! ص ٢٩٣ \ ج : يخامشلا ١ ص ١٥٥ .



_ ١٥٠٠ _ 

 وبأ لحر دقو . يضابألا هقفلا يف ةروهشملا ةنودملا بحاص يناسارخلا
 ةسوفن لبج يفو © ةنودملا هذه هعم ابحطصم برغملا دالب ىلا مناغ

 حتف نب سورمع ريبكلا اهملاعب ىقتلا & ترهات ىلا لصي نأ لبقو
 { اهخسنب سورمع ماقف 0 اهيلع عالطالل هتنودم هعم كرتو يسوفنلا

 ناكو الإ ڵ ترهات نم مناغ وبأ داع امو 5 هيلع يلمت هتخأو بتكي ناكف
 كلذ ذنمو . اءزج رشع ينثا يف ةنودملا خسن نم يهتنا دق سورمع

 . )٥}( يمالسالا برغملا دالب يف ةنودملا هذه رمأ رهتشا خيراتلا

 نييرصبلا ةيضابألا ءاملع ضعب لوصو نع رابخألا ضعب رتاوتتو )_
 © مهءامسأ ركذتال تناك نإإو٬ برغملا دالبو رصم ىلا نيينامعلاو
 . ةيملعلا مهراثآ ضعب نم مهدورو ةرثك ىلع لدتسن نأ اننكمي اننكلو

 ةباتك نم ةسوفن لبج يف ةيضابألا ضعب نكمت دقف لاثملا ليبس ىلعو
 اذهب نورمي اوناك نيذلا ةقراشملا نيدراولا ءالؤه دي ىلع هظفحو نارقلا
 يذلا نتكمي نب رمع نأ نم يخامشلا انل هاورام كلذ لاثم . لبجلا
 رصع يف يأ ، م٤٥٨ /ه٠٤٢. ماع لبق ةسوفن لبج يف شيعي ناك
 ةيحانب رمي قيرط يف هسولج ةطساوب نارقلا ملعت امنإ ، ةيمتسرلا ةلودلا
 بتكيف ، قرشملا نم ةراملاو ةلباسلا اهيف ىقلتي" ثيح & سادمغم
 بتكيف ةجحلا ىلا عجر هظفح اذاف ، فرصنيو نارقلا نم ةحول مهنع
 . )٥٦( ؤ ملعلا ملعتو نارقلا ظفح ىتح كلذك قافرلاو ةراملا نع

 برغملا دالب ىلا ةقراشملا نيدراولا ةرثك ىلع ةلالدلا ةحضاو ةياور يهو

 . ءاملع مأ اراجت اوناك ءاوس

 ةل ودلا ىلع نويمطافلا يضق ىتح وحنلا اذه ىلع رمألا لظو

 هذه ىلع ءاضقلا مغرو . م ٩٠٨ /ه ٩٦ ٢ ماع يف ةيضابألا ةيمتس رلا

 . ١٩٤ ص ١ ج : يخامشلا }\ ٣٢٠ ٣٢٣ ص ٢ ج : ينيجردلا (٥٥ر

 . ١٢٧ ص ١ ج : يخامشلا (٦٥ر)



. ١٥١١ 

 نإو © لوقلا قبس امك اهيلع ضقي مل ةيضابألا تاعامج نأ الإ 5 ةلودلا
 تيقب دقف كلذ عمو 0 فعضلاو داهطضالا نم ريثكلا اهلان دق ناك

 ىندالا نيبرغملا ءاحنأ نم ريثك يف ادوجوم بهذملا يقبو ةدماص

 مهتوق نم غلبو ) يمطافلا مكحلا دض تاروثب هلهأ ماقو ئ طسوألاو

 وأ مهكلمي نأ ىلع ةرونلا ءاهنإ مهنم بلط يمطافلا هللا نيدل زعملا نأ
 يف ةيمطافلا ةلودلا مايق لبق دالب نم مهديب ناكام ىلع اماكح مهلعجي
 . )٥٧( برغملاو ةيقيرفا

 ضعب يف امئاق لازامو ذمص يذلا يضابألا دوجولا اذه لظ يفو
 ةقراشملا ءاملع دفاوت رمتسا ، نالا ىتح رئازجلاو سنوتو ايبيل يحاون

 يقرشم ملاع نع رداصملا انل هيورتام كلذ نم . دالبلا هذه ىلا ةيضابألا
 برغملا دالب ىلا لحر اهنمو رصم ىلإ ىتأ يذلا عمجلا نبا وه ريبك
 رزوت ةنيدم يف ىقتلا ثيح ء داليملل رشاعلا /ةرجهلل عبارلا نرقلا يف

 نوقرز نب ناميلس عيبرلا يبأ ةيضابألا ملاعب سنوت يف ديرجلا دالب
 نيبرغملا ةيضابأ نم ريك نيب ههقفو هملع رشني ذخأ كانهو ، يسوفنلا
 ابأ هعم ابحطصم ندملاو ىرقلا يف لقنتي ناكو ، طسوألاو ىندألا

 برغملا بونج يف ةساملجس ةنيدم ىلا لاحرتلا امهب غلبو . عيبرلا
 ملعم ريخ ناكف" ج اهلهأ ملعي عمجلا نبا ذخأ ثيح ث ىصقألا
 ترمعو اهسلاجم هب ترونتو اهلفاحم هب تجهتبا ىتح ذاتسأ لضفأو

 . )+٠٨( “‘اهعوبر مولعلاب

 ثيح ةساملجس يف نيميقم عيبرلا وبأ هذيملتو عمجلا نبا لظ دقو
 اهب ىصوأ دق عمجلا نبا ناكو . هبتك يناثلا ملستو ، هبر لوألا يقل
 ١١٣ _ ١١٨. ص . رظنا (٧٥ر

 : يلورابلا ناميلس & ١٠٩ 0 ١١٠ ص ١ ج : ينيجردلا ، ١٩٣ _ ١٩٤ ص : ايركز وبأ )٥٨(
 ١٢٦٨. ص ٢ ج



_ ١٥٢ _ 

 مالعأ نم املع راص ىتح ىربكلا ةدافتسالا اهنم دافتساف 0 هيلا

 لخدو ةساملجس نم داع امدنع هنأ ةجردل ، برغملا دالب يف ةيضابألا
 ٨ هلجأ نم اهلك ةنيدملا هذه تبرطضا ث ديرجلا دالب نم ةيليطسق

 . ةفلتخملا ملعلا نونف يف هنولاسي سانلا ذخأو 3 لافتحا اميأ هب تلفتحاو

 نأ دعب هيلا نولسري ةساملجس لهأ ناكو . نولأسي امع مهبيجي ناكف
 { ةديقعلاو هقفلا لئاسم نم مهيلع لكشأ اميف هنوتفتسي & مهدالب رداغ

 . )٠( نولأسي ام باوج مهيلا لسريو مهيتفي ناكف

 دالبو رصم ىلا نامع ءاملع دحأ لوصو نع رداصمل انثدحت و

 رشع سماخلا /ةرجهلل عساتلا نرقلا يفف . رخ أتم تقو يف برغملا

 هللا دبع نب دمحم جاحلا هيقفلا ينامعلا خيشلا نع عمسن داليملل

 { برغملا دالب ىلا اهنمو رصم ىلا نامع نم لحر يذلا 0 يلئامسلا

 بحص ةرتف كانه لظو . م٨٨٤١ /ه٩٨ ٤ ماع لبق اهلصو ثيح

 يبأ ةرايزل هعم بهذو 3 ريسلا باتك بحاص يخامشلا اهيف

 ةبراغملا ةيضابألا ءاملع دحأ وهو ، ىسوم نب دمحأ نب بوقعي فسوي
 دقف هضرم مغرو ، اضيرم ملاعلا اذه ناكو ، تقولا كلذ يف ذاذفألا
 اذكهو . ١‘٦٠( بطلا ملع يف ةرظانم ينامعلا خيشلا نيبو هنيب تماق

 دالبو رصم ىلا اهريغو نامع نم ةقراشملا ةيضابألا ءاملع دراوت لظ

 كلذ ىلت اميفو ، ىطسولا روصعلا نم رخأتملا تقولا اذه ىتح برغملا

 . )١١( روصع نم

 )٥٩( تاحفصلا سفنو ى ةقباسلا ثالثلا رداصملا .

 )٦١٠) ج : يخامشلا ٢ ص ٢٠٠٢ -_ ٢٠٣ .

 )٦١( جر هراهزأ يف يلورابلا ناميلس ريشي ٢ شماه ٢ ص ٢٤٥( ريهشلا ةلاحرلا لوصو ىلا
 /ةرجهلل رشع ثلاثلا نرقلا طساوأ ىف ايبيلب ةسوفن ىلا ىنامعلا دمحأ نب ىلع خيشلا بيدألا
 قيرطلا يف هنم قرس ثيح نادوسلا دالب ىلا هجوت اهنمو 3 داليملل رشع عساتلا نرقلا فصتنم
 هيلع ديزمال امغ كلذل متغاف 3 هتلحر يف هبتك امو . هدئاصقو هراعشأل عماجلا هناويد ا

 هلهأو هنطو نع اديعب دالبلا هذه يف يفوتف . هتحص ف رثأ .



_ ١٥٣ _ 

 اوناك برغملا دالب ىلا اودفاوت نيذلا ةيضابألا ءاملع نأ كشالو

 نم نولباقي ثيح تقولا ضعب اهيف نورقتسيو الوأ رصم ىلا نودفي
 ةلحرلا فانئتساب نوموقي ش ( مهلاوحأ ىلع نوفرعتيو ةيضابألا نم اهيف

 يف ءاقبلاب يفتكي مهضعب ناكو . برغلل ةيضابأ نم مهناوخإ ةرايزل

 اهيف ءاقبلا لضفي رخآلا ضعبلا ناكو ، رصقت وأ لوطت دق ةرتفل رصم
 املاع نأ نم يومحلا توقاي انل هيوريام كلذ نم . مهتايح ةياهن ىتح
 هنم دافتسا ثيح ء ةليوط ةرتف اهيف يقبو رصم لزن اريبك ابيدأ ايوغل
 وه ريبكلا بيدألا اذه 0 هنع ةياورلا نم اورثكأو اوسفانتو نويرصملا
 ةياورو ةغللاو وحنلا يف امامإ ناك يذلا يوغللا يبلهملا دمحأ نب يلع

 روفاك ةلود يف رصم ىلا ملاعلا اذه دفو دقو . راعشألا ريسفتو رابخألا

 ةلود تلاز املو . يبنتملا عم هطالب يف لباقت ثيح يديشخالا

 8 م٢٧٩٦ /ه٢٦٣ ماع يف رصم ىلا نويمطافلا لقتناو نييديشخالا

 يمطافلا هللا نيدل زعملا ءاسلج صخأ نم ريبكلا بيدألا اذه راص
 يفوت ىتح ةناكملا هذه هل تلظو . هللاب زيزعلا هنبا دهع يف كلذكو

 ةقدلا هجو ىلع يردنال انك ناو )٦٢( م٥٩1 /ه٥٨٣ ماع رصم ي

 اوناك ةبلاهملا نأل مهنم ناك هنأ حجارو . ةيضابألاب هتلص ىدم

 نم ةبلاهملا نأ فورعمو ، هلاجر ىلع نوفطعيو بهذملا اذه نونضتحي
 ' ثيح 3 ةيضابألل ةبسنلاب يرقفلا دومعلا مه دزألا نأ فورعمو 0 دزألا

 يوق طابرب نامعو ةرصبلا يف هروهظ ذنم دزالاب بهذملا طبترا

 . )٦٣( لوقلا قبس اك هارع مصفنتال

 تناك اضيأ اهنإف © ةقراشملا ةيضابألا ءاملعل ىقتلم رصم تناك اكو
 مهضعب ناكو . برغملا دالب نم نيمداقلا ةيضابألل ىقتلم لاحلا ةعيبطب

 )٦٢( ج . ءابدألا مجعم ١٦٢ دلجم ٦ ص ٢٢٤ _ ٢٢٦.

 )٣ ٦) ص © رظنا ٢٠ . ٢٢ .



١٥٤ 

 فانئتسا لضفي وأ ، ةراجتلا وأ لمعلا وأ ملعلل ابلط امإ اهيف رقتسي

 ةرصبلا وأ نامع ىلا مث © جحلل ةكم ىلا ، قرشملا دالب ىلا ةلحرلا

 دقو . نيدلبلا نيذه يف بهذملا ءاملع دي ىلع ملعلا نم ديزملل ابلط

 راث يذلا ينايسولا رزخ يبأ ريبكلا ةيضابألا ملاع ىلا ةراشالا تقبس

 ملاعلا لتق ببسب م٩٦٩٦٩ /ه٢٨٥٣ ماع يف يمطافلا هللا نيدل زعملا دض
 هنع زعملا وفعو هتميزه ىلا مث ، دلخم نب ديزي مساقلا يبأ يضابألا

 اوفاخ ىتح اهقفو املع اهءاملع زب ثيح & رصم ىلا هعم هباحطصاو
 زعملا دنع بناجلا زيزع يضابألا ملاعلا اذه لظو . هعم راوحلاو هترظانم
 رصم ىلا ةلزتعملا دحأ هدهع يف دروو ةفالخلا يف زيزعلا ماقو تام ىتح

 نم نكمت يذلا © رزخ وبأ الإ فقوملا ذقني ملو اهئاملع ىلع بلغت
 ىدل هتلزنم تعفتراو هتهاجو هيلا تداعف ىلزتعملا اذه ىلع بلغتلا

 . )٦٤( زيزعلا

 لظ رصم ىلإ برغملا نم ةيضابألا ةبلطلاو ءاملعلا مودق نأ ودبيو

 رصع يف رصم يف مهضعب دوجو نيخرؤملا ضعب ظحال ىتح الصاوتم

 قبس اك هتياعرو هفطعب مهلمش هنأ ىلا اوراشأو ، يبويألا نيدلا حالص
 . )٦٥( لوقلا

 اوماقأو رصم ىلا ةبراغملا ةيضابألا ةبلطلاو ءاملعلا ضعب لصو امكو
 ديزملا يقلتل نامعو ةرصبلا ىلا اهنم ةلحرلا لصاو مهضعب ناف 3 اهيف
 نم عجارملاو رداصملا ضعب هيلا ريشتام كلذ نم . ةساردلاو ملعلا نم
 يتانزلا ليعامسا يبأ نب لهس نب دامح نب ركب بيدألا ملاعلا مودق
 ءارعش نم دعي بيدالا اذه ناكو . ةرصبلا ىلا ترهات نم يترهاتلا

 دقو . هلاجرو ثيدحلاب املاع اهيقف ناك اك ، هرصع يف ىلوألا ةقبطلا
 )٦٤( ص .رظنا ٩٩ - ١٠١١. )٦٥( ص .رظنا ١٠١ _ ١٠٣.



_ ١٥٥ _ 

 ثيح م٢٣٨ /ه٧١٢ ماع يف ةرصبلا ىلا اهنع لحرو ترهاتب دلو

 يرصبلا يدسالا ددسم نع ذخاف ض ةرثلا ملعلا دفاور نم كانه لهن

 ءامظعو ءابدألا رابكب كانه يقتلا اك ، تاقثلا نيفنصملا ةمئألا خيش

 جرفلا نب سابعلا ةيوارلا يوغللاو { يعازخلا لبعد رعاشلاك ث ءارعشلا
 نب لهس كلذكو & ردب نب مهجلا نب يلع بيدالا رعاشلاو 0 يشايرلا

 اضيأ يقتلا اك . رعشلاو ةغللا ءاملع رابك دحأ يناتسجسلا دمحم

 كلذ دعب لقتناو ، مامت يبأب روهشملا اطلا سوأ نب بيبح رعاشلاب
 يسابعلا هللاب مصتعملا ةفيلخلا طالب يف هدوجو تبثأو دادغب ىلا
 نم هلمحام هعم الماح ترهات ىلا اهنمو ناوريقلا ىلا داع ش { هحدمو

 ترهات يف يملعلا هطاشن فناتسي لظو ح ةيقرشملا ةيفاقثلا تارثؤملا

 ةلودلا ةياهنب هتايح تہتنا يأ . م ٠٠٨ /ه ٢٩٦ ماع يف اهب يفوت ىتح

 ةيمتسرلا )٦٦( .

 ءاملع دحأ نأ ةلودلا هذه ةياهن رصاع يذلا ريغصلا نبا انل ىكحيو

 /ه١٨٢ )٢٦١ حلفأ نب دمحم ناظقيلا يبأ رصع يف ةيضابألا
 ىلا ةلحر هل تناك زوألا نبا زيزعلادبع ىمسيو & (م٤٩٨ _ ٨٥

 © اعم نينثالا وأ نامع وأ ةرصبلا اما انه قرشملاب دوصقملاو ، قرشملا
 . )}٦( عئاذ تيصو عراب هقف اذ ملاعلا اذه ناكو

 يمدكلا ديعس وبأ ريشي 3 داليملل رشاعلا /ةرجهلل عبارلا نرقلا يفو
 يف “‘عماجلا باتك بحاص ةكرب نبا ةمالعلا هبيرق نأ ىلا ينامعلا
 اروهشم ناك يذلاو © نامعب الهب يف شيعي ناك يذلاو ىضابألا هقفلا
 اعجشم ملعلل ابحم ناك ريبكلا ملاعلا اذه نأ ىلا ريشي ك ءارثلاو ىنغلاب
 نامع نم ملعلا ةبلط هدصقي ناك كلذلو ، بالطلاو ءاملعلا نم هلهأل

 . ١٩١. !١٩ ص : يريرحلا ىسيع دمحم 0 ٦٩ ص ٢! ج : يلورابلا ناميلس )٦٦(
 . ٩٩ ص . نييمتسرلا ةمئألا رابخأ )٦٧(



_ ١٥٦ 

 همسا عملف ث هماقم نم نودقفيال ةبراغلا ةبلطلا نإ ليق ىتح اهريغو

 . )٦٨( “‘هركذ عاشو

 لوصو نع عمسن داليملل رشع يناثلا /ةرجهلل سداسلا نرقلا ينو
 ينالجرولا مهاربا نب فسوي بوقعي يبأ ريبكلا يبرغملا يضابألا ملاعلا

 رثكأو قرشلا مصاوع ف لقنتف 0 © ملعلا بلط لجأ نم قرشملا دالب للا

 يديهارفلا بيبح نب عيبرلا دنسم باتك بيترتو عمجب ماقو ةلحرلا نم

 ىلع بلغيو . »٦٦(« حيحصلا عماجلا مساب ةيضابألا ىدل فورعملا

 ةرتفلا كلت يف اهنأل 5 اهتاذ نامع نم باتكلا اذه ىلع لصح هنأ نظلا

 حجرن كلذلو 0 قرشملا يف يضابألا بهذملل ديحولا ذالملا يه تناك

 . دالب نم رازام نمض نامعل ةرايزب ينالجرولا مايق

 ةريزج نم امداق ةبراغملا جاجحلا دحأ اضيأ نامع ىلا لصو دقو

 رقتسا ثيح ح ايركز نب ىسيع جاحلا ىمسيو ، سنوت دالبب ةبرج
 { ةينامعلا بتكلا ضعبب المحم هدالب ىلا داع مش نمزلا نم ةرتف اهيف

 مئاعد باتكل ينامعلا فاصو نب دمحم حرش وأ لح باتك لثم
 نسحلا يبأ خيشلا عماج باتكو ء ينامعلا رظنلا نب دمحأل مالسالا
 . نامع ءاملع نم مهريغ بتكو رفعج نبا عماج باتكو ، يويسبلا

 برغملا ةيضابأ مهناوخا ىلا نامع ةيضابأ ةبغر تقولا سفن يف لمحو

 لالخ نم اوفرعتي يك مهخويش نعو مهنع ثدحتي باتك نيودت يف
 ذنم & برغملا لهأ نم فالسألا بقانمو لئاوألا ريس ىلع باتكلا اذه

 . )٧٠( مهتقو ىتح ىتح دالبلا هذه ىف يضابألا بهذملا رهظ نأ

 . ٥ ص ١ ج . م٥٨٩١ ةنس } ثارتلا ةرازو ، طقسم ، نسحلا وبأ دمحم قيقحت 3 ةماقتسالا (٨٦ر

 8 ٨٣ شماه ، م٧٨٩١ ةنس {} طقسم . ةيضابألا ةديقعلل يراضحلا دعبلا : يريبعجلا تاحرف (٩٦ر
 . ٢٣٨ ص رئازجلا يف ةيضابألا : رمعم ىحم لع ١٢٠©8 ۔ ١١٩١ ص

 ضوع . ٠ ٥ ةبازعلا ماظن : يريبعجلا تاحرف . ٢٨٧ ص ٢ . : ينيجردلا ) ٠ ٧)

 . ١٧ }©8 5 ١ ص . م٨٧٩١ ةنس 3 نامع . ةيضابألا ةكرحلا ةأشن : تافيلخ



. ١٥٧ 

 © برغملا يف ةيضابألا ءاملع ىلا ةدومحما ةبغرلا هذه تلصو املو

 ديعس نب دمحأ سابعلا ابأ روهشملا يضابألا ملاعلا ةبرج ءاملع فلك
 ىنعملا اذه يف باتك عضوب ث (م١ا١٧٢ /ه٦ ٠ ٧ ت) ينيجردلا

 مايق يف اببس رمألا اذه ناكف ، نامع ةيضابأ نم مهناوخا ةبغر بسح

 © ‘“برغملاب خياشملا تاقبط" ىمسملا ريهشلا هباتك فيلأتب ينيجردلا

 ءاملع نم فالسالا بقانمو ةيمتسرلا ةلودلا خيرات نع هيف ثدحت ثيح

 . (٧ا) هرصع ىتح ةقبط دعب ةقبط ةيضابالا خياشمو

 ءاملع نم ددعلا اذه دورو ىلا تراشأ دق رداصملا تناك اذاو

 يمالسالا خيراتلا تارتف ىدم ىلع ةرصبلاو نامع ىلا ةبراغملا ةيضابألا
 ةيضابألا ءاملع ضعب دورو ىلا ءايحتسا ىلع تراشأ اهناف { ةفلتخملا

 ةرصبلا ىلا مهضعب ةلحر ىلا ةراشالا تقبس دقو . اضيأ نييرصملا

 مهيديأ ىلع نوملعتي ، كانه وأ انه بهذملا خويش نم نولهني نامعو
 نمو . مهخويش نيب فالخ لحم تناك ىتلا لئاسملا ضعب نوشقاني وأ
 فورعملا نب بيعش 3 ملعلا بلط يف ةرصبلا ىلا اولحر نيذلا ءالؤه

 ىلع اهيف اوملعت ثيح ملعلا ةلمح مساب اوفرع نيذلا هؤالمز كلذكو

 غبن نيذلا نييرصملا نيب هورشنو رصم ىلا اوداعو بهذملا خياشم يديأ

 . )٧٢( ايتفلا ةجرد ىلا لصو ىتح بهذملا اذه يف مهضعب

 )٧١١( تاحفصلا سفنو ةقباسلا رداصملا .

 تقو ىتح ارمتسم لظ نامع لا ةيضابألا ةبراغملا بالطلاو ءاملعلا دورو نأ ظحاليو

 يرجلا ايركز نب دمحم نب ديعس نب رمع خيشلا مودق لا يملاسلا نيدلا رون ريشي ذا . رخ اتم

 مكح ىلوت يذلا فيس نب ناطلس نب برعلب مامالا دهع يف نامع دالب ىلا يرغملا يضابألا
 ماع نامع ٠٩١ ١ه/ ١٦٨١م ، نمو .7 اهيف لدعلا روهظو نامع لاوحأ نم يأر امب رسف

 بلط ىلع ةيعرلا ثحي نأ مامالا اذه نم ينرغملا ملاعلا اذه بلطو 3 عدبلا ةتاماو ننسلا ءايحا
 ج . نايعألا ةفحت . رظنا . سرادملا ةرامعو ملعلا ٢ ص ٨١.

 )٧٢( ص . رظنا ٨٤ .



_ ١٥٨ 

 اشم عم نييرصملا هناوخا ضعبو وه فلتخا دق ناك نأ دعب نامع ىلا

 ىلا اذه جرؤملا وبأ يتأف ، ةيهقفلا لئاسملا ضعب يف ةرصبلا يف بهذلل

 نأ رطضاو مهرظن ةهجوب معنتقاف اهيف ةيضابألا هججاح ثيح نامع

 . )٧٣( ةقباسلا هئارا نع ىلختي

 تامولعملا نم ردقلا اذه الا انطعت م عجارملاو رداصملا تناك اذاو

 نيب ةيضابألا ءاملعلا تالحر نع _ هب س ًابال ردق وهو رابخألاو

 ةيحان نم برغملا دالبو رصمو ةيحان نم نامعو ةرصبلا نم لك
 ءاملعلا ءالؤه لاصتا نع ةيط رابخأب انتفاو ظحلا نسحلو اهناف ك ىرخأ

 ثيح ةمركملا ةكم وه ناكملا اذه ناكو . دحاو ناكم ىف و مهسم

 . جحلا مسوم يف كانه عيمجلا يقتلي

 ىف راوجلاو . جحلا مسوم يف ىف ةيضابألا ءاملع ءاقتلإ _ ب

 برغملاو رصم ةيضابأ ءاملعب ةرصبلاو نامع ةيضابأ ءاملع ءاقتلإ مت
 خيراتلا روصع لاوط رمتساو ، ركبم تقو ذنم زاجحلا دالب يف
 لوألا رمألا : نارمأ رمتسملا ءاقللا اذه ىلع دعاس دقو . يمالسالا
 نويمتسرلا ةمئألا ناكو 3 اجح سانلا رثكأ نم اوناك ةيضابألا نأ وه
 نورطاخي مهسفنأ مه اوناكو ، ةضيرفلا هذه ءادأ ىلع سانلا نوعجشي

 نم نوتأي ةيضابألا ءاملع ناك اك 7 اهئادأل زاجحلا دالب ىلا باهذلاب

 تارم جحلا ررك نم مهنمو ، جحلل نامعو ةرصبلا نمو برغملاو رصم
 ةليسوك جحلا نع انثيدح نيح كلذ ىلا ةراشالا تقبس دقو . ةديدع

 اذهب جحلا نع ثدحتتنال انناف نآلا امأ . مالسالا رشن لئاسو نم

 ءاملع ءاقتلاو عمجتل ةصرف وأ ةليسو هرابتعاب هنع ثدحتت امناو { ىنعملا

 ٧ } ٨. ص ١ ج ، م٤٨٩١ ةنس ، ثارتلا ةرازو ، طقسم } ىرغصلا ةنودملا : يلاسارخلا مناغ وبأ (٣٢٧ر

  

 



_ ١٥٩ 

 ةيفاقثلا تاقالعلا نع انه ثيدحلا نأل { برغملاو قرشملا نم ةيضابألا

 هذه رهاظم نم رهظمك مهئاقتلاو ءاملعلا ءالؤه لصاوتو عمجت نعو

 . تاقالعلا

 يأرلا نولدابتي زاجحلا دالب يف نوعمتجي ءاملعلا ءالؤه ناك

 ةبضابألا نم جيجحلا ةلئسأ ىلع نودري و يواتفلا نوردصيو ةروشملاو

 ههقف ةيهقف لئاسم نم مهلا د ري اميف مهماكحأ نوردصيو ئ ةيضابألا ريغو

 ئ مهنادلب نم دلب يأ ف ةيضابألا نيب فالخ ثدح اذاف ةيبهذم وأ

 يف مهئاملع عمجت ةصرف نوزهتنيام ابلاغ فالخلا اذه باحصأ ناك
 محل نوردْصيف 0 مهتلئسأ وأ مهاواكشب مهيلإ نولسريو جحلا مسوم
 تقبس دقو . نولئاسلا وأ نوكاشلا اهب مزتلي ناكام ابلاغو { ىوتفلا
 لاسرإب متسر نب نمحرلا لبع نب باهولا دبع مامالا مايق لا ةراشالا

 يرصملا يضابألا هيقفلا رصم يف الباق ثيح ةكمو رصم ىلا هيلوسر
 نب عيبرلا ينامعلا يرصبلا ةيضابألا ةيقفلا ةكم يفو { دابع نب دمح

 . )٧٤( عازنو فالخ نم نيدنف

 ف عمجتلل برغملا ىف ةيضابألا ءاملع عفد يذلا يناغلا رمألا امأ

 ءاملعلاو ملعلل ةبيضابألا عيجشت وه ئ جحلا مسوم يف زاجحلا دالب

 ةماهلا لئاسولا دحأ وه ةكم يف ءاقللا ناكو { ملعتلا ىلع مهصرحو

 ملعلاب برغملا ةيضابأ ماتها ىلع لدي اممو . ملعلا اذه ليصحتل
 يمتس رلا تيبلا ناكو ئ ءاملع اوناك مهسفنأ ةمئألا نأ ل هليصحتو

 ئ هقفلاو لوصألا نم . ةفلتخملا هنونفو ملعلا تيب وه ةماع ةفصب

 . )٧٥( موجنلا ملعو ةحاصفلاو وحنلاو ريسفتلاو ثيدحلاو

 )٧٤( ص .ريفظنا .١٤.٠- ١٤١.

 )٧٥( ص : ايركز وبأ ٩٩ ، ج : ينيجردلا ١ ص ٥٦ ص . ةمغلا فشك طوطخم : يركزالا إ ٣٥٠ .

 



١٦١٠ 

 نمحرلا دبع وهو ةيمتسرلا ةلودلل لوألا مامالا نأ فورعملا نمو

 ينالجرولا ركذ سيفن ناويد هلو 3 هيلا بوسنم ريسفت هل متسر نبا

 اهضعب ملعلا نونف ىف ةريثك ةبوجأو ةددعتم لئاسر اضيأ هل و ؤ هار هنأ

 هاخأو باهولا دبع مامالا هنبا نأ اك . )٧٦( دوقفم اهضعبو دوجوم

 امهنم ملعت ىتح كلذ يف اغبنو ةعيرشلاو ضئارفلا لئاسم ناملعتي اناك
 باتك باهولا دبعلو . }٢( برغملاو قرشلل لهأ نم نوريثكلا

 هيلا اولسرأ دق اوناك ةسوفن ةيضابأ نأل 9 ‘“ةسوفن لئاسم" ىمسي

 مهباجأف { ةديقعلاو هقفلا لئاسم ضعب يف مهيلع لكشأ امع هنولأسي

 . )٧٨( مسالا اذهب يمس باتك يف

 ةرصبلا ةيضابأ ىلا لسرأ هنأ ملعلاب باهولا دبع فغش غلب دقو

 لمح هل اوخسنو اقرو هل اورتشاف 3 ابتك اهب هل نورتشي رانيد فلاب
 اهتئارق يف باهولا دبع ذخأف 7 هيلا اهولسرأو بتكلا نم المج نيعبرأ

 الإ يدنع ةلأسم اهنم تسيل . هلل دمحلا”) لاق اعيمج اهيلع يتأ املو
 تفداصل لئاسملا نم امهرئاظن ىلا امهتمسق امهنع تلئس ول ، نيتلأسم

 هعالطاو هملع مظع ىلع لدي امم ث )٧٨( ف ‘باتكلا يف هركذام

 مامالل ةب وجأ ىلع علطا هنأ ركذيو لوقلا اذه يخامشلا ديؤيو . عساولا

 مامالا هنبال كلذكو ، نيدلا لوصأو ماكحألاو هقفلا يف باهولا دبع
 . )٨٠( حلفأ

 اريبك املاع ناك اذه حلفأ نأب ينيجردلاو ايركز وبأ اندافأ دقو

 . ٢٣٧ ص : يريرحلا ىسيع دمحم }\ ١٦٧ ص ١ ج : يخامشلا (٦٧ر)

 . ٩٩ ص :ايركز وبأ (٧٧ر

 )٧٨( ص : ريغصلا نبا ٤٥ . ٤٦..

