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 .ةبحمو انافرع يمأو يبأ ىلإ

 ٠. ةدومو ء افو يتاقيقشو ىئاقشأ ىلإ

 . ةر اس يتجهم ىل

ث لمعلا اذه يدهأ





 ةمدقملا

 اعقوم تلتحاو ،نامع يف ةبراعيلا ةلود رشع عباسلا نرقلا علطم يف ترهظ

 ىلع تازاجنإلا نم ريثكلا ةلودلا هذه تققح ثيح .ةيلودلا ةطراخلا ىلع اماه

 ةيرحب ةوق سيسأتو يلاغتربلا رمعتسملا درط نم :يجراخلاو يلخادلا نييوتسملا

 .داصتقالاو ملعلاب ريبك مامتها عم نامع جراخ ةدع فارطأ ىلإ دادتمالاو .ةريبك

 ةدهاش نآلا ىلإ تلاز ام يتلاو ةبراعيلا اهفلخ يتلا رثآملا نم كلذ ريغو .ةرامعلاو

 اريبك اعارص تدهش فاطملا ةياهن يف ةلودلا هذه نأ الإ "ميظعلا مهزاجنإ ىلع

 .تازجنملا هذه نم ريثكلاب ىدوأ

 تضرعت ذإ رارمتسالا اهل ردقي مل نامع اهتلتحا يتلا ةريبكلا ةناكملا هذه نإ

 ىلإ يداليملا رشع نماثلا نرقلا نم سماخلاو ،عبارلاو ثلاثلا دوقعلا يف دالبلا
 ةنحاط ةيلهأ برح ثودح ىلإ تدأ .مكحلاو ةمامإلا ماظن لوح ةديدش تافالخ

 .يبنجألا لخدتلل تدهمو .ةيلخادلا ةهبجلا تقزم

 ىف ةمهملا ةينمزلا ةرتفلا هذه ىلع ءوضلا طلستل ةساردلا هذه تءاج انه نم

 يذلا ماعلا وهو م1719 / ه 1131 ماعب أدبت يتلاو ةينامعلا ةيخيراتلا ةريسملا

 يذلا (م1719/ه1131-م1711/ه1123) يناثلا فيس نب ناطلس مامإلا هيف يفوت

 مامإلا لزع دهش يذلاو م1749 / ه 2 ماعلاب يهتنتو ءايوقألا ةمئألا رخآ دع

 نامع يف ةمامإلاب يديعسوبلا ديعس ني دمحأ ةعيابمو ناطلس نب ريمح نب برعلب
 ١ .ةبراعيلا مكح ةرتف ماتخو ةياهنب اناذيإ ناك يذلا رمألا

 رصعلل يخيراتلا ثحبلا ىوتسم ىلع ريبك مامتهاب تيظح ةيبرعيلا ةلودلاو
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يق ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 هذه اهب ةينعملا ةرتفلا نأ ريغ .ايلود وأ ايبرع وأ ايلحم ءاوس نامع يف ثيدحلا

 ثحابلا لواحي رخآ بناج نمو ،بناج نم اذه ةيفاكلا ةيانعلاب ظحت مل ةساردلا

 ةلودلا اهيلع تماق يتلا روذجلا ىلع ادانتسا عارصلا ةلأسمل ديدج ضرع ميدقت

 . ةعبتملا مكحلا ةقيرطو ةمامإلا ماظن يف ةلثمتملاو ةيبرعيلا

 ةساردلا هذه نإف انه نمو .اهتايبلسو اهتايباجيإ مكحلا يف ةبرجت لكل نإ

 هصاوخ يف يمامإلا ماظنلاب قلعتي ام ىلإ ةراشإلا ىلع اهنم بناج يف رصتقت فوس
 ىلع كلذ هفلخ امو .ةرتفلا هذه يف اهب لمعلاو .اهقيبطت ىدمو هديلاقتو ةيعيرشتلا

 .ةيهقفلا هتاديقعت يف اكئاش نوكي دق عوضوملا اذه لثمو .مهمكحو ةبراعيلا ةريسم

 دق يدايح بولسأب هثحبو هب مامتهالا ةلواحم نأ ريغ .ءارآلا فلتخمب ائيلمو

 .ةلودلا هذه خيراتب متهملل ايلجو حضاو هبش رمألا نم لعجي

 تارتف رطخأ نم دعت (م1749 -1719) ةساردلا اهلوانتت يتلا ةينمزلا ةرتفلا نإ

 حور تفختو .ةينطولا ةدحولا عدصتت تأدب اهيفف "ثيدحلا ينامعلا خيراتلا

 مامإلا ةيلوت ذنم اماع نيعست نم رثكأ دوعصلا يف رمتسا يذلا ءاطعلاو زاجنإلا

 .م1719 ماع يناثلا فيس نب ناطلس مامإلا ةافو ىلإ م1624 ماع دشرم نب رصان

 ءارو ةنماكلا بابسألا نع فشكلا ثيح نم ةيمهأ هل ةرتفلا هذه يف ثحبلاو
 اهريثأت اهل ناك ماسج ثادحأ نم هيلع ىوطنا ام ريسفت ةلواحمو .عجارتلا اذه

 مث ةطلسلا ىلع عارصلا نأ ىفخي الو .نينس نم قحالت اميف اليوط رمتسا يذلا
 نامع خيرات يف ةبعص تاقلح تناك يبنجألا لخدتلا اريخأو ةيلهألا برحلا

 وهو رخآ رمأ بناج ىلإ .اهيلع ءوضلا طيلست نم ديزملا ىلإ جاتحت ثيدحلا

 ىهتنا يذلا رمألا ةلحرملا هذه يف هرودو ديعس نب دمحأ ةيصخش روهظ فورظ
 .ةضهان ةلودو ديدج رصعل ةحتاف نوكيل .م1749 ةنس ةمامإلا هئالتعاب

 الاصتا رثكأ اهنأل كلذو "يضابإلا هقفلا لئاسم مهأ نم ةمامإلا دعت كلذك



 ةمدقملا

 ثحبت املغم ايخيرات ًاتحب ثحبت نأب ةريدج اهلعجي امم .ةلودلاو ةسايسلا ميظنتب

 يف ترشح ةيرظن ةباتك درجم نكت مل اهنأ ةيرظنلا هذه ىلع ظحالملاف .ايهقف

 روصب تناك نإو .ماع فلألا ىلع ديزت ةرتف اهب كسمتو تقبط امنإو بتكلا نوطب
 يلاوح بختنا م1954/ه1373 ىلإ م751/ه132 ةنس نم نامع يفف .ةعطقتم

 ادب هلك كلذل .يئانهلا يلع ني بلاغ مهرخآو دوعسم نب ىدنلجلا مهلوأ امامإ 2

 هذه مكح لظ يف ةيرظنلا هذهل لصاحلا قيبطتلا ىدم ةفرعم ةرورض ثحابلل

 .يبرعيلا مكحلا ةريسم ىلع هتلثم يذلا ريثأتلا ىدمو .ةلودلا

 اهءاصقتسا لواحي ثحبلا اذهو .ةديدش ةيمهأ تاذ.دعت طاقنلا هذه لمجم

 .رضاحلا مهف ىلع دعاسي امم ةحضاو ةيخيرات ةيؤر ىلإ لوصولل ناكمإلا ردق
 ترم ةبراعيلا رصع لوح ةقباسلا تاساردلا بلغأ نأ املع .لبقتسملا فارشتساو

 مهف ىلع اهتسارد دعاست يتلاو ،ةرتفلا هذه يف قيقدت وأ ليصفت نود ماع لكشب

 .كلذ دعب نامع اهب ترم ىتلا لاوحألا نم ريثكلا تايرجم

 :ةيتآلا فادهألا قيقحت ىلإ ةساردلا هذه ىمرت

 .ةبراعيلا دنع هقيبطت ىدمو ةمامإلا ماظن رود ءاصقتسا - 1

 رخاوأ يلخادلا عارصلا ىلإ تدأ يتلا لماوعلاو بابسألا ىلع فوقولا - 2

 .ةبراعيلا مكح

 روهظب نامع هتدهش يذلا يلبقلا يسايسلا ماسقنالا بابسأ ىلع فرعتلا - 3

 .يرفاغلا - يوانهلا روحملا

 .هجئاتنو ينامعلا عارصلا يف يسرافلا لخدتلا تايثيح زاربإ - 4

 فصو متي ثيح !يليلحتلا يفصولا يخيراتلا جهنملا ىلع ةساردلا تدمتعا

 فوقولل ؛يبرعيلا مكحلا ءانثأو لبق ةمامإلا ماظن اهب رم يتلا ثادحألا ليلحتو

 .ةيسايسلا ثادحألا فصو بناج ىلإ .عارصلا ىلإ تدأ يتلا بابسألا ىلع
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام ,اا

 ليلحتو .يسرافلا لخدتلا نع ةجتانلا وأ اهنم ةيلهألا ءاوس ةيبرحلا كراعملاو

 اهب ترم يتلا ةريطخلا ثادحألا ةعومجم ريسفتل .ةيخيراتلا تايطعملا لمجم

 ( .ةساردلا ةرتف ىف نامع
 ةمامإلا ديهمتلا لوانتي .ةمتاخو }لوصف ةثالثو .ديهمت :ىلإ ةساردلا تمسق

 ىلع ازكرمو .ةيضابإلا دنع يمامإلا ماظنلل ةيركفلا روذجلا انيبم مكحلل موهفمك

 يخيرات زاجيإ ىلإ ةفاضإلاب .باختنالا ديلاقتو مامإلا تافصاومو ىروشلا أدبم

 .ةبراعيلا ةلود مايق ىتح نامع اهتدهش يتلا تامامإلا مهأل

 امو ةبراعيلا ةلود يف ةمامإلا عضو ىلإ اهنم لوألا لصفلا قرطتي نيح يف
 ىلع جورخلاو ،يفالخلا باختنالا يف تلثمت ،تاروطتو لحارم نم هتدهش
 لوألا يرسألا عازنلل ضرعتيف يناثلا لصفلا امأ .ءاملعلا ةطلس عجارت مث مامإلا

 نب ناطلس مامإلا ةافو دعب .اهرصع رخاوأ يف ةلودلا اهتدهش يتلا ةيلهألا برحلاو

 ناطلس نب فيس هنبا بيصنت لوح فالخلاو م1719 /ه1131 ةنس يناثلا فيس

 ةنحاط ةيلهأ برح مايق ىلإ ةياهنلا يف تدأ تاعارص نم كلذ هرج امو .يناثلا
 ىرجمل عبتت ىلع لصفلا اذه لمتشيو .يرفاغلا يوانهلا روحملا روهظ يف تلثمت
 اميف ةصاخ .ثادحألا هذه ليلحتب مامتهالا عم ليصفتلا نم ءيشب ثادحألا

 .هبابسأو يلبقلا ماسقنالاب قلعتي

 لخدتلاو يناثلا يرسألا عازنلل صصخ دقف ريخألاو ثلاثلا لصفلا امأ

 ىلاوح تماد ءوده ةرتف دعبف ءيناثلا يرسألا عازنلا هنم ءزج جلاع ثيح "يسرافلا

 ىلإ ةياهنلا ىف تدأ ةفلتخم بابسأل ىرخأ ةرم تافالخلا تداع تاونس سمخلا

 جئاتنو ريثأت اهل ناك يتلا ةوطخلا سرفلا يف ةلثمتملا ةيبنجألا ىوقلاب ةناعتسالا

 .ةلودلا ةياهنل لصفلا ماتخ يف ضرعتلا مث .نامعل يلخادلا عضولا ىلع ةريبك

 .جئاتنلا مهأ حضوت ةمتاخب ةساردلا يهتنتو
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامع .الا

 ةيضابالا دنع مكحلا ةبرظن

 ددعتم ،فارطألا دتمم ،بعشتم ثيدح مالسإلا يف ةمامإلا ةيضق نع ثيدحلا

 ثادحأب اهتلصو .عرشلا نم اعساو ازيح لغشت ةيضقلا هذه نإ ذإ ؛بناوجلا

 ةيسايس ةلأسم زربأ يهف .ةلوهجم ريغ يسايسلا ركفلا يف اهتناكمو .ةريبك خيراتلا

 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ةافو دعب نيملسملا نيب فالخلا اهلوح أشن رطخ تاذ

 نيب لادجلاو شاقنلا اهلوح راد يتلا لئاسملا نم مكحلا ةلأسم دعتو - ملسو

 يتلا ةيخيراتلا ةلحرملا نأ كلذ ؛مالسإلا يف ةيسايسلاو ةيركفلا تارايتلا فلتخم

 نافع نب نامثع ةفيلخلا ىلع ةروثلا تدهش يتلا .ةنتفلاب اهتيمست ىلع حلطصا

 هنع جرخ نم جورخو بلاط ييأ نب يلع مامإلا ةعيابم نم كلذ عبت امو .هلتقمو
 ىهتنا نأ ىلإ ميكحتلا ةثداح رثإ هراصنأ ماسقنا مث ماشلا يلاو ةيواعم عم هعارصو

 نايقس يبأ نب ةيواعم رانئتساو ةفالخلا نع يلع نب نسحلا لزانتو هلتقمب رمألا

 .مكحلاب

 ىلع قرفلا روهظل ىلوألا ةقالطنالا ةباثمب ناك ةلحرملا كلت هتدهش ام عيمج

 نوكو .ةمألا فص ىف ماسقنالا ةيادب قحب تناك يتلا .ةيمالسإلا ةيسايسلا ةحاسلا

 اريثك تشقون ىتلا ثادحألا كلت ليصافت يف ضوخلا بلطتي ال ةساردلا عوضوم
 دب ال هنأ الإ ."لقتسم لكشب اهتجلاع يتلا تاساردلا نم ديدعلا اهلوح ترهظو

 :رظنا كلذ ىف ةماهلا تاساردلا نم - 1
 .م1968 :ةرهاقلا .ةضهنلا ةبتكم \4ط .ىربكلا ةنتفلا .هط نيسح -
 ةكط ،ليلخ دمحأ ليلخ :رت .ركبملا مالسإلا يف ةسايسلاو نيدلا ةيلدج :ةنتفلا .ماشه .طيعج -

 . م 005 : توريب .ةعيلطلا راد
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 ةيضابالا دنع مكحلا ةيرظن

 عوضوم يف يلدجلا شاقنلا يف ريبكلا رثألا اهل ناك ةنتفلا هذه نأ ىلإ ةراشإلا نم

 كلذ يف دودحلاو .اهقوقحو ةمألا تابجاوو !هقوقحو مامإلا تابجاوو ةمامإلا

 ."نافلتخي امدنع ةمألا فقوم وأ مامإلا فقومب لالدتسالاو

 لثمت يذلا .ةلحرملا هذهل اجاتن ناك هساسأ يف يضابإلا يسايسلا ركفلاو

 ؛ةهلل الإ مكح ال" راعش تعفرو ميكحتلا تضراع يتلا ةمكحملا ةعامج يف

 جذامن ىلع تينب - اهعابتأ ىري امك - ةيضابإلا ةمامإلل ةيرظنلا سسألا نإ ذإ

 ركب يبأ نيتفيلخلا ةريسو - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا مايأ نم تلثمت ةيلمع

 مهتايصخش نم هريغو "ريدح نب سادرم لالب يبأك .ىلوألا ةمكحملا ةريسو ،رمعو

 ؛يدزألا يدمحيلا ديز نب رباج مامإلا دي ىلع سسأتو رمألا روطت مث .'ةروهشمل

 .عيزوتلاو رشنلل يرماضلا ةبتكم ةط .2ج .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا .ىيحي يلع .رمعم - 1
 .173ص .م1997 :بيسلا

 .2 ص .م2002 :طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو .لط .ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن .ضوع .تافيلخ - د

 .54 ص !م1994 : طقسم طقسم ةبتكم .2ط .ةيضابإلا ةكرحلاو نامع .دمحم .شقرق ؛3

 دهش ىلوألا ةمكحملا ةمئأ زربا نم .(م681/ه61 :ت) ىميمتلا ريدح نب سادرم لالب وبأ - 3

 رهشي ملو .ديدشلا داهطضالا دعي دايز ني هللا دبع نمز جرخ .ىوقتلاو دهزلاب فرع ناورهنلاو نيفص
 ةيومأ تاوق دي ىلع هباحصأو وه دهشتسا .هلتاق نم الإ لتاقي ال هنا نلعأو .سانلا ضرعتسي ملو حالسلا
 /ه928 :ت) دحاولا دبع نب ديعس نب دمحأ كىخامشلا :رظنا .زاوهألا ىحاون نم كسآ ىعدت هدلب ىف
 :طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .اط .ج .يبايسلا دوعس نب دمحا :حت .ريسلا باتك .(م2
 .65 \.6ک4 ص .م 7

 نب ىفطصم :حت .ديحوتلا ةديقع حرش .(م1914/ه1332 :ت)فسوي نب دمحما ،شيفطا - 4

 .195-197ص .م2001: رئازجلا \ثتارتلا ةيعمج ،1ط .نتنيو رصانلا

 .لوألا ةيضابإلا مامإو .ثدحم هيقفو يعبات .(م712/ه93 :ت ) يدزألا يدمحيلا ديز ني رباج - 6

 نينمؤملا مأ مهنم .ةباحصلا نم ريثك نع ملعلا ذخاو قارعلا ىلإ لحرو ىوزن لامعأ نم قرف يف دلو
 اثارت كرتو نجسلل ضرعت .ةيرسلا هتوعد مظنو .يضابإلا بهذملا دعاوق ىسرأ ،سابع نباو .ةشئاع
 ءاهقفلا مجعم .يلع ني دهف ،يدعسلا :رظنا .هيلإ بوسنملا هنمو هبالط قيرط نع نودملا هنتم امخض

 .اهدعب امو 93 ص .م2007 : طقسم دعاولا ليجلا ةبتكم .ط ."ج .ةيضابإلا نيملكتملاو
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 ةبراعيلا ةلود وخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام .الا

 قاطن عيسوت يف حجن يذلا "ىميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع ييأ مامإلا هدعبو

 ىرخأو .م747 /ه129 ماع نميلا يف ةمامإ هنامز يف تماقو (ملعلا ةلمح) ةاعدلا

 عم ركفلا اذه اهب رم يتلا ثادحألا هذه لمجمو .م749 /ه132 ماع نامع يف

 ةقلعتملا راكفألاو سسألا ىلع ريبكلا اهريثأت اهل ناك ىرخأ ثادحأ نم اهالت ام

 .ةيضابإلا دنع مامإلا ماظنلاب

 لوقلا نم ساسأ ىلع موقت بهاذم :نيمسق ىلإ مسقنت ةمامإلا يف بهاذملاو
 .هدعب نم هفلخي نيعم صخش ىلع ميركلا يبنلا صن يأ .نييعتلاو صنلاب

 ىلع موقت بهاذمو .ةيديزلا ةقرف ءانثتساب مهقرف فالتخا ىلع ةعيشلا بهذمك
 هيلع هللا ىلص - يبنلا نأل ؛رايتخالاو قافتالاب نوكت ةمامإلا ناب لوقلا نم ساسأ

 يهو {مهنيب ىروش نيملسملا رمأ كرتو . هدعب نم هفلخي نم ىلع صني مل - ملسو
 يمتنت ثحبلاب ةينعملا ةسردملا نأ ودبي انه نم .:ةيمالسإلا قرفلا يقاب بهاذم
 قيبطت ةيفيك لوح راكفألا تحرطو ئدابملا تعضو ثيح ىروشلا ةعامج ىلإ
 اهروطت ىدمو ةيرظنلا هذه نع ةذبن ءاطعإ يعدتسي يذلا رمألا ءىروشلا هذه

 .يخيراتلا كارحلاو نمزلا لماوعب ريبكلا اهرثأتو
 ثيدلا كلاسم -أ

 فرع اميف الثمتم يضابإلا يسايسلا ركفلا يف يخيراتلا كارحلا رثأ ودبيو

 يضابإلا بهذملا ةمئأ رابك دحا . (م762/ه14 :ت) يميمتلا ةميرك ىبأ نب ملسم ةديبع وبأ 1

 ىلوت .رباج مامإلل اذيملت ناكو ةباحصلا نم ريبك ددع نع ملعلا ذخا .ةرصبلا يف أشنو دلو .لئاوألا
 ةلودلا ميلاقأ نم ددع ىلإ مهلسرأ ةاعدلا نم ةعومجم دادعإب ىنتعاو ةوعدلا مظن .هدعي بهذملا ةمامإ

 ص .3ج "قباسلا عجرملا يدعسلا :رظنا .ةيملعلا رانلا نم ديدعلا كرت .ملعلا ةلمحب اوفرع ةيمالسإلا

 .اهدعب امو 191

 :توريب ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا .2ط .مكحلا ةفسلفو مالسإلا .دمحم .ةرامع - 2
 .42 ص .م19
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 ةيضابالا دنع مكحلا ةيرظن

 قرطلا" اهنأب احالطصا فرعت ىتلا مكحلا ماظن قرط يأ “نيدلا كلاسم" ب مهدنع

 نم دمتسملاو كلاسملا هذه رهوجو "“ةيعرشلا ماكحألا ذافنإ ىلإ اهب لصوتي ىتلا

 عم ملقأتلاو فيكتلا بابسأ ريفوت ىلع مئاق ركفلا اذه اهب رم يتلا ةيخيراتلا راودألا

 نيفلاخملا عمو اهتساسو ممألا عم مهتقالعو ةيضابإلا اهب رمي يتلا عاضوألا فلتخم

 لاوحألا اهيضتقت ىتلا فورظلا بسح كلاسملا هذه مسقت انه نم ."مهدئاقعو

 :عاونأ ةعبرأ ىلإ

 تحت يضابإلا ركفلا عابتأ اهيف نوكي يتلا ةلاحلا لثمي :نامتكلا كلسم - 1

 .ةمهودع فصن نم لقأ مهتدعو مهددع نوكي نأ وأ .مهل ةفلاخم ةطلس مكح

 هنيد عّيض نمف إهنم عنمو لطعل رهظ ول ثيحب نيدلا ىلع ةظفاحملا نامتكلاو"

 ةطلسلا عمقل ضرعتلا بنجت حيتي كلسملا اذهف .“نامتكلا مكح ىلع ايراج سيلف

 ىلع راصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا نع داعتبالا متي هيفو ]ةيقتلا حيبي امك اهداهطضاو

 عضو ىلإ لاقتنالا لجأل فوفصلا ميظنت ىلع لمعلا عم ارصح ينيدلا طاشنلا

 رباج مامإلا لاح وه امك نييومألا نمز ةرصبلا يف عضولا هيلع لاثم ريخ .رخآ
 ةديبع ييأ مامإلا لاح وه امك نييسابعلا نمز كلذكو ضاب نب هتلا دبعو ديز نب
 ةمامإلا طوقس دعب كلسملا اذهب لمع نامع ىفو .بيبح ني عيبرلا مامإلاو

 .195 ص .قباسلا ردصملا .شيفطا - 1

 : .شيفطا فسوي نب دمحم خيشلا ءارآ لالخ نم ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا .نودع .نالهج - 2

 .177 ص .م2010 :بيسلا .يرماضلا ةبتكم .ةط

 راد .اط .2ج .ةريمع نمحرلا دبع :حت .زجوملا .(م11 / هك ق :ت ) رامع وبأ .يفاكلا دبع - 3
 .27 ص .م0 : توريي .ليجلا

 .113 ص .قباسلا ردصملا .ضشيفطا ۔ 4

 .م 3 :ندنل .ةمكحلا راد 2ط .ىبرعلا قرشملا ىف ةيضابإلا ةكرحلا . بلاط يدهم .مشاه - 5

 .256 ص
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 يف قبط كلذك .(م752/ه134 - م749/ه132) دوعسم نب ىدنلجلا ةمامإ .ىلوألا

 .'ثيدحلا رصعلا ىتح ةفلتخم تارتف

 داهجو سفنلاب ةيحضتلا يأ .ايندلاب ةرخآلا ءارشب نوكي :ءارشلا كلسم - د

 ءاغتبا هسفن يرشي نم سانلا نمو] :ىلاعت هلوق نم ذخأ دقو .ةرئاجلا ةطلسلا

 ال ادح ةطلسلا دادبتسا غلبي نيح نوكي كلسملا ىلإ لاقتنالاو .:هللا ةاضرم

 مامإلا نأ امك .ةروثلا ىلع بهذملا عابتأ نم 40 قافتا هيف طرتشيو .هلامتحا نكمي

 نيعبرأ راوثلا ددع لامتكا دعبف ."هتعامج هنع تلخت ول ىتح عجارتلا هنكمي ال

 اهيف متي نأ نكمي يتلا نكامألا ىلإ مهرايد نم نوجرخي مهنإف "قوف امف الجر
 كلذ مهل نكميو .مهرخآ نع اوكلهي ىتح مهلهأ ىلإ نودوعي الو "يداهجلا لمعلا
 ىلع لاثملاو .يداهجلا لمعلا ةلصاومل ةاون اونوكي يكل كلذو .ةثالث مهنم يقب اذإ

 نييومألا نمز هباحصأ نم 40و ريدح نب سادرم لالب وبأ هب ماق ام كلسملا اذه

 .'ه61 ةنس

 ودع لبق نم موجهل بهذملا عابتأ ضرعتي امدنع نوكي :عافدلا كلسم - 3

 زواجت ثودح ةلاح يف وأ ؛مامإ دوجو نم ولخي يدايق عضو يف مهو يجراخ
 تحت عفادي مامإ رايتخاو عامتجالا متي نيتلاحلا الك يفو .هل دوقعملا مامإلا نم

 سيق نب نازع ةمامإ طوقس دعب نامتكلا ةلاح نامع يف ةمامإلا تلخد ثيدحلا رصعلا يف - 1
 .(م1913-1920) يصورخلا دشار نب ملاس ةمامإ نالعإ ىتح (م1871-1868)

 .207 ةيآ :ةرقبلا ةروس - 2

 دمح ني ملاس خيشلا :حت .10ج.فنصملا .(م1162/ه557:ت) هللا دبع نب دمحأ .يدنكلا - ة
 فسوي دمحما شيفطا ؛190-191 ص .م1983 :طقسم .ةفاقنلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو \1ط .يثراحلا

 ص .1985 :ةدج !داشرإلا ةبتكم .3ط .14ج .ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش . (م1914/ه1332 :ت)

456. 

 .196 ص ؛ديحوتلا ةديقع حرش ؛شيفطا 4
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 ةبضاب.لا دنع مكحلا ةيرظن

 “روهظ" مامإ رايتخا لوح رواشتلا متيو هتمامإ يهتنت راصتنالا ةلاح يفو ."هتدايق

 مامإ رمأ يفو "يويسبلا لوقي .ىروش رمألاف هريغ رايتخا وأ هتيبثت نكمي ثيح
 (...) نافع ييأ نبا يف نامع لهأ لعف " نافع ييأ ني هللا دبع ني دمحم عافدلا

 نأ ىلإ عافد مامإ هنإ مهضعي لاق امنإو ،هيلع قفتم لدع مامإ هنا مهدحأ لقي مل

 ةيصخش يذ مامإ رايتخا متحت كلسملا اذه ةعيبطو ."طرشب اهرازوأ برحلا عضت
 .ميظنتلا ىلع ةردقملاو ةماعزلاو ةدايقلا ىلع ةيلباقلاو ةيركسعلا ةءافكلاب ةزيمتم

 ودغيو ءادعألا ةهجاوم دنع ربصلاو ةكرعملا ةحاس يف تابثلا هتابجاو نم نأ امك

 .حالسلا لمح ىلع رداق لك ىلع نيع ضرف عافدلا

 يف هعابتأو يبسارلا بهو نب هللا دبع لاح وه امك خيراتلا يف ةلثمأ عافدللو
 .ةبراعيلا دهع يف يرفاغلا رصان نب دمحم مامإلاو ."ناورهنلا ةكرعم

 ريغ) ريتسجام ةلاسر .(ةنراقم ةسارد) ىمالسإلا هقفلا ىف ةمامإلا .لاله نب ىلع .يربعلا - 1

 ةعماجلا !ايلعلا تاساردلا ةيلك .ةسايسلاو قوقحلاو ةعيرشلا مولعل ايلعلا تاساردلا مسق !(ةروشنم
 ..20ص .م1991 :نامع .ةيندرألا

 لامعأ دحأ ايسب ىلإ بسن .يدمحيلا دمحم نب يلع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ خيشلا - 2
 رثأت يولهبلا ةكرب نبا دمحم يبأ يلوصألا ةمالعلا دي ىلع ذملتت يرجهلا عبارلا نرقلا ءاملع نم .الهب ةنيدم

 هتافلؤم نم ،يمدكلا ديعس يبأ خيشلا ىلع ادر اهبتك ةلاسر يف هخيشل رصتناو .ةءاربلاو ةيالولا يف هبهذمي

 دروأ ةريس هلو يويسبلا رصتخمب فورعملا رصتخملا باتكو نسحلا يبأ عماج ىمسملا عماجلا باتك

 خيرات يف نايعألا فاحتإ .دماح نب دومح نب فيس .يشاطبلا :رظنا .اهطورشو ةمامإلا لوح ريثكلا اهيف
 .ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا ةبتكم .2ط .لج .نامع ءاملع ضعب
 .305 300- ص .!م2004 : طقسم

 .نسحلا يبا خيشلا نع ةريس .( م10ق /ه 4 ق ءاملع نم) دمحم نب يلع نسحلا ويأ .يويسبلا - 3
 يموقلا ثارتلا ةرازو .2 ط .2ج فشاك ليعامسإ هديس :حت .نامع ةمئأو ءاملعل تاباوجلاو ريسلا

 .100 ص .م1989 :طقسم .ةفاقتلاو

 .187 ص ؛قياسلا عجرملا .نالهج 4
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 قوقح ذاقنإل ىربكلا ةمامإلا" وهو نيدلا كلاسم ىلعأ وهو :روهظلا كلسم - 4

 يف بهذملا عابتأ نوكي نأ كلسملا اذه بوجول طرتشيو "دابعلا قوقحو هللا
 اونوكي يأ .مهئادعأ ىدل دوجوم وه ام فصن نع لقت ال ةدعلاو ةوقلا نم عضو

 ةيرظنلل لماكلا قيبطتلا لثمي كلسملا اذهف ."مهئادعأ فصن مهتدعو مهددع يف

 دقتعملاو جهنملا قفو دودحلا ذيفنتو مكحلا ةماقإو مامإلا رايتخا نم هينعت امب
 .عمتجملاو ةلودلا ميظنتو .ركفلا اذه عابتأل يمالسإلا

 لوقي .ةلاحلا هذه يف هب ذخألا يغبني ام مهأ ةيزهاجلاو ةوقلا طرش ناك كلذل

 نيمأ مهنم لجرل ةمامإلا دقع مهل زاج ةوق مهل تناك نإ" ثبوبحم نبا خيشلا

 هيف ربتعملاو كلذل مزاللا تقولا الو روهظلل يفاكلا ددعلا ةيضابإلا ددحي ملو .“ةقث

 نيعب ألا يف لجرلا ردق امبرف" مكحلا ىلإ لوصولل ةبلغلا نم نكمتلا ىدمو .ةوقلا
 بهذملا عابتأ ةيعضوف “ةجحلا غيلبت يف رظني امبرو "فالآ ةرشع يف ردقي امبرو
 ىلع ةلثمألا نمو .ةوقلاو فعضلا نازيمل ديحولا رشؤملا يه مهئادعأ ءازإ مهتلاحو

 تأشن يتلا برغملا ةمامإو ،نامع ةمامإو نميلا يف ىلوألا ةمامإلا كلسملا اذه

 .ةيمتسرلا ةلودلا اهنع

 .195 ص .ديحوتلا ةديقع حرش ،شيفطا - !

 :ةرهاقلا .يلوبدم ةبتكم .1 ط .ةيديزلاو ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا .لاله نب ملاس .يصورخلا 2
 .97رص .م6

 يسايسو .دهتجم ةيعادو .هيقف ملاع .(م873/ه260 : ت) يرقلا ليحرلا نب بوبحم نب دمحم - 3

 نم ًاددع اهيف رصاعو "نامع يف رقتسا نأ ىلإ نادلبلا نم ددع نيب لقنتو .ةرصبلا يف دلو .كنحم
 ةيهقفلا ءارآلا نم ديدعلا هل راحص ىلع ءاضقلا ىلوتو كلام نب تلصلا مامالا نمز ءاملعلا سأرت .ةمئألا

 .اهدعب امو 153 ص .3ج .ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .يدعسلا :رظنا .ةيملعلا راثآلاو
 .313 ص . 14ج . لينلا حرش .شيفطا 4

 .ك1!ص .قباسلا ردصملا .يدنكلا - 6
 .271 ص .قباسلا عجرملا .مشاه - 6
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 ةيضابإلا دنع مكحلا ةبرظن

 اهطورشو ةماعلا بوجو -ب

 ىلع نيلدتسم .ةمألا ىلع اعرش بجاو مامإلا بصن نأ ركفلا اذه عابتأ ىري

 هتنسو - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا ثيداحأو .ميركلا نآرقلا نم صوصنب كلذ
 ةعامج يأ دوقي ميعز دوجو بوجو ىلع ةمئاقلا ةيلقعلا ةلدألا بناج ىلإ .ةيلعفلا
 كلانه نأ ريغ .'رشيلا نوؤش ميظنتو .ملظلا عفدو لدعلا ةماقإ نم هيف امل ةمأ وأ

 مكاح دوجو ةلاح يف هنأ نوري ةيضابإلا نأ يهو اهل هيبنتلا بجو ةقيقد ةلأسم
 نكلو تايمسملاب ةربعلا تسيلف .هتعاط بجيف ابختنم نكي مل ولو ىتح لداع
 .ثتاياغلاب

 اذإ 6هريغب وأ ىروشلا قيرطب ءاج ءاوس نيملسملا مامإ” :رمعم ىيحي يلع لوقي
 الو همكح تحت ءاقبلا زاج راج اذإو قسف هنع جورخلاو هتعاط بجت الداع ناك

 ةمامإلا نأ ىرت ةيضابإلا نأ لوقلا لمجمو ."“هنع جورخلا زاجو ةيصعم يف عاطي
 نيب ةلادعلا رشنو .ةيهلإلا ماكحألا قيبطت لجأ نم ةيرورض اهنأل بجاو ضرف

 بلغأ عم ةيضابإلا قفتيو نيدترملا ةبراحمو تاورثلا عيزوت يف لدعلاو .ةيعرلا
 ىقرلا تاجرد نم ةمألا تغلب امهمف .مامإلا بصن ةرورض يف ةيمالسإلا بهاذملا

 لوألا لوؤسملا هتفصي هيلإ عيمجلا مكتحيو .اهسوسي مامإ نم اهل دبال يراضحلا
 دارفأ يديأ ىلع متي ال هذيفنتو عرشلا ةماقإ نأ امك .اهيحاون عيمج يف ةلادعلا نع

 ١ عمتجمل .

 .26-31 ص .قباسلا عجرملا .يربعلا - 1

 .م2009 :ءاربإ .فلؤملا ءانبا .2ط .ةيضابإلا لوصأ يف ةيضفلا دوقعلا .دمح نب ملاس .يثراحلا - 2
 .297 ص

 .258 ص .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا .رمعم - 3
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةسام الا

 .هتابجاو نم بجاوو .هللا ضئارف نم ضرف ةمامإلا " 'ىصقشلا ةمالعلا لوقي

 اذه عابتأ داقتعا مغرو “نيقابلا نع طقس ضعبلا هب ماق اذإ ةيافكلا ىلع ضرف وهو

 يف ةبجاو اهنوري ال مهنإف .مامإلا نييعت ةرورضب مهعانتقاو ةمامإلا بوجوب ركفلا

 ةدعاسملا لماوعلا رفوتب طورشم ةمامإلا بوجو نأ كلذ ىنعم .ةصاخلا فورظلا

 اهتاعارم يغبني طورشلا نم ةلمج ةيضابإلا ءاملع عضو كلذل ارظنو .اهتماقإ ىلع

 يتلا فورظلا فالتخاب فلتخت طورشلا هذهو .ةلودلا نالعإو مامالا رايتخا لبق

 .عبتملا كلسملا ددحتي اهساسأ ىلع

 مامإلا اهاري امك لاصخ ثالث يهو روهظلا ةمامإ طورشب قلعتي ام انه مهملاو

 كلذو .ةوعدلا لهأ ةوق :اهدحأ :لاصخ ثالث ةمامإلا بجوي يذلاو" :يمرضحلا .

 ةوعدلا لهأ نوكي نأ :يناثلا ءلطابلا لهأ نوبلغي مهنأ مهنظ ىلع بلغي نأ

 :ثلاثلا .ادعاصف ىمعأ مهنم سيل .ءاحصأ .نيلقاع .نيغلاب ءارارحأ ءالجر نيعبرأ

 حالصو عرو يوذ .هقفلاو نيدلا لوصأب ملع لهأ ادعاصف لاجر ةتس مهيف نوكي نأ

 اودقعي نأ مهيلع بجو فصولا اذه ةوعدلا لهأ يف عمتجا اذإف .نيدلا يف

 هذه ةيضابإلل تعمتجا اذإ انه نم .عرولاو ملعلاو نيدلا يف مهلضفأل ةمامإلا

 .اهطورش هيلع قبطنت نمل اهدقع متيو ابجاو ارمأ ةمامإلا نالعإ حبصي طورشلا

 ضاقو .ةمالع دئاق .(م1660/ه1070 :ماع ىتح ايح ناك) يصقشلا يلع نب ديعس نب سيمخ - 1

 هتلود ناكرأ دحاو .هل نيدضاعملا نم ناكو ،دشرم ني رصان مامإلل ةمامإلا دقع .رعشلل مظانو .هيقف

 ريبك ىدص ههقفل راص دقو ادهتجم املاع ناك . طقسم يف نييلاغتربلا برح يف هشيج دئاقو .هيضاقو

 .1ج .نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم !يدعسلا :رظنا .نيبلاطلا جهنم هتافلؤم رهشأ نم هدعب ءاج نم دنع

 .اهدعب امو 202 ص

 .نيبغارلا غالبو نيبلاطلا حهنم . )م7 ق /ھ1 ق : ت) يلع نب ديعس نب سيمخ .يصقنلا ۔-2

 .127 ص .م2006 : طقسم .طقسم ةبتكم .لط .كج

 .357 ص .قباسلا ردصملا ؛ىمرضحلا - 3
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 ةيضابإلا دنع مكحلا ةيرظن

 عقاولا يف هنإف لاجرلا ددعب قلعتملاو يمرضحلا مامإلا هدروأ يذلا يناثلا طرشلاو

 عابتأ ددع نوكي نأ بجيف روهظلا ةلحرم يف امأ .ءارشلا ةلحرم يف ةمامإلا صخي

 بصت نوري امومع ةيضايإلاف ."هيلإ نوجاتحي ام عيمج يف مهودع فصنك ركفلا
 لداع مامإ ةيلوت ىلع ةمألا تقفتا اذإ هنأ مهيدل يسايسلا ركفلا ررقيو لب .مامإلا

 ةفيلخلاب ةوسأ كلذو ،هريغ يف اورظنو هولتق مدقتي نأ ىبأف ،ةيلوؤسملا كلتل لهأ

 نم ةفيلخ رايتخاب مهفلك نيذلا ىروشلا لهأ ةباحصلل هتيصو يف باطخلا ني رمع

 ."هيلع اوقفتا اذإ ةمامإلا ضفري نم لتقب مهرمأ ثيح هدعب

 أدبم ىلع ةمئاق ةيضابإلا دنع يهف مامالا يلوت ةقيرطب ةقلعتملا ةلأسملا امأ

 وأ مامإ دعب نم مامإل بجت ال ةمامإلا نأ” كلذ ءاملعلاب طونم رمأ وهو رايتخالا

 ىلع ةجح نوكي مث هلل حصنلا ىلع مهنم ىضرو ملعلا لهأ ةروشم نع الإ هلزع
 اهيلع ىلوتسملا نأو ةبلغلاو رهقلاب ةمامإلا داقعنا مدع ىلإ اوبهذ امك .“باغ نم

 ةيالو وأ فالختسالل ةبسنلاب لاحلا كلذك .يغبلا لهأ ماكحأب هيلع مكحي ايغاب

 الإ دقعنت ال ةمامإلا نأو ةقيرطلا هذه ةيعرش مدع ىلإ ةيضابإلا بهذ دقف دهعلا

 .ُىروشلاو رايتخالاب

 .172 ص .قباسلا عجرملا .نالهج - 1

 عضوو هيلع قلع .ةسايسلاو ةمامإلا .(م899/ه276 :ت) ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ .ةبيتق نيا - 2
 .26ص .م2001 :توريب .ةيملعلا بتكلا راد .1ط .1ج .روصنملا ليلخ :هيشاوح

 .95كص .قباسلا ردصملا .يدنكلا - 3

 ءاملعل تاباوجلاو ريسلا ؤثبوبحم نب دمحم هيقفلا خيشلا ةريس .بوبحم نب دمحم .يليحرلا - 4

 .298 ص .1989: طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .2ط .2ج فشاك ليعامسإ هديس :حت نامع ةمئأو

 .62ص شقباسلا عجرملا .يربعلا - 5
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يق ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 هبيصنت ةيفيكو مامإلا طورش -ج

 متت ال يتلاو مامإلا يف اهرفاوت بجاولا طورشلا ةلأسم زربت رخآ بناج يف
 لوح ةديدع باوبأب تلفح يضابإلا هقفلا رداصم نأ ةقيقحلاو .اهب الإ ةمامإلا

 هذهو .امامإ نوكي نأ زوجي نم ةفص :مهلوقب هيلع حلطصا يذلاو .عوضوملا اذه

 وه رخآلا رمألاو رمأ اذه .هتروطخو عوضوملا اذه ةيمهأ ىدم ىلع لدت ةيانعلا

 ةيسايسلا فورظلا يف نيابتلا هعبنم يذلاو انايحأ طورشلا هذه لوح فالتخالا

 ينمزلا فالتخالا نع ةجتانلا تاروطتلا كلذك .يفارغجلاو يعامتجالا عضولاو

 .رخآ ىلإ نمز نم وأ ثيدحلاو ميدقلا نيب ةفلتخم لاوحأ دجتست ثيح

 ماملإلا ةرورض نم شيفطأ فسوي نب دمحم ةمالعلا هطرتشا ام كلذ لاثم دجن ٠

 قرشملا فالخب برغملا يف يرب ربلا ناسللا يشفت نم جتان رمأ وهو ؛'ةيبرعلاب
 :ت) اميدق يمرضحلا مامإلا بهذ كلذك . طرشلا اذه ىلع ازيكرت دجن ال ثيح

 يف شاع يذلا يملاسلا مامإلا ىأر نيح يف !مامإلا يف ملعلا بوجو ىلإ (ه ك ق

 ةحصل طرش ال لامك طرش" ملعلا نأ يداليملا نيرشعلا يرجهلا رشع عبارلا نرقلا

 كلذ يف نعمتملاو ."“هيلإ ةجاحلاو ةرورضلا تقو يف ملاعلا ريغب حصت اهنإف ةمامإلا

 ىلع ةردقملاو ةنورملا نم ريبك ردقب عتمت يسايسلا يضابإلا ركفلا نأ ىلإ صلخي
 .عاضوألا فلتخم عم فيكتلا

 نوكي نأ اهمهأو -ينامسجلا- يقلحلا بناجلاب قلعتي ام اهنمف طورشلا امأ

 .214 ص .قباسلا عجرملا .نالهج - 1

 .357 ص .قباسلا ردصملا .يمرضحلا -2

 :ةعجارمو قيسنت .يملاسلا مامإلا تاباوج .(م1914 / ه1332 :ت) ديمح نب هللا دبع .يملاسلا - 3

 .540 ص ؛م1999 :ةيدب .يملاسلا مامإلا ةبتكم .2ط .!ج.ةدغ وبا راتسلا دبع
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 ةيضابالا دنع مصحلا ةيرظن

 احيحص نوكي نأو .سرخملااب الو .مصألاب الو .ىمعألاب سيل 5القاع اغلاب الجر

 هذه لالخ نم حضتيو .'نيلجرلاو نيديلا عوطقم الو يصخلا الو بوبجملاب سيل
 ةمامإلا دقعنت الف .ةروكذلا طرش يأ ءاسنلا نود لاجرلا ىف ةمامإلا رصح طورشلا

 ةيضرمو ةيسفن تالاح نم اهيرتعي امل ارظن لهأتو ةءافك نم تيتوأ امهم ةأرمال

 .فيلكتلا طانم غولبلا نأل ؛ايبص مامإلا نوكي ال نأو ."اهنوؤشب مايقلا نع اهدعقت

 صقان اضيأ لفطلا نأ مولعملا نمو ".ىبص ىلع فيلكت الو رمألا كالم فيلكتلاو

 سانلا بساحي فيك باقع الو باسح هيلع نكي مل نمف ملقلا هنع عفر دقو القع

 .'مهبقاعي وأ

 ءاضعألاو ساوحلا ةمالسو .ةيلقعلا ىوقلا ةحص ىف ةلتمتملا ىرخألا بناوجلاو

 صقن هيلع بترتي ةيمسجلا ةيحانلا نم مامإلا يف صقن يأ نأ كلذ .اهتيمهأ اهل
 نم مهريغو مصألا وأ ىمعألا وأ نونجملا دلقتي نأ لقعي الف .هماهم ءادأ يف

 .؛مهسفنأ ريبدت نم نونكمتي ال مهو رومأل ١ م امز نيدعقمل ١

 اهباستكا نكمي ىتلا يأ ىقالخألا بناجلاب ةقلعتملا ىهف ىرخألا طورشلا امأ

 :طاقنلا نم ددع ىف اهراصتخا نكميو ةديدع ىهو ،بسكلاب ديزتو ومنت ىتلا وأ

 فالتخالا لوح اقباس ريشأ دقو .نيدلا يف عرولاو ملعلا لهأ نم نوكي نأ كلذ نم

 دمحم .يشيقرلا ؛!133 ص .قباسلا ردصملا .يصقشلا ؛357 ص .قباسلا ردصملا .يمرضحلا - 1

 .8 ص .م 7 : طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو .2ط . داشرلا ملع ىلع داقولا رونلا .رهاز نب ملاس نب

 : طقسم .دعاولا ليجلا ةبتكم .ط .داقتعالا مظن يف دارملا ةياغ ةموظنم حرش .دمح نب دمحأ .يليلخلا

 .1657 رص .م3

 .592 ص ثديحوتلا ةديقع حرش .شيفطا - 2

 .216 ص .قباسلا عجرملا .نالهج - 3

 .36 ص .م1991 :طقسم فلؤملا .1ط .ةيضايإلا دنع ةمامإلا ةيرظن .ناطلس نب كلام .ىثراحلا - 4

 .216 ص قباسلا عجرملا .نالهج ۔5

 .357 ص .قباسلا ردصملا .يمرضحلا - 6
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام ,الا

 نأ يلاولاو مامإلا ملع نم نوكي ام لقأو" :يدنكلا لوق كلذ نم ملعلا ةجرد يف

 عم .اهتابجومو ةءاربلاو ةيالولا لوصأب املاع نوكي نأ يأ "ةءاربلاو ةيالولا رظني

 ميلعتلا عدي ال كلذ عم مث" ملعلا لهأ ةرواشمو لقألا ىلع ملعتلا ىلع صرحلا

 ."“نيملسملا نم هقفلا لهأ ةرواشمو لقألا ىلع

 مامإلاو ،يوقلاب فرعي يذلاو دهتجملا ملاعلا مامإلا نيب قيرفتلا ناك انه نم

 مهيلإ عجريو ،هتربخ مهنم دمتسي ءاملعلا نم هلوح نم ىلإ عجري يذلا فيعضلا

 لزعي الو يلوي الو دقعي الو لحي ال نأ هيلع طرشي اذه لثمو ."تالكشملا لح يف

 نع مامإلل صانم ال لاوحألا لك يفو ."ءاملعلا رمأب الإ ادح الو امكح ميقي الو

 وأ املاع ناك شرفك اهكرت اذإف ضرف مامإلا ىلع ةروشملا يف ليق دقو" ىروشلا
 .“افيعض

 ةيناسنإلا تالامكلاب فاصتالا يأ ةلادعلاب هفصو نكمي ام كلذ ىلإ فاضي

 لدعي ،سانلا نيب احلصم .اميحر نوكي نأ" كلذ نمو هةيدرلا لاوحألا بنجتو
 "“ملعلا يف مهلضف ردقب الإ هدنع نولضافتي ال ؛همسقو همكحب .هتيعر نيب هدهجب

 .ربكتلا ةجرد ىلإ ال اعفرتم ،لذلا ةجرد ىلإ ال اعضاوتم نوكي نأ هنم يضتقي اذهو

 ءالوجع الو ،اليخب الو ،ادوقح الو ،ادوسح الو !افلخم الو .اباذك نوكي ال نأو

 .63 قباسلا ردصملا .يدنكلا 1

 .هسفن 2

 عجرملا "يليلخلا ؛99لص !قباسلا عجرملا .يشيقرلا ؛61 .60ص .قباسلا ردصملا "يدنكلا - 3

 .1657ص .قباسلا

 .99 ص ،قباسلا عجرملا .يشيقرلا ؛80 ص .قباسلا ردصملا .يدنكلا 4

 .81 ص .قباسلا ردصملا !يدنكلا - ك
 .120 ص .قباسلا عجرملا يصورخلا - 6

 .64 ص .قباسلا ردصملا .يدنكلا 7
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 ةيضابالا دنع مكحلا ةيرظن

 اذإف .دييأتلاب ىظحيو .ةيعرلا دو بسكي كلذبو .“'اراكم الو ،ارادغ الو ،ارذيم الو

 نوكي ناو .مهنوؤش ريبدتو ةدايقلا هل لهسيف مهتقت عضوم ناك مامإلاب سانلا يضر

 ال دحلا اهتبوقع يتلاو ةريبكلا بكترمف 5ةدلج الو عطق نم دح هيلع مقي مل نمم
 حلصي فيكف ةداهشلل حلصي ال هناو هتنامأ مدع ةلعلاو ؛نيملسملا ةمامإل حلصي

 .ةمامإلل

 ةيضابإلا ةيسايسلا ةيرظنلا يف احضاو ىروشلا ىلع زيكرتلا رثأ نيبت نكميو
 لحلا لهأ وأ ةبخنلا ربع سانلا لبق نم نوكي يذلاو مكاحلا رايتخا نم ادي

 ةمامإلا بصنم يلوتل اعيمج نوحلصي دقعلاو لحلا لهأ نأ نم اقالطناو ."دقعلاو

 نيبو ءاضعأك ىروشلا لهأ نيب نوقرفي ال ةيضابإلا نإف .مهنيب ةيلضفألا دوجو عم
 ربلاو ةهازنلاو ملحلاو عرولاك ةينيدلا تافصلا نيب نوجزمي مهف ةمامإلل مدقي نم

 الو اباذك الو ادوكن الو ادوسح نوكي ال نأك ةيقالخألا تافصلا نيبو .نيملسملل

 سرخلاو هتعلاو نونجلا نم ةمالسلاك ةيدسجلا ةيتاذلا تافصلاو .دهعلل افلخم

 ."اهريغو

 ال سلجملاو ةمامإلا بصنمل هنومدقي نم رايتخال ىروشلا سلجم عمتجيو
 :ةيتآلا تالاحلا يف الإ ضرغلا اذهل دقعني

 .هسقن - 1

 .358 ص .قباسلا ردصملا ،ىمرضحلا - 2

 .178 ص !قباسلا ردصملا }يويسبلا - 3
 يفاقثلا زكرملا س1ط .2ج .(ةيسايسلا ةيرظنلا دقن) مالسإلا يف ةطلسلا .داوجلا دبع .نيساي - 4

 .342ص ،م2009 :توريب .يبرعلا

 .77ص .قباسلا ردصملا .يدنكلا - 6

 .133-135 ص ؛قباسلا ردصملا يصقشلا ؛105 100- ص شهسفن .يدنكلا 6
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 ةبراعيلا ةلود وخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 سلجملل زوجي ال ةلاحلا هذه يفو هل اقباس امامإ فلخيل ديدج مامإ رايتخال - ا

 نم قيقحتلا دعب وأ فلخيس يذلا مامالا ةافو تققحت اذإ الإ امامإ راتخي نأ

 .ام ببسب مئاقلا مامالا لزعب كلذو بصنملا روغش

 .ديدج نم سسؤت ةيضابإ ةلودل مامإ لوأ رايتخال - د
 لكب سلجملا ءاضعأ نيب تاضوافملا ىرجت ةحشرملا ةمئاقلا ديدحت دعبو

 .ةمزاللا طورشلا قفو ضارت نع ةمامإلاب قحأ وه نميف مهيأر رقتسي ىتح ةهازن
 '.ةيبلغألا يأرب ذخؤي نيعم صخش ىلع ماتلا عامجإلا لوصح مدع ةلاح يفو

 نم مث ةصاخلا فرط نم هتعيابم متت ديدجلا مامالا ىلع يأرلا رقتسي نأ دعبو

 ةمامإلل حشرملا دييأت احالطصا ةعيبلاو .هتفالخل مهلوبقو هل مهاضرب نيملسملا ةيقب

 نم ةفلتخم غيص دقعللو .اهيف ام مهأ وهو دقعلاب الإ ةعيبلا متت الو .هيلع ةقفاوملاو

 هيبن ةنسو هللا باتكب مكحت نأ ىلع .نيملسملاو انسفنأ ىلع كانمدق انإ " كلذ

 رهظتو "ركنملا نع ىهنتو فورعملاب رمأت نأ ىلعو .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم
 .معن :لاق نإف .اليبس كلذ ىلإ تدجو ام هيلإ وعدتو .هدابع هب دبعت يذلا هللا نيد