 ١ ج : يخامشلا ، ٥٦١ ] ٥٧ ص ١ ج : ينيجردلا ، ٩٩ _ ١٠٠ ص : ايركز وبأ (٩٧ر
 . ٥٣١ ص ٠. ةمغلا فشك طوطخ : يوك زألا ١٤٢©8 ص

 . ١٦٧ ص ١ ج . ريسلا (٠٨ر)



 س ١٦١١

 ملعلا نونف اهيف مهملعي ةبلطلا نم تاقلح عبرأ هل تناك هنأ ىتح
 ةبطخ دعي مل هنأ ةيبرعلا ةغللا نم هنكمتو هملع غلب دقو . )٨١( ةفلتخلا
 هغوبن نكي مل و . (٨ه٦) اماع نيثالثو نينثا غلابلا هتمامإ دهع لاوط طق

 باسحلاب املاع ارعاش كلذ بناجب ناك امنإ ، اهدحو نيدلا مولع يف

 ناظقيلا وبأ حلفأ نب دمحم مامالا هنبا ناك اك . (ه٢) ميجنتلاو كلفلاو
 فلأ نأ دعب الإ ةمامالا لني مل هنأ نوخرؤملا ركذيو . افلؤمو املاع

 الإ ةمامالل هدلاو هحشري مل و ، ةعاطتسالا يف اءزج نيعبرأ نم اباتك

 ىلع در هنأ اك 0 (٨هُ} تاقلح ثالث يف بالطلل سلج نأ دعب

 . ٨ ةيفاش ةغيلب ةريثك بتك يف ةيضابألل نيفلاخلا
 هقفلاب نيرخآلا نييمتسرلا ةمئألا مظعم لاغتشاب رابخألا رتاوتتو

 لاغتشالاو هليصحتو ملعلا بلط ىلع سانلا نم اريثك عجش امم 3 ملعلاو

 تالحرلا نم جحلا ناكو . هبلط يف ةلحرلا ترثك كلذلو & هميلعتو هب

 تقولا سفن يف وهف ، ةضيرفلل ءادأ وه امكف & بابلا اذه يف ةديفملا
 نم ءاملعلا يف سيل لثمتي نيعملا اذه ناكو . بضنيال نيعم نم لمن

 فرعي ناك اميف اضيأ لب ، طقف مارحلا هللا تيب ىلا نيدفاولا جاجحلا

 ةدوعلا نع نوفلختي اوناك نيذلا مهو © نيرواجملا ءاهقفلا وأ ءاملعلاب
 وأ اماع ةنيدملا وأ ةكم يف نوميقيو ، ةضيرفلا ءادأ دعب مهدالب ىلا

 . رمعلا ةيقب امبرو اماوعا

 مالس نبا رصع ي ةكم يف نيرواجما ءاهقفلا ءالؤه نم دجو دقو
 )٨١( ص : ايركز وبأ ١٣٦  8ج : ينيجردلا ١ ص ٧٧ .

 اعست تناك حلفأ ةماما نأ أطخ ينيجردلا ركذيو ٣١٩ _ ٣٢٠ ص ٢ ج : ينيجردلا )٨٢(
 . اماع نيعبرأو

 )٨٣( ص : يريرحلا ىسيع دمحت ٢٣٧ .

 )٨٤( ج : ينيجردلا ٢ ص ٣١٩ . ٣٢٠ .

 )٨٥( ص :ايركز وبأ ١٤٨ .

 



١٦١٢١ 

 ةئام ل داليملل عساتلا ,/ةرجهلل ثلاثلا نرقلا يف شاع يذلا يضابالا

 نامع لها نم نورشعو ةسمخ مهنم 0 ةيضابالا نم نوسمخو

 تناكو . اهريغو رصمو ةرصبلا لهأ نم نوديدعو ء )٨٦( اهدحو

 . ةكم يف ةماقالا ىلع مهتنواعمل ةيلصألا مهدالب نم مهيتأت لاومألا
 ل اعلا يربنعلا نيصحلا نب يلع رحلا ابأ نأ يخامشلاو ينيجردلا ىوريف

 اينغ ناكو 3 ةكم يف نيرواجملا ءاهقفلا نم ناك يرصبلا يضابالا

 ‘‘ابهذ ةدحاو ةرقن ةرصبلا نم هيتات ةلغ هل" تناك هناو ئ ارس وم

 عبرر 0 ةيضابألا ءارقف ىلع هعزوي فصن 3 نيفصن اهمسقي ناكف

 . ةيضابالا نم هب رمي نم ةدعاسمو ةناعال هرخدي رخآلا عبرلاو {©ك هتقفنل

 ىلع سوردلا ءاقلإو ملعلاو ركذلل هيف سلبي ةكم يف سلجم هل ناكو
 . )٨٧( عوبسأ لك نم سيمخلاو نينثإلا يموي بالطلا

 مساقلا نب هللا دبع وهو ريغصلا ةديبع وبأ اضيأ ةكمب رواج دقو

 رواج دقو . نادلبلا نم اهريغو ةكم ىلاو ، نيصلا دالب ىلاو ةرصبلا

 ئ اهيف جوزتو نمزلا نم ة رتف ةكم اذه مساقلا نب هللا دبع ةديبع وبأ

 ماع يف روصنملا رفعج وبأ تام نيح ةنيدملا هذه يف ادوجوم ناكو

 ةصق اهيف هلو ، ارجات نيصلا دالب ىلا اهنم جرخ مث ، م٥٧٧ /ه ٥٨

 . )٨٨( هنيدت ةدش و هقالخأ لبنو هتنامأ مظع ىلع لدت راجتلا عم

 ءاملع نم نيرواجملا ءامسأ نم ديدعلا انل ركذتف رداصملا رمتستو

 نم لبقأ يذلا ليحرلا نب بوبحم نب دمحمو & )٨٩( يدنكلا بوبحم

 )٨٦( ص : يضابألا مالس نبا ١٣٠ .
 )٨٧( ج : ينيجردلا ٢ ص ٢٦٢٩ \ ج : يخامشلا ١ ص ٩٢ ٩٤ .

 )٨٨( ج : يخامشلا ١ ص ٨٧ . )٨٩( ص : يضابألا مالس نبا ١٣٠١ .



١٦٢١ 

 ملعلا رشنل ىدصتو نامع يلا اهنم لقتنا مث ةكم يف ماقأو جحو ةرصبلا

 /ه٠٦٢ ماع نم مرحملا نم ثلاثلا يف راحص يف نفدو يفوت ىتح اهب
 ةكم يف ىقتلا دق رواجملا ينامعلا هيقفلا اذه ناكو . م٣٧٨ ربوتكأ ٩

 /ه٢٨٢ ت) يبرغملا يسوفنلا حتف نب سورمعب نامع ىلا هتدوع لبق
 رومالا ضعب نع هتاراسفتساو هتلئسأ يقلي سورمع ذخأ ثيح (م٦

 ةبوجالا ظفحب وه موقي انيب ةلئسالا ظفح هئالمز نم بلطو 0 ةيهقفلا
 سانلا ملعي ذخأ هدالب ىلا سورمع داع املو . بوبحم نبا اهب يلدي يتلا

 . )}٨٢( بوبحم نبا ملع نم هباحصأو وه هظفحام كانه

 ةكم يف يسوفنلا دامح يبأ بحاص ءاقتلا ىلإ ةراشالا تقبس دقو

 بيبح ىمسي رخا لجرو وه 0 ىنم مايأ يف مهئاملعو نامع جاجحب
 دامح 1 بحاص جحو ا ماع ةدم نالجرلا ناذه رواج دقو . يدهملا

 ةرملل جحلا ىلا بهذ اهنمو 0 اهب ماقأو رصم ىلا فرصنا مم { ةيناث ةرم

 مالس نبا برغملا دالب يف كانه هيقل ثيح هدالب ىلا داع م ةيناغلا

 . ))٨٢( م٦٨٨ /ه٣٢٧٢ ةنس دعب يضابالا

 سنوتب ديرجلا ةيضابأ ءاملع ضعب نأب هريغو ينيجردلا انثدحيو

 . اهئاهقفو نامع لهأ نم مهناوخإب اهيف نوقتليو ةكم ىلا نودفي اوناك
 خيشلاو يطفنلا فلخي نب فلخي خيشلا ءاقتلا نم هيلإ راشأ ام كلذ لاثم

 امهناوخإ نم امهبحص نم عم يتازملا نوفلخ نب فسوي بوقعي نأ
 نب ةيجان وهو مهب جح يذلا مههيقف مهعمو جاجحلا نم نامع لهاب
 عيمج ىلع ةباجالاب نوموقي ةثالثلا ءاهقفلا ءالؤه ناكو . ةيجان
 & نيدلاو هقفلا لئاسم نم اهريغو جحلا كسانمب ةصاخلا تاراسفتسالا

 : يريبعجلا تاحرف . ١٩٢ .] ١٩٣ ص ١ ج : يخامشلا ، ٣٢٤ ص ٢ ج : ينيجردلا (٠٩ر)
 . ١٠٩ ص ٢ ٥ شماه 8©“ ٠٩٧١ ص ٠٧ ١ شم اه . يراضحلا دعبلا

 )٩١( ص : يضابألا مالس نبا ١٣٠ .



١٦٤ 

 مهلبق يبرغم اهجحي مل ةجح اوجح ةيضابألا نأب ينيجردلا لاق كلذلو
 كلذ يف وحنلا اذه ىلع ةثالثلا ءاهقفلا ءالؤه عاتجال ارظن ، مهدعبالو

 رشع يناثلا /ةرجهلل سداسلا نزقلا نم يناثلا فصنلا يف مسوملا

 . )٢٩٢( داليملل

 نامع ءاملعب ةيضابألا نم يقيرفالا لامشلا ءاملع ءاقتلا ددعتيو
 ٨ ناميمجس نب رصن نأب يخامشلا انربخي ذإ . جحلا مسوم يف ةكم يف

 نامع ءاملعب ىقتلا ، (ننوبالصأ) نم ايسوفن اعرو ايقت امامإ ناكو
 8 يسوفن بحاصو وه ةديقعلا يف ةلئسألا ضعب مهلأسف & ةكم يف
 قرشملا يف يضابألا ركفلا ةدحو ىلع لدت ةباجا هلأسام ىلع هوباجأف

 قلخ لأسم نعو ، اضرلاو طخسلا نع مهلأس دق ناكو . برغملاو
 نامع يف لئاسملا هذه ىلع ةيضابألا قافتا ديفي امب بيجأف ، نآرقلا

 ضعب نم مهعامجإ فلاخ نم الإ ، برغملاو رصمو ةكمو ةرصبلاو
 . )٢٢( برغملا لهأ ضعبو نامع لمهأ

 جاجح ءاقتلا نع تمجن يتلا ةماهلا جئاتنلا ىدحإ هذه تناكو

 . برغملاو رصم ةيضابأ ءاملعو جاجحب ةرصبلاو نامع ةيضابأ ءاملعو
 ناك امناو ، هدحو جحلل سيل ةكم ضرأ ىلع ءاقللا ناك انيأر اكو

 لئاسم نم لكشأ امع راسفتسالاو ملعلا يقلتو ةسرادملاو ةركاذملل

 نم نويرصملاو ةبراغملا ةيضابالا ءاملع دافتسا دقو . ةديقعلاو هقفلا

 ضرأ ىلع دجاوتلا لضفب الإ احاتم كلذ نكي مل و ، ةدافتسالا لك كلذ

 . جحلا مسوم يف زاجحلا دالبو ةكم

 . ١٠٧ ص ٢ ج : يخامشلا &\ ٤٩٨ ص ٢ ج : ينيجردلا (٢٩ر

 . ١٣٧ ص ٢ ج : يخامشلا (٣٩ر



. ١٦٥ 

 : ةيبدألاو ةيهقفلاو ةيملعلا بتكلاو تالسارملا لدابت ج

 دصقأ ، ةيضابألا لكل احاتم نكي مل جحلا مسوم يف ءاقللا نكلو
 تناك نويعلا ناف احاتم ناك ول ىتحو . مهنم ةمئألاو ماكحلا
 جحلا مدعب باهولا دبع مامالا ءاتفإ ىلا ةراشالا تقبس دقو . مهدصرت

 ةراشالا تقبس اك 0 )٩٤( نييسابعلا ةضبق ف عوقولا نم هيلع افوخ

 نجسلا هعادياو باهولا دبع نب حلفأ مامالا نبا ىلع مهضبق ىلا اضيأ

 هسفن جحلا وأ جحلا مسوم يف ءاقللا ناك كلذلو . 2٦٥ دادغب يف

 نم ريثك يف ةيضابالا ماكحلا نم نيروهشملاو نيفورعملا ىلع ارذعتم
 . نايحألا

 نادلبلا نم يأ ىلا وأ ةكم ىلا لاقتنالا رذعت وأ ءاقللا رذعت اذاو
 اوناك ةيضابألا ناف ، ةرصبلاو نامعك يضابألا بهذملا اهيف رشتني يتلا

 © مهنيب اميف نولسارتي اوناك دقف . ةلسارملاب كلذ نع نوضيغتسي

 لكش يف مهناوخا مهيلع دريو تاراسفتسالاو ةلئسألاب مهضعب لسريف
 دمحم مايق ىلا ةراشالا تقبس دقو . ةريصق يواتف وأ ةلوطم لئاسر
 يف شيعي ناك يذلا (م٣٧٨ /ه٠٦٢ ت) ليحرلا نب بوبحم نبا

 لامعأب نوموقي نيذلا نأش يف برغملا لهأ ىلا بتك هنأ نم نامع
 نامع ماما ناسل ىلع بتك هنأ اك 3 )٠٦( مامالا هب رمأي ام فلاخت
 ضعب ىلع ادر (م٦٨٨ _ )٢٣٧ _ ٢٧٣/ ٨٥١ كلام نب تلصلا
 مامالا وأ ملاعلا صوصخب برغملا لهأ هيلإ اهلسرأ دق ناك يتلا ةلئسألا
 . )}6٢( سانلا نم ةيدهلا ىقلتي يذلا لماعلا وأ يضاقلا وأ

 ٩١ _ ٩٢. ص .رظنا )٩٤(

 )٩٥( ص .رظنا ٩١ _ ٩٢. )ر٩٦( ص . رظنا ١٧٤٢ _ ١٤٣

 )٩٧( ج . عرشلا نايب : يدنكلا هللا دبع وبأ ٢٨ ص ١٩٥ _ ١٩٧.



١٦٦ 

 نع برغملا دالب ىلإ ةباجالا لاسرإ ىلا اضيأ ةراشالا درت اك

 ضعب ريسفتب ةصاخ “‘يناليدبألا دمحم انوخأ انيلإ اهب لسرأ لئاسم"
 نيرشعو اسمخ لاوح ةباجالا هذه تقرغتسا دقو . ميركلا نارقلا تايا

 هاوتف لسرأ ينامعلا نسحلا ابأ يضاقلا نأ عمسن اك . (؟} ةحفص

 لجرلا نيب ةقالعلاب لصتت يتلا ةيهقفلا رومألا ضعب يف برغملا لهأل
 برغملا يف بهذملا ءاملع ىلإ نيينامعلا ضعب لسرأ ك & هتجوزو

 نم . هقفلا لئاسم ضعب يف هتفرعم نودويام ضعب نع ةباجالا نوبلطي
 نيينامعلا ضعب لسرأ ا امدنع م٧٠٥١ /ه٣١٩ ماع يف ثدحام كلذ

 لوصألا يف ةلئسأ نمضتت ليعامسا نب ىسيع يدهم يبأ ىلإ ةلاسر
 اثالث تنمضت لطم ة ةريبك ةلاسر يف مهتلئ أ ىلع باج ًأف 6 عورفلاو

 . )١٠٠( ةحفص نيثالثو

 قرشملاو برغملا ةيضابأ نيب يهقفلاو يملعلا نواعتلا رصتقي مل و
 لاسرإو تاراسفتسالا ىلع درلا وأ ىوتفلا بلط وهو بناجلا اذه ىلع
 نع مهضعب ملعلا نووري كانهو انه ةيضابألا ناك امنإو ، لئاسرلا
 نوبلطيو 0 ضعبلا مهضعب تانودم نم نوذخأيو ، رخآلا ضعبلا
 فيلات نوبلطيو لب & بتك نم ةدعابتملا نادلبلا يف مهناوخإ دنعام

 ةيضابأ مهناوخإ نم نامع ةيضابأ بلط امدنع ثدح اك نيعم باتك

 ماقف ، ةبراغملا نم بهذملا خياشم ةريس يف اباتك مهل اوفلؤي نأ برغملا
 ل اع ماق ك . )١٠١( لوقلا قبس ك مايق ريخ لمعلا اذه ىلع ينيجردلا

 مناغ يبآ ةنودم خسنب يسوفنلا حتف نب سورمع وه رخا يبرغم يضابا
 . )١٠٦٢( ةراشالا تقبس ك يناسارخلا

 )٩٨( ج . ةعيرشلا سوماق : يدعسلا ٤ ص ٣٥٣ _ ٣٧٨ .

 . ١٣٨ ص ٢ ج : يخامشلا (٩٩ر)

 . ١٦٨ ص يراضحلا دعبلا : يريبعجلا تاحرف (٠٠١ر

 )١ ٠ ١) ص هہےظنا ١٦ _ ١٥٧ . )٢ ٠ ١) ص رظنا ٠ ١٥١ .

 



_ ١٦٧ 

 نم ةتس نع مناغ ييأ ةياور الإ يهام اهتاذ دح ين يف ةنودملا هذهو

 دابع نب دمحم مهو 0 يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ ذيمالت

 { دمحم نب رمع جرؤملا وبأو ، زيزعلا دبع نب هللا دبعو { ىرصملا

 ارصاعم اذه مناغ وبأ ناكو . ليحرلا نب بوبحمو ، بويأ نب لئاوو
 ءاملعو ةبلط نيب عمجت ناك يتلا ةرصبلا ةنيدم ىف مه يقتلاو مهل

 زجلا يف هارن كلذلو ى مهريغو ةبراغملاو نييرصملاو نييرصبلا ةيضابألا

 يرصملا دابع نبا نع ةياورلا رثكي ىرغصلا هتنودم نم يناثلاو لوألا
 ىلع لدي امم ، )”١٠( زيزعلادبع نب هللادبعو يرصملا جرؤملا يبأ نعو
 ملعلا اذه رشتناو ، رصمو نامعو ةرصبلا ةيضابأ نع هملع ذخأ هنأ

 ام وحن ىلع هتنودم سورمع خسن نأ دعب ةيضابألا نم ةبراغملا نيب
 . انرشأ - ٠

 ابأ ىرنف ، قرشملاو نامع ةيضابأ نع ةياورلا يف ةبراغملا رمتساو
 ذخأي م٩١١١ /ه ٥١٣ ماع يفوت يذلا ينيودصلا حلاص نب ولعي حلاص
 ضعب يف ةرصبلاو نامع يف ةيضابألا خياشم دحأ ناهدلا حلاص يبأ يأرب
 نع ديز نب رباج نع يوري يخامشلا ىرنو 0 )١٠٤( ةيهقفلا لئاسملا

 هلعج يذلا فلخي نب ناميلس عيبرلا ابأ ىرنو ث >}٠6( سابع نيبا
 ناكو 0 (ھ٠٥٥ _ )٥٠٠ ةرشع ةيداحلا ةقبطلا ءاملع نم ينيجردلا

 نبا نع يوري هارن ، ةرتفلا كلت يف ةيضابألا برغملا ءاملع رباكأ نم
 عبارلا نرقلا يف شاع يذلاو “‘عماجلا) باتك بحاص ينامعلا ةكرب
 نيملسملا بهاذم دحأ فسعت املق" هلوق هنع لقني ناكو ث ةرجهلل

 اضيأ هلوقو 0 قيفوتلا مرح الإ مهف ريغب (ةيضابألا يئ)
 . اهدعب امو ٢٦٣ _ ٢٦٢٩ ص ٢ ج . ىرغصلا ةنودملا : يلاسارخلا مناغ نبا )١٠٣(

 )١٠٤() ج : يخامشلا ٢ ص ١٣٦ .

 )١٠٥( ج . قباسلا ردصملا ٢! ص ١٣٦ .
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 عابتاو ث ءاربكلاو ءابآلا ديلقتو ءارآلا ةحماسم نم هللاب ذوعأ"

 . )١٠٦( ‘‘'ءارمألا

 ةقراشملا بتك تلصو اذإ الإ قأتتال ةياورلا كلتو لقنلا اذهو
 هذه تناكو . برغملا دالبو رصم يف ةبراغملا ىلإ ةرصبلاو نامع نم

 تالحرلا نولدابتي اوناك نيذلا ءاملعلا يديأ ىلع مهيلا لصت بتكلا
 ناك يذلا جحلا مسوم ءانثأو ، راجتلا عمو ، لوقلا قبس اك تارايزلاو

 دالبو رصم ةيضاباب ، ةرصبلاو نامع ةيضابأ ءاقتلال ةزاتمم ةصرف
 برغملا دالبو رصم يف مهخويشو ةيضابألا ةمئأ صرح دقو . برغلل
 كلذ يف اولذبو ث ةيضابالا ريغو ةيضابالا ملعلا بتك مادقتسا ىلع

 باهولا دبع مامالا لوصح ىلإ ةراشالا تقبس دقو . ةمخضلا لاومالا

 اهلسرأ بتكلا نم لمج لمح نيعبرأ ىلع متسر نب نمحرلا دبع نبا
 هذه ءارشل هلسرأ دق ناك لاملا نم غلبم ريظن ةرصبلا ةيضابأ هل

 بتكلا ءارش ىلع هتيعر ثح حلفأ مامالا هنبا ناكو . )”“}١٠( بتكلا

 يأ) نيملسملا بتك ةساردب مكيلع : مهل لوقي ناكو ى اهتساردو
 همحر بوبحم نايفس يبأ باتك ينعي ، باتكلا اذه اميسال (ةيضابالا

 . )١٠٨( ؤ هللا

 ةيضابأ سرد دقف ليحرلا نب بوبحم نايفس يبأ باتك بناجبو
 مهناف عبطلابو . يناسارخلا مناغ نب رشب ناح يبا ةنودم برغملاو رصم

 اهخسنب اوماقو ةنودملا هذه مهملا تلصو نا لعب الا كلذ اولعفي ل

 { ةيمتسرلا ةلودلا دهع رخاوأ يف كلذو 3 )“١٠( لوقلا قبس اك

 . ٤٧٩ نص ٢ ج : ينيجردلا (٦٠١ر)

 . ١٠٥٠١ ص . رظنا (٠١ا٧)

 . ٤٧٨ ص ٢ ج : ينيجردلا (٨٠١ر
 . ١٥٠٠١ ص . رظنا (٩٠١ر



١٦٩١ 

 هذه ىلع هقفلا يف ةبراغملاو نييرصملا ةيضابألا داتعا ناك كلذلو
 يدزألا يديهارفلا بيبح نب عيبرلا باتك ىلع ثيدحلا يفو ، ةنودملا
 { ركبم تقو ذنم برغملا ىلا رخالا وه لصو يذلا ، )١١٠( ينامعلا

 ينالجرولاب فورعملا يتاردسلا ميهاربا نب فسوي بوقعي وبأ ماقو
 نع عيبرلا ريغ هاورام ةفاضإو هبيترتب م٤٧١١ /ه٠٧٥ ماع يفوتم
 .(١١انالا هب فورعملا وحنلا ىلع هررحو 0 امهريغو رباج نع مامض

 ملعلا ةبلط لظو برغملا دالب ىف يف سردت عيبرلا راثا تلظ دقو

 نودقعي ةبازعلا مساب ةرجمل سماخلا نرقلا ذنم اوفرع نيذلا ةيضابألا

 نوعماسلا ناكو . عيبرلا راثا نوأرقيو دجاسملا يف ملعلا سلاجم

 ثدح دقو . ةياور لك دنع دنسلا ركذ ىلع هلك صرحلا نوصرحي

 ةنيدم يف دجاسملا دحأ يف )"١١( عيبرلا راثآ ةءارقب ةبازعلا دحأ ماق نأ

 & ربربلا ناسلب ءيراقلا اذه هلوقيام سانلل رسفي رخآ ماقو 3 (ولجأ)

 نيسلاجلا دحأ هيلع ضرتعاف ) هركذيالو دنسلا زواجتي ناك هنكلو

 ثيدحلا ةاور ركذي رسفملا ناكف . “‘كتمئأ ركذتال كلام : هل لاقو

 نع مامض نع عيبرلا نع ةرفص نب كلملا دبع ةرفص وبا يور لوقيف
 بهذملا ةمئال ةبراغملا ريدقت ىلع لدي امم 3 )١١٣( حلا .... رباج

 ٠. بتك نم هوبتك املو > ةقراشملا

 . ٥٤ { ٥٥ ص . ديرجلاب ةيضابألا : ةيجاب حلاص )١١٠(

 ةمجرت . ءارماسو دادغبو ةرصبلا يف ظحاجلا : اللب لراش . ١٠٩ ص ١ ج : يخامشلا )١١١(

 . ٢٩٠ ص . م٥٨٩١ ةنس ، ىلوألا ةعبطلا ، قشمد 9 ركفلا راد ، يلاليكلا مهاربا .

 فورعملا دنسملا باتك ريغ ىرخأ بتك هل تناك بيبح نب عيبرلا نأ يخامنلا هلاق امع مهفي )١١٢(

 .. عيبرلا راثآ يور ةرفص نب كلملا دبع ةرفص ابأ") نا لاق ذإ & حيحصلا عماجلا مساب
 يوارلا وه هلعلو هاور نم يردأ الف عيبرلا باتكب ىمسملا ةديبع يأ نع دنسملا باتك امأو

 6 ريسلا { رظنا > ‘‘يلالجرولا مهاربا نب فسوي بوقعي وبأ هبتر امناو اشوشم ناكو . اضيأ

 . ١٠٩ ص ١ ج

 )١١٣( ج : ينيجردلا ٢ ص ٤١٦ ، ج : يخامشلا ٢! ص ٧٧ .
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 ةريسو بهذملا نع بتك نم هوفلأ اميف برغملا ةيضابأ دمتعا دقو

 دقف 0 ةرصبلاو نامع نم بتك نم مهيلإ دروام ىلع هخيراتو هيسس ؤم

 ةريسلا ىلع تاقبطلا مساب فورعملا هباتكل هفيلات ف ينيجردلا دمتعا

 © ةرصبلا يف ناتكلا ةمئأ رخا ,ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ اهبتك يتلا

 مامالا اذه شاع دقو . ةيضابألا ةمئأ نم مهدعب يتأ نمو نيعباتلا نع

 خرات ف باتك هل ناكو ئ ةرجهلل ينانلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ىف

 مهأ نم وهو 1 دئاقعلاو مالكلاو هقفلاو رابخألا ىلع لمتشي ةضابألا

 ثيح نامع ىلا همايأ رخاوأ يف نايفس وبأ داع دقو . ةبضابألا بتك

 . )١١ُ( هيلا راشملا هباتك فيلأت يف ينيجردلا هيلع دمتعاو اهب تام

 ناكو . برغملا دالب ىلا ليحرلا نب بوبحم ملع لقتنا كلذبو

 نولضفيو هنولضفيو ةركاذملاو ةساردلاب هنودهعتي ءاملعلاو بالطلا

 نوموقي ءابالا ناكو . سانلا نم مهريغ ىلع بهذملا يف ةقراشملا بتك
 هاورام كلذ ىلع لاثملاو . بتكلا هذه نم بهذملا لوصأ مهئانبأ نيقلتب
 مساق نب ركب يبأ حلاص يبأ نب نالسيو دمحم ابأ نأ نم ينيجردلا
 عمسي دلاولا ناكف . بوبحم نب رصتخم هيبأ ىلع أرقي ناك ينساريلا

 هيقف ققحم مالك : الئاق باتكلا اذه فلؤم ىلع قلعيو مهنبا

 نأ هنبا فرعي ىتح ةرابعلا هذه ركذ نم رثكي ناكو 3 يلوصأ
 يظح يذلا رصتخملا اذهو . ““اهاوس نود ةديفم قرشملا لهأ فيلات"

 ئراقلا دي ىلا لصو امو . اءزج نيعبس يف عقي ناك ةيمهالا هذهب
 اذه حدتمي هارن كلذ عمو & )١١٥( طقف هنم سداسلا ءزجلا الا روكذملا

 تلصو دق باتكلا ءازجأ ةيقب تناك ول لعفي هارن اذامف & باتكلا
 ؟.. هيلا

 { ةيضابألا ةكرحلا ةأشن : تافيلخ ضوع . )١( شماه ٢٧٨ ص ٢ ج : ينيجردلا (٤١١ر
 . ٢٩٥ ص . ةبازعلا ماظن : يريبعجلا تاحرف . 0.١٨ ١٩ ص

 . ٤٩ .{ ٥٠ ص ٢ ج : يخامشلا {} ٣٥٧ 3. ٣٥٨ ص ٢! ج : ينيجردلا )١١٥(
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 نرقلا ىتح ةمئاق هتسارد تلظو اروكذم باتكلا اذه رمأ لظ دقو
 شاع يذلا يداربلا هركذ ثيح ء داليملل رشع عبارلا /ةرجهلل نمانلا

 بتك ىلع برغملا دالب يف فقو هنإ لاقو & هرهاوج يف نرقلا كلذ يف
 ةينامعلا بتكلا نم هريغو باتكلا اذه اهنم ، كانه اهدج و ةينامع ملع

 بيبح نب عيبرلا باتك لثم ، اهضعب ىلإ ةراشالا تقبس يتلا ىرخالا
 دبع ةرفص يبال مامض باتكو © حيحصلا عماجلا وأ دنسملاب فورعملا

 يأر هنأ اك ، ليحرلا نب بوبحم نايفس يبأ باتكو & ةرفص نب كلملا

 . )١١٦( حلا ... يوكزالا ركب ينأل صيصختلا باتك اضيأ

 باتك ، برغملا دالب ىلا تلصو يتلا ةماهلا ةينامعلا بتكلا نمو

 يف دئاصق ةعومجم وهو 3 )١١٧( ينامعلا رظنلا نب دمحال مئاعدلا
 ةخسن برغملا دالب يف هنم تدجو دقو © ةيعرشلا ماكحألاو ةديقعلا
 لصو 0 ينامعلا فاصو نب دمحأ هحرش املو & ةحورشم وأ ةلولحم ريغ
 خيشلا عم بتك نم اهيلا لصوام ةلمج عم دالبلا هذه ىلإ حرشلا اذه

 ريدقتو ةسارد لحم باتكلا اذه ناكو . لوقلا قبس اك ايركز نب ىسيع

 فلاخم وهف هفلاخام نوربتعي اوناك كانه ةيضابألا نإ ىتح
 . )١١٨( ةنسلل

 /ه٢٣٧ تر) يبرغملا يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسا رهاط وبأ ناكو

 ظفحي تاريخلا رطانق باتكو دعاوقلا باتك بحاص (م٢٣٣١

 )١١٦( ص .3 سوباق ناطلسلا ةعماج دجسم ةبتكمب طوطخم . رهاوجلا : يداربلا ٢١٨ ٢١٩ .

 )١١٧( دقو { ةرجهلل سداسلا نرقلا ءاملع نم يلامعلا رظنلا نب دمحأ ةمالعلل مالسالا مئاعد باتك

 لحلا هامس نيريبك نيدلجم يف يوزنلا فاصو نب دمحمل حرش اهنم ةديدع حورش هل تعضو
 حابصم هامس اطوطخم لازال باتك يف يوكزالا يشيقرلا هللادبع نب دمحال حرشو . ةباصالاو

 ص . ةمغلا فشك طوطخم : يوكزالا : رظنا . مالسالا مئاعد ىلع مالظلا ٧٢٣ . ملاس
 ص ‘ ةيضفلا دوقعلا : ىثراحلا ٢٧٨ ٢٧٩ ، حورشلا هذه ىلعو مئاعدلا ىلع تعلطا دقو

 هلضفو هملعب هللا انعم } يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب .
 )١١٨( ج : ينيجردلا ٢! ص ٤٨٦ - ٤٨٧ .
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 انثدحت يذلا )١١٩( مئاعدلا باتك اهنم ، ةريثك ةيقرشم ابتك سرديو

 يخامشلا ماق دقو . لوطيو هحرش رثكي امم بتكلا . نم هريغو © هنع

 بارعإ" ' هامس مئاعدلا بارعإ يف اباتك فلأو ما ٣ " ماع يف

 ةيضابألا ءاملع ماتها رارمتسا ىلع لدي امم ، )٠[١( مئاعدلا لكشم

 نم رخأتملا تقولا كلذ ىتح نيينامعلا ةيضابألا بتكب " دالب يف

 . ))١!}١( ىطسولا روصعلا

 اهريغ ىلإ يضابألا بهذملا بتك برغملا ةيضابأ ماتها زواجت دقو
 بهاذملا بتكل ةءارقلاو ةعلاطملا ريثك مهضعب ناكف . بتكلا نم

 يتازملا نوفلخ نب فسوي بوقعي وبأ وه كلذ ىلع لاثملاو . ىرخألا
 ينيجردلا هنع يكحي ثيح .3 ةرجهلل رجهلل سداسلا نرقلا يف شاع يذلا

 فيناصت نم هريغو فارشالا باتك يف ةءارقلاو ةعلاطملا ريثك ناك هنأ

 . (٢٢١ا) ىضابآلا بهذملا نوفلاخي نيذلا يأ { فالخلا لهأ

 بهاذم ىلع فارشالا باتك وه اذه فارشإلا باتك لعلو

 م٠٣٩ /ه٨١٣ ماع يفوتملا يعفاشلا يروباسينلا ركب يبأل ‘‘فارشألا
 ملاعلا هيلع قلعو ث ةيمالسالا بهاذملا يف لوقلا هيف لصف يذلا

 تادايز هامس هل باتك يف يمدكلا ديعس وبأ ريهشلا ينامعلا

 )ر١١٩( ج : يخامشلا ٢ ص ١٩٥ . ١٩٦١ .