 .“"ةدقعلا تتبثو ةعيبلا تبجو

 خيشلا لوقي .ةعيبلا مامتإل يرورض هنكلو ابجاو سيل هنإف دقعلا ةيمهأ نع امأ .
 عامجإلاب تبث اذإ ضرفلاو ةليسو اهيف دقعلاف ةضيرف ةمامإلا تناك اذإف" ::ىغئاصلا

 ةنسلا لهأ عم ةنراقم قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيضابإلا دنع ةمامإلا .جاحلب نب ريكب .يلع - 1

 ..264ص .م2010 :بيسلا .عيزوتلاو رشنلل يرماضلا ةبتكم .1ج .ةعامجلاو

 .133 ص .قباسلا ردصملا .يصقشلا - 2

 ملعت }حنم ةيالو نم ،رعنلل مظان هيقف .(م1818/ه1233 :يح) يغئاصلا يلع نب ديعس نب ملاس - 3

 :لثم "طوطخملا اهنم تافلؤملا نم ددع فيلأتلا يف هلو بتكلا خسنب متهاو .ءاملعلا نم ةلمج دي ىلع
 ص .2ج .نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .يدعسلا .بيبللا ةفالسو بيدألا زنكو .هلهأ ريغ ىلع هب نونضملا
 . اهدعب امو 22
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 ةيضابالا دنع مكحلا ةيرظن

 .'“دقعلا ماقم ناموقي ميلستلاو ىضرلا نإ ليقو اهكرتي الو ةليسولا مدعب طقسي مل

 يعرشلا زمرلا ةباثمب وهو اخيسرتو اديكأت ةعيبلل ديزي ايمازلإ ادعب دقعلل نأ عقاولاو

 اذإ امأ .هتابجاوب مايقلا يف ادهتجم دقعلا طورشب اهل حشرملا ىدل ةمامإلا توبنل

 رظني ذئدنعو .ةءاربلا مكح يف لخديو دقعلا نم لح يف ناك كلذ نم ءيشب لخأ
 ."مامإلا يمحي املثم ةيعرلا يمحي نذإ دقعلاف هرمأ يف دقعلاو لحلا لهأ

 :كلذ نم .طاقنلا نم ددع يف هايازمو دقعلا صئاصخ يلربوك رييب ددحيو
 .يضابإلا عمتجملاو مامإلا نيب دو ةقالع أشنت -

 .هنم أربتيف 6هروج وأ مامإلا ةنايخ ةلاح يف ةعيبلا خسف دقعلا بجوي -

 .ةعيرشلا دودح يف ةعساو ةطلسب - دقعلا بجومب - مامالا عتمتي -

 .دقعلا صنب المع نكمأ ام هتدعاسمو مامإلا ةدناسم ملسم لك ىلع -

 هيلع جورخلاو مامإلا لزع -د

 لزعب طبترت ةساسح ةلأسم ةيضابإلا ةيسايسلا ةيرظنلا يف زربت رخآ بناج يف
 بتك لفحتو .ةلءاسملاو ةباقرلل ماودلا ىلع اضرعم يضابإلا مامإلا ودبي ذإ ؛مامإلا

 ليصفتلاب شقانت ىرخألا ةيهقفلا سرادملا يف اهل ليثم ال باوبأب يضابإلا هقفلا

 .افيعض ناك اذإ هتعيب دقع يف ةصوصنملا طورشلاب هدييقتو مامإلا ةطلس دودح

 ."لزعلاو ةباتتسالاو ةءاربلا باوبأ نع الضف .اهيقف ناك ولو ىروشلاب همازلإو

 .خيراتلا ريسفت يف ةيدقن تاسارد .نيرشعلا نرقلا ركفو يمالسإلا خيراتلا .رمع قوراف .يزوف - ا
 .0٥5ص .م1985 :توريب .أرقا راد .2ط

 .226رص .قباسلا عجرملا .نالهج - 2

 دالب يف يضابإلا توهاللا يف نراقم ثحب اهتديقعو ةيضابإلا ةسارد ىلإ لخدم .رييب .يلربوك - 3
 39 .427 .6 ص .م1 1 :طقسم .ىفاقثلا يدانلا :1 ط .يصالجلا رامع :رت .نامعو برغملا

 . 349ص .قباسلا عجرملا .نيساي - 4



 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 نأ نكمي ال مامإلاو .لداعلا مامإلا لزع ميرحت ىلع بهذملا اذه ءاهقف دكؤيو

 علخت نأ ةيعرلل الو ثدح ريغب هسفن علخي نأ مامإلل سيل" عورشم رذع نود لزعي

 هيلع دهشيو رهتشيو 5ارهج نوكي نأ ثدحل علخلا طرشو "." ثدح ريغب اهمامإ

 نوكي لزعلا نإف كلذك .مامإلا علخي الف رسلا يف امأ .دقعلاو لحلا لهأ نم دوهش
 هيقبت ثدحلا نم مامإلا ةبوتو دقعلاو لحلا لهأ نم دحاولا ةجح موقت الو عامجإب

 ".دح بجومب الإ هتمامإ يف

 :نيروحم يف مامإلا لزع بجوت يتلا لماوعلا زاجيإ نكميو

 نيدلا ناكرأ نم نكر راكنإ وأ .مالسإلا نع ةدرلاك :ةيقالخأ ةينيد بابسأ (1

 رارصإلاو اهيف يدامتلاو ةمرحملا تاوهشلا نم ةوهش عابتا وأ .ةلملا نم جرخي امم

 يف وهف بات نإف هتباتتسا ءاملعلا ىلعف تاركنملا هذه نم اركنم بكر اذإو .اهيلع

 ( 3.هلزع بجو هيف وه امع لدعي ملو راج نإو .هتيالوو هتمامإ

 نم ةمامإلاب مايقلا نع هزجع بجوي ام ثودحب كلذ نمو :ةيقلخ بابسأ (2
 نأ كلذ يف ةلعلاو لوزت هتمامإ نأ لكلا عمجأ ثيح هلقع باهذ اهنمو !تاهاعلا

 ةفقوتم ءايشألا هذهو ملظلا عفدو ماكحألا ذافنإو دودحلا ةماق ةمامإلا يف دوصقملا

 لاوزبف نونجمل يأر الو رمأ الو .ردصت هيأر نعو نوكت هرمأ نع اهنأل ؛مامإلا ىلع

 .‘هلقع لاوز ققحت اذإ هريغ بصنيو ةمامإلا لوزت لقعلا

 .229 ص !قباسلا ردصملا .يدنكلا - 1

 .343 ص 4 14ح ؛لينلا حرش .شيفطا ,2217 ص .قباسلا ردصملا .يدنكلا ۔-2

 .160 158 ص قباسلا ردصملا خ ,صقل ذلا ۔ 3

 .ك53ص .لج ٥تاباوجلا 6ىملاسلا ۔ 4
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 ةيضاب.لا دنع مكحلا ةيرظن

 ."لاقيف ةلودلل حلصألا كلذ اوأرو دقعلاو لحلا لهأ هقفاوو ةلاقإلا بلط اذإ امأ

 نوقابلا ضفرو دقعلاو لحلا لهأ ضعي قفاو نإو ،ثدح وأ ةهاع الب كلذ ناكو

 نإ" شيفطأ خيشلا لوقي بجوم نودب هسفن عزني نأ مامإلل نكمي الو ."لاقي الف

 .هل تعجر كلذ نم بات نإو }هل زجي مل بجوم نودي ةمامإلا نم مامإلا أربت

 نإف بيتتسا .اهوذخ مكتمامإ هذه لاق اذإو دقعلا هل ددجي نأ بحتسي ليقو

 نإف انه نم"“هريغ ميقأو 6هرارصإ و مايقلا هكرت يف هيلع اوجتحا رصأ نإو تبث بات
 نم مأ ةينيدلا ةيحانلا نم ءاوس ةعاطتسالا مدع سيياقمل عضخي ةلاقتسالل بجوملا

 .دقعلاو لحلا لهأ عامجإب كلذ متي نأ دب الو ةيقلحلا ةيحانلا

 لك نم جتنتسن نأ نكمي ةيرظنلا هذه ئدابم مهأل عيرسلا ضرعلا اذه دعبو

 :ىتآلا كلذ

 .(اهطورش لامتكا دنع) ةبجاو ةمامإلا ةماقإ - 1

 .ةثارولا ماظن سيلو ةمامإلل ةدعاق رحلا باختنالا رارقإ - 2

 .ةعامجلا قيرط نع مامإلا رايتخا يف ةمألا قح ريرقت - 3

 .مالسإلا روتسدب اضيأ اهدييقت عم ماعلا يأرلاب مامإلا ةطلس ديدحت - 4

 عقاو عم لعافتلاو ةنورملا نم ريثكلا توح ةيرظنلا هذه نأ كلذ نم نيبتي امك

 بهذملا نأب لوقلا نم دبال انهو" : رمع قوراف روتكدلا لوقي ةيناسنإلا تاروطتلا

 ةيسايسلا فورظلا عم مءالتي ثيحب ةيقيفوت ةرظنو الادتعاو ةنورم رهظأ يضابإلا

 .325ص !.هسفن ردصملا .يدنكلا - 1

 . 348ص .هسقن ردصمل ١ .شيقطا ۔-2

 .346ص .فسقن - 3
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام لا

 رشع ينثا نم رثكأل اهتيرارمتساو ةيضابإلا حاجن رس نمكي كلذ يفو ةيعامتجالاو
 همادطصا دنع ةيلاثملا ةروصلاب نكي مل ريظنتلا اذه لك نأ ريغ ."“نامزلا نم انرق

 لضفألا نم فقاوملا رئاس يفو ةداعلا يه امكف .قيبطتلا تايثيح عمو .عقاولاب

 .عساو يتمز ءاضف كالتماو ةيرحلاب عتمتت ةيرظنلاف .قيبطتلاو ةيرظنلا نيب زييمتلا

 افرصت بلطتي قيبطتلا نأ نيح يف .عقاولا نع ةرخأتم الإ يتأت ال ةداعلا يف يهو

 .ارشابم المعو اينا

 .64ص .قباسلا عجرملا .يزوف -
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 نامع يف ةبضاب الا ةمامع الا

 نامع يق ةيضابالا ةعام الا

 كلذو .يضابإلا ركفلاب ىمالسإلا خيراتلا نم ةركبم ةرتف ذنم نامع تطبترا

 ةساردلا ينعي ام نأ ريغ .انه اهيف ضوخلل لاجم ال ةديدع بابسأو لماوعل ةجيتن
 اهل ناك يتلاو نامع يف تماق يتلا تامامإلا مهأ ىلإ ةراشإلا قاطنلا اذه يف

 .مكحلا ماظن نم عونلا اذهب ةقلعتملا ئدابملا نم ديدعلا ةغايص يف ريبكلا ريثأتلا

 .صنلا ةغايص يف ريبك ريثأت اهل ناك عئاقولا وأ ثادحألا نأ يأ

 (م752 /ه134 -م749/ه132) اهلوألا ةصاعإلا - أ

 يف يضابإ مامإ لوأ باختنا نم ةدتمملا ةيخيراتلا ةرتفلا انبستحا ام اذإف

 بيصنت خيرات ىلإ '(م752/ه134-م749/ه132) دوعسم نب ىدنلجلا وهو نامع

 دجن "(م1649/1059-م1624/ه1034) دشرم نب رصان مامإلا وهو يب رعي مامإ لوأ

 اهيف نامع تدهش ادج ةليوط ةرتف يهو ،نيدحلا نيب قرفت نورق ةعستلا ةبارق
 ريبكلا ريثأتلا هل ناك امم تايوتسملا فلتخم ىلع تاريغتلاو ثادحألا نم ريثكلا

 .اهسفن ةمامإلا مظنو ركف ىلع

 (م893/ه 280 - م793/ه177) ةيناثلا ةعاصإلا - ب

 مامإلا داهشتساو .نييسابعلا دي ىلع ىلوألا ةيضابإلا ةمامإلا طاقسإ دعبف

 .160ص .قباسلا عجرملا .مشاه - 1

 .م2011 :طقسم .يفاقثلا يدانلا .1 ط .ينامعلا خيراتلا يف تاسارد .دمحم ني ديعس .يمشاهلا - 2

 .2522ص
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 ةبراعيلا ةلود رخاوأ نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامع ,الا

 سر امت ةوعدل ١ ترمتس او ن امتكل ١ ةلحرم ةم امال ا تلخد دوعسم نب ىدنلجل ١

 نكمتي مل يتلا ةرعولا ةيلبجلا قطانملا ثيح لخادلا ىف ةصاخو نامع ىف اهطاشن

 اميف ىرخأ ةرم ةمامإلا ءايحإب طاشنلا اذه جوت دقو .اهيلع ةرطيسلا نم نويسابعلا

 ."(م893/ه280-م793/ه177) ةيناثلا ةمامإلاب فرع

 لالخ نامع يف ةمامإلل "ىبهذلا رصعلاب هتيمست نكمي ام ةمامإلا هذه لكشت

 ةرتف يفو نيعباتتملا ةمئألا نم ددع بيصنت تدهش اهنأ كلذ ؛يمالسإلا رصعلا

 ةدحوو ةوق تاذ ةلود ةماقإ نم ركفلا اذه عابتأ اهيف نكمت .ايبسن ةليوط ةينمز

 عتمت امك .هتفسلف قفو تاسسؤملا ميظنتو بهذملا راكفأ قيبطت مت اهيفو .ةسوملم
 دادزاو ،ةعارزلاو ةراجتلا راهدزا ببسي ؛يداصتقالا ءاخرلاو رارقتسالاب نامع لهأ

 يف هتناكم هل يرحب لوطسأ ةلودلل ادغو .ةشيعملا ىوتسم عافترال ناكسلا ددع

 .يدنهلا طيحملاو يبرعلا جيلخلا

 -م851/ه237) ىصورخلا كلام نب تلصلا سداسلا مامإلا بيصنت ءاج

 ىسايسلا رارقتسالا نم مغرل ا ىلعف .ةمامإلا هذهل ةياهنلا ةيادب دهشيل (م886/ 3

 هءاقب نأ الإ ."مزحو ملع نم هنع فرع ام عم هتمامإ ردص يف نامع هتدهش يذلا

 نب ىسوم ةمالعلا جورخل ةاعدم ناك اماع نيثالثلاو ةسمخلا ةبارق ةطلسلا يف

 -ه1 ىلوألا ةيمالسإلا نورقلا يف يسايسلا نامع خيرات يف زجوملا .رمع قوراف .يزوف - 1
 .79ص .م2008 :نامع .يوالدجم راد .1 ط .م1500-622/ 6

 قئاثولا زكرم .2ط .هط دمحأ هط و موتلا جاح حتافلا :رت .نامع يف ةمامإلا .نوج ،نوسنكلو - 2
 .27 رص .م7 :يبظوبأ ثوحبلاو

 ثادحألا باتك .(م 1٥ ق /ه 4ق ءاملع نم) سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ يصورخلا - 3
 ثارتلا ةرازو .2 ط .1ج .فشاك ليعامسإ هديس :حت .نامع ةمئأو ءاملعل تاباوجلاو ريسلا .تافصلاو

 .23ص .1989: طقسم .ةفاقثلاو يموقلا
__ 
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 نامع يف ةيضاب.لا ةماع الا

 نم غلب دق مامإلا نأ هتجحو .تلصلا مامإلا لزع ىلإ وعدت ةكرحل هتدايقو ىسوم
 ."ةلودلا ةرادإب مايقلا اهعم عيطتسي ال ةلحرم رمعلا

 دشار بيصنتو تلصلا مامإلا لازتعا اهنع جتن يتلاو ثادحألا تعراست

 -890/ه277) ميمت نب نازع هدعبو "(م890/ه277-م886/ه273) رظنلا ني

 ةهجو تناك .لزعلا ةيضق لوح داحلا فالخلا هيف أشن تقو يف ؛(م893/ھ0

 اقفو نكي مل هنأل ؛ركنمو لطاب مامإلا ىلع جورخلا نأ تلصلا مامإلا يديؤم رظن

 غلب دق تلصلا مامإلا نأ ىرتف ةضراعملا رظنلا ةهجو امأ يضابإلا بهذملا ميلاعتل

 ظاقحلاو ةمامإلا ىلع صرحلا باب نمف ةلودلا ةرادإ نع هيف فعض ادح رمعلا نم

 .‘لازتعالا هيلإ اوبلط بهذملا ىلع

 ةيلبقلا تالتكتلا زورب ىلإ ىضفأ داح باطقتسا فالخلا اذه نع جتن دقو

 تداع يتلاو ةيناميلا لئابقلا اهيف تمزه ثيح 3(ه274) ةضورلا ةكرعم تعقوف

 تلاوتو .‘م890/ه277 ةنس رظنلا نب دشار علخ متو ةيرازنلا لئابقلا ىلع ترصتناف

 ةمالعلاو يصورخلا ميمت نب نازع ديدجلا مامإلا نيب فالخلا عوقو دعب ثادحألا

 ،ط.ب .نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت .(م1914/ ه1332 :ت) ديمح نب هللا دبع .ىملاسلا - 1
 .195ص }م2000 :بيسلا .يملاسلا نيدلا رون مامإلا ةبتكم

 .ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك .(/ه1169 ماع ىتح ايح ناك ) ديعس نب ناحرس .يوكرألا -
 .866ص .52006 :توريب .يدورابلا راد .1ط .2ج .ةدوبانلا دمحم نسح : حت

 .866.867 ص .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 3

 .اهدعب امو 195 ص .ةفحتلا .ملاسلا ؛879-884 ص .قباسلا ردصملا ،يوكزألا - 4

 .(م1873 / ه 1290 ت) .دمحم نب ديمح "قيزر نبا ؛47 ص .قياسلا ردصملا .رثؤملا وبأ - ك

 :طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو . ط رماع معنملا دبع :حت .نامع ةمئأ ركذ يف ناعمللاب عئاشلا عاعشلا

 ص م8

 .866ص ؛قباسلا ردصملا .يوكزألا - 6
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع ىف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام .ازا

 .(ه278) يكزإ ةكرعم يف ريخألا لتقم ىلإ ىدأ يذلا رمألا ىسوم نب ىسوم

 ةنس ةريهشلا عاقلا ةكرعم يف نافرطلا ىقتلاو ةيرازنلاو ةيناميلا نيب فالخلا دادزا

 داجنتسالا ىلإ مهنم نيميعز تعفد ىربك ةميزهب ةيرازنلا اهيف ينم يتلاو (ه275)

 ميمت نب نازع مامإلا لتتو نامع لالتحا نم نكمت يذلا .سابعلا ينب ةالو دحأب

 نامع يف يسايس نايكك ةيناثلا ةيضابإلا ةمامإلا كلذب ايهنم .م893/ه280 ةنس

 .'نامزلا نم نرق نم رثكأ تماد يتلا ةمامإلا كلت

 تدأ كلام نب تلصلا مامإلا لزع لوح ةداشملا نأ وه ةساردلا هذه ينعي امو

 ةعيبط لوح ةددشتملا قاتسرلا ةسردم نامع يف نيتيركف نيتسردم روهظ ىلإ

 ةديدع نورقلو ناتسردملا ناتاه تسكع دقو .ةلدتعملا ىوزن ةسردمو .ةمامإلا

 تابجومو مامإلا تابجاو ةلأسمو !اهطورشو ةمامإلا لوح ةفلتخم رظن تاهجو

 ئدابملاو ةوعدلا حور عجارت ىلإ ىضفأ يذلا يلبقلا ماسقنالا كلذك ."هلزع

 ىلإ ىضفأو .ةيلخادلا ةدحولاب ىدوأ يذلا رمألا ةيلبقلا ةيبصعلا حلاصل .ةيضابإلا

 فوس ويرانيسلا اذهو .رمألا ةياهن يف ةلودلا طوقسو .ةيجراخلا ىوقلاب ةناعتسالا

 .!! ةيبرعيلا ةلودلا رصع يف ابيرقت ةروصلا سفنب رركتي

 يف تفلأ ىتلا بتكلا نم ريثكلا نأ وه ثحابلا فقوتسي يذلا رخآلا رمألاو

 ماسقنالا ةرتف ةديلو تناك ماظنلا اذه ليصافت قدأ ىف تلصف يتلاو ةمامإلا هقف

 /ه1190 :ت) دشار نب رماع نب دمحم ىلوعملا ؛864-874 ص .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 1

 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو .1ط .يمشاهلا دمحم نب ديعس :حت .نامع يف ترج رابخأو صصق (م6
 .123-130رص .م2007 : طقسم

 تلصلا مامإلا "لزع" ةيضق .ديعس نب يلع .يمايرلا :ىلإ عوجرلا نكمي ةيضقلا هذه لوح ديزملل 2
 /يرجهلا عبارلا نرقلا رخاوأ ىتح نامع ىلع ةيركفلا اهراثآو ةيسايلا اهجئاتن :يصورخلا كلام نب
 .م2006 : طقسم .سوباق ناطلسلا ةعماج .بادالا ةيلك .(ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر .يداليملا رشاعلا
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 نامع يف ةيضابالا ةمامإلا

 رمألا .ىوزن ةسردمو قاتسرلا ةسردم نيب نورق ةسمخ ةبارقلو اليوط دتما يذلا

 ةمامإلا رخاوأ يف ىرج امب رثأتلا قطنمل ةعضاخ ءارآلا نم ريثكلا لعجي يذلا

 ةلباق نكت مل ءارآلا ضعب نأ امك هب ارثأتمو عقاولل ايلات ناك صنلا نأ يأ ؛ةيناثلا
 .يب رعيلا مكحلا هدهش يذلا رصعلا يف يأ كلذ دعب قيبطتلل

 (م953/ه342 -م795/ه282) ةثلاثلا ةماصإلا -ج

 -م795/ه282) ةرتفلا يف ةمامإلا ةداعإ نم نامع يف ةيضابإلا نكمت

 غلب نيذلا ةمئألا نيب اعارص تدهشو .ةنلاثلا ةمامإلاب تفرع يتلاو (م953/ه2

 ءالؤه نأ لصاحلاو ."اماع نيتسلا ةيارق سابعلا ينب ةالوو امامإ رشع ينثا مهددع

 يف ثدحي ثيح ةلق الإ نيينامعلا نم مهرصني نم اودجي ملو ًافاعض اوناك ةمئألا

 .؟نييسابعلا ةهجاوم ىف اهتمئأ لذخت ةيعرلا نأ نايحألا نم ريثك

 عيمج مهل ندت مل كلام نب تلصلا دعب نم نيروكذملا ةمئألا مظعم نأ امك

 دحأ ىلعو "ضعب نود نادلبلا نم ضعب يف" ةدودحم مهتطلس تناكو نامع

 ىلع اهتردق مدعو ةثلاثلا ةمامإلا فعض ىدأ انه نم .““دحأ نود لئابقلا نم

 ةدتمملا ةرتفلا هذه لاوط اهلهأو نامع ةاناعم ىلإ ميلقإلا ةفاك ىلع اهذوفن طسب

 ىوقلا ددعت نم يرجهلا عبارلا نرقلا تايادبو يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ نم
 :'كلذ نمو ،نامع يف ةذفنتملا

 .111 ص .قباسلا عجرملا .يمشاهلا -

 .149 .148 ص قباسلا ردصملا ،ىلوعملا -

 .878ص .قباسلا ردصملا .ىوكزألا ِ

 .اهدعب امو110 .نامع خيرات يف زجوملا يزوف ؛123-132ص .قباسلا عجرملا .يمشاهلا -

 سس

 مل

 ايل

 مه
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 .(م930 /ه317- م893 /ه280) يؤل نب ةماس يتب -

 .(م966 /ه355 - م940/ه327) هيجو ينب -

 .(م1041/ه433-م999/ه390) مركم يتي -

 نامزلا نم نرقلا ةبارق نييسابعلا ىلع مهتطلس اوطسب نيذلا نويهيوبلا كلذكو
 ؛نامع ىلع ةطمارقلا عم عارص يف اولخد نيذلا !(م1055/ه447 - م945/ه334)

 .'نامع دض تامجه ةدع نش ىلإ نورخآلا دمع ذإ

 زورب تدهش .يسايسلا اهفعض مغر ةثلاثلا ةمامإلا نأ رمألا يف ظحالملاو

 تدعو ةيعرشلا مولعلا عورف ىتش يف ةمخض تافلؤم اوكرت ءاملعلا نم ةعومجم
 ىلإ انه ريشن نأ يفكيو ،ءاملعلا نم مهدعب ءاج نمل اساسأو اروحم مهتافلؤم

 يبعانلا ديعس نب دمحم ديعس وبأ :لوألا ةرتفلا هذه يف ارهظ نيريبك نيبطق
 باتك هتافلؤم نم "يرجهلا عبارلا نرقلا يف نامع ءاملع رابك نم وهو .يمدكلا

 .يروباسينلا رذنملا نبال فارشألا باتك ىلع هبيقعتو إربتعملا باتكو ةماقتسالا

 ىسوم نب ىسوم نيب تناك يتلا ثادحألا يف ةيناوزنلا ةسردملا بحاص وهو

 .؟ه361 ماع دعب هتافو تناك ،كلام نب تلصلا مامإلاو رظنلا نب دشارو

 ءاملع نم ،يولهبلا ىميلسلا ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ يناثلاو

 :هتافلؤم نم ،ثادحألا ىف ةيقاتسرلا ةسردملا هيلإ بسنت "يرجهلا عبارلا نرقلا

 باتكو !ةنزاوملا باتكو .دييقتلا باتكو .ةكرب نبا عماجب فورعملا عماجلا باتك

 ..ه342 ماع دعب ىفوت ،رثألا ىف ةرينك ىرخأ لئاسر هلو .أدتبملا

 .136ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا - 1

 ؛282ص ٠ !ج .قباسلا عجرملا .يشاطبلا ۔-2

 . 295ص .قباسلا عجرملا ؛ىشاطبلا -3
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 نامع يف ةيضابإلا ةسام الا

 متي مل هل هعابتأ نالذخ دعب (ه342 -ه328) ديلولا نب دشار مامإلا لازتعا عم

 رشع يداحلا يرجهلا سماخلا نرقلا تايادب ىتح نامع ىف ديدج مامإ باختنا

 رداصملا يف ةرتفلا هذه نع رابخألا مادعنا كلذ ىلع ةلدألا مهأ لعلو ."يداليملا

 نامع ثادحأ ركذ نع نومجحي ةريثك نايحأ ىف بهذملا ىخرؤم نوك ةينامعلا

 .ةمئألا ريغ مكح تحت نوكت نيح

 (م1183/ه579-م1016/ه407) ةعباولا ةعاصإلا -د

 نوكيل " 1016/ 7 هنس ىصورخل ١ ناذاش نب ليلخل ١ مامإلا بيصنت ءاج

 اهيفو .(م1183/ه579 - م1016/ه407) ةعبارلا ةمامإلاب هيلع حلطصا ام ةحتاف

 ديعس نب دشار يناثلا مامإلا لواحو .هيوب يني ةالو مركم ينب عم مادصلا عقو

 فقوملاو تلصلا مامإلا لزع ةلأسم لوح فالخلا ءاهنإ (ه445-ه425) يدمحيلا

 يذلاو روشنملا وأ نايبلا هبشي ام بتكف .رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم نم

 فوقولا ىلإ يعادلاو .(ه361 دعب : ت) ىمدكلا ديعس يبأ خيشلا راكفأ هيف ىنبت

 افقوم اهيف اونبتي نأب نيمزلم ريغ سانلا نأو .اهيف ضوخلا مدعو ةلأسملا هذه يف

 موي ءاملعلا نم ةلمج نايبلا ىلع قداص دقو .ثادحألا يرصاعم ريغ مهنوكل انيعم

 '.م1052 رياربف 21 /ه443 لاوش16 سيمخلا

 نيتسردملا عابتأ نيب فالخلا رمتسا ثيح رمألا مسحي مل نايبلا اذه نأ ريغ

 ةيناوزنلا ةسردملا لثمي امهدحأ نامع ىف نيمامإ دوجو دح ىلإ رمألا لحفتساو

 .153ص .قباسلا ردصملا ۔يلوعملا -

 .296ص .ةقحتلا ،ىملاسلا -

1 

2 

 .147ص .قباسلا عجرملا .يمشاهلا - 3
 .316 .315ص .ةفحتلا .يملاسلا - 4
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع ىق ةطلسلا ىلع عارصلاو ةماما

 زوجت ال يتلاو بهذملا ئدابم عم ىفانتي يذلا رمألا .ةيقاتسرلا ةسردملا رخآلاو

 .رصملا سفن يف نيمامإ دوجو

 ةمئألا نم وهو "يصورخلا هللا دبع نب ناسغ نب دمحم مامإلا ةافو دعبف

 ةمئأ نم وهو داجن نب ىسوم نب يلاعملا يبأ نب ىسوم مامإلا جرخ ةيناوزنلا
 رطيسو ناذاش نب كلام نب دمحم كلملا فقوملا لغتساف .ىوزن ىلإ ةيقاتسرلا

 موي “هوب ةبقع” ةكرعمب ىهتنا يذلاو نيفرطلا نيب مادصلا عقوف ،قاتسرلا ىلع
 بهذيو .'ىسوم مامإلا اهيف لتق يتلاو .م1183 وينوي 23 /ه579 رفص 29 ءاعبرألا

 ىلع اولوتساف ةصرفلا ناهبن ونب لغتسا ةعقاولا هذه دعب هنا نيثحابلا نم ديدعلا

 ."مهتلود تماقو ىوزن

 براقي ام ترمتسا دقف نامع خيرات يف تارتفلا لوطأ نم دعت ةيناهبنلا ةرتفلاو

 ىثارولا مكحلا ةماقإ كلذب ةنلعم (م1617 ه1026 -م1154/ه579) نورق ةسمخلا

 مهتعاطتسا مدعو ءاملعلا فعض عمف .ةقباسلا نورقلا ةليط نامع هفرعت مل يذلا

 هنع جتن امو تلصلا ةيضق لوح مهفالخو .ةعيبلا ماظن ىلإ ةبيهلا ديعت ةدايق زاربإ
 اوعاطتسا ءامعزك ةنهابنلا روهظ ىلع دعاس كلذ لك .ةمئألا يف ددعتو ماسقنا نم

 ةمئألا نم ددع بيصنت مهمكح ةرتف تفرع دقف كلذ عمو .دالبلا ىلع بلغتلا

 ىلإ يوكرألا ريشيو .ةنهابنلا كولملا عم عارص يف ةريثك نايحأ يف اولخد نيذلا
 . .161ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا - 1

 ةعماج .ةينامعلا تاساردلا زكرم .ا ط.ناهبن ينب دهع يف نامع .رصان نب هللا دبع .يثراحلا - 2

 . 16كص قباسلا عجرملا .ىمشاهلا ؛153ص زجوملا .يزوف ؛42ص .م04: طقسم .سوباق ناطلسلا

 ه513 -ه401 ) ةرتفلا لالخ نامع ىف ةيفاقثلاو ةيسايسلا لاوحالا .دمحأ نب باطخلا .يدنكلا - 3

 :طقسم .سوباق ناطلسلا ةعماج .بادآلا ةيلك .(ةروشتم ريغ) ريتسجام ةلاسر .(م1 1 19 - ما0/

 .49رص .م.7
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 نامع ق ةيضابإلا ةماع الا

 نينسلا هذه نيب ام ناك هنأ الإ ةنس ةئامسمخ ىلع ديزي ناك مهكلم لعلو" :كلذ

 .'“ىرخأ نادلب يف ةمئألاو ،نادلبلا نم ءيش يف كولم ةنهابنلاو ةمئألل نودقعي

 (م1557/ه964-م1406/ه809) ةسصاخلا ةماصإلا ه

 .ةم1406/ه809 ماع يف ةسماخلا ةمامإلا ءايحإ يف ةيضابإلا ءاملعلا حجن

 ىلإ اهميسقت نكميو .ةلصاوتم نكت مل اهنكل نامزلا نم نرق نم رثكأ تمادو
 يف ةمامإلا تلقتسا امنيب ۔ىلوألا ناهبن ينب ةنطلس عم ىلوألا تنمازت تارتف ثالث

 ..ندملا نم اهاوس نود ىوزن يف ةمئألا رقتساو .ةثلالاو ةيناثلا نيترتفلا

 فالخلا عقو '(ه962 - 942) ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب مامإلا مايأ يفو

 يف مهعيمج اولخد نيلاوتم ةمئأ ةثالث بصن ىلإ دادم نب دمحأ خيشلا داق يذلا

 ناميلس ني ناميلس نب نسحم نب ناطلس فقوملا لغتساف \تاكرب مامإلا عم عارص
 احتتقم ؛أم1556/ه964 ماع ىوزن ىلع رطيس ثيح هدادجأ مكح داعأو .يناهبنلا

 يهو “(م1617/ه1026 - 1556/ه964) ةيناثلا ناهبن ينب ةلودب فرع ام كلذب

 لبق لخادلا نامع يف ةيسايس ةوظح اذ هرابتعا نكمي يذلا ريخألا يلحملا نايكلا

 .ثيدحلا رصعلا علطم ةبراعيلا ةلود زورب

 نم ددعب جورخلا ثحابلل نكمي زجوملا يخيراتلا حسملا اذه لالخ نم

 .916ص .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 1

 .169ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا ؛913ص .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 2

 .19كص .قباسلا عجرملا .يمشاهلا - 3

 .920ص .قباسلا ردصملا .يوكرألا - 4

 , .396ص .ةفحتلا .يملاسلا ؛180ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا - 6

 .(م1617/ه-1026م1556/ه964) نامع يف ةيناثلا ناهبن يني ةلود .فيس نب دلاخ .ي رماعلا - 6

 امو 45 ص .م9 : طقسم سوباق ناطلسلا ةعماج بادآلا ةيلك .(ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر

 .اهدعي
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 ينامعلا عضولا يف قيبطتلا عقاو عم يسايسلا ركفلا هذه لعافت لوح طاقنلا

 :ةيعامتجالا هتبيكرتو

 يف ءاوس ىروشلا ساسأ ىلع مئاق ةيضابإلا دنع ةمامإلا ركفو رهوج نإ -
 نكي مل أدبملا اذهو تارارقلا ذاختاو ةلودلا نأش عم يطاعتلا وأ مكاحلا رايتخا

 فرعلل زرابو يوق دوجوب لوقلا نأ ريغ .ردقألاو حلصألا رايتخا ثيح نم ابيغم

 يناطيربلا ثحابلا هركذ امو هراكنإ نكمي ال رمأ ةمامإلا خيرات باش يلبقلا

 نأو ةمامإلا ركفو ةليبقلا فرع نيب لدابتملا ريثأتلا لوح ةللنم٥م نوسنكلو

 يف اريبك ارود ةليبقلا يدؤت نأ يرورضلا نمف ايلبق اعمتجم ينامعلا عمتجملا نوك
 .ةحصلا نم ريثكلا هيف لوق .'ثادحألا مسر

 دمحيلا رئاشع ةنميهب هتيمست نكمي ام تدهش ةبراعيلا ءيجمل ةقباسلا ةرتفلاف

 ىمسم تحت اليوط اثحب درفي يصورخلا فلخ نب ناميلس ثحابلا دجن ثيح
 م8/ه2 ق فصتنم نم ةدتمملا ةرتفلا نأ ىلإ ريشي هيفو 6“نامع يف دمحيلا ةلود"

 ةليبقلا هذه نم دارفأل اهيف بلاغلا يمامإلا مكحلا ناك م16/ه10 ق رخاوأ ىلإ

 يلاوحب مهددح نامع يق مهريغ نم دارفأل اهيف مكحلا ناك ةزيجو تارتف ءانفتساب
 ."طقف لاجر ةينامث

 ناك مكحلا نأ ىلإ ةراشإلا يف يرجحلا ردب ثحابلا هسفن هجوتلا يف ريسيو
 نم يلبق مكحلا رهوج نأ ةقيقحلا نكل ةينيد تناك ةرهاظلا ةفصلا نأ مغرف .ايلبق

 لوطت دق ةليوط تارتفل هب رثأتستو ةنيعم ةليبق هب درفنت ثيح .ةيسايسلا ةيحانلا

 .284 ص .قباسلا عجرملا كنوسنكلو - 1

 ةودن داصح .م1560 - 791 / ه175-967 نامع يف دمحيلا ةلود .فلخ نب ناميلس ،يصورخلا - 2

 .305كص !م1980 : طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو \ا ط .1جم .ةينامعلا تاساردلا
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 نامع يف ةيضابالا ةمامع .الا

 يرورضل ١ نم نكي مل بهذمل ١ ركفب يره اظلا كسمتلا يف ان اعمإو رصقت دقو

 ريغ ."ةليبقلا نع جرخي ال نأ مهملا امنإ .ةدحاولا ةرسألا راطإ ىف مكحلا ثيروت

 ردجألا رايتخا ثيح نم ىروشلا قطنمل اعضاخ ناك رايتخالا نأ دكؤيو دوعي هنا

 ."دمحيلا ىلإ نيمتنملا نم

 اهيف بتاعي م9/ه3 نرقلا ىف تومرضح ةمئأ دحأ اههجو ةلاسر ىف دجن امك

 رخآ ىلإ ةرسألا دارفأ دحأ نم ةمامإلا مهليوحت اهنم رومأ ةتالث ىلع ازكرم نيينامعلا

 ىلع نللانمء٥ص نوسنكلو قلعيو ..لضفلا لهأ نم اهقحتسي نم اهئاطعإ نم الدب

 ةيفيك رهظت اهنأل ةماه ةلالد تاذ ةيرهوج ةطقن لكشي رمألا اذه نإ لوقلاب كلذ

 امئاد مستا نيرشعلا نرقلا فصتنم ىتحو ةمامإلا خيرات نألو .ماكحلا ةوق روطت

 .'دمحيلا رئاشع ةنميهب

 ةرتفلا كلت ىلإ رظنلا بجاولا نم هنأ الإ اهتهاجوو ءارآلا هذه ةيعوضوم مغر
 ىف مكحلا ةمظنأ ىلع بلاغلاف رصعلا كلذ عقاو عم ىشامتي روظنمب ةيخيراتلا

 يثارولا مكحلا وه مهريغ مأ نيملسملا نم ءاوس نامزلا كلذ تاعمتجم عيمج

 ةمامإلا هذه ىف ىروشلا ةدعاق قيبطت ةجرد تناك امهمو .ةفلتخملا هتايمسمي

 ةيومألا ةيزكرملا ةيمالسإلا ةفالخلا ىتلود نع ريبك لكشي ةزيمتم ىقبت اهنأ الإ

 ةفالخلا موهفم دعبأ ايثارو ايكلم امهيف مكحلا ناك نيتللا نيترصاعملا ةيسابعلاو
 . ىمالسإل نيدل اهددح امك هرهوجو هتقيقح نع ةيمالسإل ١

 قافخإو حاجن ةمامإلا مكحل يسايسلا خيراتلا يف ىروشلا نامع .دمحم ني ردب .يرجحلا - 1

 .83 ص .م2002 :طقسم فلؤملا \اط .ه1024 -ه132 ةبرجتلا

 .8 ص قباسلا عجرملا ۔2

 .27 ص .قباسل ١ عجرمل ١ 6نوسنكلو -3

 .289 ص .قباسلا عجرملا ۔ 4
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 تناك نكلو ةدحاو ةليبق نكت مل دمحيلا نأ رابتعالا يف ذخألا بجي كلذك

 ءانبألا مكحلا ثراوت نأ ثدحي ملو .ةليبق نم رثكأ هراطإ يف يوضنت فلح ةباثمي
 لكشب خالسنالا يف ةيناكمإ ركفلا اذه يرظنمو ءاملعلل نكي مل انه نم .ءابآلا دعب

 يفرط نيب راودألا ميسقت لوح عامجإلا هبشي ام لصحف .عقاولا اذه نع يئاهن

 .ةيرازنلا نم لامشلا برعو .ةيناميلا نم بونجلا برع امهو ةيلبقلا ةبيكرتلا
 رايتخالا قح يناثلا قيرفلا نم ءاملعلا حنم نيح يف لوألا قيرفلا نم ةمئألا ناكف

 يناميلا بزحلا ناك رصعلا اذه ةغلبو .ةينيدلا ةسسؤملا سأرتو ةمئالل يلعفلا

 امو :ةيعيرشتلا وأ ةيئاضقلا ةطلسلاب يناندعلا بزحلاو ةيذيفنتلا ةطلسلاب كسمي
 قفاوتلا اذه بوشي للخ يأو .ةينطو ةدحوو رارقتسا يف دالبلاف كلذك عضولا ماد

 .روهدتلاو عارصلا ىلإ عضولاب يدؤي

 نم عبارلا ءزجلل هقيقحت ةمدقم يف يثراحلا دمح نب ملاس ةمالعلا صخلي -

 :ةفقاوم ةثالث ىلإ كلام نب تلصلا لزع ةيضق لوح ءارآلا عرشلا نايب باتك

 .هلبق مامإ ةمرح هكاهتناب لزعلاب مئاقلا نم ةءاربلا :لوألا
 لزتعا تلصلا نأو .قحب مئاق هنأ هرمأ نم رهاظلا نأل ؛مئاقلا ةيالو :يناثلا

 .هاضرب ةمامإلا

 .مهرمأ يف لاكإلل مهنع فوقولا :ثلانلا

 ناتسردملا تزرب ءارآلا هذه نم يأر لوح قيرف لك قدنخت لالخ نمو

 .23ص .قباسلا عجرملا 6نوسنكلو 1

 .76 ص .ةيفاقثلاو ةيسايسلا لاوحألا .يدنكلا - د

 ثارتلا ةرازو ٠ 1ط .4حج .يثراحلا لمح نب ملاس :حت .عرشلا نايب .ميهاربإ نب لمحم .يدنكلا - 3

 .6 ص ؛م1984 : طقسم .ةفاقنلاو ىموقلا
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 نامع ىف ةيضابالا ةمامالا

 نأ ضعبلا هاري ام مغرو (ثلاثلا يأرلا) ةيناوزنلاو (لوألا يأرلا) ةيقاتسرلا

 ةفاقثلا راهدزا يف اتمهاس ةساردلاب نيتريدج نيتيحص نيترهاظ اتناك نيتسردملا

 نمف ء'يركفلا بناجلا يف راتآ نم هافلخ اميف يباجيإ رثا امهل ناكو ،نامع يف
 ةرتفلا كلت يف نامع يف ةيسايسلا ةايحلا ىلع ةيبلس راتآ امهل ناك كش نود

 اهدقفأ امم ةيلخادلا ةايحلا كسامتو ةينطولا ةدحولا فاعضإ ىلع تلمع ثيح

 بتك عقاو ماسقنالا نأ ودبيو .اهددهت تناك يتلا راطخألا مامأ دومصلا ةيناكمإ

 تماق (يناوزنلا-يقاتسرلا) نيبزحلا نيذه فعض عمف هلظ يف شيعلا نيينامعلل

 امه نيديدج نيبزح عارص عم اهمايأ رخاوأ يف ىرخألا يه طقستل ةبراعيلا ةلود

 نإو ىتح وحمت وأ يفتخت نأ نكمي ال ةيخيرات ةريسم يهو (يوانهلا -يرفاغلا)

 .تاقوألا ضعب يف ترمض

 .يمامإلا ماظنلا ةيلكيه ىف ةريطخو ةمهم ةلأسم ىلإ تافتلالا بجي اريخأ -

 قيقد فيصوت كلانه سيلو ،يمسرلا موهفملاب ةيراشتسا ةئيه دجوت ال ةيحان نمف

 ءاملعلاو ةمئألا نيب ةقالعلاب هتيمست نكمي ام لعجي يذلا رمألا ءاملعلا تايحالصل

 ربع نيتسردملا نيب اقباس هيلإ راشملا عارصلاف .هدنع الوطم فوقولاب اريدج ارمأ
 نيتطلسلا نيب ةقالعلاو ،نيدلا ءاملعل يسايسلا رودلا نع هنم ةريبك هجوأ يف

 ىلإ دوقي دق نيتطلسلا نيتاه نيب عارص يأ نأ يلجلا رمألاو .ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا
 .ةريطخ تاعبت نم هبقعأ امو ،تلصلا مامإلا لزعل ةبسنلاب ثدح امك ةيثراك جئاتن

 ةمظنمب نوكي ام هبشأ اوناك ةمامإلا ةسسؤم لظ ىف ءاملعلا نإ لوقلا نكمي

 ديعس يبأ" ركف يف تاءارق ةودن .هركفو هتايح يمدكلا ديعس وبأ مامإلا .دوعس نب دمحأ .يبايسلا - 1

 .26 ص .ةيفاقثلاو ةيسايسلا لاوحالا .يدنكلا :26 ص .م2006 :طقسم .ييدالا ىدتتملا .2ط .“يمدكلا
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 ةبراعيلا ةلود وخاوأ نامع يك ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام ,الا

 نأ ريغ ،'ةصاخلا اهتاقلح يف ةلوزعم ةيملع ةعامج درجم اوسيلو .ةطضن ةيسايس

 ءامعز عم نواعت ةماقإ بوجوب يعوب نوكردي مهنم لعج ءاملعلا رود ةيرهوج

 بكترا نمم ءامعزلا ءالؤه ناك ولو ىتح مهتيجولويديإ ىلع ظافحلا لجأل لئابقلا
 ."رئابكلا

 ةلمح سأر رباج ىبأ نب ىسوم ةمالعلا امهلطب ناك نيلاثم يف كلذ حضتيو

 رظنلا نب دشار دض هجورخ يف كلملا دبع نب ناسغ عم كرتشا نيح لوألا 5ملعلا

 نم هدييأت ىلإ هعابتأ اعد ىسوم خيشلا يأ- هنأ ريغ هتريس دمحت مل رئاثلا نأ مغر

 ."“هنم ملظأ وه نم ىلع ملاظلا عم جورخلا زوجي" هنأ يعرشلا أدبملا قلطنم

 لئابقلا ةداقو ءاملعلا نيب بذجلاو دشلا ىلع يوق ليلد وهو ىناثلا لاثملاو

 دعبي ىسوم خيشلا دجن ثيح نافع يبأ نب هللا دبع نب دمحم بيصنت مت نيح

 ةمامإلا بصنم عب رت مهدحأ لواحي ال يكل ؛نامع ءاحنأ يف مهقرفيو .لئابقلا ةداق

 يف ظحاليو ."لاوحألا لقأ يف بسانملا صخشلا رايتخا ىلع ريثأتلا ىتح وأ

 ةافو دعب ءاملعلا نيب قافتالا مت نيح يسايسلا رودلاو ذوفنلاب مهكسمت رخآ لاثم

 عامتجا لبق ىحجنفلا هللا دبع نب ناسغ هتفيلخ نييعت يف بعك نب ثراولا مامإلا

 .؟ىلبقلا مهذوفن اورسخي الئل رئاشعلا ءاسؤر

 ىتلا تابذاجتلا نم ايلاخ نكي مل ءاملعلا هب عتمت يذلا ذوفنلا اذه نأ ريغ

 ىتح ةينامعلا ةلودلا تاروطتو ءاملعلاو ةمئألا نيب ةقالعلا .ناميلس نب نمحرلا دبع "يملاسلا - 1
 .32ص .م2002 ليربا .30ددع .ىوزن ةلجم .م16/ه0 نرقلا ةياهن

 .37 ص هسفن -2

 .106ص .اج }ةفحتلا .يملاسلا - 3

 .856رص .قباسلا ردصملا .يوكرألا - 4

 .120ص .1ج .ةفحتلا اسملاسلا - 6
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 نامع يف ةيضابالا ةمامالا

 اماسقنا نورهظي ءاملعلا نأ انملع ام اذإف .مهسفنأ ءاملعلا بلاغلا يف اهببس نوكي

 هلوح بعتت روحم اهرابتعاب .ةمامإلا ةيهامو ةعيبط لوح ريظنتلا يف مهنيب اميف

 ال قيبطتلا نأ نيبت .ةيمالسإلا سرادملا عيمج نيب تافالتخالا هيف رثكتو ءارآلا

 .قمعأو ربكأ تاماسقنا لمحي ةلاحم

 يف قرافلاو ءاملعلا تايحالص لوح لاؤسلا حرط نكمي رخآ بناج نم

 نم هعضوو مامإلا ةيهامب انايحأ تددح نإو يهو }هسفن مامإلا ةناكمو مهتناكم

 ةيلصفملا ةيضقلا يف زرب ماسقنا نم لخي مل رمألا نأ الإ فعضلاو ةوقلا ثيح

 ةمئألا تايحالص نيب قرفي ءادتهالا هباتك يف يدنكلا اذهف تلصلا لزع يأ

 نم مهريغك نيلداعلا ةمئألا ةعاط ءاملعلا ىلع بجو املاطف .ءاملعلا تايحالصو

 ءاملعلاف كلذ بجوي ام مهنم ردب اذإ الإ .ةمئألا لزع مهل زوجي ال مث نمو ؛ةيعرلا

 امنود اوءاش ىتم هريغ بيصنتو هلزع مهقح نم سيلو هرمأب نورمتأيو مامإلل نوعبات
 مزلي ةلزنمب مامإلا نوكي نأ لاحملا نم مث ...” هتعاط موزلو مامإلا ةطلسل رابتعا

 نإف .هيلع ميدقتلا مهل زوجيو رهاظلا مكح يف هتعاط -ءاملعلا -نيملسملا ةعامج

 نأ هيف كش ال يذلا حيحصلا لب }لوصألا ماكحأب ةفراعلا لوقعلا يف فانتم اذه

 .وه الإ هتعاط ةيعرلا مزلت مكاح الف .رهاظلا مكح يف ةتباث هتمامإ تناك ام مامإلا

 لاوزل ةبجوملا بابسألا دحأ مامإلا ىلع رهظي ىتح !مهيلع امكاح وه هلعج نم وأ

 ءاملعلا ىلإ رمألا عجريو مامإلا ةعاط طقست كلذ دنع .“هتيعر يف ةرهشلاب ةمامإلا

 .هريغ ميدقتو هلزع يف

 لوسرلا ةريس نم بختنملاو ءادهإلا باتك .(م1162/ه557:ت) هللا دبع ني دمحأ .يدنكلا - 6
 103۔-ص .م5 : طقسم .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو ©}ا1ط .نامع ءاملعو ةمئأو مالسلاو ةالصلا هيلع

14. 
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 ةبراعيلا ةلود وخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 عازنلا ديعص ىلع ءاوس رتوتلا نم ريثكلا تدهش ةبراعيلا رصعل ةقباسلا ةرتفلاو

 ةناكملا يوذ نم نيد ملاع لتق ىلإ رومألا تلصو ىتح .ءاملعلاو ةمئألا نيب
 (ه513 ۔ ه472) ىلع نب دشار مامإلا ةبراحم يف ثدح امك .مامإلا وه لتاقلاو

 نيب عارصلاب ةقلعتملا ثادحألا امأ .3 ماع ىسوم نب داجن ةمالعلل هلتقو

 نع ثيدحلا دنع اهضعب ىلإ ريشأ دقو !اهرثكأ امف ةليبقلا تاماعزلاو ءاملعلا

 رواحملا هذه نأ رمألا يف مهملاو .ةبراعيلا رصع تقبس يتلا ةفلتخملا تامامإلا

 -ريبعتلا حص نإ - يمامإلا ماظنلا ناكرأف .ةيبرعيلا ةمامإلا ةلثامم ةروصب اهتدهش

 ` .لئابقلا ءامعزو ءاملعلاو ةمئألا ثلثملا اذه ىلع ةمئاق

 .323 ص .1ج .ةفحتلا .يملاسلا - ا

  

 



 لوألا لصقتلا

 ةبراعلا رصع يك ةمامع إلا

(م1749/ه1162-م1624/_ه1034)



 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يق ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام .الا

 ةبر اعيل ا ةل ود م ايق

 اهيف ةمامع .الا لحارم و

 مايقو م1617/ه1026 ماع ةيناثلا ناهبن ينب ةلود رايهنا نيب ام ةرتفلا تدهش

 عيمج لاط ةينامعلا ةلودلا ةينب يف اداح اماسقنا م1624 /ه1034 ماع ةبراعيلا ةلود

 امب دحاو لك لقتسا نيذلا اهخويشو اهتالو دي يف نامع تعزوت ثيح تالاجملا
 .'يعامتجالاو يداصتقالاو ينمألا بارطضالاو ملظل داس كلذك .ةطلس نم هتحت

 يف روبجلا تارامإ اهنمف .ةرتفلا هذه يف ةمئاق تناك يتلا تارامإلا مهأ امأ

 ديعس يبأ نب دمحم نب فيس خيشلا ماقأ نيح يف .ةنطابلاو .ةيقرشلاو ةرهاظلا

 يريمعلا ناطلس نب ريمح نب ريمع كلملا رطيسو .اهلوح امو الهب يف ةرامإ يئانهلا

 يب رعيلا رطيسو .لئامس ىلع يريمعلا ناطلس نب نانس نب عنام خيشلا همع نبا مث
 مكح تحت ةرامإ قاتسرلا يفو .لخن ىلع ناطلس نب برعلا يبأ نب ناطلس

 لئابقلا نم ددع قطانملا ضعب مساقتو "يبرعيلا برعلا يبأ نب كلام ناطلسلا

 هبلغأ ناكف لحاسلا امأ .نوصحلا نم ددع ىلع ىرخأ لئابق ترطيس نيح يف

 رياني يف زمره نم مهدرط دعب مهتاماكحتسا اوززع نيذلا نييلاغتربلا ةضبق تحت
.12 

 .946 .945ص .2ج .ةمغلا فشك .يوكزألا - 1

 دبع ىسرم دمحمو رماع معنملا دبع :حت نييديعسوبلا ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا .قيزر نبا 2 .
 .230ص ؛م2001 :طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو .ك ط .هللا

 .944 ص .2ج "قباسلا ردصملا .يوكرألا - 3

 .231 .230 ص !قباسلا ردصملا .قيزر نبا - 4

 5 - , .. , ع 2 ا : « ل =
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 اهيف ةمامالا لحارم و ةبراعيلا ةلود مايق

 عيمج ىلع ةيدرتملا عاضوألا هذه لظ يف رارمتسالا نكمملا نم نكي مل
 يه امم دالبلا جارخإ ةيفيك سرادت ىلع ملعلاو يأرلا لهأ لمع كلذل .ةدعصألا

 ناطلسلا ةفالخ لوح فالخلا بشن ثيح قاتسرلا يف ةصرقلا تحال مث هيف

 حيشرتب يقاتسرلا يصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلا مدقتف ؤبرعلا يبأ نب كلام

 ."هدج دعب قاتسرلل امكاح نوكيل دشرم نب رصان ىعديو كلام ناطلسلا ديفح

 قاتسرلل سيلو نامعل امامإ هبيصنت ىلإ رمألا اذه زواجت مت هل ديدشلا دييأتلا عمو

 بيصنت نأ قيزر نبا دروي ثيح اقبسم هل ريبدتلا ىرج دق رمألا اذه نأ ودبيو

 راشأ لباقملا يف .نيعبسلا مهددع غلب ءاملعلا نم ةلمج دي ىلع مت رصان مامإلا

 عم ،نوديزي وأ املاع نيعبرأ اوناك ةعيبلا اوديأ نيذلا ءاملعلا ددع نأ يملاسلا

 مهنيب تناك تارواشملاو تالسارملا نأ الإ ةعيبلل اعيمج مهروضح مدع حيجرت

 هذه دييأت يف ءاملعلا هبعل يذلا ريبكلا رودلا ىلجتي انه نم .قفاوتلا مت ىتح

 .هيب رمو رصان مامإلا مأ جوز يصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلا مهسأر ىلعو .ةعيبلا

 = م , 0 . م آ ن , 0 م, ع :

: .96 ,1972 : , 

 دبع :حت .دشرم ني رصان مامإلا ةريس .(م17/ه11 ق ءاملع نم) نافلخ نب هللا دبع .رصيق نبا - 1

 .19 ص .م2002 :ندنل .ةمكحلا راد .1ط .يسيقلا ديجملا

 .252ص .قباسلا عجرملا .يمشاهلا -2

 .230 ص نيبملا حتفلا قيزر نبا - 3

 .3 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا - 4

 .150 ص .3ج .نايعألا فاحتإ .يشاطبلا -
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام الا

 ربمفون / ه1034 ةنس مرحم رخاوأ ىف ىرج يذلاو ثدحلا اذه لكش كلذب

 عتمت امب دشرم نب رصان لوألا مامإلا لمع ثيح ةبراعيلا ةلود مايق نالعإ !124

 .همكح نم ىلوألا تاونسلا عستلا لاوط نامع ديحوت ىلع ةيدايق تافص نم هب

 مكاح عم هعارص كلذ نم .لخادلا يف ةفلتخملا ىوقلا عم اداح اعارص ضاخو

 فيس خيشلاو ."هتيفصت ىلإ ريخألا يف رطضا يذلا يريمعلا نانس نب عنام لئامس

 كلذل }هعم هدوهع ضقنو .ارارم مامإلا ضراع يذلا ىئانهلا ديعس ىيأ نب دمحم نب

 مده دعب نوصحلا ءانب نم ةءانه ىنب عنمب هيلع يئاهنلا راصتنالا دعب رارقلا ذختا

 نم حالسل ١ لمح ز اوج مدعو 6 الهب نصح ىلع ءاليتسال او مغيسو تيس دالب نصح

 .ةبراعيلا ةلود رخاوأ يف عارصلا ةرتف ىلإ امئاق لظيس يذلا رظحلا وهو .:مهلبق
 نامع قطانم ديحوت ىف اريبك ادهج لذب هنأ دجي رصان مامإلا ةريسل عبتتملاو

 هل ةديؤم فارطأ دوجو عم .هل نيئوانملا ةرثك مغر همكح نم ىلوألا تاونسلا يف

 لاوطو .“دمحيلا لاجرب فرعي امو ىقاتسرلا ىلبقلا لتكتلا اهلثمي .ةيادبلا ذنم

 ةدحولا هيف تلصو ىوتسم ىلإ لخادلا يف عاضوألا ةيوست ىلع لمع همكح ةرتف
 يذلا ىلاغتربلا لتحملا ةهباجم نم نيينامعلا تنكم ةريبك ةجرد ىلإ ةينامعلا

 ةنس دشرم نب رصان سسؤملا مامإلا ةافو عمو نامع يف ةدع قطانم نم يلجا

 .ثحرطمو طقسم يف ىوس دوجو نم نييل اغتربلل نكي مل 7 1649/ه 1059

 .9 ص .قباسلا ردصملا .رصيق نبا - 1

 .956 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكرألا -

 .117 ص .قباسلا ردصملا .رصيق نبا - 3

 .947 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا ؛!ا9 ص .قباسلا ردصملا .رصيق نبا 4
 .131 ص .قباسلا ردصملا .رصيق نبا - 6

 6 - , .. ط ! 0 0 . .. ن

 ج. ),1967(, 105.
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 اهيف ةمامالا لحارمو ةبراعيلا ةلود مايق

 مامإلا ادع ةبراعيلا نم مهلك .ةمئألا نم ةلمج نامع مكح ىلع كلذ دعب عباتت

 ةرتف ميسقت نكميو .(م1728/ه1140-م1724/ه1137) يرفاغلا رصان نب دمحم

 ةمئألا ةسمخلا ةرتف لمشو راهدزالاو ةوقلاب فصتا لوألا :نيمسق ىلإ رصعلا اذه

 تاعارصلاو نتفلاب فصتاف يناثلا امأ .(م1719/ه1131-م1624/ه1034) لئاوألا

 يذلاو (م1749/ه1162-م1719/ه1131) ةيجراخلا ىوقلاب ةناعتسالا عم ةيلخادلا

 .ةبراعيلا مكح طاقسإ هجئاتن نم ناك

 اهلالتحاو .ةينامعلا ةمألا ضوهن دهش ةبراعيلا مكح نأ هيف كش ال اممو

 نييوتسملا ىلع تازاجنإلا نم ديدعلا قيقحتو .ةيملاعلا ةطراخلا ىلع اماه اعقوم

 .ةريبك ةيرحب ةوق سيسأتو يلاغتربلا رمعتسملا درط نم يجراخلاو يلخادلا

 يتلا رثآملا نم كلذ ريغو "ريمعتلاو ءانبلاو داصتقالاو ةعارزلاو ملعلاب مامتهالاو

 ( .'ميظعلا مهيضام ىلع ةدهاش نآلا ىلإ تلاز ال يتلاو {ةيراعيلا اهفلخ

 يف ةرتفلا هذه يف ةمامإلا ركف قيبطت ىدم ىلع زكري ثحبلا عوضوم نوكو
 تامسلاو ،دهعلا اذه يف ةمامإلا راسم عبتت نإف .ةيعيرشتلا وأ ةيروتسدلا هصاوخ

 نأ اهمهأو تاظحالملا نم ددعب جورخلا ىلإ دوقي نأ نكمي اهيلع تلمتشا يتلا

 ال دق لحارم ثالثب بيرقتلا هجو ىلع رم دق يبرعيلا دهعلا يف ةمامإلا ماظن

 هذه تزيم ةضيرع طوطخ ةباثمب اهرابتعا نكمي هنا الإ ةلماش ةحضاو نوكت

 :يلاتلا وحنلا ىلع يهو .ةبرجتلا

 ةدحولا فحص راد .2ط .ايقيرفأ قرشو نامع ىف ةبراعيلا ةلود .ىلع ةشئاع .رايسلا :رظنا - 1
 .(م1624-1741) ةمكاح ةيضاي ةلئاع ةبراعيلا .ىحيوض نب دمحم نب دمح ىنايوضلا ؛م1992 :يبظوبأ
 .سنوت ةعماج .ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلك .خيراتلا مسق .خيراتلا يف هاروتكدلا ةداهش لينل ةلاسر
 .م2004 :سنوت
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 :اتالوألا ةلطرملا -أ

 لهأ ءاملعلا ديب اهيف رمألا ناكو .باختنالا يف ىروشلا أدبم قيبطتب تمستا

 ةلحرملا هذه نولتميةب راعيلا نم لئاوألا ةثالثلا ةمئألا نأ لوقلا نكميو .دقعلاو لحلا

 .(م1649/ه1059 -م1624/ه1034) دشرم نب رصان سسؤملا مامإلا نم ةيادب

 يف مث .(م1679/ه1090 -م1649/ه1059) كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا مث

 عمتج ا ثيح .(م1692/ھ4 ۔1679٨/ه1090) ناطلس نب برعلب مامإلا ةياهنلا

 ةمالعلا مهتمدقم يف نيدلاو ملعلا لاجر نم ةلث دشرم نب رصان مامإلا باختنا ىلع

 حلاص خيشلاو .يناهبنلا 'ناضمر نب دوعسم ةمالعلاو .يصقشلا ديعس نب سيمخ

 .ثنوريغك مهريغو ."يلمازلا ديعس نب
 يدصتلا يف اميسال هتءافكو .ةيوقلا رصان مامإلا ةيصخش هعبنم عامجإلا اذهو

 نم هنع رهتشا ام عم .ةبقحلا هذهل بسانملا لجرلا ناكف ،تابلقتلاو لكاشملل

 نيذلا ةمئألا لدعأ نم ربتعا ىتح !'نيدتلاو ةهازنلاو ةماقتسالاك ةديمح تافص

 .اهخيرات يف نامع مهتفرع

 دئاق لاوو .هيقف ضاق .(م1640 /ه1050 :ت) يناهبنلا ديعس نب دمحم نب ناضمر نب دوعسم - 1

 هل .ةيالولاو ءاضقلا ىلوتو تالمحلا نم ديدعلا داق .هيديؤم دشأ نمو رصان مامإلل نيعيابملا لئاوأ نم
 ص .3ج .نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .يدعسلا :رظنا .رصان مامإلا دهع يف يفوت ,رثألا يف ةرينك ىواتف

8. 

 رعشلل مظانو ضاق هيقف .(م1662/ه1073 :ت) يلوعملا يلمازلا دوعسم نب ديعس نب حلاص - 2

 نيب نم ناك ،كلام نب فيس نب ناطلسو دشرم نب رصان نيمامإلل ءاضقلا ىلوت .رصبلا فيفك أشن
 يروهشم نم وهو .ةاضقلاو ةالولا ةلئسأ ىلع بيجي ناكو .هل نيرصانملا نمو .رصان مامإلل نيدقاعلا
 | .184 ص ج .نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .يدعسلا :رظنا .ىوتفلل نيدصتملا نمو هنامز ءاملع

 هللا دبع نيمأ دمحم :حت .هلئابقو هنادلب جيلخلا .ب .س .زليام ؛ةص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا - 3

 .198 ص ؛م1986 : طقسم .ةفاقنلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو .3ط
 .963 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكرألا - 4

 .26 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يملاسلا - 6
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 اهيق ةمامالا لحارم و ةبراعيلا ةلود مايق

 نم هتلود نوؤش عيمج ةعباتم ىلع هصرح ىدم يف ريبك لكشب كلذ حضتيو

 ئدابملا نم ريثكلا اهيف دجوي ثيح !مهل هحئاصنو هتالول هتاباتكو هدوهع لالخ

 ايضاق ناك ءاوس مكاحلا ةبقارم ةرورضو لدعلا ةماقإ ىلإ اهيف ىعس يتلا سسألاو

 .!كلذ لك يف ةعيرشلا جهن قيبطتو سانلا رومأ عبتتو اهسفنل ايلاو وأ
 دقعلاو لحلا لهأ ديب لكوملا رايتخالا ىلع مئاقلا باختنالا جهنم رمتسا دقو

 .رصان مامإلا ابقعأ نيذللا نيمامإلا دهع ىف مكحلا ةرادإ يف ىروشلا قيبطت عم

 نم نيينامعلا نكم يذلا ىسايسلا رارقتسالا نم وج داجيإ كلذ رثأ نم ناكف

 .جراخلا عم ةقالعلاو ىلخادلا نأشلا يف تازاجنإلاو تاحالصإلا نم ريثكلا قيقحت

 مهدراطو }نامع نع نييلاغتربلا ءالجإ نم نكمت لوألا فيس نب ناطلس مامإلاف

 ٥لدعلا رشنو ءانبلاو ريمعتلا ىلع اي الخاد لمعو .ايقيرفأ قرشو دنهلا لحاوس يف

 جارختس او ‘ ىرقل ١ نم ديدعل ١ ريمعتو ئ نوصحل او عالقل ١ نم ريثكل ١ ء اشنإ مت ١

 . ةجالفألا نم "

 بجتحي مل !هتيعرب افوؤر ءاعضاوتم ناك هنأ مامإلا اذه فصو يف ءاج دقو

 ."اريغص مأ ناك اريبك لكلل عمسي "سانلا عم اطلتخم ركسع ريغب لقنتي ناكو .مهنع

 .هسابلو هرهظم يف هتيعر نع هسفن زيمي نكي مل هنا امك
 علطضا ىتلا ماهملا وأ هلامعأ يف لقي ال وهو ناطلس نب برعلب مامإلا هعبت مث

 يف ريمعتلا رودب ماقف .ماهملا سفن يف لمعلا لصاو دقف .نيقياسلا نيمامإلا نع اهب

 .اهدعب امو 27 رص هسفن - 1

 .239 ص .قباسلا ردصملا ،يلوعملا - 2

 .49 ص .2ج ةفحتلا .يملاسلا ؛241 .240 ص قباسلا ردصملا ء وعملا - 3

 .257 }256 ص ‘نيبملا حتفلا قيزر نبا - 4

 :يبظوبأ .يفاقثلا عمجملا .اط .يروخ ةدئاع :رت .م1602-1784 جيلخلا برع .ج. ب تولس - 6
 .190ص 3

, 
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام .لا

 ."مهتقحالمو نييلاغتربلا ةمجاهم ةيلمع لصاو امك .'نمألاو لدعلا رشنو لخادلا

 بابسأ لك اهيف رقو «نيربج يف ةريبك ةيملع ةسردم ءاشنإ يف لفلا هيلإ عجريو
 ىقش يف ءاملعلا نم ةلمج جيرخت كلذ جئاتن نم ناكف اهيبستنمل مامتهالاو ةحارلا

 .؛تالاجملا

 ةمئألا ءالؤه عاطتسا دقف ةلحرملا هذه يف ةريبك ةيمهأ تاذ لدعلا ةلأسم نإ

 هدمو ايلخاد مهذوفن طسب نم ةيعرلا نيب فاصنإلاو قحلاب مهمكحو مهلدعب
 سرغ يف رود نيدلاب مهمازتلاو مهتهازنو مهتماقتسال ناك امك ةعساش نكامأ ىلإ
 .مهئادعأ ىدل ةبهرلا ثعبو .مهيموكحم سوفن يف ةبحملاو مارتحالا

 يسايسلا ماظنلا ئدابم نم أدبمك مكحلا ةرادإ يف مهألا رمألا كلذ ىلإ فاضي

 يف ءاج دقف يأرلاب دارفنالا مدعو ،رومألا فلتخم يف رواشتلا وهو .ةمامإلا يف
 برع فصتي" :يلاتلاك ةرتفلا هذه يف نيينامعلا فصو ةيدنلوهلا ريراقتلا دحأ

 ءابرغلا عمو ضعبلا مهضعب عم مهلماعت يف ةوخنلاو مركلاو دولاو بيذهتلاب نامع

 لبق ةرشابم رارق يأ ذخؤي الو .اهب غلابم ةجرد ىلإ ةهازنلا ةياغ يف مهتافرصتو .اضيأ
 . “... ماعلا سلجملا روضح نم عيمجلا نكمت ىلإ دوعي اذهو .عيمجلا ىلع هضرع

 :ةيناثلا ةطرصلا - ب

 .ةدقعملاو ةضقانتملا ةغبصلا تاذ رومألا نم ددع ىلع ةلحرملا هذه تلمتشا

 ىلع لوألا ناطلس نب فيس جورخ نأ الإ ،تازاجنإلا مظعو ةمئألا ةوق مغرف

 .966 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكرألا - 1

 .208 ص .قباسلا ردصملا .زليام - 2

 .257 ص .نيبملا حتفلا .قيزر نا - 3
 .191 ص .قباسلا عجرملا .تولس ۔4



 اهيف ةمامالا لحارم و ةبراعيلا ةلود مايق

 باختنالا أدبم داعبإب اناذيإ لكش بختنملا يعرشلا مامإلا وهو برعلب هيخأ

 تعبط يتلا ةمسلا يهو "مكحلا ىلع عارصلل ةقباس وأ ةرذي داجيإو "ىروشلاو

 متي فوس اهتايثيحو مامإلا ىلع جورخلا ةلأسمو .هدهع رخاوأ يف يبرعيلا مكحلا

 .مكحلا ىلع عارصلا روذج نع ثيدحلا دنع عسوم لكشب اهل قرطتلا

 ۔م1692/ه1104) لوألا ناطلس ني فيس ةمامإ نأ وه انه مهألا بناجلاف

 ريشت رداصملاف ؛اهتيعرش ثيح نم كوكشلا نم ريثكلا اهباش (م1711/3

 ىلع بقوع مهضعب نأو .ةيقت رمألا يف لخد دقعلاو لحلا لهأ نم ريثكلا نأ ىل
 ةمامإب اكسمتم لظ ضعبلا نأ امك ديدجلا مامإلاب فارتعالاو ءالولا هئاطعإ مدع

 .هيخأ ىلع غاب ناطلس نب فيس نأ نوريو ؤتام ىتح برعلب

 ىلع جورخلا زاوج مدعو }ىروشلا أدبمل ريبكلا زواجتلا اذه رثأ نم دَح ام نإ
 رمألا ،لوألا ناطلس نب فيس مامإلا ةيصخش ةوق وه ،ثدح ريغب لداعلا مامإلا
 .يجراخلاو يلخادلا نييوتسملا ىلع ةلودلل ةوقلاو روطتلا ةيرارمتسا لفك يذلا

 .هتسايس ةوقو .هتريس نسح ىلع رداصملا تعمجأ رمألا هل بتتسا نأ دعبف

 ."ةلودلا رومأ طبض ىلع ةيلاعلا هتردقمو

 نب فيس مامإلا نأ فشتسي ايبسن ةليوطلا همكح ةرتف تايطعم لالخ نمف

 يتلا ةكرحلا كلذ ىلع ليلد ربكأو .ريبك حومط تاذ ةيصخشب عتمت لوألا ناطلس

 حومط يسايس جمانرب ينبت ىلع كلذ دعب هصرح مث ،برعلب هيخأ ءاصقإب اهيف ماق

 حتفلا .قيزر نبا ؛243 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا ؛967 ص .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 1

 .257 ص ؛نيبملا
 ،قيزر نبا ؛4 ص قباسلا ردصملا .يلوعملا .968 .7 ص قباسلا ردصملا .يوكرألا ۔ 2

 .259 ص .قباسلا ردصملا
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 ةبراعيلا ةلود رذناوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةصام ,الا

 ةوق سيسأت ىلع صرح ثيح ؛تالاجملا ىتش يف لامعألا نم ريغكلاب لفاحو
 كلذك ."ايقيرفأ قرشو يدنهلا طيحملا نيتهبج يف عراصت تناك .ةبراض ةيرحب

 ديدعلا قشو ءانبلاو ريمعتلاب مامتهالا ىلع لمع امك .ةلاعفو ةريبك ةيرب ةوق ءاشنإ

 قحتسا هلك كلذل ."اهتيوقتو ةراجتلا ميظنتو .اهعيونتو ةعارزلا عيسوتو .جالفألا نم

 هصرح عم .همزح ةدشو هلدعو هتمهب ضرألا هدييقت ىلع ليلدك“ضرألا ديق" بقل

 ."ةيعرلا فاصنإ ىلع

 -م1711/ه1123) يناثلا فيس نب ناطلس هنبا ةمامإلاب عيوب هتافو دعبو

 ةطلسل ةظوحلم ةدوع اهنيح يف ةلحرملا هذه تدهش ثيح "(م1719/ه131

 رايتخا رارق يف لحارلا مامإلل ريثأتلا نم ءيش دوجوب كشلا ةيناكم مغرف {ءاملعلا
 .نيزرابلا ءاملعلا نم ريبك ددع دي ىلع تناك مامإلا اذه ةعيابم نأ ريغ .هتفيلخ

 قلعتي امو .ةلودلا رومأ نم رمأ يف رخؤي وأ مدقي ال نأ هيلع طارتشالا مت اهيفو
 يتلا رومألا يف صاصتخالا لهأ ةراشتسا دعبو ءاملعلا يأرب الإ ةمألا نوؤشب

 يوتسم ريغ هنأ يأ فاعضلا ةمئألا ةناخ ىف هعضي يذلا رمألا .اهيف تبلا ديري

 ١ .ملعلا طرشل

 اهب ماق رومأ ىف هكارتشا هيلع نوذخأي مهنأل ؛هوباتتسا هيلع نيدقاعلا نأ امك

 .967ص .قباسلا ردصملا .يوكرألا -
 .245-247 ص .قباسلا ردصملا .ىلوعملا ؛968 ص .قباسلا ردصملا .يوكزألا -
 " ...105 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا -
 .968 ص .قباسلا ردصملا .يوكرألا -

 .117 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا -

 - هسفن ٠
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 اهيف ةمامالا لحارم و ةبراعيلا ةلود مايق

 فيس مامإلا ىلع ءاملعلا راكنإ نأ هنم جتنتسي يذلا رمألا ."هنم اهولبقي ملو هوبأ

 هيخأ ةافو دعب مكحلا يف عزانم هعزاني مل هنأ مغر ،تقولا اذه ىلإ ايقاب لظ لوألا

 ضرعم يفو .ةينامعلا ةلودلا زازعإل ةليلج لامعأو دوهج نم هب ماق ام مغرو برعلب

 ناطلس ةمامإ نأ ىلإ يحبصلا ريشب نب ديعس خيشلا ريشي ةعيبلا هذه ىلع هقيلعت
 اهيف اولخد نيدقاعلا نأل ؛هيبأ ةمامإ نم بجوأ رمألا رهاظ يف لوألا فيس نب

 ."هغلب امك اهيف ادوجوم نكي مل ةيقتلا مكح نأ يأ ،ربج نودو ةيرحب

 ناكف ةيصخشلا ةوق هيبأ نع ثرو يناثلا فيس نب ناطلس مامإلا نأ ودبيو

 .هدهع يف نمألا بتتساو {ةيلخاد ةضراعمب هباجي ملف .هدلاو دهعل ادادتما هدهع

 جيلخلا يف ينامعلا ذوفنلا عيسوت ىلع لمعو .نييلاغتربلا دض عارصلا لصاو امك

 ةينامعلا نوصحلا مظعأ دحأ ماقأو .؛ع1717 ماع ىلاوح نيرحبلا حتفف .يبرعلا

 يف يفوت ثيح اريثك لطي مل هدهع نأ ريغ .مزحلا نصح .ةبراعيلا دهع يف
 رخآ ربتعا دقو ."مكحلا هيلوت نم تاونس ينامث ةبارق دعب 1719 /ه1131 ماع

 تدقفو قاقشلاو عزانتلا ىلإ هدعب رمألا لآ ثيح .ةبراعيلا نم ءايوقألا ةمئألا

 .م2001 : طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو .4 ط .4ج .خيراتلا ربع نامع .دومح نب ملاس .يبايسلا - ا
 .17 ص

 .118 .117 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا - 2

 .260 ص .نيبملا حتفلا .قيزر نبا - 3

 .968 ص .قباسلا ردصملا .يوكرألا - 4
 :حت .يسبحلا ناويد .ةعمج نب سيمخ نب دشار .يسبحلا ؛248 ص .قباسلا ردصملا "يلوعملا - ك

 .اهدعب امو 60 ص .م1982 : طقسم .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو .لط ىسيع ميلعلا دبع

 .968 ص !قباسلا ردصملا .يوكزألا - 6

 نايعألا فاحتإ .دماح نب دومح نب فيس .يشاطبلا ؛!21 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا 7

 ةبتكم }.2ط .يمشاهلا ديعس نب دمحم نب ديعس :قيلعتو بيترت .3ج .نامع ءاملع ضعب خيرات يف
 .163 ص .م2004 :بيسلا .ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام .الا

 نيمصاختملا ءاقرفلا نيب ةبوعلألاب هبشأ رمألا راص ىتح .اهتناكمو اهتبيه ةمامإلا

 .نيرحانتملاو

 :ةثلاثلا ةطرصلا - ج

 نم ةلحرم ةبراعيلا دهع يف نامع تلخد يناثلا فيس نب ناطلس ةافو دعب

 هذه تلفح دقو .ةيلبقلا ران لعشأو .ةينطولا ةدحولاب ىدوأ يذلا قاقشلاو عارصلا

 لوصفلا يف ةساردلا روحم نوكتس يتلا تاروطتلاو ثادحألا نم ريثكلاب ةلحرملا

 جاهتناو ءاملعلا ةطلس فعض راثآ تدب دقف يمامإلا ماظنلاب قلعتي ام امأ .ةمداقلا

 ضعب ةصاخو لئابقلا ءامعز رصأ نيح !هئدابمو باختنالا سسأل رياغم بولسأ

 ناطلس ني فيس نوكي نأو ثيروتلاي ةمامإلا نوكت نأ ىلع قاتسرلا يف ةبراعيلا
 ."هرمع نم ةرشع ةيناثلا زواجتي مل ىتف ناك اذه فيسو ."هيبأل افلخ

 نيذلا ةماعلا ىدل تخسرت دق يفالخلا باختنالا ةلأسم نأ ادب انه نم

 ربتعي يذلا ةمئألا باختنا وهو ةمامإلا ناكرأ نم نكر مهأ يف نولخدتي اوحبصأ

 ىلع ناك ثدح ام نأ ريغ .هيف لخدتلا مهاوسل قحي ال .ءاملعلاب اصاخ انأش

 ريغ هلعجي هدحو رمألا اذه نإف ايبص ناطلس نب فيس نوكو ‘كلذ نم سكعلا

 هذه يف عقو يذلا ماتلا لاصفنالا ىدم كاردإ نكمي انه نم .مامإلا بصنمل لهؤم

 .يقيبطتلاو يلمعلا عقاولا نيبو .هقفو ركفك ةيمامإلا ئدابملاو سسألا نيب ةلحرملا

 ه

 .264 ص .قباسلا ردصملا .قيزر نبا !968 ص .قباسلا ردصملا .يوكرألا - 1
 ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو .2ط .روشاع حاتفلا دبع ديعس :حت .نامع لهأ خيرات .لوهجم فلؤم - 2

 .151 ص !م2005 :طقسم

 .250 ص .قباسلا ردصملا 6ىلوعملا - 3
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 اهيق ةمامالا لحارم و ةبراعيلا ةلود مايق

 عارصلل اروحم يناثلا ناطلس نب فيس ةمامإ حبصت نأل ةيادب ثدحلا كلذ ناك

 ودبيو إةيراعيلا مكح نم ةيقبتملا تاونسلا ةليط ضراعمو ديؤم نيب لاتتقالاو
 ةثارو ةلأسمب اقلعتم سيل يناثلا ناطلس ني فيس ةمامإ ىلع رارصإلا ببس نأ

 'ناطلس ني انهم اوحشر ءاملعلا نأل ؛ةبراعيلا نع جرخت مل ةمامإلاف طقف مكحلا

 اضيأ قلعتي رمألا نكلو .اضيأ يبرعي وهو (م1720/ه1133 - م1719/ه1131)

 طلستلا يف ناطلس نب فيس ةمامإ ىلع نيرصملا لئابقلا ءامعزو نيضراعملا ةبغرب

 ىلإ لوصولا ديري نم نأ ةجرد ىلإ رمألا لصو ىتح بساكملاو ةوظحلا لينو
 ايصو هسفن نلعي مث امامإ هبيصنت ىلع لمعيو فيس ةمامإ ديؤي مكحلاو ةطلسلا
 ىنعملا اذه ىلإ لصوت دقو ،فالخلا ةيادب ذنم حضتا رمأ وهو .هل ابئان وأ هيلع

 ريغ قاقشلا رهظ اوبكرف رطبلاو ربكلا لهأ خفتنا دقلو ...":هلوق يف يبايسلا خرؤملا

 نوطلستي دي ناطلس نب فيس دنع كلذب مهل نوكت نأ اذه نم مهضرغ لك .نيلابم

 موقت ال ةمامإلا نأ اوملع دقو .ءاملعلا نوضراعي مهلاب امف الإو .هللا دابع ىلع اهب

 ."“۔. ءاملعلا روحم ىلع الإ

 نأ دعبف .مكحلا ىلع ةياصولاب هتيمست نكمي ام ةلحرملا هذه تفرع انه نم

 ءامعز ضعبو قاتسرلا لهأ نم دييأتبو ؟ناطلس نب برعلب نب برعي ةكرح تدأ

 نم اجوزتم ناكو "يبرعيلا ناطلس نب برعلا يبأ نب كرابم نب دجام نب ناطلس نب انهم وه - 1
 .ةفحتلا يملاسلا ؛287 ص .عئاشلا عاعشلا .قيزر نبا :رظنا .لوألا ناطلس نب فيس مامإلا تنب ةخيش
 .122 ص .2ج

 .24 .23 ص .4ج .خيراتلا ربع نامع .يبايسلا 2

 ىلوت .يبرعيلا برعلا يبأ نب كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا نب برعلب مامإلا نب برعي وه - 3
 نب برعلب ةدايقب قاتسرلا لهأ هيلع راث ثيح ةنسلا ةبارق اهيف لظو .م1722/ه1134 نابعش يف ةمامإلا
 .قباسلا ردصملا .ىوكزألا :رظنا .م1723 سرام 21/ھ35 ةرخآلا ىدامج يف تام .يبرعيلا رصان

 .253 .252 ص .قباسلا ردصملا .ىلوعملا ؛اهدعب امو 972 ص .2ج
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام .الا

 ىلوألا يه ةقباس يفو .هلتق مث ناطلس نب انهم بختنملا مامإلا ءاصقإ ىلإ لئابقلا
 فيسل اهلعج لي }هسفنل ةمامإلا ءاعدإب برعي مقي مل .نامع يف ةمامإلا خيرات يف

 ال رمأ وهو ."هرمأب مئاقلا" وأ "رمألاب هل مئاقلا" وه حبصأو .يناثلا ناطلس نب

 امامإ بصن نأ قبسي مل ذإ .يمامإلا ماظنلا يف يسايس يهقف يأر يأ ىلإ دنتسي

 .مكحلا يف هل بئان وأ يصو بيصنت ىلإ ةفاضإ {اماع ةرشع يتنثا زواجتي مل ىتف
 .ةيضابإلا دنع اهب لومعملا ةيمامإلا ديلاقتلا نم سيل كلذف

 -م1721/ه1133) امامإ هسفن برعلب نب برعي بيصنت متي نأ ىلإ رمألا راس مث

 نب يدع يضاقلا لبق نم باتتسيو ءاملعلا ةقفاوم لانيو .(م1722/35

 هذه نيخرؤملا عيمج قاس دقو .اهاتأ يتلا لامعألا نم مغرلا ىلع يلهذلا ناميلس

 باتتسا ناميلس نب يدع يضاقلا نإ مث ..."يلاتلا صنلاب اهيلإ اوراشأو .لامعألا

 نب انهم ىلع هيغبو .نيملسملا ىلع هيدعت نم ةيضاملا هلاعفأ عيمج نم برعي
 درم نأ ىلع ىملاسلا مامإلا قلعو .“۔. نيملسملا ةلودل هباصتغاو !هلتقو ناطلس

 هنم تبصغ اهنأو فيسل ةمامإلا نأ هنظل هجورخ يف الحتسم برعي نوك وه كلذ

 .فلتأ ام مرغ همزلي ال لحتسملاو لالحتسالا هبشل هنم عقو ام ةمارغب مزلي ملف

 نب برعلب كلذ دعب ماق امدنع ثدحلا راركت ىلإ لباقملا يف كلذ ىدأ دقو

 هنأ ىلع هسفن بيصنتب برعي مامإلا ىلع هدرمت دعب ناطلس نب فيس لاخ رصان
 دمحم ميعزلا لاح كلذكو .!ناطلس نب فيس وه مامإلا نأ ىلعو ةلودلاب مئاقلا"

 .971 ص .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 1

 .266 ص !نيبملا حتفلا .قيزر نبا - 2

 ردصملا ،يلوعملا ؛266 ص .قباسلا ردصملا .قيزر نبا ؛972 ص .قباسلا ردصملا .ىوكرألا - 3

 .254 ص .قباسلا

 .125 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا - 4

 .974 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 6
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 اهيف ةمامالا لحارم و ةبراعيلا ةلود مايق

 لمعو .:ناطلس ني فيس وه مامإلا نأ نلعأ ذإ ،امامإ هبصن لبق 'يرفاغلا رصان نب

 نب فيس باحطصا ىلع ملسلاو برحلا ىف ةينامعلا قطانملا ىف هفاوط هرتف ل اوط

 ..هيلع ايصو هسقن اربتعم ىناتلا ناطلس

 ةمتاخك ةلحرملا هذهل ةزرابلا ةمسلا ةب راعيلا ةمئأ نيب ريرملا عارصلا ناك اريخأو

 ناطلس نب فيس لزع يف ةلثمتملاو {ةرتفلا كلت اهتدهش يتلا تايعادتلا عيمجل

 (م1733/ه1145 -م1728/ه1140) ءاملعلا لبق نم ةموعدملا هتعيب دعب "يناغلا

 (م1738/ ه 1151-م1733/ه1146)ريمح ني برعلب وه رخآ يبرعي ةعيابمو

 نم ةيجراخلا ىوقلاب ناطلس نب فيس ناعتسا هيفو نيفرطلا نيب مادصلا عقوف
 ۔-م1741/ه115ك4)"دشرم نب ناطلس مامإلا نيبو هنيب رمألا لصاوت مث .سرفلا

 قلطمو حضاو لكشيو حبصأ ةمامإلا رمأ نأب ىحوي دهشم ىف (م1743/ه6

 نب برعلب دض ةضراعملا معزت ،يرفاغلا يباطعلا ةثمر نب رماع نب رصان نب دمحم خيشلا وه - 1

 نب فلخ هميرغ عم عارص يف لخدو امامإ بختنا مث كناطلس نب فيس ىلع ةياصولا ىلوت مث .رصان
 راحص يف نانثالا تام .ةرتفلا هذه يف يلبقلا عارصلا يروحم مسا قتشا نينثالا نمو يئانهلا كرابم

 .م1728/ه1 140 ماع

 .979 ص ..2ج .قباسلا ردصملا .يوكرألا -

 .217 ص .قباسلا عجرملا !رايسلا ؛287 ص .نيبملا حتفلا .قيزر نبا - 3

 .152 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا - 4

 عيوب .يبرعيلا برعلا يبأ نب كلام نب فيس نب ناطلس نب مامإلا ريمح نب برعلب مامإلا وه - 6

 ص !قباسلا ردصملا "ملاسلا :رظنا .(م1748/ ه 1161 - م17465 / ه 1158) ةرتقلا ىف ةيناثلا ناترم

 نب دمحأ مامإلا خيرات نم ذبن ديعسلا علاطلا .دماح نب دومح نب فيس .يشاطبلا ؛اهدعي امو 4

 م 1997 :بيسلا . ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا ةبتكم .1ط .ديعس
 .177 .43 ص

 .اهدعي امو 285 ص !قباسلا ردصملا يلوعملا - 6

 : رظنا .ىيرعيلا برعلا ىبأ نب كلام ني دشرم نب دعاج نب يدع نب دشرم نب ناطلس مامإلا وه 7
 . . .اهدعب امو 290 ص شقباسلا ردصملا .يلوعملا
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 ةياهن يف مث ايجراخو ايلخاد ةينامعلا ةوقلا فاعضإ هلك كلذ ةجيتن ناكو .ةوقلا ديب

 .ةبراعيلا مكح طوقس رمألا

 تاببسملاو لماوعلا نم اهل ناك ثادحألا هذه لج نإ لوقلا نكمي انه نم

 يتلاو .ةبراعيلا رصع يف مكحلا رهوج تقفار تاببسم يهو اهتزرفأ يتلا ةقيمعلا

 .مكحلا ىلع عارصلا روذج ناونع تحت اهعيمج عضوت نأ نكمي

  

 



 مكحلا ىلع عارصلا روذج

 مكحلا ىلع عارصلا روذج

 نكت مل يتلا ةقحالتملا تاريغتلاو .ةكرحلا ةعرسب هزيمتب ةبراعيلا دهع فصوي

 ىتلاو ،يحاونلا نم ريثكلا يف ىلجت رمأ وهو ،'لبق نم اهلثم تدهش دق نامع

 ةرسالا هذه مكح خيرات نم لوألا رودلا يف حضتا امك اميسال !اقبسم اهيلإ ريشأ

 ريغت هبكاوي مل كلذ عيمج نأ ريغ .لئاوألا ةسمخلا ةمئألا دوهع يف ديدحتلابو

 فيس نب ناطلس مامإلا ةافو عمف ؛هلوادت ةقيرطو مكحلا ةيلآ ىف ىوتسملا سفنب

 ربكأ دقوتس يتلا ةرارشلا هتفالخ لوح عازنلا لكش .:م1719/ه1131 ماع يناثلا

 ةرتفلا لاوط تازاجنإ نم ققحت امم ريثكلا ىلع يتأتس يتلاو .قئارحلا رطخأو
 .ةقباسلا

 قلطنم نمف كلذ ىلإ تدأ ىتلا بابسألا دنع الوطم فوقولا نم دبال انه

 .ةرشابم ريغ ىرخأو .ةرشابم تاببسم هل نوكت نأ دبال يخيراتلا ثدحلا نأ
 لماعك ةرتفلا هذه يف عبتا يذلا مكحلا ماظن رود ءاصقتسا ةساردلا لواحتس

 كلانه نأ هيف بير ال امم هنأ ىلع ديكأتلا بوجو عم .عارصلا لماوع نم مهم

 مكح رخاوأ نامع هتدهش يذلا عارصلاو ىضوفلل ةضرحملا نوكت دق ىرخأ لماوع

 عارصلا اذهب لجع ةبراعيلا ةمامإ هيلع تراس يذلا ماظنلا ةعيبط نأ الإ ؛ةيراعيلا

 :يتآلا وحنلا ىلع عارصلا اذه روذج سملت نكمي انه نم ،هيلع بترت امو

 ةلاسر .(م1730 - 1650) ايقيرفأ قرش يف يلاغتربلا ينامعلا عارصلا .دمحأ يلع يبنلا ديع .يلع 1
 .158 ص .م1994 :ةرهاقلا .ةرهاقلا ةعماج .ةيقيرفألا تاساردلاو ثوحبلا دهعم .(ةروشنم ريغ) هاروتكد

 .271 ص .ىنامعلا خيراتلا ىق تاسارد .ىمشاهلا ۔2
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام .الا

 يذفالخلا باختنالا - أ

 امو ثادحأ نم هتدهش ام عم ةبراعيلا ءيجم تقبس يتلا ةليوطلا ةرتفلا دعت

 يركسعلاو يسايسلا نييوتسملا ىلع فعضلاو .ةقرفلا تامس نم اهيلع بترت

 عارص نم هيلإ ريشأ ام كلذ ىلإ فاضي .يبرعيلا مكحلا ةعيبط يف ريبك ريثأت تاذ
 يناهبنلا مكحلل ةليوطلا ةرتفلاو .ةيناوزنلاو ةيقاتسرلا نيتسردملا نيب داح يركف
 .يكلملا عباطلا يذ

 ءاملعلا قافتاب يظح دق دشرم نب رصان مامإلا باختنا نأ ىلع ديكأتلا عمف

 كلانه نأ ريغ حشرملا صخش يف ةبولطملا طورشلا رفوت عم دقعلاو لحلا لهأو
 مامإلا اذه فلخ نميف ريبكلا ريثأتلا اهل ناكو حيشرتلا اذه تقفار ىرخأ عفاود

 نايحألا ضعب يف عضخت دق مهباختناو ةمئألا رايتخا ةلأسم نأ ذإ .سسؤملا

 ةديدج ةمامإ نالع ةلاح يف وأ ،بعاصمو نحمل دالبلا ضرعت ةلاح يف ةصاخ

 .ةيعرشلا ريياعملا ىلإ فاضت ىرخأ ريياعم ىلإ

 ةيناكمإ ىدمو ؤبسنلا ةهج نم يعامتجالا هعضوو ةيلبقلا مامإلا ةناكم اهنمو

 نإو رمأ وهو .يلبقلا يعامتجالا فرعلا عم قفاوتملا عامجإلا نم عون ىلع هلوصح
 ني ىدنلجلا ،نامع يف مامإ لوأ بيصنت ذنم ايخيرات حضتي هنأ ريغ هب حرصي مل
 نب ربكتسملا نب ىدنلجلا ينب دحأ وهو ..." (م752/ه134 -م749/ه132) دوعسم

 ."همهف نب كلام دالوأ دعب نامع كولم سمش نب ةلوعم نب (...) نارح نب دوعسم

 اذإف .ةمئألا بلغأ ريشأ امك اهنم بختنا يتلا دمحيلا ةليبقل ةبسنلاي لاحلا كلذك

 كولم لسن نم اضيأ وهف دشرم نب رصان مامإلا ةبراعيلا ةلود سسؤم ىلإ انعجر ام
 .مهتلود هب تماق نم لوأو {ةبراعيلا نم مامإ لوأ وهو" :يملاسلا لوقي .ماكحو

 .85 ص ،1ج .ةفحتلا كسلاسلا - 1
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 مكحلا ىلع عارصلا روذج

 تمستنا ام دعب .اهيلي امو قاتسرلا يف ءاسؤر برعلا نم مهريغك كلذ لبق اوناكو
 ."“ءاسؤرلا يديأ يف كلامملا

 هباستناو .تقولا كلذ يف نامع كلم نم مهبيصن اهعباوتو قاتسرلا تناك يأ

 تاذ ةبراعيلا ةلئاع نوك ةيمهأ عم .هباختنال امهمو ازراب الهؤم ناك تيبلا اذهل

 تالص اهلو .:لخنو قاتسرلا ىلع اهذوفن طسب لالخ ةرادإلاو مكحلا نوؤشي ةربخ

 نم ةعيبلاو ةقثلا ىلع تلصح كلذ لجأألاةفلتخملا ةينامعلا رئاشعلاب ةديدع

 هذه ةاعارم ىلع دقعلاو لحلا لهأ صرح انه نم .ىرخألا ةينامعلا لئابقلا لبق

 .ةيلخادلا ةدحولا كسامتو لئابقلا لمش عمجل .ةلأسملا

 ةراشإلا دجن دشرم نب رصان باختنا تقبس يتلا ثادحألا ىلإ ةدوعلا نيحو

 نب كلام مكاحلا فلخيس نم لوح ديدش فالخ يف اوناك قاتسرلا لهأ نأ ىلإ

 ىوس ةيرذ نم هل نكي ملو \توملا ىلع فراشي ناك هنأ ودبي يذلاو ."برعلا ييأ

 ناكف .كلام نب فيس نب ناطلسو ،كلام نب دشرم ينبا دعاجو رصان .هدافحأ

 .ةمامإلل حشر ءاملعلا رواشت دعبو مث نمو ،قاتسرلا مكح يف هتفالخل رصان حيشرت

 ةكرعم يف دعاج هوخأ يفوت ةينطولا ةدحولا ةداعإ يف رصان مامإلا دوهج ءانثأ يفو

 همع نبا اهجوزت ىرصن اهمسا ةدحاو ةنيا ىوس فلخي مل رصان مامإلاو .يبغلا

 .هدعي ةمامإلا ىلوت يذلا ،آةفيس نب ناطلس

 .3 ص .2ج .قباسلا ردصملا -

 .180 ص .3ج "خيراتلا ربع نامع .يبايسلا -

 .53 ص "قباسلا عجرملا .ينايوضلا -

 .946 ص .2ج .قباسلا ردصملا "يوكزألا ؛!ا9 ص قباسلا ردصملا .رصيق نبا -

 .254 ص ،قباسلا عجرملا .يمشاهلا -

 .32 ص !قباسلا ردصملا .رصيق نبا -

 .165 .162 ص ،3ج "نايعألا فاحتإ .يشاطبلا -
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 نيح فيس نب ناطلس همع نبال دشرم نب رصان مامإلا تابطاخم ىدحإ ىفو

 حشري لوألا نأب مالكلا يحوي }رذعلا بلطف رومألا ضعب ىلع هلمعتسي نأ د رأ
 يذلا يدلو مويلا تنأ فيكف ..." :هلوق يف كلذو ةمامإلا بصنملو مكحلل يناثلا

 . “' بهذملا اذهل انكر هفلخأ يذلا يتفيلخو فينحلا نيدلا زازعإ ىلإ هب لصوتأ

 الإ ةناكملا هذه هل لعجيو هنم ناطلس مامإلا برقيل نكي مل رصان مامإلا نأ ىلع

 هحافك اميسالو ناطلس لامعأ يف ىلجت رمأ وهو ."ةردقملاو ةيافكلا هيف سمتلي هنأ

 دقعلا نأ كلذ اقبسم تب دق حيشرتلا رمأ نأ ودبيو ."نييلاغتربلا دض يلوطبلا
 نأ تفلملا رمألاو '.هنفد لبقو رصان مامإلا ةافو دعب ةرشابم ناك ناطلس مامإلل

 لسن نم مه -طقف دحاو ادعام - كلذ دعب اولسلست نيذلا ةبراعيلا ماكحلا عيمج

 .؟برعلا يبأ نب كلام ناطلسلا

 هنبا ريخألا فلخو فيس نب ناطلس مامإلا هتافو دعب رصان مامإلا فلخ

 لهأو ءاملعلا عامجإ تلانو ةيروش مهتعيب تناك عيمجلاو "ناطلس نب برعلب

 .27 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا - 1

 .ه1133 - 1034 ةنس نم ةبراعيلا دهع يف نامع يف ةوعدلا .ملاس نب دمحم نب ملاس .يحاورلا - 2
 .98 ص ؛م2003 : طقسم .هسفن فلؤملا !اط

 3 - , , ل م ] م, 101. .

 .239 ص !قباسلا ردصملا .لوعملا - 4

 :بيترتلاب ةمئألا ءالؤه 6

 .برعلا ىبأ نب كلام نب فيس نب ناطلس نب برعلي -
 .برعلا يبأ نب كلام ني فيس نب ناطلس نب فيس -
 .برعلا ييأ نب كلام نب فيس نب ناطلس نب فيس نب ناطلس -
 `' .برعلا ييأ نب كرابم نب دجام نب ناطلس نب انهم -
 .برعلا ىبأ نب كلام نب فيس نب ناطلس نب فيس نب ناطلس نب فيس -
 " .برعلا ىبأ نب كلام نب فيس نب ناطلس نب ريمح نب برعلب -
 .برعلا يبأ نب كلام نب دشرم نب دعاج نب يدع نب دشرم نب ناطلس -

  



 مكحلا ىلع عارصلا روذج

 يف اهب لومعملا ئدابملاو مظنلل اقرخ دعي ال ةقيقحلا يف رمألا اذهو دقعلاو لحلا

 ةمامإلا بصنم يف هابأ نبالا فلخي نأ مرحي صن دجوي ال ثيح ؛ةيضابإلا ةمامإلا

 خيرات يف كلذ ثدح دقو .ةبولطملا طورشلاو تافصلا هيف تعمتجا دق ماد ام

 نب دشار مامإلا هيبأ ةافو دعب يدمحيلا دشار نب صفح مامإلا عيوب ثيح .ةمامإلا
 نب شبنخ مامإلا هابأ شبنخ نب دمحم مامإلا فلخ كلذكو .'ه445 ةنس ديعس

 مامإلا هنباو ليعامسإ نب دمحم مامإلل ةبسنلاب لاحلا كلذكو ةةه510 ةنس دمحم

 ..دمحم نب ت اكرب

 نم ددع ىلاوتل بابلا حتف رمألا اذه نأ وه هدنع فقوتلا بجي ام نكل

 . ةرسألا هذه ىف ةمامإلا رصح يذلا رمألا ةدحاو ةرسأ ىلإ مهعيمج نومتني ةمئألا

 بصنم يلوت يف ملسم لك ةيقح ةيقحأ ىلع مئاقلا يروشلا باختنالا أدبم باغ كلذبو

 ةرسألا هذه دارفأ عارص ىلإ اقحال ىدأ امك .هلوصأ وأ هبسن ىلإ رظنلا نود ةمامإلا

 ربكألا هنبا ىلإ مكاحلا بألا نم ةرشابم نكت مل ةثارولا نأ مغر .مكحلا ىلع

 امك ذوفنلاو ةيسايسلا ةءافكلاي نوزيمتي نيذلا ةرسألا لاجر دحأ هفلخ امبر لب

 لحلا لهأ لبق نم ةصاخلا ةعيبلل ثراوتملا ديلقتلا ىلع بلاغلا يف ظافحلا مت

 'ةيعرلا لبق نم ةماعلا ةعيبلابو دقعلاو

 دمحم نسح :حت .ةيناطحقلا ةفيحصلا .(م1873 / ه 1290 ت ) .دمحم نب ديمح .قيزر نبا - 1
 .452 ص .م2008 :توريب .يدورابلا راد .1 ط .ةدوبانلا

 .912 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 2

 .88 ص .عئاشلا عاعشلا .قيزر نبا -3

 -ه1034[ 4
 :ريرحت .ينامعلا خيراتلا رداصم لوح يناثلا يملعلا ىقتلملا لامعأ .م1741- -1624/ 14
 :قرفملا .تيبلا لآ ةعماج تاروشتم .ةينامعلا تاساردلا ةدحو .زاحب ميهاربإو خلملا نسح
 .225 ص .م.3
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام ,الا

 الب يه يتلاو .ةمامإلا ةعيبط يف ريغت ثادحإ ىلإ ىدأ رمألا اذه نأ ةقيقحلاو

 تخرأ يتلا ةينامعلا رداصملل عبتتملاو .يثارولا ىكلملا ماظنلل ةفلاخم ةروص كش

 ركفلا عم هقافتا ىدم ىتح وأ .ريغتلا اذه بابسأ ىلإ ةراشإ دجيال ةبراعيلا مكحل

 ريسفت ءاطعإ تلواح يتلا ةثيدحلا ءارآلا ضعب كلانه نأ ريغ .يضابإلا يسايسلا

 كولمو ةمامإلا نيب ثدح يذلا عارصلا نأ ىلإ يمسولا باهذ كلذ نم .رمألا اذهل

 هملاعم ترهظ يضابإلا “يجولويديإلا" ركفلا يف رينأت ثادحإ ىلإ ىدأ ةنهابنلا

 اهاري امك يهو “رينتسملا كلملا ماظن" اهيلع قلطأ ةركف تزربو .ةبراعيلا مكح يف
 بعنلا هيلإ حمطي ام نيبو ،ثراوت نم كولملا هيلإ حمطي ام نيب تعمج ةركف

 .'ىروش نم ءاملعلاب الثمم

 اذه معدت يتلا ةيهقفلا ءارآلا ىلإ رشي مل هنأ كلذ ؛رظن ىلإ جاتحي يأر وهو

 ركفلا يف ريغت ثودحب لوقلا نكمي ال هنإ مث .ةرتفلا كلت يف ترهظ يتلاو ريسفتلا

 داعبإ متيسو ثفقوملا ىلع ةرطيسلا نودقفيس ءاملعلا نأل ؛يضابإلا يجولويديألا
 يف لصيفلا يه مكحلا ىلع بلغتلاو ةوقلا حبصتو .رمألا اذه نع امامت ىروشلا

 ىلع ناطلس نب فيس جورخ نع ثيدحلا دنع حضتيس ام اذهو .ماكحلا بيصنت

 .برعلب هيخأ

 ايمتح ناك ةمامإلا ىلع أرط يذلا رييغتلا نأ 1ةم4ءم ندنال ىري نيح يف

 هذه نأ ريغ ..." :يجراخلا ملاعلا عم لماعتلاو ةيرحب ةيروطاربم] ءانب لجأ نم

 ةيراجت ةيروطاربمإ ةماقإ ىلإ فدهت ةلودل ايلمع اساسأ حلصت نكت مل ةفسلفلا
 عباط لعفلاب ريغت اذهلو ،ةفلتخم تايسنج ىلإ نومتني راجت نم اعمتجمو ةعساو

 ثيدحلا ينامعلا خيراتلا يف ةسارد لالتحالاو لالقتسالا نيب نامع .رصان دلاخ .يمسولا - !