 . ١٧ ص { يراضحلا دعبلا : يريبعجلا تاحرف ( ٢٠4 ١)

 دمحم ىمسي ايبرغم املاع نأ ذا & ثيدحلا رصعلا ىتح ةيضابألا ةقراشملا بتكب ماتهالا رمتسا )١٢١(
 باتك ىلع داليملل رشع عباسلا /ةرجهلل رشع ىداحلا نرقلا يف ىشح ةتس ييأ نب رمع نبا

 اضيأ ىشح !م 0 بيترتلا باتك ىمست ءازجأ ةعبرأ يف بيبح نب عيبرلل حيحصلا عماجلا

 { ٢٧٢ ص . ةبازعلا ماظن : يريبعجلا تاحرف { رظنا . يلاطيجلل مالسالا دعاوق باتك ىلع

 لوصأ يف دصقلا حرش باتك ىلع رصم يف ةيكلاملا ءاملع دحأ وهو يلازاتفتلا دعسلا ىشح اك
 هقاور ناكو } يضابألا بهذملا ىلا ةريثك لئاسم يف ليمي يكلاملا ملاعلا اذه ناكو . هقفلا
 . اضيأ مهل اقاور ناكف ، ةيضابألل عستي ناك هقاور نا ليقو ، ةيضابألا قاور رواجي رهزألا يف

 ٣٣ . ٣٦. ت ٢٩ ص . ةيضابألا فرعت ل نإ ةلاسر : شيفطأ فسوي نب دمح . رظنا

 . ٢٩٦ ص ٢! ج : ينيجردلا (٢٢١ر
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 ‘“فارشاإلا )٢!١( . / ‘‘ن )٣٢!١٢

 نيينامعلا بتك نم لاحلا ةعيبطب نويرصملاو ةبراغملا دافتسا اكو
 ةبراغملا بتك نم ءالؤه دافتسا دقف 3 ةيضابالا نم نييرصبلاو

 ةبراغملا ءاملعلاب مهتاءاقل لالخ نم كلذو ث ةيضابألا نم نييرصملاو
 مهئاقتلا ءانثأ وأ ، نامعو ةرصبلا ىلا نولحري اوناك نيذلا نييرصملاو

 . لوقلا قبس اك جحلا مسوم ءانثأ ةكم يف مهب

 ةيضابألا بتك نم ريفو ددع ودبي اميف نامع ىلا لصو دقو
 نم ةدافتسالا ىلا نامع ةيضابأ ضعب دنع ةراشالا رثكت ثيح ةبراغملا
 هفلؤمل ةعيرشلا سوماق باتك يف درو امم كلذ رهظي . بتكلا هذه

 بتك ىلا ةراشالا نم رثكأ يذلا يدعسلا سيمخ نب ليمج ينامعلا

 © ليوط نمزب هرصع لبق نامع يف ةدوجوم تناك اهنأ كشال ةيبرغم
 يذلا باتكلا اذهل هفيلأت يف اهنم ديفتسي نأو اهيلع لصحي نأ عاطتساو

 . اءزج نيعستو نينثا هئازجأ ددع غلب

 ذخأ هنإ يدعسلا لوقيام اريثك مخضلا باتكلا اذه يفو

 نم برغملا لهأ ضعب بتك وأ باتك نم ةلأسملا هذه
 هنأ وأ . ةيضابألا مه انه باحصألاب دوصقملاو { )٤!١( “‘انباحصأ
 انايحأو ث )©"١( ““برغملا لهأ بتك ضعب" نع لصفلا اذه اذخأ
 ضعب ةريس نم"" وأ & )٢٦!١( ةيقيرفأ لهأ خويش نم ذخأ هنأ ىلا ريشي

 نم برغملا لهأ خويش" نم وأ ، (١؟}» ““برغملا لهأ نم انباحصأ
 )١٢٣( ج . قباسلا ردصملا ٢ شماه )١٧( ص ٤٩٦ .

 )١٢٤( ج . ةعيرشلا سوماق ٤ ص ٥٦. ٧٦. ٧٧. ٩٨. ١٤١©0 ١٨١.

 )١٦٢٥( ج . قباسلا ردصملا ٤ ص ٢٠١. ٢٤٨٤٢٤٥٢٤٠. ٦٢٥٢. ٣٣٢. ٣٤٢. ٣٤٧.
 )١٢٦( ج . قباسلا ردصملا ٤ ص ٢٧٩ .

 )١٢٧( ج . قباسلا ردصملا ٤ ص ٣٥٣ .



١٧٤ 

 ادج ةليلق نايحأ يفو . 2١٢ كحلا .... مهنع تدجو اميف انباحصأ
 تالاهجلا باتك نمو" : لوقيف هنم ذخأ يذلا باتكلا مسا ىلا ريشي

 فلؤملا مسا ىلا ريشي ةغلاب ةردن يفو & )١٨٦٢( ““برغملا لهأ فيلأت

 . )١٧٢٠( “‘ةيضابالا نم فرعملا بيعش نع يكح" : لوقيف

 © نييرصملا نم بهذملا خويش دحأ وه اذه ابيعش نأ فورعمو
 دالب ىف ما رصم يف ءاوس بهذملا خويش نم دافتسا هنأ ىلع لدي امم

 نم رثكي هارن ذإ ، رثكأ ةبراغملا نم هتدافتسا تناك نإو ، برغملا

 خيشلا لثم مهنع ذخأ نم ضعب ءامسأ ىلإو مهبتك ىلإو مهيلا ةراشالا
 هل ةديصق ىلا ةراشالا نم رثكي يذلا يسوفنلا يبرغملا حون نب حتف
 يذلا يسوفنلا يلاطيجلا ليعامسا لثمو 3 (١"١ا» هدئاقعو بهذملا يف

 يطوشملا دواد نب ىسيع نب نيروغبت هيقفلا لثمو { ةديصقلا هذه حرش
 . )١٢٢( يبرغملا

 لوصو ىلع هنم لدتسي نأ نكمي يذلا وه هدحو يدعسلا سيلو

 يوكزإلل ةمغلا فشك طوطخمف . نامع ىلا برغملا ةيضابأ بتك

 لوصفلا نأ كلذ . لاجملا اذه يف هبرضن نأ نكمي رخا لاثم ينامعلا

 لوصفلا ةصاخو ث ميقلا طوطخلا اذه نم دعب رشنت مل و ققحت مل يتلا
 هبتك امل لصألا قبط نوكي اهيف مالكلا داكي ةيمتسرلا ةلودلاب ةصاخلا
 تاقبط مساب فورعملا هباتك يف يبرغملا يضابألا ملاعلا كلذ ، ينيجردلا

 . برغملاب خياشملا

 ١٤٣. ص ٤ ج . قباسلا ردصملا (٨٢١ر

 ١٢٢. ص ٤ ج . قباسلا ردصملا (٩٢٦١ر

 . ٣٣٢ ص ٤ ج . قباسلا ردصملا )١٣٠()

 )١٣١() ج . قباسلا ردصملا ٤ ص ٢٣ . ٥٢ . ٣٣٨ . ٣٤٩ .

 )١٣٢( ج . قباسلا ردصملا ٤ ص ٤٠١٠ .



_ ١٧٥ 

 رخآ باتك نامع لا اضيأ لصو دقف 0 هباتكو ينيجردلا فالخو

 هريغ لصو اك ، "‘مالسالا مئاعد مساب فورعملا يلاطيجلا باتك وه

 ىتحو ثيدحلاو ميدقلا يف نوينامعلا اهنم دافتسا يتلا بهذملا بتك نم

 لوقن انلعجت يلاحلا تقولا يف انل ةحاتملا تامولعملا ناف كلذ عمو . نالا

 كلذ ىلع ليلدلاو . رثكأو رزغأ ناك ةيضابألا نم ةقراشملا جاتنإ نأ
 ةدحاو ةنيدم يف بش ادحاو اقيرح نأ نم عجارملا ضعب يف دروام

 هيلع لدي اك ©، )١٣٣( دلجم فالا ةعست يلاوح مهتلإ قاتسرلا ةنيدم يه

 عبط نم نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو هب تماقام اضيأ
 ةيوغللاو ةيهقفلا تاساردلا لاجم يف ثارتلا بتكو تاطوطخملا نم ريثك
 ديسلا ىلاعم هب يندافأ ام اضيأ هيلع لدي اك . ةيخيراتلاو ةينيدلاو ةيبدألاو

 ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم

 لاخ ةعساو ةرجح يبص وهو يأر هنأ نم ، ةيخيراتلاو ةينيدلا نوئشلل

 تئلم دقو ، يديعسوبلا دوعسم نب دمحم نب ديعس خيشلا وهو 0 هدلاو
 ديعس خيشلا ثرو دقو . ضرالا ىلإ فقسلا نم ابتك ةرجحلا هذه
 هرصع ةمالع ناك يذلا هدلاو نع 0 بتكلا ةريفولا ةبتكملا هذه

 يف اضيأ ةرخاذلا تابتكملا نمو . نيحلا كلذ يف هقفلاو ملعلل اعجرمو
 : اهيف لوقي يذلاو © يرفاغلا نانس نب فلخ خيشلا ةبتكم 3 نامع

 سفنلا يهتشتام لك نم اهب نانج اهنأك نف لك يف بتك انل
 سفنلا ىرج ثيح مهفلاو ىجحلا يكز { ملاع لك نمو ينم اهبح ىرج
 سنالا يهو يل لخلا معنف اهاوس اسناؤم الخ تشعام يغتبا الف

 سنأ الو نج مايألا رباغ ىلع اهلثمب زوفي نأ ىجرأ تسلو

 ةنس . طقسم . ةيمالسالا ةراضحلاو نامع : تافيلخ ضوعو . روشاع حاتفلا دبع ديعس )١٣٣(

 . ٢٢٨ ص . ما ٩٨٧



 ۔ ١٧٦

 تبس يأ نب ١ هللا دبع نب ديعس نب ريشب خيشلا ةبتكم كلذكو

 : لوقيف 0 اهبيصي نأ نكمي امل املأتم ركذي يتلاو

 اهب ماتقلاو تسمأف

 بكس فكاو عمدب

 برط يف ليللاب اهل
 بلطلا يف سفنلا لذبو

 يباقنم هيف مويل
 به نم رحلا تاذ رح

 بأ رفب متي ينك

 بدألا ة ٥و ل _ > قوذي

 برأ ى ضترم تنو
 - مل ةمل

 ال نم ىلع يفسأ ايف
 اهظفحي هللا اوعداف

 ة قنث ملاع يلاوب

 هاوسال يبر وعدملا وه

 ىلاعمو ، ىملاسلا ديمح نب هللادبع خيشلا ةمالعلا ةبتكم كلذكو
 اروكشم لضفت ىذلا ىديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا
 ةمخف ةبتكم ايصخش زوحي & تابتكملا هذه نع تامولعملا هذهب قدافإب

 نم لئاه ددعبو ء ةردانلا ثارتلا بتك نم ريثكب رخزت © ةعساو

 للا نيدلا مولع ىف اهباحصأ اهعضو ىتلا ةميقلا تاطوطخملا

 . نيثحابلاو ءاملعلا نم عالطالاو ثحبلا ديري نمل عستتو بدألاو

 همركأ _ اهبحاص نم تدجوو 7 ةدافإ اميأ ةبتكملا هذه نم تدفأ دقو
 بتكلا هذه عمج هناف تملع اكو . ةياعرو نوعو عيجشت لك هللا

 ةفطاعب كلذ ىف اعوفدم ح ةيتاذلا هدوهجب تاطوطخلا هذه ىلع لصحو

 هتبتكم نإ ىتح ، ركفلاو ةفاقثلاو ملعلل ريبك بحو ةيوق ةبغرو ةشايج
 ام ءىراقلا وأ ثحابلا اهيف دجي ىتلا ةينامعلا تابتكملا ىلوأ ربتعت هذه

 لدي امم 0 ىهشو ع ونتم ىفاقثو ىحور ءاذغ نم & ىهتشي امو ىوه



١٧٧١ 

 عمجل مهبح ىدم ىلعو © ملعلاب نيينامعلا فغش ىدم ىلع ةعطاق ةلالد
 ىتحو ميدقلا ذنم ىملعلا جاتنإلاو ثحبلا عيجشت ىلعو . بتكلا

 ٠ رصاعملاو ثيدحلا رصعلا

 © ةرصبلاو نامع ةيضابأل يملعلا جاتنالا ةرفو ىلع اضيأ لدي اممو

 لاسرا نم هيلا ةراشالا تفلسام ، برغملاو رصم ىلا مهبتك لاقتنا ىلعو

 يف برغملا دالب ىلا ةرصبلا نم ةيضابألا بتكلا نم المج نيعبرأ لمح
 لدي اك . 2١٢٤ متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامالا رصع
 نب هللا دبع يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ نع ينيجردلا هركذام اضيأ هيلع

 نم © م١١١١ ةينوي /_ه٥ ٠٤ ماع نم ةجحلا يذ يف يفوت يذلا ركب

 ةنيعم ةلاسم ىلع عالطالل ةسوفن لبج يف ناويدلا لخد هنا لاق هنأ

 بهذملا يف ةريثك فيناصت ىلع المتشمو & بتكلاب ائيلم هدجوف
 نم تلصو يتلا بهذملا بتك نم كانه اميف" رظن هناو ، يضابألا
 ةدئاف اهرثكأ ريخت هنأو ، “‘زج فلأ نيثالثو ةثالث وحن ىه اذاف قرشملا

 . )١٢٥( رهشأ ةعبرأ ةليط اهتعارق يف ذخأو

 ناك بتكلا هذه نأ ظحالي اهلدابتو بتكلا نع ثيدحلا ةياهن يفو

 ةيضابألا ءاملعو خياشم يفو { هيف فنصامو بهذملاب اصاخ اهمظعم
 نأ يفنيال رمألا اذه نكلو ، ثيدحلا اذه اهف صصخن يتلا نادلبلا يف
 رعشلا وأ بدألا يف ءاوس { بهذملا ريغ يف بتكلا اولدابت ةيضابألا
 سرديو ظفحي ناك يلاطيجلا نأ كلذ ىلع لاثملاو . كلذ ريغ وحنلا وأ

 تاماقمو وحنلا يف جاجزلا لمج سرديو ظفحيام . نمض
 رعشلا بتك نم ضعب برغملا ىلا تلصو اك . »١٢٦( يريرحلا

 )١٣٤() ه ص رظنا ١٦ .

 )١٣٥( ج : ينيجردلا ٢ ص ٤٤٥ . ٤٤٦ } ج : يخامشلا ٢! ص ٩٠ .
 )١٣٦() ج : يخامنشلا ٢ ص ١٩٥ }0 ١٩٦ .



١٧٨ 

 ةينامع ةديصق ةبرج ةريزج يف دجو هنأ عمسن ثيح ينامعلا بدألاو
 . 2١٧٢٧ ةرجهلل رشاعلا نرقلا يف شاع ينامع رعاشل

 نيب ةيركفلاو ةيفاقثلا تالاصتالاو تاقالعلا رهاظم تعونت اذكهو

 نم برغملا دالبو رصم ةيضابأ نيبو ةهج نم ةرصبلاو نامع ةيضابأ
 نيب ةلدابتم تارايز نم هيلا انرشأو هانلجس اميف كلذو & ىرخأ ةهج

 جحلا مسوم يف مهئاملعل تاءاقل نمو 0 نادلبلا هذه يف ةيضابألا ءاملع

 يواتفلا نوردصيو ةروشملاو يأرلا نولدابتيو نوسردي اوناك ثيح
 يف ءاملعلا ءالؤهل راوج نمو © ةديقعلاو هقفلا لئاسمو لكاشم نولحيو
 نمو ، ثحبلاو سردلاو فيلأتلل هلك مهتقو نوسركي ثيح 3 ةكم

 ةدافتسا ىللا ىدأ امم © ةيهقفلاو ةيملعلا بتكلاو تالسارملل لدابت

 اذه يف اهينعن يتلا ىرخألا نادلبلا يف مهئالمز ملع نم دلب لك ءاملع
 يضابألا هقفلا يف نيودتلاو فيلأتلا ةكرح طيشنت ىلاو ، ثيدحلا
 ةكرحلا لاجم يف ريبك ءارثإ ىلاوء مولعلا نم اهريغو ةينيدلا مولعلاو

 لصو اهيف مهتافلؤم ضعب نإ ىتح صوصخلا هجو ىلع ةيضابألا ةيملعلا
 ةرهاز ةيفاقث تاقالع يهف نذإ . اءزج نيعست نم رثكأ ىلا اهتادلجم ددع

 . برغملاو رصم ةيضابأو ةرصبلاو نامع ةيضابأ نيب تماق ةرهدزمو
 نم اضيأ مهنيب ماقام 0 اهرزأ نم دشو تاقالعلا هذه نم معد دقو

 . ةيراجت تاقالع

 ةيضابأو برغملاو رصم ةيضابأ نيب ةيراجتلا تاقالعلا _ ٣

 يف مهيلا انرشأ نيذلا ةيضابالا جاجحلاو ءاملعلا نم ريثك لغتشا

 )١٣٧() ص . ةيازعلا ماظن : يريبعجلا تاحرف ٢٩٦ .



١٧٩١ 

 كاذ وأ دلبلا اذه اوراز نيذلاو ، مهيلا رشن مل وأ ، ثحبلا اذه ايانث
 . راجتلا لك اونوكي مل مهنكلو ، ةراجتلاب برغملا وأ قرشملا نادلب نم

 بهذملل ةوعدلا ءانثأ ةصاخو تقولا كلذ يف ةراجتلا يف لمعلا ناكو

 فورعملاو . ةيسابع وأ ةيومأ ةفالخلا نويع ةدراطم نم ةاجنلاو يفختلل

 مهتايح يف نودمتعي اوناكو ، لوألا زارطلا نم اراجت اوناك ةيضابألا نأ
 نم مهتاراجتب لقنتلا يف اوطشن كلذلو 3 ةراجتلا ىلع ةيسيئر ةفصب

 ةيملعلا بابسأللو ببسلا اذهل ، برغملا دالبو رصم ىلا قرشملا دالب

 . اهيلا انرشأ يتلا ةيبهذملاو ةيفاقثلاو

 ىلعو ةراجتلاب لمعلا ىلع ةرصبلاو نامع يف ةيضابألا دعاس دقو
 مهأ اتناك ةرصبلاو نامع نأ ، برغملاو رصم ةيضابأب يراجتلا لاصتالا
 ةفصب يمالسالا قرشملا يفو يبرعلا جيلخلا ىلع ةعقاولا ةيراجتلا زكارمل

 نم ةمداقلا ةيراجتلا علسلاو نفسلا نالبقتست اتناك امهنأ ذإ 3 ةماع

 اوناك نييرصبلاو نيينامعلا نأ فورعملا نمو . ىصقألا قرشلا نادلب

 علسلا نوبلجي اوناك اك ، نيصلا رحبو يدنهلا طيحلا يف راجتلا طشنأ نم

 نيينامعلا ةصاخو مهديب ناكو ٠ ايقيرفا يقرش لحاس نم ةيقيرفالا

 رحنو يدنهلا طيحملاو نيصلا رحج : ثادالنلا راحبلا هذه ف ةراجتلا نامز

 ميعدت ف لالغتسا نسحأ اهولغتسا ةصرف تناكو . )١٣٨( حرلا

 لثم بهذملا ةيضابألا نادلبلابو ةماع ةفصب ةيمالسالا نادلبلاب مهتاقالع

 نيب اميف طبرت ةيرحبو ةيرب ةديدع قرط دوجو كلذ ىلع مهدعاس
 )١٣٨( ةنس ، ىلوألا ةعبطلا ، توريب { ةيملعلا بتكلا راد . رابخألا نويع : ةبيتق نبا ١٩٨٦م 8

 ج ٢ دلجت ١ ص ٢٢٠ ، ج . بهذلا جورم : يدوعسملا ١ ص ١٣٩ ١٤٠ . نيسح
 مالسالا خيرات سلطأ : سنؤم ٠ ص ٣٩٥ { ةحالملاو نوينامعلا : ملحلا دبع دمحم بجر

 رشنو ةراجتل او ١ ةنس } طقسم . مالسال ١٩٨٩ ص . م ٥٧ ۔ ٩٨ .

 



 س ١٨٠

 . برغملا دالبو رصم نيبو امهنيبو نامعو ةرصبلا

 : برغملاو رصمب ةرصبلاو نامع طبرت يتلا ةيراجتلا قرطلا _ أ

 ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف يبرحلا قاحسا وبأ راشأ دقف

 يتلا ناوفس ربع نامعو ةرصبلا نيب يرب قيرط دوجو ىلا ةرجهلل
 هجتي يناثلاو ، ةكم ىلا هجتي امهدحأ ، نيقيرط ىلا قيرطلا اهدنع قرتفي
 ناك قيرطلا اذه نأب بتاكلا اذه دافأو { نمبلاف نامع ىلا ابونج
 ثدحت مالسالا روهظ دعبو . )١٢٩( مالسالا لبق ةيلهاجلا يف المعتسم

 ربع رمي ناك هنأو © قيرطلا اذه نع نوملسملا نويفارغجلاو نوخرؤملا

 ندع ىلا لحاسلا قيرط نع ايرب اهنمو نامع ىلا مث رجه لحاسو رطق
 . )١٤٠( ةكم ىلا مش

 طبري يذلا يرحبلا قيرطلا كانه ناك © يربلا قيرطلا اذه بناجو

 ىلع لامرلا ةبلغل ارظن لضفملا قيرطلا وه ناكو { نامعو ةرصبلا نيبام

 ببسب نامألا مدعلو ، نامعو نيرحبلا نيبام ةصاخو يربلا قيرطلا
 عبارلا نرقلا يف كلذو يربلا قيرطلاب ةطيحملا ةيبرعلا لئابقلا عزانت
 لضفملا وه ةدج ىلا نامع نم يرحبلا قيرطلا ناك كلذك . ةرجهلل

 نامع بونج نيب ةدتمملا ىضارألا يف ناكسلا ةلقو رافقلا ةرثكل اضيأ
 نامع نيب يربلا قيرطلا ناك تقولا سفن يفو ث »١٤( نبلا نيبو

 نكامأو كسانملا باتك؛؛ ناونع تحت رساجلا دمح هققح & جحلا كسانم : يبرحلا قاحسا وبأ )١٣٩(
 ‘ م١ ٩٨١ ةنس . ةيناثلا ةعبطلا 6 ضايرلا ‘ ةماميلا راد ٠ ‘‘ةريزجلا ملاعمو جحلا قرط

 . ٥٧٢ ٩٧٤ ص

 )١٤٠() ص : ةبذادرخ نبا ٦٠ ء ١٤٧ 0 ١٤٨ ص : ةمادق نبا ۔ ١٩٢ ] ١٩٣ ، يدنشقلقلا :

 يشعالا حبص : + ٥ ص ٩٧ .

 )١٤١( ةنس ، نديل { كلامملا كلاسم : يرخطصالا ٦٧ ص .م ٢٦ _ ٢٨ & لقوح نبا :

 ص ٤٥ . ٤٧ .

  



١٨١ 

 نم سرولا لمحت لامجلا تناك ذإ 5 اقورطم وأ اكولسم لازيال نعلاو
 كلسم وه قيرطلا اذه ناكو . 0١٤٦ ةمظتنم لفاوق يف نامع ىلا نما
 مالسالا روهظ لبق نامع دالب ىلا نملا نم ةمداقلا ةيبرعلا تارجملا

 ىلا يتأت تناك قرشلا رجاتم بلغأ نأ اك 3 ةديدع نورق ىدم ىلع

 لصت امدنعو . ”"١٤( ندع ىلا يربلا قيرطلا اذه ىلع اهنمو نامع

 تناك ، رحبلا قيرطب مأ ربلا قيرطب ءاوس ندع ىلا ةرصبلاو نامع ةراجت

 رخألاو يلحاس امهدحأ ں نايرب امهالكو نيقيرط نع ةدج ىلا دعصت

 . )١٤٤( ءابو لقأو ءاوه ىقنأ هنأ الإ ، لوألا نم دعبأ وهو 3 ىلخاد
 ةدج ءانيم ىلا ندع نم دتمي يذلا يرحبلا قيرطلا فالخب اذه
 . راجلاو

 نيئانيملا ىلا انلصو دق نوكن كلذب انناف راجلاو ةدج ىلإ انلصو اذاف
 دالبو رصم نيبو 0 ةيحان نم نامعو ةرصبلا نيب ناطبري اناك نيذللا
 راجلاو ةدج تناك دقف يسدقملا لوقي اكو . ىرخأ ةيحان نم برغملا
 ةكم ةنازخ ةدج تناك هريغ لوقي اكو © )١:٤ُ( رصم يتنازخ

 دالب رثكأ ةنيدملا هذه تناك كلذلو . )`١٤( ‘‘رصمو نملا حرطمو

 لبقتست راجلا ءانيم تناك اك 0 )١٤٧( ةكم دعب ةراجتو الام زاجحلا

 امم & (١ث٨) ةرونملا ةنيدملا ىلا رصم نم ةمداقلا ةيئاذغلا داوملاو بوبحلا

 )١٤٢( ج . يلاغألا : يلاهفصألا جرفلا وبأ ١٨} 9ص ٣١٨ .
 )١٤٣( ص : دومحم نسح ١٢٥ .

 نم ءزج وهو ، برعلا ةريزج : يركبلا ، ١١٠ .}، ١١١ ص . مساقتلا نسحأ : يسدقملا )١٤٤(
 © تيوكلا } لسالسلا تاذ . منغلا فسوي هللادبع . د قيقحت ، كلامملاو كلاسملا باتك
 . ٤٧ ص .3 م١ ٩٧٧١ ةنس ‘ ىلوالا ةعبطلا

 )١٤٥( ص . ميساقتلا نسحأ ٧ .

 )١٤٦( ص : ةبذادرخ نبا ٦٠. ١٤٧. ١٤٨ ، ص : ةمادق نبا ١٩٢ .] ١٩٣ يسدقملا آ :
 ص ٧٩  0ص ٤‘.م٦٨٨١ ةنس . نديل . دنهلا بئاجع باتك : كرزب ٩٣ } ١٤٧ .

 . ٣١ . ٣٢ ص : لقوح نبا . ١٩ ص : يرخطصالا (٤١ا٧)

 )١٤٨( ص : يسدقملا ٨٤ .



١٨٢١ 

 . راجلاو ةدج يفانيم نيبو رصم نيب ةيراجتلا طباورلا ةدش ىلع لدي

 ةدج يناوم ىلا يتأت نامعو ةرصبلا ةراجت تناك دقف كلذ ىلعو

 ءانيم ةصاخو ث ةيرحبلا رصم يناوم ىلا نفسلاب ريست امهنمو { راجلاو
 © برغلاو قرشلا نيب ةماه ةيراجت ةطحم حبصأ يذلا (سيوسلا) مزلقلا

 هنمو © “‘ماشلاو رصم ةضرف ناك هنأ يرخطصالا هنع لاق ىتح

 نميلاو زاجحلا دالب ىلا برغملا دالبو رصمو ماشلا رجاتم لمحت تناك

 دنملاو دنسلا دالب ىلإو يبرعلا جيلخلا لحاوسو نامعو ندعو

 . )١٤٩( نيصلاو

 طخلا اذه ةطساوب ةرصبلاو نامع عم ايرابت طبترت رصم نكت ل و

 نارخا ناقيرط كانه ناك امناو ، طقف ةدجب مزلقلا طبري يذلا يحالملا

 ديبزب مزلقلا ءانيم لصي يذلا ىرحبلا قيرطلا وه امهلوأ ، امهب اهناطبري
 رهن ربع رمي يذلا قيرطلا امهيناثو © رمحالا رحبلا ربع ةرشابم ندعو

 اهنمو & رصم ديعص يلاعأ يف صوق ةنيدم ىتح هئطاش ىلع وأ لينلا
 امهو © ريصقلا ءانيم وأ باذيع ءانيم ىلا ةيقرشلا ءارحصلا راجتلا زاتجي

 راجتلا بكري امهنمو ، رمحألا رحبلا ىلع ناعقي ناذللا نايرصملا ناءانيمل
 . (٠١؛) ندع وأ ديبز ىلا رحبلا اذه

 وه ندع _ باذيع _ صوق _ ةرهاقلا قيرط حبصأ دقو

 دالب يف ةيبيلصلا بورحلا تعلدنا نأ دعب راجتلل لضفملا قيرطلا
 ديدهتل ةضرعم ةيلامشلا رمحألا رحبلا ةقطنم تحبصأو ى ماشلا
 دالب نم ةمداقلا جحلا لفاوقو ةراجتلا تلوحت مث نمو 2 نييبيلصلا

 يضارألا ىلا امهنمو ، باذيعو ريصقلا يفانيم ىلا نادوسلاو برغملا
 )١٤٩( ص : يرخطصالا ٣٣ .

 ر١٥٠( ج . يشعألا حبص : يدنشقلقلا ٥ ص ١٧ .
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 يدنهلا طيحملا ىلع لطت يتلا دالبلا رئاس ىلا امهنمو & ندع ىلإو ةسدقملا

 . )١١١( لاحلا ةعيبطب ةرصبلاو نامع اهنمو ث يبرعلا جيلخلاو

 امئاق ناك رصمو نامعو ةرصبلا نيب يراجتلا لاصتالاف نذإ
 امئاق لاصتالا اذه ناك كلذكو 2 ةيمالسالا ةيخيراتلا روصعلا لاوطو

 نكرلا ين اهعقوم ناكو © خيراتلا روصع لاوط برغملا دالبو رصم نيب
 همعديو لاصتالا اذه ىلع اهدعاسي ةيقيرفالا ةراقلا نم يقرشلا يلامشلا
 . ةيعيبط ةروصب

 ةليوط لحاوسب عتمتت تلازالو رصم تناك دقف عقوملا فالخبو

 ايراجت اهطبرت لحاوسلا هذه تناكو ، طسوتملا رحبلا ىلع اهنم لطت
 ىلا هنمو ، ةيردنكسالا ءانيم قيرط نع ارحب امإ يبرعلا برغملا نادلب

 طاطسفلا نم جرخي قيرط ةطساوب ارب اماو ‘ برغملا يناوم رئاس
 اماو ، بوغملا دالبو ةيقيرفاو ةقرب ىلا اهنمو ، ةيردنكسالا ىلا ةرهاقلاو

 نأ نود برغملا دالب ىلا ةرهاقلاو طاطسفلا نم جرخي رخا قيرط نع

 . مامحلا تاذ يف اهنم جرخي يذلا قيرطلاب يقتلي هنكلو ةيردنكسالاب رمي

 سفن يف ةراجتلل اقرطو 3 (١؟٦) ديربلل اقرط قرطلا هذه تناكو
 . تقولا

 دودح يه ةليوط دودح ايبيلب اهطبرت تلازالو تناك رصم نأ اك
 تناك ةديدع تاحاو مضت ةيبرغلا رصم ءارحص تناكو ةيبرغلا رصم

 برغملا دالبو ةليوزو نازف نم نيمداقلا راجتلا لابقتساو ةراجتلل زكارم
 لصتت لاحلا ةعيبطب ءارحصلا هذهو . )٦“١( ةماع ةفصب نادوسلاو

 ركفلا راد 0 ايقيرفا يف ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسالا : دومحم نسح & ٢٩٥ ص : فشاكلا ةديس )١٥١(
 . ٥٦ ص 3 م٦٨٩١ ةنس . ةثلاثلا ةعبطلا 3 ةرهاقلا { ينرعلا

 )١٥٦٢( ص . قباسلا عجرملا ٢٩٧ .

 )١٥٣( باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا \ طسوألاو يقرشلا نادوسلا تاراضحو خيرات : يليصب رطاشلا .
 ص .م٢٧٩١ ةنس ٣٤٣ .
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 ىربكلا ءارحصلا قامعأ ىلا لصتل ابرغ دتمت يتلا ةيبيللا ءارحصلاب

 دالب يهو ] لامشلا نم ءارحصلا هذه ىلع لطت يتلا نادلبلاب اهطبرت و

 . نادوسلا دالب يهو ئ بونجلا نم اهيلع لطت يتلاو ئ يلرعلا برغملا

 تناك برغملا دالبو رصم نيب تطبر يتلا قرطلا ناف كلذ ىلعو

 ةطحم رصم تحبصأ كلذلو . ةيوارحصو ةيربو ةيرحب 3 ةديدع اقرط
 رصم عم ةراجتلا اودارأ ءاوس نادلبلا هذه نم نيمداقلا راجتلل لابقتسا

 اهنمو قرشملا نادلب ىلا ريسلا فانئتسإ اودارأ وأ ، مهدالب ىلا ةدوعلاو

 طاطسفلا وأ ةيردنكسالا ىلا يتأت مهلفاوق تناك دقو . ةرصبلاو نامع

 يناوم ىلا رحبلاب مث © (سيوسلا) مزلقلا ءانيم ىلا اهنمو ، ةرهاقلاو
 أدبي يذلا يربلا قيرطلاب اماو {. قرشملاو ةرصبلاف نامعف ندعف زاجحلا

 راجتلا اهيف عمجتي ثيح ةاكناخلا ىمست ةرهاقلل ةيحاض نم
 ىلا وأ ماشلا دالب ىلا بهذت لفاوق يفريسلا نوديري نيذلا نورفاسملاو

 © نايسيئر ناقيرط ةيحاضلا هذه نم عرفتي ناك ثيح ةيبرعلا ةريزجلا

 ىلا رخالا هجتيو 0 ءانيس ءارحص ربع ةيبرعلا ةريزجلا ىلا امهدحأ هجتي

 0 ندعف & باذيعف ، صوق ىلا ، لينلا قيرطب اماو . )١٥٤( ماشلا دالب

 . هيلا انرشأ نأ قبسام وهو 3 نادلبلا رئاسو ةرصبلاو نامعف

 : برغملاو رصمو ةرصبلاو نامع نيب يراجتلا لدابتلا راهدزا _ ب

 قرطلا هذه ربع رمت تناك يتلا ةراجتلا ترهدزا دقف كلذ ىلعو

 اذه ف اماه ارود رصم تبعلو ئ اريبك راهدزا ةديدعلا ةيراجتلا
 .مه

 قرشلا نيب يراجتلا طيسولا رود لثمت .تناك اهنأ كلذ . راهدزالا
 دمحمو & يجح دمحم ةمجرت . ايقيرفا فصو : نازولا نسحلا ، ١٧ ص ٥ ج : يدنشقلقلا (٤٥١ر

 . ٢٣٤ ص ٢ ج . م٣٨٩١ ةنس ى ةيناثلا ةعبطلا ، توريب ، يمالسالا برفلا راد ، رضخألا
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 برغملا دالبو بناج نم ةرصبلاو نامع نيب وأ )١٠٥( برغلاو

 نيقرشملا عئاضبلا فلتخل انزخم تحبصأو ‘ رخا بناج نم

 ىتش نم راجتلاب جعت اهقاوسأو اهيناوم تحبصأو 3 2١٥٦ ةيبرغملاو
 تناكو ث ةراجتلا بورضو علسلا عاونأ فلتخمبو ، للملاو سانجألا
 . برغملا ةيضابأو قرشملا ةيضابأ نيب طبار ريخ

 © انركذام فالخب راهدزالا اذه ىلعو طبرلا اذه ىلع دعاس دقو

 ةلودلا دودحل يفارغجلا دادتمالا ةعيبط وه لوالا رمآلا : رومأ ةدع
 سلبارط ىلا يقرشلا لامشلا يف دتمت تناك يتلا دودحلا كلت ، ةيمتسرلا
 . ةيردنكسالا ىلا لوصولا نكمي عبطلاب اهنمو ، ةقرب ىلاو ترس ىلاو

 يتلا ةينادوسلا ةليوز ةنيدم ىلا دودحلا هذه دتمت يقرشلا بونجلا يفو

 ىلا اقرش لوصولا نكمي عبطلاب اهنمو { »١٥٬( ةيضابأ اهلهأ ناك

 ةريحب ضوح يف ونربلاو مناكلا دالب ىلا ابونجو ةيبرغلا رصم تاحاو
 رحبلاف (لينلا رهن يداو نادوس) يقرشلا نادوسلا دالب ىلا اهنمو & داشت

 يقرش لحاسف & لاموصلاو ةشبحلاف يقرشلا نادوسلا دالب وأ ّ رمحألا

 مظعم .يف نامعب ايرشبو ايراجتو ايرحب طبتري ناك يذلا (٥١6ه» ايقيرفأ
 . خيراتلا روصع

 ىلع ةيمتسرلا ةلودلا ةمصاع ترهات ةنيدم عوقو وه يناثلا رمألاو
 امهدحأ تقولا كلذ يف ةيراجتلا قرطلا رهشأ نم اناك نييراجت نيقيرط

 © يمالسالا قرشملا دالببو رصمب امهطبري يذلا برغلاو قرشلا قيرط
 دالب عم ةراجتلا ةصرف اهل ايه يذلا بونجلاو لامشلا قيرط يانلاو

 طسوتملا رحبلا دالب عمو ىربكلا ءارحصلا بونج عقت يتلا نادوسلا

 ١٩٣ ص : يريرحلا ىسيع دمحم (٦٥١ر . ٢٨٦ ص : فشاكلا ةديس )١٥٥(
 . )١( مقر ةطيرخلا ، رظنا (٥١ا٧)

 . ٣٩١ } ٣٩٣ ص : يليصب رطاشلا (٨٥١ر)
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 . )١٠١( لامشلا ىف

 اذه ىلع اهتمصاع تناك اذاو ةيمتسرلا ةلودلا دودح تناك اذاف

 ناف ، ةرصبلاو نامعف رصم عم ةراجتلاب صتخي اميف ةيمهألا نم ردقلا
 ةلودلا هذه طبرت يتلا ةيوارحصلا قطانملا ي ةيضابألا لئابقلا راشتنا
 يراجتلا لدابتلاب صتخي اميف ةيمهألا ةياغ يف ارمأ ناك رصمب ةيضابألا

 رمألا وهو ، ةرصبلاو نامع نيبو امهنيبو © نيدلبلا نيذه نيب رهدزملا
 . هيلع دعاسو راهدزالا اذه معد يذلا ثلاثلا

 سلبارط نيب ةدتمملا ةيبيللا ءارحصلا يف ةنكاسلا لئابقلا نأ كلذ

 ةتانزو ةتاول لئابق ةصاخو ةيضابألاب نيدي اهمظعم ناك . ةليوزو

 ىتح سلبارط نكست يتلا ةراوه تناكو . ةراوهو ةسوفنو ةوازفنو
 فورعملا ةسوفن لبج نكست تناك يتلا ةسوفن لئابق كلذكو ترس

 سنوتب ديرجلا دالبب رميو ابرغ دتميو سلبارط بونج عقي يذلاو اهمساب
 يتلا ةيامل لئابق كلذكو © رئازجلاو ترهات ةيضابأب ايبيل ةيضابأ لصيو
 لئابقلا هذه نأ لوقن ، يراحص نم اهب طيحيامو ةقرب نكست تناك
 ءارحص بوجت لئابقلا هذه تناكو ى ةيراجتلا لفاوقلا ةيامح تلوت
 نيو طسوألاو ىندألا نيبرغملا يف ةيمتسرلا ندملا نيب ةبيآ ةبهاذ ترس

 5 )١٦٠( ةيقرشملاو ةيرصملاو ةيمتسرلا علسلا اهلفاوق لمحت ، رصم

 . ريبك دح ىلا دالبلا هذه نيب يراجتلا لدابتلا راهدزا ىلا ىدأ

 نرقلا ىف ؤ ةرهدزملا ةيراجتلا ةكرحلا هذه نع ريغصلا نبا ربع دقو

 اولمعتسا نييمتسرلا راجتلا نإ لاقف ث داليملل عساتلا /ةرجهلل ثلاثلا

 نم نادلبلا عيمج ىلاو نادوسلا دالب ىلا لصوت يتلا لبسلاو قرطلا

 . ٢٣٣ ص : يريرحلا ىسيع دمحم (٩٥١ر

 ىسيع دمحم } ٤٨٦ ص ٠ يمالسالا رصعلا يف برغلا حمرات : ملاس زيزعلادبع ديسلا )١٦٠(
 . ٢١١ . ٢٢ ص : يوازلا دجأ ج 3 ١٩٣ ص : يريرحلا
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 { )2١٦١ يسرافلا متسر نب نمحرلا دبع مامالا دهع يف برغمو قرشم

 هدافحأو هدالوأ دهعو هدهع يف تحبصأ ةلودلا ةمصاع ترهات نأو
 نم 0 قافآلاو راصمألا لك نم مهتاراجتب اودفو نيذلا راجتلا ىقتلم

 ىلع مهفوخل 0 اهريغو برغملاو ةيقيرفاو رصمو ث ةفوكلاو ةرصبلا
 لزانملا اهيف اونبو ، اهيحاون يفو اهيف اورقتساف ، روجلا ةمئأ نم مهلاومأ
 ةراجتلا هذه يف لمعلاو رارقتسالا لجأ نم دجاسملاو روصقلاو
 ءارث اهلهأ ىرثأو ، علسلا اهيف تقفنو لاومألا اهيف ترثكف ، ةعساولا
 . ةنيدملا جراخ عايضلا اوذختاو ، ةمخفلا روصقلا اونبف © اشحاف
 يداوبلا لهأ ىنتغا اك ، 2١٦٢١ تاونقلاو عرتلاو راهنألا اهيف اورجأو
 & لويخلاو ديبعلا اوذختا ىتح ترهات لوح رشتنت تناك ىتلا لئابقلاو
 . )٦٢!( ترهات ماكح تفاخأ ةوقلا نم ةجرد لع اوحبصأو

 رصمو قرشملا نم نودفي اوناك نيذلا راجتلا ةرثك نم غلب دقو
 نأ ، برغملا يف ةيضابألا نادلب رئاسو ترهات ىلاو ةسوفن دالب ىلا

 مهسولج قيرط نع ملعلا اوملعتو نارقلا اوظفح ةسوفن ءاملع ضعب
 مهمودق نورظتني اوناك ذا ، راجتلا ءالؤه اهب رمي يتلا قرطلا يف

 نوملعتيو مهنع نوذخأيو مهيديأ نيب نوسلجيف & مهروضح نوبقرتيو

 بولسالا سفنب اهعم نولماعتي ىرخأ ةلفاق نورظتني مش ك مهنم

 . )١٦٤( اذكهو

 ةلودلا ةمئأ هب ماقام اضيأ ةرهدزملا ةيراجتلا ةكرحلا هذه عجش دقو

 لبق ةراجتلاب مهسفنأ مه مهلاغتشاو راجتلل مهتيامح نم ث ةيمتسرلا
 )١٦١( ص . نييمتسرلا ةمئألا رابخأ ٣٦ .

 )١٦٢( ص .ى قباسلا ردصملا ٣٦ } ٦١ . ٦٢ ، ج : يخامشلا ١ ص ١٣٩ - ١٤٠ .
 )١٦٣( ص : ريغصلا نبا ٦٢ _ ١٣ .

 )١٦٤( ج : يخامشلا ١ ص ١٢٧ .



١٨٨ 

 طاشنلا بورض نم برضلا اذهل مهعيجشتو . ةمامالا مهيلوت

 نأل ، دهج نم مهعسوام لكبو { ةوق نم مهنكمأ ام لكب يداصتتالا
 انل يكحتو . ةراجتلاب اطبترم ةقيقحلا يف ناك اهءارثو مهتلود ةوق

 لمعي ناك متسر نب نمحرلا دبع وهو اهل مامإ لوأ نأ ةيضابألا رداصملا
 هل ريصت نأ لبق مهعئاضبو سانلا تانامأ هيدل تناكو ةراجتلاب

 هسفنب لمعي باهولا دبع هنبا وهو يناثلا مامالا ناكو . )©١٦( ةمامالا
 مدق ىلع ةرصبلا عم ةمئاق هتراجت تناكو ه هيبأ ةايح ىف ةراجتلا يف

 يفو هيبأ دهع يف نيدلبلا نيب اعئاش يراجتلا لدابتلا ناكو . قاسو

 دبع نأ يسوفنلا رصن نب ثافن نع رمع نب مالس نبا ركذيو . هدهع

 رشع ىنثاب ةرصبلا يف ةيضابالا مامإ بيبح نب عيبرلا ىلا ثعب باهولا
 ةراجتو اعلس يأ ازاهج اهب عيبرلا هل ىرتشاف 3 رانيد وأ مهرد فلأ
 دبع عمج اهيلا لصو املف . ترهات ىلا هاخأ اهب لسرأو ، ةرصبلا نم

 اك © اهتراجت و ةرصبلا علس نم دروام ءارشب اوماقف هدلب راجت باهولا
 داع ، مايأ ةينامث ةدم يف ةراجتو علس نم هجاتحيام عيبرلا يخأل اورتشا
 . )١٦٦( هدالب ىلإ يرصبلا خالا اذه اهدعب

 نادلب نم اهريغو ةرصبلا عم ةرجاتملاب باهولا دبع فتكي مل و
 لسرأ امنإ ، لاحلا ةعيبطب رصم قيرط نع نميلاو زاجحلا لثم قرشملا

 © ىربكلا ءارحصلا بونج عقت يتلا نادوسلا دالب ىلإ اضيأ هتراجت
 بييبو ينرج نب دمحمو انأ الول لاق ىتح هؤارث عستاو هلاومأ تدازف

 ينرج نب دمحمو ، بهذلاب انأ { نيملسملا لام تيب برخل ، نيغلز نب

 بهذ اذ باهولادبع ناكو . }١٦( ث‘ماعنألاب نيغلز نباو {| ثرحلاب

 ٥٦ -_ ٥٧. ص :ايركز وبأ )١٦٥(

 . ١٤٢ ص ١ ج : يخامشلا (٦٦١ر
 ١٣٩ ١٤١. ١٧٧. ص ١ ج .قباسلا ردصملا (٧٦١ر)



 س ١٨٩

 جاتنا اذ اميظع احالف ينرج نبا ناكو 2 ةراجتلاب هلاغتشال ةجيتن ةضفو

 ربلا نم لامحألا فالآب ردقت ةنسلا يف هتاكز تناك ذإ ، رفاو يعارز
 . }“:١٦( فالآلا تائمب دعت منغو لبا اذ نيغلز نبا ناكو ، ريعشلاو

 اهبوشت الأ ةيراجتلا هتالماعم يف اصيرح باهولا دبع ناك دقو

 ماكحألل اهتقباطم ةرورض يفو اهتراهط يف كشلا لخدت ةبئاش
 ىلإ ةيراجت ةلحرب موقي نأ موي تاذ حلفأ هنبا عنم هنإ ىتح ، ةيعرشلا

 ، يبرغلا نادوسلا دالب ف رجينلا رهن ىنحنم ع عقت ة يتلا وكوك دالب

 ةريثكلا ةلئسألا نيب نم طقف دحاو لاؤس نع ةباجالا عطتسي , هزأل

 ابرلاب ةصاخلاو 0 هيلا اههجو دق هدلاو ناك ىتلاو اهيلع باجأ ىتلا

 هنبا نأ باهولا دبع يأرف 5 ةيمالسالا دعاوقلا بسح ءارشلاو عيبلاو
 نكمي امم ، ءارشلاو عيبلا ماكحأب لماكلا هقفلا هدنع لمتكي مل
 هتمالسو هتحص يف اكوكشم نوكي هلام يف ءىش لوخد ىلا يدؤي نأ

 لماعتلا ىلع سانلا لابقإ ىلإ زرحتلا اذه ىدأ دقو . (٦١؛» هتراهطو
 لك مهتراجت تطشن مث نمو ث مهب قوثولاو ةيضابألا راجتلا عم
 . طاشنلا

 باهولا دبع نب حلفأ مامالا هب ماق امل ةجيتن طاشنلا اذه دادزا دقو

 راجتلل نامألاو نمألا ريفوت نم (م٤٥٨ _ )٢٠٨ _ ٠ ٢٤ه/ ٨٢٣

 رمت يتلا قرطلاو لفاوقلل ةسارحلا ريفوتب كلذو ، علس نم هنولمحي امو
 هوجو عم شيج يف متاح ابأ فسوي هنبا لسري ناكف . لفاوقلا هذه اهيف
 اهعم لمحت تناك يتلاو ، قرشملا نم ةمداقلا لفاوقلا اوسرحيل ةتانز
 تناكو . )١٧٠( ةماخضو ةرثك ىصحي داكيالام عئاضبلاو علسلا نم

 )١٦٨( ج : ينورابلا ناميلس ٢ ص ١٨٩

 )١٦٩( ج : ينيجردلا ٢ ص ٣٢٠ ،& ج : يلورابلا ناميلس ٢! ص ٢٥٠ ٢٥٧ .

 )١٧٠( ص : ريغصلا نبا ٧١ .



١٩٠١ 

 ءاهتنا دعبو 5 ءارشلاو عيبلا متي ثيح ترهات ىلا يتأت لفاوقلا هذه
 دالب ىلا ةهجتم اهتلحر لفاوقلا هذه لصاوت ءارشلاو عيبلا تايلمع
 هذه نم دوعت مث { نادوسلا دالبو سلدنألا دالبو ىصقألا برغملا
 دادغبو نمبلاو زاجحلاو ماشلاو رصم ىلا ةفلتخلا علسلاب ةلمحم نادلبلا
 ةيراجتلا ةكرحلاب عفد امم & )١٧٧١١( قرشملا نادلب نم كلذ ريغو نامعو

 . راهدزالاو طاشنلا ةمق ىلا

 : ةراجتلا راهدزا جلناتنو رهاظم ج

 ةمصاع ترهات نم ةطشنلا ةيراجتلا ةكرحلا هذه تلعج دقو

 ىتح ، تقولا كلذ يف ىربكلا برغملا رضاوح نيب ةقلأتم ةريبك
 دالبب اهل اهيبشت ، برغملا قارع وأ © ريغصلا قارعلاب ىمست تحبصأ
 رخزتو ،© )١٧٦( للملاو سانجألا فلتخمب محدزت تناك يتلا قارعلا

 ةمصاع اهنوك مكحب . ةيراجتلاو ةيداصتقالا ةطشنألا عاونأ ىتشب

 ةفصب برغملا ةيضابأ نأ ةقيقحلاو . فارطألا ةيمارتملا ةيمالسالا ةلودلل

 لاحلا اذه سفن ىلع مهدالب تناكو ، ةفصلا هذه سفن ىلع اوناك ةماع
 ةايحلا رهاظم عونتو اهيلإ راجتلا فالتخاو سانجألا نيابت نم
 ةراجتلا يف لمعلاب اهلهأ مايقو { ريبك دح ىلا اهراهدزاو اهيف ةيداصتقالا
 هلاقام كلذ نم . . ممألا رئاس نيب لمعلا اذهب اورهتشا ىتح 3 ةصاخ

 راجتو ريسايم مهنأو © ةيضابأ مهنأ نم نالجرو ةنيدم لهأ نع يسيردالا
 ةراقنوو ةناغ دالب نولخديو نادوسلا دالب يف نولوجتي مهنأو 5 ءاينغأ

 . ٣٧١0مهتراجت يف اهب نولماعتي ريناند هنوبرضيو ربتلاب اهنم نوتأيو
 . ٣٢٦ ص ٢ ج : يلورابلا ناميلس ، ١٠٤ ص . قباسلا ردصملا )١٧١(

 )١٧٢( ص : يريرحلا ىسيع دمحم ٢٣٤ .

 )٣ ١٧) ص قافآلا قارتخا ل قاتخللا ةهزن ١١ ] ١١ © راطقألا ربخ ف راطعملا ضرورلا : يريمحلا ‘

 ص . م٤٨٩١ ةنس . ةيناثلا ةعبطلا ، توريب ، نانبل ةبتكم ، سابع ناسحا . د قيقحت ٦٤ } ١١١.



١٩١١ 

 نازولا نسحلا رصع ىتح ةنيدملا هذهل يراجتلا طاشنلا رمتسا دقو

 اهناكس نأ ىلا ريشي ذإ . داليملل رشع سداسلا نرقلا ةيادب يف يأ
 ددع مهنيب دجوي هنأ ىلإ ريشي اك © ةراجتلا ىف مهلمعل ىنغلا ىهتنم يف

 ةنيطنسق نم اميسال ء دلبلا نع ءابرغلا بناجالا راجتلا نم ريبك
 امب اهنولدبتسيو ربربلا دالب تاجتنم اهيلا نولمحي اوناك نيذلا سنوتو
 نالجرو لهأب نازولا نسحلا ديشيو . نادوسلا دالب نم راجتلا هب يتأي

 نونسحيو مرك لهأ مهنإ لوقيو ث ةلجرو وأ ةلكرو اهيمسي يتلا
 راجتلا الؤه هب مهيتايام ىلع الإ موقتال مهتايح نال ، راجتلا لابقتسا

 ةحلسالاو ةشمقألاو تاجوسنملاو محشلاو حلملاو محللاو حمقلاك

 هذهو ىنغلا اذهو . (٤٧١د لامجالا ىلع هنوجاتحيام لكو نيكاكسلاو

 مهيلا داع دق اهيف ةيضابالا راجتلا نأ ىلع الإ لدتال ةجئارلا ةراجتلا

 يديأ ىلع مهتنيدم هل تضرعت يذلا رامدلا دعب مهتيويحو مهطاشن
 . لود وأ مأ نم مهدعب تأ نمو نييريزلاو نييمطافلا

 ذنم ناكسلا ةيضابألا ةبرج ةريزج طاشن ىلا اضيأ رداصملا ريشتو
 عم ةراجت تاذ تناك اهنأ نازولا نسحلا لاق دقف . نآلا ىتحو ميدقلا

 كارتألاو نويرصملا راجتلا اهيلا يتأي ناكو 3 ةيردنكسالا عمو سنوت
 بونجلا يف عقت يتلا سمادغ ةنيدم كلذكو . )}!١( نويسنوتلاو

 اهلخد يتلاو & رتم وليك ةئامسمخ دعب ىلع سلبارط ةنيدم نم يفرغلا
 ةنيدملا هذه تناك دقف ، ةرجهلل يناثلا نرقلا ةيادب يف ىضابالا بهذملا

 يف ةرهم اهناكس رثكأ ناك ثيح ةراجتلاو ةراضحلا زكارم ىوقأ نم

 اوناكو ، رصمو نادوسلاو سنوتو سلبارط عم ةرجاتملاو ةراجتلا
 ةرثك ببسب ةينادوسلا فرعي مهضعبو 3 ةيربربلاو ةيبرعلا نوملكتي

 )١٧٤( ج .ايقيرفا فصر ٢ ص ١٣٦ .

 )١٧٥( ج . قباسلا ردصملا ٢ ص ٩٤ .} ٩٥ .



١٩٢ 

 . (!!٦ا) نادوسلا دالب ىلا مهرافسأ

 لامش طبرت تناك اهناف & ناكسلا ةيضابألا (ا٧٧» ةليوز ةنيدم امأ

 ةنيدملا هذه تناكو . داشت ةريحب ضوح يف ونربلاو ماكلا دالبب ايقيرفأ

 ةرصبلاو ناسارخ راجت ناك دقف . قافالا عيمج نم راجتلا رئاسل الئوم

 ةبيرقلا ةطيحملا دالبلا ىلا نولحري اهنمو 0 اهيلا نوتأي اهريغو ةفوكلاو

 رجينلا رهن ىلع وكوك و & داشت ةريحب لوح ونربلاو ماكلا لثم ةديعبلاو
 . )١٧٨( اهريغو

 طاشنلا يف اوزرب نيذلا ندملا ناكس وأ ندملا لهأ بناجبو

 رهشأ نمو 5 لئابقلا نم ريثك طاشنلا اذه يف اضيأ زرب دقف ، يراجتلا
 تناكو 0 راجتلا ىنغأ نم اهلهأ ناك دقف . ةراوه ةليبق لئابقلا هذه

 نم لاومألا ريطانقب ةلمحم نادوسلا دالب لخدت لامجلا نم مهلفاوق

 عاونأو رزاملاو مئامعلاو ةيفوصلا بايثلاو دولجلاو رمحألا ساحنلا
 نم ةعونصملا تالآلاو رطعلاو هيوافألاو راجحألاو فادصألاو جاجزلا
 هلاجرو هديبع لسري ةليبقلا هذه راجت نم دحاولا رجاتلا ناكو . ديدحلا

 عاونأب ةلمحم اهلك المج نيناثلا نع اهددع لقيال ناك يتلا هلامج عم
 كانه نكي مل هنأب لوقي نأل ينورابلا ناميلسب ادح امم ، ةفلتخملا علسلا

 يداحلا /ةرجهلل سماخلا نرقلا يف ةليبقلا هذه لهأ نم ىنغأ وه نم

 مهمايخ وأ مهرود باوبأ ىلع اوعضو مهنأ ةجردل 2 داليملل رشع

 : ٨٧ } ٨٨ ص : يوازلا دمحأ رهاظلا (٦٧١ر

 سلبارط ةنيدم نع دعبتو & مك ١٥٠١ وحنب قوزرم ةنيدم نم يقرشلا بونجلا يف ةليوز عقت )١٧٧(
 ال ازييمت & نادوسلا ةليوزب نوخرؤملا اهنع ربعيو ، مك ٧٧٠ وحنب اهنم يقرشلا بونجلا ىلا
 : رظنا . سنوت ةنيدم برق نييمطافلا ءافلخ لوأ يدهملا هللاديبع اهانب يتلا ةيقيرفا ةليوز نع
 . ٣٥ ص : يوازلا دحأ رهاظلا

 دالب ركذ يف برغملا : يركبلا &\ ٣٤٥ ص : هتسر نبا } ٦ ص 0 برغملا ةفص : يبوقعيلا )١٧٨(
 . ١٠ ص 4 برغملاو ةيقيرفا



١٩٢٣ 

 . )٨٧١( مهلاومأ ريداقمو مهئارث ىلع لدت تامالع

 لهأ نم اوناك ءاوس © ةيضابألا راجتلا طاشن ناف ظحالم :وه اكو
 ةلودلا رصع ءاهتنا دعب رمتسا دق © ءارحصلا لئابق نم وأ ندملا

 ىلا لب ، يسابعلا رصعلا ةياهن ىلا م٨٠٦ /ه٦٩٢ ماع يف ةيمتسرلا
 يتلا ةريخالا مهلقاعم يف ةيضابالا نأ كلذ . ىطسولا روصعلا ةياهن

 اوناك ، ةسوفنو ةيرجو بازيم يداوو نالجرو لثم اهضعب ىلا انرشأ
 لك هيف اوعربو ، طاشنلا اذه ةسرامم ىلع صرحلا لك نيصيرح

 دمتعي ناك ، سنوتو رئازجلا نم لك يف داصتقالا نإ ىتح ك ةعاربلا
 ل و { ةراجتلا يف ةيضابألا بهاوم ىلع ايساسأ اداتعا بيرق دهع ىلا
 يديألا نم ةليوط نورق ىدم ىلع سنوتو رئازجلا يف ةيرق وأ ةنيدم لخت
 . 2١٨٠ ةيضابألا راجتلل ةعرابلا

 نادوسلا دالب ىلا مهرجاتم راجتلا ءالؤه لمح دقو

 رصم ىلا مهتالحر عطقنت ل و ، رصم ىلا اولحر امك ،© )1١٨٨١( يبرغلا

 ثيح داليملل رشع سداسلا نرقلا ةيادب يف نازولا نسحلا رصع ىتح

 يف ربربلا راجتلاو عانصلا نم ريبك ددع دوجو ىلا ةلاحرلا اذه راشأ
 راجتلا ءالؤه صرحل ارظنو . )١٨٦( ةرهاقلاب نولوط نبا عماج يح

 مهارنف ) راجتالل راطقالا عيمج 1 نوبهذي اوناك لقف 0 لاملا عمج ىلع

 ةريزجلاو ةشبحلاو رصم يف تقو لك يفو امئاد نازولا نسحلا لوقي امكو
 نادلبلا هذه ف سانلا ناكو . )١٨٣( ايكرتو دنهلاو سراف دالبو ةيبرعلا

 . ٢٤١ ص ٢! ج . ةيضابألا كولمو ةمئأ يف ةيضايرلا راهزألا )١٧٩(

 ، م٦٨٩١ ةنس 9 ثارتلا ةرازو ، طقسم { ةيمالسالا قرفلا نيب ةيضابألا : رمعم ىيحي ىلع )١٨٠(
 ج ٢ ص ٢٩٥٢ .

 ةعبطلا ، توريب { ةلاسرلا ةسسؤم ، يلاتكلا رصتنملا ىلع . د قيقحت { راظنلا ةفحت : ةطوطب نبا )١٨١(
 . ٦١٩٣ ص ٢ ج 3 م٥٨٩١ ةنس . ةعبارلا

 . ٨٦ ص ١ ج . قباسلا ردصملا ٢٠٨ . )١٨٣( ص ٢ ج : نازولا نسحلا )١٨٢(



١٩٤ 

 نولمعي يتلا نهملا يف نيرهام ءاربخ اوناك مهنأل 5 مهلابقتسا نونسحي
 راقوو ةمشح نم ى ةعيفرلا ةيقالخالا مقلاب نوثبشتي اوناك مهنأ اك ز اهب

 مارتحاو ، لوقلا نم ءوسلاب رهجلا مدعو ى ةلماعملاو ثيدحلا يف ةنامأو

 اوناكام بناجب ك مهناوخإ ةمدخل مهعسو يفام لكب لمعلاو دوعولل
 نا ىتح & ديدش مركو (٨١؛) صالخإو ةحارصو ةبيط نم هب نوعتمتي

 يف هتوص ىلعأب يداني ناك ةرجهلل سماخلا نرقلا ي مهنم دحاولا
 ؤ فيعض نم له | بيرغ نم له ءاشعلا ةالص ءاهتنا دعب دحسملا

 ىلع فوطيف سانلا فرصني ىتح رظتنيو ، ءاشع نود دحأ تاب له

 . )١٨٥( ءابرغلا نيدفاولاو ليبسلا ءانبأ نع شتفي هزاكعب دجسملا اياوز

 رصم ةيضابأو ةرصبلاو نامع ةيضابأ نيب تاقالعلا نأ ىرت اذكهو
 ةيسايسلا :اةفلتخلا اهبناوج يف ةقلأتمو ترهدزم تناك برغملاو
 بهذملا رهظ نأ ذنم كلذو 3 ةيراجتلاو ةيملعلاو ةيفاقثلاو ةيبهذملاو

 تماقو برغملا دالب يف رهظو 2 اهلهأ نم ريثك نيب رشتناو رصم يف
 حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا يبأ ةلود يه ىلوألا 5 ناتلود اهيف هل

 _ )١٤٠ ١٤٤ه/, ٧٥٧ ناوريقلاو سلبارط يف يرفاعملا
 ٧٦ /ه )١٦٠ ٩٦ ٢ ةيمتسرلا ةلودلا يه ةيناثلاو 0 )م١٦٧

 اهمكح لمش يتلاو ، يسرافلا متسر نب نمحرلا دبع اهماقأ يتلا (م٨٠
 . طسوألاو ىندألا نيبرغملا نادلب مظعم

 اكو يضابألا د وج ولا نأ الا نيتلودلا نيتاه ىلع ءاضقلا مغرو

 . ةفلتخم لاكشأو تاجردب برغملا دالبو رصم يف امئاق رمتسا انيأر

 يف ريست ةيراجتلاو ةيبهذملاو ةيفاقثلا تاقالعلا ترمتسا كلذل ةجيتنو

 نامع ةيضابأو دالبلا هذه ةيضابأ نيب طبرتو 3 يعيبطلا اهارجم

 ٨٦\} ٨٧. ص ١ ج .قباسلا ردصملا (٤٨١ر
 . ٤٠٤ ص ٢ ج : ينيجردلا )١٨٥(



١٩٥ 

 . ىطسولا روصعلا لاوطو يمالسالا خيراتلا روصع لاوط © ةرصبلاو
 يتلود دوجو ءانثأ ةمئاق تناك ءاوس تاقالعلا هذه تضخمت دقو

 ةياغ يف جئاتن نع نيتلودلا نيتاه رصع ءاهتنا دعب مأ نيتيضابألا برغملا

 .؟ جئاتنلا هذه يهام ىرتايف 0 ةيمهألا

 ةيضابأو برغملاو رصم ةيضابأ نيب تاقالعلا جئاتن _ ٤

 : نامعو برغملا دالب ي ةيضابألا ةلودلا معدت أ

 ةيضابأو برغملاو رصم ةيضابأ نيب ةديطو تاقالع مايق ىلع بترت ۔.