 .75 ص .م1993 :تيوكلا .ىبرعلا عارشلا ةسسؤم .1 ط .ةيلودلاو ةيميلقإلا هتاقالعو
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 مخحلا ىلع عارصلا روذج

 ةماعز تطبترا دقف نامع نم ةيلحاسلا ءازجألا ىلع ةبراعيلا ةرطيس دعب ةمامإلا

 ."“ةيحورلا بناوجلاب اهمامتها فعضو .ةلودلل ةيناملعلا لثملاب دالبلا

 ضراعت كلانه سيلف }ةطلاغم لمحي قباسلا صنلا يف ندنال هيلإ بهذ ام

 يمالسإلا ماظنلا نيبو ةيراجتو ةيرحب ةوقو يجراخ دادتما ةلودلل نوكي نأ نيب

 ةينمز تارتف يف ثدح دقو .ةيضابإلا ةمامإلا يف هب لومعم وه امك مكحلا يف
 ىوقلاب ةيداصتقاو ةيسايس تاقالع يمامإلا ماظنلا لظ يف نامعل ناك نأ ةفلتخم

 كلذ رهظ ،نامعل ةرواجملا ىرخألا قطانملا يف دادتما اهل ناكو لب .ةيجراخلا

 يف ىرطقس ةريزج ةنداحو (م893/ه280-م793/ه177) ةيناثلا ةمامإلا ىف حوضوب

 .كلذ ىلع لاثم قدصأ كلام نب تلصلا مامإلا دهع

 ثدح ريغتلا اذه نكل كلذ يف قحم وهف ريغت دق ةمامإلا عباط نأ لوقلا امأ

 كرحي يتلاو .ةمامإلل ةيسايسلا ةموظنملا قاطن نع جراخ قايس يف ثدحو .ةوقلاب

 يف ظةاطسم:ا تسرثاب بهذي هسفن راطإلا يفو .ءاهقفلاو ءاملعلا اهراسمو اهداعبأ

 عاستا نأ كلذ .مكحلا يف ةيضابإلا ئدابملا نع ةبراعيلا داعتبا ببس لوح هريسفت
 حاتفنالا اذه رياست ةموكح دوجو بلطتي ملاعلا ىلع اهحاتفناو ةيبرعيلا ةلودلا

 ىلإ دنتسي ال يأر وهو .ثبصعتلا نع دعبلا لك ةديعب ةيباجيإ حورب هعم لماعتتو
 رخآلا عم يطاعتلاو مكحلا يف ماظنلا اذه نيب ضراعت ال اقباس ريشأ امكف ليلد

 يف بصعتلا وأ قالغنالا ىلإ وعدي ركفلا اذه يف أدبم يأ دجوي الو .جراخلا يف

 .ىرخألا لودلاو تاعمتجملا عم لماعتلا

 ةرازو .4ط .هللا دبع نيمأ دمحم :رت .اريصمو اريسم م1856 ذنم نامع .ناريج تربور ندنال - 1
 .67 ص .م19 : طقسم ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا

 .89 ص .قباسلا عجرملا .يمشاهلا ؛اهدعب امو 223 ص .قباسلا عجرملا .مشاه -2

 3 - , , ل م آ م, 106.
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 ةبراعبلا ةلود رخاوأ نامع يق ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 ريشأ امكو .ةبراعيلا نم ةمامإلا جارخإ مدع ىلإ دقعلاو لحلا لهأ عفد ام نإ
 ةدحولا كسامتو ،لئابقلا لمش عمج لجأل يسايسلا فرظلا ةاعارم وه اقباس

 .ةقياسلا تارتفلا ةليط نامع هتدهش يذلا ليوطلا قزمتلا دعب ةصاخ .ةيلخادلا

 يبرعيلا مكحلا دعبأ يذلا وه فقوملا ىلع مهترطيسو .مهذوفن فعض نأ ريغ
 ريياعملا قفو مامإلا باختنا يف ءاملعلا ىروش سلجم ةيقحأو .ىروشلا أدبم نع
 خسرتو .ةيرسألا ةثارولا ىلع مئاق مكح ماظنب هبشأ رمألا لعجو .ةيضابإلا مظنلاو
 نب ناطلس مامإلا ةافو دعب ةوقب حضتا يذلا رمألا .نيريثكلا ىدل موهفملا اذه

 .م1719/ه1153 ماع يناثلا فيس

 ماصإلا تلع جورخلا - ب

 .ةيضابإلا ةيسايسلا ةيرظنلا يف ةساسحلا لئاسملا نم مامإلا لزع ةلأسم دعت

 . ؛لداعلا مامإلا لزع ميرحت ىلع نوددشي بهذملا ءاهقف نإف ديهمتلا يف ريشأ امكو
 الو .ثدح ريغب هسفن علخي نأ مامإلل سيل" عورشم رذع نود لزعي نأ نكميال ذإ
 نأ دبال مامإلا علخل بجوم ماهتا هجو ام اذإف ."“ثدح ريغب اهمامإ علخت نأ ةيعرلل

 ةيقالخأ ةينيد بابسأب قلعتي ،دقعلاو لحلا لهأ دنع رهتشمو رهاظ ببسل نوكي
 نم دحاولا ةجح موقت الو عامجإب الإ نوكي ال لزعلا نأ امك .ةيقلخ بابسأ وأ
 ..دح بجومي الإ هتمامإ يف هيقبت ثدحلا نم مامإلا ةبوتو .دقعلاو لحلا لهأ

 عبط اداح افالخ تلكش كلام نب تلصلا مامإلا لزع ةيضق نأ انب رم دقو

 جورخ ةيضق ىلإ انيتأ ام اذإف .ةبراعيلا ةلود مايق ىتح .ةديدع نورقل نامع خيرات

 .229 ص .10ج "فنصملا .يدنكلا - 1

 .553 ص .1ج .تاباوجلا .يملاسلا :160 158- ص .كج .قباسلا ردصملا ىصقشلا - 2

 .343 ص 6 14 ،لينلا حرش .ضشيفطا .7 ص .قباسلا ردصملا .يدنكلا - 3

68 

  



 مكحلا ىلع عارصلا روذج

 راس ريخألا نأ دجن .امهنيب عارص نم عقو امو برعلي هيخأ ىلع ناطلس نب فيس
 ."ةيعرلا ىف ةريسلا نسحأو نامزلا نم دقعلا ىلاوح مكحو .دالبلا ىف ةنسح ةريس

 .هيلع جرخ نأ الإ فيس هيخأ نم ناك امف

 ىهف .ةقباطتم نوكت داكت ثدحلا اذهل اهتراشإ دنع ةينامعلا رداصملا عيمجو

 بيصأ نتف فيس هيخأ نيبو (برعلب) هنيب عقو مث ...":يتآلا ىلإ ةراشإلاب أدبت

 ملعلاو دهزلاو عرولا لهأو .مهخياشمو .مهئاهقف نمو نامع لهأ نم ريك اهببسي
 يف يهف رمألا يف ليصفتلا ىشاحتت اهنأ ئراقلل ليخي ىتح ."“ةريثك تابوقعب اهيف

 نيخرؤملا ءالؤه نأ وهو امهم اراسفتسا ىبايسلا حرطيو .مالكلا سفن لقنت بلاغلا

 ليلعت ىلإ جاتحي ثيدحلا اذه نأب ىري وهو .اهبابسأ الو .نتفلا كلت اوركذي مل
 ىلع جورخلل فيس تعفد يتلا عفاودلا ركذت مل ذإ ؛كلذ يف هعم قفتي ثحابلاو

 هيلع جورخلا بجوي ارمأ ىتأ دق ناطلس نب برعلب نأ ركذي مل هنأ امك .هيخأ

 فيسل سيلو }ءاملعلا ديب نوكي نأ دبال ناك رمألا نإف نيتلاحلا الك يفو }هعلخو

 ةطاحم ةلأسم مامإلا علخف رمألا اذه ىلع مادقإلا يف قحلا سانلا نم هريغل الو

 .اهيلع ريسلا يغبني ناك مظنو نيناوقب

 مث لامشلا ىلإ هريسمو ىوزن نم برعلب جورخ ىلإ رداصملا ريشت كلذ دعب

 زربي انهو .نيربج يف هرصق ىلإ هجتاف ،اهنع اهلهأ هدص يتلا ىوزن ىلإ هعوجر

 .29 .25 ص .عئاشلا عاعشلا .قيزر نبا ؛966 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكرألا - 1
 .يلوعملا ؛146 ص .نامع لهأ خيرات لوهجم فلؤم ؛967 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 2

 .257 ص .نيبملا حتفلا قيزر نبا ؛243 ص .قباسلا ردصملا
 .10 ص .قياسلا عجرملا .يحاورلا -3

 .248 ص .3ج .خيراتلا ربع نامع .يبايسلا - 4
 .7 ص .نيبملا حتفلا 6؛قيزر نبا .7 ص .2حج قباسلا ردصملا .يوكرالا ۔-5
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 ؟اهلوخد نم اهلهأ هعنم اذاملو ؟ىوزن نم جورخلا ىلإ برعلب عفد يذلا ام لؤاست

 لمع دق امبر يذلا فيس هيخأ ىلإ عجار كلذ لك يف ببسلا نأ نظلا بلغأو

 نم كلذ دعب هتعيابم كلذ حجري امو .هبناج ىلإ لئابقلا دشحو .هزكرم ةيوقت ىلع

 .نامع لهأ نم ريثكلا لبق

 6نامع يف ةيسيئرلا نوصحلا ةفاك ىلع ءاليتسالا نم ناطلس نب فيس نكمت

 22 دحألا موي هتافوب رمألا ىمتنا نأ ىلإ نيربج نصح يف برعلب هاخأ رصاح مث

 ةبسنلاب امأ .ةمامإلا فيس ىلوت مويلا سفن ىفو .'م1692 ويام 9 /ه1104 نابعش

 رثكألا نأ بسحأو" :ةمغلا فشك ىف دجنف ناطلس نب فيسل ةدوقعملا ةعيبلل

 لوقيو {“دقعلا يف لوخدلا هكرتب بقوع اضعب نأ بسحأو .ةيقت رمألا يف لخد

 تناك ةعيبلا هذه نأ ىلع لدي اذهو ."“ةيقت هاضر ناك دحاو لكو" :قيزر نبا

 اوقب ملعلا لهأ نم اضعب نأ ىلإ كلذك يوكرألا ريشيو .ةروشم نودو ةيرابجإ
 كلذ ىنعمو .هيخأ ىلع غاب فيس نوربتعيو تام ىتح برعلب ةمامإب نيكسمتم
 .اهباوص مدع مهتيؤرل الإ عانتمالا اذه نكي ملو ةعيبلا نع اوعنتما اسانأ كلانه نأ

 سانلا ذخأو .ةبوقعلا ةعيبلا هذه رمأ يف لمعتسا افيس نأو .اهب عانتقالا مدعو

 . هاركإلاب اهيف

 نيكسمتملا نم اوناك ةنتفلا ءانثأ باقعلل اوضرعت نيذلا ءاملعلا نأ حيجرت عم

 برعلب هيخأل فيس لبق نم هجوملا لئاسرلا ىدحإ لالخ نمف ،برعلب ةعيبب

 .163 ص .3ج قباسلا عجرملا .يشاطبلا - 1

 .967 ص .2ج .قباسلا ردصملا "يوكزألا -

 .257 ص .نيبملا حتفلا قيزر نبا - 3

 .967 }.2ج قباسلا ردصملا .يوكزألا - 4
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 تردصأ يتلا :ةيمايرلا ةشئاع ةهيقفلا ةملاعلاو .'ناديبع نبا خيشلا مسا ركذ دجن

 صن يف ءاج ثيح فيس ةظيقح رانأ يذلا رمألا ؤبرعلب ةمامإ ةيعرش لوح ىوتف
 خيشلا ىلإ ناطلس نب فيس نيملسملا مامإ نم .ميحرلا نمحرلا هللا مسي" :ةلاسرلا

 طخ كرغي الو (...) هانعم انمهفو انلصو كباتك - هللا كملس - ناطلس نب برعلب

 هيلع رداق ريغ تنأف انبرح زوجت ناك ولو {ءايمعلا ةأرملا ىوتف الو .ناديبع نبا
 .“... ةباجإلا عرست مل نإ رطخ ىلع تنأو

 ريشب خيشلا وهو ةرتفلا هذهل نيرصاعملا ءاهقفلا دحأ دجن اضيأ كلذ نمو

 هرثكأ رعش ناويد هل -م1699/ه1110 ةنس ىلإ ةايحلا ديق ىلع- يرازفلا رماع نب

 ديق ىلع ناكو ؤ©فيسو برعلب هيدلوو كلام ني فيس ني ناطلس مامإلا حدم يف
 مامإلا يف دئاصقلا نم ريثكلا مظن دقو لوألا ناطلس نب فيس مامإلا مايأ ةايحلا

 حجري رمأ وهو !هتمامإ لبق الإ هرعش يف ناطلس نب فيس ركذي مل نيح يف برعلب
 .'همكحل هتضراعم

 .(م12 ربوتكأ 2 / 4 مرحم 21 :ت) يوزنلا ناديبع نب ةعمج نب هللا دبع نب دمحم - 1

 نب برعلب هدلولو .كلام نب فيس نب ناطلس مامإلل ءاضقلا ىلوتو .ءاملعلا نم ديدعلا رصاع .هيقف ضاق

 ءاملع رهشأ نم ناك كلذ عم هنكلو ىمعلاب اباصم ناك .خيشلل مارتحالاو لالجإلا ريثك ناك يذلا .ناطلس

 ءاهقفلا مجعم .يدعسلا :رظنا .هقفلا بتك ىف ةقرفتم ةريثك ةبوجأ كرت .ىوتفلل ردصت نمم ناكو .هنامز

 . .130 ص .3ج ،نيملكتملاو

 مامإلا مايأ يف تناك .تاملاعلاو ءاملعلا نم ديدعلا اهنم جرخت ةسردم اهلو .ءاملعلا نم ديدعلا ترصاع

 تردصت .يناثلا ناطلس نب فيس هديفح مايأ ىلإ تشاع اهنإ لب "ناطلس نب فيس هيخأ مث برعلب
 ءاهتفلا مجعم .يدعسلا :رظنا .اهتايح يف ىمعلاب تبيصأ دقو .ةيسايسلا ةايحلا يف تكراشو ايتفلل
 .211 ص .2ج .نيملكتملاو

 .406 ص .3ج ي قباسلا عجرملا .يشاطبلا - 3

 .77 . 76 ص .3ج . قباسلا عجرملا .يشاطبلا - 4
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 اوماقف ضرألا ديق ةمامإ اوركاذت ءاملعلا ضعب نأ ىلإ يملاسلا مامإلا ريشيو

 هجورخ نم هبيوتت دعب ثدح امبر كلذ نأ ىريو .ةمامإلا حيحص هنأ ىلع

 ريغ جورخلاو حيحص ريغ لوألا دقعلاف الإو" هيخأ توم دعب هيلع دقعلا ديدجتو
 وأ ةعيبلا ديدجت ىلإ رشت مل يملاسلا تقبس ىتلا رداصملا نأ ةقيقحلاو .'“...زئاج

 نب ناطلس مامإلا هنبا ىلع نيدقاعلا نأ ملعلا عم كناطلس نب فيس بيوتت مت هنأ

 اهولبقي ملو هوبأ اهب ماق رومأ يف هكارتشا هيلع نوذخأي مهنأل ؛هوباتتسا يناثلا فيس
 ايقاب لظ لوألا فيس مامإلا ىلع ءاملعلا راكنإ نأ هنم جتنتسي يذلا رمألا ."هنم

 امكو .برعلب هيخأ ةافو دعب مكحلا يف عزانم هعزاني مل هنأ مغر تقولا اذه ىلإ

 رهاظ يف لوألا فيس نب ناطلس ةمامإ نأ ىلإ يحبصلا ةمالعلا بهذ اقباس ريشأ

 نأ يأ كربج نودو ةيرحب اهيف اولخد نيدقاعلا نأل ؛هيبأ ةمامإ نم بجوأ رمألا

 نيخرؤملا نم ديدعلا ءارآ تقفتا دقو ."هغلب امك اهيف ادوجوم نكي مل ةيقتلا مكح

 ةمامإ نأو ،برعلب هيخأ ىلع ناطلس نب فيس جورخ زاوج مدع ىلإ نيثحابلاو

 .'ةيرهق تناك فيس ةمامإو هتوم ىتح ةيقاب برعلب

 نم ددعي جرخي فالخلا اذه نع هثيدح دنع هناع زليام دجن رخآ بناج يف

 ىسيئرلا ببسلا ناكو ..." :يتآلا ىلإ ريشي وهف ؛اهدنع فوقولا بجوتست يتلا ءارآلا

 نم دحاو لك أدبو .نيركسعم ىلإ ةلودلا تمسقناو .ةريغلا وه فالتخالا يف

 .105 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا - ا

 {م2001 : طقسم .ةفاقنلاو ثارتلا ةرازو .هط .4ج .خيراتلا ربع نامع .دومح نب ملاس .يبايسلا - 2

 .17 ص

 .118 .117 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا - 3

 لوصألا يف بهذلا لسالس .سماش نب دمحم .يشاطبلا ؛ص .3ج .خيراتلا ربع نامع .يبايسلا - 4
 .يحاورلا ؛446 ص .م1994 :طقسم .ةفاقغلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ط.ب .10ج .بدالاو عورفلاو
 .172 - 169 ص .قباسلا عجرملا
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 ."“هسفنب هتايح برعلب مامإلا ىهنأ (...) باقلألا رقحأي رخآلا تعني نيركسعملا

 امبرو .ةريغلا وه فالخلا اذه ببس نأ ىلإ هةنلعمزليام لصوت فيك يردن ال

 انفرع امك ىفانتي رمأ وهو .هيخأ ناكم مكحلا يلوت يف فيس ةبغر كلذب دصق
 رقحأب رخآلا تعني ذخأ نيفرطلا الك نأب لوقلا امأ .ةيمامإلا ئدابملاو مظنلا عم

 ءالب برعلبل سانلا ضعب لاق" :هلوقب قيزر نبا هدروأ ام ىلإ ريشي وهف باقلألا

 ىتلا ءامدلا كفس ةرثكل ©باصق برعلبو بالج فيس مهضعب لاقو ،برعلا

 .سانلا ةماع نم رداص هلعلو «قيزر نبا دنع الإ دري مل لوق وهو .:“...امهنم اهببس

 اولوقي نأ نامع لهأ ىشاح" :يبايسلا لوقي ءيش يف هب دتعي ال هنأ ىلإ فضأ
 .قحلل نودتهي ال نيذلا سانلا ةماع نع ناك نأ الإ مهللا كلذ

 ديعب هسفنب هتايحل برعلب مامإلا ءاهنإ لوح نلعم زليام جاتنتسا نأ نيح يف

 ةينامعلا رداصملا عيمجف ؛لوقلا اذه دكؤي وأ لدي ام كلانه سيلف .ةقيقحلا نع

 دجوف }هتيمي نأ هبر اعدو ىلص راصحلا هيلع دتشا امل برعلب مامإلا نأ ىلإ بهذت

 ناكل الإو .ةثداحلا هذه يف قلطملاب ةدراو تسيل راحتنالا ةلأسمو ،'هالصم يف اتيم

 ناونع تحت انثارت ةلسلس يف اضيأ جاتنتسالا اذه رركت دقو .اهيلإ اوراشأ نوخرؤملا

 مامإلا يفوت م1692 ماع ةيلهألا برحلا باقعأ يفو" :لوقلاب ءاملعو اخيرات نامع

 هذه لثم ىلإ برعلا باتكلا ضعب قاسني نأ هل فسؤي اممو .“ارحتنم برعلب
 1 .209 ص ،قباسلا عجرملا .زليام -

 .258 ص ؛نيبملا حتفلا .قيزر نبا - 2

 .8 ص .3حج .خيراتلا ربع نامع ىبايسلا - 3

 نبا ؛!147 ص .نامع لهأ خيرات .لوهجم فلؤم ؛967 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 4
 .104 .103 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا ؛258 ص .نيبملا حتفلا .قيزر

 ةرازو .قط .10 ددعلا .انتارت .هللا دبع نيمأ دمحم :رت }ءاملعو خيرات نامع .نوج .نوسنكلو - 6

 .10 ص .م1994 : طقسم .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا
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 ردي روتكدلا دجن ثيح .ةيلصألاو ةيسيئرلا رداصملا ىلإ ةرشابم هاجتالا نود ءارآلا
 صيحمت نود نلء5 زليام يأر دروي عازنلا اذه نع هثيدح دنع يصوصخلا نيدلا

 ىهنأ هيخأ ةمحالم نع (برعلب) زجع املف .." :هلوقب كلذو .رمألا يف قيقدت وأ

 فالخب رمألا دجول اقبسم اهيلإ ريشأ يتلا رداصملا ىلإ عجر ول وهو "هيديب هتايح
 .كلذ

 ةريبك لئالدو ناعم تاذ يهف اهتحص تبث اذإ ةثداح تعقو راصحلا ءانثأ يفو

 نيوخألا ديب رمألا اوكرتي نأو لاتقلا فاقيإ ىلع نيفرطلا ناوعأ قافتا يهو .ةريطخو

 ىلإ ريشت ةعقاولا هذهو ."هلوح عيمجلا فتليو امامإ حبصي مهنم رصتني نمو التاقتيف

 ةوقلاب حبصأ مكحلا نأو .ملعلا لهأ ديب سيلو نييلبقلا ءامعزلا ديب ادغ رمألا نأ

 ىفانتي ذإ ريطخ دج رمأ وهو “بلغ نمل كلملا" راعش كلذب عفرو "ىروشلاب سيلو
 هيف ام لقأ ينيدو يحور دعب نم هيلع بترتي امو م امإلا بصنمو .ةمامإلا حور عم

 سيلو .ةمامإلل ةيساسألا ئدابملا قيبطت ىلع هصرحو بصنملا اذه يف مامإلا دهز

 داعبأ هل نوكت فوس رمألا اذهو بصنملا لجأ نم رحانتلا ىلإ رمألا لصي نأ

 .ةبراعيلا مكح رخاوأ يف حضتتس ةريطخ جئاتنو
 :هلوقب ةيضقلا ىلع هقيلعت ماتخ يف يبايسلا خرؤملا رمألا اذه نع ربع دقل

 اذه لاوزب رذنتل اهنإو !اياضقلا تائيس نمل اهنإو ناطلس نب فيس ةيضق هذه"

 ربكأ لعلو .ىدملا ديعب ريغ دهعلا ناك كلذلو بيرق نع مهيديأ نم كلملا

 .2ط .2ج .رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات يف تاسارد .سابع نيدلا ردب يصوصخلا - 1
 .69 ص ؛م1984 :تيوكلا .لسالسلا تاذ راد

 .103 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا ؛269 ص .عئاشلا عاعشلا قيزر نبا - 2

 .2 ص .3ج .خيراتلا ربع نامع .ىبايسلا - 3
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 سانلا ناهذأ يف رقتسا ثيح .ةمامإلا لجأب تلجع اهنأ وه ةيضقلا هذهل رثأ

 رذجلا اذه ريثأت رهظف .ةيكلم ةيثارو يه مكحلا ةلأسم نأ مهنم ةماعلا دلخ يفو

 ءاسؤرو ةبراعيلا نم اضعي دجن ذإ ؛يناثلا فيس نب ناطلس ةافو دعب عارصلا نم

 مث .هنس رغصل هتيلهأ مدع مغر مامإك فيس نب ناطلس نب فيس نوضرفي لئابقلا

 (م1720/ه1133-م1719/ه1131) ناطلس نب انهم مامإلا بيصنت دعب نوعرشي

 رمألا ىهتناو ،هيلع جورخلا ىلع ناطلس نب برعلب مامإلا نب برعي ضيرحت ىلإ

 ."هلتق مث انهم مامإلا نجسي

 - م1721 /ه1133) امامإ برعلب نب برعي بيصنت دعبو لباقملا يف

 ناطلس نب فيس لاخ يبرعيلا رصان ني برعلب جورخ دجن (م1722 / 35

 .."ريغصلا فيس ىلع ايصو هسفن برعلب نالعإو برعي ةيحنت متتو إهيلع ريغصلا

 نب برعلبو يناثلا ناطلس ني فيس نيب عارصلا يف كلذ دعب رمألا رركتيو

 يناثلا ناطلس نب فيس نيب مت .(م1738 / ه1151 ۔م1733/ه1146)ريمح

 .(م1743 /ھ1156 -م1741/ه1154) دشرم نب ناطلسو

 “دقعلاو طلا لحأ” ءاملعلا ةطلس مجارت (ج

 يتلا تالاحلا لك يفف ءاملعلا روحم ىلع ساسألا يف ةمامإلا ةسسؤم موقت

 ال نأ ىلع صرحلا نوكي .نيدلا كلاسمب تفرع يتلاو يضابإلا عمتجملا اهب رمي

 نيينيدلا هتداقو بعشلا نيب ةلصلا ءاقب نم دب ال ذإ ؛رضاح عجرم نود ةمألا ىقبت

 .288 286 ص .عئاشلا عاعشلا .قيزر نبا ؛971 - 969 ص .2ج .قباسلا ردصملا "يوكرألا - 1

 .154 ص .نامع لهأ خيرات لوهجم فلؤم ؛اهدعب امو 972 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 2
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 ةبراعبلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام ,الا

 يف رصحني دقعلاو لحلا لهأ موهفمو .'(دقعلاو لحلا لهأ ءاملعلا) .نيبحورلاو
 .“نيملسملا نم ملعلا لهأ" وأ نيدلا ءاهقف يف ةيضابإلا ةيرظنلا

 نييداعلا سانلا - ةماعلا لباقم ىف ةصاخلا مهو .ةوفصلا نم ءزج ءاملعلاف

 ةعيب دقع وأ لح مهعسوب نيذلا دقعلاو لحلا لهأب ةصاخلا ءالؤه ىلإ راشيو -

 رود عقي مهيلعو ،ةيعيرشتلا ةطلسلا يذ سلجملا هبشي ام نولكشي مهف .!مامإلا

 عمتجملا ةداق اوناك انرق رشع ىنثا براقي ام لاوط مهو .اهئدابم رشنو ةمامإلا ديطوت

 ."هريمضو

 خيرات يف ماه رودب اومهسأ دق نييضابإلا ركفلاو نيدلا ءاملع نأ حضاولا نمو

 ةيرظنلا يف دقعلاو لحلا لهأ ةركفل ناك انه نم .ةفاقثلا داورو نيينيدلا نيعرشملا

 ةيعيرشت ةيحالص تاذ ةسسؤمك اهنينقت ببسب ؛ ىلمع رودو م اه عقوم ةيض ابإل ١

 ههيجوتو }هتبقارمو مكاحلا رايتخا يف ةعساولا يعيرشتلا سلجملا تايحالص هبشت

 الإ مامإلل ةمامإلا دقعي نأ ىضايإلا هقفلا ىف زوجي ال ذإ ؛ءاضتقالا دنع هلزعو

 لوسر دعب نم نيملسملا يأر عمجأ" :يدنكلل اقفوف ،دقعلاو لحلا لهأ ءاملعلا

 ديدجلا راد .1 ط .ىصمح ناوطنأ :رت .ةيمالسإلا ةيطارقميدلا نامع .ديبع نيسح .شابغ - 1
 . .70 ص .م1997 :توريب

 .68ج .عرفلاو لصألل عماجلا عرشلا نايب .(م1115/ه508 :ت) ميهاربإ ني دمحم .يدنكلا - 2

 دبع :ةعجارم .ةنطلسلا ماع يتفم يليلخلا دمح نب دمحا خيشلا ةحامس فارشإب ءاملعلا نم ةنجل :حت

 .162 ص .م1984 : طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .1 ط .يبلش ظيفحلا

 .264 ص .قباسلا عجرملا .نوسنكلو - 3

 .23 ص .قباسلا عجرملا .شابغ 4

 .95 ص ؛قباسلا عجرملا .ندنال - 6

 .343 ص .2ج .قباسلا عجرملا .نيساي - 6
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 مكحلا ىلع عارصلا روذج

 نع الإ هلزعو مامإ دعب نم مامإل بجت ال ةمامإلا نأ - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا

 ."هباغ نم ىلع ةجح نوكي مت .هلل صنلا ىلع مهنم اضرو ملعلا لهأ ةروشم

 سيلو .نيملسملا نع هعفرت ةصاخ ةلزنمب عتمتي ال ةيرظنلا هذه بسح مامإلاف

 مامإلل يغبنيو ،مهيلع ام هيلعو مهل ام هل نيملسملا نم لجر وهف ،تازايتما هل

 نم ايلعلا ةئيهلا هذه دوجو نإ ثيح .:ةسايسلاو نيدلا يف يأرلا لهأ رواشي نأ
 هماهم ءادأ يف مامإلا اهيلع دمتعيو مكحلا اهيلع زكتري ةدعاقك ةلودلا يف ءاملعلا

 يأرلاب دادبتسالا لاكشأ لك داعبتسا ينعي .ةمألا نوؤش ةياعر يفو ةيسايسلا

 .ةيكلملا ةمظنألا يف نأشلا وه امك دحاو لجر تابغر قفو فرصتلاو دحاولا

 :ينآلا يف يضافلا يمامإل ماظنلا يف ءاملعلا راودأ مهأ صيخلت نكمي انه نم
 . نيدل ١ دعاوق قثو مهبيصنتو ةمئأل رايتخ ا- 1

 عجرملا وه ءاملعلا سلجم نوكي كلذبو -هدودح يف- يداهتجالا عيرشتلا -
 .ةيداهتجالا لئاسملا يف مامإلل لوألا

 .ةداجلا نع داح نإ هتضراعمو مامإلا ريس ةبقارم - 3

 يفو ايعأل او عمجلا م ايأ بطخلاو سيردتلاو ىواتفلاو ءاضقلا نوؤشب مايقلا - 4

 .ىرخألا تابسانملا

 .95 ص .10ج فنصملا .يدنكلا - 1

 .502 ص .2ج .قباسلا عجرملا .يلعو - 2

 .256 ص ،قباسلا عجرملا .نالهج - 3
 ةيسايسلا ةايحلا رهاظم ضعب ىلع ءاوضأ نامع ىف ةمئألاو ءاملعلا .دمحم نب ديعس .يمشاهلا - 4

 :803 - 802 ص ؛م2000 :سرام ،لوألا دلجملا .ى ددع .ىبرعلا خرؤملا ةلجم .ةثيدحلا روصعلا يف
 .255 ص .قباسلا عجرملا .نالهج
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 .نطولا تازجنمو مالسإلا ةزوحو نطولاو نيدلا نع دوذلل شويجلا ةدايق - 5

 , .ةريبكلا وأ نايصعلا دح ىلإ لصيال ابنذ اوفرتقا نإ ةمئألا ةبوت لوبق - 6

 .كلذ بجو نإ مهلزعو ةمئألا علخ ۔ 7

 ريبك ددع رفوت ناك اهمايقل لوألا ثعابلا نأ رهظ ةبراعيلا دهع ىلإ انيتأ ام اذإف
 ءاملع اوراشتساف” لدعلا ةماقإو نامع ديحوت ةرورضب اودان نيذلا ملعلا لهأ نم

 تعمتجاف .ركنملا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأي امامإ مهل اوبصني نأ نيملسملا

 اريبك اددع نأ ىلإ رداصملا تراشأ دقو ."“دشرم نب رصان ةمامإ دقع ىلع مهؤارآ

 ساسألا يف ةلودلا هذه عجرم ناكف .دشرم نب رصان مامإلا اوعياب دق ءاملعلا نم

 ريبك رود زورب دهش ةبراعيلا دهع نم لوألا مسقلا نأ ظحالي ثيح .ءاملعلا

 ."ةلودلا لصافم عيمج تلمش ةعساو ةطلسو ءاملعلل

 ةسائر هيلإ تلآ يذلا ىصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلا دي ىلع ةيادبلا تناكف

 ادهج لذب ثيح .ثعيمجل ١ لنح ةعومسملا ةملكلا هل هنامز ةودق ناكو ءاملعلا

 يقيقحلا سسؤملا ناك هنإ لوقلا ةغلابملا نم سيلو ،رصان مامإلا معد يف اريبك

 ايضاقو املاع هنوك بناج ىلإف ."اهتمدخ ىف هينافت لضفب كلذو .ةبراعيلا ةلودل

 ءانثأ هعم ناكف .ةينامعلا ةهبجلا ديحوتل هتالمح ىف مامإلا ةبحصب هاندجو .ايتفمو

 .19 ص قباسلا ردصملا .رصيق نبا - 1

 ةلود سيسأت يف هتاماهسإو يصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلا رود .دمحم نب فسوي .يناليغلا - 2

 ةيلصف ةيملع ةلجم .“ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةلسلس" كومريلا ثاحبأ .م1649 - م1624 ةبراعيلا
 :ندرألا .3 ددع .25 دلجم .كومريلا ةعماجب ايلعلا تاساردلاو يملعلا ثحبلا ةدامع نع ردصت ةمكحم
 .اهدعب امو 561 ص .م2009 ربمتبس

 .509 ص .3ج .ةيناطحقلا ةفيحصلا "قيزر نبا ؛947 ص .2ج .قباسلا ردضملا .يوكرألا - 3
 .815 ص !نامع ىف ةمئألاو ءاملعلا .ىمشاهلا - 4
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 مكحلا ىلع عارصلا روذج

 مامإلا زهج كلذك .ةيكزإ بوص ههجوت يف هتبحصب ناك امك !ىوزن ىلإ هريسم

 لقني يف نطق نب رصان ادصاق سيمخ خيشلا هعمو هسفنب هيف راسو اميظع اشيج

 دمحيلا لاجر نم اريبك اشيج دوقي هدجن كلذ ىلإ ةفاضإلاب 3ةاهحتتفاو اهرصاحف

 يف هدونب تناك رشوب يف احلص مهعم دقع ثيح طقسم يف نييلاغتربلا ةبراحمل

 ."نيينامعلا حلاص

 ةصاخ .ةريثك ةرتفلا هذه ىفف ءاملعلا هبعل يذلا ريبكلا رودلا ىلع دهاوشلا نإ

 .نيروهشملا ءاملعلا نم تالمحلا ةداق بلغأ اندجو ثيح .يبرحلا بناجلا يف

 نأشلا دمس حتف يف رود هل ناك ثيح يناهبنلا ناضمر نب دوعسم خيشلا لثم
 خيشلاو .“ةلورلا يوط ةكرعم يف طقسم يف نييلاغتربلا ىلع موجهلاب ماق امك .ءاربإ
 يذلا رايخألا ةنازخ باتك بحاص يوزنلا يدنكلا ناسغ نب دمحم نب هللا دبع
 ةداقلا نمو .'ىول حتف يف كراشو وجلا حتفل ةلمح داقو ."تيس دالب ىلإ ةلمح داق

 يف ريبك رود هل ناك يذلا يكنضلا دشيور نب سيمخ ملاعلا خيشلا اضيأ نيزرابلا

 دهع يف ةديدع كراعم داق يذلا يناقوحلا فيس نب دمحم خيشلاو 3ثةرهاظلا مض

 ."ندملا نم ديدعلا ةرادإ ىلوتو رصان مامإلا

 .948 ص .2ج قباسلا ردصملا .يوكزألا -

 .511 ص .قباسلا ردصملا .قيزر نيا -

 .954 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا -

 .242 ص .نيبملا حتفلا .قيزر نبا :24 ص .قباسلا ردصملا .رصيق نبا -

 .212 ص .قباسلا ردصملا .لوعملا ؛949 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا -

 .239 ص .نيبملا حتفلا .قيزر نبا -

 .953 .2ج .قباسلا ردصملا .يوكرالا :

 .219-221 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا -

 .اهدعب امو 4+1 ص .3ج .نايعألا فاحتإ .يشاطبلا ؛235 ص .نيبملا حتفلا .قيزر نبا -
 .955 - 950 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزالا ؛97 .ک4. 35ص .قباسلا ردصملا .رصيق نبا - 0

 سم

 ان

 اهن

ط
 

 اه
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 دهب

٥٥
 

 اهم
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع ىق ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 .ةمئألا ىلع نيفرشمو ءابقر اوناك دهعلا اذه يف ءاملعلا نأ يلجلا رمألاو

 نوفرشيو ةمئألا بتاور نوددحيو .رومألا لك يف مهيلإ نوعجريو ءالؤه مهريشتسي
 دمحم خيشلا نأ كلذ نم .'مهفرصت تحت فاقوألا لاومأ نوكتو ةلودلا ةيلام ىلع

 اراشتسمو رصان مامإلا ةلود ناكرأ نم ازراب انكر ناكو دادم نب دمحأ نب رمع نب

 يف ام نع نيبي نأ هيلع حلأف .هجولا ريغتم هدجوف مامإلا ىلع لخد نأ لصح .هل
 دمحم خيشلا رمأف ديعلا ةتشل هلايع ىلع هقفني ام هل نكي مل هنأب هربخأف .هسفن

 ..لاملا تيب نم مهاردلا نم ائيش مامإلل عفدي نأب لاملا تيب نع لوؤسملا يلاولا

 ناكو 5"نامعب ملعلا امنو ءاملعلا رثك لوألا فيس نب ناطلس مامإلا نمز يفو

 اضعب اندجو امك .ةيجراخلاو ةيلخادلا مامإلا ةسايس هيجوت يف ريبكلا رودلا مهل

 خيشلا لاح وه امك نامع جراخ نييلاغتربلا دض ةيبرحلا تالمحلا دوقي مهنم

 مامإلا مايأ يف هتاذ رمألاو .'هتب حتف هيدي ىلع ناك يذلا يمراصلا دوعسم نب دمحم

 هدهع يف زربو ءاملعلا ةياعرو ملعلا ىلع هصرح هنع رثأ يذلا ناطلس نب برعلب

 .تالاجملا ىتش يف مهنم ريبك ددع

 يف ةمئألاو ءاملعلا لبق نم تنود يتلا تالسارملاو ريسلا لالخ نم رهظيو

 ىلإ ةراشإلا دجن ثيح !دهعلا اذه ىف ءاملعلل ناك يذلا ريبكلا رودلا ةرتفلا هذه

 نب ديعس هيقفلا خيشلا ةريس يف رو ام كلذ نمو .ايتفلا لهأو نيراشتسملا رابك

 دشرم نب رصان مامإلا بصن رمأ يف برغملا لهأ ىلإ يوزنلا هللا دبع نب دمحم
 نب دمحم هللا دبع وبأ هريشم !رايخألا ءاملعلا لأسيو راثآلا سردي ..." :هتريسو

 .180 ص .قباسلا عجرملا .رايسلا - !

 .237 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا ؛965 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكرألا - 2

 .9 ص .3ج .ةيناطحقلا ةفيحصلا 6قيزر نبا - 3

 .477 ص .3ج .نايعألا فاحت) .يشاطبلا - 4
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 مخحلا ىلع عارصلا روذج

 نيملسملا اياقبو نامع لهأ ىتفم ناضمر نب دوعسمو دادم نب دمحا نب رمع

 هللاف .نيمودعم ريغ نودوجوم هللا دمحب مهو «ىضتراو ىفطصا نيذلا هناوخإ نم
 ."“هديؤم ىلاعت

 ءاوس تارارقلا ذاختا يف ءاملعلا ىلإ عوجرلا ةلأسمب كسمتلا ىدم حضتيو

 مامإلل يصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلا هيجوت لالخ نم ةيركسعلا وأ ةيسايسلا
 نيخيشلا هيف رظانت ىتح كسفنب هقح فرعت لمعب لمعت الف دعب امأ" :هلوقب رصان

 نكمي رمأ لك يف بولقلا ةحاسب ىربأ كلذ نإف ناضمر نب دوعسمو رمع نب دمحم
 اهفرصي راخفلا ذاتسألا دي يف ةنيطلاك ءاملعلا عم نوكت نأ دب الف .ةرظانملا هيف

 “ءاملعلا كولمم سانلا كلام وهف ءاشي فيك

 ددشي هدجن فيس نب ناطلس همع نبا ىلإ رصان مامإلا لئاسر ىدحإ يفو

 يف يساسألا عجرملا مهنوك مهتاهيجوتو ءاملعلا ةروشم ىلع دامتعالا ةرورض هيلع
 ةيادهلاو عرولاو لضفلا لهأ اهيف لأساف كرومأ نم هتركذ ام امأو ..." :مكحلا

 ددشي فيس نب ناطلس مامإلا ناك هروديو ."هئايبنأ ةثرو هللا مهلعج نيذلا عرشلاو

 يف ةلجعلاو مكايإو ...” مهترواشمو ءاملعلا ءارآ ذخأ ىلع هتالو ىلإ هدوهع يف

 اوكرتت الو .رخآلا مويلاو هللاب ءاملعلاو عرولاو لضفلا لهأ اهيف اورواشو مكرومأ
 ."أطخلا مكب عقي الئل مكرومأ عيمج يف مهتروشم

 .25 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا -

 نب ملاس خيشلا ةبتكمب ناونع نودب ةطوطخم .(م1871/ه1287:ت) نافلخ نب ديعس .يليلخلا - 2

 ةبراعيلا رود .ديعس نب ملاس .يقوطلا :نع القن .262 - 261 ص .لباقلا }نامع ةنطلس .يثراحلا دمح

 تاساردلا ةداهش لينل ثحب .(م1711 - 1624/ه1122 - 1034) نييلاغتربلا ةهجاوم يف يراضحلا

 .64 ص }م2002 :سنوت شةنوتيزلا ةعماج .(روشنم ريغ) ةقمعملا
 .27 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا - 3

 .57 ص !.هسقن 4
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 ةبراعبلا ةلود رخاوأ نامع يق ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام .الا

 نيمامإلا دحأل ينيسارخلا دمحم نب دمحأ نب ديعس خيشلا نم ةحيصن يفو

 ةرادإ لوح تاهيجوتل نم ريثكلا اهيف دجن ؤفيس نب ناطلس وأ دشرم نب رصان

 بوجوو .ةيعرلا نأش ةعباتمو ،لامعلاو ةالولا دقفتو .ةلودلل يلخادلا نأشلا

 دجي تالسارملا هذه صوصن يف نعمتملاو .ةفرعملا لهأ ةرواشم ىلع صرحلا

 يف ايساسأ ًاجهنم اهنوك اهب كسمتلا بوجوو ىروشلا ةلأسم ىلع ءاملعلا ديدشت

 .ميركلا يبنلا لاعفأو .ميكحلا ركذلا تايآ هيلع تلد مكحلا

 تضرعت دقعلاو لحلا لهأ ةطلس نأ كلذ .رارمتسالا عضولا اذهل بتكي مل

 يف ةيادبلا تناك ثيح ،ثادحألا نم ددع يف احضاو ادب رمأ وهو "فعضلل

 قفار ام عم .اعرش رربم ريغ رمأ وهو ،برعلب هيخأ ىلع ناطلس نب فيس جورخ

 مهتضراعمل ملعلاو دهزلاو عرولا لهأو ءاهقفلا اهل ضرعت داهطضاو تابوقع نم كلذ
 ."جورخلا اذه

 .مهدعاوس ىلع موقتو مهفاتكأ ىلع ةمامإلا ضهنت نيذلا ءاملعلا نإف انه نم

 قاطن جراخ اوقب دق ءاملعلا ءالؤه .اهرمأب نيمئاقلا لوألا ماقملا يف نوربتعي نيذلاو

 فوخلاو فيس شطب مهرطضا دقو ؛هتدناسم نع اديعبو ،فيسل يلعفلا دييأتلا

 عيمج يف تبث ام اذه دكؤيو ©فيسل يظفللا وأ يمسالا ءالولا !نلعي نأ هتبوقع نم

 .ةدقعلا ةحص ىلع مهنم ريثكلا ضارتعاو ةبوقعلاو هاركإلا رمأ نم رداصملا

 . اهدعب امو 72 ص اهسفن - 1

 .243 ص ،قباسلا ردصملا .يلوعملا ؛967 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا -

 نبا 47 ص نامع لمأ خيرات .لوهجم فلؤم .967 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكرألا _ 3

 .4 ص .ح .ةيناطحقلا ةفيحصلا ؛قيزر
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 مخحلا ىلع عارصلا روذج

 .ءاملعلا ةطلس باصأ يذلا عجارتلا ىدم نع نابأ يذلاو زرابلا ثدحلا امأ

 ناطلس نب فيس فلخي نأ ىلع ةبراعيلا ضعبو لئابقلا ءاسؤر رارصإ يف لثمتف
 ديدعلل نيزواجتمو .ءاملعلا يأر كلذب نيضراعم مكحلا يف هابأ ريغص ىتف وهو
 ةضراعملاف ريبكلا هرثأ ثدحلا اذهل ناك دقل ."مامإلا بصني ةقلعتملا طورشلا نم

 نأش ميظنت اهب طانملا ةسسؤملا دض ةيلبقلا ةعزنلا باحصأ لبق نم تناك

 يف لاقفلا رودلا كلذ مهل دعي مل دقعلاو لحلا لهأ نأ كلذ ىنعمو .ةمامإلا

 :ةيلبقلا ةطلسلا حلاصل مهذوفن اورسخ مهنأو ءينامعلا يسايسلا حرسملا

 نب دشار نب ناميلس نب يدع يضاقلا خيشلا مهسأر ىلعو ءاملعلا رارق ىهتنا
 نب انهم ةعيابم ىلإ نامزلا كلذ يف ءاملعلا ةسائر هيلإ تلآ يذلا يلهذلا نسح

 يلعف ضيرحت لكش رارقلا اذهل ةضراعملا تذختاف .يبرعيلا دجام نب ناطلس

 ةعيابم دعبو ."هلتقو \بختنملا مامإلا ىلع درمتلا يف تلثمت .ةيثراك جئاتن ىلإ ىدأ
 ناطلس نب فيس ةيقحأب نيكسمتملا لبق نم رمألا راركت دجن برعلب نب برعي
 ناميلس نب يدع يضاقلا خيشلا لتقي نأ ىلإ رمألا ىهتنا دقو ةمامإلا يف يناغلا

 ةفرع موي قاتسرلا ءايحأ يف امهيتنج بحس متيو 5نافلخ نب ناميلس يضاقلا هعمو
 يذلا رادحنالا ىدم يزخملا لعفلا اذه رهظأ .؟م1721 ربوتكأ /ه1134 ماع نم

 .هلهأو ملعلل مارتحا يأ قبي مل ذإ ءاملعلا ةسسؤم هيلإ تلصو

 .265 .264 ص .نيبملا حتفلا .قيزر نبا ؛969 .968 ص .2ج .قباسلا ردصملا "يوكلا -

 .24 ص .4ج .خيراتلا ربع نامع .يبايسلا .

 .118 ص .قباسلا عجرملا شابغ -

 .253 ص ،قباسلا ردصملا .يلوعملا ؛و71 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا -

 .156 ص .نامع لهأ خيرات لوهجم فلؤم ؛974 ص .2ج .قباسلا ردصملا ،يوكرألا -
 .33 .هج .قباسلا ردصملا .يبايسلا :
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام .الا

 ناك .مكحلا لوح ريرملا يلخادلا عارصلا نم ةبقح كلذ دعب نامع تدهش

 ىروشلا توص باغو ةيلبقلا تالتكتلا تزريو .اهيف ريبكلا ريثأتلا ةليبقلا توصل

 عازنلا اذه تايرجم يف ليصفتلا نع اديعبو .ةوقلا نهر رمألا حبصأو .عامجإلاو

 بابسأ ىلإ حوضوب ريشي يملاسلا مامإلا دجن ةمداقلا لوصفلل اروحم نوكيس ثيح
 باختنا يف ةيضابإلا ئدابملا نع داعتبالا يف ساسألا يف لثمتملاو عارصلا اذه

 نامع يف رشلا ضفتنا" :لوقي ثيح .مهملاو ساسألا ءاملعلا رود شيمهتو ةمئألا

 رمأ تفلاخ اثاريم ةلودلا لعجت نأ ءاسؤرلا تدارأو ةيمحلاو ةيبصعلا مهيف ترجو

 .'“بولقلا يف ةيبصعلا تشمف هلهأ ىلإ رمألا در اوسنو لضفلاو ملعلا لهأ

 .121 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا - 1
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 ىناثلا لصفلا
 ةيلهألا بورحلاو لوألا يوسألا عازنلا

(م1728/ه1 140 - م1719/ه1 131(



 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام ,الا

 لوألا يرسألا عازنلا

 روذبلا وأ روذجلا ليبق نم ناك لوألا لصفلا يف هيلإ ضرعتلا مت ام لمجم

 اهرامث تعنيأ .ةرتتسم بابسأو روذج ساسألا يف يهو 5 عازنلا ىلإ دوقتس يتلا

 -م1711/ه1123) يناثلا فيس نب ناطلس ةفالخ لوح عارصلا ىف اهجئاتن تزربو

 نأ يبايسلا خرؤملا جاتنتسا ريبعت قدصأ كلذ نع ربعيو 5(م1719/ه 31

 قحأ مهنأ اوأرو .ذجاونلاب هيلع اوُضَع موق ىف رمتسا اذإ لاوحألا بلغا يف مكحلا

 الإ نوكي ال هنأو حالصلاو لدعلا مكحلا يف لصألا نأ نيسانتم .مهريغ نم رمألاب

 رمألا اذه نأ ىريو .ةيلوؤسملا هذه لمحتل الهأ نوكيو طورشلا هيلع قبطنت نمل

 اهضرع يذلا رمألا .اهمالسإ اهتيلهاج يف ةينامعلا ةمألا خيرات يف ازراب ارهظم ناك
 .ةفلتخملا ةينامعلا لئابقلا نيب ةريثك بورحل

 /ه1131 ةرخآلا ىدامج ىف ىناثلا فيس نب ناطلس مامإلا ةافو دعبف

 .تانب عبرأو برعلبو فيس :امه نيدلو نم نوكتت ةيرذ كرت ،:م1719ليربا

 مل هنأ دكؤت اهنأ الإ هرمع ةينامعلا رداصملا ددحت مل يذلاو افيس هدالوأ ربكأ ناكو

 “لئابقلا ءاسؤر" دارأ ذإ مامإلا بيصنت لوح فالخلا عقو انه .'كاذنآ ملحلا غلبي

 .2 ص .4ح .خيراتلا ربع نامع .ىبايسلا 1

 .249 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا ؛968 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا د
 .283 ص .ىنامعلا خيراتلا يف تاسارد .يمشاهلا - 3

 ءقيزر نبا ؛20 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا .968 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكرألا ۔ 4

 .6 ص .عئاشلا عاعشلا
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 لوألا رسألا عازنلا

 تنب ةخيشو ملعلا لهأ دارأ نيح يف امامإ قهاري مل ريغص وهو فيس نوكي نأ
 ..ىبرعيلا دجام نب ناطلس نب انهمل ةمامإلا نوكت نأ "فيس مامإلا

 ىلإ تلصو امبر ةجرد ىلإ رتوتلا ديدش ناك هنأ ىلع ثدحلا رداصملا روصت
 ناميلس نب يدع يضاقلا خيشلا لخدت انه .حارجلا تعقوو حالسلا اهيف رهشأ نأ
 فيس مكمامأ" :الئاق مهبطاخو عيمجلا مامأ هعضوو افيس رضحأ ثيح يلهذلا

 هنم نورضاحلا عمس نيحو .“مكمادق ىنعي ةيناثلا ميملاو فلألا حتفب ناطلس نب

 ناطلس نب فيس نلعأ دق خيشلا نأ نيدقتعم بيحرتلاب مهتاوصأ تعفترا كلذ

 نامعب ربخلا رشتناو ،اراهشإو اراهظإ عفادملا اوقلطأو .ةمامإلاب فيسل اودانف .امامإ
 .هدلاول اقلخ نامعل مامإ ناطلس نب فيس نأ

 دق دقعلاو لحلا لهأ نأ لوألا ؛رومألا نم ددع ثدحلا اذه نم فشتسي

 رمألا حبصأو ينامعلا ىسايسلا حرسملا ىلع نييسيئرلا نيلعافلا اونوكي نأ اوفك

 مامإلا تنب فقوم لالخ نم يسايسلا ةأرملا رود زورب يناثلا ."يلبقلا ذوفنلا ديب
 خيشلا اهيلع مدقأ تلا ةكرحلا نأ وهف ثلاثلا رمألا امأ .لوألا ناطلس نب فيس

 كابتشالا كف لجأل ؛نيرضاحلا ىلع هيومتلا ليبق نم رداصملا قفو تناك يلهذلا

 قيفوتلا نأ ىري يبايسلاف .ةيسكع جئاتنب تءاج اهنأ ريغ لصاحلا ناقتحالاو

 لئابقلا ءاسؤر طغض مامأ نلعأ امدنع ناميلس نب يدع يضاقلا ابناج باوصلاو

 انهم ةجوزو فيس نب ناطلس نب فيس ةمعو لوألا ناطلس نب فيس مامإلا تنب ةخيش يه - 1
 .3ح .نايعألا فاحتإ .يشاطبلا ؛!22 ص .2ج.ةفحتلا ،يملاسلا :رظنا .يبرعيلا دجام نب ناطلس نب
 .165 ص

 .250 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا ؛968 ص .2ج .قباسلا ردصملا ،يوكزألا - 2
 حتفلا :قيزر نبا .251 ص قباسلا ردصملا .يلوعملا ؛969 ص .2ج .قباسلا ردصملا .ىوكزألا -3

 .264 ص .نيبملا

 .118 ص قباسلا عجرملا شابغ ۔ 4
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 ةبراعبلا ةلود رخاوا نامع يق ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام الا

 ىدافتي ىتح -ميملاو فلألا حتفب ريغصلا يناثلا فيس مهمامأ نأ سانلا ةماعو

 فيس نالعإو عفادملا قالطإب ةبراعيلا ةرسأ ءامعزو لئابقلا ءاسؤر عرسأو مهتروث
 هيومتلا ةكرحلا هذهب دصقي مل خيشلا نأ ىلإ بهذي رخآ يأر كلانهو ."امامإ يناغلا

 مكمامأ امامإ هنوديرت يذلا فيس اذه نأب مههيبنت دصق امنإو نيرضاحلا ىلع

 ."بصنملا اذهل حلصي ال ريغص لفط

 نإ لوقلا ىلإ ةيبنجألا عجارملا بهذت ثادحألا هذهل اهضرع ءانثأ يفو

 لدتعملا حانجلا مهومسأ نمو ةبراعيلا هلثم لوألا نيرايت نيب ناك فالتخالا

 كلانه نكي مل هنأ عقاولاو ءثنيدلا لاجر نم هبلغأ ناك يناثلاو نيدلا لاجر نم

 كلذك ،طقف نويلبقلا ءامعزلا اهلثم ةضراعملاو .ءاملعلل ليبقلا اذه نم ميسقت يأ

 نيح يف يناثلا ناطلس نب فيس ةمامإب اوكسمت نيينامعلا ةماع نأ ىلإ بهذت

 سانلا مه ةماعلاي دوصقملا نأ وه لصاحلاو .ةصاخلا نم ةضراعملا تءاج

 بعنثلا ةيرثكأ نأ دوصقملا سيلو مكحلاو ةسايسلا رمأ مهب طانملا ريغ نويداعلا

 ضعبو نييلبقلا ءامعزلا نم ضيرحتب كلذ ناك امنإ إءاملعلا رارق دض تناك

 .قاتسرلا يف ةبراعيلا

 ةبراعيلا نايعأ ضعبو ءاملعلا يتأي.نأ ىلإ ةجضلا ءوده دعب رمألا ىهتنا
 ةرخآلا ىدامج رهش يف امامإ عيابيو قاتسرلا نصح ىلإ يبرعيلا ناطلس نب انهمي
 .؟م1719 ويام/ھه131

 .23 ص .هج .خيراتلا ربع نامع .يبايسلا - 1

 .283.284 ص "ينامعلا خيراتلا يف تاسارد .يمشاهلا - 2

 3 - , ع ن ر 0 م, 220.