 ةيمتسرلا ةلودلا ميعدت جئاتنلا هذه نم 3 ةماه جئاتن ةرصبلاو نامع

 نع جتنو . ةيفاقثلاو ةيداملاو ةيبهذملاو ةيسايسلا تالاجملا ىيف ةيضابألا

 ىندألا نيبرغملا نادلب مظعم ىلع ةلودلا هذه ترطيس نأ كلذ

 ةيسابعلا ةفالخلا نكمتت مل و ، اهس أب ىشخي ةوق تراص امك 6 طسوألاو

 ةلودلا هذهب فصعت نأ يبهذلا اهرصع يفو اهتمظعو اهتوق ج وأ يف يهو
 ل و ا مهيلع كرتلا رطيسو سابعلا ينبل يبهذلا رصعلا ىهتناو 0 ةديلولا

 ينبل كرتت مل يتلا ةلودلا هذه نم لينلا نم كثلوأ وأ ءالؤه نكمتي

 © (سنوت) ةيقيرفا ةيالو نم يلامشلا فصنلا ىلع اذوفن الا سابعلا
 ءزجلا اذه ىلع اماكح اوحبصأ نيذلا ةبلاغألاو نويسابعلا عنق ثيح
 ۔ )١٨٦( ةحلاصملاو مالسلاا تاقالعب ةيالولا هذه نم

 سابعلا ينبل مهؤادع مهعفد دقف سلدنألا دالب ىف نويومألا امأ

 ق مهتلود مايق د رجم اوربتعا مهن آ نييمتسرلل لسب أتلاو نوعلا لي لم لا

 ةعبطلا } توريب } يمالسالا برغلا راد ، يسايسلا خيراتلا ، ةيبلغألا ةلودلا : يبلاطلا دمحم )١٨٦(
 دبع تدوج . ٦٩٨ ص ١ ج : ىفطصم ركاش {}\ ٣٨٥ ص 3 م٥٨٩١ ةنس . لوألا

 . ٨٠ ص : فسوي ميركلا

 



 س ١٩٦١

 كلذكو . )١٨٧( ةيسابعلا ةفالخلا قلح ىف ف ةكوش الا وهام ترهات

 مهبسن مغر مهناف ىصقألا برغملا دالب اومكح نيذلا ةسرادألا

 اونكمتي ل مهنأ الإ ئ مهلوح مهفافتلاو محل ربربلا بح مغرو ئ فيرشلا

 ةيبرح ةوق نم اهيدل رفاوت 1 ارظن ئ ةديلولا ةلودلا هذه نم لينلا نم

 تناك املو ئ راوج نسحو ةلادع نم اهماكح هب رهتشا املو ئ ةيداصتقاو

 ةيقيرفا يف محلامعو سابعلا ينب دض ةيامح نم مهسفنا ةسرادألل هرفوت

 . )٨٨٨( نواعتلاو مالسلا تاقالع امهنيب تماقف

 ةيضابأ و برغملاو رصم ةيضابأ نيب تماق يتلا تاقالعلا نع جتن :ك

 برغملا دالب ءاحنأ نم ريثك يف يضابألا بهذملا رشتنا نأ ةرصبلاو نامع

 نامع نم ةيضابألا ءاملعلا مودقل ةجيتن كلذو © نادوسلاو ءارحصلاو
 رمهنا يذلا ةيضابألا بتكلا ليسل ةجيتنو ، نادلبلا هذه ىلا ةرصبلاو

 مسوم يف ءاقللاو يركفلا لصاوتلل ةجيتنو & نامعو ةرصبلا نم اهيلع
 بهذملا تمعد يتلا لماوعلا نم كلذ ريغو 5 زاجحلا دالب يف جحلا
 ىتح اهيف هدوجوب ظفتحا ىتح « دالبلا هذه يف هرشن ىلع تدعاسو

 هل ضرعتام مغر 7 ايبيلو سنوتو رئازجلا عاقب ضعب يف يلاحلا انرصع
 ةلودلا ىلع ءاضقلا بقع ديدش داهطضا نم هعابتأو بهذملا اذه
 نم مهعابتأو نييمطافلا دي ىلع م٨٠٩ /ه٦٩٢ ماع يف ةيمتسرلا

 . )2١٨٩ لودو كلامم نم مهفلخ نمو نييجاهنصلا نييريزلا

 ه٠٥٣٢ ماع لبق يفوت يذلا يرخطصالا انربخي ددصلا اذه يفو

 نأب 5 نرق فصن نم رثكأب ةيمتسرلا ةلودلا ىلع ءاضقلا دعب يأ

 بهذملا باطقتسا غلب دقو . )١٩٠( ترهات ىلع نوبلاغلا مه ةيضابألا

 مهفلخ يذلا يريز ينب ماكح ضعب هيلا لام نأ تقولا كلذ يف سانلل

 ماع يف رصم ىلا مهليحر دعب برغملا دالبو سنوت ىلع نويمطافلا
 )١٨٧( ص . ديرجلاب ةيضابألا : ةيجاب حلاص ١٠١ .

 )١٨٨( ص : يريرحلا ىسيع دمحم ٢٠٣ ، ص : فسوي ميركلا دبع تدوج ١٨٢ . ١٩١ _ !١٩ .

 ر١٨٩( ص .رظنا ١١٣ -_ ١١٦. ر١٩٠( ص . كلامملا كلاسم ٣٩ .



١٩٧ 

 نيقلب فسوي روصنمل نأب تاراشالا ترتاوت دقف . م٢٧٩١ /ه٢٦٣
 ةيضابألا ءاملع مركأ 3 دالبلا هذه ىلع زعملا هفلخ يذلا يريز نبا
 يبهو هحمر) نإ 0 ةرم تاذ مهدحأل لاق هنإ ىتح « مهيلع فطعو

 ةمئأ يناث باهولا دبع مامالل ةبسن كلذو { )١٦١١( ؤ يبهو هس رف نأو

 مهل ازييمت برغملا ةيضابأ مسالا اذهب فصتا ثيح 0 ةيمتسرلا ةلودلا

 قبس اك راكنلا مساب اوفرعو مهيلع اوقشنا نيذلا مهئالمز ضعب نع
 . لوقلا

 تدرو دقف . ةرخأتم ةرتف ىتح ارمتسم بهذملا راشتنا لظ دقو

 يف سلدنألاو برغملا ناطلس نيفشات نب فسوي نأب رابخألا ضعب
 يضابألا بهذملا قنتعا دق ةرجهلل سماخلا نرقلا نم يناثلا فصنلا
 ةمالعلا نايح ل نع هلقن ربخ ىف شيفطأ فسوي دمحم انل هيكحي اميف

 ارظن ادعبتسم رمألا اذه ناك ناو & (٨١؛؟) روهشملا يطانرغلا يسلدنألا

 ءاملع دحأ اهب ماق ةينيد ةوعد ىلع اساسأ تماق نيفشات نبا ةلود نأل

 . نيساي نب هللا دبع خيشلا وهو 0 ةيكلاملا

 تاقالعلا نع جتن دقف ء ةيداملاو ةيداصتقالا ةوقلا لاجم يفو
 تراص نأ برغملا ةيضابأو قرشملا ةيضابأ نيب تماق ىتلا ةيراجتلا
 ركسعملا تيمسو ةوعدلا لهأ ةعامجل انصحو ازرح ترهات" ,

 ءاخر نم اهيف رهظامو لاومألا نم اهيف رفاوت 1 الا كاذام و ئ . كرابملا

 (١؛٤ر برغملا خلب اهنأب تيمس ىتح ء )١٦٩٣( داصتقالا شاعتناو لاحلا

 خلب نأ فورعمو . )١٩٦( برغملا قارع وأ & )١٩٥( برغملا دادغب وأ

 ءارث اهعسوأو اريخ اهرئكأو اهرهشأو ناسارخ ندم لجأ نم تناك
 . ٢٣٨ ص :ايركز وبأ )١٩١(

 )١٩٢( ص . ةيضابألا فرعت مل نا ةلاسر ٣٢. ٤٦ . ٤٧١ .
 )١٩٣( ج : ينيجردلا ١ ص ٤٦ } ص : يرخطصالا ٣٩ .

 )١٩٤( ص : يسدقملا ٢٢٨ . ر١٩٥( ج : يدنشقلقلا ٥ ص ١ .

 )١٩٦( ج : ينورابلا ناميلس ٢! ص ٤٩ .

 



١٩٨ 

 ندم عيمج لا لمحت اهتاجتنم وأ اهتلغ تناك ذا 0 اجاتناو اراهدزاو

 ةفصب قارعلاو دادغب نأ اضيأ فورعمو & )١٩٧( مزراوخو ناسارخ

 اناكسو انارمعو ءارث اهرنكأو مالسالا ةلود نادلب ىنغأ نم تناك ةماع

 . اهيف ةيوازلا رجحو ةلودلا ةدعاق تناك اهنأ ذا ، ةراضحو

 دق اهنأب يسدقملا اهفصو دقف ترهات لاح تناك كلذكو

 تعبنو نيتاسبلا يف تباغو راجشألا اهب تقتلاو راهنألا اهب تقدحأ
 اهباطتساو بيرغلا اهيف شعتناو ميلاقألا اهب لجو نويعلا اهلوح

 دبع نب حلفأ رصع يف يكلاملا ريغصلا نب اهفصو اك & )“2١٩ "بيبللا
 عايضلاو روصقلا سانلا ىنتبا ىتح نارمعلا ةرتكو راهدزالاب باهولا
 نيفورعملا نيرصقلا هيومحو نابأ ىنتباف ، رهنألا اورجأو ةنيدملا جراخ
 © هريغو مويلا هب فرعي يذلا هرصق دحاولا دبع ىنتباو ، قالمأب امهل
 _ ريغصلا نبال لازام مالكلاو _ ينثدح دقلو . هركذ لوطي امم

 نيهزنتم امهروصق ىلا اموي اجرخ هيومحو نابأ نأ هب قثأ نم ضعي
 ىلع انفرشأ امل لاق هنأ مهضعب ركذف 3 امهناوخإ نم ةعامج امهعمو

 نيرصقلا ناكس اوملعأف . امهديبع ضعب انب قبس نيرصقلا

 تيأرام هللاوف © امهيلإ نيرصقلاب ناك نم فوشتف لاق 3 امهمودقب

 ناردجلا ىلع رفصأو رمحأ بوث اهيلعو الإ نيرصقلا نم ةفارش
 لاومألا ترثكو رئامعلا ترمعو لئابقلا ترشتناو . رودبلاك
 ةسوفنو © روصقلا تنتبا دق (سرفلا يأ) مجعلا تناكو 3 مهيديأب
 ةرماعلا ةنيدملا تنب دق ةيقيرفا نم نومداقلا دنجلاو © ةودعلا تنتبا دق
 رجاوحلا لهأ تغطأ ىتح لاومألا ترثكو تاحاسلا تنمأو ث مويلا
 نبا هل لاقي مدقم مجعلل ناك هنأ دحاو ريغ ينثدح دقلو . يداوبلاو

 . ٥٠١ ص ٢ ج . قباسلا عجرملا (٩١ا٧)

 . ٢٢٨ ص . ميساقتلا نسحأ )١٩٨(



١٩٩ 

 للخت اذإ حلأ ةطرش بحاص ناكف ث هب فرعي اقوس ىنتبا دق ةدرو
 . ةبيه هللختيالو ةدرو نبا قوس لخدي نأ رسجي مل اهداقتفال ةنيدملاب
 . )١٩٩( ث‘حلا

 عرازمو ةرماع قاوسأ تاذ تناك اهنأب يدنشقلقلا اهفصو دقو

 يرجي رخآ رهن اهلو ، برغلا ةهج نم اهيتأي رهن م رميو ، ةمج عايضو
 ريغ ىلا ، )٢٠٠( ‘‘اهلهأ رود قرتخي ءاملا نإ ىتح هيف عمتجت نويع نم

 نييفارغجلاو نيخرؤملا نم ريثك دنع تءاج / فاصوألا نم كلذ

 يداصتقالا راهدزالاو ءارتلل رهاظم نع اوثدحت نيذلا نيملسملا ةلاحرلاو

 . (؟!١٠) ترهات ىيف

 هتشاع دقف { راهدزالا اذه اهدحو شيعت ترهات ةنيدم نكت مل و

 { ةراجتلل تاطحم لبق نم انرشأ اك تناك اهنأل { ةلودلا ندم ةيقب اضيا

 لدي امم ، ةعارزلل ةحلاصلا ضرألاو هايملاو نيتاسبلا اهب ةبصخ تاحاوو

 اهدصق ىتح نورصاعملا نوخرؤملا هيلا راشأ ريبك يداصتقا راهدزا ىلع

 . (؟٠” انكسمو انطو اهوذختاو اهيف اوماقأو نادلبلا فلتخم نم سانلا

 دهع يف .ةمقلا تغلب دق برغملا يف ةيضابألا ةلودلا تناك اذاو
 لاجملا يف ةماعزلا ناكم تأوبت اضيأ اهنإف ج تالاجملا هذه يف نييمتسرلا

 نامعو ةرصبلا ةيضابأ عم لاجملا اذه يف اهتاقالع لضفب ىفاقنلاو يملعلا

 تاساردلل ةبعك ترهات تراص ىتح 3 اليصفت لوقلا هيف انلصف ام

 ةلزتعملاو ةنسلاو ةيضابألا نم ءاملعلا اهضرأ ىلع طشنو . ةيضابألا

 . ٦١ ٦٣ ص ٠ نييمتسرلا ةمئألا رابخأ (٩٩١ر)

 )٢٠٠( ج . ينشعغألا حبص ٥ ص ١١١ .

 )٢٠١( ص ! جر ةيضايرلا هراهزأ يف يلورابلا ناميلس { رظنا ، عوضوملا اذه نع ديزملا ةفرعل ٤٩
 ٥( ةيفارغجلاو ةيخيراتلا رداصملا يف ترهات نع ليقام مظعم باتكلا اذه يف عمج ثيح .

 )٢٠٢( ص : ريغصلا نبا ٣٦. ٦١ .

 



_ ٠١ ٠١ ٢ _ 

 ريثك لغتشاو ،© تاءاقللا ترغنكو تارظانملا مهنيب ترجو 0 مهريغو

 كلذ ىلع لدي ى ءاملعلا نم رفاو ددع اهيف راص ىتح ملعلاب اهلهأ نم

 ماع يف يف ةبلاغألاو نييسوفنلا نيب تبشن يتلا ونام ةعقوم يف تام هنأ

 املاع نينامث ونام دعب ةبلاغألا لتق اك ؤ © ملاع ةئامعبرأ م٦٩٨ /ه ٢٨٣

 . )6٣!( رارطنق ةنيدم يه ىرخأ ةيضابأ ةنيدم يف ايضابأ

 نأ غيرأ بونج عقت يتلا تيدجت ةيرقب ءاملعلا ةرثك نم غلب دقو

 © مارحالا ةريبكتب مهتاوصأ اوعفرو اهؤاملع ىلص اذإ رفنت يشاوملا تناك

 {| باتك يتئام نوظفحي نورخا ناتئامو ل اع .ةئام اهب ناك هنأ كلذ

 ةرطيسلا نمز يف كلذو (؟٤٠) ناسرفلاو ةبلطلا نم ريبك ددعو

 اذه ةيويح ىلع لدي امم ، برغملا دالب يف ةيضابألا ريغل ةيسايسلا
 بهذملا ىلع يضق اك هيلع ضقي ملف {| هدومص ةوق ىلعو بهذملا

 ديزت ةدم اهضرأ ىلع بهذملا اذه دجاوت مغر 3 الثمرصم يف يعيشلا
 ةيمطافلا ةفالخلل ارقم تناك اهنأ مغرو ء نامزلا نم نينرق نع
 دالبو رصم تمض ىتلا ةعساولا ةيمطافلا ةلودلل ازكرمو . ةيعيشلا

 نيدلا حالص اهيلع يضق ىتح 2 ةرتفلا هذه لاوط نميلاو زاجحلاو ماشلا

 . م٢٧١١ /ه٧٦٥ ماع يف يبويألا

 رصم ةيضابأ عم نامعو ةرصبلا اهتماقأ يتلا تاقالعلا تدافأ اكو
 اضيأ تدافأ دقف وحنلا اذه ىلع ةريخألا دالبلا هذه برغملا دالبو

 ةقاطب نامع تدمأ اهنأ كلذ . نامع ةيضابأ ةصاخو قرشملا ةيضابأ

 جوأ يف ةيسابعلا ةفالخلا وتعا مامأ دمصت اهتلعج ةريبك ةيحور

 مهدحو ناديملا يف نوفقيال مهن :أب نامع ةيضابأ سحأ ذا © اهراهدزا

 ماع يف برغملا دالب يف ةيضابلا ةلودلا مايق ناكو 3 ةفالخلا هذه دض
 )٢٠٣( ج : ينيجردلا ١ ص ٨٩ 0 ٩٠ } ج : يخامشلا ١ ص ٢٢٨ } ٢٢٩ .

 ر٢٠٤( ج : يخامشلا ٢ ص ١٣٩ .



٢٠١ 

 ةيناثلا ةيضابألا ةمامالا اوماقأو نوينامعلا اهزهتنا ةصرف م٦٧٢ /ه ٦٠
 . )٢٠٥( اماع رشع ةعبسب كلذ دعب مهدالب يف

 هنأ دبال برغملا دالب يف ةيمتسرلا ةيضابألا ةلودلا مايق نأ كلذ
 برعلا دالب فارطأ يف ثادحأ نم عقي امع ةيسابعلا ةفالخلا لغشأ
 مايق هعبت ةيمتسرلا ةلودلا مايق نأو ةصاخ © تاذلاب نامع يفو ةيبونجلا

 اهيف تماق امدنع م٨٨٧ /ه٢٧١ ماع يف برغملا دالب يف ىرخأ ةلود
 نم اصانم نويسابعلا دجي ل كلذلو . خيراتلا كلذ يف ةسرادالا ةلود

 ديازتملا ذوفنلا اذه مهب اوقتي ىتح يتاذلا مشالقتساب ةبلاغألل فارتعالا

 . )٦}!( برغملا "7 يف مهتسايسل ةضراعملاو مهل ةضهانملا ىوقلل

 ةضهانمل تاوق ةيأ لاسرا ىلع اوءرجي مل مهناف ، قرشملا يف امأ
 اهولسرأ دق اوناك يتلا مهتلمح تضرعت نأ دعب نامع يف ةيضابألا ةلودلا
 . ةركنملا ةميزهلل م١٨ ٤ /ه٩١ ماع يف ديشرلا نوراه دهع ي

 نامزلا نم نرق نم رثكأل نامع ف ةيضابألا ةلودلا ترهدزا كلذبو

 ةصرفلا أيه يذلا يلخادلا ككفتلاو سفانتلا لماوع الإ اهيلع ضقي مل و

 ىلا اهيلع ءاضقلا نم رون نب دمحم نيرحبلا يف نييسابعلا لماعل
 . (؟١٧٠٦)) نيح

 دبع قيقحت ئ ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك باتك نم سبتقملا نامع خ رات : يوكزالا )٢٠٥(

 . ٤٥ ص ، م٠٨٩١ ةنس } ثارتلا ةرازو ،} ىسيقلا ديجلا
 )٢٠٦( ص . رظنا ١٠٤ . .

 {. ٢٧٥ ص ٤ ج : يدوعسملا . ٣٣ ص ١٠ ج ٣١٧. ص ٨ ج : يربطلا (٠٢ا٧)
 برعلا رارقتسا : مساق ايركز لامج & ٩٠ _ ٩٦ ص : زلي ام ، ٢٦ ص : يرخطصالا
 ةنس = ١٠ ددع { سمش نيع ةعماج { بادآلا ةيلك تايلوح . ايقيرفا يقرش لحاس يف

 . ٢٨٦ _ ٢٨٧ ص .م ٩٦٧

 



_ ٢٦٠٢ 

 ةيضابأو ةرصبلاو نامع ةيضابأ نيب ةيركفلا ةدحولا قيقحت _ ب

 برغملاو رصم :

 نامع ةيضابأو برغملاو رصم ةيضابأ نيب تاقالعلا نع جتن دقو
 دقف . امهنيب ةيبهذملاو ةيركفلا ةدحولا قيقحت وهو 0 رخآ رمأ ةرصبلاو

 يتلا ةيسايسلاو ةيبهذملاو ةيركفلا لئاسملا ءازا دحوم فقوم امهل ناك
 تناك يتلا تالاصتالا لالخ نم احضاو كلذ زربو ، امه تضرع

 متت تناك يتلا تاءاقللا لالخ نمو & لسرلا لاسرإ قيرط نع متت
 انرشأ امم ةمركملا ةكم يف جحلا مسوم يف ءاقللاب وأ ةلدابتملا تارايزلاب

 . ةيفاقثلاو ةيسايسلا تاقالعلا نع انثيدح ءانثأ هيلا

 امدنع ةيبهذملاو ةيركفلا ةدحولا هذه ىلا ىخامشلا راشأ دقو أ-
 نامع ةمئأب ناميمجس نب رصن يسوفنلا ملاعلا ءاقتلا نع ثدحت
 © اضرلاو طخسلا نع مهلأسو ، جحلا مسوم ءانثأ ةكم يف اهئاملعو
 ريغ هنا اولاقف ، نآرقلا قلخ نع مهلأسف & نالعف : اولاقف
 ىلاعتو هناحبس هللا قلخب نودقتعي ةقيقحلا ىف اوناك نإو ، )0٨!( قولخم
 ةلأسملا هذه ىف مهيأر ءادبإ نع اوفقوت وأ ، اولاقام اولاق مهنكلو 3 هل

 اهتقو تناكو ةيسابعلا ةلودلا ذختت ال ىتح 3 اهوضراع ىتح وأ
 لوق نم _ مهتايح ىلع ىدتعتو نارقلا قلخ مدعب نيلئاقلا بذعت
 هذه دض ايع هب رربت ةعيرز وأ اديدج ادنس نارقلل قلخلاب ةيضابألا

 مث نمو © ةضراعملا فقوم ةلودلا نم فقت نأ تراتخا ىتلا ةفئاطلا

 نم رفنلا اذهل فنعأ داهطضا ىلإو : ملظ ىلإ رمألا اذه ىدؤي
 . )٠١!٢( اهنامليهو ةلودلا ناطلس تحت نيعقاولا نيملسملا

 ٠٨ ٢( ج . ريسلا ٢ ص ١٣٧ .

 )٢٠٩( ص { غمادلا قحلا : ىليللا دمح نب دجأ ١٠١٠٦ س ١٠١٨ .



٢٠٢٣ 

 ةيضابأ فقوم عم اضقانتم ودبي ال قرشملا ةيضابأل فقوملا اذهو

 ركذ امل الإ نكي ملو 0 ةنيعم ةرتف ىفو ، طقف رهاظلا ىف الإ برغملا
 مهعم نوريسي امنإو ، مهنوفلاخي ال مهنإف ، عقاولا ىف امأ . بابسأ نم
 كلذ نم ذختي يخامشلا لعج امم ك رقلا قلخب لئاقلا هاجتالا سفن ىف
 مهيلع نيجراخلا ريغ نم ةيضابألا روهمج يأ _ ةيبهولا نأ ىلع اليلد

 اضرلاو طخسلا نأ ىلع نوعمجت اقرشمو ابرغم _ مهريغو راكنلا نم

 فلاخ نم الا قولخم نآرقلا نأ ىلعو ، مهعامجا فلاخ نم الا ، نالعف
 لهأ نود نآرقلا قلخ يف فلاخ نامع لهأ ضعبف" اضيأ © مهعامجا
 لهأ ضعبو 5 ةيضابألا رئاسو برغملاو ةكم لهأ نودو رصمو قارعلا

 . )}٢١« ‘‘اضرلاو طخسلا يف فلاخ برغملا

 نيعمجم اوناك برغملاو قرشملا ةيضابأ نأ انل حضوي انه يخامشلاو

 ضعبو نامع لهأ ضعب الا نيتلأسملا نيتاهب صتخي اميف دحاو يأر ىلع

 بهاذملا لك يف ظوحلم رمأو يعيبط ءيش اذهو . برغملا لهأ
 ةدحولا نم عامجالا اذه ىلع ضعبلا جورخ صقتنيالو © قرفلاو

 يف برغملاو قرشملا ةيضابأ تعمج يتلا ةيبهذملاو ةيركفلاو ةيدئاقعلا

 . دحاو ديعص

 دنع اهتدايس ىلعو ةيبهذملاو ةيركفلا ةدحولا هذه ىلع لدي اممو

 قفتا ام لع جورخلا نم هتعامجو فورعملا نب 4 بيعش هلعف امب اهنياشمو

 اهيف مهفلاخو بهذملاب ةصاخلا ةيهقفلا ىحاونلا ضعب يف ةيضابألا هيلع

 دقو . زيزعلا دبع نب هللا دبعو ئ دمحم نب رمع جرؤملا وبأو بيعش

 فلاخ يتلا لئاسملا ف اهيف ةيضابألا هججاح و نامع لا جرؤملا وبأ دفو

 . («(«قحلا لبقو نيملسملا لوق ىلا عجرو ‘ عنتقاف ئ مهروهمج اهيف

 هذه نع لدع دقف 0 هئار اب لاق نمو بيعشل ةبسنلاب لاحلا كلذكو

 )٢١٠( ج . قباسلا ردصملا ٢ ص ١٣٧ .



٢٠٤ 

 ملو هتطخ تلشف نأ دعب ةصاخو دعب اميف اهيلا داع هنكلو 0 ءارآلا

 . نيدنف نبا ةدعاسمب ترهات يف ةطلسلا ىلا لوصولا يف هعامطأ ققحتت

 تقرتفا يتلا راكنلا ةقرفب فرعيام نولثمي هتعامجو نيدنف نبا نأ يعيبطو

 يكح يتلا اهتاليثمو يه اهنكلو ، برغملا دالب يف ةيضابألا روهمج نع

 يف ةيضابالا يخرؤم نم امهريغو )“٢١( ايركز وبأو ريغصلا نبا اهنع
 ةدحولا نم لنت مل ةريغص قرف . ةيثافنلاو ةيفلخلا لثم © نادلبلا هذه

 نآ ليلدب ، ريبك دح ىلا قرشملاو برغملا ةيضابأ تللظ يتلا ةيبهذملا
 عمجملا ةقرفلا يه ةدحاو ةقرف الإ قبي مل و تهتناو تسرد قرفلا هذه

 لثمت يتلاو ةيبهولاب ةداع فرعت يتلاو ةرجهلل يناثلا نرقلا ذنم اهيلع

 ىتح اهنورقيو ةيضابألا اهب فرتعي يتلاو مهتيبلاغو ةيضابألا روهمج
 . مويلا

 : نادوسلاو ربربلا نيب مالسالا راشتنا _ ح

 قرشملا ةيضابأ نيب تاقالعلا اهنع تضخمت يتلا جئاتنلا مهأ نمو
 ءارحصلا يف ةصاخو ربربلا نم ريثك نيب مالسالا راشتنا « برغملاو

 امم هنأ ذا . ءارحصلا هذه بونج جنزلاو نيينادوسلا نيبو ىربكلا

 اومهاس دق قرشلا نم نيمداقلا ىضابألا بهذملا ةاعد نأ هيف كشال
 اميف همادقأ خيسرتو نادوسلاو ربربلا نيب مالسالا ثب يف ةليلج ةمهاسم
 ةاعد عنقأ © ةيمأ ىنب لامع دض درمتلا حور ربربلا رهظأ امدنعف . مهنيب
 © مالسالا يحو نم سيل ملظ نم مهلاني ام نأ ربربلا ءالؤه ةيضابألا
 ةاواسملا يف مالسالا ئدابم نوقبطيال نيذلا ةالولا لمع نم وه امناو

 ٥٠١ ص . نييمتسرلا ةمئألا رابخأ | ٧ ص ١ ج } ىرغصلا ةنودملا : يلاسارخلا مناغ نبا (١١٢ر

 ٥٢ نبال ١ ص . ايركز ييأ خ ر اتب فورعملا ريسل ا باتك . ريغصل ٨٨ - ١٠١ { ١١٨ -

. ٣ . ١٣٨ - ١٤٧. ١٩١ _ ١٩٣. ٢٠٣ - ٢٠٤ 



_ ٢٠٥ 

 نيبو نيدلا نيب ربربلا طلخي مل كلذلو ، ةيمالسالا ةوخألاو ةلادعلاو
 نم انرشأ اميف مهيلع اوراثف ) ةملظ مهوربتعا نيذلا ةالولا الؤه لمع

 امناو ، نيدك مالسالا دض مهتاروث نكت مل و ، ةمراع تاروث يف لبق

 مساب تارونلا هذه تقلطنا كلذلو ئ ةاواسملاو مدعو ملظلا دض تناك

 . (٨}\؟) هنع لختت مل و هئاول تحت توضناو مالسالا

 ئ طسوألاو قدألا برغملا دالب ف ةيضابالل رمألا رقتسا نأ لدعب و

 ربرب نيب مالسالا نوثبي مهتاعد قلطنا © كانه ةلود محل تماقو

 هذه تاحاو ىلا ةيضابألا ءاملع نم اوناكو مهراجت قلطناو ، ءارحصلا
 نيب مالسالا نورشنيو نورجاتي & نادوسلا دالب ىلإ اهنمو ءارحصلا
 . اهلهأ ةيبلاغ اوناك وأ ، دالبلا هذه يف ةرئك اوناك نيذلا نيينثولا

 نمو بهذملا ءاملع نم مهناوخا نأ مظعلا لمعلا اذه يف مهدعاس
 نادلب نم اهريغو طاطسفلاو ةفوكلاو نامعو ةرصبلا نم اولبقأ راجتلا

 دبال هذه مهتاراجت نا نيكردم 0 برغملا نادلب ىلا مهتاراجتب قرشملا

 مهو ، تماق ةيضابآ ةلود كانه نأو هرشنل ةاعدلا اولسرأ نيذلا مه

 . انيأر اك ايملعو ايسايسو ايبدأو ايدام اهمعدو اهمايق يف اوكراش دق

 نمالا ريفوتل دهج نم اهعسو يفام لكب لمعت ةلودلا هذه نأو

 لامش طبرت يتلا ةيراجتلا قرطلا مظعم نأو ، ةراجتلا لفاوقل { نامألاو

 & «١٠٢؟} ةيضابألا ةضبق يف عقت طسوألاو يبرغلا نادوسلا دالبب ايقيرفا
 . ٧ ص . ةبازعلا ماظن : يريبعجلا تاحرف )٢١٢(