 ؛214 ص .قباسلا ردصملا زليام 4

 !, , ل , ,1970, 80.

 .252 ص .قباسلا ردصملا .لوعملا ؛970 ص .2ج .قباسلا ردصملا .ىوكزألا 5
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 لوألا يرسألا عازنلا

 /ه1132 - م1719 /ه1131) حبوعيلا دجاص نب تاطلس نب انحص ةمامإ (

 )م1720

 ناطلس نب برعلا ييأ ني كرابم نب دجام ني ناطلس نب انهم مامإلا وه
 ىلع لمع دقو }ءاملعلا حشرم ناك هنأ قبس ام لالخ نم حضتا دقو 5'يبرعيلا

 .ارح ءانيم طقسم نم لعج ثيح ةيرادإو ةيسايس ةكنح ىدبأو ةيعرلا دو بسك

 ةكرح نم داز امم تادراولاو تارداصلا ىلع (سوكملا) ةيكرمجلا موسرلا ىغلأو
 ءاملعلا ريشتسي نأ ىلع صرح هنأ امك .ةرهدزم يراجت لبقتسمب رشبو ةراجتلا

 تحب رو ،هدهع يف تحارتسا سانلا نإ" :يوكرألا لوقي .هيلع مدقي ام لك يف

 .ءاملعلا نم دحأ هيلع ركني ملو .رامثلا يف كروبو راعسألا تصخرو .مهرجاتم

 ةروشمب الإ رمأ ىلع مدقي ملو لأسيو ملعتي هنأ الإ ملع ريثك وه نكي مل نإو
 ."“ءاملعلا

 عم مالس تاضوافم ءارجإ ىلع انهم مامإلا لمع يجراخلا ىوتسملا ىلعو
 فاقيإ ىلع لمتشت .ةتقؤم ةدهاعم ىلإ 1720 ماع لصوتلا مت ثيح سرفلا

 لباقم يف .جيلخلا يف سرفلا دض ةهجوملا ةيركسعلا مهتاكرحت عيمج نيينامعلا

 نيرحبلا نم باحسنالا كلذك .مهنفس حالصإل مشق ةريزج يف عقوم ىلع لوصحلا

 تاروطتلل ةجيتن متت مل ةدهاعملا نأ ريغ ،ناموت فالآ ةعب رأ اهرادقم ةبيرض لباقم

 .؛ينامعلا يلخادلا عضولا اهب رميس يتلا

 .12 ص .2ج ةفحتلا .ىملاسلا -

 .152 ص ؛قياسلا ردصملا لوهجم فلؤم -

 .970 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكرألا -

 .244 .3 ص قباسلا عجرملا .تولس -
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام ,الا

 يتلا لامعألاو ناطلس نب انهم اهيلع ناك يتلا ةنسحلا ةريسلا نم مغرلابو

 .همكح اولبقتي مل قاتسرلا لهأ اصوصخو هيضراعم نأ الإ .ماعلا حلاصلل اهب ماق

 ناطلس نب فيس ةداعإ كلذ نم مهفدهو "بعاصملا ههجو يف نوريثي اوذخأو

 ىلع احوتفم ةيعرشلا ىلع جورخلاو ةروثلا باب ناكو .هتيلهأ مدع مغر مكحلا ىلإ

 .برعلب هيخأ ىلع لوألا فيس ةروث ذنم هيعارصم
 ءاسؤر يعاسم تدأ مكحلا انهم مامإلا يلوت ىلع ةنسلا يلاوح يضم دعب

 نب برعلب مامإلا نبا برعي عانقإ ىلإ قاتسرلا يف ةبراعيلا ءامعز ضعبو لئابقلا
 يتلا طقسم ىلع رطيس نأ ناكف !انهم مامإلا دض جورخلا ىلع ناطلس مامإلا

 دوعسم نب دمحم نب دوعسم ذئموي اهب يلاولا ناكو برح نود هل تملستسا

 .'ةرهاظلاب يليزبلا جلف يف انهم مامإلا هيف ناك يذلا تقولا يف .يمايرلا يمراصلا

 ةهجاومل دادعتسالا ىلع لمعو قاتسرلا ىلإ اعرسم داع ربخلا هغلب امدنعو

 ىهتناو اديحو كرت ثيح ،بعنشلا ةيقب نم يفاكلا معدلا قلي مل هنأ ريغ فقوملا
 طقسم نم هعم نمب برعي هيلإ راسو "قاتسرلا ةعلق يف رصوح نأ ىلإ رمألا هب
 نمو هلامو هسفن ىلع نامألا لباقم مالستسالاو ةعلقلا نم لوزنلا ىلع هوضوافو

 هباحصأ ضعبو وه هورسأ مهنأ ريغ .هتمامإ كلذب تل ازف كلذ ىلع مهباجأف هعم

 تلازف }ةعلقلا نم لزنف ” :يوكزألا لوقي .هعم نمو وه لتق مث ديقو نجس ثيح

 "“هونمأ ام دعب هباحصأ نم دحأو وه .هوبشخو كهوديقو هوذخأف .هتمامإ كلذب

 ديق يف مهو ،هعم نمو وه هوحبذف مهنم ءاج نم مهيلإ ءاج مث" :يلوعملا فيضيو
 . 3 1 . د ٠ و

 .123 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا ؛]52 ص .قباسلا ردصملا .لوهجم فلؤم - 1

 .971 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 2

 .3 ص .قباسلا ردصملا .ىلوعملا - 3
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 لوألا يرسألا عازنلا

 ةأمح ىف دالبلا تعقوأ لحارم ةلسلس نم ةلحرمل ةيادب ثدحلا اذه ناك

 نيهر حبصأ مكحلا رمأ نأ احضاو ادبو ."نامع خيرات يف اهل ليثم ال ةيلهأ برح

 .ةميق يأ قيثاوملاو دوهعلل دعي مل تقو يف .يعرشلا مامإلا ىلع جورخلاو .ةوقلا
 (م1722/م1134 - م1720/ه1132) هتصاصإو بوعلب نب بوعي ةياصو (ب

 مامزب كسمأ 6يبرعيلا فيس نب ناطلس مامإلا نب برعلب مامإلا نب برعي وه
 لان دقو .يناثلا ناطلس نب فيس رمأب مئاقلا وأ يصولا هنأ ىلع نامع يف رومألا

 رمألا اذه ىلع لظو اهلئابقو نامع نوصح عيمج هل تملس ثيح عيمجلا فارتعا

 نأ دعب ناميلس نب يدع يضاقلا لبق نم عيابي نأ ىلإ رمألا روطتت مث ."الماك الوح

 الحتسم ناك هنأ رابتعا ىلع فلتأ ام نامضب مزلي ملو .هلاعفأ عيمج نم بيتتسا

 ..هنم تبصغ دق اهنأو فيسل ةمامإلا نأ نظي ناكو .رومألا كلتل

 ةمصاعلا يف ثكمي ملو ،'م1722 ويام/ه1134 نابعش يف برعي مامإلا عيوب

 لهأ لبقت مدعب هتفرعمل ىوزن ىلإ اهنم لحترا ثيح لئالق مايأ ىوس قاتسرلا
 ىعس ثيح عقوت ام عقو دقو ."هل ارقم ىوزن نم ذختي نأ دارأف .هتمامإل قاتسرلا

 يناثلا ناطلس نب فيس لاخ يبرعيلا رصان نب برعل ةلسارم ىلإ قاتسرلا لهأ
 هريغصلا فيس ىلإ رمألا عاجرإو برعي مامإلا دض ةروثلا ىلع هنوضحي

 رهش يف برعي مامإلا ةبحص يف ناك ثيح ىوزن نم رصان ني برعلب جرخ
 تيس دالب ىلإ ديدحتلابو الهب ىلإ هجتاو إم1722ويلوي /ه1134 ةنس نم لاوش

 . , , ح م آ م, 104 -

 .266 ص ؛نيبملا حتفلا قيزر نبا ؛ 253 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا -

 .125 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا -

 . .. .972 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكرألا -
 .286 ص .ينامعلا خيراتلا يف تاسارد .يمشاهلا ؛254 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا ِ

 .289 ص .عئاشلا عاعشلا قيزر نبا -

 ال

 اين

ط
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام الا

 برعي دض هجورخ يف هودضاعي نأ ىلع مهعم قفتا ثيح ةءانه ينب ةليبق زكرم
 دشرم نب رصان سسؤملا مامإلا مهيلع هضرف يذلا رضحلا مهنع عفري نأ لباقم

 ىلإ هوبحصف ةليزج اياطع مهاطعأو .نوصحلا ةماقإو حالسلا لمح نم اوعنم ثيح
 نامع هدهشتس يذلا ماسقنالا يف ةيساسألا ةطقنلا لكشي ثدحلا اذه نإ .قاتسرلا

 .يوانهلا روحملا وهو عارصلا يبطق دحأ فرصتلا اذهل ةجيتن رولبت ثيح كلذ دعب

 قارحإ متو نصحلا رصوح ثيح قاتسرلا ىلإ هعم نمب رصان نب برعلب راس

 ةريثك ابتك رانلا تفلتأ امك الجر نيسمخو ةئاملا ةبارق كلهو هنم ءزج رمدو هباب

 ءانبلا رصعل يلعفلا عجارتلا ةسلس تأدب انه نم ."نامعب ريظن هل نكي مل اهضعب

 ريمدتلاو مدهلا ودغيس ثيح يبرعيلا رصعلا لاوط نامع هتدهش يذلا رامعلاو

 .ثيدحلا نامع خيرات نم ةبيصعلا ةرتفلا هذه ةمس

 ةلمح لسرأف إهيلإ ربخلا لوصو لاح فقوملا كرادت ىلإ برعي مامإلا عراس
 لاح اهنأ ريغ .يميلسلا فلخ نب دمحم نب حلاص خيشلا ةدايق تحت قاتسرلا ىلإ

 تقولا كلذ يف .ثتعجارتف اهحلاص ريغ يف فقوملا نأ تأر يباوعلا ىلإ اهلوصو

 يلاو نم بلط ثيح .نامع ءاحنأ يف هذوفن ةيوقت ىلع رصان نب برعلب لمع
 نب ناميلس نب رينم نب ريمح ذئنيح يلاولاو كلذ هل ناكف هتعاطل عوضخلا طقسم

 كلام اهدوقي لئامس ىلإ ةلمح لسرأو ؤبرح ريغب لخن مض امك .يمايرلا دمحأ
 نكمت مث .اهنم اهيلاو جرخأو برخ نودب اهيلع ىلوتسا ثيح يبرعيلا فيس نب

 .‘لاتق نود يكزإ مض نم

 .154 ص .قباسلا ردصملا .لوهجم فلؤم ؛9و72 ص .2ج .قباسلا ردصملا "يوكزألا - 1

 .266 ص .نيبملا حتفلا .قيزر نبا ؛2كك ص .قباسلا ردصملا .لوعملا - 2
 .290 ص .عئاشلا عاعشلا .قيزر نبا - 3

 .267 ص .نيبملا حتفلا .قيزر نبا ؛973 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكرألا - 4
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 لوألا يرسألا عازنلا

 يدع خيشلا هبحصيو ماير ونبو ىوزن لهأ هعمو هسفنب برعي مامإلا كرحت

 كلام عانقإ لواحو راصحلا اهيلع ضرف يتلا يكزإ لصوو يلهذلا ناميلس نبا
 رصان نب برعلب عابتأ نم ةدجن تلصو كلذ ءانثأ يف .'نصحلا ميلستب فيس نب

 قرفتف "قاتسرلا لهأ نم يئانهلا يروبنعلا دمحم نب يلع مهدوقي ةءانه ينبب ةلتمم

 .ُىوزن ىلإ عجرف الوذخم يقيو برعي ركاسع

 هيلع ضبق اهلصو املف قاتسرلا ىلإ ناميلس نب يدع يضاقلا داع كلذ دعب .

 امهءاج مث ،امهبلص مت ثيح نافلخ نب ناميلس ىعديو هبحص دحأ هعمو اهلهأ

 قرط يف امهيتتج بحس متو ،نيبولصم امهلتقف رصان ني برعلب ناوعأ ضعب
 داقحألا تفلب دقل ء'م1722ربمتبس /ه1134 ةنس ربكألا جحلا موي كلذو قاتسرلا

 .يماقتنالا لمعلا اذه يف تلجت يتلا ةوادعلا ران تلعتشاو اهتورذ

 جرخيل هضوافي لعجو يروبنعلا هعبت ىوزن ىلإ هعوجر دعبف برعي مامإلا امأ

 برعي مامإلا اوعنقأ ثيح ىوزن لهأ هوجو ضعب رمألا يف لخدتو .ةعلقلا نم
 متي الو هلاح يف كرتي نأ لباقم رمألل خضرف شءامدلل انقح جورخلاو مالستسالاب

 كلذ ىلع دهعلا يطعأف ضنيربجب هيبأ نصح يف رقتسيس ثيح ءوسي هل ضرعتلا

 . هتمامإ كلذب تلازف نيربج ىلإ هجتاو ةعلقلا نم لزنف

 .973 .هسفن ردصملا .يوكرألا -
 .256 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا -

 .156 ص .قباسلا ردصملا .لوهجم فلؤم -

 .291 ص "عئاشلا عاعشلا .قيزر نيا ؛257 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا -

 .267 ص .نيبملا حتفلا .قيزر نبا .974 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكرألا -

-
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 (م1723/م1135 - م1722/ه1134) ايحبوعيلا رصان نب برعلب ةياصو (ج

 يروبنعلا لخد هتمامإ ءاهتناو ىوزن ةعلق نم برعلب نب برعي لوزن دعب
 مئاقلا برعلب نأو ناطلس ني فيسل ةمامإلاب ىدانو اهعفادم عيمج برضو ةعلقلا

 لئابقلا ةفاك هي تفرتعاو نامع نوصح عيمج هل تصلخ نيح يف .!رمألاي هل

 هيلع ايصو رصان نب برعلب نييعتو ةمامإلل يناثلا فيس ةداعإ نأ ريغ ."نادلبلاو
 يف تابارطضالاو نتفلا نم ديزمل نانعلا قلطأ لب .ةديدج يسآم دالبلا بنجي مل

 نيركسعم ىلإ دالبلا ماسقنا هاجتاب ريست ثادحألا تذخأ ثيح !نامع ءاحنأ

 دوفو ءانثأ يفف ؛!مايأ ةثالث الإ نيرهش ىوس ماودلا رارقتسالا اذهل بتكي مل
 نب برعلب هلاخو ناطلس نب فيس ةئنهتل قاتسرلا ىلإ نادلبلا ءاسؤرو لئابقلا

 ينب ةصاخو لئابقلا ضعب ىلع برعلب لبق نم ديدهت عقو ،ءالولا نالعإو رصان

 ال رداصملا نإ ةقيقحلا يفو .يرفاغلا رماع نب رصان نب دمحم مهميعزو رفاغ
 نوكي نأ الإ .نيفرطلا نيب فالخلا اذه ىلع ثعب يذلا ببسلا لوح اريثك لصفت

 يدع خيشلا اهيقل يتلا ةلماعملا لوح يرفاغلا خيشلا لبق نم شاقنلا وه ببسلا

 .2 ص( عئاشلا عاعشلا 6قيزر نبا ۔ 1

 .157 ص .قباسلا ردصملا لوهجم فلؤم - 2

 }(ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر . ةيعسوتلا هاش ردان ةسايسو نامع . ةدوج ريره ناندع .يديبزلا -3

 .46 ص .م1983 :دادغب .دادغب ةعماج .بادآلا ةيلك

 .974 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكرألا - 4

 .259 .258 ص .قباسلا ردصملا .لوعملا :975 ص .قباسلا ردصملا 1 - 5
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 لوألا ىرسألا عازنلا

 ."مهنوصح ءانبب ةءانه ىتبل حامسلا ىلع هجاجتحا كلذكو .'ىلهذلا ناميلس نب

 فيسل هتياصو ءارو نم ةيلعفلا ةطلسلا سراميس رصان نب برعلب نأ هداقتعاو

 دمحم خيشلا جرخ كلذل ،برعلب دسلا لبق نم ديدهتلا ناكف .ةءانه ىتب حلاصل

 .'رصان نب برعلب ىلع ةروثلا نلعاو هموقو وه ابضاغم رصان ني

 ىناثلا روحملا لكشت ىف رشابملا ببسلا لباقملا ىف لكشي ثدحلا اذه نإ

 نأ ذإ ،ةمداقلا تارتفلا لاوط نامع هدهشتس يذلا ىلبقلا عارصلا رواحم نم

 نم عابتألا نم نكمم ردق ربكأ دشح ىلع لمعي فوس رصان نب دمحم خيشلا

 .يرفاغلا روحملاب فرعي فوس ام كلذب الكشم لئابقلا فلتخم

 ةبتاكم ىلإ ديدج نم عارصلا لاعشإ ىلإ فدهت ةيسايس ةوطخ يف عراس دقو

 هنا ودبيف ريخألا امأ .كرصان نب برعلب دض جورخلا ىلإ هتوعدو برعلب نب برعي

 هنم مهب رقو ىوزن ءاسؤر راضحإ ىلع لمع ثيح ؛هدض كاحي امب ملع ىلع ناك

 رصان نب ناميلس هوخأ اهدوقي ةلمح زهج مث كناطلس نب فيسل ةعيبلا ىلإ مهاعدو

 هبلجو برعي ىلع ضبقلا لجأل لئامس يداو بناج نم نيربج ىلإ ريسملاب هرمأو
 .همهل باجتساف رذعلا هنم اوبلطف هتقفارم ىوزن لهأ نم بلطو .قاتسرلا ىلإ

 نب دمحم مامإل ١ حدم يف ء ارعش ةعومجمل دئاصق ةعومجمو ةريس مضت ةطوطخم ‘ لوهجم فلؤم 1

 ةقرو 6نامع ةنطلس .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو .قئاثولاو تاطوطخملا راد .1870 مقرلا .يرفاغلا رماع نب رصان

 .(يرفاغلا رصان نب دمحم مامإلا ةريسي دعب اميف هيلإ راشيس) .2
 287 ص ؛نامع خيرات يف تاسارد .يمشاهلا - 2

 يبرعلا ركفلا راد .1ج .م1840 1507-: رصاعملاو ثيدحلا يب رعلا جيلخلا .ايركز لامج .مساق - 3

 .124 ص .م2002 : ةرهاقلا

 .269 ض نيبملا حتفلا قيزر نبا 4

 .975 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزالا - ك

 .259 ص قباسلا ردصملا .يلوعملا - 6
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 ماعطلاب اهلهأ مهل ثعبو ىوزن نم برقلاب قرف تلصو ىتح ةلمحلا تراس
 نع رسفتسا املو ىوزن ةعلق يف عفادملا تقلطأ ىتح تاعيوس ضمت ملو ةنوؤملاو

 ىوس رصان نب ناميلس نم ناك امف .ةعلقلا لخد برعلب نب برعي نإ ليق رمألا
 برعلب ناك ناتلمح تلشف هسفن تقولا يف .!يكزإ نصح ىلع ةرطيسلاو عجارتلا

 الهب لهأ مهضبق ثيح ةرهاظلا بناج نم ةدحاو ،برعي ىلإ امهريس دق رصان نب
 ىلإ اهجاردأ تداعو تمزه ثيح رفاغ ينب يداو قيرط نع ةيناثلاو .اهب مهوديقو
 ."قاتسرلا

 يذلا رصان نب دمحم هفيلح راظتنا نود كرحتلا ىلع برعلب نب برعي لمع
 تراد ثيح ،يىكزإ بوص برعي راسف ،نامع لامش ةديدع كراعمب الوغشم ناك

 كلام يناثلا هاخأ رصان نب برعلب هيف لسرأ تقو يف ،نيفرطلا نيب ةديدع كراعم

 لهأ نم ريبك عمج اهيف كراش ةفينع ةكرعم تراد كلانهو ،يكزإ ىلإ رصان ني
 برعي شيج مزهو 5"لجر ةئامثالثلا يلاوح نيفرطلا نم لتقو ةءانه ينبو ةيقرشلا
 ضرف ثيح ىوزن ىلإ اهنمو .اهيلع رطيس يتلا حنم بوص رصان نب كلام مدقتو
 دعب رصاحملا شيجلا فعض مث ،نيفرطلا نيب كراعملا ترادو ديدش راصح اهيلع

 كف ىلإ رمألا ىهتنا يرفاغلا رصان ني دمحم مودق عمو رصان نب كلام هدئاق لتقم

 .'رصان نب برعلب عابتأ باحسناو .نيرهشلا يلاوح ماد يذلا راصحلا

 اراصح اهنصح ىلع ضرف ثيح قاتسرلا ىلإ كلذ دعب رصان نب دمحم هجتا
 نأ دعب .اهيلع ةرطيسلا نم رمألا ةياهن يف نكمتو اموي نيعبرأو ةسمخ ماد

 .293 ص شعئاشلا عاعشلا ،قيزر نبا - !

 .975 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 2

 .160 ص .قباسلا ردصملا .لوهجم فلؤم - 3

 .271 - 270 ص ؛نيبملا حتفلا قيزر نيا ؛263 - 261 ص .قباسلا ردصملا 6يلوعملا - 4

 .163 ص .قباسلا ردصملا لوهجم فلؤم 5
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 لوألا ىرسألا عازنلا

 ءالبلا لح دقو ."هتضبق يف يتلا نوصحلا عيمج ملسو رصان نب برعلب ملستسا
 تقيس ايابسلا نأ ىتح يبسلاو بهنلاو بلسلا لامعأ ترشتنا ذإ قاتسرلا لهأب

 اوقرفت قاتسرلا لهأ نم اريبك اءزج نأ فقوملا ةوسق نم غلبو .نامع جراخ تعيبو
 دق ءاسنلاو لافطألا نم سفن ةئام فوهكلا دحأ يف دجو ىتح .ةيدوألاو لابجلا يف

 ."اوعابيو اورسؤي ال يكل قاتسرلا ىلإ عوجرلا نم مهفوخ دعب اشطع اوتام
 قاتسرلا ىلع ةرطيسلا ىلع لمعي رصان ني دمحم هيف ناك يذلا تقولا يفو

 /ه1135 ةرخآلا ىدامج يف هتومب رمألا ىهتنا مث برعلب ني برعيب ضرملا دتشا

 دمحم خيشلا حبصأ كلذبو :اموي نيسمخ ةدمل هتافو رم أ متك دقو إم1723 سرام

 .نامعب يسايسلا عارصلا حرسم يف ديحولا بعاللا يرفاغلا رصان نب

 ۔ 1723/ه1135) هتماصإو ؛يرفاغلا رصان ثب دمحص ةياصو )د

 (م1728/ 0

 يناثلا ناطلس نب فيس ىلع ايصو يرفاغلا رصان نب دمحم خيشلا نالعإ مت

 لولحلاو يناثلا فيس ءاصقإ ىلإ عسي مل ثيح ،روكذملل يصو ثلاث كلذب د

 هءارو ارتستم دالبلا يف هتطلس ةسراممل ةبسانم ةصرف كلذ يف ىأر هلعلو }هلحم

 مهايإ ايعاد ةينامعلا ندملا ماكحو ةالو ىلإ هرماوأ ردصأ مث ."هيلع يصولا هتفصب

 , هلسريس نم ىلإ هتنيدم حاتفم ملسي نأ هيلع كلذ لعفي مل نمو .هل مهئالو نالعإب
 .اهيلإ ك

 .264 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا - 1

 .298 ص ؛عئاشلا عاعشلا .قيزر نبا ؛979 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزالا - 2

 264 ص ؛قباسلا ردصملا .ىلوعملا - 3

 .184 ص ،قباسلا عجرملا ،رايسلا 4

 .45 ص .ج .خيراتلا ربع نامع .يبايسلا ؛297 ص .عئاشلا عاعشلا .قيزر نبا - ك
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يق ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام .الا

 ريصقلاب بقلملا يئانهلا كرابم نب فلخ ةءانه ينب ميعز زرب رخآلا بناجلا يف

 رصان نب دمحمل يوق ضراعمك طقسمو اكرب نوصح ىلع ارطيسم ناك يذلاو
 سرشلاو فينعلا لاتتقالا قيرط يف ةرتفلا كلت لاوط :دالبلا تراسو .'يرفاغلا

 تكدو .ليخنلا راجشأ تعطقو .عالقلاو نوصحلا تمدهو .حاورألا تقهزأ ثيح
 ةدحولا باسح ىلع اعبط كلذ لك ناكو !مئازهلا رخآلا فرط لك قاذأو .جالفألا

 ةلود نم ىلوألا دوهعلا يف نامع هتققح يذلا يداصتقالا راهدزالاو .ةيلخادلا

 .لصفلا اذه نم يناثلا ءزجلا يف شاقنلا روحم رمألا اذه نوكيس ثيح .ةبراعيلا

 ةينامعلا قطانملا يف هفاوط لاوط لظ دقف يرفاغلا رصان نب دمحمل ةبسنلاب امأ

 يف هسفن ربتعي وهو .ةيناثلا ناطلس نب فيس هعم بحطصي ملسلاو برحلا يف

 ماعلا يأرلا دشحب كلذو ؛ةحلصم نم كلذ يف ام ىفخي الو .هيلع ايصو ةلاحلا هذه

 ةناكم لالغتساو رخآ فرط يأ كرحت مدع كلذب نمضي هنأ امك .يلبقلا دييأتلاو هل

 .دعب ملحلا غلبي مل يذلا ىتفلا كلذ

 ىوزن ىلإ هجتي رصان نب دمحم دجن هيئوانم نيبو هنيب ةليوط بورح دعبو

 رمألا نع هلزانت مهيلع ضرعيو "نامع يف ملعلا لهأو لئابقلا ءاسؤر ىلإ لسريو
 مل ءالؤه نأ رداصملا ريشتو 5ناطلس نب فيس ديسلا عم اودارأ نم اوميقي نأو
 تقلغأ تقو يف ليللا لاوط نيفرطلا نيب تمت تاضوافملا نأو }هنم كلذ اولبقي

 رجفلا بيرق ىتح .جرخي الو دحأ لخدي الف ،رقعلاو ىوزن نصح باوبأ هيف
 .؛م1724ربوتكأ /ه1137 مرحم يف كلذ ناكو ةمامإلا هل اودقع

 .980 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا - !

 .301 ص .عئاشلا عاعشلا .قيزر نبا ؛984 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكرألا - 2

 .987 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 3

 .281 - 280 ص !نيبملا حتفلا قيزر نبا ؛279 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا - 4
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 لوألا يرسألا عازنلا

 باحسنالاب ةبغرلا ءادبإ ىلإ رصان نب دمحم عفد يذلا ام لؤاست زربي انهو

 بورحلا ضوخي ةقباسلا ةرتفلا لاوط لظ يذلا وهو يسايسلا ناديملا نم
 نم سيل ذإ نامع ءازجأ بلغأ ىلع ةرطيسملا ةماعزلا لكشيو ‘تاعارصلاو

 لجرلا نأ رمألا يف بلاغلاو .رمألا اذه لغم نع لزانتلا هلثم ةيصخش ىلع لهسلا

 هبيصنت نأ امك .تايحالصلا ةفاك هيطعي يذلا ةمامإلا بصنم ىلإ اعلطتم ناك امبر

 .همكحو هتماعز ىلع يعرشلا عباطلا يفضي مامإ

 نع لزانتلا يرفاغلا هبزح نم مهبلغأو لئابقلا ءامعز ىلع ضرع انه نمو
 ةراسخب مهفقوم فعضو رخآلا فرطلا ماقتنا نم اوفاخ نأ الإ مهنم ناك امف .رمألا

 املف ... ” :قيزر نبا ريشي كلذ ىلإو .اهلبقف ةمامإلا هيلع اوضرعف ميعزلا اذه لغم
 "برحلا نم رذعتو }ناطلس نب فيس عم هناكم ادحاو اوميقي نأ مهنم بلط اولصو

 ملعلا لهأ امأ .'“ريصقلا كرابم نب فلخ نم افوخ \ةصاخ ىوزن لهأ هرذعي ملف

 فصوو ."دادم نب دمحم نب ناميلس نب رصان يضاقلا بيصنتلا يف مهلثمي ناكف

 .ةيقت ناك هنا اذه ةمامإلا دقع

 ةاضقل كلذ غوسي ال هنأ يملاسلا مامإلا ىري ةثداحلا هذهل هشاقن ضرعم يفو

 نوكي نأ امإف :نيقش دحأ لمتحي رمألا نأ ىلإ بهذي وهو .مهئاملعو نيملسملا
 نم تناك ءاطخأو يسآم نم اهيف بكترا ام نأو .هبورح يف اقحم رصان ني دمحم

 .309 ص .عئاشلا عاعشلا .قيزر نبا - 1

 دادم ني دمحا نب دادم نب دمحم نب ناميلس ني رصان يضاقلا .هيقفلا .ملاعلا .خيشلا وه - 2
 عجرم ناكو .يناثلا فيس نب ناطلس مامإلا ةاضق نم .م 18 /ه12 ق ءاملع نم /يرقعلا يوزنلا يبعانلا

 هللا دبع هنباو .دمحم نب ناميلس هدلاو لاثمأ .ءاضقلا هترسأ تلوت ملع تيب نم وهو .هنامز يف ىوتفلا
 .503 ص .3ج "نايعألا فاحتإ .يشاطبلا :رظنا .ةرسألا هذه نم مهريغو رصان نب

 .988 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 3
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 ةبراعبلا ةلود رخاوأ نامع ىق ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 مل مهناو شويجلا لك يف امك .مهنم يدرف فرصتبو .هئاهفسو شيجلا ةماع لبق
 ىلع تناك ةعيبلا كلت نوكت نأ ىناثلا لامتحالاو ."هلعاف اوبوصي ملو كلذب اوضري

 رايتخا نيملسملل حيتي عضولا اذه نأو .اهرازوأ برحلا عضت ىتح عافدلا ليبس
 مل ول ىتح رارقتسالاو نمألا ظفحل ةيركسعلا ةدايقلاو ةيلهألا هيف نودجي نم

 ةلزنم اهبحاص ديزت ال هيأر يف ةمامإلا هذه لثمو .يحورلاو ينيدلا دعبلاب عتمتي

 ."هتلزنم قوف

 ليوط تقو ذنم بيغ دق يسايسلا مهرودو ءاملعلا ةناكم نأ نم مغرلا ىلعو
 صرح ىدم ملع اذإ ةصاخ اباوص دعي مامإلا هيلإ بهذ ام نأ الإ .ةعيبلا هذه لبق

 ظفح ىلع قرطلا ىتشب لمعلاو لخدتلا ىلع فورظلا هذه لثم يف ملعلا لهأ

 مهل نكمملا نم لعجت يتلا مهتناكم مهل دوعت نأ ىلإ مهب بعشلا طبرو ماظنلا

 .ةمئألا رايتخا ةلأسم يف امات اقيبطت ةيمامإلا سسألا قيبطت

 رارقتسالا ةداعإ ةلواحمو لمشلا مل اهساسأ ناك ةعيبلا هذه نأ ىلع لدي يذلاو

 لخدت ةليبق لكل نامألاو زعلاو (رصان نب دمحم) هل ةمامإلا ..."ب ةادانملا وه

 ةرمللو هنأ ركذي اممو .:“رضحو ودب نمو رازنو نمي نم ةهجاوملا ديرتو "ىوزن
 يديأ نيب نم اتقؤم ةمامإلا باختنالا اذه جرخأ ابيرقت ماع ةئام دعبو .ىلوألا

 .م1624/ ه1034 ةنس دشرم نب رصان مامإلا ذنم ةمئأ نوبصني اولظ نيذلا ةبراعيلا

 مامإلا حدم يف دئاصقلا نم ةلمج ىلع لمتشا يذلا طوطخملا لالخ نمو

 لهأ نم ريبك قيرف دييأتب ىظحت تناك هتمامإ نأ ىلإ باهذلا نكمي يرفاغلا

 .142 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا - 1

 .143 ص هسفن - 2

 .988 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 3
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 لوألا ىرسألا عازنلا

 نم ريثكلاب دئاصقلا هذه لقحتو .هل ئوانملا فلحلا ىلإ ايلبق مهضعب ىمتني ملعلا

 هموصخ ةنادإ لباقم يف .همكح ةيعرشو 6يرفاغلا مامإلا ةلادع لوح نيماضملا

 :"اهضعب يف لوقي ثيح .يرذنملا دعاس ني دوعسم نب رمع خيشل ا دئاصق كلذ نم

 تردص ةريس هنم دهاشت انإ

 مكح همكح ف لصاف لضاف نم

 اهجزاميال لدع ةمامإ يذ نرم

 ميشلاو نيدلا ىف لطاب الو روج
 أو ىريمل سملا -راقت هتعياب دق

 مهبر تاعاط لع مهنم لدعلا له

 ٢

 ملي لزي مل هيلع رمأب لهجي

 :ٹىلوعملا هللا دبع نب دمحم ني بوبحم خيشلا حيدم كلذك

 دمحم مامإلا الول

 يلاو ريغب نامع تحضأ

 .(م1747/ه1160 ت) يفيلسلا يرذنملا رمع نب دوعسم نب دعاس نب دوعسم نب رمع خيشلا وه - 1

 .ىشاطبلا :رظنا .رعشلل امظان ناك ."ةيفخملا رارسألا فشك" هتافلؤم نم ©بطلاو .كلفلاب ملاعو هيقف

 .410 ص .3ج .نايعألا فاحتإ

 .14 ةقرو .يرفاغل ا رصان نب دمحم م امإل ا ةريس . لوهجم فلؤم -2

 .122 ةقرو .هسقن - 3
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 ةبراعيلا ةلود رخاوأ نامع يق ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام .الا

 هلإلا اهكرادت ىركل

 يلاوم للم لضافب

 لساب عاجش للم

 لامك وذ بتارملا يلاع

 ملاع ميلع لدع
 يلاعملا قوف ىلع ملع

 بولقلا يف نئاغضلا تلظ دقف عارصلا فقوت مل ةعيبلا هذه نأ هل فسؤي اممو

 ادهاج لمعي ديدجلا مامإلا ناكو .قطانملا نم ديدعلا يف درمتلا تاكرح ترثكو

 نب فلخ يديلقتلا همصخب يقتلي نأ رادقألا تءاش ىتح .اهيلع ءاضقلا ىلع

 نابعش يف نيميعزلا لتقمب تهتنا يتلاو راحص ةكرعم يف امدطصا ثيح كرابم
 .'م1728 سرام/ھ0

 .282 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا :993 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكرألا - !
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 ةيلهألا بردلا

 ةيلهألا برحلا

 .عارصلا ةورذ ةبراعيلا مكح نم ةريخألا ةرتفلا يف ةيلهألا برحلا تلكش

 .ديعبلا دمألا ىلع يوقلا اهريثأت اهل ناك ةريطخ ةيخيرات تافطعنم ىلإ دالبلا تداق

 ىلإ ةدوعلا ىوس رفم نم بعنلا دارفأ مامأ دعي مل ةيزكرملا ةلودلا ةوق فعض عمف
 ةديحولا اهنوك ."ةليبقلا يهو ينامعلا عمتجملا يف زربألا ةيعامتجالا ةدحولا نضح

 لوح يعمج لكشب ريكفتلا بعصلا نم حبصي اهعمو .درفلا ةيامح ىلع ةرداقلا
 .ءاعمج ةمألل ةلماشلا حلاصملا

 فارطألا تعفد ةمكاحلا ةرسألا دارفأ نيب تعقو ىتلا تافالخلا نأ امك

 هل لئابقلا هذه ةدعاسم فرط لك نمضي يكل .ةيلبق تافلاحت دقع ىلإ ةعراصتملا

 قيقحتل تافلاحتلا هذه لئابقلا ءاسؤر لغتساف "مكحلا ةدس ىلإ لوصولا لجا نم

 ةأيهم تحبصأ دق فورظلا اودجو نأ دعب .ذوفنلاو ةرطيسلا يف ةيتاذلا مهحلاصم

 ..كلذل

 ضعب تاحومط هءارو يفتخت راتسب نوكي ام هبشأ ادغ ةمامإلا رمأ نأ حضاولاو

 ةليبق دارفأ نيب طبرت يتلا مدلا ةطبار :اهنأ ىلع ةيلبقلا ةيبصعلا ىسايسلا عامتجالا ملع فرعي - 1

 .دحاو قاطن نمض ةريشعلا وأ ةليبقلا ةرظن دحوت اهنأ ةيبصعلا ةزيمو .لئابقلا نم مهاوس نع اهب نوزيمتيف

 يف نولمعيو نوبيصي مهلعجتو ،دحاو راطإ نمض ةريشعلا وأ ةليبقلا دارفأ تاسراممو دوهج دحوت اهنأ امك
 تاراوح .ميلس دمحم .اوعلاو .ناهرب .نويلغ :رظنا .اضيأ دحاو راظنم نم رومألا نومهفيو هسفن هاجتالا

 .304 ص .م2004 :قشمد .ركفلا راد س1ط .مالسإلا ىف ىسايسلا ماظنلا :ديدج نرقل

 ٠ .39 ص .قباسلا عجرملا .يديبزلا - 2
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 ناك ةيبرعيلا ةلودلا هيلإ تلصو يذلا ريطخلا روطتلا اذه نأ امك ."لئابقلا ءامعز

 ىلإ دوعيو رشابم ريغ رخآلاو رشابم اهضعب ةديدع بابسأ نع اجتان ساسألا يف
 يذلا يلبقلا ماسقنالل ناك كلذك .اهتأشن لوأ يف ةلودلا اهب ترم يتلا ثادحألا

 اعبط ةفاضإلاب اهدنع الوطم فوقولا يعدتست ناعمو بابسأ تاعارصلا هذه هتزرفأ

 ءزجلا هذه يف شاقنلا روحم نوكيس كلذ عيمجو .اهجئاتنو برحلا تايرجم ىلإ
 .ثحبلا نم

 برحلا بابسأ (أ

 -م1719/ه1131) ةرتفلا هذه يف ةيبرعيلا ةلودلا هتدهش يذلا عارصلل ناك

 ام ىلإ ليصفتلا نم يشي قرطتلا مت دقو إةديدع تاببسم (م1728/ 0

 تلثمت يتلاو ،ةرشابملا ريغ بابسألا وأ مكحلا ىلع عارصلا روذجب هتيمست تمت

 يتلا ةقحالتملاو ةعيرسلا تاروطتلا عمف .هعابتا مت يذلا مكحلا ماظن يف ساسألاب

 ريغت ىوتسملا سفنب رمألا اذه بكاوي مل ةبراعيلا مكح ةيادب عم نامع اهتدهش

 ."هلوادت ةقيرطو مكحلا ةيلآ يف

 ةيادبلا يف ةيقطنم تدب نإو ةمامإلا يسرك ثيروت ةسايس جئاتن نأ كلذ

 قيرطلا اذه ىلإ اموي لصت نأو دب ال ناك اهنأ الإ .اهتقو ةطيحملا فورظلل ارظن

 ال يذلا يناثلا ناطلس نب فيس حيشرت يف لثمت يذلاو يوسلا ريغو دودسملا
 .ةةمامإلا بصنم يلوتل ةيسيئرلا ةيعرشلا تالهؤملا كلمي

 برعلب هيخأ ىلع ناطلس نب فيس جورخ يف لثمتملاو رخآلا روطتلا عمو

 1 - , . م 4 : م ع 0 . ح : 1986,

 م 39.

 2 - , , آ ا , 106.

 .160 ص .قباسلا عجرملا .يلع - 3
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 ةيلهألا بردلا

 نب انهم ةمئألا ىلع جورخلا يف العف لصح ام وهو رمألا راركت نكمملا نم ناك
 -م1721/ه1133) برعلب نب برعيو .(م1720/ه1133 - م1719/ه1131)ناطلس

 يناثلا ناطلس نب فيس نيب عارصلا يف كلذ دعب رمألا رركتيو .'(م1722/5

 ناطلس ني فيس نيب مث .(م1738/ه1151 - م1733/ه1146) ريمح نب برعلبو

 .(م1743/ه1156 - م1741/ه1154) دشرم نب ناطلسو يناغلا

 فقوملا ىلع مهترطيسو ءاملعلا ذوفن فعض يف لثمتملاو ريخألا لماعلا ناكو

 ءاملعلا ىروش سلجم ةيقحأو ،ىروشلا أدبم نع يبرعيلا مكحلا دعبأ يذلا وه
 ماظنب نوكي ام هبشأ رمألا لعجو .ةيضابإلا مظنلاو ريياعملا قفو مامإلا باختنا يف
 ."ةيرسألا ةثارولا ىلع مئاق مكح

 بورحلاو ةيلخادلا ثادحألا نم اهفقومو ةينامعلا رداصملا ىف ثحبلا دنعو

 بورحلا هذه يف لصفت ءانثتسا نودبيو اهنأ حضتي .ةبراعلا دهع يف ةيلهألا

 قيقد لكشب ريشت ال اهنأ ريغ .ةريبك رارضأ نم دالبلا يف هتعقوأ امل اهءايتسا رهظتو
 يملاسلا مامإلا نأ ريغ ."برحلا هذه بوشن ىلإ تدأ يتلا ةيلعفلا بابسألا ىلإ
 ؛برحلا هذه بابسأ ىلع فوقولا لواح يذلا ديحولا ينامعل ا خرؤملا نوكي امبر

 . تالهؤم امنود نامع يف ةمئألا باختنا ةقيرط ىلإ رمألا اذه ازع امدنع كلذو

 :لوقي ثيح ةيضايإلا ئدابملا هيلع تجرد ام فالخ ىلع

 اولعجي نأ ءاسؤرلا دارأو ةيمحلاو ةيبصعلا مهيف ترجو نامع يف رشلا ضفتنا"
 تشمف هلهأ ىلإ رمألا در اوسنو لضفلاو ملعلا لهأ رمأ تفلاخ اثاريم ةلودلا

 .“بولقلا يف ةيبصعلا

 .252 ص .3ج .خيراتلا ربع نامع .يبايسلا - ]

 2 - , ح ن ط 0 , 190.

 .254 ص .م1996 :ندنل .ليمأ راد .مالعإلا ةرازو .1 ط .خيراتلا يف نامع .نيثحاب ةعومجم - 3

 .121 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا - 4
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يق ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 رشابملا ببسلا يناتلا فيس نب ناطلس مامإلا ةفالخ لوح عازنلا لكش

 لئابقلا سوؤرو ةبراعيلا ءامعز ضعب ىعس ثيح .ةبراعيلا نيب يرسألا عارصلل

 .ءاملعلا يحشرم دض ةرسألا ءامعز نم ددع ةراثإو ءاملعلا ةفكانم ىلإ قاتسرلا يف

 ام نأ ريغ ؛يرسألا عازنلا قاطن نمض هرصحو رمألا كرادت نكمملا نم ناك امبرو

 تايبصعلا اهيف تكرحو ةيلبقلا تاعمتجملا تلاط تارتوت نم عارصلا اذه باش

 .اعساو ايلبق ادعب ذخأيل عازنلا قاطن عيسوت ىلإ تدأ

 ربكأ دييأت نامضل ةيلبق تافلاحت عارصلا فارطأ دقع يف رمألا اذه لثمت دقو

 ىلإ هعفدو رصان ني برعلبل قاتسرلا لهأ ضيرحت عمف .عابتألا نم نكمم ددع
 ناك ام .يناثلا ناطلس نب فيس رمأب مايقلاو برعلب نب برعي مامإلا دض جورخلا
 ..ةءانه ينب ةليبق زكرم ثيح 'تيس دالب دصقو مهل باجتسا نأ الإ هنم

 يلبقلا ماسقنالا قلخ يف مهستس يتلاو ةيلبقلا تالتكتلا لكشتت تأدب انه نم

 ةليبقلا كلت ىلإ يبرعيلا رصان نب برعلب هاجتاف .اقحال نامع هنم يناعتس يذلا

 اميف ارظح اهيلع ضرف دشرم نب رصان مامإلا نأ مولعملا نمف غارف نم نكي مل
 رصان نب برعلب مهيلع ضرع دقو .ةيركسعلا تاماكحتسالا ءانبو حالسلاب قلعتي

 هل اوباجتسا نأ الإ مهنم ناك امف .ةليزج اياطع مهحنمو رظحلا اذه عفر يبرعيلا

 :هتروث ىلإ اومضناو

 ناميلس "يصورخلا :رظنا .ةءانه وني اهنكسي .ةيلخادلا ةقطنملا يف الهب ةنيدم لامعأ نم ةيرق - 1

 .357 ص .م2002 :بيسلا .يرماضلا ةبتكم .3 ط .ينامعلا خيراتلا نم حمالم .فلخ نب

 .972 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 2

 .117 ص .قباسلا ردصملا ارصيق نبا - 3
 .266 ص شنيبملا حتفلا .قيزر نبا ؛2كك ص .قباسلا ردصملا .لوعملا - 4
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 ةيلهألا برحلا

 برعلب حاجن عمف أوسأ ىلإ ءيس نم راسو نامع لخاد يف عارصلا روطت دقو
 فالخلا عوقو يف تءاش رادقألا نأ ريغ \برعي مامإلا دض هتروث يف رصان نب

 ران لعشأ يذلا رمألا يرفاغلا رصان نب دمحم يلبقلا ميعزلا نيبو هنيب ديدشلا

 نوكي ام رثكأ حضتا .عساو يقطانمو يلبق عباط تاذ حبصتل ديدج نم ةنتفلا

 هتاوق دئاقو برعلب خأ رصان نب كلامو برعلب نب برعي مامإلا نيب يكزإ ةعقو يف

 ةءانه ينبو ةيقرشلا لهأ نم ريبك عمج اهيف كراش ةفينع ةكرعم تراد كلانهو

 كلام مدقتو برعي مامإلا شيج مزهو ."لجر ةئامثالثلا يلاوح نيفرطلا نم لتقو

 ."حنم بوص رصان نب

 هعم نمو ذخأ ثيح .هللا نم ىده ريغب" يبايسلا اهفصي امك ابرح راثأ اهيفو
 نود مهفداص نم لك ىلع ةراغإلاو .بلسلاو بهنلا لامعأب مايقلا يف ةماعلا نم

 رركت يتلا ىوزن ىلإ هجتا حنم نمو .جالفألا مدهو تاعورزملا داسفإو اببس

 كف نم نكمت يذلا يرفاغلا رصان نب دمحم مودق ىتح ترصوحو اهيف رمألا

 لتقم دعب رصان نب برعلب عابتأ باحسناو ںنيرهشلا يلاوح ماد يذلا راصحلا
 .رصان نب كلام

 ةقطنملا يف ةديدع ابورح ضاخ دق هرودب يرفاغلا خيشلا ناك لباقملا يف

 يداوبو .ثكنض يداوب اهنم ةميظع تاعقو تدهش ثيح نامع نم ةيبرغلا

 .160 ص !نامع لهأ خيرات .لوهجم فلؤم - 1
 .977 .976 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكرألا - 2

 .39 ص .4ج .خيراتلا ربع نامع .يبايسلا -3

 .270.271 ص شنيبملا حتفلا .قيزر نيا ؛261-263 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا - 4

 .نامع ضرأ ةعوسوم .دمحم .ريبزلا :رظنا .ةيالولا مساب يمس .اهطسوتيو كنض ةيالو ربعي او - ك
 .1216 ص .م2006 :طقسم .يداصتقالا طيطختلا نوؤشل ناطلسلا ةلالج راشتسم بتكم .1ط .2ج

107 



 ةبراعيلا ةلود رذاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 نيب برح نم تلوحتو عازنلا ةعقر كلذب تعستا دقل .'ىتغلاو .وجلاو ،لقصلا

 .:ةيلئابق برح ىلإ ةمكاحلا ةرسألا نم دارفأ
 هتانوكم زربا دحأك ينامعلا عمتجملا يف ةيلبقلا رود لهاجت ةيناكمإ مدع عمو

 ةمامإلا ماظن لمع يتلاو .:هخيرات ثادحأ كيرحت يف امهم الماع تلكش يتلاو

 مادعنا ةلاح يفو لباقملا يف اهنأ ريغ .هئدابم قفو اهفييكتو اهيلع دانتسالا ىلع
 اهتيبصع كاذ ذإ زرفت ام ابلاغ ةيزكرملا ةموكحلا ةطلس فعضو ىلبقلا نزاوتلا

 روطتلا ىدم احضاو ادب دقل {'اهسفن ةمامإلا طاقسإ يف مهست نأ نكمي ىتلا ةيلبقلا

 فرع يذلاو يلبقلا ماسقنالا رولبت لالخ نم رومألا هيلإ تلصو يذلا ريطخلا

 .يرفاغلا يوانهلاب

 يوانحلا يرفاغلا :نيبزحلا روهظ (ب
 لصألا يذ يرفاغلا رصان نب دمحم ميعزلا عابتأ ىلع ةيرفاغلا مسا قلطأ

 كرابم نب فلخ ميعزلا ىلإ ةبسن ةيوانهلا مسا مهيسفانم ىلع قلطأ امنيب .يناندعلا

 دقو .؟يرفاغلا ميعزلا دض ةضراعملا ةكرح داق يذلاو .ينميلا لصألا يذ يئانهلا

 يديلقتلا بصعتلا روص نم ةروص هنأ ىلع ماسقنالا اذه نيثحابلا نم ددع رسف
 يف ةيناندعلا لئابقلا ةلتك ىه ةيرفاغلا ةلتكلاف بونجلا برعو لامشلا برع نيب

 . .ةينميلا لئابقلا ةلتك يهو ةيوانهلا ةلتكلا لباقم

 .295 ص عئاشلا عاعشلا .قيزر نبا !978 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 1

 .0 ص قباسلا عجرملا .يبايسلا ۔-2

 ص .م13 : ىبد .ملقلا راد ؛1ط .ةيمالسإلا روصعلا يف يبرعلا جيلخلا . رمع قوراف .يزوف - 3

7. 

 .4 ص .قباسلا عجرملا شابغ ۔ 4

 .133 ص .2ج ةفحتلا .ىملاسلا - 5

 :رت .ةيبرعلا ةريزجلا طساوأو نامعو جيلخلل يخيراتلا لجسلا .ج .ج .ريميرول -:كلذ نم - 6

 = .139-140 ص .م1995 :ندنل .تنراغ راد .1ط .2جم .خيرات !ج .نيئحاب ةعومجم

108 



 ةيلهألا بردلا

 ةمامإلا رخاوأ لوألا ماسقنالا ذنم نامع يف يسايسلا عضولا روطت نأ نيح يف

 " حلاصملا يف كباشتلا نم اعون قلخ .(م893 /ه280 -م793/ه177) ةيناغلا

 نم ريثكلا ميطحت ىلإ ىدأو .ةفلتخملا ةينامعلا لئابقلا نيب ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 ةيلهألا برحلا بحاص ام نأ امك .'ىقرعلا ميسقتلا ىلع ةمئاقلا ةيلبقلا تاعزنلا

 ةيلبقلا تاجازتمالا هذه داجيإ يف ريبك رود هل ناك ثادحأ نم ةرتفلا هذه يف

 . ."ةفلتخملا

 دحأ يف "نلع زليام يناطيربلا لصنقلا اهدروأ يتلا ةركذملا ىلإ عوجرلا دنعو

 يسايسلا اهميسقتو ةينامعلا لئابقلا لمجم مض ايئاصحإ انايب مدق ثيح .هريراقت

 باستتا ىلإ راشأو .ةليبق لك بهذم نايب عم يرفاغلا لتكتلاو يوانهلا لتكتلا نيب
 نأبو رشع نماثلا نرقلا لئاوأ يف يرفاغلاو يوانهلا بزحلا ىلإ رازنلاو نميلا لئابق
 .نييسايسلا نيبزحلا نيذه دحأ ىلإ تمضنا دق تناك ةريغص وأ ةريبك ةليبق لك

 ةرورضلاب ينعي ال نيبزحلا نيذه دحأ ىلإ لئابقلا كلت ءامتنا نأ نم مغرلا ىلعو
 .اهيلإ مامضنالا ىلإ اهعفد يذلا وه حلاصملا قفاوت نأ لب .امهيلإ يقرعلا اهباستتا

 ص ؛م1983 :ةرهاقلا .ةيرصملا ولجنألا .يبرعلا جيلخلا يف ةيسايسلا تارايتلا .حالص .داقعلا - =

 .254 ص .1982 :ةرهاقلا .ةيرصملا ةضهنلا .2ط .7ج .يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم .دمحأ .غ

 .71 ص .2ج .قباسلا عجرملا .يصوصخلا -

 .278-279 ص .قباسلا عجرملا .ينايوضلا -

 :, ص . حل ل ن ع ل 0 م م

 ط ع 0 م . : 1976, 36.