 )٢١٣( ةليوزو نازفب رميو سلبارط نم أدبي يذلاو داشت ةريحب ضوحب ايبيل طبري يذلا قيرطلا ناك .
 تاقالعلا : ميركلا دبع تدوج . رظنار) نازف ةيضابأو ةسوفن لبج ةيضابأ هيلع رطيسي
 طساوأب رئازجلا دالبو ترهات طبري يذلا قيرطلاو . ٢٧٢( ص . ةيمتسرلا ةلودلل ةيجراخلا

 هيلع رطيسي { رجينلا رهن ىلع وكوك ىلا لصي مث تكمداتو نالجروب رمي يذلاو رجينلا رهن
 برغملا طبري يذلا قيرطلا امأ . تكمداتو نالجروو ترمهات : ثالثلا نادلبلا هذه ةيضابأ

 = هذهب ناكو ةساملجس ةيرفص هيلع رطيسي ناك دقف لاغنسلا رهنو رجينلا رهن يلاعأب ىصقألا



 ۔ ٢٠٦

 نمم مهناوخا نم مه قرطلا هذه نوداتري نيذلا راجتلا رثكأ نأو

 ترهات نم راجتلا ءالؤه ناك ءاوس & )٢١٤( يضابألا بهذملا نوقنتعي

 لقاعم يهو © ةسوفن لبجو سلبارط وأ بازيم يداو وأ نالجرو وأ
 نيذلاو قرشملا دالب نم نيدفاولا ةيضابألا نم وأ ) ىلوألا ةبضابألا

 . نادوسلا دالبو ةساملجس دالب ىلا مهتالحر يف اولصو

 نادوسلا دالب يفو ىربكلا ءارحصلا يف ةيضابألا دجاوت دادزا دقو
 دي ىلع م٨٠٩٦ ,/ه٦٩٢ ماع يف ةيمتسرلا ةلودلا ىلع ءاضقلا دعب

 ةديدجلا ةيسايسلا ىوقلا دي ىلع مهل داهطضا نم كلذ عبتامو نييمطافلا
 ةيحان مهترجه تدادزاو ابونج اورجاهف 0 ايقيرفأ لامش تمكح يتلا

 لامش و سنوت ىلا ةيبرعلا ملس ينبو لاله يتنب لئابق ةرجه دعب بونجلا

 هذه تمغرأ دقف . م١ ٠٥٢ ,/ه٣٤٤ ماع ذنم ةماع ةروصب ايقيرفا

 اوناك مهنأ يأ ترهات ةمئأ ىلا مهلاومأ ةاكز نوغعيي اوناك نيذلا ةيضابألا نم رينك ةنيدلا
 ناك يذلا عبارلا قيرطلاو . ٩٧( ص : ريغصلا نبا ، رظنا) . ءالولاو ةعاطلاب مهف نونيدي

 رطيسي ناك يذلا ديحولا قيرطلا وهف . ةيلاحلا ايريجين يلامش يف اسوهلا دالبب سنوت طبري
 © ةيضابألا اهيلع رطيسي ضرأ يف عقي ناك سنوت نم جرخي نأ دعب هنكلو { هتيادب ىلع ةبلاغألا

 . ٢( مقر ةطيرخ رظنار . ةيمتسرلا ةلودلا نمض اناك امثالكو ، نالجرو وأ سمادغب رمي هنأل

 يذلا يتازملا فلخي نب ديعس حون وبأو { ريغصلا حون وبأ مهنم ، نوريثك ءاملعلا راجتلا ءالؤه )٢١٤(
 ٢ ج : ينيجردلا ، رظنار ةراجتلل تكمدات ىلا رفاسو داعو جحو . ريبك ءارث اذ ناك
 تكمدات ىلا اهنمو لبالا عيبل نالجرو ىلا لحري ناك يذلا نونج حلاص وبأو . ٣٦٧( ص
 يذلا يفاطسرفلا سنوي مساقلا يبأ نب ىمحي وبأو 0 ٣٢٧٤ ٣٧٢٥( ص ٢ ج : ينيجردلار
 مالسالا ىلا اعد اريبك ايضابأ ارجاتو اهيقف ناكو ، (م٦٩٨ /ه٣٨٢ ماع ونام ةعقوم يف لتق
 يريبعجلا تاحرفر) ءاطسرف يف دجسم هلو . هيدي ىلع اهكلم ملسأو نادوسلا دالب ىدحا يف
 يأ نب نوراهو ، ٢٨٣( ص : ميركلا دبع تدوج ، ١٤ شماه ٤٥١ ص . يراضحلا دعبلا
 ىتح اهب ماقأو ةناغ دالب نم ورايغأ ةنيدم ىلا لصوو ةناغ ىلا رفاس يذلا نيردس نب نارمع
 يزلا يوازفنلا يلع نب ليعامسا رهاط وبأ خيشلاو { ١٢٧( ص ٢! ج : يخامشلا) كانه يلوت
 يبأ خيشلا نب نارمعو ، ١٣٥ _ ١٣٦( ص ٢ ج : يخامشلا) ةكمب رواجو ةناغ ىلا رفاس
 راجتلا مودق لصاوت دقو . ١٦١( ص ٢! ج : يخامشلار ةناغ ىلا رفاس يذلا مسر دمحم ةللادبع
 مهنم نا لب نادوسلا دالب يف اولغوتو 0& اهدهع ءاضقنا دعبو ةيمتسرلا ةلودلا مايق ذنم ةيضابألا

 ليللا يواست كانه فشتكا ثيح . ءاوتسالا طخ برق ايقيرفا طساوأ ىلا هتالحر يف لصو نم
 . ةديدع نورقب قطانملا هذهل نييبروألا فاشتكا لبق راهنلاو

 { ٢٣٨ ص ٠. رئازجلا يف ةيضابألا : رمعم ىحي ىلع 0 ٨ ص ٢! ج : يخامشلا 0 رظنا

 . ١١٩ 0 ١٢٠ ص ٨٢٣ شماه : ةيازعلا ماظن >يريبعجلا تاحرف



٢٠٧ 

 ةيضابأ ةيربب لئابق بهذملا ةينس تناكو ةرجاهملا ةيبرعلا لئابقلا
 ديرجلا دالبو ايبيل لئابق نم اهريغو ةوازفنو ةتاولو ةراوه لثم ةريثك
 رافقلا اونكسيل ابونج اوجتاف ، مهدالب ةرداغم ىلع رئازجلاو سنوت يف
 لإو رجينلاو لاغنسلا ةقطنم ىلا اولصو اهنمو 0 نادوسلا دالبل ةرواجملا

 . )٢١٨( داشت ةريحب ضوح يف ونربلاو ناكلا دالب

 ةطوطب نبا ريشي ، داليملل رشع عبارلا ,ةرجهلل نماثلا نرقلا يفو
 ناضيبلا ءالؤهب دوصقملاو ..نادوسلا دالب يف ةركب ناضيبلا دوجو ىلا

 3 نادوسلا ريغ نم راجتلا نم مهريغو نييرصملاو ربربلا نم راجتلا مه
 نكسي" يلام دالب يف يرغاز ةيرق لهأ نأب ةحضاو ةراشا ي لوقيو
 جراوخلا نم ةيضابألا بهذم نوبهذي ناضيبلا نم ةعامج مهعم
 مهدنع نومسيو ضيبلا نم نويكلاملا نوينسلاو ، وغنغص نومسيو
 ةنيدم يف ةيضابالا دوجو ىلا ةراشالا تقبس دقو . )٢١٦( “‘يروت

 . ونربلاو مناكلا لامش يف طسوألا نادوسلا دالب لوأ يف عقت يتلا ةليوز
 نأ دعب ةليوط روصعل بهذملا اذهب نونيدي ةنيدملا هذه لهأ ناكو
 . ةيضابألا ةيمتسرلا ةلودلا تطقس

 دالب يف ةبضابألا راجتو ءاملع دجاوت ىلع لدت ةريثك تاراشا

 ىتحو برغملا دالبو رصم يف يضابألا بهذملا رهظ نأ ذنم نادوسلا

 برغملا ةيضابأ نم انلق اكو راجتلا ءالؤه ناكو . ىطسولا روصعلا ةياهن
 لاعفالاو لامعالا مظعاب مايقلا ىلع ناقيرفلا فتاكت دقو . قرشملاو
 رشن يف مهدهج ةياغ اولذبف { ىلاعتو هناحبس هللا ىلا ىبرق اهدشأو
 ءالؤه نأو اصوصخ 2 نادوسلاو ربربلا نيب ةيمالسالا ةفاقثلاو مالسالا
 دجتال تناك سانلا تانامأ نا ىتح ةنامألاو قدصلاب اورهتشا راجتلا

 خيراتلا ةعوسوم : يبلش دمحأ ، ٦١ ص : دومحم نسح ، ٦٢ ص ١ ج : نازولا نسحلا )٢١٥(
 8 م٣٨٩١ ةنس . ةعبارلا ةعبطلا { ةيرصملا ةضبنلا ةبتكم 7 ةيمالسالا ةراضحلاو يمالسالا
 {. توريب ، ةيرصعلا ةبتكملا { هتراضحو مالسالا : ليكيم هيردنأ ، ١٦٨ . ١٦٩ ص ٦ ج
 . ١٠٧ ص سلدنالاو برغملا خرات ملاعم : سنؤم نيسح 0 ٢٦٨ ص 03.م١٨٩١ ةنس

 ٦١٩٣. ص ٢ ج .ةطوطب نبا ةلحر )٢١٦(
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 عشجلا نع دعبلاو ةعانقلاب اضيأ اورهتشا اك ى . مهدنع الا انمآ اناكم

 رئابكلا نم ةريبك دعي كلذ نأل ، لطابلاب سانلا لاومأ لكأو عمطلاو

 اورهتشا امك © )٢١١( .مهبهذم هيلع صني اك رانلا يف اهبحاص دلخت يتلا

 . ٢١٨( ربربلا رئاسو مه ديدشلا مركلاب اضيأ

 نادوسلا نم نيينثولا راظنأ ةديمحلا قالخألا هذه تتفل دقو
 مالسالا يف اولخدو { مهدئاقعبو مهب اورثأتف راجتلا ءالؤه ىلا ربربلاو

 لضف ضعبلا اهيلا ىزعي يتلا نيطبارملا ةلود روهظ لبق رايتخاو ةيعاوط
 دقف كلذ ىلعو . )٢١٩( مالسالا يف نادوسلاو ربربلا ءالؤه لاخدا

 ربرب نم نيينثولا نم ريثك نيب ةيمالسالا ةفاقثلاو مالسالا رشن ناك
 يف وه طسوألاو يبرغلا نادوسلا دالب يلاهأ نم ريثك نيبو ءارحصلا

 كلذ ناك ءاوس ئ ةيضابألا ةاعدلاو ءاملعلاو راجتلا لمع نم ةقيقحلا

 (م٨٠٩ _ ٧٧٦ /ه٦٩٢ _ ٠٦١ر ةيمتسرلا ةلودلا دهع يف لمعلا
 . ةلؤدلا هذه طوقس دعب مأ

 مهبجاوب نوموقي ءاملعلاو راجتلاو ةاعدلا ءالؤه ناك { اهدهع يفف

 ىلع انيأر امك تلمع يتلا ةلودلا هذه ةطلسب نيديؤم مالسالا رشن يف
 ءارحصلا يف مالسالا رشن تعجشو لفاوقلاو قرطلا ةسارح
 كلملا ماهم نم ءاملعلا ءالؤه ررحت ، اهطوقس دعبو . اهءاروامو
 سامغنالا ىلع مهلمحتو تقولاو دهجلا فزنتست تناك يتلا ةرادالاو

 نيب مالسالا ميلاعت رشن ىلا اوهجتاو ، اهرك وأ اعوط ةيداملا ةايحلا يف
 يف مهذيمالتب اوجرخو 0 المعو الوق اهيلع مهلمحو ةجذاسلا ريهامجلا

 نع ةرابع ةدحاولا ةسردملا تناكو ى ةلقنتملا مهسرادم مهعمو لفاوق
 احيسف اناكم اولزن املك اهنوبصني رصحلا نم المج رشع ىنثا ةلومح
 . ٢٨٣ ص : ميركلا دبع تدوج (١٢ا٧)

 )٢١٨( ج : نازولا نسحلا ١ ص ٦٠ .

 ةيرحلا ةبتكم ٠ يرجفلا عبارلا نرقلا فصتنم ىح برغلا دالب ف جراوخلا : ليعامسا دومحم ) ( ٧٢٩

 . ٩ ص { ٩٨٦ ١ ةنس . ةيناثلا ةعبطلا ئ ةرهاقلا 6 ةثيدحلا



٢٠٩ 

 رشنو سانلا ءالؤه ملعت ين ىف كلذ دعب نوذخأي ش ) ناكسلاب الهآ

 . )٢٢٠( مهنيب , اميف مالسالا

 ندم فلتخم نيب ةيضابألا نم نيملعملا ءاملعلا ءالؤه لقنت رتك دقو
 نإ ىتح 0 ءارحصلا هذه ءاروامو ىربكلا ءارحصلا تاحاوو برغملا

 اهنمو ةساملجس ىلا لحر ينساريلا ايركز ىيحي وبأ وه مهنم اخيش

 غلبي هباحصأ نم ةعامج يف ةبرج ةريزج ىلا اهنم هجتا مث ، نالجرو ىلا
 يناثلا فصنلا ف كلذو 0 ابكار نيرشع وأ نيرشعو ةسمخ مهددع

 دشأ اوناك ةضابألا ءاملع نأ كلذ . )٢٢١( ةرجهلل سداسلا نرقلا نم

 كلذو ث ءارحصلا ربرب نيب ةوادبلا ىلع ءاضقلاب مهريغ نم اماهتها

 اوناك امدنعو . مهنيب حيحصلا مالسالا رشنو مهبيذهتو مهميلعتب
 لاخدا ىلا نوئجلي اوناك ، ةوادبلا كرتب ةليبق وأ يح عانقا نوعيطتسيال

 مهل نوئشني اوناكف 2 نوفدهيام ققحت 7 رضحتلا لئاسو نم عاونأ
 © مهئانبأ ميلعتل اهيلا انرشأ يتلا ةلقنتملا سرادملا مساب مويلا ىمسيام
 ةرم دعب ةرم فيقنتلاو داشرالاو ظعولاو ةرايزلاب مهنودهعتي اوناكو

 . ريبك دح ىلا مهنيب حيحصلا مالسالا راشتنا ىلا ىدأ امم & ٢٢٢

 8 اكولمو ةيعر مهنيب مالسالا رشتنا دقف نادوسلا دالب ىلاهأ امأ

 كلذ . ةيضابالا ريغو ةيضابالا نم ءاملعلاو راجتلا قيرط نع كلذو

 نالجروو ترهات ةصاخو ةيضابألا زكارم نم ةمداقلا راجتلا لفاوق نأ

 نم ةكبش اهلك ةيقيرفالا ءارحصلا يف ت أشنأ اهريغو طاوغألا ةحاوو
 بهذملاب ابلاغ نونيدي اهلهأ مظعم ناك ، ةطشنلا ةيراجتلا زكارملا

 نوئشني ةيضابالا ناك ةيراجتلا زكارملا هذه نم زكرم لك يفو يضابالا
 تيبملل اناكمو راجتلا يقلتل ازكرمو ادجسم لمعتست تناك ةيواز
 نوموقيو ليللا نوضقي راجتلا ناك ةيوازلا هذه نحص يفو . ةماقالاو

 )٢٢٠( ج .ةمدقم : ينيجردلا ١ ج ص .

 )٢٢١( ج . قباسلا ردصملا ٢! ص ٥٠٢ .

 )٢٢٢( ص . ةيمالسالا قرفلا نيب ةيضابألا : رمعم ىحي يلع ٢٥٢ .



٢١٠ 

 سيئر تقولا سفن يف وه خيش ةيواز لكل ناكو . ةيراجتلا مهتالماعمب
 تناك ةداعو ك ةعيرشلا ماكحأ ذيفنتب فلكملاو ةيضابألا ةعامجلل

 . ةديدج تاحاو وأ ىرق يف ىرخأ ةيواز أشنت ةيضابألا تاعامجلا
 رثألا ربكأ اهل ناك يتلا ةيضابألا اياوزلا ةكبش تأشن ائيشف ائيش اذكهو
 رجينلاو داشت دالب يأ ةيرادملا ةيقيرفالا ءارحصلا يف مالسالا رشن يف
 ش ياداوو نافدرك قطانم يف يلينلا نادوسلا ف كلذكو اتلوفو لامو

 ةلود اهمهأ ةيمالسا لود اهيف تماق ىتلا اهسفن داشت ةريحب ةقطنم يف

 ةواغز كولم دحأ نأب عجارملاو رداصملا انربخت كلذلو . ونربلاو مناكلا
 ةسوفن خياشم دحأ دي ىلع ملسأ دق ، داشت ةريحبو ناكلا يلامش عقت يتلا

 نب سورمع يضابألا ةسوفن لبج يضاق لسرأ دقف . )٢٢٢( ةيضابالا

 ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف هنامز لهأ ملعأ نم ناك يذلا حتف
 باطو كانه رقتسا ثيح دالبلا هذه ىلا اريبك ايضابأ املاع ، ةرجهلل
 . «؟!٤٢}) هيدي ىلع نييواغزلا نم ريثك ملساف ث ماقملا هل

 ةلودلا راجت قيرط نع ةيمالسالا ةوعدلا تلصو دقف كلذ ىلعو
 كلذو ء ةيئانلا دالبلا هذه ىلا ةرصبلاو نامع راجتو اهئاملعو ةيمتسرلا

 ةلود مايق ىتح كرشلا ىلع تلظ ةواغز نأ نم عئاش وهام فالخ ىلع
 راجتلا نأ عقاولاو . ةرجهلل سماخلا نرقلا فصتنم يف نيطبارملا
 دوهجب نيديؤم ةيمتسرلا ةلودلا اياعر نم مهريغو نييسوفنلا ةاعدلاو

 ةكرحل ىلوألا ةرذبلا اوعضو نيذلا مه قرشملا ةيضابأ نم مهناوخا
 لوق عم امامت ضراعتي امم ، )}٢٢( يحاونلا كلت يف مالسالا راشتنا
 مهنأو . ايراجت افده ناك مهرابجتو نييمتسرلا فده نأ نم نيثحابلا دحأ

 . ٩٩ ص : ليعامسا دومحم ، ١٠٦ ص . سلدنألاو برغملا خرات ملاعم : سنؤم نيسح )٢٢٣(
 . ٢٢٩ ص : ليعامسا دومحم ، ٣٢١ ص ٢! ج : ينيجردلا (٤٢٢ر

 . ٢٩٩ ص : ليعامسا دومحم )٢٢٥(



٢١١ 

 حيحص . »٢٢( نادوسلا دالب يف بهذملا رشنب مهسفنأ اولغشي .

 بناجب مهسفنأ اولغش مهنكلو ، بهذملا رشنب مهسفنأ اولغشي مل مهنأ
 نأ كلذ . ةيخيراتلا قئاقحلا لك هديؤتام اذهو © مالسالا رشنب ةراجتلا

 رشابم قيرطب ءاوس هيلا اولصو ناكم لك يف مالسا ةاعد اوناك راجتلا

 . رشابم ريغ وأ

 همسا ركذيالو نادوسلا دالب كولم دحأ نأ ىلا يخامشلا راشأ دقو
 ءالؤه دحأ دي ىلع مالسالا قنتعا دق © ديدحتلا هجو ىلع هدلب الو

 يضابالا اذه . دالبلا هذه ىلا نورفاسي اوناك نيذلا ةاعدلا ةيضابالا

 وبأ هدلاو ناك يذلا فاطسرفلا مساقلا يبأ نب ىيحي وبأ وه ةيعادلا
 وبأ ناكو . م٦٩٨ /ه٣٢٨٢ ماع يف ونام ةعقوم يف لتق دق مساقلا

 ىوقلا رئاخ مسجلا لحان مهكلم دجوف نادوسلا دالب ىلا رفاس دق ىيحي

 . وحنلا اذه ىلع هاوق رايهناو هفعض ببس نع هلأسف ، سفنلا ليلذ
 ىيحي وبأ ذخأف . توملا نم هفوخل الإ وهام كلذ نأب كلملا هباجأف
 { باسحلاو رانلاو ةنجلا نعو ث هتافص نعو لجو زع هللا نع هثدحم

 هللا معن هل ركذي لازامو ، يصاعلاو عيطملل ىلاعتو هناحبس دعأ امو

 . ١"٢« همالسإ نسحو كلملا اذه ملسأ ىتح 3 هتمحرو هئالاو ىلاعت

 كلم ليوحت يف ةيضابألا رثأ نع ةميدقلا رداصملا تثدحت دقو
 كلملا اذه قنتعا دقف . مالسالا نيد ىلا يلام كلم وهو رخا ينادوس
 ىلع نسحلا وبأ وهو ، ةيضابألا نم ةاعدلا راجتلا دحأ دي ىلع مالسالا
 دق ناك يذلا ("٨٢ه» يطفنلا يراجيمتا يسوفنلا فلخي نب فلخي نبا

 )٢٢٦( ص : ميركلا دبع تدوج ٢٨٥ . )٧ا٢٢( ج : يخامشلا ٢ ص ٦ - ٨ .

 )٢٢٨( ةطفن ىلا ةبسن } يطفنلاو ، ةسوفن لبج طساوأ يف ةدلب يهو راجيمت ىلا ةبسن يراجيمتا 3

 8 سنوت يف ةيضابألا : رمعم ىمحي يلع ، رظنا . ديرجلا دالب يف سنوت بونج يف ةنيدم يهو
 . ١٧ { ١٢٨ ص & ما ٩٦٦ ةنس 5 لوألا ةعبطلا & توريب { ةفاقنلا راد
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 ةنيدم ىلا هرفس يف يهتناو ، م٩٧١١ /ه٥٧٥ ماع يف ةناغ ىلا رفاس

 اذه ناكو . مانصألا يأ { ريكاكدلا دبعي اينثو اهكلم ناك ثيح يلام

 اظفاحم ةدابعلا ريثك ديمح قلخ اذ ةوعدلا باجتسم ايقت املاع رجاتلا
 هتلماعم نسحو هسفن ةبيطب ناكسلا نيب رهتشا كلذلو . هنيد ىلع

 ىتح هتيص عاذو همسا رهتشاو ، هوبحأو هب اوقثوف { هقدصو هتنامأو

 © هنع هعمسام قدص هنم يأرو هيلا هرضحأف © كلملا عماسم غلب
 غلبف ، هل اراشتسم هلعجو ث ماركالا ةياغ همركأو هسفنل هصلختساف

 الو . هئارزو نم دحأ اهغلبي مل ةلزنم يضابألا رجاتلا ملاعلا اذه هدنع
 اكش ، هدالب ىلا ةدوعلاو رفسلا عمزأو هتجاح رجاتلا ملاعلا اذه يضق

 طوقس مدعل ةجيتن ، ةعاجم نم مهب ملأ امو طحق نم مهم دام كلملا هيلا

 مانصألل نيبارقلاو حئابذلا تمدق ةيعرلا نأو ء ةليوط ةرتفل رطملا

 . مهنيغي هلعل هبر وعدي نأ خيشلا نم بلطو 3 اوئاغي ملف اهب اوثاغتساو
 هللا ريغ نودبعي يلام لهأ نأل ، زوجيال كلذ نأب خيشلا هيلع درف
 فيك خيشلا هملعو ملسأف كلملا ىلع مالسالا ضرعو ! مهنيغي فيكف
 ةنيدملا نم ايوس اجرخو 0 ةرهاط ابايث ىدتراو لعفف ، رهطتيو اضوتي
 رهظ امف © ناوعديو نايلصي اماقو اهايقترا ةيلاع ةوبر ادجو نأ ىا

 ىلا ةدوعلا نيبو امهنيب لاح ىتح ةرازغب رطملا رمهناو الإ رجفلا رون
 ىلع رمهني رطملا رمتساو ، قروز ةطساوب الإ اهيلإ ادوعي مل و ، ةنيدملا
 رمأ ذئدنع . هايملاب ةيدوألا تضاف ىتح ةلماك مايأ ةعبس وحنلا اذه
 لهأ عيمج اعدو ، هدالب نم ةرحسلا جرخأو ريكاكدلا مطحتب كلملا

 © اوملسأو هتوعدل اوباجتساف © مالسالا ىلا هتنيدم لهأو هئارزوو هتيب

 اهيف فر نمو ض هلوسرو هللاب نمآ نم الإ يلام لخدي الأ كلملا رمأو
 © هبيصن نم لتقلا نوكي :وأ اهنم جرخي نأ الا هيلع سيل رافكلا نم
عئارشو نيدلا ضئارفو ةالصلا هملعي نأ خيشلا نم كلملا بلطو



٢١٢ 

 ءيدابم هنقليو هدشريو هملعي ذخأف ل نارقلا هئ رقي نأو مالسالا

 رشتن او ك هتكلمم لهأو هتصاخو هبقع مالساو همالسا حصف 6 نيدلا

 . (!! دالب نم اهرواجيام ىلا ةكلمملا هذه نم مالسالا

 ةاعدو رابت دحأ دي ىلع مالسالا ىلا يلام بعش لوحت اذكهو

 اهعيراصم ىلع دالبلا هذه باوبأ تحتفنا نأ كلذ نع جتنو © ةيضابالا

 نم اوناك ءاوس ، مهريغو نييرصمو برعو ربرب نم نيملسملا راجتلل
 نبا هارام ىلا ةراشالا تقبس دقو . ةيضابالا ريغ نم مأ ةيضابالا

 يتلا ةكلمملا هذه نادلب يف مهريغو ةيضابألا راجت دوجو نم ةطوطب
 ‘ ةطوطب نبا رصع ىيف هلك ايقيرفأ يبرغ اهذوفن لمش ىتح تعستا

 رخا رجات ىلا ةطوطب نبا راشأ اك . داليملل رشع عبارلا نرقلا يف يأ

 قنتعا دق ناك ناطلسلا اذه دج نأل ء هيلا ناميلس اسنم ناطلسلا
 اذه ناكأ فرعنال انك ناو . ("٢ب رجاتلا اذه دج يدي ىلع مالسالا

 . ةيحانلا هذه ىلا ةطوطب نبا رشي مل ذإ ، يضابأ ريغ مأ ايضابأ دجلا

 , يف ةيمتسرلا ةلودلا ىلع نويمطافلا يضق امدنع هناف انلق اكو
 ىلإو ىربكلا ءارحصلا ىلا ةيضابألا نم ريثك رف ، م٨٠٦ /ه ٦

 ايك وك ةنيدم للا مهرارف يف اولصوو 0 طسوألاو يبيرغلا نادوسلا دالب

 لازيال ةقطنملا هذه يف مالسالا ناك ثيح ، طسوألا رجينلاب (وكوك)
 هذه يف ةيضابألا دوجو ناكف 0 افيعض راشتنالا دودحم هرمأ ةيادب يف

 م

 ةنيدملا هذه كلم نأ ةجردل ء اهب مالسالا رشن يف ريبك رثأ اذ ةنيدملا

 )٢٢٩( ص ، برغملا : يركبلا ١٧٨ ، ج : ينيجردلا ٢ ص ٥١٦ { ٥١٨ ، ج : يخامشلا ٢
 ص ١١٤ - ١١٥١٥  0ص . ديرجلاب ةيضابألا : ةيجاب حلاص ٩٠ 3 ١ رمعم ىحب ىلع :

 ص . سنوت يف ةيضابألا ١٢٨.} ١٢٩ .

 )٢٣٠( ج . ةطوطب نبا ةلحر ٢! ص ٧٠٢. ٧٠٣.



٢١٤ 

 ىلع دالبلا هذه لهأ مظعم ملسأو & )٢٣١( يضابألا بهذملا قنتعا

 © كلملا اذه مالسا ربخ يركبلا دكأ دقو . دجاسملا اهيف ترشتناو هيدي

 اوناك اهلهأ نا لاقو م٨٦٠١ ,/ه٠٦٤ ماع يف دالبلا هذه راز دقف

 هنأ نومعزي افحصمو افيسو امتاخ هبيصنت دنع مهكيلم ىلا نوعفدي

 . (؟٢٢) نينمؤملا ريمأ دنع نم ثوعبم

 راشأو يركبلا اهنع ثدحت دقف { ةناغ ةنيدم يف لاحلا ناك كلذكو

 كلملا اهيف نكسي ةينثو امهادحا 0 نيتنيدم ىلا ةمسقنم تناك اهنأ ىلا

 ريثك اهبو ، ادجسم رشع انثا اهب ةيمالسا ىرخألاو 3 ةباغلاب ىمستو

 لازيال ناك ةناغ كلم نأ مغرو . ملعلا ةلمحو نينذؤملاو ةمئألا نم
 تيب بحاصو هءارزو ذختي ناك هنأ الا ، تقولا كلذ يف ةينثولا ىلع

 هيف يلصي ادجسم هتنيدم يف ينبي نأ ىلع صرحو { نيملسملا نم هلام

 اوحتفو كلذ دعب نوطبارملا 1 املو . )"٢!٢( نيملسملا نم هيلا دفي نم

 طيحي امو اهلهأ مظعم اودجو ، م٦٧٠١ /ه٩٦٤ ماع يف دالبلا هذه

 © اوملسأ دق اهريغو وكوكو ىلسو روركتلاو يلام لثم دالب نم اهب
 يتلا ةيمالسالا ةكرحلا هذه لامكتسا لضف الا نيطبارملل نكي ل و

 . مهدي ىلع أشنت ل

 يضابألا بهذملاب قلعتي رخآ رثأ مهل ناك نيطبارملا نأ ةقيقحلاو
 تاعزنلا ىلعو بهذملا اذه ىلع ءاضقلا ةداع مهيلا ىزعي ذإ & هسفن
 كلذو © مهمودق لبق اي ايقيرفأ يبرغ يف ترشتنا دق تناك يتلا ةيعيشلا

 ىلع ةماع ةفصب ربربلاو ةجاهنص لئابق نوطبارملا ءالؤه لمح نأ دعب
 نادوسلا دالب ىلا اولصو املو . يكلاملا بهذملا ىلع مالسالا قانتعا

 )٢٣١( ص . يبرغلا نادوسلا يف يبرغملا مكحلا ةيادب : يبرغلا دمحم ٣٦ . ٣٧ .

 )ر٢٣٢( برغملا : يركبلا ‘٤ ص ١٨٣ .

 )٢٣٣( ص ۔ قباسلا ردصملا ١٧٥١ .



٢١٥ 

 بهذملل قبي مل و & )٢٣٤( مهيديأ ىلع كانه بهذملا اذه رشتنا ينرغلا

 صعب اهار هب نيدت تلازام ة ةريغص تاعامج الا دالبلا هذه ف يضابألا

 & لوقلا قبس اك ةطوطب نبا لثم ىطسولا روصعلا يف ةلاحرلاو راجتلا
 . (؟٥٢) ثيدحلا رصعلا ف نورخا اهار ك

 : ربربلا نبب بيرعتلا ةكرح معد _ د

 نيب تاقالعلا رصاوأ قيثوت لع تبترت يتلا ىرخألا جئاتنلا نمو
 دالب يف بيرعتلا ةكرح معدو عيجشت ( برغملاو قرشملا ةيضابأ

 جازتمال ة ةجيتن ةيوق ةعفد دالبلا هذه ىف ةكرحلا هذه تذخأ دقف . ربربلا

 ةيضابألا نم ةبراغملا ءاملعلاو راجتلاب ةقراشملا ءاملعلاو راجتلا طالتخاو
 مايقبو 3 رخألا دلب ىلا لك رشابملا لاقتنالاب وأ ‘ جحلا مسوم يف ءاوس

 ءاملعلاو راجتلا ةماقاو ربربلا نيبو نيدفاولا ءالؤه نيب ةرهاصملا تاقالع

 يهتني ىتح امبرو ث ربربلا ءالؤه نيب ةليوط تاونسل ةيضابألا نم
 . ءامسالا يف ىتح ةفلتخلا ةايحلا رهاظم يف يوقلا هعباط كرت امم { رمعلا

 تناك ندمو تارسأ برغملا دالب يئ
 ىدحا يهو يكزوأ ةنيدم كلذ لاثم . ةينامع ءامسأ لمحت تلازالو
 سفن لمحت ةنيدملا هذه نإف ظحالي اكو & )“٢٢( ةيمتسرلا ةلودلا ندم

 يتلا ةرصبلا ةنيدم اضيأ كانهو . يكزا ة ةريهشلا ةينامعلا ةنيدملا مسا

 /ه٨١٢ ماع يف ةنيدملا هذه تينب دقو 3 ىصقألا برغملا دالب يف عقت

 وهو ، ىوزح اضيأ كانهو . »}٢"( قارعلا ةرصبب اريكذت م٢٨

 )٢٢٣٤( ص : يبرغلا دمحم ٣٩ .