 .121 ص ش1ج .قباسلا عجرملا .مساق - 1

 .140 ص .1جم .خيرات 1ج .قياسلا ردصملا .ريميرول -2

 3 - آ ن ل نم 18731947-. 1 2 )18791883-(. ن

..2930 ,1986, , 
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 ةبراعبلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام .الا

 لئابقلا لوصأو نيتلتكلا لوح يسرم دمحم روتكدلا حسم فشك نيح يف

 يف ىواستت داكت ةينمي لئابق هيلإ مضي يرفاغلا لتكتلا نأ .امهتحت يوضنت يتلا
 لتكتلا وأ ةيوانهلا ةلتكلل ةبسنلاب لاحلا كلذكو .ةيناندعلا لئابقلا عم اهدادعأ

 .ةينميلا لئابقلا عم ىواستت داكت ةيناندع لئابق مضي هرودب ناك يذلا يوانهلا
 وأ يفئاطلا دعبلا هيلإ فاضأف ماسقنالا ريسفت رمأ يف ضعبلا طتشا كلذك

 نأ نيح يف ةينسلا تائفلا نم بلاغلا يف اوناك مهيأر بسح ةيرفاغلاف يبهذملا

 اذه أطخ دجن نيقباسلا نيحسملا الك ىلإ عوجرلابو ."ةيضابإلا نم اوناك ةيوانهلا
 ريشي عقاولاو .نيبهذملا نم لئابق نامضي اناك نيبزحلا الك نإ ثيح ضارتنالا
 الماع نكي مل بهذملا نأ ىلإ راشأ ماسقنالا اذه نع بتك نم بلغأ نأ ىل

 ةيضابإلا لئابقلا نم اجيزم نيليصفلا الك لمش ثيح لئابقلا رايخ ةغايص يف
 ..ةدحاولا ةليبقلا لخاد ىبهذم ددعت دجوي ةريثك نايحأ ىف لب .ينسلاو

 ةيرفاغلا ةلتكلاو ةيوانهلا ةلتكلا روهظ نأ ىلإ نانم نوسنكلو بهذيو

 ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا ىف امخض اروطت دعي اهيف ةطلتخملا ةيلبقلا تا ءامتنالاب

 اهئالوو لئابقلا تافلاحت ليكشت اداعأ نيلتكتلا نيذه نأ ذإ ةينامعلا ةيعامتجالاو

 .'ديدج يداصتقاو يسايس فلاحت ىلإ ةيلبقلا ةيلحملا تايبصعلا نم

 .(م1818 -1793) ىلوألا ةيدوعسلا ةلودلاو نامعو لحاسلا تارامإ .ىسرم دمحم !هللا دبع - 1
 .66 - 65 ص ؛م1978 :ةرهاقلا .ثيدحلا يرصملا بتكملا

 -129 ص ‘ت.ب :يبظ وبأ .1ج .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا خيرات يف لصفملا .حلاف لظنح - 2

 ,0م. عا, م 36. هماطمصر» ؛254 ص .قباسلا عجرملا .يبلش ؛48 ص .قباسلا عجرملا .داقعلا ؛0

 3 - لحنلر, كدنع لن. ©0صدمن ل : ن 0 ع ص 0 .

 ن , ب , )ل,1995(, 46

 .59 ص !قباسلا عجرملا .هللا دبع
 4 - [, [. . ح 2 ل ه ن - ع : ر 0 ح

 لز 0 . ا , : 1977, 187 :7.
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 ةيلهألا بردلا

 تلكش دق اهرابتعاب ةمدختسملا يرلا بيلاسأو جالفألا ىلع كلذ يف ازكرم

 مث نمو جالفألا ىلع اهتايح دمتعت يتلا لئابقلا نم ةعومجمل ةيداصتقا حلاصم

 يداصتقالا لماعلا مهسأو لئابقلا هذه ةعومجم نم ةيميلقإ ةيسايس ةدحو تلكشت

 وأ يوانهلا نيلتكتلا ىدحإل اهؤالو ثيح نم اهتاهاجتا ليكشت يف ريبك رودب
 ."ةيديلقتلا ةيلبقلا ةيبصعلا نع رظنلا فرصي يرفاغلا

 عبانم ىلع كلذ رثأو ةينامعلا ندملا بلغأل يفارغجلا ميسقتلا طمنل ناك دقو

 امومع مسقنت ثيح !ميسقتلا اذه ليكشت ىف ىساسأ رود اهرادحنا هاجتاو هايملا

 دحاو ليصف اهنم لكلو (ةلاقسلا) لقسأو (ةيالعلا) ىلعأ .نيلصفنم نيمسق ىلإ

 ىف ةيوانهلا ثيح لئامس يداو كلذك .ةلاقسلا ىلع ةيوانهلا لئابقلا ترطيس

 ."ةلافسلا ىف ةيرفاغلاو ةيالعلا

 ددع نيب فلاحتلاو .ةيسايسلا ناسنإلا تامس نم ةزراب ةمس تافلاحتلا دعت

 ةدايزو طشنلا نواعتلا يه هليكشت ءارو ةنماكلا عفاودلا نأ ضرتفي فارطألا نم

 لماعتلا ىف رود تافلاحتلا هذهل ناك ةينامعلا ةلاحلا ىفو .ةيركسعلا ةوقلا

 لعجو ،ريصق تقو يف شيج عمج ىلع ةردقلا ةيناكمإ حيتي لكشب عارصلا عم
 ىدحإ فلاحتلاو .'عيمجلا ةمدخ ىف فلاحتلا فارطأل ةيداصتقالا تايناكمإلا

 ىنبي يئاقلت عافد ماظن وهو ،“فشلا” ب مهسفنأ نوينامعلا اهيمسي يتلا ايازملا هذه
 .رارقتسالا قطانم يف تاكلتمملاو قوقحلا ةيامحل رئاشعلا نيب كرتشملا معدلاب

.179 , ,!! - 

 - ل2, ., 23.

 - لح, ., 25,26.
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 ةبراعيلا ةلود رخاوأ نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام .الا

 نأ كلذ ةيفارغج ةيميلقإ بناوج ىلع ساسألا يف موقي فلاحتلا اذه نأ امك

 يضارألا ىلع ةلماشلا ةرطيسلاب دارفنالا يف ةيلبقلا تاعومجملا ىدحإ قافخإ

 اهفادهأ قيقحت ىلإ اهعفدي .ةيجيتارتسالا لاصتالا طوطخو ىربكلا زكارملا يف

 تافلاحت ءاقب يف ىرخألا بناوجلا لافغإ نكميال هنأ ريغ .!نيرخآلا عم فلاحتلاب

 هذه ماجسناف .رأثلا وأ يلبقلا فرشلا ةلأسمو .ةميدتسملا تاوادعلا اهزربأو فشلا

 .ةيداصتقالا حلاصملاو .يرئاشعلا فرشلا ميهافم نم طيلخ ىلإ دوعي تاعومجملا

 .ةيميلقإلا تاحومطلاو

 هب عفدلاو عارصلا اذه جيجأت يف تعراس يتلا لماوعلا نم ددع ترفاوت دقو

 ةرطيسلا ىربكلا لئابقلا ةلواحم كلذ نمو 6‘فرط لكل قدنختلا نم ديزم وحن
 يركفلاو يفاقثلا عجارتلا نم تقو يف ثدح ماسقنالا نأ امك .رغصألا لئابقلا ىلع

 ىدل ةيدايقلا تاحومطلاو ةطلسلا بح كلذك .مهتطلسو ءاملعلا فقوم فعضو

 "ةيزكرملا ةموكحلا بايغ وهو مهألا لماعلاو .عارصلا يميعز

 نم اريبك اردق فرعو !نامزلا نم نينرقلا ةبارق فلاحتلا اذه رمتسا دقل

 .رخآلا ليصفلا هيلع رطيسي ال نأ ىلع ليصف لك صرح ثيح يلخادلا كسامتلا

 ةبيكرتلا مهفل مهتلواحم يف نييبوروألا باتكلا لبق نم اريبك امامتها يقل امك

 ىلع اهريثأت ىدمو ةيلبقلا تاءامتنالا لمع ةيفيكو .ةقطنملا ناكسل ةينثألا ةيلبقلا

 برحلا تناك ...” :هلوقب ع. ح. م سور دراودا ريسلا ريشي كلذ ىلاو ناكسلا

 نويبوروألا باتكلا هب متها ام اذهو .ةيوانهلاو ةيرفاغلا نيب ةياغلل ةبعص ةيلهألا

 .172 ص .نامع ىف ةمامإلا انوسنكلو - 1

 2 - , .ن , 39
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 ةيلهألا برحلا

 ناتليبقلا تلاز ام ذإ .اذه انموي ىتح هب مامتهالا لاز امو ،نامع يف نيتليبقلا لوح

 .'“قرشلا يف ةيوانهلاو برغلا يف ةيرفاغلا نزاوت يف

 يأك هنأ ريغ ماسقنالا اذه اهثدحأ يتلا ةقيمعلا ةيبلسلا تاريثأتلا نع اديعبو

 :ثىتآلا يف اهصيخلت نكمي يتلا تايباجيإلا ضعب هتايط يف لمح يخيرات ثدح

 لجأ نم تافلاحت يف اهمامضناب كلذو ضارقنالا نم ةريغصلا لئابقلا ذاقنإ -

 .ربكأ ةعومجم ىف اهتيوه ىلع ظافحلا اهل تلفك ةيامحلا

 سفنلا نع عافدلا فده قفو دحاو فلاحت يف ةيوضنملا لئابقلا ديحوت -

 .ةكرتشم فادهأ قيقحتو

 .اهتيوهو لئابقلا ءامسأ مدقأ ىلع ظافحلا -

 ءانثتساب برعلا ريغ بلجل ةرورضلا ةلازإ قيرط نع لئابقلا ءاقن ىلع ظافحلا -
 .ديبعلا نم ةلق

 .لئابقلا نيب كرتشملا عافدلا تايقافتا -

 ةفلتخملا فارطألا نيب ةطاسولا رودب مهمايقو دايحلا ىلع لئابقلا ضعب فوقو -

 .برحلا تقو

 ةوخنلاو ةعاجشلاو رخفلا :لثم !هزيزعتو يلبقلا ثوروملا ىلع ظافحلا -

 ٠ مركلاو راجلا ةيامحو

 1 - آم م, ك آ . ل 0 0 0 1728, ع ل :

 .. , ع ع , : 1984, 86.
` 

 .هلتنة», هم.نا. م 24 ؛ 67 ص .قباسلا عجرملا هللا دبع - 2
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 ةبراعيلا ةلود رخاوأ نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 ةرتفلا كلت يف ةيوانهلا ةلتكلا وأ ةيرفاغلا ةلتكلل ةليبق يأ بحت رابتعا نكمي -

 دجوي ال ذإ 6ينامعلا نايكلا دودح يف اهلوخدو ةليبقلا ةينامع ىلع ةلدألا ربكأ نم

 .نميلا بونج وأ ءاسحإلا لحاس يف وأ رطق ةريزج هبش يف ةيبصعلا هذهل رثأ

 احجناتنو برحلا حارم (مج

 تادادمإ هتلصو .قاتسرلا ىلع يرفاغلا رصان نب دمحم خيشلا ةرطيس دعب

 ."بعك ينبو "بيلق ينب نم فصنو فلأ يلاوح مدق ثيح ةيلامشلا لئابقلا نم

 ودب نم فالآ ةسمخب ردقي هموق نم عمج عم يلوهلا رطم نب ةمحر لصوو

 زيمي الو ةيبرعلا فرعي ال هنأب مهضعب ةيخيراتلا رداصملا تفصو دقو .رضحو

 ةريزج هبش نينطاقلا حوحشلا لئابق نم بلاغلا يف اوناك امبرو .ودع نم اقيدص

 يلع !مزح نبا :رظنا رم نب ميمت نب ورمع نب بيلق ىلإ بستنت ةيرضم ةيناندع ةليبق :بيلق ونب - !
 نمو .0 ص .م13 : توريب ةيملعلا بتكلا راد .3 ط برعلا باسنا ةرهمج .ديعس نب دمحا نب

 ردصملا .يوكرألا :رظنا .يزجلا يداو نم برقلاب نونكسي اوناك مهنأ ودبي يوكزألا ىدل درو ام لالخ
 ىلإ نوبستني نويرازن مهو بيلك ىنب ةليبقل ركذ دجن "فاعسإلا" باتك ىنو .986 ص .3ج .قباسلا

 فاعسإ .دومح نب ملاس .يبايسلا :رظنا .ميمت نب ةانم نب ديز نب كلام نب ةلظنح نب عوبري نب بيلك
 .67 ص ه1384 :توريب .ىمالسإلا بتكملا }1ط .نامع لهأ باسنا ىف نايعألا

 نونكسيو \ةصعص نب رماع نب ةعيبر نب بعك ىلإ بستنت ةيرضم ةيناندع ةليبق :بعك ونب - 2
 .يبايسلا :رظنأ .ةيلامشلا ةنطابلا تايالو ضعب يفو .ةضحم صوصخلا هجو ىلعو ةرهاظلا ةقطنم يف
 ةرازو \1 ط .نامع ةنطلس يف لئابقلاو تايالولل ماعلا دشرملا .لداع .يديدحلا ؛ك7 ص .فاعسإلا

 .151-154 .112 ص ؛م1982 :طقسم .ةيلخادلا

 ةرامإ سسؤم راقلج ريصل ١ خيش يلوهل ١ يمساقل ١ مساق نب دياك نب رطم نب ةمحر خيشل ١ وه - 3

 ةعبطملا ٥يرمدتلا دمحا : حت . مساوقلا خيرات يف ملاعملا حاضيإ . دومح نب ملاس .يبايسلا :رظنا .مساوقلا

 .35 .30 ص .م6 : قشمد ةينواعتلا

 .979 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 4
 عاعشلا .قيزر نبا ؛266 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا ؛980 ص .قباسلا ردصملا .يوكزألا - ك

 .8 ص .عئاشلا
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 ةيلهألا برحلا

 بقلملا يئانهلا كرابم نب فلخ خيشلا ناك هسفن تقولا يف .'نامع لامش مدنسم

 طقسم نوصح ىلع رطيس دق قاتسرلا ىرق ىدحإ بشغلا ناكس نم وهو ريصقلاب

 نكمي يتلاو نيفرطلا نيب تاهجاوملا أدبت فوس اهنمو 5ءاكرب ىلإ ةفاضإلاب حرطمو

 :ىلع لمتشيو .ةمامإلاب رصان نب دمحم بيصنت لبق ىلوألا نيمسق ىلإ اهميسقت

 م1723/ه1135 ءاكوب ةكوعص -

 يبأب ىنكملا يصورخلا دمحم نب يلع ىعديو هعابتأ دحأ يرفاغلا لسرأ
 هباحصأ داعو ؤهولتق نأ الإ يئانهلا عابتأ نم ناك امف .ءاكري نصحل ايلاو عماج

 ةتس ىلإ اهمسق .ةريبك ةلمحب راسف يرفاغلا بضغ دتشا اهدنع ."قاتسرلا ىلإ

 نب ةزمح هدوقي مسقو !هموقب يلوهلا يمساقلا رطم نب ةمحر هدوقي مسق ماسقأ

 نم جرخ يذلا ركسعلاب يرفاغلا يلع نب دمحأ هيلع مسقو هموقب يبيلقلا دامح

 ناميلس نب يدع يضاقلا نب دمحم هسأر ىلع مسقو ،يرفاغلا رصان نب دمحم دنع

 .يبعكلا هللا دبع نب دشار هدوقي مسقو 5ريصلا نم مهب ءاج نيذلا موقلاي يلهذلا

 ."هموقب يصارحلا رصان نب دمحم هيلع مسق اريخأو

 كنأ رطم نب ةمحرل يكمردلا عرق نم دروف ءةةعنصملاب اولزن ىتح عمجلا راس

 نأ الإ ريخألا نم ناك امف .ديدهتلا ليبس ىلع كيلإ نولصاو نحنف انيلإ لصت ال

.82 .. ,)! -1 

 .164 ص .نامع لهأ خيرات .لوهجم فلؤم ؛ك79 ص .3ج .ةيناطحقلا ةفيحصلا .قيزر نبا - 2

 .266 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا ؛980 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 3

 .273 ص .نيبملا حتفلا .قيزر نبا - 4

 اهنطقي صورخ ينب يداوو قاتسرلل يراجت دفارو مهم ءانيم دعت .ةنطابلا لحاس ىلع ةنيدم - ك
 2ج إقباسلا ردصملا .ريميرول :رظنأ .شولبلا .لفاونلا كيرب لاي دعس لاي :اهنم ةددعتم لئابق

 .62 ص .جم .ايفارغج
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 عرق لتقو .مساقلا ىمسي عقومب ناعمجلا ىقتلاو هباحصأو عرق دصرتل نويعلا لسرأ
 يف .'بيضق ىعديو هتداق دحأ يلوهلا عابتأ نم حرجو }هباحصأ مزهو يكمردلا

 يبرغ نافرطلا ىقتلاو ةيرحبو ةيرب تاوق نم ريبك عمجب فلخ لصو هسفن تقولا
 عفادملاب ابرض هنفس بلغأ تقرغأ نأ دعب ةميزهلاب فلخ عابتأ ينم ثيح ءاكرب

 .أالجر رشع ينثاو فلأ وحن هعابتأ نم لتقو
 م1723/ه1135 كقني ةكوعص -

 هيلع فيخ ىتح يردجلاب اهيف بيصأ نيرهش ردق قاتسرلا يف يرفاغلا ماقأ
 رمأ دنسأو ،لقني ىلإ اهجوتم هتاوق عمجو !ةدم دعب ىفاعت هنأ ريغ .هتدش نم

 روذحملا نانس نب دمحم نب نانس هعمو ،يصارحلا رصان نب دمحم ىلإ قاتسرلا

 لئابق ىلإ لسرأ ثيح تاينقم يف يرفاغلا ركسع ."ركسعلا ىلع ادئاق يرفاغلا
 يتثا ردق هشيج لمجم ناكف .٨ساي ينب نم اهبلغأ ةمخض تاوق دشحف ةرهاظلا

 مادصلا عقوف ،اوضفرف نصحلا ميلست مهنم بلطي دلبلا لهأل لسرأ دقو !افلأ رشع
 ملاس نب ناميلس مهخيش نبا مهنم نوريثك موق يلع ينب نم لتقو نيفرطلا نيب
 نصحلا ميلستو نيرصاحملا مالستساب رمألا ىهتناو .مهيلع راصحلا دتشاو .يولعلا

 .؛ءام مهعم قبي ملو مهنع جلفلا مدر مت نأ دعب
 .580 ص .3ج .ةيناطحقلا ةفيحصلا .قيزر نبا ؛980 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكرألا - 1

 .166 ص ؛نامع لهأ خيرات لوهجم فلؤم ؛268 .267 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا - 2 .

 .274 ص .نيبملا حتفلا .قيزر نبا - 3

 نونطقي روصنم ني نزاوه نب ركب نب ةعصعص نب رماع نب ساي نم .ةيناندع ةليبق :ساي ونب - 4
 عاعشلا .قيزر نبا : رظنا "يوانهلا فلحلا ىلإ نومتني .نيعلاو يبدو يبظ وبأو ةرفظلا يعارمو اول قطانم
 .28 ص .فاعسإلا .ىبايسلا .21 ص .عئاشلا

 ٥ءامسلا ءام رماع نب ورمع نب يلع نب ةدوس نب يلع ىلإ نوبستني ةيدزأ ةيناطحق ةليبق :يلع ونب - 6
 .128 ص فاعسإلا .ىبايسلا :رظنا .يوانهلا فلحلا ىلإ نومتنيو .ةرهاظلا لامعأ نم لقني نونطقي

 .269 .268 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا ؛982 .981 .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 6

116 



 ةيلهألا بردلا

 م1723/ه1135 'فيلسلا ةكوعص -

 لوخد نم يئانهلا ديوج ني ديعس ىعديو يئانهلا فلخ عابتأ دحأ نكمت
 ميلستلا فيلسلا لهأ ضفر ثيح مهيلإ يرفاغلا راسف .ةةفواوصلا عم فيلسلا
 لاجر نم هيف نم ىلع همدهف فيلسلا لهأ نم ديشارملا نصح ىلع مجهف .هل
 يقبو .ثكلذب يرفاغلا هل حمسف باحسنالا ديوج نب ديعس بلطف .لافطأو ءاسنو

 ةعاطلا اودأو ةرذانملا حلاص ثيح .ةرذانملا نصحو ةفواوصلا نصح فيلسلاب

 نعمي لعجو نيرهشلا ةبارق مهرصاحف ‘كلذ ةفواوصلا ضفر نيح يف يرفاغلل

 .مهيديأب مهنصح مده ىلع هوحلاص نأب رمألا ىهتناو .مهليخن عطقو مهلتق يف

 ركذي ةديصقب يرفاغلا ميعزلل يرذنملا دوعسم نب رمع خيشلا ثعب دقو .؟هومدهف

 ةفواوصلا نصح ءانب ةداعإ هنم بلطيو فيلسلا يف مهداسفإو ودبلا بيرخت اهيف

 .‘هسفنب هيلإ لصي نأب هدعوف

 3 يلاوحب اهنع دعبتو يربع نم يقرشلا بونجلا يف عقت يربع ةيالو ىرق نم ةيرق :فيلسلا - !
 خيراتلا نم حمالم "يصورخلا :رظنا .ديشارملاو .ةءانه ونبو .روزعلاو .ةفواوصلاو .ةرذانملا اهنطقي .مك
 .362 ص .ينامعلا

 نب سايلا نب ةخباط نب سوأ نب رم ني ةفاوص ىلإ بستنت ةيناندع ةيرضم ةليبق :ةفواوصلا - 2
 خيراتلا نم حمالم .يصورخلا :رظنا .وانس يفو فيلسلا يف مهدجاوت رتكاو .يفاوص اهدرفمو .رضم

 .280 ص .ينامعلا

 .136 .135 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا ؛303 ص .عئاشلا عاعشلا .قيزر نبا - 3

 .يرذنم هدرفمو 5بجنشي نب سيقلا ؤرما نب رذنملا ىلإ بسنتو .ةيناطحق ةليبق :ةرذانملا - 4
 .يوانهلا فلحلا ىلإ نومتني .ةينامعلا تايالولا ضعب يف مهنم ةلقأ دجوتو ،قاتسرلاو فيلسلا نونطقيو

 .250 ص .ينامعلا خيراتلا نم حمالم .يصورخلا

 .275 ص .نيبملا حتفلا قيزر نبا ؛270 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا : 6

 .26 ةقرو . يرفاغل ا رصان نب دمحم م امإلا ةريس .لوهجم فلؤم - 6
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 ةبراعيلا ةلود رخاوأ نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام .لا

 راحص تلع هعابتأ ءاليتساو .قاتسرلا تلع ينانحلا فلخ موجح -

 م 1723/ه1135

 .ةرهاظلا يف هبورحب يرفاغلا لاغشنا كرابم نب فلخ يئانهلا ميعزلا لغتسا

 دمحم يلاولا ربجأو .يرفاغلا نانس لتقو اهرصاح ثيح قاتسرلا ىلإ هموقب راسف
 رقتساو "نصحلل مدهو لاتق ةدش دعب نصحلا نم جورخلا ىلع يصارحلا رصان نب

 يرومعلا عابس ىعديو هعابتأ دحأ نكمت دقو .'مهتويبو مهلاومأ يف قاتسرلا لهأ
 لبق راحصو قاتسرلا ىلإ يضملل الاجم يرفاغلا دجي ملو .راحص نصح ذخأ نم
 ."فيلسلا ىلع هراصح ءاهنإ

 م1723/ه1135 مزحلا الع اينانهلا فلخ موجه -

 ناكو .اهنصح رصاح ثيح مزحلا ىلإ فلخ راس قاتسرلا ىلع هترطيس دعب
 يلاولا نأ ريغ .جلفلا مهنع عطقو ،يرفاغلا حلاص نب دوعسم نب رمع هيف يلاولا
 راصحلا رمأب هربخي رصان نب دمحم ىلإ لسرأو .مالستسالا اوبأو اودمص هعابتأو
 نأ الإ فيلسلا رمأ ءاهنإ دعب يرفاغلا نم ناك امف .ةليلق ةكرب الإ مهعم قبي مل هنأو

 ."مزحلا نع راصحلا كفو هعابتأو فلخ مزهو مزحلا ىلإ راس

 م1723/ه1135 تيس دالب ةكرعم -

 ثيح .ةرهاظلا ىلإ داع لب .قاتسرلا ىلإ يرفاغلا هجتي مل مزحلا رمأ ءاهنإ دعب

 ىلإ لوخدلا مهنم بلطو }تيس دالب ىلإ راسو رضحلاو ودبلا نم هعابتأ دشح

 .169 ص !نامع لهأ خيرات .لوهجم فلؤم - 1

 .982 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 2

 2ج ،قباسلا ردصملا .ريميرول .رفاغ ينبو .ةبراعيلا اهنطقي . قاتسرلا ةيالو لامعأ نم ةيرق - 3

 .154 ص .3جم .ايفارغج

 .304 - 303 ص .عئاشلا عاعشلا .قيزر نبا - 4
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 ةيلهألا برحلا

 ينبل يهو ضراعلا ىلع مجه مت ،ريثكلا مهنم لتقو مهيلع مجهف اوضفرف ةعاطلا

 .'ةءانه ىنب نادلب بلغأ هل تصلخو رمغ ىلع ىلوتسا امك .اهيلع ىلوتساو يدع

 م1724/ه1136 حنص ةكوعص -

 /ه1136 ءاتش ءاضقنا دعبو رهشأ ةتس اهب رقتسا ثيح ىوزن ىلإ يرفاغلا داع

 ريبك شيجب مهيلإ راسف اوبأف هتعاط ىلإ مهوعدي حنم لهأ ىلإ لسرأ 174
 ىلإ راس اهدعب .هتعاط يف اولخدو هل اوخضرف .مهليخن عطقي ذخأو مهرصاحف
 لمحب رفاغ ينب يداوو ةرهاظلا لهأ رمأو .هعابتأ عمجو يبغلا يف لزنو ةرهاظلا

 ."مزحلا ىلإ رمتلا

 م1724/ه1136 لخن ةكوعص -

 راس ثيح ةحادف اهدشأو نيفرطلا نيب كراعملا ىوقأ نم ةكرعملا هذه دعت

 لخن ىلع مجه اهنمو ،هعابتأ اهبو لواعملا يداوب لزنو هموقب يئانهلا فلخ
 ةعبرأ دعبو ءثيبرعيلا دعاج ني يدع نب دشرم اهرمأب مئاقلا ناكو .اهرصاحف

 برهف }هنم ءزج مدهو نصحلا قرح نم هع ابتأو فلخ نكمت راصحلا نم رهشأ

 ."ةانجلا ةرجح مدهب لواعملا ماق امك .لئامس يف رباج ينب نادلبو وطلا ىلإ اهلهأ
 اهليخن ميسقت مت ثيح اهناكس نم ةيلاخ ةيلهألا برحلا ةرتف لاوط لخن تلظو
 .ةاهيلإ اهلهأ ةداعإ متف ناطلس نب فيس مكح ىتح اهب اولظو {ةءانه ينب ىلع

 .272 ص ،قباسلا ردصملا .يلوعملا - 1

 .304 ص .عئاشلا عاعشلا .قيزر نيا ؛984 ص .2ج .قباسلا ردصملا .ىوكرألا -2

 .273 ص قباسلا ردصملا .ىلوعملا - 3

 .277 ص .نيبملا حتفلا .قيزر نبا -4

 .171 ص ؛نامع لهأ خيرات .لوهجم فلؤم - ك
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يق ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام ,الا

 م٨/1724ه1136 :ةبيهو كاو !رماوعلا جلع يرفاغلا موجه -

 مض عمج يف مهب ىقتلاف ةيقرشلا يف رماوعلا نادلب ىلإ رصان نب دمحم راس

 نوكت نأ اهيف ةبلغلا تداك ةميظع ةكرعم ترادف .ةءانه ينبو ةبيهو لآو رماوعلا

 ثيح لتقلا مهيف معو رخآلا فرطلا مزهف اوتبث مهنأ ريغ .يرفاغلا باحصأ ىلع
 يف هب ماقمل ا رقتساو هراصتنا لعب مهنع يرفاغلا عجرف .لقاعلا ةرجح ىلإ اوبحسنا

 .نيربج
 م1136٨/1724 ديوج ثباو ايرفاغلا ثيب بورحلا -

 ىوزن ىلإ راس اهدعبو هعابتأ نم اددع عمج ثيح ةرهاظلا ىلإ يرفاغلا هجوت
 ىلإ لسرأو "مفيس ىلإ راسو .يكزإ لهأو !ماير ينب نم ريبك عمج هل مضنا ثيح
 هل ةباجتسالا نع اوعنتماف .آتافاغلاو “رقعلا لهأ نم هعم نمو ىئانهلا ديوج نبا

 يف نيرشتنم ،نزاوه نب ركب نب ةعصعص نب رماع ىلإ بسنت .ةيناندع ةيرضم ةليبق :رماوعلا - 1
 حمالم .يصورخلا ؛اهدعب امو 54 ص .فاعسإلا .يبايسلا :رظنا .بيسلاو .يكزأ يف مهبلغاو قطانم ةدع
 .277 ص .ينامعلا خيراتلا نم

 نب رماع نب بالك نب طبضألا نب ربكألا بهو ىلإ بسنت .ةيناندع ةيرضم ةليبق :ةبيهو لآ - 2
 .يوانهلا فلحلا ىلإ نومتني .ةريدسلا ةدلب مهزكرمو ةيقرشلا ةقطنملا نونطقي .ةديدع أنوطب مضت .ةصعص
 .277 ص .ينامعلا خيراتلا نم حمالم يصورخلا ؛365 ص .فاعسإلا .يبايسلا :رظنا

 .275 .274 ص .قباسلا ردصملا .ىلوعملا - 3

 .ريمح نب نادملا دبع نب ثراحلا نب ماير ىلإ بسنت ةعاضق نم ةينامي ةليبق :ماير ونب - 4
 .ةدحاو ةليبق ال لئابق لصألا يف مهف .ةينامعلا لئابقلا ربكأ نم دعت ةديدع لئابق عمجي فلح مهو
 ؛135 - 133 ص ،فاعسإلا .يبايسلا :رظنا .ةيرفاغلا لئابقلا زربأ نم نودعيو رضخألا لبجلا مهزكرم
 .268 ص ؛قباسلا عجرملا زليام ؛251 ص .ينامعلا خيراتلا نم حمالم ،يصورخلا

 «يصورخلا :رظنا .ةءانه ونيو ليكش ونب اهنكسي .ةيلخادلا ةظفاحم يف الهب ةيالو لامعأ نم ةيرق - 6

 .357 ص !ينامعلا خيراتلا نم حمالم

 ،ىصورخلا :رظنا .ديدج لاو نعم ونب اهنكسي .ةب .ةيلخادلا ةظفاحم يف الهب ةيالو لامعأ نم ةيرق - 6

 .357 ص .ينامعلا خيراتلا نم حمالم

 نم حمالم يصورخلا :رظنا .ةءانه ونب اهنكسي .ةيلخادلا ةظفاحم يف الهب ةيالو لامعأ نم ةيرق 7

 .357 ص .ينامعلا خيراتلا
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 ةيلهألا بدلا

 راحص ىلإ اهنمو ةرهاظلاب رمو ةيفخ ديوج نبا جرخ راصحلا ءانثأو .'مهرصاحف
 .حلصلا اوثكن ثيح لقني لهأ هل مضناف نيرصاحملا هموق ةرصنل هعابتأ عمجي

 ىلع ةراغإلاب ماق ثيح ةريثك اماوقأ هيلإ عمجو }مضو المع ىرقب رم هتدوع ءانثأو
 .ةيرفاغلا همصخ ناوعأ

 مدرو هئادعأ ليخن عطق نم رثكأو .ةيبرغلا ىلإ ةيقرشلا نم هشيجب بوجي لظو

 ملعي ال ةرتف ثكمو {ءارمحلا ةيالو ىرق ىدحإ يشيعلا جلف ىلإ لصو دقو .مهجالفأ
 مث شةلفغ ىلع ديوج نبا هيلع مجهي نأ نم ارذح نويعلا يرفاغلا ثبف وه نيأ
 رمأف تافاغلا بوص هجوتلل دعتسيو مض ةيرق يف ديوج نبا نأ رابخألا هتءاج

 ديوج نبا لتقو ،لاتقلا دتشا ثيح دلبلا جراخ مهتاقالمو مهوحن هجوتلاب هتاوق
 .هعابتأ رفو ،لقني لهأ يلع ينب خويش دحأ يولعلا نصغ هباحصأ نم لتق امك

 يذلا تافاغلا نصح يف تيقلأ ثيح ديوج نبا ةثج بحسب يرفاغلا رمأ

 اوملستسي مل مهنأ ريغ .مهبولق يف سأيلا ثبل كلذو هتلئاع مهيفو هموق هب نصحت

 اوملستسا مث .ماعطلا نم مهدنع ام غرف ىتح .نيرهش ردق راصحلا نومواقي اولظو

 نأ ىلإ مهب رمألا ىهتناو .يرفاغلا ردب نب ديعس نب كرابم ىعديو يرفاغلا دئاقل
 نب ديعس نب دشار هرمأ ىلوت ثيح ريقعلا نصح يقبو .مهيديأب مهنصح اومدهي

 هلخادب نم كهنأ ىتح نصحلا رصوحف ،ديعس نب كرابم لزع دعي يرفاغلا دشار

 .'نصحلا مده متو اوملستساف

 .583 ص .3ج .ةيناطحقلا ةفيحصلا .قيزر نبا -

 .275 ص !قباسلا ردصملا .لوعملا -

 .985 .984 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا -

 .308 .307 ص .عئاشلا عاعشلا قيزر نيا ؛277 .276 ص .قباسلا ردصملا يلوعملا -

 سسم

 ح

 ين
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 ةبراعيلا ةلود رخاوأ نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام الا

 م1724 /ه1136 ءاوبإو ايحبيضملا اتكرعم -

 ىلإ يرفاغلا هجوت ثيح نامع نم قرشلا ىصقأ ىلإ عارصلا ناديم لقتنا
 نيب مادصلا عقوف .يئانهلا فلخ شيجب كلانه ىقتلاو ةيقرشلا نم 'سوبحلا نادلب

 اوحلاص مث نمو ،يبيضملا ةرجحب اونصحت ثيح هعابتأ رفو فلخ مزهناو نيفرطلا
 يرفاغلا ملع نأ دعبو ںيبيضملا ةرجحب هيف ايفختم فلخ ناك تقو يف .يرفاغلا

 ."حلصلا ثكن نسحتسي مل كلذب

 امف .ثثرحلا نم هعابتأب راجتسا ثيح ءاربإ ادصاق يبيضملا نم فلخ جرخ

 عطقي لعجو مهب راحف اوبأف فلخ جارخإ مهنم بلطو هعبت نأ الإ يرفاغلا نم ناك
 فلخ اوجرخأف يرفاغلا برحب مهل ةقاط ال نأ اوأر اهدنع .مهجالفأ رمديو مهليخن

 عيمج هل تصلخف يرفاغلا اوحلاصو طقسم ىلإ راس ثيح ةيفخ مهدنع نم

 .'ةيقرشلا نوصح

 هسفن يف دجو هنأ ودبي يرفاغلا ميعزلا اهققح يتلا تاراصتنالا لمجم دعب

 مهب عمتجاو ملعلا لهأو لئابقلا سوؤر ىلإ لسرأ ذإ .ةمامإلا بصنم يلوتل ةيلهألا
 ناطلس نب فيس ىلع ةياصولا بصنم نع يلختلاب هتبغر نع نلعأو ،ىوزن يف

 ىلإ مهبسن لصيو ثراحلا نب رمع نب ةريونلا نب باهش ىلإ بسنت ةيناندع ةليبق :سوبحلا - 1
 .ةيقرشلا ةظفاحم لامعأ نم يبيضملاو ةضورلا نونطقي ؤبقل سبحو .ناندع نب دعم نب رازن نب ةعيبر
 حيراتلا نم حمالم .يصورخلا ؛41 ,40 ص .فاعسإلا .يبايسلا :رظنا .يوانهلا فلحلا ىلإ نومتنيو
 .275 ص .ىنامعلا

 .986 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا 2

 .ةديدع ًانوطب نومضيو دمحيلا نب بعك نب ثراحلا ىلإ نوبسني .ةيدزأ ةيناطحق ةليبق :ثرحلا - 3

 .يبايسلا :رظنا .ةظفاحملاب ةيوانهلا لئابقلا زربا نم نودعي .ةيقرشلا ةظفاحم نم لباقلاو ءاربإ نونطقي
 . .244 ص .ينامعلا خيراتلا نم حمالم يصورخلا ؛!14 ص فاعسإلا

 .278 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا - 4
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 ةيلهألا بردلا

 كلذ هنم اولبقي مل ىوزن لهأ نأ ريغ .نوؤاشي نم رايتخا ةيرح مهل كرتو .يناثلا
 .نصحلا باب اهيف قلغأ تاضوافم دعب رمألا ىهتناو ،"رخآلا فرطلا ماقتنا فوخ

 ةنس مرحم يف رصان نب دمحمل ةمامإلا دقع ىلإ ةليللاو مويلا ةبارق ترمتساو
 ةليبق لكل نامألاو ةزعلاب ماعلا وفعلا هبشي امب يدون دقو .م1724 ربمتبس / 7

 ."رضحو ودب نمو ،رازنو نمي نم ةهجاوملا ديرت
 يرفاغلا مامإلا بيصنت دعب يأ مسقلا اذه يف تعقو يتلا بورحلا نكت مل

 بورحلاو تاروثلا ضعب همكح لوأ دهش ثيح .اهتقباسي ةنراقم ةوقلا سفنب
 .ةرهاظلاب يغلا نصح ىلع ءاليتسالاب يزيزعلا سيمخ نب عنام مايق لتم .ةقرفتملا
 نب رماع ىعديو ماير ينب ةداق دحأ هعمو يبرعيلا انهم نب يدع ني انهم ةراغإو

 هذه دامخإ نم مامإلا نكمت دقو زوملا ةكرب ىلع يمايرلا برعلب نب ناميلس
 . ..اهيلع ءاضقلاو تاكرحلا

 يذلا تقولا يفف كرابم نب فلخ يوقلا همصخو مامإلا نيب امئاق رتوتلا يقب
 فلخ ناك يرفاغلا مامإلا ةطلسل نامع نم ةيلخادلا قطانملا بلغأ هيف تناد

 ءانيملا يهو هل ارقم طقسم نم ذختا ثيح لحاسلا نم ةمهم ءازجأ ىلع رطيسي

 يرومعلا عابس ديب راحص تناك نيح يف 3ثءاكربو حرطم كلذك .مهملا يراجتلا

 ةيسيئرلا دراوملا مظعمو .ارهاظو انطاب كرابم نب فلخل هلويم تناك فصو امك وهو
 اهيلع ةيوانهلا ةرطيسو .عساولا يرحبلا اهطاشنل ،ةقطنملا هذه نم يتأت ةينامعلا

 .ةينامعلا ةيسيئرلا دراوملا ىلع ةرطيسلا ينعت

 .280 ص نيبملا حتفلا قيزر نيا -

 .988 ص .2ج .قباسلا ردصملا ،يوكزالا -

 .310 ص .عئاشلا عاعشلا .قيزر نبا ؛280 .279 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا -

 .60 ص .4ج .خيراتلا ربع نامع .يبايسلا :

 .276 ص نيبملا حتفلا قيزر نبا -

 6 - , , م ا , 105.
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 ةبراعيلا ةلود وخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 هيلع ناكو نامع نم ةمهملا ءازجألا هذه ةداعتسا ىلع يرفاغلا مامإلا صرح

 ساسألا يف رمي يذلاو ءلخادلاو لحاسلا نيب قيرطلا نيمأت ءيش لك لبق

 نكمت ةديدع تالمح نشف فصوت امك نامع موقلح ىهو لئامس يد او ربع

 ههجاو نيح يف ضعبلا هحلاص ثيح لئامس لهأ نم هموصخ عاضخإ نم اهيف

 .مهترجح مدهو :ىلع وبمأ دعس دالوأ مزهو .'نييركبلا نم نكمتف لاتقلاب رخآلا

 ..نينس ثالث ةاكز تملس ثيح هل لئامس تعضخو

 فلخ ىلع قيرطلا عطق هفده ناك ثيح ةنطابلا نم ليحلا ىلإ هجتا اهدعب

 .رهش فصن ردق مامإلا لظو .جرخي مل ريخألا نأ ريغ قاتسرلا ىلإ ههجوت نيح
 نمألا ديطوت ىلع كلذ ءانثأ يف لمعو .هل ارقم اهذختا يتلا نيربج ىلإ اهدعب داعو

 رمدو مهبراحف ،سانلا عيورتو قرطلا عطق يف ودبلا نم تاعامج عرش نأ دعب
 ."مهتاراغ نع اوفك ثيح .ةبيهو لآ ةمصاع ةريدسلا

 ثيح يئانهلا فلخ همصخ ةضبق يف راحص كرتي نأ مامإلل ناكمإلاب نكي مل

 نيربجب هيلإ تعمتجاف ،اهقرشو اهبرغ نامع نم هعاطأ نم عيمج ىلع دشحلاب رمأ

 نيربج ىلإ مهلسرأو اهخويش ديقو اهرمأ ىهنأ ثيح لقني ىلإ راسو .ةميظع عومج

 ضنييرازنلا ركب ينب فالخب مهنأ ىلإ يبايسلا خرؤملا بهذيو ،ءيط نم ةينامي ةليبق :نييركبلا - ا
 ىلإ نومتني ،لئامس مهلزانم ءيط نب ثوغلا نب ورمع نب ناهبن نب دعس نم ءءيط نم نطب مه لب
 .148 .28 ص .فاعسإلا .يبايسلا :رظنا .يوانهلا فلحلا

 ني ثوغلا نب ورمع ني ناهبن نب دعس ىلإ بسنت ءيط نم ةينامي ةليبق :يلع وبمأ دعس دالوأ - د
 نينطاقلا دعس لآ فالخب مهو .يوانهلا فلحلا ىلإ نومتنيو .لئامس نونطقي .يدعس اهدرفمو .ءيط

 حمالم يصورخلا ؛148 ص ‘فاعسإلا .يبايسلا :رظنا .نويناندع نازوه دعس نم ءالؤه ذإ .ةنطابلا يف

 .253 ص .ينامعلا خيراتلا نم

 .990 ص .2ج .قباسلا ردصملا "يوكزألا - 3

 .589 ص .3ج .ةيناطحقلا ةفيحصلا .قيزر نبا - 4
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 ةيلهألا برحلا

 عومجب ىقتلا ثيح .راحص ادصاق كانه نم ىضمو ."هلبق نم ايلاو اهيف بصنو

 ىلع مامإلا رطيس ثيح .ةءانه ينب ىلع ةميزهلا تناكو "لاتقلا عقوو ةءانه ينب
 هيف ثب يذلا تقولا ىف }هئادعأ ديب ناك يذلا نصحلا ءانثتساب دلبلا مظعم

 هنأو هراصنأ عمج ريخألا نأ رابخألا هتلصو ثيح فلخ همصخ موجهل ابقرت نويعلا

 ."محص نصحب لزن

 م1728/ه1140 ثيصيعزلا عرصصو راحص ةكرعص

 .اهلهأ هل ملسو راحص ءاحنأ مظعم ىلع هترطيس يرفاغلا مامإلا طسي نأ دعب

 هشيج نوكو ."فئاوطلا عيمج نم اهناكس نمأو .دحأ لكل نامألاب اهيف هيدانم ىدان

 فلخ دارأ دقف ثبتق ينبو {'ميعنلاو «ساي ىنب لامشلا لئابق نم نوكتي هبلغأ يف

 ناب عارزلا دحأل اهلالخ نم زعوأ ةليح يف عرشف مامإلا نع رصانعلا هذه داعبإ

 مامإلا هيلع ضرعف ،ودبلا نم هعابتأل لعفلا اذه ابسان مامإلل يكتشيو هعرز برخي

 الإ مامإلا نم ناك امف {مهباقع متي نأ الإ ضفرف ةيدمحم ةئامسمخ ردق ةمارغلا

 ثيح فلخ عقوت امك مهلعف ةدر تناكف ،لابحلا ىف مهقتوأو نيمهتملا دلج نأ

 .؛هشيج نم امهمو اريبك اءزج كلذب دقفف هل نيبضاغم مامإلا نع اوبحسنا

 .992 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكرألا - 1

 .315 ص .عئاشلا عاعشلا .قيزر نبا ؛993 ص ،قباسلا ردصملا .يوكزألا -
 .85 ص .4حج .خيراتلا ربع نامع .يبايسلا - 3

 ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزم ورمع نب نارمع نب ميعن ىلإ بسنت .ةيدزأ ةيناطحق ةليبق :ميعنلا - 4

 عجرملا .زليام !255 ص .ينامعلا خيراتلا نم حمالم .يصورخلا :رظنا .يرفاغلا فلحلا ىلإ نومتني
 .266 ص .قباسلا

 رازن نب رضم نب سايلإ نب ةخباط نب دأ ني ةبط ىلإ نوبستني شةيرضم ةيناندع ةليبق :بتق ونب - ك
 .يبايسلا :رظنا .يرفاغلا فلحلا ىلإ نومتني .ةنينسلاو .يميربلاو كنض يف مهلزانم 6ناندع نب دعم ني
 .260 ص .قباسلا عجرملا ؛زليام .69 ص .فاعمإلا

 .286 .285 ص .نيبملا حتفلا قيزر نبا .993 ص .2ج .قباسلا ردصملا "يوكزألا - 6
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 ةبراعيلا ةلود وخاوا نامع سف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام ,الا

 اذهك اثدح نإ لوقلا ناكمإلاب ذإ اهتحص ىدمو ةياورلا هذه رمأ نم نكي امهمو

 يأرلا يف افالتخا وأ ام ارمأ لعلو }ماركلا رورم يرفاغلاك ةيهاد ىلع رميل نكي مل
 ..." : هلوقي ثدحلا ىلع يملاسلا قلعيو .'مهقطانمل عوجرلا ىلإ لئابقلا هذهب عفد

 تابوقعلاو ريزعتلا رمأ نإف .ماكحألاب لهج نع رصان نب دمحم نم اذه ناكو

 عيزلا بحاصلو .ةيعرلا رئاس ىلإ الو قحلا بحاص ىلإ ال مامإلا رظن ىلإ عجار
 لوبق ىلع ربجي ليقو }هل قح الف هلبقي ملف هقح هيلع ضرع نإف \طقف هعرز مرغ
 .“ىناجلا ةبوقع يف مامإلا ىلع مكحتي نأ هل سيلو هقح

 طقس ثيح نيفرطلا نيب مادصلا عقوو موجهلاب ردابف فقوملا فلخ لغتسا
 نصحلا ىلإ هموق عجارتو كرابم نب فلخ يئانهلا ميعزلا لتقو .ىلتقلا نم ديدعلا

 مامإلا بيصأ ثيح نصحلا باب برق اولصو نأ ىلإ مهرثإ يف هتاوقو يرفاغلاو
 تويبلا دحأ ىلإ اهدعب بحسنا رسيألا هفتك ىف ةقلطب رصان نب دمحم يرفاغلا

 بورحلا نم ةريرملا ةبقحلا هذه تهتنا كلذبو .ةايحلا قراف ثيح ةبيرقلا
 ..ةيلهألا

 نامزلا نم بدقعلا ةبارق تماد ىتلاو ةريطخلا ثادحألا هذه تكرت

 لخادلا يف ينامعلا عضولا ىلع ريبك اراثآ (م1728/ه1140-م1719/ه1131)

 ىلع ةرداقلا ةيزكرملا ةدايقلا دالبلا تدقف ةعراصتملا ىوقلا ددعت عمف .جراخلاو

 تاءالو اهل ةيلبق شويج ىلإ ةيركسعلا ةوقلا تتشت عم .اهنوؤش ةرادإو دالبلا ديحوت
 .'تابارطضالاو ىضوفلا ىلإ داق يذلا رمألا .ةبراضتمو ةددعتم

 (م1749 1624-) نامع يف هرايهناو ةبراعيلا ةلالس مكح مايق .ضيمر دمحم مناغ .يليجعلا - 1

 ثوحبلا دهعم .ةيبرعلا لودلا ةعماج !(ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر .يسايسلا خيراتلا يف ةسارد

 .113 ص .م1987 :ةرهاقلا .ةيب رعلا تاساردلاو

 .149 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا - 2
 .318-321 ص .عئاشلا عاعشلا ،قيزر نبا ؛994 .993 ص .2ج .قباسلا ردصملا .ىوكزألا - 3

 ٠ 140 ص .2جم .خيرات !ج قباسلا ردصملا ريميرول - 4
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 ةيلهألا برحلا

 ىوقلاف .ةيداصتقالا ةايحلا ىلع ةيبلسلا اهراثآ تاماسقنالا هذه تدلو دقو

 امك .يعارزلا جاتنإلا فعض ىلإ ىدأ امم لاتقلا يف ةفزنتسم تحبصأ ةلماعلا

 فالتإو ،'ليخنلا عطق اميسال مصخلا تاكلتممل دمعلا بيرختلا تايلمع تدأ

 تالاح راشتناو يئاذغلا نوزخملا فاعضإ ىلإ "جالفألا مدرو ةيعارزلا ليصاحملا

 نيفرطلا يف لتقلا اشف ثيح ةحدافلا ةيرشبلا رئاسخلا بناج ىلإ 5ماعطلا صقن

 راشأو .م1723 ماعل ةدئاعلا ةيسنرفلا ريراقتلا دحأ كلذ نع ربعو .نيعراصتملا

 عارصلا نم طقف نيتنس لالخ نامع يف اولتق دق افلأ نيعبرأ ىلع وب ري ام نأ ىلإ

 موجهلا ءانثأ راوسألاو عالقلاو نوصحلل مدهلا تايلمع كلذ ىلإ فاضي ."اهيف رئادلا

 ةلحرم يف تديش يتلا ةينارمعلا تازجنملا نم ريثكلاب تدوأ ىتلاو راصحلاو

 . .ةلودلا ةوق

 ةقطنم يف اهتناكم نم اءزج نامع تدقف دقف يجراخلا ىوتسملا ىلع امأ

 هسابمم ىلع ءاليتسالا نويلاغتربلا عاطتسا ثيح .ايقيرفأ قرشو يبرعلا جيلخلا

 مهليخن عطق يف يرفاغلا نعمأ ثيح .ةفواوصلا نصح راصحو فيلسلا ةكرعم :كلذ لاثم - 1
 اهب ماق يتلا بيرختلا تايلمعو .ليخنلا عرازم بلغأ بيرخت تدهش يتلا لخن ةكرعمو .حنم ةكرعمو
 .988 - 980 ص .2ج .قباسلا ردصملا .يوكزألا :رظنا .يرفاغلا همصخ لاومأ دض ديوج نبا

 يبأ جلفو .رسيملا جلف :اهنم جالفألا نم ددع ريمدت مت قاتسرلل يرفاغلا راصح ءانثأ كلذ لاثم - 2

 .586 .3ج .ةيناطحقلا ةفيحصلا .قيزر نبا :رظنا .مامحلاو .بلعت

 .173 ص !نامع لهأ خيرات .لوهجم فلؤم - 3

 ةرداص ةيسنرفلا ةيجراخلا نوؤشلا ريزو .اوييد لاني لانيدراكلا ىلإ ىرواب ةيلافشلا نم ريرقت - 4
 ديسلا :رت .خيراتلا نم تاحفص اسنرفو نامع .لبيازيا .ولاب .م1723 /9/26 خيرات يف سابع ردنب نم

 .ك ص ‘ت.ب :سيراب .لعزخ

 ةرجح .ةفواوصلا نصح .ديشارملا نصح :لماكلا ريمدتلل تضرعت يتلا نوصحلا رهشأ نم - 6
 .278 270 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا :رظنا ريقعلا نصح !تافاغلا نصح .ةانجلا
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام .الا

 ةينامعلا نقسلا ىلع نييلاغتربلا ءادتعا نأ امك.'م1728 ماع يف هتبو هولك لحاوسو

 انايحأ ةراجتلا عاطقناو ايقيرفا قرش عاضوأ يف بارطضالا ببسو ةراجتلا لقرع
 ."نامعل ةيراجتلا نزاخملا مهأ نم يهو ،نامع نيبو اهنيب

 ركبم تقو يفف .جراخلاب ينامعلا عسوتلا لمشتل عارصلا ةرئاد تعسوت دقو

 نامع يف ةرئادلا ةيلهألا برحلا نأب ديفت اوج ىلإ ءابنألا تلصو .م1726 ماع نم

 اوديأ هسابمم برع نإ ثيح ايقيرفأ قرش ىلإ اهرورش تلقتنا دق م1719 ماع ذنم
 برعو ثرحلا ةرسأ نأ ريرقتلا دصقيو ،رخآ ابناج رابجنز برع ديأ امنيب ابناج
 اهرثأ برحلا هذهل ناك امك .:ةيرفاغلا هسابمم برع ديأ امنيب ةيوانهلا اوديأ رابجنز

 ."ةيجراخلا تايالولا مكح يف ةالولا نم ددع لالقتسا يف

 فسوي اصخلم ةيبرعلل هلقن .ةيقرشلا ايقيرفأ نع ةيراجتو ةيفارغجو ةيخيرات قئانو .لراش .نايج - 1
 .357 - 356 ص .51927 :ةرهاقلا لامك

 .356 ص !هسفن - 2

 3 - , ح . ر 0 س ع ! م 1856. : 1962,

.83 

 .35 ص .4ج .خيراتلا ربع نامع .يبايسلا - 4
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 تلاتلا لصقلا

 ياسر افلا لذ دنلاو يان اتلا يارس 4 ا ح ازنلا

(م1749 / ه1162 - م1728 / ه1140)



 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يق ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 يناثلا يرسألا عازنلا

 بصنم حبصأ ،راحص ةكرعم يف نيميعزلا لتقمب يلهألا عارصلا ةياهن دعب

 هطبضو يلخادلا نأشلا كرادت ىلع ةرداقلا ةسسؤملا بايغ عمو .ارغاش ةمامإلا

 اهتثدحأ يتلا ةريطخلا ةيبلسلا تاريثأتلا بناج ىلإ .يمامإلا مكحلا دعاوق قفو

 .قباسلا قايسلا سفن نع جورخلا ناكمإلاب نكي مل .ةيلهألا برحلا تاونس

 نآلا حبصأ اهمدع نم ةمامإلاب هتيقحأ لوح امئاق عارصلا رادم ناك يذلا يبرعيلاف

 .بصنملا اذه يلوتل هلهؤي نس يف

 هتدسفأ ام حالصإو .نيينامعلا لمش عمج ةداعإل ةلواحم هباختنا لكش امبرو

 ناك هنأ ريغ .اهريمعت ةداعإو ةيلخادلا دالبلا نوؤشب مامتهالاو .ةيلهألا برحلا

 ةرسألاب ةصاخلا لماوعلا اهيف تلخادت عازنلا نم ةديدج ةلوجل ةيادب فسألل

 عارصلا ىلإ ديدج رصنع زورب ىلإ ةفاضإلاب .يلبقلا عضولا بناج ىلإ ةيبرعيلا
 ناكف - لصفلا اذه نم صاخ ءزج هل درفيس يذلاو - يبنجألا لخدتلا يف لثمت

 .ةبراعيلا مكح ةياهنو عارصلا ججأت كلذ لك ةجيتن
 (21733/ه-1146م1728/ه1140) يناثلا تاطلس نب فيس ةماصإ -أ

 عرصم حضتا نأ دعبو راحص ةكرعم يف ارضاح يناثلا ناطلس نب فيس ناك

 تنعذأ يتلا قاتسرلا ىلإ راسو ،هناوعأ نم ةوق هيلع عضوو نصحلا ملست .نيميعزلا

 ءاملع لبق نم امامإ اهيف عيوب يتلا ىوزن ىلإ رفاغ ينب يداو ربع هجوت اهنمو 3'هل

 .287 ص .نيبملا حتفلا .قيزر نبا - 1
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 يناثلا ىرسألا عازنلا

 نابعش لوأ يف يدادملا دمحم نب ناميلس نب رصان يضاقلا خيشلا مهسأر ىلع

 .'ه1728 سرام 13 /ھ1140 ةنس

 اذه يف يناثلا ناطلس نب فيس عقوم هبعل يذلا ريثأتلا ىدم احضاو ادب

 هميدقت ىلإ تلام يذلاو .لئابقلا ءاسؤر حشرم ناك ةيادبلا نم وهف باختنالا

 كلذب ناكف .يثارولا مكحلا موهفم خيسرت ىلع مهنم اصرح .قاتسرلا لهأ رباكأ

 اهاخوت يتلا عامجإلا ةلأسم لافغإ نكمي ال هنأ امك .ةليوطلا عارصلاو ةنتفلل اببس

 اعساو الوبق ىقلي هنأ هل نوصحلاو ندملا ميلست لالخ نم نيبت دقف هيلع نودقاعلا

 يناثلا ناطلس ني فيسل بيصنتلا اذه نأ هيبنتلا توفي الو .فارطألا فلتخم نم

 نوكيل لهؤملا نسلا غلي ثيح ءاملعلا لبق نم هيلع عمجملاو يعرشلا ديحولا وه
 .امامإ

 ثيح نودقاعلا اهيلع دنتسا يتلا ةيهقفلا تاقلطنملا يملاسلا ةمالعلا حرشيو

 مامإ ناك هابأ نإف هيبأ ةيالو ببسب هتيالو مدقتل امامإ هومدق امنإو ..." :لوقي

 اوغلبي ىتح كلذ يف هل عبت هلافطأو ةبجاو هتيعر ىلع هتيالو تناكو .نيملسملا

 يف نوكي مهنم غلابلا نإ ليقو .نيملسملا دنع ةيالولا نم مهجرخي اثدح اوثدحيو

 '.“هيلع ىداعي وأ هيلع ىلاوي لاح هنم ملعي ىتح فوقولا
 ةداعإ يف هنم ةبغر لوألا لوقلاب ذخأ يدادملا رصان يضاقلا نأ حضاولا نمو

 فيس ةيصخش تامس رهظت ىتح فوقولا أشي ملو .ةلودلا ناكرأ تيبثتو ةدحولا

 .322 ص .عئاشلا عاعشلا .قيزر نبا ؛283 ص .قباسلا ردصملا .ينلوعملا -

 .151 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا -

 .222 ص .قباسلا ردصملا .زليام -

 .151 ص .2ج ةفحتلا .يملاسلا -

 .89 ص .4ج .خيراتلا ربع نامع .يبايسلا ؛اكا ص .2ج .قباسلا ردصملا .يملاسلا -

2
 

ث
 

 اه

م
 

 ايج
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام الا

 تاعبت هل نوكيس يذلا رمألا مهملا بصنملا اذهل هتيلهأ ىدمو يناثلا ناطلس نب

 .ينامعلا عضولا لمجم ىلع ةريطخ

 ةداعتسا نم نكمتو رارقتسالاب هتيادب يف يناثلا فيس مامإلا مكح مستا

 نأ دعب .م1730 ماع يرمعملا ديعس نب دمحم اهداق ةيرحب ةلمحب رابجنزو هسابمم
 تاعازنلاب ةب راعيلا لاغشنا نيلغتسم م1728 ماع اهيلع اولوتسا دق نويلاغتربلا ناك

 ءاملعلاو مامإلا نيب رتوتلا رهظ ثيح اليوط مدي مل رمألا اذه نأ ريغ .'ةيلخادلا

 .هل ضورفملا بتارلا لوح ةيادبلا تناكو

 ةسائر هيلإ تلآ يذلا .يحبصلا ريشب نب ديعس خيشلا ىلإ ةلاسرب مامإلا ثعي

 تاصصخملا ةدايز هنم بلطي }يدادملا ناميلس نب رصان خيشلا ةافو دعب ءاملعلا

 .هشاعمل ردقملاو هل ضورفملا ءيشلا يأ ةضيرفلاب فرعتو ش"هب ةصاخلا ةيرهشلا

 .نيملسملا لام تيب يف ريجألا ةلزنمب مامإلاف .ءاملعلاب هريدقت اطونم ناك رمأ وهو
 ةيادب ذنم تاصصخملا هذه تددح دقو ."ةصاخلا هتجاح نم رثكأ هل سيلو

 ةدايز مت يذلا يرفاغلا مامإلا ءانثتساب ةمئألا عيمج دنع اهزواجت متي ملو ةلودلا

 .'هتاصصخم

 خيشلا ىلع حلأ ىوزن يف مامإلا ةالو دحأ يولهبلا دشار نب ملاس خيشلا نأ امك

 اصصخم ناك امم رثكأ بلطي ال هنأو مامإلا ةبغر يف رظنلا ابلاط يحبصلا ديعس

 ةيلاحلا هتاصصخم نم رثكأ ناك يذلاو .يرفاغلا رصان نب دمحم قباسلا مامإلل

 .163 ص .قباسلا عجرملا .يلع -

 .152 ص .2ج .ةفحتلا يملاسلا -

 .89 ص .4ج .خيراتلا ربع نامع .يبايسلا -

 .90 ص ؛‘هسقن -

-_ 

 ز

 اهي

م
 

 .249-251 ص .3ج نايعألا فاحتإ .يشاطبلا - ايه
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 يناثلا رسألا عازنلا

 دق تناك تاصصخملا هذه نأب اجتحم بلطلا اذه يحبصلا خيشلا ضفر دقو

 دقو (م1649-ه1059-م1624/ه1034) دشرم نب رصان مامإلا مايأ ذنم تددح

 ليبق نم ناك يرفاغلا مامإلا رمأ نأ نيح يف هدعب نم ةمئألا عيمج اهيلع راس

 خيراتب ررح دق درلا اذه ناكو تقولا كلذ يف لاوحألا ةعيبط هتضرف دقو ةيقتلا

 .!ه1731 سرام /ھ1143 نابعش

 يذلا هفقوم يف ددشت دق يحبصلا حيشلا نأ دجي ةيضقلا هذه يف نعمتملاو

 مهل زاج ول هنأو .هقبس نم جهنب مازتلالا ىلع هصرح نم قلطني بلاغلا يف ناك
 هتاقفنل مامإلا يفكي ام ضرفو رومألا يف طسوتلا أدبم نأ ريغ .اولعفل هوديزي نأ
 تاصصخملا سفن ىقبت نأ لوقعملا نم نكي مل هنأ الإ ."مهمكحي ةيرورضلا

 هتبغر فيس مامإلا هيف ىدبأ يذلا تقولا ىلإ ةلودلا ةيادب ذنم هيلع يه ام ىلع

 تابلقتل عضخت فورظلا نأ ذإ .ماوعأ ةرشعو ةئام ىلاوحب ردقت ىهو ةدايزلا يف

 فالتخاب فلتخي شاعملا رمأ ..." نإف يبايسلا خرؤملا ىري امكف ةيداصتقالا ةايحلا

 .اهجوز ىلع ةأرملا ةقفنو هرمأ كلمي ال نم ةقفن يف هوررق امك اصخرو ءالغ تاقوألا
 هيف يراجيف ،يعرشلا مكاحلا رظن ىلإ لكوم كلذ نأو ،مهيبأ ىلع دالوألا ةقفنو
 .رخآ ىلإ لاح نم لوحتت لاوحألا نإف ،تقولا ةلاح

 نمو .ءاملعلا ةسسؤمو مامإلا نيب رتوتلا نم ديزم ىلإ ثادحألا رمألا اذه داق

 يضاقلاو مامإلا نيب تالسارم ترج ثيح ىوزن ةنيدمل يلاو نييعت ةلأسم كلذ
 ىوزن ىلع امكاح يدادملا رصان نب ناميلس خيشلل مامإلا نييعت لوح ىحبصلا

 .قحالملا يف الماك يحبصلا خيشلا در صن رظنا ؛249-251 ص .3ج .قباسلا عجرملا .يشاطبلا - 1

 .152 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا - 2

 .90 ص .4ج .خيراتلا ربع نامع .ىبايسلا - 3

133 



 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام الا

 اذه لوح يأر هل ناك يحبصلا يضاقلا نأ ودبيو .هيلإ ءاضقلا رمأ دانسإ نود

 يف درو ،ةدح نم ولخي ال باطخب درو هيأر ىلع رصأ مامإلا نأ ريغ .نييعتلا
 لكلو .ارابتعا بلق لكل نأ الإ .ىنعملا بيجع مكلوقو نسح مكيأرو ..." :هماتخ
 خيشلا لعجنل .هيلع عطقلا عيطتسا ينارأ يذلا يأرلا وه هتيأر يذلاو .اراكتفا دحأ

 ىمسي ءاضق .عطق ريغ نم امكاح ،ناميلس نب رصان نب ناميلس .دلاولا بحملا

 .'“هلل دمحلاو .ةحسف يف انرطاوخ يف قوري ام ىلع نحنو .هب

 ضعب ريشت ثيح !هعلخ دح ىلإ لصو ىتح ءاملعلاو مامإلا نيب فالخلا روطت

 يف ء"ببسلا ىلإ ةراشإلا نود يناثلا ناطلس نب فيس مامإلا لزع ىلإ رداصملا
 ريغو نوملسملا اهاضري ال اثادحأ ثدحا دق مامإلا نأ يملاسلا ةمالعلا ركذ نيح

 مامإلا لزع لوح يشاطبلا خرؤملا اهدروأ يتلا .ةقيثولا لالخ نمو ."هولزعف ةريسلا
 ديدحتلاب عقو رمألا اذه نأ نيبتي ريمح نب برعلب مامإلا بيصنتو يناغلا فيس
 ىلع قداص دقو .م1733 ربمسيد 7 /ه1146 ةرخآلا ىدامج رهش نم 29 ةليل يف

 نأ.. ” هصن ام نمّص دقو .املاع 18 مهددع براق ءاملعلا نم ريبك ددع رارقلا

 .نيملسملل ةمامإلا نم عيلخ ،يبرعيلا ناطلس نب فيس نب ناطلس نب فيس

 مامإ وه .يبرعيلا فيس نب ناطلس نب ريمح نب برعلب يلولا ةقثلا انديس نأو
 صن خيرات ا اذه دكؤي امك ."نيملسملا عيمج ىلع ةبجاو هتعاط نأو .نيملسملا

 .ُخيراتلا سفن ىلإ دوعي يذلاو برعلب مامإلل ةعيبلا

 .251-253 ص .3ج نايعألا فاحتإ .يشاطبلا - 1

 .قيزر نبا ؛178 ص إنامع لهأ خيرات لوهجم فلؤم ؛283 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا - 2
 .322 ص .عئاشلا عاعشلا

 .153 .152 .2ج .ةفحتلا .يملاسلا - 3

 .447 ص .3ج .نايعألا فاحتإ .يشاطبلا - 4

 .41 ص ديعسلا علاطلا .يشاطبلا - ك
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 يناثلا مرسألا عازنلا

 ةريطخ تاعبت ريمح نب برعلب بيصنتو يناثلا ناطلس نب فيس لزعل ناك

 ببس راهشإ اوؤاشي مل نيخرؤملا نأ ودبيو .ديدج نم عارصلا ريجفت يف تلثمت

 يناثلا ناطلس نب فيس اهيلع مدقأ تافرصتب قلعتي بلاغلا يف ناك يذلاو لزعلا

 دعاوقل اقبط اولواح دق ءاملعلا نأ كش الو ."هالوتي يذلا بصنملا ةناكم عم ىفانتت

 .مهل بجتسي مل هنأ الإ .ةبوتلا ىلإ هتوعدو رومألا هذه نع مامإلا عدر ةمامإلا ماظن

 .ةمامإلا بصنمل هريغ ميدقتو هلزع ىوس لاجم كلانه نكي ملف

 هباتك يف قيزر نبا خرؤملا هدروأ امع فلتخت ثادحألا هذه نأ حضاولا نمو

 ناطلس نب فيس ةعيابمل بضغ ريمح نب برعلب نأ هصخلمو “نيبملا حتفلا"

 يف هسفنب هدروأ ام ضقانت ةياورلا هذهف 5"امامإ اهلهأ هعيابف ةرهاظلاب ناكو يناغلا

 نأ ىلإ نينس سمخلا ةبارق لظ يناثلا فيس نأ امك "عئاشلا عاعشلا" رخآلا هباتك

 .ىوزن يف تناك ريمح نب برعلبل ءاملعلا ةعيابمو هعلخو ،لزع

 ؛1738/ه1151م1733,ه1(1146` تاطلس تب ريصح نب برعلب ةعاصإ (ب

 برعلا ييأ نب كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا نب ريمح نب برعلب مامإلا وه
 الهب هل تناد ثيح نامع نم ةيلخادلا قطانملا بلغأ دييأتب يظح .يبرعيلا

 ةحاور ىنب يداو ءانثتساب لئامسو ةيقرشل او .ةرهاظلا نوصحو 6ىكرزإو .ىوزنو

 اهاقتسا ىتلا تافرصتلا هذه ىلإ م1764 ةنس نامعل هترايز لالخ ىف روبين نتسراك ةلاحرلا راشأ - 1

 , . ل ط م 0 ح ن ع : رظنا .مهب ىقتلا نم ضعي نم

 .. : ع , ! 2, : 1972, 118

 .327 ص .نيبملا حتفلا قيزر نبا ۔2

 .322 ص .عئاشلا عاعشلا .قيزر نبا -3

 .154 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا - 4

 .323 ص .عئاشلا عاعشلا .قيزر نبا - ك
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 مامإلا ةعاط يف لخدي ملو ،علخلا رارق ضفر يذلاو يناثلا فيس نأ نيح يف

 فيس هلاخ اهيلع رطيس يتلا طقسم ىلإ مث لواعملا يداو ىلإ بحسنا "بختنملا

 .'قاتسرلاو طقسمو .ةنطابلا نوصح دييأت ىلع لصحو "يبرعيلا رصان ني

 نم برعلب مامإلا وديؤم ناك ثيح ىرخأ ةرم ماسقنالا داع ةروصلا هذهبو

 نب فلخ راصنأ نم يناثلا فيس يديؤم مظعمو .يرفاغلا رصان نب دمحم راصنأ

 .ةيلخاد ىرخأو .ةيلحاس ةقطنم ىلإ ةمسقنم نامع تحبصأو :يئانهلا كرابم

 ثةلودلا تفعضو بارطضالا داس املك تارم ةدع رركتي فوس ماسقنالا اذهو

 .ةلاحم ال الصاح نيفرطلا نيب مادصلا ناكو

 ىلع ريمح نب برعلب مامإلا صرح ثيح ةحاور ينب يداو يف ةيادبلا تناك
 تقو يف !هناكس ىلع راصحلا ددشو يداولا مجاهف .لحاسلا ىلإ قيرطلا حتف

 هعابتأ ةرصنل ةريبك تاوق سأر ىلع ناطلس نب برعلب هاخأ يناثلا فيس هيف لسرأ
 تيس دالب ىلإ هجوت اهنمو .'مامإلل هحاور ينب ناعذإب رمألا ىهتناو مزه هنأ ريغ
 نيربج ىلع رطيس اهدعيو ديدش لاتق دعب هل تعضخ يتلاو .ةءانه ينب لقعم

 .؟ةءانه ينب ةضبق يف تناك يتلا

 كشو ىلع ناك تاراصتنالا هذه دعب ريمح نب برعلب مامإلا نأ حضاولا نم

 دييأتب ىظحي نكي مل افيس نأ ودبيو .يلحاسلا هلقعم يف همصخ ىلع زاهجإلا

 .178 ص !نامع لهأ خيرات لوهجم فلؤم -
 .285 ص .قباسلا ردصملا .ىلوعملا -
 .223-224 ص !قباسلا عجرملا ،رايسلا -
 .287 ص .نيبملا حتفلا 6قيزر نبا -

 .323 ص .عئاشلا عاعشلا 6قيزر نبا -
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 يناثلا ىرسألا عازنلا

 ناركم نم تاوقب ةناعتسالا ىلإ ىعس هنا ثيح ؛'هل ةعضاخلا قطانملا نم قلطم

 نم هعابتأ مهيلإ مضنا ثيح .قدانبلاب نيحلستملا شولبلا نم اهبلغأ ناك ."دنسلاو
 كلانهو .ةرهاظلا ىلإ ناطلس نب برعلي هيخأ ةدايقب عيمجلا راسو لحاسلا ناكس
 تام امك مهنم ريثكلا لتقو فيس تاوقب ةميزهلا تلحو !مامإلا تاوقب اومدطصا

 ..اشطع مهضعب

 ةرارمب هساسحإو ةطلسلاب يناثلا فيس قلعت ةرمغ يفو تاروطتلا هذه مامأ
 اسأر ينامعلا عقاولا بلقل ناكمب ةروطخلا نم تناك ةوطخ ىلع مدقأ ةميزملا

 ةميزه نم اهتطساوب نكمت تاوقب هودمأ نيذلا سرفلاب ناعتسا ثيح ،بقع ىلع
 لالخ مهب ناعتسا دقو {'ةينامعلا قطانملا بلغأ عاضخإو .يعرشلا مامإلا همصخ

 .م1737 سرام / ه1149 ةدعقلا يذ يف ىلوألا نيترم ريمح نب برعلب ةمامإ ةرتف

 .ُم1738 رياني / ه1150لاوش يف ةيناثلاو

 برهي نأ داك ىلوألا ةيسرافلا ةلمحلا دعب برعلب مامإلا نأ ىلإ رداصملا ريشت

 نأ ريغ .الهب عاضخإو .ةرهاظلا ىلع يناثلا فيسو مجعلا ةرطيس دعب ىوزن نم
 مغرو ىوزن سرفلا لوخد دعبو ةيناثلا ةلمحلا يفو .ىوزن دصقي مل يناثلا فيس

 .47 ص ؛ديعسلا علاطلا .يشاطبلا - 1

 نب دلاخ .يشولبلا :ىلإ عوجرلا نكمي ميلقإلا اذهو نامع نيب تاقالعلا ةعيبط لوح ديزملل - 2

 516 ددع .ةينامعلا تاساردلا ةلجم .ديعسوب لآو ةبراعيلا يدهع ىف ناتسشولبب نامع تاقالع .دمحم

 .م2010 : طقسم

 .288 ص شنيبملا حتفلا قيزر نبا :285 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا - 3

 .ىملاسلا ؛296-299 ص .قباسلا ردصملا .قيزر نبا ؛285-288 ص .قباسلا ردصملا .لوعملا -4

 . .اهدعي امو 4 ٣ .2ج ةفحتلا

 .295 .294 ص .ينامعلا خيراتلا يف تاسارد .يمشاهلا 5

 .297 ص .نيبملا حتفلا .قيزر نيا ؛!286 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا - 6
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 ةبراعيلا ةلود وذناوأ نامع يك ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام الا

 اذهو ."“رفاغ ينب يداو ىلإ ىوزن نم ريمح نب برعلب بره ..”.اهتعلق يف هنصحت
 ةكرعملا ةحاس يف تابنلا هيلع متحت يتلا عافدلا مامإ تابجاو عم ىفانتي كلسملا

 .ءادعألا ةهجاوم دنع ربصلاو

 رمأ ىهتنا .ةازغلا اهفرتقا يتلا مئارجلا ةحادف عمو ثادحألا هذه مضخ يفو

 ىلإ مهب رمألا لصو لب .مهب ناعتسا نم لبق نم شمهي نأ ىلإ يناثلا فيس
 هناوعأ نم ةلمج عم راسف .ءيش رمألا نم هل دعي مل هنأ كردأو .ةهنوصح ةرصاحم

 نيفرطلا نيب حلصلا عقوو ،رفاغ ينب يداو يف ريمح نب برعلب مامإلاب ىقتلا ثيح

 يف ينامعلا بعشلا لمش مل فدهب .ثفيسل ةمامإلا نع برعلب لزانتي نأ ىلع
 ةروشم نع اديعبو ،لئابقلا ءاسؤر لبق نم ربد رمأ وهو .كرتشملا ودعلا ةهجاوم
 .دقعلاو لحلا لهأ ءاملعلا

 سرفلا جارخإ نم يناثلا فيس نكمتو ريمح نب برعلب ةمامإ كلذب تهتناف

 ثيح !ةيعرش نودب ابلغتم مكحلا يف لظو .م1739 رياني /ه1151 لاوش يف
 هفقوم ميعدت ىلإ ةجاحب هيف ناك يذلا تقولا يفو "نامع نوصح بلغأ هل تناد

 بئارضلا ضرف ىلع كلذ فالخب لمع .دييأتلا نم ردق ربكأ ىلع لوصحلاو
 نامع لهأ تقم” نأ ىلإ رمألا لصو ىتح .ةريسلا ءاسأو .ةيعرلا ىلع ةيلاعلا
 نم ناك امف .““ةريسلا ةءاذبو .حيبقلا عنصلا نم هنم رهظ ام ىلع ناطلس نب فيس

 .آم1742 رياربف /ه1154 ةجحلا يذ يف هريغ امامإ اوماقأو 6هولهاجت نأ الإ ءاملعلا

 .287 ص قباسلا ردصملا .يلوعملا -
 .288 ص "قباسلا ردصملا .يلوعملا -
 .330 ص .عئاشلا عاعشلا .قيزر نبا ؛289 ص }هسقن -

 .157 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا -

 .159 .158 ص ؛هسفن -

 .613 ص .3ج ةيناطحقلا ةفيحصلا 6قيزر نبا -

 .291 .290 ص !قباسلا ردصملا 6ىلوعملا -
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 يناثلا يبرصألا عازنلا

 ؛ه1743/ه1156-م1742/ه1154 يدع ثب دشو تب تاطلس ةماصإ (ج

 يبأ نب كلام نب دشرم ني دعاج نب يدع نب دشرم ني ناطلس مامإلا وه
 ناطلسلا دجلا سفن يف نايقتلي عولخملا مامإلاو هنأ حضاولا نمو .'ييرعيلا برعلا

 تنب ةخيش ةديسلا يه همأ نأ ىلإ ةفاضإلاب ،قاتسرلا مكاح برعلا يبأ نب كلام

 عماج يف عيوب .يناثلا فيس ةمع نبا نوكي كلذبو ،لوألا ناطلس نب فيس مامإلا
 بيبح ةمالعلا خيشلا مهسأر ىلع لئابقلا ءامعزو ءاملعلا نم دشح لبق نم لخن
 .'م1742 رياربف /ه1154 ماع نم ةجحلا يذ يف كلذو .:يديعسوبمألا ملاس نبا

 فرتعاو .ةينامعلا قطانملا بلغأ معد ىلع دشرم نب ناطلس مامإلا لصح

 .صالخإلاو .ةلادعلاب هل دهشو 5ةيوانهلاو ةيرفاغلا نيقيرفلا الك نم عيمجلا هب

 يناثلا فيس لعف ةدر نوكت نأ عقوتملا نم ناكو .ةمألا اضر لانف ةماقتسالاو
 يف ةيادبلا تناكف .ةديدع تاعارص يف هعم لخدو بختنملا مامإلا دض ءادعلا

 ودبيو {آهرصاحو ؛مامإلا هيلإ راسف هعابتأ يناثلا فيس اهيف عمج يتلا قاتسرلا
 نيح يف .طقسم ىلإ هجوتو مزهنا ثيح ؛اهناكس نم الوبق ىقلي نكي مل افيس نأ

 .601 ص .3ج .ةيناطحقلا ةفيحصلا .قيزر نبا - 1

 .291 ص ؛قباسلا ردصملا .يلوعملا - 2

 ٬ىوزن رقع يف أشن .هيقفو ملاع .(م1780/ه1194: ت) يديعسوبمألا ديعس نب ملاس نب بيبح - 3
 هتمامإ يف ريمح نب برعلب هدعب نمو ادشرم نب ناطلس مامإلل ةعيبلا اودقع نيذلا ءاملعلا دحأ ناك

 ناك .م1749/ه1162 ماع يديعسوبلا ديعس نب دمحأل نيدقاعلا دحأ هنا امك .هعلخ كلذكو .ةيناثلا

 فاحتإ .يشاطبلا :رظنا . هنامز يف ىوتفلا عجرم راصو 6نوملعتملا اهداتري ةسردم هلو رصبلا ريرض

 .137 ص . !ج .ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا ؛101 ص .3حج نايعألا

 .160 ص .2ج !ةفحتلا .يملاسلا - 4

 .291 ص .قباسلا ردصملا ىلوعملا - ك

 .601 ص .ج ةيناطحقلا ةفيحصلا ©ثقيزر نبا - 6

 .300 ص نيبملا حتفلا قيزر نبا 7
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 نابعش رخآ ةعمجلا موي .ةمامإلل الهأ هرابتعاب ةعاطلاو ؤباحرتلاب مامإلا لبقتسا

 نيعبس ماد راصح دعي نصحلا يف نم هل ملستساو {م1742 ربمتبس 29 / 1155

 .اةليل

 ناكس نم هناوعأ يناثلا فيس اهيف عمج يتلا ءاكرب يف مادصلا رركت مث

 ،ناطلس نب انهم مامإلا نب فيس همأل هاخأ ناطلس مامإلا هل لسرأف .لحاسلا

 تلحف ،لئابقلا نم عمجو ."يديعسوبلا ديعس ني دمحأ راحص يلاو مهل مضناو
 مزحلا ىلع ءاليتسالا لواحو .ىرخأ ةرم طقسم ىلإ بحسناو فيس ىلع ةميزهلا

 قرفتف {ةوقلا هذهو هموق نيب بد فالخلا نأ ريغ ةرهاظلا ودب نم ةوقب انيعتسم

 .'طقسم ىلإ اددجم داعو هعابتأ لمش

 دشحف !هلقعم يف همصخ ةمجاهم ىلع ناطلس مامإلا صرح عضولا اذه مامأ

 موي يف طقسم ىلإ هجتاو .يكزأو ،لئامس يداوو ،دبدبو 6قاتسرلا نم ةريبك تاوق
 ىلع رطيس ثيح .؟م1743 رياني 28 /ه1155 ةجحلا يذ رهش نم يناثلا سيمخلا

 امدنعو ،يناريملاو يلالجلا نينصحلا ءانثتساب طقسم لقاعم عيمج اهدعبو حرطم

 .292 ص شقباسلا ردصملا .يلوعملا - 1

 .م1693/ه1105 ةنس مدا يف دلو "يديعسوبلا دمحم نب دمحأ نب ديعس نب دمحأ خيشلا وه - 2
 ةيالو هيلإ دنساو .هتاردقب ناعتسا يذلا يناثلا فيس مامإلا نمز يف ةزرابلا تايصخشلا ىدحإك رهتشا

 ىلع لمعو يسرافلا لخدتلا يلاولا ضفر ثيح .امهنيب ةقالعلا روهدت ىلإ رمألا ىهتناو .اهعباوتو راحص
 ةنس نامع نم سرفلا جارخإ يف ريبكلا رودلا هل ناك كدشرم نب ناطلس مامإلا ىلإ مضناو شهتمواقم

 :رظنا .ةيديعسوبلا ةلودلل سسؤملا كلذب ناكف .م1749/ه1162 ةنس ةمامإلاب عيوب .م1744 / 7

 .اهدعب امو 16 ص .ديعسلا علاطلا .يشاطبلا

 .16 ص ؛ديعسلا علاطلا .يشاطبلا ؛300 ص شنيبملا حتفلا .قيزر نبا - 3

 .293 ص .قباسلا ردصملا "يلوعملا - 4

 .162 0161 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا ؛602 ص .ج .ةيناطحقلا ةفيحصلا .قيزر نبا - ك

 .293 ص .قباسلا ردصملا .ىلوعملا - 6
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 يناثلا يرسألا عازنلا

 هقلعت ليبس يف أطخلا سقن راركت ىلإ داع ةميزهلا بارتقاب يناثلا فيس سحأ
 .نامع لهأ ىلع هسفن ضرفو مكحلاب

 سرفلا معد ىلع لوصحلا ادصاق ريصلا ىلإ كلقلا هبكرم رهظ ىلع فيس هجوت
 ىلاو نكمت ثيح ناكف روخ ىف هبكرم كرت دقو ، م1743 / ه1156 ماع ةثلاث ةرم

 نامع ىلع الابو ةرملا هذه سرغلا مودق ناكو ."هذخأ نم ديعس نب دمحأ راحص
 دقو .ةينامعلا لحاوسلا ىلع مهل مدق نطوم قلخ ىلإ اوعس مهنأ ثيح اهلهأو
 .نمزلاو دهجلا نم ريثكلا مهدرط قرغتسا

 لخدتلا ةمواقم ىلع نامع لهأ لج هعمو دشرم نب ناطلس مامإلا لمع

 قطانم بلغأو حرطمو ،طقسم يف نيفرطلا نيب ةديدع كراعم ترجف .يسرافلا
 دعب .اهتدجنل مامإلا راسف .راحص ىلع راصحلا سرفلا هيف ددش تقو ىف :ةنطابلا

 اريبك اءزج نأ ريغ ،رفاغ ينب يداوو .ةرهاظلاو .قاتسرلا نم ةريثك تاوق دشح نأ

 مهنم الجر يتئام سأر ىلع يقبو .ةروباخلا هلوصو لاح هنع بحسنا هشيج نم
 .نيرصاحملا مجاهف هتمهم لامكإ ىلع رصأو .ةب راعيلا تايصخش رابك نم نوال
 نب فيس ديسلا هاخأ مهيف مامإلا عابتأ نم ريبك ددع دهشتسا ثيح .لاتقلا عقوو

 .'لئابقلا خياشم نم ةلمج عم "يمرضحلا دمحم نب حلاص ربكألا يلاولاو .انهم

 يلاولا عم نصحلا لوخد نم نكمتو ،هردص ىف يران قلطب بيصأف مامإلا امأ

 /ه1156 رخآلا عيبر 27 سيمخلا موي اديهش هحور تضاف ثيح .يديعسوبلا

 .1 ص .نيبملا حتفلا 6قيزر نبا :294 .3 ص قباسلا ردصملا .يلوعملا 1

 .295 .294 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا - 2

 .604 ص .جح .ةيناطحقلا ةفيحصلا 6ثقيزر نبا - 3

 .295 ص .قباسلا ردصملا ،يلوعملا - 4
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يق ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام .الا

 ىوقت ال ىتح هتوم ربخ ىلع متكتلا مت دقو نصحلا يف نفدو ؛م1743 وينوي 0

 يف هنصح هاجتاب عوجرلا ىلإ يناثلا فيس رمأ ىهتنا نيح يف ،'ءادعألا تايونعم

 .هسفن ماعلا يف يفوت نأ ىلإ اضيرم هيف يقبو مزحلا
 (ه1748/ه1161-م1744/ه1157)؛2) ويصح فب برعلب ةماصإ (د

 نصحب دشرم ني ناطلس مامإلا توم نم مايأ ةعبس الإ ةدحاو ةنس يضم دعب

 اهلزتعا يذلا وهو .ةيناث ةرم ةمامإلاب ريمح نب برعلب ديسلا ةعيابم مت راحص
 ىوزن يف ةعيبلا هذه تناكو .ءامدلل انقح يناثلا فيس همع نبا عم هعارص ءانثأ

 مامإك عيوب دقو 3.:م1744 وينوي 2/ه1157 ةنس رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلا موي

 يداو نوصحو .ةيقرشلا نوصحو .يكزإ و الهبو "ىوزن نوصح هل تنعذأو .عافد

 .؛لئامنس

 دعب يديعسوبلا ديعس نب دمحأ خيشلا راحص يلاو هيف ناك يذلا تقولا يف

 ؛ريصلا ىلع هتطلس دم ثيح نامع نم يلحاسلا ءزجلا ىلع رطيس دق سرفلل هدرط

 اناك نيلجرلا الك نأ ثادحألا ريس نم نيبتيو 3قاتسرلاو طقسمو .ةنطابلاو

 .164 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا ؛296 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا - 1

 .604 ص .3ج .ةيناطحقلا ةفيحصلا ،قيزر نبا ؛296 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا - 2

 باتك نم سبتقملا نامع خيرات .(/ه1169 ماع ىتح ايح ناك ) ديعس نب ناحرس .يوكزألا - 3
 :طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو هط .يسيقلا بيسح ديجملا دبع :حت .ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك

 , ! 0 0 , م !21 ص .ديعسلا علاطلا .يشاطبلا ؛148 ص مع5

5. 

 .10 ص .2ج ةفحتلا .ىملاسلا ۔ 4

 .148 ص .سبتقملا نامع خيرات "يوكزألا - ك

 .16 ص .ديعسلا علاطلا .يشاطبلا .148 .قباسلا ردصملا .يوكزألا - 6
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 يناثلا ىرسألا عازنلا

 القتسم امهمكح داكي .نامع نم ارطش امهنم دحاو لك مكحي نينمازتم نيمكاح

 .لخادلاو لحاسلا نيب ماسقنالا رركتي ثيح ."رخآلا نع

 توطنا ام نأ ىري يشاطبلا خرؤملاو ضومغلا نم ءيتب ةبقحلا هذه تمستا

 نم ريثكلا هنع جتن يذلا رمألا كلذ يف اببس تناك ؤبورحو \ثادحأ نم هيلع

 ىلع ديعس نب دمحأ خيشلا ةرطيسل ددحملا خيراتلا لوح ،نيريقكلا نيب ضراعتلا

 ."ديعسوبلا ىلإ ةبراعيلا نم مكحلا لاقتنا نم كلذ عبتتسي امو .ةفاك نامع قطانم

 الو ريمح نب برعلب مامإلل ةيناثلا ةعيبلا عوقوب مزجي مل يملاسلا ةمالعلا نأ ىتح
 مالك هيضتقي ام ىلع ىرخأ ةرم .." :لوقي كلذ يفو اهجتنتسا لب !اهدقع خيرات

 ىلع اهل فقأ ملو .نيترم هل عيوب هنا يضتقي خيراوتلا قايس نإف نيخرؤملا ضعب
 نب فيس رمع رخآ يف كلذ ناك هنا ىلع لدي ام مهضعب مالك يف نأ ريغ خيرات
 .“۔.هتوم لبق ناطلس

 ةيناثلا برعلب ةمامإ نأ كلذ ىلع دازو .يبايسلا خرؤملا هسفن جهنلا ىلع راسو

 ةمامإلا ايعدم ديعس نب دمحأ لاتقل قرف ىلإ ءاج هنأو .ىلوألا ةدقعلاب تناك

 باتك يف درو ام بسح ةعيبلا هذه عوقو وه دكؤملا رمألاو ."ةقباسلا ةدقعلا كلتب

 لبق نم ةهجوملاو ،يملاسلا ةمالعلا اهركذ ىتلا ةريسلاو .؟سيبتقملا نامع خيرات

 برعلب ىلع ذخآملا اهيف ددع يتلاو "يديعسوبمألا ملاس نب بيبح ةمالعلا خيشلا

 .16 ص .قباسلا عجرملا .يشاطبلا -

 .22 16- ص .قباسلا عجرملا -

 .170 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا -

 ص .4ج .خيراتلا ربع نامع .يبايسلا ِ

 .148 ص .سبتقملا نامع خيرات .يوكزألا -

س
 

 امل

 اين

 مه

 ايه
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 ةبراعيلا ةلود وخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 يناطبلا خرؤملا هيلإ لصوت ام كلذكو ."ةيناثلا هتمامإ يف هعلخل ةبجوملا ريمح نب

 ."ديعسلا علاطلا هباتك يف

 .ثادحألا نم ديدعلا .ريمح نب برعلب ةمامإ نم ةرتفلا هذه تدهش دقو

 ءانثأ .طقسم نم يناثلا ناطلس نب فيس قيقش ناطلس نب برعلب جورخ دعبف

 تاوق دشح ىلإ عراس .ريمح نب برعلب مامإلل ربخلا لوصوو .اهيلع سرفلا ةرطيس
 اهدنع .!اوبأف نوصحلا هميلست سرفلا نم بلط ثيح طقسم ىلإ اهب راس ةريبك

 لاومأ ةرداصم ىلع لمع امك ."حلص ريغب مهنع عجر مث .نمزلا نم ةدم مهرصاح

 نامع ىلإ سرفلا لوخد تاعبت نع لوؤسملا هرابتعاب .يناثلا ناطلس نب فيس

 لاومأ نم }ملاظملاو تايانجلا مهيلع تعقو نيذلا نيررضتملا ضيوعت بوجوو
 .فيس كالمأو

 ديحوت ةلواحم ىلع برعلب مامإلا مادقإ مدع وه لؤاستلا يعدتسي يذلا رمألاو

 لب .هل ةعاطلا ديعس نب دمحا خيشلا ءاطعإ مدع كلذك .ةينامعلا قطانملا ةيقب

 دييأتلا وه امبر برقألا ريسفتلاو ."ةرهاظلا نوصح ىلع نينثالا نيب سفانتلا عوقو
 عم !اهيلع رطيس يتلا قطانملا يف ديعس نب دمحأ خيشلا هيلع لصح يذلا ريبكلا

 .لدعلاو نمألا تيبثت ىلع صرحو .ةوقو مزح نم هنع فرع ام
 نآلاو ..” : يتآلا اهلسرم ركذي .م1745 /ه1158 خيرات ىلإ دوعت ةلاسر يفف

 هتيعر يف ضري مل هنأل ؛(ريمح نب برعلب) مامإلا ريسم ريغ هريسم ديعس نب دمحأ

 .177 170- ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا -

 .21 ص .ديعسلا علاطلا .يشاطبلا -
 .149 148- ص .سبتقملا نامع خيرات .يوكزألا -
 .170 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا -

 .85 ص ديعسلا علاطلا .ىضشاطبلا -

=
 

 انل

 ان

ط
 

 اهم
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 يناثلا مرسألا عازنلا

 .ضراعم اهضراعي مل اهغوصب ريست ةأرما ولو .نامأ روص ىلإ ريصلا نم ،بهنلا
 ةربع هذهو .اهنيعب ىوزن نم بهنلاو بسكلاو لتقلا نم اهيف ام اورت امك نامعو

 امك }ريمح نب برعلب مامإلا مكح دوسي رتوتلا ناك لباقملا يف يأ .'“ربتعا نمل
 .هلزعل ةبجوملا ثادحألا يف حضتيس

 نيبتي ."ريمح نب برعلب مامإلل يشاطبلا خرؤملا اهدروأ يتلا ةبوتلا لالخ نمو
 ضعب نيبو هنيب تعقو ام برح .اهببس ناك تاكاهتنا هنم تردص مامإلا نأ

 أطخب وأ .هنم داهتجاو قحب امإ .لامعألا هذهب مايقلا ىلإ هرطضا يذلا رمألا .هاياعر

 مامإلا نم تردص لاعفأ ىلإ كلذ دعب روطت رمألا نأ ريغ .هتبوت نم ردابتملا وهو
 .هعلخ ىلإ مهتد اقو ء املعل ١ هيلع اهركنأ

 ."هتريس يف يديعسوبمألا ملاس نب بيبح ةمالعلا اهلصف امك لاعفألا هذه زربأو

 :يه
 ءاملعلا مهنم .صاخشألا نم ديدعلا لتقو بيذعتو نجس ىلع مادقإلا -

 خيشلاو "يرفاغلا ملاس نب داجب خيشلا :لثم "قحلا فلاخت لامعأ هيلع مهراكنإل

 .نامألا هئاطعإ دعب نجس يذلا يبادنلا ملاس نب دمحم خيشلاو .ةعيبر نب حلاص

 يمايرلا برعلب نب ناميلس نب رماع لتق كلذك .هسفنب ملاس نب بيبح خيشلاو

 يديعسوبلا كرابم نب دمحم نب سيمخ خيشلا بيذعتو نجسو .اشطعو اعوج

 .ةليبقلا ىلع بذع يأ "يرحبلا
 86 ص ديعسلا علاطلا .ىشاطبلا .

 .2 ص هسقنت -

1 

2 

 .150 ص ،سيتقملا نامع خيرات .يوكزألا - 3

 .اهدعب امو 174 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا - 4
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 ةبراعيلا ةلود رخاوأ نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام الا

 .ةاكزلا عمج يف ءانمألا ريغ لامعتسا كلذكو .مهترصانمو ةملظلاب ةناعتسالا -

 .هيفلاخم لاومأ ةرداصمو

 .يأرلا لهأو ءاملعلا نم ةروشملاو حصنلا لوبق مدع -

 .قح هجو نودب بئارضلا ضرفو .ةيعرلل ةيامحلا ريفوت نودب ةاكزلا ذخأ -
 .اهلحم ريغ يف اهفرصو

 . ءافولا مدعو دوهعلا ضقنو بذكل ا دوعت -

 ريغ هرابتعاو ريمح نب برعلب علخل يفكت لاعفألا هذه نم ةدحاو نإف انه نم

 موي يف كلذ ناكو {}ءاملعلا نم عمج هعلخ ىلع قفتا كلذل ٥©ثبصنملا اذهل قحتسم

 .'ه1748 سطسغأ 22 /ه1161 نابعش رهش نم 27 ةعمجلا

 .177 ص .2ج !ةفحتلا .يملاسلا - 1
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 س ل اقل ا لذ دنتل ١

 ياس ر افل ا لذ دنل ا

 لاحلا :وه امك بلقتلاب روصعلا ربع سراف داليو نامع نيب تاقالعلا تمستا

 ةلودلا سراف دالب يف تماق ثيدحلا رصعلا علطم يفو .نيرواجتم نيدلب يأ نيب
 دوجولا عم اهمايق نمازت يتلاو (م1736 /ه1149 - م1507/ه907) ةيوفصلا

 .ثادحألا حرسم ىلع نم ليخدلا دوجولا اذه ءافتخا دعبو ء'ةقطنملا يف يلاغتربلا

 جيلخ يتفض ىلع اهترطيس نامع تضرف نأ دعبو .مكحلا ىلإ ةبراعيلا دوعص عم
 ."نامعو سراف نيب رشابملا كاكتحالا أدب ںيبرعلا جيلخلاو .نامع

 ثىنامعلا ذوفنلل يدصتلل ةيبوروألا ىوقلاب ةناعتسالا تارم ةدع سرفلا لواح

 نم هعبت امو ؛م1722 ةنس ىناغفألا وزغلا ىلإ سراف تضرعت نأ ىلإ رمألا ىهتنا مث

 .'ةطيحملا لودلل ةلهس ةمينغ اهتلعجو .ةلودلا ةوق نم تفعضأ ةيلخاد تابارطضا

 ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم .تايدحتلا ةهجاوم يف ةيوفصلا ةلودلا .نيدلا ردب يصوصخلا - 1

 .اهدعب امو 160 ص .م1985 ربوتكأ :تيوكلا .44ددع .ةيبرعلا

 نكمي .ةبراعيلا مكح نم ىلوألا ةرتفلا يف ةيسرافلا ةينامعلا تاقالعلا ةعيبط لوح ديزملل - 2

 ةيسايسلا عاضوألا يف اهرثأو ةيسرافلا ةينامعلا تاقالعلا .يلع نب نمحرلا دبع .سيدسلا :ىلإ عوجرلا
 ربع ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لود .(م1650-1722/ه1061-1135) يبرعلا جيلخلا يف

 .م2000 :ضايرلا .زيزعلا دبع كلملا ةراد .2 - ةيعمجلل يونسلا ىملعلا ءاقللا تالوادم ةلسلس .روصعلا

 {;م1994 :ةحودلا .3ط .(م1622-1763) يبرعلا جيلخلا يف يلودلا سفانتلا .ىفطصم ليقع - 3

 .269 ۔ 263 ص

 راسملا .ةط .ديعسوب لآ ةلود دهع يف ةيسرافلا ةينامعلا تاقالعلا .هللا دبع يلع .سراف - 4
 , .87 ص ؛م2000 : ةقراشلا رشنلاو تاراشتسالاو تاساردلل
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 ةبراعيلا ةلود وخاوأ نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 ةروصلا تبلقنا .دعاصتت نامع يف ةيلخادلا تافالخلا هيف تأدب يذلا تقولا يفو

 .'يراشفإلا ردان ةيصخش تزرب ثيح سراف دالي ىف

 رارقتسالا داعأو .لتحملا درط نأ دعب (م1736-1747) يراشفإلا هاش ردان لمع

 .جيلخلا يف هزكرم فعضب رعش هنأ ذإ يوق يسراف لوطسأ سيسأت ىلإ هنطو ىلإ
 كردي ثيدجلا رصعلا يف يسراف هاش لوأ كلذب ناكف .ةيرحب ةوق سيسأت ةيمهأبو
 ىعديو .هتداق دحأ ىلإ م1734 ماع رمألا اذه دنسا دقو .ةيرحبلا لوطسألا ةيمهأ

 ةلواحم اهنم تارماغملا نم ددع يف لوطسألا اذه عرش ثيح !ناخ فيطل

 يف اوحجن يتلا نيرحبلا وزغو 0م1735 ةنس لشفلاب تءاب يتلا ةرصبلا لالتحا

 .٨ه1736 ةنس اهلالتحا

 قطانملا باسح ىلع ةيعسوت ةسايس جهتني هاش ردان هيف ناك يذلا تقولا يفو

 .هتدجنل هل يناثلا ناطلس نب فيس هب مدقت يذلا بلطلا يف دجو .هل ةرواجملا

 ناك اذإو {"هلك ينامعلا لحاسلاو طقسم ىلع ةرطيسلا اهب عيطتسي يتلا ةعيرذلا

 ىلإ بسنت ةلئاع نم .ناسارخ ميلقإ يف .م1688 ربمفون 2 يف دلو .يراشفإلا يلق مامإ ردان وه - 1

 ةعاجشلاب هزيمتلو .ةيركسعلا ةمدخلا كلس ىف لوخدلا ىف ةصرفلا هل تأيهت .ةينامكرتلا راشفالا لئابق
 نأ نم ةيلاتتم كراعم ثالث يف نكمتو "بسامهط يوفصلا ريمألا ىلإ مضنا .ايلعلا بصانملا يف جردت
 هنبا هناكم لعجو مكحلا نع هدعبأ مث .م1729 ةنس بسامهطل شرعلا ديعتسيو .ةيناغفألا تاوقلا تتشي
 سراف ىلع امكاح هسفن نلعأ مث .هيلع ايصو هسفن نيعو .م1732 ربمتبس يف ثلاثلا سابع ىمسم تحت
 قافالا راد ،ط .ب .ناريإ خيرات .نيهاش سويراكم :رظنا .م1736 سرام يف هاش ردان ىمسم تحت

 .68-77 ص .قباسلا عجرملا .يديبزلا .اهدعب امو 197ص .م2003 :ةرهاقلا .ةيبرعلا

 ةعماج }1 ط .رشع نماتلا نرقلا يف يبرعلا جيلخلا يف ةيرحبلا ىوقلا .دمحم ريمألا دبع .نيمأ - 2

 .12ص ؛م1966 :دادغب .دادغب

 .82 ص .قباسلا عجرملا يديبزلا ؛5!1 13- ص .قباسلا عجرملا .نيمأ - 3

 4 - , . ئ , 2 نل 5 [ س

, . 1938, 182. 
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 ىسرافلا لخدتلا

 نمكت ىرخألا بابسألا نإف .لخدتلا اذهل رشابملا ببسلا لكشي ثدحلا اذه

 .يب رعلا جيلخلا يف هاش ردانل ةيعسوتلا فادهألاب هتيمست نكمي اميف

 يف يوقلا سفانملا اهرابتعاب ةينامعلا ةيرحبلا ةوقلا ىلع ءاضقلا اهزربأ نمو
 عقوم كلذك .'عزانم الي ةيرحبلا ةدايسلا سرفلل نمضي يذلا رمألا ںيبرعلا جيلخلا

 يبرعلا جيلخلا ةقطنم ىلع ةرطيسلا ينعي اهلالتحا نإ ثيح ىجيتارتسالا نامع

 ةيراجت ةكرحب زيمتت يتلا اهئناوم ةيمهأو "زمره قيضم يف مكحتلاو .اهرسأب
 اهل ةعباتلا ىرخألا قطانملا عوضخ ينعي اهيلع ةرطيسلا نأ بناج ىلإ ةطشن
 ..ةيسرافلا ةرطيسلل

 (م1737 / ه1149) جلوآلا ةيسرافلا ةصحلا (

 دادعإ ىلع هسفنب فرشأ نأ ىعسملا اذه حاجن ىلع هاش ردان صرح نم غلب

 تاوقلا فوفص ةفاك نولكشي لتاقم فالآ ةسمخ ةبارق تمض يتلاو .ةلمحلا هذه

 ىرخأ عبرأو .ةريبك نفس سمخ مهلمحت .ثةلايخو ،ةيعفدمو .ةيرحبو .ةاشم نم

 فيطل ةدايقب ةلمحلا تقلطنا دقو .رغصأ عون نم ىرخأ فانصأو ،بارغ عون نم
 .آم1737 ليربإ نم لوألا /ه1149 ةدعقلا يذ 30 موي يف سابع ردنب نم ناخ

 .92رص .قباسلا عجرملا .يديبزلا - 1

 تاسارد ةلجم . م 17447 ةينامعلا نوؤنلا ىن ىسرافلا لخادتلا .نسحم دمحم .سورديعلا ۔2

 .157 ص .م1988 ويلوي :تيوكلا .ككددع .ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا

 .15 ص .قباسلا عجرملا .نيمأ - 3
 .195 ص قباسلا عجرملا .سورديعلا ۔ 4

.182 , . , - 5 

 6 - دل, [.. م ح ع , , ن ع ع

 ' ع ن ح , « ع 0 , 16001800- ,

 1908, م 53.