 )٢٣٥( ص . نيئدتبملاو ةماعلا ملس ةلاسر : يلورابلا ىحي نب هللادبع ٢٣ .

 مسالا سفن لمحت ةنيدم هب ىصقألا برغملا وأ ساف نأ ظحاليو & ٢١٩ ص : يسدقملا )٢٣٦(
 . ٢٢٠ ص : يسدقملا 4 رظنا . (يكزوا)

 . ٣١٠ _ ٣١١ ص ١ ج : نازولا نسحلا (٣٢ا٧)

  



 س ٢١٦

 مسال فيرحت هلعلو { )٢٨!( وطاسف لبج رهاظ يف فورعم عضوم

 يف نامع ةمئال ةمصاع تناك يتلا ةريهشلا ةينامعلا ىوزن ةنيدم

 ةليبق اهنكست يتلاو وطاسف لبجب نارمحلا ةيرقو © ىطسولا روصعلا

 نالوخو 3 2٢٣٣ نايرغو ةبودنج ةنيدمو { مسالا سفن لمحت ةيضابأ

 يقرشلا لامشلا ىيف تكمداتو 3 )٢٤٠( لايمأ ةينامت وحنب ساف بونج

 هذه نأ يأ { ةئيه ربربلا دنع ينعت داتو 0 يلام دالبب تكبنت ةنيدم نم

 . ةديدجلا ةكم تيمس كلذلو 3 )٢٤١( ةكم ةئيه ىلع تينب ةنيدملا

 كلذك دجن ةيقرشم وأ ةينامع ءامسأ لمحت ىتلا ندملا هذه بناجبو

 ةرسأو يناسغلا ةرسأ كلذ لاثم . ةينامع ءامسأ لمحت تالئاع وأ لئابق

 ةرسأو © يدشارلاو يملاسلاو يواوزلا ةرسأو يديبزلا ةرسأو يثراحلا
 نع وأ برغملا دالب ىلا اسأر نامع نم اهتاقباسك تحزن يتلا ينامعلا

 . )٢٤٦( سلدنألا قيرط

 . دعبتسملا رمألاب سيل برغملا دالب ىلا ةينامعلا لئابقلا هذه حوزنو
 دالبو ترهات ىلع اولاهنا راجتلاو ءاملعلا نأ ىلا ةراشالا تقبس دقف
 نامعو رصمو ةفوكلاو ةرصبلا نم اوءاجو ث ةماع ةفصب برغملا

 الا اراد ىرتال ىتح دجاسملاو رودلا اهيف اونبو اهونكسو 0 اهريغو

 © يورقلا نالفل هذهو يرصبلا نالفل هذهو يفوكلا نالفل هذه ليق
 اذهو & نييرصبلا دجسم اذهو ث مهتبحرو نييورقلا دجسم اذهو
 ةنيدم لهأ نأ ىلا ةراشالا تقبس اك . ”٢٤( ““نييفوكلا دجسم

 . ١٣٧ ص ٢! ج : يلورابلا ناميلس )٢٣٨(

 . ١٣٧ ص ٢! ج ‘ قباسلا عجرملا (٩٣٢ر

 ١٢٨. ص : يريمحلا (١٤٢ر) . ٢٩٣ ص ,١ ج : نازولا نسحلا (٠٤٢ر
 ةنص . ثارتلا ةرازو } طقسم 0، نامعو برغملا نيب ةيخيراتلا تالصلا : يزاتلا يداحلا دبع ( ( ٤٢٢

 ١٨. ص .مم > ٩٨٩١
 )٢٤٣( ص .رظن ١٣٦.
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 نم اطالخأ اوناك ، نادوسلاو مناكلا دالب فراشم ىلع عقت يتلا ةليوز
 ةنيدم كلذكو . ("٤ئ) اهريغو ةفوكلاو ةرصبلاو ناسارخ لمهأ

 رئاس نم نيملسملا نم موقأ" اهيف شيعي ناك دقف ث راواك
 ربربلا نم اهناكس مظعم قلخت دقف كلذلو ث نادلبلاو (؟٤ث) “‘ءايحالا

 . )٢٤٦( دوربلاو نطقلاو فوصلا سبالم ءادترا يف ضيبلا قالخاب

 تناك ةينامع ةداع يهو 0 مهطاس وأ يف رجنخلا لمح مهتداع نم ناكو

 دالبلا هذه ىلا اهنمو & ”}٤!( برغملا دالب بونج ىلا تلقتنا دق

 ةكرح رهاظم نم ارهظم الإ هلك كلذ امو . ءارحصلا يف ةلغوملا
 . نادلبلا هذه ناكس نيب ةثينح ىطخب ريست تناك يتلا بيرعتلا

 ةباتكلاب الاو يبرعلا ناسللا ذاختاب الا فورعم وه امك متيال بيرعتلاو

 ةيبرعلا ةغللا تققح دقف ناديملا اذه يفو . ةيبرعلا فورحلاو ةغللاب

 عيجشت اهنم ةديدع لماوعل ةجيتن ربربلا ةغل ىلع ةمخض تاراصتنا

 & اهب ثيدحلاو اهملعت ىلع ربربلا نم بالطللو ناكسلل ةيضابألا ءاملع
 ينيجردلا هيلا راشأ ام كلذ نم . نيودتلاو ةباتكلا يف اهمادختساو

 شيعي ناك يذلا يتازملا ايركز نب ىسوم نارمع ابأ نأ نم يخامشلاو
 مالعأ دحأ ناكو 0 داليملل رشع يداحلا /ةرجهلل سماخلا نرقلا يف

 ةيبرعلا ةغللا ملعت عجشي ناك & تقولا كلذ يف هسوءعرو بهذلل
 يف لوقي ارارم سانلا هعمس دقو . ةيبرعلا بتكلا لوادتو اهب ةباتكلاو

 ةلأسم نينامث ملعتك ةيبرعلا نم دحاو فرح ملعت نإ { ةريثك سلاجم

 لمح نمو ث ةنس نيتس ةدابعك عورفلا نم ةلأسم ملعتو ، عورفلا يف
 . !١٩ ص .رظنا )٢٤٤(
 . ١١٤ ص : ديعس نبا }\. ٦ ص ، برغملا ةفص : يبوقعيلا )٢٤٥(

 رشنلاو ةعابطلل ةيراجتل ةبتكملا ، يبرعلا ليعامسا قيقحت . ايفارغجلا باتك : ديعس نبا )٢٤٦(
 . ١١٤ ص . م٠٧٩١ ةنس . ىلوأل ا ةعبطلا ، توريب . عيزوتلاو

 . ١٨ ص : يزاتلا ىداهلا دبع (٤٢ا٧)



 س ٢١٨

 لهأ ىلع اقيقد لمح فلأب قدصت امنأكف { هيف نكي مل دلب ىلا اباتك
 . (؟!٨٤) ““... راغلا

 ، نييرصملاو برعلاو ربربلا راجت نم مهريغو ةيضابألا دي ىلعو
 دالبو ىربكلا ءارحصلا بونج ناكس نيب اضيأ يبرعلا ناسللا رشتنا

 . لاحلا ةعيبطب ادودحم اراشتنا ناك ناو { طسوألاو يبرغلا نادوسلا
 يلام ناطلس ىسوم اسنم نأ نم يدنشقلقلا انل هيوريام كلذ ليلد

 يبرعلا ناسللا فرعي ناك (م٢٣٣١ _ )٧٠٧ _ ٧٣٣ه/ ١٣٠٧

 نوبتكي اوناك ةكلمملا هذه لهأ نأو { )٢٤٩( ةيبرعلاب ثيدحلا ديجيو

 ناكو . يبرغملا ملقلاب يأ 3 »٥٠!( ةبراغملا ةقيرط ىلع يبرعلا طخلاب
 ايفاقث طسوألاو يبرغلا نادوسلا دالب ندم نم اهريغو تكبنت لاصتا
 ةباتكلاو ةيبرعلا ةغللا رشن يف اديفم لامشلا يف ةيمالسالا ةفاقثلا زكارمب

 . )٢٥١( اهب

 ةماع ةفصب نادوسلا دالب ناكس نيب ةيبرعلا ةغللاب ةباتكلا راشتناو

 رامعتسالا الا هليبس يف فقيو هنم لني مل و ، روهشمو فورعم رمأ

 اهيف رشنو © دالبلا هذه يف ةيبرعلا ةغللا ةبراحم يف حجن يذلا يبروالا

 نكمت نأ دعب ، ةيبروألا تاغللا نم امهريغو ةيسنرفلاو ةيزيلجنالا ةغللا
 . ثيدحلا رصعلا علطم ذنم دالبلا هذه لالتحا نم

 ريثكو ربربلا مظعم نيب بيرعتلا راشتناو مالسالا راشتنا بناجبو
 نيب تطبر ىتلا ةديطولا تاقالعللو نواعتلل ةجيتن نيينادوسلا نم

 . تاقالعلا هذهل رخآ رثأ اضيأ كانه نإف ، برغملاو قرشملا ةيضابأ

 . ٧٣. ٧٤ ص ٢! ج : يخامشلا | ٤١١ ص ٢! ج : ينيجردلا (٨٤٢ر
 )٢٤٩() ج . يشعألا حبص ٥ ص ٢٩٥ .

 ر٢٥٠( ج . قباسلا ردصملا ٥ ص ٢٩٨ .

 . ٢٥٠ ص : دومحم نسح (١٥٢ار)
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 ةلودلا ىلا ءانبلا يف يقرشملا يرامعملا نفلا لاقتنا يف رثألا اذه رهظيو

 انب يف كلذ رهظي ، ءارحصلا بونجو ةيبرغلا ايقيرفأ ىلاو ةيمتسرلا
 ضعب يف شوقنلاو ربنملا بايغ نأ اك . ثلثملا بارحملاو ةجردملا نذاملا

 رثألا ىلع حضا و ليلد الا وهام 0 ةيبرغلا ةيقيرفا يف ةدوجوملا دجاسملا

 يبونج يف بازيم يداو ىف ةيضابألا دنع ادوجوم لازيال يذلا ىضابألا

 . (؟٢٥٢) نآلا ىتح رئازجلا

 ءارحصلا ربرب نيب هلك حاجنلا ةيمالسالا ةكرحلا تحجن اذكهو

 كلذ يف لضفلاو ، طسوألاو يبرغلا نادوسلا دالب يلاهأ نم ريثك نيبو
 ةيضابأ نيب تدادزاو تمن ىتلا ةديطولا تاقالعلا هذه ىلا انيأر امك دوعي

 نامع ةيضابأ هب ماق ام ةجيتن ، برغملاو رصم ةيضابأو ةرصبلاو نامع
 ريبك يسايسو يدام معد ميدقت نمو « ةاعدلل لاسرا نم ةرصبلاو

 هيف انلصف امم ، برغملا دالب ضرأ ىلع تماق ىتلا « ةيضابألا ةلودلل

 لفاوق نم اولسرأ امبو ، ةيسايسلا تاقالعلا نع ثيدحلا دنع لوقلا
 هانلصف اك نادوسلا دالبب تلصتاو برغملا ضرأو رصم تباج ةراجتلل
 ءاملعو ءاهقف نم هولسرأ امبو 0 ةيراجتلا تاقالعلا نع ثيدحلا يف
 ملعلل نيرشان ، مهناوخا لاحل نيدقفتم ةرصبلاو نامع نم اوتأ خايشأو

 { اهلهأو دالبلا هذه ءاملع عم تاقالعلا رصاوأل نيدطوم © ةراضحلاو

 ربع وأ . انيأر اك تارايزلا لدابتو تارظانملاو تاءاقللا قيرط نع

 ةروشملا ميدقت لالخ نمو 0 زاجحلا دالب يف جحلا مسوم يف. يالتلا

 ثيدحلا ىف هيلا انرشأ امم ةينيدلا ريغو ةينيدلا بتكلا لاسراو 0 ىوتفلاو

 يف لضفلا نأ ىلع ةدكؤم ةلالد لدي امم ، ةيفاقثلا تاقالعلا نع

 © ءارحصلا ربربو برغملا ربرب نم ريثك نيب ةيمالسالا ةفاقثلاو مالسالا

 برعلا باتك يف ثحب) ةيقيرفالا ةيبرعلا تاقالعلل ةيخيراتلا روذجلا : نمح لضف فسوي )٢٥٢(
 . ٥٧ { ٥٨ ص . م٤٨٩١ ةنس . ىلوألا ةعبطلا ، توريب . (ايقيرفأو
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 نآلا فرعي اميف طسوألاو يبرغلا نادوسلا دالب ناكس نم ريثك نيبو

 نم ةيضابألا ءالؤه ىلا دوعي ، داشتو رجينلاو ايريجينو يلامو لاغنسلاب
 قرشملا نم اولبقأ دق ةيضابألا ءالؤه ناك ءاوس ، ءاملعو راجتو ةاعد

 رشنو بهذملا رشنو ملعلاو ةراجتلاب كانه اولغتشاو & برغملا دالب ىلا
 © طسوألاو يبرغلا نادوسلا يلاهأبو ءارحصلا ربربب اولصتاو 3 مالسالا
 اوفتاكت نيذلا برغملا دالبو رصم ةيضابأ نم ةيضابألا ءالؤه ناك مأ
 . ريبكلا زاجنإلا اذهبو ماهلا رودلا اذهب مايقلا يف ةقراشملا مهناوخا عم

 ةيفاكلا ةيانعلا ىقلت مل ةقرشم ةحفصو اماه ارود ناك دقف لعفلابو

 مل سانلا نم ادحأ نأل الا كاذامو { نيثدحملا باتكلاو نيثحابلا نم
 نامع ةيضابأ نيب تماق يتلا طباورلاو تاقالعلا ةسارد ىلع فكعي
 انلواح وأ هانلعف امه ، برغملاو رصم ةيضابأ نم مهناوخاو © ةرصبلاو

 رصم ةيضابأ نع هيف انثدحت يذلا باتكلا اذه ربع هب موقن نأ

 نامع ةيضابأ نم مهناوخا عم تاقالع نم امهنيب ماقامو ، برغملاو

 جئاتن نم هيلا انلصوت اميفو لوقلا هيف انضفأ اميف لعلو . ةرصبلاو

 تاعوضوم نم ماهلا عوضوملا اذه ءالجتسا يف ميركلا ءيراقلا ديفيام

 ثحبلاو ةءارقلاب ريدج كشال عوضوم وهو { رهازلا يمالسالا انخيرات

 عوضوملا اذه ثحب يف انقفو دق انك اذاو . لمأتلاو ةساردلاو
 وهو . ءانثلاو دمحلاو ركشلا هلف ، هدحو هللا نم قيفوتلاف { هتساردو

. ريصنلا معنو ىلوملا معن
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 ٢ _ عجارملاو رداعحلا

 ع

 : ةعذدقلا ةيبرعلا رداصملا _ |

 . مركلا يبأ نب دمحأ نب يلع : (م١٨٣٣١ ,/ه٠٣٦ تر ريثألا نبا
 {| توريب {، رداص راد دلجم ١٢ & خيراتلا ف لماكلا ١

 . م٢٦٨٩١ /ه٦٠٤١ ةنس

 هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ : (م ١١٦٢ /ه ٥٧ ٥ تر) يسيردالا

 . ينسحلا سيردا نبا

 ةعماجب ةروصم ةخسن 0 قافألا قارتخا يف قاتشملا ةهزن ٢

 . خيرات نودب ء ةرهاقلا

 . ديعس نب ناحرس : (م٨١ /ه٦١ نرقلا يف شاع) يوكزالا
 يلاعم ةبتكمب طوطخم ، ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك _ ٢

 . ٥٧١ مقرب يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا

 عماجلا ةمغلا فشك باتك نم سبتقملا نامع خيرات _ ٤
 © ىسيقلا بيسح ديجملادبع قيقحت . ةمألا رابخألا

 /ه١ ٤٠٧ ةنس 8 ةيناثلا ةعبطلا ، ثارتلا ةرازو ، طقسم

 . ما ٩٦

 نب ميهاربا : (م٨٩٨ _ )١٩٨ _ ٢٨٥ه/ ٨١٣ يبرحلا قاحسا وبأ
 . مسيد نب هللا دبع نب ريشب نب ميهاربا نب قاحسا

 ناونع تحت رساجلا دمح . د هققح 3 جحلا كسانم _ ٥

 © ةريزجلا ملاعمو جحلا قرط نكامأو كسانملا باتك
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 ةعبطلا . ضايرلا { رشنلاو ةمجرتلاو ثحبلل ةمامبلا راد

 . م١٨٩١ /ه١٠٤١ ةنس ي ةيناثلا

 نب ميهاربا قاحسا وبأ : (م١٦٩ /ه٠٥٣ ماع لبق يفوت) يرخطصالا
 . يخركلاب فورعملا دمح

 . م٧٦٩١ /ه٧٨٣١ ةنس ث نديل { كلامملا كلاسم _- ٦

 . دمحأ دمحن وبأ : (م ٦٦ /ه٤١٣ ت) يفوكلا مغعأ نبا

 بتكلا راد 6 تادلحم عبرا ف ءازجا ٨ ئ حوتفلا _ ٧

 /ه ١٤٠٦ ةنس ا لوالا ةعبطلا . توريب 3 ةيملعلا

 . ما ٩٦

 نب ليعامسا نب دمحم هللا دبع وبأ : (م٩٦٨ /ه٦٥٢ ت) يراخبلا
 . يفعجلا ميهاربا

 يعولا راد دياز ميهاربا دومحم قيقحت ، ريغصلا خيراتلا = ٨

 ةنس © ىلوالا ةعبطلا 3 ةرهاقلاب ثارتلا راد ، بلحب

 . م١ا٧٧٩ /ه ٧

 يداربلا ميهاربا نب مساقلا وبأ : (م١ ٤ /ه٨ نرقلا يف شاع) يداربلا
 . يسوفنلا

 © تاقبطلا باتك هب لخأ ام مامتا يف ةاقتنملا رهاوجلا ح ٩

 . سوباق

 دمح نب هللا دبع دمح وبأ : )م ٠ ١ /ه ٤ نرقلا ف شاع) ةكرب نبا

 . ينامعلا يولهبلا ةكرب نبا
نب ىسيع هيلع قلعو هققح ث ناءزج ، عماجلا باتك _ ٠



٢٢٦ 

 ئ ةيناثلا ةعبطلا ئ ثارتلا ةرازو ئ طقسم 1 ينورابلا ىيح

 . م٤٧٩١ /ه٤٩٣١ ةنس

 رايرهش نب كرزب : (م٠١ ، ٩ /ه٤ ث ٢٣ نرقلا يف شاع) كرزب
 . يزمرهمارلا هاذخانلا

 ؤ ٢٨٨ ىماع نيب هتدام عمج دنهلا بئاجع باتك _ ١١

 ٩٣ ةنس 0 نديل \| ه ١٨٨٣ ١٨٨٦م .

 ىتاوللا هللا دبع دمحم هللا دبع وبأ : (م١ ٣٧٧ /ه٩٧٧ تر) ةطوطب نبا

 . ىجنلطلا

 بئاجعو راصمألا بئارغ يف راظنلا ةفحت هامسملا هتلحر _ ٢ ١

 { يناتكلا رصتنملا ىلع . د قيقحت & ناءزج رافسألا

 ةنس ةعبارلا ةعبطلا توريب . ةلاسرلا ةسسؤم

 . م٥٨٦١ /ه١ ٤٠٥

 هللا دبع نب دمحأ ركب وبأ : (م٢٦٦١١ /ه٧٥٥ ت) يدنكلا ركب وبأ

 . يدنكلا ىسوم
 ،فطقسم 0 رماع معنملا دبع قيقحت ، ءزج ٤٦٢ ‘ فنصملا - ٢٣

 . م١٨٩١ ةنس ، ثارتلا ةرازو

 . زيزعلا دبع نب هللا دبع وبأ : (م٤٩٠١ /ه٧٨٤ ت) يركبلا
 عمطلا ، نديل ، برغملاو ةيقيرفأ دالب ركذ يف برغملا _ ١٤

 . م١١٩١ ةنس ء ةيناثلا

 . ٠‘٠كلامملاو كلاسملا" باتك نم ءزج & برعلا ةريزج _ ٥

 .اسالسلا تاذ ، مينغلا فسوي هللادبع . د ةساردو قيقحت
. م٧٧٩١/ه٧٩٣١ ةنس ، ىلوألا ةعبطلا { تيوكلا
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 رباج نب ىيحي نب دمحأ نسحلا وبأ : (م٢٩٨ /ه٩٧٢ تر) يرذالبلا
 . يدادغبلا

 راد ، ناوضر دمحم ناوضر . د قيقحت ، نادلبلا حوتف - ٦

 . م٣٨٩١ /ه٣٢٠٤١ ةنس ، توريب ، ةيملعلا بتكلا

 ديز نب رباج : (م٤١٧ _ )١٨ ٩٦ه/ ٦٣٩ ديز نب رباج

 . ينامعلا يدمحلا

 رشع ةعبس نم نوكم طوطخم ، ديز نب رباج لئاسر _ ٧
 . طقسم © يورب ةيمالسالا ةبتكملاب { ةدرفم ةلاسر

 نب ورمع نامثع وبأ : (م٩٦٨ _ )١٥٠ _ ٢٥٥ه/ ٧٦٧ ظحاجلا

 . ظحاجلا رحج

 حرشو قيقحت { نيدلجم يف ءازجأ ةعبرأ { نييبتلاو نايبلا _- ١٨

 { ةرهاقلا 0 يجناخلا ةبتكم نوراه دمحم مالسلا دبع

 . م٥٨٩١ /ه١ ٤٠٥ ةنس © ةسماخلا ةعبطلا

 ليعامسا رهاط وبأ : (م١ا٤ . ٧ 5 ٨ه/ ٢٣ نرقلا يف شاع) يلاطيجلا

 . يسوفنلا يلاطيجلا ىسوم نبا
 ل ثارتلا ةرازو { طقسم ءازجا ةنالث 3 تاريخلا رطانق . ٩

 . مه٣٨٩١ /ه٣٢٠٤١ ةنس

 . دمحأ نب يلع دمحح وبأ : )م١ ٠٦٤ /ه٦٥٤ تر) مزح نبا

 & تادلجم سمخ ، لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا _ ٠
 نمحرلا دبع . د © رصن ميهاربا دمحم . د 3 قيقحت

 . عيزوتلاو رشنلل ظاكع تابتكم ةكرش . ةريمع
. م٢٨٩١ /ه٢٦٠٤١ ةنس ث ىلوالا ةعبطلا ، ضايرلا
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 يسافلا نازولا دمحم نب نسحلا : (م٦١ نرقلا يف شاع) نازولا نسحلا

 ِ . يقيرفالا ويلب فورعملا

 © م٦٢٦٥١ ماع هفلأ ، دلجم يف ناءزج 7 ايقيرفا فصو _ ١
 راد ، رضخألا دمحمو ، يجح دمحم ةيسنرفلا نع همجرت
 ةنس ٤ ةيناثلا ةعبطلا © توريب ، يمالسالا برغلا

 . ما ٩٢

 : (ه٥ نرقلا لوأو ، ه٤ نرقلا رخآ يف شاع) يويسبلا نسحلا وبأ
 . يويسبلا يلع نب دمحم نب يلع نسحلا وبا خيشلا

 ةرازو ، طقسم ى ءازجأ ٤ ، يويسبلا نسحلا يبأ عماج _ ٢٢

 . م٤٨٩١ /ه٤٠٤١ ةنس ، ثارتلا

 . يجاهنصلا معنملا دبع نب دمحم : (م٥١ ,/ه٩ ق) يريمحلا

 /ه٦٦٨ ماع هعمج ث راطقألا ربخ يف راطعملا ضورلا _ ٢
 © نانبل ةبتكم ، سابع ناسحا . د قيقحت . ما ٤٦٢

 . م٤٨٩١ ةنس ث ةيناثلا ةعبطلا { توريب

 يلع نب دمحم مساقلا وبأ : (م٧٧٩ ,/ه٧٦٣ ت) لقوح نبا

 ( . ىبيصنلا

 & ةايحلا ةبتكم ، كلامملاو كلاسملا وأ آ ضرألا ةروص _ ٦٤
 . م ٩٧٩ ١ ةنس ( توريب

 هللاديبع مساقلا وبأ : (م٢١٩ /ه٠٠٣ ماع يلاوح تر ةبذادرخ نبا

 . هللا لبحع نب

 ةعنص و جارخلا باتك نم ذبن هعم و ( كلامملاو كلاسملا ٥

يدادغبلا بتاكلا رفعج نب ةمادق جرفلا يبال ةباتكلا
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 & دادغب & ينثملا ةبتكم . م٢٣٩٦ /ه٠٢٦٣٢ ماع يفوتملا

 . خي رات نودب

 : (م١ا ٤٠٥ /ه٨٠٨ ت) نود اخ نبا
 © (ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا) نودلخ نبا ةمالعلا خيرات _ ٦٢

 . خي رات نودب © توريب ، ينانبللا باتكلا راد

 سابعلا وبأ : (م١ا٢٨٦ _ )٦٠٨ _ ٦٨١ه/ ١٢١١ ناكلخ نبا

 . ركب يأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش

 قيقحت ، تادلجم ٧ ى نامزلا ءابنأو نايعألا تايفو _ ٧

 نودب &،© توريب & رداص راد ، سابع ناسحا . د

 . خيرات

 ةفيلخ رمع وبأ ثدحملا مامالا : (م٥٨ ٤٠ ٢ه/ ٤ ت) طايخ نب ةفيلخ

 . يرفصعلا بايش طايخ نبا

 ايركز نب ىسوم نارمع يبأ ةياورب & تاقبطلا باتك _ ٨
 ئ ةبيط راد ) يرمعلا ءايض ماركا . د قيقحت ) يرتستلا

 . م٢٨٩١ /ه٦٠٤١ ةنس .ث ةيناثلا ةعبطلا { ضايرلا

 . ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ : (م١ا١٧٢ /ه٠٧٦ ت) ينيجردلا

 ةعبطم { يالط ميهاربا قيقحت ، برغملاب خياشملا تاقبط باتك _ ٩
 . م٤٧٩١ /ه٤٩٣١ ةنس ج رئازجلا ، ةنيصنسق ، ثعبلا

 . رمع نب دمحأ يلع وبأ : (م٩ /ه٣ نرقلا يف شاع) هتسر نبا
 دلجملا { م٣٠٩٦ /ه٠٩٢ ماع هفلأ ، ةسيفنلا قالعاألا _ ٠

. م١٩٨١ ةنس ث نديل عبط ، عباسلا



٢٢٣٠ 

 ةبتكمب ط وطخ . مالسالا مئاعد حرش ف مالظلا حابصم _ ٢٣١

 مقرب ئ يديعسوبلا دوعس نب دمحا نب دمح ديسلا يلاعم

 . ٧٩٢ مقرب ىلوألل ةلمكم ةريغص ىرخأ ةخسنو ، ٦٨

 دمحم نب ديزي ايركز وبأ : (م٩ ٤ ٣٢ه/ ٤٥ ت) يدزألا ايركز وبأ

 . يدزألا مساقلا نب سايأ نبا
 ثارتلا ءايحا ةنجل { ةبيبح يلع . د قيقحت ، لصوملا خيرات _ ٢

 . م٧٦٩١ /ه٧٨٣١ ةنس ث ةرهاقلا { يمالسالا

 . ركب يبأ نب ىيحي ايركز وبأ : (ه١٧٤ تر ايركز وبا

 . ايركز يبأ خيراتب فورعملا مهرابخأو ةمئألا ريس باتك _ ٢
 ،٠ توريب 0 يمالسالا برغلا راد ئ يبرعلا ليعامسا قيقحت

 . م٢٨٩١ ,/ه١ ٤٠٦ ةنس ض ةيناثلا ةعبطلا

 ريزولا يسلدنألا دمحم نب دمحم : ٦( /ه ١١٤٩ تر) جارسلا

 ٍ . جارسلا

 { تادلجم ٣ ء ةيسنوتلا رابخالا يف ةيسدنسلا للحلا _ ٤

 برغلا راد .ء ةليهلا بيبحلا دمحم قيقحت و ميدقت

 . م٥٨٩١ ةنس ش ىلوألا ةعبطلا ، توريب ، يمالسالا

 عينم نب دعس نب دمحم هللا دبع وبأ : (م٥٤٨ /ه٠٣٢ ت) دعس نبا

 . يرهزلا
 & ةرهاقلا © ريرحتلا راد ، ءازجأ ٨ { ىربكلا تاقبطلا _ ٥

. م٨٦٩١ /ه٨٨٣١ ةنس



٢٢١ 

 . سيمخ نب ليمج : (م٩١ /ه٣١ نرقلا يف شاع) يدعسلا

 © دلجم ٩٢ ض ةعيسولا اهقرط ىلع يواحلا ةعيرشلا سوماق _ ٦
 . م٣٨٩١ /ه٣٢٠٤١ ةنس ، ثارتلا ةرازو ، طقسم

 وبأ : (م٥٧٢١ _ )٦١٠ _ ٦٧٣ه/ ١٦١٤ يبرغملا ديعس نبا

 . ىسوم نب يلع نسحلا
 ةبتكملا ، يبرعلا ليعامسا قيقحت . ايفارغجلا باتك _ ٧

 ةعبطلا { توريب ، عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةيراجتلا
 . م٠٧٩١ ةنس ح لوالا

 ديعس وبآ خيشلا : (م٠١ /ه٤ نرقلا يف شاع) يمدكلا ديعس وبا
 . يمدكلا ديعس نب دمحم نب ديعس نبا دمحم

 |: طقسم . ءازجأ ٥ { ديعس يلأ ماكحأ نم ديفملا عماجلا ٢٣٨

 . م٦٨٩١ /ه٦٠٤١ ةنس & ثارتلا ةرازو

 { طقسم نسحلا وبأ دمحح قيقحت { ١ ج ء .ةماقتسالا __ ٩

 . م٥٨٩١ /ه١ ٤٠٥ ةنس & ثارتلا ةرازو

 : (م٩ ,/ه٣ نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاعر يضابألا مالس نبا
 . ر قيقحت { ةيضابأ رظن ةهجو نم هخيراتو مالسالا _ ٤٠

 رشنلل أرقا راد . بوقعي نبا ملاسو ث زترافش . ف
 ةنس ث ىلوالا ةعبطلا ، توريب ث ةعابطلاو عيزوتلاو

 . م٥٨٩١ /ها١ ٤.٥

 ديعس وبأ مامالا : (م١٦٦١١ _ )٥٠٦ _ ٥٦٦٢ه/ ١١١٦١ يناعمسلا
 . يميمتلا روصنم نب دمحم نب ميركلا دبع

ئ يدورابلا رمع هللا دبع ميدقت ئ ءازجأ ٥ » باسنالا . ٤١



٢٢٢ 

 ةنس ( ىلوالا ةعبطلا {| توريب ( ةيملعلا بتكلا راد

 . م٨٨٩١ /ها٨٠٤١

 . دحاولا ذبع نب ديعس نب دمجأ : )م ٢٨ ٩ه_/ ٢ ٢ ٥ ١ تا ىخامشلا

 ] يبايسلا دوعس نب دمحأ قيقحت ئ ناءزج ) ريسلا باتك _ ٤٦٢

 . م١ا١٧٨٩ /ه١ ٤٠٧ ةنس ، ثارتلا ةرازو ، طقسم

 : (م٩ /ه٣٢ نرقلا يف شاع) ريغصلا نبا
 ؤ رصان دمحم . د قيقحت 3 نييمتسرلا ةمئألا رابخأ ٤٢

 © توريب 0 يمالسالا برغلا راد & زاحب ميهاربا ذاتسألا

 . م٦٨٩١ /ه٦٠٤١ ةنس

 نب دمحم رفعج وبأ : )٤ ٢٢ _ ٣١٠ه(/ ٨٣٨ _ ٩٢٢) يربطلا

 . ريرج

 قيقح & ءازجا ١٠ ث (كولملاو ممالا خيرات) يربطلا خيرات _ ٤٤
 نودب ، توريب ، ناديوس راد 0 مهاربا لضفلا وبأ دمحم

 . خيرات

 نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ : (م١٧٨ /ه٧٥٢ ت) مكحلا دبع نبا

 . يرصملا يشرقلا نيعأ نب مكحلا دبع نب هللا دبع
 ٥ ٤ _ هنس 6 نديل 6 اهرابخأو رصم ح وتف ٠ ٢ ٩ ١ م .

 : (م٣١ ,/ه٧ نرقلا يف شاع) يشكارملا يراذع نبا
 8 ١ ج . برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا نايبلا _ ٤٦

 راد ] لاسنفورب . يفيل . أ ئ نالوك . س ٠ ج قيقحت

. ما ٩٢ ةنس . ةثلاثلا ةعبطلا {©| توريب ةفاقثلا



_ ٦٢٢٢ _ 

 نب ميهاربا نب دمحم ( : (م٤١١١ /ه ٥٠٠٨ تر) يدنكلا هللا دبع وبأ

 . يدنكلا ناميلس

 8 ثارتلا ةرازو ، طقسم ث دلجم ٧٢ ، عرشلا نايب _ ٤٧

 . م١ا٨٨٩ _ ١٤٠٤ _ ٤٠٨ ١ه/ ١٩٨٤

 . ملسم نب ةملس : (م١ /ه٥ نرقلا يف شاع) يراحصلا يبتوعلا

 ةنس ( ثارتلا ةرازو . طقسم . ناءزج . باسنالا _ ٤٨

 . م١ا٤٨٩ /ها٤.٤١

 وبأ : (ثلاثلا لوأو يرجهلا يناثلا نرقلا يف شاع) يناسارخلا مناغ نبا

 . يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ

 © ثارتلا ةرازو ، طقسم 3 ناءزج ، ىرغصلا ةنودملا _ ٩

 . م١ا٤٨٩ /ه٤٠٤١ ةنس

 © ثارتلا ةرازو ©“ك طقسم ث ناءزج ىربكلا ةنودملا _ ٠٠

 . م١ا٤٨٩ /ه٤٠٤١ ةنس

 . نيسحلا نب يلع : )م ٩٧٦ : ه ٦ ٥ تر) يناهفصألا جرفلا وبأ

 بتكلا راد ةعبط نع ةروصم ةعبط ، دلجم ٢٤ ، يناغالا _ ٥١

 . م٣١٦٩١ ةنس © يبرعلا ثارتلا ءايحا راد ، ةيرصملا

 هللا دبع دمحم وبأ : (م٩٨٨ _ )٢١٣ ٢٧٦ه/ ٨٢٨ ةبيتق نبا
 . ملسم نبا

 بتكلا راد 6 نيدلجم ف ءازجا ةعب رأ 6 رابخالا نويع _ ٥٢

 /ه٦٠٤١ ةنس ث ىلوألا ةعبطلا { توريب . ةيملعلا
. م١ا٦٩



٢٢٣٤ 

 يلع نسحلا يبأ نيدلا لامج ريزولا : (م٧٢٢١ /ه٢٦٦ ٤ ت) يطفقلا

 . فسوي نبا
 وبأ دمحم قيقحت { ءازجأ ٤ 3 ةاجنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنا _ ٠٣

 ةسسؤم © ةرهاقلاب يبرعلا ركفلا راد © ميهاربا لضفلا

 ةنس ء ىلوالا ةعبطلا © توريبب ةيفاقثلا بتكلا

 . م١ا٦٨٩ /ها١ ٤.٠٦

 ٠ يلع نب دمحأ سابعلا وبأ : (م ١ ٨٢ه_/ ١٤١٨ ت) يدنشقلقلا

 ةفاقثلا ةرازو ، ٥ ج ى اشنالا ةعانص يف يشعألا حبص _ ٥٤
 . خيرات نودب 3 ةرهاقلا ، يموقلا داشرالاو

 . يدزالا لديعس نب لمح هللا دبع وبأ : )م ٠ ١ /ه ٤ ق) ىتاهلقلا

 ةديس . د حرشو قيقحت ئ ناءزج ئ نايبلاو فشكلا _ ٥0٥

 ةنس © طقسم ث ثارتلا ةرازو ، فشاكلا ليعامسا

 . م٠٨٩١ /ها١ ٤٠٠

 . فسوي نب دمحم : (م١٦٩ _ )٢٨٢ _ ٣٥٠ه/ ٨٩٦ يدنكلا

 6 رداص راد 4 راصن نيسح . د قيقحت {© رصم ةالو _ ٥٦

 . خي رات نودب ئ توريب

 . ديزي نب دمحم سابعلا وبأ : (م٨٩٨ /ه٥٨٢ ت) دربملا

 ةبتكم ث دلج يف ناءزج . بدألاو ةغللا ف لماكلا _ ٥٧

 . خي رات نودب 0،© توريب 0 فراعلا

 ١ ت ( دادم نب ٩١٧ /ه ٥٠١١ ١ ي وزنل ا دادم نب هلل ا دبع : )م .

 هنمس ا( ثارتلا ةرازو > طقسم 1 دادم نبا ةريس _ ٥٨

. ما ٤



_ ٢٢٣٥ _ 

 نب نيسحلا ن+ب يلع نسحلا وبأ : )م٩ ٥٧ /ه ٤٦ ٣ تر) يدوعسملا

 حرش ‘ ءازجأ ةعب رأ ئ رهوجلا نداعمو بهذلا جورم ٥٩

 { ةيملعلا بتكلا راد ، ةحيمق دمحم ديفم . د ميدقتو

 . م١٦٨٩١ /ه٦٠٤١ ةنس ، ىلوألا ةعبطلا ، توريب

 نب دمحأ نب دمحم : )(م٠٠٠١ _ )٣٢٢٣٥ _ ٣٩٠ه/ ٩٤٦ يسدقلا

 . يراشبلاب فورعملا يسدقملا يماشلا ءانبلا ركب يلأ
 . ةيناثلا ةعبطلا { نديل ، ملاقالا ةفرعم يف مساقتلا نسحأ _ ٦٠

 . م١ ٩٦٧١ ةنس

 : لو هج

 قيقحت ، ١ ج آ نامع ةمئأو ءاملعل تاباوجلاو ريسلا _ ٦١

 ، ثارتلا ةرازو { طقسم فشاكلا ليعامسا ةديس . د

 . م٦٨٩١ /ه٦٠٤١ ةنس

 . (م٢١ /ه٦ نرقلا يف شاع يشكارم بناك) : لومم
 دعس . د رشن { راصمألا بئاجع ىف راصبتسالا باتك _ ٦٦

 . م١٦٨٩١ ةنس ض دادغب { ديمحلا دبع لولغز

 ناميلس وبأ هلعلو ، م٨١ /ه٢١ نرقلا يف شاع) : لو هج
 نايعألا ةفحت بحاص ركذ اك يلوعملا دشار نب رماع نب دمحم نبا
 . (يملاسلا نيدلا رون خيشلا

 معنملا دبع قيقحت & نامع يف ترج رابخأو صصق _ ٦٢٣

 ةنس ى ةيناثلا ةعبطلا ، ثارتلا ةرازو { طقسم ض رماع
 . م٣٨٩١ /ه١ ٤.٠٢

 



٢٢٣٦. 

 فورعملا قاحسا نب دمحم : (م٦٤٠١ /ه٨٣٤ تر) ميدنلا نبا

 . قارولاب

 ىرطق راد خ نامثع :سابع دهان :. د قيقحت {، تسرهفلا _ ٦٤

 . م١ ٩٨٥ ةني ( ىلوألا ةعبطلا © رطق © ةءاجفلا نبا

 رظنلا نب دمحأ ركب وبأ : (م١١ ,/ه٥ نرقلا يف شاع) رظنلا نبا
 . ينامعلا

 ةنس © ثارتلا ةرازو © طقسم مئاعدلا باتك _ ٦٥

 . ما ٠

 هيقفلا فاص و نب دمحم حرش © ناءزج مئاعدلا باتك _ ٦

 . م١ ٩٨٢ ةنس ( ثارتلا ةرازو © طقسم . ينامعلا

 دبع نب دمحأ نيدلا باهش : (م١٧٣١ /ه٣٧٧ ت) يريونلا

 . باهولا
 دمحم ىلع قيقحت ،| ٢١ ج ، بدألا نونف يف برألا ةياهن _ ٦٧

 ةنس ( ةرهاقلا & باتكلل ةماعلا ةيرصملاةئيلا { يواجبلا

 . ما ٩٦

 توقاي هللا دبع وبأ نيدلا باهش مامالا : (م٠٣٢١ /ه٦٢٦) توقاي

 . يدادغبلا ىمورلا يومحلا هللا دبحن نبا

 راد ، تادلجم ةرشع يف اءزج نيرشع ء ءابدألا مجعم _ ٦٨
 ةنس ك ةثلاثلا ةعبطلا ث عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا

 . ما ٩٨٠

 ، يبرعلا ثارتلا ءايحا راد & تادلجم ٥ ض نادلبلا مجعم _ ٩

. م٩٧٩١ /ه٩٩٣١ ةنس & توريب



٢٢٧ 

 نب رفعج نب بوقعي يبأ نب دمحأ : (م٥٩٨ /ه٢٧٢ ت) يبوقعيلا

 . يبوقعيلاب فورعملا يسابعلا بتاكلا حضاو نب بهو
 نودب ، توريب ، رداص راد © ناءزج ث يبوقعيلا خيرات _ ٧٠

 . خيرات

 & يبوقعيلل نادلبلا باتك نع ذوخأم ، برغملا ةفص _ ١
 . م٠٥٨١ ةنس ( نديل

 : ةبرعملاو ةيبرعلا عجارملا _ ب

 . (نامع ةنطلس ىتفم) : ىليلخلا دمح نب دمحأ

 . ١٩٨٩ ، طقسم « غمادلا قحلا _ ٧٢

 (روتكد) : يبلش دمجأ

 © ٦١ ج 0 ةيمالسالا ةراضحلاو يمالسالا خيراتلا ةعوسوم _ ٢

 . م٣٨٩١ ةنس ث ةعبارلا ةعبطلا © ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم

 : نورخاو حلصم ينهم دمحا

 . م١٧٨٩١ ةنس © طقسم . انئدابم هذه _ ٤

 . (نوسليو دلونرا ريس لينولوك تنانتفل) : نوسليو دلونرا

 ةرازو ؤ طقسم ى هللا دبع نيمأ دمحم ةمجرت ( جيلخلا خيرات _ ٥

 . ما ٥ /ه ٤٠٥ ١ ةنس ٠ ةيناثلا ةعبطلا { ثارتلا

 : ليكيم هيردن ]

 ةنس © توزيب © ةيرصعلا ةبتكملا ، هتراضحو مالسالا _ ٦

 . م١٨٩١



٢٢٣٨ 

 : ديس داؤف نميأ

 برعلا باتك يف ثحم) ةيبرعلا رداصملا يف ايقيرفا ةفص ٧

 ةنس ك ةرهاقلا . ةيبرعلا ةفاقثلا راد « (ايقيرفا ىف

 ٩٨٧ ما .

 : لراك ،}ناملكورب

 ميلحلا دبع . د بيرعت ، ٢ ج ض يبرعلا بدألا خيرات _۔ ٨
 ةنس © ةسماخلا ةعبطلا { ةرهاقلا {“ فراعملا راد { راجنلا

 0 م٤٧٩١ ةنس . ةثلاثل ةعبطلا & ٣ ج ؤ م ١٩٨٣

 { ةثلاثلا ةعبطلا { باوتلا دبعت ناضمر . د ةمجرت ٥ ج

 { ركب بوقعي ديسلا . د ةمجرت ٦ ج & م٣٨٩١ ةنس

 . م٣٨٩١ ةنس . ةيناثلا ةعبطلا

 . (روتكد) : فسوي ميركلا دبع تدوج
 ةينطولا ةسسؤملا { ةيمتسرلا ةلودلل ةيجراخلا تاقالعلا - ٩

 . م٤٨٩١ ةنس ء رئازجلا { باتكلل

 . (روتكد) : مساق ايركز لامج
 ةيلك تايلوح ح ايقيرفا يقرش لحاس يف برعلا رارقتسا _ ٠

 ةنس ( ٠ ١ ددع ، ةرهاقلا ، سمش نيع ةعماج { بادآلا

 . مم ٦٧

 . (ناروتكد) : فرش دمحأ هط ، نسح ميهاربا نسح
 ةعبطلا { ةيرصملا ةضهنلا راد ، يمطافلا هللا نيدل زعملا _ ٨١

. م١ ٩٦٢٣ ةنس ء ةيناثلا



٢٢٩ 

 . (روتكد) : دومحم دمحأ نسح

 © يبرعلا ركفلا راد 0 ايقيرفا يف ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسالا ٨٦٢ _

 . م٦٨٩١ ةنس ا ةثلاثلا ةعبطلا

 . (روتكد) : سنؤم نيسح

_ ٨٢ 

_ ٨٤ 

 | يبرعلا مالعالل ءارهزلا ، مالسالا خيرات سلطأ

 . م٧٨٩١ /ه٧٠٤١ ةنس ث ىلوالا ةعبطلا { ةرهاقلا

 & لبقتسملا عباطمو راد ، سلدنألاو برغملا خيرات ملاعم
 . ما ٩٨٠ ةنس ( لوالا ةعبطلا © ةرهاقلا

 . (روتكد) : ميلحلا دبع دمحم بجر

_ ٨٥ 

٨٦ 

 : رو ابم ١ ر

٨٧ 

 يف ةينارصنلا اينابسأو ةيمالسالا سلدنألا نيب تاقالعلا
 يرصملا باتكلا راد ، فئاوطلا كولمو ةيمأ ىنب رصع

 ةنس ا( ىلوألا ةعبطلا © توريبو ةرهاقلاب . ينانبللاو

 ( . ما ٥

 هروهظ ذنم مالسالا رشنو ةراجتلاو ةحالملاو نوينامعلا

 /ه٠١٤١ ةنس ،طقسم ء نييلاغتربلا مودق ىلا

 . م ٩

 خيراتلا يف ةمكاحلا تارسألاو باسنألا مجعم
 نسح . د ‘ نسح دمحم يكز . د ةمجرت ، يمالسالا

 دمحأ ظفاح © فشاكلا ليعامسا ةديس . د ، دومحم دمحأ

 /ه١ ٤٠٠ ةنس & توريب ، يبرعلا دئارلا راد ، يدمح

. ما ٩٨٠



٢٤٠ 

 : يبايسلا سماش نب دومح نب ملاس

 05 ثارتلا ةرازو {| طقسم ءازجأ ٤ ، خيراتلا ربع نامع _ ٨٨

 . م٢٦٨٩١ ةنس

 يضابألا بهذملا تاقلح يف يضايرلا دهعملا تاقلط _ ٩

 . م٠٨٩١ /ه٠٠٤١. ةنس ، ثارتلا ةرازو ، طقسم

 : قراحلا ناميلس نب دمح نب ل اس

 ةرازو 6 طقسم 6 ةيضابألا لوصأ ف ةيضفلا دوقعلا _ ٠ ٩
 ه

 . م٣٨٩١ /ه٣٢٠٤١ ةنس ، ثارتلا

 . (ناروتكد) : تافيلخ ضوع ، روشاع حاتفلا دبع ديعس

 . م١٧٨٩١ ةنس © طقسم ء ةيمالسالا ةراضحلاو نامع _ ٩١

 ٢ ١8 ج إ ةيضابألا كولمو ةمئأ ىف ف ف ةيضايرلا مزلا _ ٩٢

 ئ ثارتلا ةرا زو & طقسم . يبيلصلا يلع دمح قيقحت

 . م٧٨٩١ /ه٧٠٤١ ةنس

 . (روتكد) : ل اس زيزعلا دبع ديسلا

 بابش ةسسؤم ء يمالسالا رصعلا يف برغملا خي رات _ ٩٢

 . خيرات نودب « ةيردنكسالا 3 ةعماجلا

 { ةعماجلا بابش ةسسؤم ء ةيبرعلا ةلودلا خي رات ٩٤

 . م٨٨٩١ ةنس ء ةيردنكسالا

 يسابعلا رصعلا) ٣ ج ك برعلا خيرات يف تاسارد _ ٥
 نودب ةيردنكسالا { ةعماجلا بابش ةسسؤم ح (لوألا

. خيرات



٢٤١ 

 . (روتكد) : فشاكلا ليعامسا ةديس

 ٦ _ توريب 0 يبرعلا دئارلا راد ئ مالسالا رجف ف رصم |{

 ةنس ض ةثلاثلا ةعبطلا ١٤٠٦ه/ ١٩٨٦م .

 : يشاطبلا دماح نب دومح نب فيس

 ةنس © طقسم { بلهملا لاو دئاقلا بلهملا خيرات ٧

 . ما ٩٨٨

 . (نوبرسل ةعماج يف ذاتسأ) : اللب لراش

 مهاربا . د ةمجرت 0 ءارماسو دادغبو ةرصبلا يف ظحاجلا _ ٨

 ةنس ، ىلوألا ةعبطلا { قشمد ث ركفلا راد ، يناليكلا
 . م٥٨٩١ /ه١ ٤٠٦

 , : ليلجلا دبع يليصي رطاشلا

 نرقلا نم طسوالاو قرشلا نادوسلا تاراضحو خيرات - . ٩
 ةيرصملا ةئيهلا ، داليملل رشع عساتلا نرقلا ىلا عباسلا

 . م٢٧٩١ ةنس & باتكلل ةماعلا

 . ) ر وتكد ( . : ىفطصم ركاش

 | تاعوبطملا ةلاكو { ناءزج ٤ سابعلا ينب ةلود ٠٠
 . م٣٧٩١ ةنس ث ىلوألا :ةعبطلا ، تيوكلا

 . . . (روتكد) : لصيف يركش
 ملعلا راد . لوالا نرقلا يف يمالسالا حتفلا ةكرح . ١٠١

 . م١ ٩٨٢ ةنس غ ةسداسلا ةعبطلا { توريب { نييالملل

 . (روتكد) : يفاوصلا دمحأ نب حلاص
ةلاسر ث ةوعدلا يف هراثاو ينامعلا ديز نب رباج مامالا ۔ ١٠٦



 س ٢٤٢

 /ه ١ ٠ ٤ ١ ةنس ا رهزأل ا ةعماج . ةعوبطم ريتسج ام

 . ما ٩٨١

 : ةيجاب حلاص

 راد : ، ىلوألا ةيمالسالا روصعلا يف ديرجلاب ةيضابألا _ ١٠٢٣

 © ىلوألا ةعبطلا ، سنوت ث رشنلاو ةعابطلل ةمالس وب
 . م٦٧٩١ /ه٦٩٣١ ةنس

 : يوازلا دمحأ رهاظلا

 { ةرهاقلا { فراعملا راد 0 ايبيل يف يبرعلا حتفلا خيرات ١١٠٤

 . م١ ٩٦١٢٣ ةنس ء ةيناثلا ةعبطلا

 : يسوفنلا ينورابلا ىيحي نب هللا دبع
 /ه٠٩٢١ ماع اهفلأ ك نيئدتبملاو ةماعلا ملس ةلاسر _ ١٠٥

 . م١ا٦٠٩ ,/ه٤٢٣١ ماع رصم يف تعبطو . م ٧٨٢٣

 . (روتكد) : دجام معنملا دبع
 © (نييومألا ءافلخلا رصع) ةيبرعل ةلودلل يسايسلا خيراتلا - ٠٦

 . م٢٨٩١ ةنس ث ةعباسلا ةعبطلا { ةيرصملا ولجنألا ةبتكم

 . (روتكد) : يزاتلا يداملا لدبع

 ةرازو & طقسم © نامعو برغملا نيب ةيخيراتلا تالصلا _ ٠٧

 . م١٨٩١ ةنس © ثارتلا

 : (روتكد) : يصوقلا ةيطع
 نورقلا يف لينلا عبانم فشك نيملسملا برعلا ةلواحم _ ١٠٨

 راد 0 ايقيرفاو برعلا باتك يف ثحب & مالسالل لوألا

. ١٩٨٧ ةنس . ةرهاقلا 2 ةيبرعلا ةفاقنلا



_ ٢٤٢٣ 

 : رمعم ىيح ىلع

 { طقسم © ١ ج ء ةيمالسالا قرفلا نيب ةيضابالا _- ٩

 . م٦٨٩١ /ه٦٠٤١ ةنس ث ثارتلا ةرازو

 ةعبطلا { ةرهاقلا 3 ةبهو ةبتكم ث رئازجلا يف ةيضابألا _ ٠
 . م٩٧٩١ /ه٩٩٣١ ةنس ث ىلوالا

 راد ، (زسنوت يف ةيضابألا) خيراتلا بكوم يف ةيضابألا _ ١١
 /ه ٣٨٥ ١ ةنس ( لوال ةعبطلا ن توريب ةفاقنلا

 . م ٦٦

 _ . (روتكد) : تافيلخ ضوع

 ةنس © نامع 3 ندرالا . ةيضابالا ةكرحلا ةاشن _ ١١٢

 ١ . ما ٩٧٨

 ةرازو ، طقسم ث ةيضابألا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا . ١١٣
 . م٢٨٩١ ةنس © ثارتلا

 . (روتكد) : رمع قوراف

 ئ ملقلا راد . ةيمالسالا روصعلا يف يبرعلا جيلخلا _ ١ آ ٤

 . م٣٨٩١ /ه٣٠٤١ ةنس ث ىلوالا ةعبطلا ، يبد

 . (روتكد) : يريبعجلا تاحرف

 هاروتكد ةلاسر . ةيضابالا ةديقعلل يراضحلا دعبلا _ ١١٥

 . م٧٨٩١ /ه٨٠.٤١ ةنس ، طقسم ك ةروشنم

 دهعملا ، ةبرج يف ةيبهولا ةيضابألا دنع ةبازعلا ماظن - ٦
. م٥٧٩١ ةنس ، سنوت ث نونفلاو راثالل يموقلا



٢٤٤ 

 : نوينيسام

 & ينارماسلا ميهاربا . د ةمجرت 5" دادغبو ةرصبلا ططخ _- ٧
 ةعبطلا ، توريب ، رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا

 . م١٨٩١ ةنس ، ىلوألا

 . (م١ا )١٨٣٨ ٩١٤ ب . س ث زليام

 {} ةيقرشلا ايقيرفا ىف مالسالاو برعلا نع ةيخيرات قئاقح _ ١٨

 . م٣٧٩١ /ه٣٩٣١ ةنس ث ىلوألا ةعبطلا ى حتفلا راد

 . (روتكد) : رورس نيدلا لامج دمحم

 لالخ ةيمالسالا ةيبرعلا ةلودلا ىيف ةيسايسلا ةايحلا - ٩

 © يبرعلا ركفلا راد ، ةرجهلا دعب يناثلاو ىلوألا نينرقلا
 . خي رات نودب 0 ةرهاقلا

 . (روتكد) : يبلاطلا دمحم

 يجنملا . د بيرعت { يسايسلا خيراتلا ،ةيبلغألا ةلودلا - ٠
 ةعبطلا ، توريب . يمالسالا برغلا راد { يدايصلا

 . م١ ٩٨٥ ةنس ىلوألا

 | . (روتكد) : يريرحلا ىسيع دمحم
 & (ةيمتسرلا ةلودلا) يمالسالا برغملل يسايسلا ءانبلا تامدقم - ١

 . م٣٨٩١ ةنس 7 ةيناثلا ةعبطلا { تيوكلا ؛ ملقلا راد

 . (روتكد) : يبرغلا دمحم

 ةسسؤم ض يبرغلا نادوسلا يف يبرغملا مكحلا ةياذب - ٢

 ديشرلا راد &،© تيوكلا ،© رشنلاو ةعابطلل جيلخلا
. م١ ٩٨٢ ةنس © دادغب رشنلل



. ٢٤٥ __ 

 _ )١٢٣٦ _ ١٣٣٢ه/, ١٨٢٠ : شيفطأ فسوي دمحم

 . (مها ٩١٤

 اهليذ ، يرئازجاي ىبقعاي ةيضابألا فرعت مل نإ ةلاسر _ ١٦٢٢
 مساق اهححص ح يملاسلا مولس نب ديمح نب هللا دبع

 ليعامسا نب ىفطصمو © يرماعلا يخامشلا ديعس نب

 . يرمعلا

 . (روتكد) : قزارلا دبع ليعامسا دومحم

 عبارلا نرقلا فصتنم ىتح برغملا دالب. يف جراوخلا _ ٤

 ةعبطلا 3 ةرهاقلا 3 ةثيدحلا ةيرحلا ةبتكم 0 يرجهلا

 . م٦٨٩١ ةنس 0 ةيناثلا

 : مشاه بلاط يدهم

 اهروطتو اهتأشنو ، يبرعلا قرشملا يف ةيضابألا ةكرحلا _ ٥
 يبرعلا داحتالا راد & يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن ىتح
 /ه١٠٤١ ةنس © ىلوألا ةعبطلا © ةرهاقلا 3 ةعابطلل
 . م١٨٩١

 : (م٤١٩١ /ه٢٣٣١ تر) يملاسلا نيدلا رون

 ةبتكم { دلجم يف ناءزج © نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت _ ٦
 . خيرات نودب ( ةيناثلا ةعبطلا {،ك طقسم . ةماقتسالا

 : .سنكل و

 ةنس ( ثارتلا ةرازو {|( طقسم { نامع ف ىدنلجلا ونب _ ١٧

. ما ٩٨٦



٢٤٦ 

 . (روتكد) : نسخ لضف فسوي
 يف ثحب) ةيقيرفالا ةيبرعلا تاقالعلل ةيخيراتلا روذجلا - ٨

 { ةرهاقلا © ةيبرعلا ةفاقثلا راد © (ايقيرفاو برعلا باتك

 . ما ٩٨٧ ةنس



_ ٢٤٧ 

 ٢ س

 عورضخإلا

 سماش نب دمحم خيشلا ةليضف ملقب : ميدقت

 فانئتسالا ةمكحم ىضاق ء ىشاطبلا

 ةمدقملا

 ةرصبلا يف :يضابألا بهذملا روهظ : يخيرات ديهمت

 . نامع ىلا هلاقتناو

 لوألا لضفلا .

 برغملاو رصم يف ةيضابألا

 بهذملا راشتنا ىلا تدأ يتلا لماوعلاو بابسألا _ ١
 : برغملاو رصم يف يضابالا
 . نامعو ةرصبلا يف ةيضابألا داهطضا _ أ

 برغلل يف ةيمأ ينب لامع ةسايس ءوس _ ب

 . برغملاو رصم يف دزألا دوجو فثاكت _ ج
 . برغملا دالب يف ةيرفصلا فرطت ذ د

 . هئاملع حماستو يضابألا بهذملا لادتعا _ ه

 ٢ _ برغملاو رصم يف يضابألا بهذملا راشتنا لثاسو :

 | _ ةاعدلاو ةوعدلا .

٢ ١ 

٣١ 

٢٣١ 

٣١ 

٣٦ 

٩ 

٥٢ 

٥ 

٨٢ 

٨٢ 

  



 . ج لا _ ب

 . ةرا جتلا _ ج

 ٢٣ _ برغملاو رصم يف يضابألا بهذملا راشتنا رهاظم :
 يف يضابألا بهذملا راشتنا رهاظم _ أ

 . رصم

 . برغلل دالب ف يضابأل بهذملا راشتنا رهاظم :9

 ينانلا-لضفلا
 ء ١ / ء -

 ةرصبلاو نامع ةيضابأو برغملاو' رصم ةيضابأ نيب تاقالعلا
< 

 برغملاو رصم ةيضابأ نيب ةيسايسلا تاقالعلا _ ١
 . : ةرصبلاو نامع ةيضابأو

 ثادحألا يف ةرصبلاو نامع ةيضابأ رثأ _ أ
 . رصم يف ةيسايسلا
 يبأ ةلودب ةرصبلاو نامع ةيضابأ ةقالع _ ب
 . باطخلا

 نامع ةيضابأ نم يداملاو يحورلا معدلا _ ج
 . ةيمتسرلا ةلودلل ةرصبلاو
 لح يف ةرصبلاو نامع ةيضابأ ةمهاسم _ د

 . ةيبهذملاو ةيسايسلا نييمتسرلا ركاش

 . برغملا ةيضابأ لاوحأ دقفتل لسرلا لاسرا

 .برغملاو رصم ةيضابأ نيب ارات

 : ةرصبلاو نامع ةيضابأو
 . ةيضابألا ءاملع نيب ةلدابتملا تالحرلاو تارايزلا _ أ

٨٨ 

.٩٢٣ 

٩٥ 

٩٥ 

٠.٢ ١ 

١٢٢ 

١٢٢٣ 

١٢٤ 

٢٠ ١ 

١٣٤ 

٤ ١. 

١٤٣ 

١٤٨ 

٤٨ ١. 



٢٤٩ 

 . جحلا مسوم يف ةيضابألا ءاملع ءاقتلا _ ب

 ف راوجلاو
 ةيملعلا بتكلاو تالسارملا لدابت _ ج

 . ةيبدألاو ةيهقفلاو
 رصم ةيضابأ نيب ةيراجتلا) تاقالعلا

 ع

 برغملاو
 : ة رصبل ١ و . ةيض اب ١ و

 نامع طبرت يتلا ةيراجتلا قرطلا _

 . برغملاو رصمب ةرصبلاو
 نامع نيب يراجتلا لدابتلا راهدزا _ ب

 . برغملاو رصمو ةرصبلاو
 . ةراجتلا راهدزا جئاتنو رهاظم ج

 عأ ٠.

 : ةرصبلاو نامع ةيضابأو

 برغملا دالب يف ةيضابألا ةلودلا معدت _ أ
 . نامعو

 نامع ةيضابأ نيب ةيركفلا ةدحولا قيقحت _ ب

 . برغملاو رصم ةيضابأو ةرصبلاو
 . نادوسلاو ربربلا نيب مالسالا راشتنا _ ج

 . ربربلا نيب بيرعتلا ةكرح معد _ د

 ف

 مه
 ٦

 ١ _ ط ةارخلا .

 ٢ عجارملاو رداصملا

 ٢ _ سرهفلا .

١٥٨ 

٦٥ ١ 

١٧٨ 

٠ ١٨ 

١٨٤ 

٩٠ ١ 

١٩٥ 

٩٥ ١ 

٠.٢ ٢ 

٢.٠٤ 

٥ ٢١ 

٢٢١ 

٢٢١ 

٢٦٢٤ 

٤٧ ٢ 



٦ 

 ز

. ٢٥. 

 فل ؤملل ردص

 ىنب رصع ىف ةينارصنلا اينابسأ و ةيمالسالا سلدنألا نيب تاقالعلا

 . فئاوطلا كولمو ةيمأ
 ١٩٨٥ 0 ةرهاقلا 0 ىنانبللاو ىرصملا باتكلا راد

 روصعلا ىف ةشبحلا ىراصنو عليزلا ىملسم نيب ةيسايسلا تاقالعلا
 . ىطسولا

 ١٩٨٥ ى ةرهاقلا © ةيبرعلا ةضهنلا راد

 . ديدج موهفم ءوض ىف ةدرلا

 ١٩٨٥ .{ ةرهاقلا ں ةيبرعلا ةضهنلا راد

 ١٩٨٦ . ةرهاقلا ں ةيبرعلا ةضهنلا راد

 . ةدشارلا ةفالخلاو ةوبنلا رصع خي رات ىف تاسارد

 ١٩٨٧ ء ةرهاقلا ج ةيبرعلا ةضهنلا راد

 ٠ مالسالا رشنو ةراجتلاو ةحالملاو نوينامعلا

 ١٩٨٩ &،© طقسم ى مولعلا ةبتكم

 . ةرصبلاو نامع ةيضابأب مهتقالعو برغملاو رصم ىف ةبيضابألا
 ١٩٩٠ 0 طقسم ء مولعلا ةبتكم



 ٩٠٦٠ عاديالا مقر |
  