 .4 ص .ىنامعلا خيراتلا يف تاسارد .يمشاهلا ۔ 7
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 ليربإ 13 /ه1149 ةجحلا يذ 12 موي ناكف روخ ىلإ ةيسرافلا تاوقلا تلصو

 اذه ىلع اهتاوق نم امسق تلزنأو !يناثلا ناطلس نب فيس اهاقلت ثيح 7

 نوكتس يتلا راقلج يف اورقتسيل الامش نيرحبم ةيقبلا داع نيح يف !مهملا أفرملا

 ددعب اهعتمت ىلإ ةفاضإلاب سابع ردني نم اهبرقل ارظن ،تاوقلا هذهل ايسيئر ازكرم

 ةمحر خيشلا ةدايقب ةينامعلا لئابقلا عم مادطصالا مت كلانهو ."ةنيصحلا عالقلا نم

 بتكو .ةنيدملا ىلع ةرطيسلا نم سرفلا نكمت ثيح يلوهلا يمساقلا رطم نب

 لوخد نع مهنوربخي نامع نايعأو برعلب مامإلا ىلإ اهوهجو لئاسر لامشلا لهأ
 ."ةدجنلا مهنم نوبلطيو نامع مجعلا

 هجوتو ،هراصنأ ريمح نب برعلب مامإلا دشح مجعلا لوخد ربخ لوصو روف
 رفص ةرغ يف إينيمسلا جلف ىمسي عضومب ناعمجلا ىقتلاف !ةازغلا ةاقالمل

 هتميزهو برعلب راحدنا نع ةكرعملا ترفسأ ثيح !م1737 ويام 31/ھ0

 هذه تنكمت اهرثأ ىلعو .ةدعو اددع يناثلا فيسو سرفلا تاوق قوفت ببسب

 .'ةرهاظلا ىلع ةرطيسلا نم تاوقلا

 .ناكسلا يف لتقلا اولمعأ ثيح !عئاظفلا نم ريثكلا سرفلا بكترا كلانهو

 ةفاضإلاب قيقرلا قاوسأ يف اوعيبف 5 زاريش ىلإ اولسرأ نيذلا ءاسنلاو لافطألا اورسأو
 ىلع ايركسع امكاح هسقن ناخ فيطل نلعأ هسفن تقولا يف بئارضلا ضرف ىلإ

 .285 ص ثقباسلا ردصملا ،يلوعملا -

 .97 ص .قباسلا عجرملا .يديبزلا -

 .296 .295 ص .نيبملا حتفلا .قيزر نيا -

 .597 ص .3ج .ةيناطحقلا ةفيحصلا .قيزر نبا -

 .297 ص ،نيبملا حتفلا قيزر نيا ؛286 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا -

=
 

ح
 

 ان

م
 

 يم
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 يسرافلا لخدنلا

 دايسأ مهنأكو فرصتلا يف سرفلا عرش نيح نيفرطلا نيب فالخلا عقوف ."نامع

 ."يناثلا فيسب ثارتكالا نود اهلك دالبلا

 يتلا سابع ردنب ىلإ اوداع اهنمو رافلج ىلإ سرفلا باحسناب رمألا ىهتناو
 .ىلوالا ةيسراقلا ةلمحلا كلذب تهتناف .؟م1737 ويلوي نم رشع عساتلا موي اهولصو

 نب ملاس اهيلع نيع يتلا الهب عضخأ ثيح همدقت يناثلا فيس لصاو نيح يف

 هقيرط لصاو لب اهل ضرعتي مل يتلا ىوزن هاجتاب راس اهنمو .ايلاو يربعلا سيمخ

 '. طقسم ىلإ اهنمو .لئامسف ،يكزإ ىلإ

 (م1738 / ه1150) ةيناثلا ةيسرافلا ةصحلا (ب

 ذإ ،ىلوألا ةيسرافلا ةلمحلا دعب يناثلا ناطلس نب فيسل عاضوألا رقتست مل

 هيلاو دض رفاغ ونب ضفتنا ثيح هيلع ةروثلا ىلإ يبعشلا طخسلا عفد ام ناعرس

 مامإلا اولخدأو .يربعلا يلاولا درطب ءالهب لهأ ماق كلذك ںيبغلا نصح نم هودرطو

 ءامعزو ءاملعلا لبق نم هل ططخ دق ناك اذهك لمع نأ ودبيو .؛نصحلا يف برعلب

 .سرفلا هناوعأو يناثلا فيس ةسايسل يدصتلا ليبس يف لئابقلا

 سيفلل هبلط ررك ثيح ءاجوهلا هتسايس ىلإ يناثلا فيس داع عضولا اذه مامأ
 جئاتن نع ضار ريغ هاش ردان هيف ناك تقو يف ."عارصلا اذه ىف هحلاصل لخدتلاب

 ص !ج قباسلا عجرملا .لظنح - 1

.183 , . , - 2 

 3 - , ! ط 0 , 286.

 .597 ص .3ج .ةيناطحقلا ةفيحصلا .قيزر نبا -

 .287 .286 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا :

 .163 ص .قباسلا عجرملا سورديعلا -

 .329 ص .عئاشلا عاعشلا قيزر نبا -

٨
 

 اه

٥
 

 ہ.ب
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 ةبراعيلا ةلود رخاوأ نامع يق ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 مدعل ؛سراف ميلقإ مكاح ناخ يقت ىلإ ةجهللا ديدش اخيبوت هجوو .ىلوألا ةلمحلا
 .هسفنب ةدايقلا يلوتو \ناخ فيطل تاوق زيزعتب هرمأو ،'ةلمحلا يف هسفنب هكارتشا

 ."نامع لماك عاضخإل 1738 سرام رهش ىتح ةلهم هاطعأو

 انيعتسم لتاقم فالآ ةتس ردق تمض ةريبك تاوق زيهجت ىلع ناخ يقت لمع

 نيتكرشلا يليكو نم اهيلع لوصحلا نم نكمت يتلا نفسلا ضعب ىلع مهلمح يف

 رافلج ىلإ سابع ردنب نم م1738 رياني يف رحبأ دقو .ةيدنلوهلاو ةيزيلجنإلا

 اربجأ امهنأ ريغ تاوقلا ةدايق لوح ناخ فيطل نيبو هنيب فالخلا بد كلانهو
 تهجوت م1738 رياربف نم عساتلا يف ."هاش ردان رماوأل ةباجتسا رمألا ةيوست ىلع

 يتلا الهب ىلإ اهنمو .اهلئابق مهتحلاص ثيح ةرهاظلا بوص ةيسرافلا تاوقلا

 لبطسإ ىلإ هفرغ اولوح يذلا نصحلا ىلع اولوتساو .ةفينع كراعم دعب اهوعضخأ
 .مهلبق نم ةيماح هيف اوكرتو إمهلويخل

 22 /ه1150 ةجحلا يذ رهش لوأ ىف ىوزن ةنيدم وحن سرفلا مدقت اهدعب

 رفاغ يني يداو بوص برعلب مامإلا هيف بره يذلا تقولا يفو .م1738 سرام

 ىوزن لهأ ضعب كلذكو «صارح ينب نم ىوزن ةعلق ىلع نوضباقلا سرحلا تبث

.86 , . , - 1 

 2 - , ع ! 0 م, 288.

 ةلاسر .م1733-1856 سرافو نامع نيب يسايسلا عارصلا .ملاس ني فيس ني بلاط "يروضخلا - 3

 :م2008 :ةرهاقلا .ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم .ةيبرعلا لودلا ةعماج !(ةروشنم ريغ) ريتسجام

 .42 ص

.183 , . , - 4 

 .287 ص !قباسلا ردصملا .يلوعملا ؛139 ص ،سبتقملا نامع خيرات ،يوكزألا - 6
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 يسرافلا لخدتلا

 نم مغربو .'نصحلاو ةعلقلا ادع ةنيدملا مهل تملستسا كلذبو نصحلا يف

 ءاسنلا فطخو .لتقلا ىف اونعمأ نيذلا نيلتحملا ةوسق نم ناكسلا ملسي مل كلذ

 ..ليتق فالآ ةرشع ةبارق ةينامعلا رداصملا بسح اياحضلا ددع ناكو .لافطألاو

 نيهجتم ةنيدملا اورداغ ثيح .ةعلقلاو نصحلا عاضخإ اوعيطتسي مل كلذ لك عمو

 .ثيكزإ ىلإ

 تقلطأ ثيح سابع ردنب يف رماغلا حرفلا عاشأ دق ىوزن لالتحا ربخ ناك

 اهناكس ىلع ضرف يتلا يكزإ لالتحا متو .ةبسانملا هذهب اجاهتبا عفادملا نارين

 نيهجتم سرفلا اهرداغ فصنو موي ردق اهب ءاقبلا دعبو \ةظهاب ةيلام تامارغ
 .طقسم ةنيدم نامع يف مهملا يلحاسلا زكرملا ىلإ اوقطعنا ثيح ةنطابلا وحن

 ىل ةفاضإلابف نامع ىلع ةرطيسلا يف يسرافلا ططخملا يلج لكشب حضتا انهو

 .يناثلا فيسب ثارتكالا نود سرفلا ةداقلا لبق نم فرصتلا يف ةماتلا ةيلالقتسالا

 .'مهب دجنتسا يذلا مهفيلح لقاعم ةمجاهم ىلع رفاس لكشبو اولمع

 .م1738 ليربإ 14 /ه1150 ةجحلا يذ 24 موي طقسم لوخد نم سرفلا نكمت

 رابخأ تلصو يتلاو ةلتحملا تاوقلا نم افوخ اهكرت ىلإ اهلهأ نم ريثك رطضاو
 راصحلا لشف ثيح «يناريملاو .يلالجلا يتعلق يف ةيماحلا تدمصو !مهيلإ اهلاعفأ

 .297 ص .نيبملا حتفلا .قيزر نبا ؛!287 ص .قباسلا ردصملا ،يلوعملا - 1

 .298 ص شنيبملا حتلا .قيزر نبا ؛!40 ص ،سبتقملا نامع خيرات .يوكزألا - 2

 .598 ص .3ج.ةيناطحقلا ةفيحصلا .قيزر نبا - 3
 4 - :, ع \ « 0 , 290.

 .330 ص .عئاشلا عاعشلا .قيزر نبا ؛288 ص .قباسلا ردصملا . ىلوعملا - ك

 ةلجم .م1737-1744 مهدالي ىلع ةيناريإلا تالمحلل نيينامعلا ةمواقم .عفان قراط .ينادمحلا - 6

 .117 ص ؛م1984رياني :تيوكلا .37ددع .ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام .الا

 رفص ك يف ءاكري ىلإ طقسم نم اوجرخف ."اموي نيعبرأو ادحاو ماد يذلا يسرافلا

 نع عافدلا يف لواعملا لسبتساو اهلهأ مهمواق ىتلا م1738 ويام 25 /ه1151

 ."راصحلا اهيلع اوضرف يتلا راحص ىلإ اهنع اولحرف نصحلا

 برعلب مامإلا نيب قافتا ىلإ لصوتلا مت اقبسم ريشأ امكو عضولا اذه مامأ

 اذامل فرعي الو .دقعلاو لحلا لهأو ءاملعلا ةراشتسا نود - يناثلا فيس هميرغو

 مت ثيح -؟عوضوملا اذه يف لاوقأ وأ ءارآ مهل لهو ؟انه ءاملعلا رود ىفتخا

 عمو ."ةيسرافلا تاوقلا دض فوفصلا ديحوت فدهب "ريخألل ةطلسلا نع لزانتلا

 .الهب يف اهتيماح نع ةيسرافلا تاوقلا رابخأ تعطقنا لتحملا دض عيمجلا داحتا

 .ةيسيئرلا ةدايقلا عم لصاوتلل طقسم بوص سراف ةئام نم ةنوكم ةقرف ءالؤه لسرأف

 لئامس لهأ هعمو "يمايرلا رينم نب ريمح خيشلا مهاقلت لئامس ىلإ مهلوصو دنعو
 .؛مهيلع اوضقو لتقلا مهيف اولمعأ ثيح

 ىلإ دصقو يكزإو لئامس نم ةريبك تاوق يمايرلا ريمح خيشلا عمج اهدعب
 .ةيسرافلا تاوقلا رصاح ثيح .م1738 وينوي 10 /ه1151 رفص 19 موي ءالهب

 ىلع فيس عم اوققتاو سرفلا ملستسا راصحلا ةدش عمو يناثلا فيس مهيلإ مضناو

 .298 ص .نيبملا حتفلا .قيزر نبا ؛288 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا - :

 .0 ص .عئاشلا عاعشلا قيزر نبا :8 ص قباسلا ردصملا .يلوعملا ۔2

 .140 ص .سبتقملا نامع خيرات .يوكرألا - 3

 هلو .يناثلا ناطلس نب فيس مامإلل ايلاو ناك .هيقفو خيش .يمايرلا ناميلس ني رينم نب ريمح - 4
 ةمامإلا نم ىناثلا ناطلس نب فيس اوعلخ نيذلا ءاملعلا ةلمج نم ناك .نامع مجعلا لوخد تقو ركذ

 .112 ص .3ج .نايعألا فاحتإ .يشاطبلا :رظنا .م1732 /ه1145 ةنس

 .599 ص .3ج .ةيناطحقلا ةفيحصلا "قيزر نبا - ك
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 يسرافلا لخدتلا

 راحص يلاو مهيلع ضبق ثيح لحاسلا بوص اوهجتاف مهداتعو مهتدعب مهجورخ

 .'مهسبحو يديعسوبلا ديعس نب دمحأ خيشلا
 رمألا لصو ىتح .سرفلا داوقلا نيب دتشا دق فالخلا ناكف ةيسيئرلا تاوقلا امأ

 ةرطيسلا يف تلشف امك ."هيلع يضقف ناخ فيطلل مسلا ناخ يقت سد نأ ىلإ

 نود نكلو سابع ردنب نم تازيزعت ىلع لوصحلا ناخ يقت لواحو راحص ىلع

 ىلع يناثلا فيس هيف مزع تقو يف ."رافلج ىلإ باحسنالاب هتاوق رمأف ىودج
 نع هانثأ هبكارم دحأ قارتحا نأ ريغ .ارحبو ارب ريبك شيجب مهيلإ راسف مهدرط
 .'م1739 رياني 30 /ه1151 لاوش 19 ةعمجلا موي كلذو همزع

 رومألا روهدتو ؤيسرافلا لوطسألا يف درمت ثودح عم ناخ يقت عضو مزأتو

 نم ءزج دادرتسا ىلإ هاش ردان تعفد اهيف تاروث ةدع تبشن ثيح سراف يف
 معدلا ىلع هلوصح مدع ىلإ كلذ لك ىدأو .؟يبرعلا جيلخلا يف ةطبارملا هتاوق

 ويلوي رهش رخاوأ يف هتاوق نم اءزج اكرات سابع ردني ىلإ بحسناف "بولطملا
 .ةيناثلا ةيسرافلا ةلمحلا كلذب تهتناو .؟م9

 .290 .289 ص .قباسلا ردصملا .ىلوعملا - 1

 .16 ص .قباسلا عجرملا .نيمأ - 2
 3 - , ع ! 0 0 م, 295.

 .299 ص "نيبملا حتقلا .قيزر نيا - 4

 .104 ص ،قباسلا عجرملا ،سراف - ك

 .108 106- ص ،قباسلا عجرملا .يديبزلا - 6
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمام !الا

 (م1743 / ه1156) ةثلاثلا ةسرافلا ةصحلا (ج

 .دشرم نب ناطلس مامإلاو يناثلا فيس نيب عارصلا ىلإ اقبسم ةراشإلا تمت

 يذلا رمألا .سرفلا هئاعدتساب ةثلاثلا ةرملل أطخلا راركت ىلإ فيس داق يذلاو

 سرفلا مادقتسا هرج ام ايسانتم .هتيصخش فلغ يذلا قفألا قيض ىدم رهظ

 ةرطيسلل ةحماجلا ةبغرلا نأ ريغ هسفن وه هتطلس ىلعو ،ثراوك نم دالبلا ىلع
 .كلذ لك نع هتمعأ مكحلاو

 لالتحا ىلإ ةفداهلا ةيسرافلا تادادعتسالا عم ةرملا هذه فيس بلط نمازت

 كرحتب هرماوأ هاش ردان ردصأ ."ةيسرافلا ةرطيسلل طقسم ةراجت عاضخإ ةيغب نامع

 .ةداقلا نيب لكاشم ثودح بنجتل .نيلصفنم نيمسق يف نوكت نأ ىلع ةلمحلا

 ،ناخ يلع ةيربلا تاوقلا ىلع ادئاق نيع ثيح .ةقباسلا تارملا يف ثدح امك

 هذه تمض .ايلعلا ةدايقلاب هظافتحا عم ةيرحبلا تاوقلا ناخ يقت ىلوت نيح يف

 فيس ىقتلا .ثدونجلا نم فالآ ةعضب لمحت .ةنيفس 15 نم انوكم الوطسأ ةلمحلا

 قافتالا متو إم1743 رياني /ه1155 ةجحلا يذ رهش يف رافلج يف ةيسرافلا تاوقلاب

 .؟هل مهمعد لباقم راحص نع مهل لزانتي نأ ىلع نيفرطلا نيب
 ينامعلا لحاسلا ىلع ةرطيسلا ةلمحلا هذه نم يساسألا سرفلا فده ناك دقل

 راحص بوص اهجوم يربلا مسقلا ناك كلذل .ةيداصتقالاو ةيجيتارتسالا هتبممأل

 زكرملا تاذ طقسم بوص يرحبلا مسقلا هجو نيح يف !مهملا يراجتلا ءانيملا

 .293 ص "قباسلا ردصملا .يلوعملا - 1

 2 - , ! 0 0 م, 303 - 306.

 .124 ص .قباسلا عجرملا .يديبزلا - 3

 4 - , ع ! ر 0 م, 306.

 .117 ص قباسلا عجرملا .ىنادمحلا -5
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 يسرافلا لخدتلا

 يف تغابم لكشب راحص ىلع سيافلا موجهلا أدب .'ريطخلا يفارغجلاو يراجتلا

 يرحب راصح ضرف ىلإ اورطضاو .اهطاقسإ يف اولشف مهنأ ريغ .م1743 رياربف لئاوأ
 اهيل او هد ايق تحت يلوطب لكشب ةنيدملا تدمص نيح يف ‘ اهيلع ديدش يريو

 .ةديعس نب دمحأ خيشلا

 .طقسم هاجتاب يناثلا فيس هبحاصي كرحت دقف ةلمحلا نم يرحبلا مسقلا امأ

 يفو .ةيسرافلا تاوقلا ةهجاومل هتادادعتسا دشرم نب ناطلس مامإلا اهيف ذختا يتلا

 رطضا نيعفادملا لبق نم ةديدش ةمواقمب هتاوقو ناخ ىقت هيوج ىلوألا ةلوجلا

 تازيزعت ىلع هلوصح دعبو ."ناكفروخ ىلإ باحسنالاو عجارتلا ىلإ اهرثأ ىلع
 نمثلا فلك امهم طقسم ىلع ءاليتسالاب هاش ردان لبق نم ةددشم رماوأو ةريبك

 .'م1743 رياربف فصتنم يف يناثلا موجهلا يف عرش

 نم مسقب همعد مت {ةززعملا ناخ ىقت تاوق ىلإ ةفاضإلابف ايوق موجهلا اذه ناك

 خيشلا موجهلل ىدصتو .ناخ ىلع بلك ةدايقب راحص رصاحت تناك ىتلا تاوقلا

 خيشلا هدعاسي طقسم عالق ةدايق ىلوتي ناك يذلا ناطلس نب انهم مامإلا ني فيس

 حيس ىمسي عقوم ىف نافرطلا ىقتلاو ى حرطم نصح دئاق يب رعيلا ريمح نب فيس

 سرفلا نكمت دقف ةيناثلا امأ ىلوألا ةرملا ىف ىسرافلا موجهلا دص ثيح ،لمرحلا

 نمو ربقو ريمح نب فيس خيشل ا ةكرعمل ١ يف دهشتسا ثيح نيعف ادملا ةميزه نم

 .ءادهشلا عرصمب فرعت تراص ةوبر يف هعم

 .232 ص قباسلا عجرملا رايسلا -

 .13 ص قباسلا عجرملا .يليجعلا -

 .221 ص ٬قباسلا عجرملا !زليام -

 .128 ص قباسلا عجرملا .يديبزلا -

 .603 ص .3ج .ةيناطحقلا ةفيحصلا 6ثقيزر نبا -

 .302 ص .نيبملا حتفلا ،قيزر نيا -
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 طقسمو حرطم نوصح ىلع ةرطيسلا مهل تمت نأ دعب مهمدقت سرفلا لصاو
 .'يناثلا فيسل مهتعيدخب مهيديأ يف تطقس يتلاو إم1743 سرام فصتنم يلاوح

 ناكس نم ريثكلا اهيلإ أجل يتلا تايرق اومجاهو .ءاكرب ىلع اورطيس اهدعب
 اوقطخ ثيح ةقباسلا مهلاعفأ اورركو .بهنلاو لتقلا اهلهأ يف اولمعأو طقسم

 هيف ىأر يذلا تقولا يف ."لواعملا يداو اومجاه امك .مهعيبل لافطألاو ءاسنلا

 ميظنتل لخادلا ىلإ باحسنالا بوجوو ،هوراشتسمو دشرم نب ناطلس مامإلا
 .ةيزاغلا تاوقلل يدصتلل ؤفوفصلا

 هتاوقب يلع بلك داع ثيح .ارحبو ارب اهل مهراصح سرفلا ددش دقف راحص امأ
 قلطت مهتيعفدم تناكو .ةفيثك نارينب رمتسم لكشب ةنيدملا فذقي ذخأو ةيربلا

 ىتح سراف نم تازيزعتلا رارمتسا عم دحاولا مويلا يف ةقلط فالآ ةنالث لدعمب

 تناك نيح يف ]‘كلذ نم رثكأ ليقو .افلأ نيرشعب ةرصاحملا تاوقلا ددع ردق

 ١ ."اهولتحا يتلا طقسم نم ةريخذلاو نؤملا مهلصت

 راحص نع راصحلا كف هتلواحم يف دشرم نب ناطلس مامإلا داهشتسا دعبو

 /ه1156 رخآلا عيبر يف ناخ يلع بلك يسرافلا دئاقلا اهيف لتق يتلا ةكرعملا يف

 عافدلا رمأ حبصأ 5؟مزحلاب هنصح يف يناثلا ناطلس نب فيس ةافو مث .م1743 وينوي

 .ديعس نب دمحأ خيشلا يلاولا قتاع ىلع ىقلم اهلك نامعو راحص نع

 1 - نسع, ., 119.

 .163 ص .3ج .ةفحتلا ،يملاسلا - 2

 .145 ص .سبتقملا نامع خيرات .يوكرألا - 3

.218 , . , - 4 

 .146 ص }سبتقملا نامع خيرات "يوكزألا -
 .163 ص .2ج ةفحتلا .يملاسلا .

 .303 ص "نيبملا حتفلا ،قيزر نبا -

٥٥ .296 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا ِ
 

 دب

٥٩2 

 اه
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 سراقلا لخدتلا

 صقن نع الضف .رهشأ ةعست ةيارق رمتسا يذلا راصحلا ةدش نم مغرلا ىلعو

 ماحتقا سرفلا عطتسي مل .'راحص يف ةينامعلا تاوقلا دنع ةريخذلاو ةنوؤملا

 تامجه نشب ديعس نب دمحأ خيشلا ةدايقب نوينامعلا ماق لباقملابو .ةنيدملا

 مهنم فالآلا لتقمو سرفلا تايونعم فعض عمو ."ةرصاحملا تاوقلا ىلع ةديدع

 مهنم فالآ ةثالثلا ةبارق طوقسو .راحص ةنيدم ناكس عضو روهدتو .بناج نم

 .ةدهاعملا دقع ىلإ نافرطلا ىهتنا .رخآ بناج نم راصحلاو فصقلا ريثأت تحت

 باحسنا تلفك ةدهاعم تعقو مث كابتشالا كفو .نيفرطلا نيب ضوافتلا مت

 سيفلا ةيقب جارخإ نم ديعس نب دمحأ خيشلا نكمت اهدعبو ،راحص نم سيفلا
 نم ينامعلا لحاسلا عيمج ريرحت مت ىتح م1744 ماع فصتني ملو طقسم نم

 نإف .ينامعلا يلخادلا عضولا ىلع ةددعتم راثآ ىسرافلا لخدتلل ناك اذإو .4سرفلا

 مث دشرم نب ناطلس مامإلا داهشتسا دعبف "يسايسلا عضولا يف لمت رثأ مهأو زربأ

 يساسألا بعاللا ديعس نب دمحأ راحص يلاو حبصأ ،يناثلا ناطلس نب فيس ةافو

 .ينامعلا يسايسلا حرسملا يف

 ضرفو }نيلتحملا سرفلا داعبإ يف زيمتملا هرودل هيقل يذلا ريبكلا دييأتلا عمو
 عضولا فلتخا نيح يف !اهيلع هترطيس طسب يتلا قطانملا ىلع لدعلاو نمألا

 ماع هعلخب ةيناثلا هتمامإ تهتنا ثيح ،لخادلا يف ريمح نب برعلب مامإلا عم

 .303 ص نيبملا حتفلا .قيزر نبا - 1

 .297 ص .قباسلا ردصملا .ىلوعملا - 2

218 ,. . , - 3 

 .234 ص .قباسلا عجرملا رايسلا - 4

 .297 ص .قباسلا ردصملا .يلوعملا - 5

٥ .120 ص .قباسلا عجرملا .ينادمحلا :
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 ةبراعيلا ةلود رخاوأ نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةم ]

 ةيقب ىلع هتطلس ديعس نب دمحأ ضرفي نأل ائيهم عضولا حبصأ .!م1748 /ه1161

 حتتفيو ةبراعيلا مكح نم ريخألا لصفلا ىلع كلذب راتسلا لدسيل نامع قطانم

 .ةيديعسوبلا ةلودلا مايق ىف لثمت اديدج امكح

 .177 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا - 1
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 ةبراعلا ةلود ةياهن

 ةبراعيلا ةلود ةباشن

 ماع ىلإ م1624/ه1034 ماع نم ةدتمملا ةرتقلا هذه لاوط نامعل ردق

 مايق لماوع مهأ نم ناك نئلو .ةبراعيلا ةرسأ لبق نم مكحت نأ م1749/ھ 2

 دض داهجلا نالعإ مث نمو "ينامعلا فصلل مهديحوت !هتيبنتو ةلالسلا هذه مكح

 صرحلا عم .ةايحلا يحاون عيمج تلمش ةضهن يف عورشلاو .مهدرطو نييلاغتربلا

 ران لاعشإو يثارولا مكحلا هبشي ام ىلإ رمألا مهليوحت نإف ،لدعلا ةماقإ ىلع
 يسآم نم كلذ لك نع جتن امو ،يبنجألا لاخدإ مث ،نامع مسق يذلا عارصلا

 .ةمألا فرط نم لوبقلاو دييأتلا ىوتسم ىلع مهمكح ءاهنإ يف الماع ناك ،ثراوكو

 نع داعتباو .ةرتفلا هذه يف رييغت نم مكحلا ماظن هدهش ام رادقم حضتيو

 لبق نم هعلخ مغر مكحلاب ريمح نب برعلب كسمت يف .ةيساسألا ةمامإلا ئدابم
 لهأ هل لسرأ ثيح ةعيدخلا ىوس هداعبإ نكمملا نم نكي ملو {ءاملعلا رابك
 خيشلا ةرطيس تحت تحبصأ اهنأ ودبي يتلاو ءاهمكحل اهيلإ مودقلل هنوعدي ةرهاظلا

 هنع قرفت نأ دعب نجسو هيلع ضبق !اهلصو املف يديعسوبلا ديعس نب دمحأ
 !يلعف لكشب مكحلا دقف كلذبو هباحصأ

 .اهمالتسا هنم نوبلطي ديعس نب دمحأ خيشلا ىلإ ىوزن لهأ لسرأ لباقملا يف
 ضبقف يديعسوبلا نافلخ نب دمحم نب نافلخ همع نيا لسرأو مهل باجتساف
 ةمالعلا خيشلا مهسأر ىلعو قاتسرلا يف نامع ءاملع رابك عمتجا مث .اهنوصح

 .151 .150 ص ،سبتقملا نامع خيرات .يوكرألا - !

 .150 ص .هسفت - 2
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 دمحأ اوعيابف ،يلوعملا رماع نب دمحم خيشلاو .يديعسوبمألا ملاس نب بيبح
 .'م1749 وينوي 10 /ه1162 ةرخآلا ىدامج 23 نينثالا ةليل ىف ةمامإلاب ديعس نب

 .ديعس وب لآ ةلود تأدبو .ةبراعيلا ةلود تهتنا كلذبو

 ةئاملا ةبارق نامع اوداس نم مهو ةبراعيلا لبقي نأ عقوتملا نم نكي مل
 نم ةرتف تلظ خيراتلا يف ةرسأ يأف .مهيديأ نم ةطلسلا جورخ اماع نيرشعلاو

 لظتو ،اهريغل سيل ام اهل نأ اهنهذ يف خسري .ةيويند وأ ةينيد ةماعزب عتمتت نامزلا

 .ةمئأ وأ نيطالس وأ اكولم اوناكأ ءاوس اهتيرذ سوفن نم ىحمنتت ال ةدايسلا ىوعد

 ضعب دجن انهو ،ريمح نب برعلب ريغ نكي مل ةضراعملا ةدايقل حشرملاو

 يف ناك ديعس نب دمحأ مامإلا دض هجورخ نأ ىلإ بهذت ةينامعلا رداصملا

 ربمسيد 21 /ه1167 رفص 14 تبسلا موي يف ديدحتلاب وأ {م1752/ه1167 ةنس

 .ريمح نب برعلب اهيف لتق يتلا قرف ةعقوب فرع اميف نافرطلا ىقتلا ثيح 'م2

 ىلع روثعلا نأ ريغ .نيثدحملا نيثحابلا نم ديدعلا ىدل خيراتلا اذه رركت دقو
 ويام 2/ه1169 نابعش 2 خيرات ىلإ دوعت ريمح نب برعلب طخب رارقإ ةقيثو
 ةقيثولا صنو .خيراتلا اذه ةحص مدع تبنت 6

 نيملسملا مامإ ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا انأو تررقأ ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب"

 نم] ليو ةيرق نم يكالمأ عيمجب يبرعيلا فيس نب ناطلس نب ريمح نب برعلب
 هايم نم لبو ةيرق نم نيعلا جلف يقس نمو يردملا جلف يقس نم ث[قاتسرلا

 .114 ص .ديعسلا علاطلا .يشاطبلا ؛!53 ص .هسفن -
 .146 ص .4ج .خيراتلا ربع نامع .يبايسلا -

 .141 ص .هج .خيراتلا ربع نامع .يبايسلا ؛!77 ص .2ج .ةفحتلا .يملاسلا -

 .11 ص ديعسلا علاطلا .ىشاطبلا -

 .(د) قحالملا يف الماك يلصألا ةقيثولا صن رظنا -
 .هديب طخب مامإلا نم كاردتسا ايلعلا ةيشاحلا يف [قاتسرلا نم) تدرو -
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 ةب ل اعدل ا ةل ود ةي اهن

 رابآو] اهلك كالمألا عيمج نم بارخو رامعو تويب نمو راجشأو لخنو نيضرأو

 فيس نب ناطلس نب ريمح تنب ةشئاع يتخأ نم ثرإلاب لإ لآ امم '[مومرو

 يلع هل قحب] يكنضلا يخبرلا حلاص نب دوعسم نب ديعس يضرلا خيشلل ةيبرعيلا

 ةنس نابعش رهش نم اتلخ نيتليلل دحألا حابص خيراتب كلذب هل ينم ارارقإ "[هدر
 '[ه1169 نابعش 2] ةرجهلا نم ةنس فلأو ةنس ةيامو ةنس نيتسو نينس عست

 فيس نب ناطلس نب ريمح نب برعلب نيملسملا مامإ ىلاعت هلل لقألا انأو هتبتكو

 .“افرح افرح هانعم تمهفو يلعف تفرعو يمف نمو يديب

 ريمح نب برعلب لتقمو جورخلا اذه ثودح ىلع عامجإ كلانه بناج نمف
 باتك نم ريخألا لصفلا يفف .اهثودح خيرات يف فالتخالا نأ ريغ ةعقولا هذه يف

 تمت .لوهجم فلؤمل هدنسأو ،يوكزألا باتكل ققحملا هفاضأ ىذلا نامع خيرات

 ريمح نب برعلب نيب تناك خيراتلا ديدحت نود ىلوألا ؛قرف يف نيتعقو ىلإ ةراشإلا
 نع رفست ملو ،ديعس نب دمحأ لبق نم ىوزن يلاو يديعسوبلا دمحم نب نافلخو
 يف ىوزن تلظو ةرهاظلا ىلإ برعلب بحسنا ثيح نيفرطلا دحأل ةمساح ةجيتن
 امأ .ةكرعملا هذه عوقو ظةطوا تسرثاب حجر دقو .يديعسوبلا يلاولا ةضبق

 يف ردصملا اذه بسح اهعوقو خيرات ناك دقف برعلب اهيف لتق يتلا ىرخألا ةعقولا

 ٨1762ُ. ربمتبس 4 /ه1176 رفص نم 14 تبسلا موي

 برعلب اهيف لتق يتلا قرف ةعقو نأ ىلإ خيراتلا ديدحت نود قيزر نبا ريشيو

 .هديب مامإلا طخب ىنميلا ةيشاحلا يف [مومرو رابآو] تدرو - !
 .هديب مامإلا طخب ايلعلا ةيشاحلا ىف [هدر ئلع هل قحب] تدرو - 2
 . م1756 ويام 2 دحألا قفاوي - 3

 .152 .151 ص .سبتقملا نامع خيرات .يوكزألا - 4

 5 - , ح ن « 0 م, 322.

 ., ح ن ة 0 م, م 325 :154 ص .قباسلا ردصملا .يوكزألا ۔ 6
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 نب رصان خيشلاو ديعس نب دمحأ مامإلا نيب بيطلا حيس ةعقو لبق تناك ريمح نب

 تناك بيطلا حيس ةعقو نأ فرع اذإو ."ةنس ةرشع يتنثا يلاوحب يرفاغلا دمحم

 خيرات وه م1762 /ه1176 ماع نأ حجري اذهف .:م1771/ ه1185 ماع ىلاوح

 بيطلا حيس ةعقو نأ ىلإ راشأ يشاطبلا خرؤملا نأ ةصاخ .قرف ةعقو ثودح

 و ،١ابيرقت تاونس 10 وحن ىرخأ ةياور يفو ةنس 19 يلاوحب قرف ةعقو دعب تناك
 م1752 /ه1166 ةنس يلاوح ةكرعملا خيرات لعجت اهنوك ىلوألا ةياورلا لوبق نكمي

 تبثت يتلاو م1756 /ه1169 ماع ىلإ دوعت ىتلا عيبلا ةقيثو عم ضراعتي خيرات وهو

 .خيراتلا كلذ دعب ايح لازي ال ريمح نب برعلب نأ

 رهشلاو مويلا نأ ةصاخ ه1176 ماع نيبو ه1167 ماع نيب طلخلا عقو دقل

 نأ كلذ لك نم صلختسيو ."نيتياورلا الك يف ادحاو ناكرفص نم 14 تبسلا وهو

 مامإلا مكح يف هسفن ربتعي هعلخ تبقعأ يتلا ةرتفلا لاوط يقب ريمح نب برعلب

 نب مالس نب دعاج خيشلا وهو هرصع ءاهقف دحأل هتلاسر يف كلذ حضتيو .يعرشلا

 م امال اب هسفن فصيو ديعس نب دمحأ ةم امإ ىف نعطي اهيفو .ىمالسل ١ دوعسم

 مهنم ادحأ نأ ركذي مل ذإ ؛ةرسألا هذه مكحل ايئاهن اماتخ ناك هلتقم نإف انه نمو

 . اهدعب مكحلاب ًابلاطم جرخ

 .348 ص .عئاشلا عاعشلا .قيزر نبا - 1

 .181 ص .ديعسلا علاطلا يشاطبلا ؛!56 ص .سبتقملا نامع خيرات .يوكرألا - 2

 .181 ص !ديعسلا علاطلا .يشاطبلا - 3

 .121 ص ديعسلا علاطلا .يشاطبلا ؛!ئ4 ص .سبتقملا نامع خيرات .يوكزألا - 4

 رشع يناتلا نرقلا ءاهقف نم !هيقف خيش .يقاتسرلا يمالسلا دوعسم نب مالس ني ملاس نب دعاج - 5

 ريمح نب برعلي مامإلا دنع نيبرقملا نم ناك .ةايحلا ديق ىلع م1755/ه1169 ةنس ىلإ ناك .يرجهلا

 .91 ص .3ج .نايعألا فاحتإ .يشاطبلا :رظنا .يبرعيلا

 .اهدعب امو 26 ص .ديعسلا علاطلا .يشاطبلا - 6
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 ةمتاخلا

 رسألا بلغأ لاحك (م1749/ه1162 - م1624/ه1034) ةبراعيلا ةلود ترم

 نأ ثبلت مل مث .راهدزالاو ةوقلاب اهلوأ يف تمستا لحارمب خيراتلا ربع ةمكاحلا

 ةساردلاو .ةرسألا هذه مكح ةياهن ىلإ تداق يتلاو .عارصلاو فعضلا لماوع اهترتعا

 ةجلاعم لالخ نم فعضلاو روهدتلا اذه بابسأ ىلع فوقولل ةلواحم تناك

 ةريخألا اهلحارم يف ةلودلا اهب ترم يتلا ثادحألا ةشقانم عم مكحلا ماظن ةلأسم

 ىتلا فادهألا عم ايشامتو .عارصلا ةرتف يأ (م1749 / ه 1162 - م1719/ه1131)

 مت .ةساردلل ةثالثلا لوصفلا ربع لصفم لكشب تجلوع يتلاو ةساردلا اهتخوت

 :اهمهأ نم .جئاتنلا نم ةلمج ىلإ لصوتلا
 هجو ىلع رم دق يبرعيلا دهعلا يف ةمامإلا ماظن نأ ةساردلا تفشك - 1

 . :لحارم ثالثب بيرقتلا
 رمألا ناكو "باختنالا ىف ىروشلا أدبم قيبطتب تمستا :ىلوألا ةلحرملا (أ

 .لئاوألا ةثالل ةمئألا لمشتو ،دقعلاو لحلا لهأ ءاملعلا ديب اهيف

 برعلب هيخأ ىلع لوألا ناطلس نب فيس جورخ تدهش :ةيناثلا ةلحرملا (ب
 .ىروشلاو باختنالا أدبم داعبإب اناذيإ لكش امم بختنملا ىعرشلا مامإلا وهو

 يبرعيلا مكحلا تعبط يتلا ةمسلا يهو .مكحلا ىلع عارصلل ةقباس وأ ةرذب داجيلو
 مامإلا ةيصخش ةوق ىروشلا أدبمل زواجتلا اذه رثأ نم دح دقو .هدهع رخاوأ يف

 .يناثلا فيس نب ناطلس هنبا هدعب نمو لوألا ناطلس نب فيس
 بولسأ جاهتناو ءاملعلا ةطلس فعض راثآ اهيف تحضتا :ةثلاثلا ةلحرملا (ج

 ةبراعيلا ضعب ةصاخو لئابقلا ءامعز رصأ نيح !هئدابمو باختنالا سسأل رياغم
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 افلخ ناطلس نب فيس نوكي نأو ثيروتلاي ةمامإلا نوكت نأ ىلع قاتسرل! يف

 ماظن غرفأ ثيح .هرمع نم ةرشع ةيناثلا زواجتي مل ىتف ناك اذه فيسو .هيبأل

 عارصلل اروحم يناثلا ناطلس نب فيس ةمامإ تحبصأو .يقيقحلا هانعم نم ةمامإلا

 .ةبراعيلا مكح نم ةيقبتملا تاونسلا لاوط ضراعمو ديؤم نيب لاتتقالاو
 يذلا يلخادلا عارصلل ًاروذج وأ لماوع كلانه نأ ةساردلا تحضوأ - 1

 هذه يف مكحلا ماظن لمع ةيفيك يف نمكت اهمكح رخاوأ ةيبرعيلا ةلودلا هتدهش
 ةطلس عجارتو ؛مامإلا ىلع جورخلاو .يفالخلا باختنالا يف تلثمت يتلاو ةرتفلا

 .“دقعلاو لحلا لهأ" ءاملعلا

 .ةءانه يني ىلع رظحلل يبرعيلا رصان نب برعلب عفر نأ ةساردلا تنيب - 2
 روحملا لكشت يف ساسألا ناك دشرم نب رصان مامإلا مايأ ضرف دق ناك يذلاو
 نب دمحم خيشلاو رصان نب برعلب نيب داحلا فالخلل ناك لباقملا يف .يئانهلا

 .يرفاغلا روحملا روهظ يف رود يرفاغلا رصان
 تافالتخالل الو ةميدقلا ةيلبقلا تايبصعلل نكي مل هنأ ىلإ ةساردلا تلصوت - 3

 بابسأل ناك رمألا امنإ يوانهلاو يرفاغلا نيبزحلا ةغايص يف رود ةيبهذملا

 دحأل مامضنالاب اهرايخ مسح يف ةليبق لك فورظ تمكح ةيسايسو ةيداصتقا
 .رواحملا

 تقتلا نيح نامع يف يسرافلا لخدتلا تايثيحو داعبأ ةساردلا تزربأ - 4

 مكحلاب كسمتلا ىلع يناثلا ناطلس نب فيس صرح عم ةيعسوتلا هاش ردان عامطأ
 اهزربأو تايوتسملا عيمج ىلع ةديدع جئاتن سرفلاي هتناعتسال ناكف .نمث يأب

 .ةيبرعيلا ةلودلا طوقسب ليجعتلا

 .م1762 /ه1176 ماع يف ناك ريمح نب برعلب لتقم نأ ةساردلا تفشك - ك

 اماتخ هلتقم دعيو .ةينامعلا رداصملا ضعب تبهذ امك م1752 /ه1167 ماع سيلو

 .اهدعي مكحلاب ابلاطم جرخ مهنم ادحأ نأ ركذي مل ذإ ؛ةرسألا هذه مكحل ايئاهن
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 عجارملاو رداصملا

 عجارملاو رداصملا

 :تناثولا

 ةروشنم ريغ قئاتو

 يف ةخرؤم يبرعيلا ناطلس نب ريمح ني برعلب مامإلا نم رارقإ ةقيثو - 1

 .اهنم ةخسن ثحابلا ىدل ه1169 نابعش

 .ةروشنم قئاتو -

 عباطم لعزخ ديسلا :رت .خيراتلا نم تاحفص اسنرفو نامع .ليبازيإ ولاب - 1

 .ت .ب :سيراب 6ابيت ةكرش

 :رت .ةيقرشلا ايقيرفأ نع ةيراجتو ةيفارغجو ةيخيرات قئاثو .لراش ،نايج - 2
 .م1927 :ةرهاقلا .لماك فسوي

 3 - ك , [.. ح ح , ,,

 ع ن - ح م , 2 د

, 1600-1800 , 1908. 

 4 - آ مم ل ن 1873-1947. 1 2 )1879-

 1883(. ح م, ,1986.
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 ةبراعيلا ةلود وخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 :ةيبرعلا رداصلا

 ةروشنملا ريغ رداصملا

 تاطوطخملا

 ءارعش ةعومجمل دئاصق ةعومجمو ةريس مضت ةطوطخم .لوهجم فلؤم - 1

 تاطوطخملا راد .180 مقرلا .يرفاغلا رماع نب رصان نب لمحم مامإلا حدم ىف

 .نامع ةنطلس .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو .قئاثولاو

 ةروشنملا رداصملا

 ةمغلا فشك .(/ه1169 ماع ىتح ايح ناك ) ديعس نب ناحرس ،يوكرألا - 1

 :توريب "يدورابلا راد .لط .2ج .ةدوبانلا دمحم نسح :حت .ةمألا رابخأل عماجلا

 .م1006

 رابخأل عماجلا ةمغلا فشك باتك نم سبتقملا نامع خيرات . 2

 :طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو }4هط "سيقلا بيسح ديجملا دبع :حت .ةمألا

 .م 5

  

 .ديحوتلا ةديقع حرش . (م1914/ه132 : تا) فسوي نب دمحما .شيفطا - 3

 . م2001: رئازجلا ثارتلا ةيعمج .1ط نتنيو رصانلا نب ىفطصم : حت

 داشرإلا ةبتكم .3ط .14 .ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش . ۔ 4

  

 .1985 :ةدج

 ةريس .(م10ق /ه 4 ق ءاملع نم) دمحم نب يلع نسحلا وبأ "يويسبلا - 6
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 عجارملاو رداصملا

 ليعامسإ هديس :حت .نامع ةمئأو ءاملعل تاباوجلاو ريسلا .نسحلا يبأ خيشلا نع

 .م19 : طقسم .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو 2 ط 2ج .فشاك

 ميلعل ١ دبع : حت . ىسبحل ا ن اويد .ةعمج نب سيمخ نب دش ار ئ ىسبحل ا ۔-6

 .م1982 : طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ا! ط ىسيع

 بتكلا راد .3 ط برعلا باسنأ ةرهمج .ديعس نب دمحأ نب يلع مزح نبا ۔ 7

 .م13 : توريب ةيملعلا

 :حت .لاصخلا رصتخم .(م11 / ه ك ق :ت) سيق نب ميهاربإ .يمرضحلا - 8

 .م2011 : طقسم \طقسم ةبتكم }1ط .ىصورخلا ناهبن نب دمحم نب نمحرلا دبع

 .(م 10 ق /ه 4ق ءاملع نم) سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ ،ىصورخلا - 9

 هديس :حت .نامع ةمئأو ءاملعل تاباوجلاو ريسلا .تافصلاو ثادحألا باتك

 .1989: طقسم .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو .2 ط ٠ !ج . فشاك ليعامسإ

 كبوبحم نب دمحم هيقفل ١ خيشل ١ ةريس .بوبحم نب دمحم ىليحرل 10 ١

 .2 ط .2ج .فشاك ليعامسإ هديس :حت .نامع ةمئأو ءاملعل تاباوجلاو ريسلا

 .1989 : طقسم .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو

 عئاشلا عاعشلا .(م1873 / ه 1290 ت) .دمحم نب ديمح ،قيزر نبا - 1

 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،ط .رماع معنملا دبع :حت .نامع ةمئأ ركذ يف ناعمللاب

 .م1978 : طقسم

 راد ،1ط .ةدوبانلا دمحم نسح :حت .ةيناطحقلا ةفيحصلا . - 2

 .م2008 :توريب ،يدورابلا

169 



 ةبراعيلا ةلود وخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةم ام ,ازا

 معنملا دبع : حت .نييديعسوبلا ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا.

 . م01 : طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ک ط .هللا دبع ىسرم دمحمو رماع

- 3   

 ةريسي نايعألا ةفحت . (م1914/ ه1332 :ت) ديمح نب هللا دبع ،ىملاسلا - 4

 .م2000: بيسلا .يملاسلا نيدلا رون مامإلا ةبتكم ط.ب .نامع لهأ

 وبأ راتسلا دبع :ةعجارمو قيسنت .ىملاسلا مامإلا تاباوج .   5 -

 . م19 :ةيدب ،ىملاسلا مامإلا ةبتكم 2ط ي 1ج.ةدغ

 جهنم .(م17 ق /ه11 ق :ت) يلع نب ديعس نب سيمخ .يصقشلا - 6

 . م 006 : طقسم طقسم ةبتكم .1ط .كج .نيبغارلا عالبو نيبلاطلا

 باتك .(م1522 /ته928 :ت) دحاولا دبع نب ديعس نب دمحأ ،ىخامشلا

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .1 ط .1ج .يبايسلا دوعس نب دمحا :حت .ريسلا

 .م 7 : طقسم

 نمحرلا دبع :حت .زجوملا .(م11 / هك ق :ت) رامع وبأ .يفاكلا دبع - 8

 . م10 : توريب ،ليجلا راد .1ط .2ج . ةريمع

 ةمامإلا .(م899/ه276 : ت) ملسم نب هلل دبع دمحم ىبأ .ةبيتق نبا - 9

 بتكلا راد 1ط .1ج .روصنملا ليلخ :هيشاوح عضوو هيلع قلع .ةسايسلاو

 .م2001 :توريب !ةيملعلا

 مامإلا ةريس . (م17/ه1 1 ق ءاملع نم) نافلخ نب هللا دبع رصيق نبا - 0

 .م2002 :ندنل ةمكحلا راد \1ط }ىسيقلا ديجملا دبع :حت .دشرم نب رصان

 ءادهإلا باتك .(م1162/ه557:ت) هللا دبع نب دمحأ .يدنكلا - 1
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 عجارملاو ,رداصملا

 ةرازو .1ط .نامع ءاملعو ةمئأو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةريس نم بختنملاو

 .م1985 : طقسم .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا

 .1ط .ىثراحلا دمح نب ملاس خيشلا :حت .10ج .فنصملا . - 2

 .ما 3 : طقسم ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 عماجلا عرشلا نايب .(م1115/ه08 :ت) ميهاريإ نب دمحم .يدنكلا - 3

 نب دمحا خيشلا ةحامس فارشإب ءاملعلا نم ةنجل :حت .68ج .عرفلاو لصألل

 ثارتلا ةرازو .1ط .ىبلش ظفحلا لبع : ةعجا ةنطلسلا ماع ىتفم ىليلخل ا دمح

 .م1984 : طقسم .ةفاقثلاو ىموقلا

 صصق (م1776 / ه 1190 :ت) دشار نب رماع نب دمحم !ىلوعملا - 4

 ثارتلا ةرازو \لط ،يمشاهلا دمحم نب ديعس : حت .نامع يف ترج رابخأو

 .م2007 : طقسم .ةفاقثلاو

 .2ط }روشاع حاتفلا دبع ديعس :حت .نامع لهأ خيرات .لوهجم فلؤم - 5

 .م2005 : طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو

 :ةيبنجألا رداصلا

 .ةيب رعلا ةريزجلا طساوأو نامعو جيلخلل يخيراتلا لجسلا .ج .ج ،ريميرول - 1

 .م1995 : ندنل \تنراغ راد \1ط .نيثحاب ةعومجم :رت

 ةرازو .3 ط .هللا دبع نيمأ دمحم : حت .لئابقو هنادلب جيلخلا .ب .س .زليام - 2

 .م. 56 : طقسم ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا

 3 - ط م, م ] . ل 0 0 م 1728, ل

 م ه : .. , ع ع , : 1984.
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 4 - , . 1 م ع ح م

 . ح : ع , ! 2, : 1972.

 :ةبرعملا ةيبنجألاو ةيبرعلا مجارملا

 .ةيادرغ '2ط .ةيضابإلا لوصألا ىف ةيمالسإ تاسارد .ديعس ريكب ،تشوعأ - 1

 .م1981: رئازجلا

 نرقلا يف يبرعلا جيلخلا يف ةيرحبلا ىوقلا .دمحم ريمألا دبع }نيمأ - 2

 . م106 :دادغب دادغب ةعماج .1 ط .رشع نماثلا

 مامإلا خيرات نم ذبن ديعسلا علاطلا .دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا - 3

 ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا ةبتكم .1ط .ديعس نب دمحأ

 .م 1997 :بيسلا { ةيخيراتلاو

 بيترت {3ج .نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ .   4

 ةلالجل صاخل ١ راشتسمل ١ ةبتكم 2ط .ىمشاهلا ديعس نب دمحم نب ديعس : قيلعتو

 .م2004 :بيسلا .ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا

 .بدألاو عورفلاو لوصألا ىف بهذلا لسالس .سماش نب دمحم "يشاطبلا - ك

 . م1994 : طقسم ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو ط. ب .10ج

 :رت .ركبملا مالسإلا يف ةسايسلاو نيدلا ةيلدج :ةنتفلا .ماشه طيعج - 6

 . م 05 : توريب ةعيلطلا راد ط ليلخ دمحأ ليلخ

 دمحم خيشلا ءارآ لالخ نم ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا .نودع .نالهج 7

 .م2010 :بيسلا }يرماضلا ةبتكم \3ط .شيقطإ فسوي ني
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 عجارملاو رداصملا

 ءانبا 2ُط .ةيضابإلا لوصأ ىف ةيضفلا دوقعلا .دمح نب ملاس ،ىثراحلا - 8

 .م2009 : ءاريإ فلؤملا

 تاساردلا زكرم .1ط.ناهبن ىتي دهع ىف نامع .رصان نب هللا دبع ،ىثراحلا - 9

 . م2004: طقسم سوباق ناطلسلا ةعماج ةينامعلا

 فلؤملا .1 ط .ةيضابإلا دنع ةمامإلا ةيرظن .ناطلس نب كلام ،ىتراحلا - 0

 .م1 : طقسم

 مكحل ىسايسلا خيراتلا يف ىروشلا نامع .دمحم نب ردب يرجحلا - 1

 .م2002 :طقسم فلؤملا \1ط .ه1024 - ه132 ةبرجتلا قافخإ و حاجن ةمامإلا

 .م1968 :ةرهاقلا .ةضهنلا ةبتكم \4ط .ىربكلا ةنتفلا .هط نيسح - 2

 .لط .نامع ةنطلس ىف لئابقلاو تايالولل ماعلا دشرملا .لداع .يديدحلا - 3

 .م1982 : طقسم .ةيلخادلا ةرازو

 وبأ !ج .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا خيرات يف لصفملا . حلاف لظنح - 4

 .ت.ب : ىبظ

 .1ط .ةيديزلاو ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا .لاله نب ملاس «ىصورخلا - 6

 .م2006 :ةرهاقلا ىلوبدم ةبتكم

 ةبتكم .3 ط .ينامعلا خيراتلا نم حمالم .فلخ نب ناميلس "يصورخلا - 6

 ١ .م2002 :بيسلا }يرماضلا

 ثيدحلا يبرعلا جيلخلا خيرات يف تاسارد .سابع نيدلا ردب يصوصخلا - 7

 .م1984 :تيوكلا .لسالسلا تاذ راد .2ط .2ج .رصاعملاو
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 ةبراعيلا ةلود وخاوا نامع يق ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو \1ط .ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن .ضوع .تافيلخ - 8

 .م2002 : طقسم

 .ط .داقتعالا مظن يف دارملا ةياغ ةموظنم حرش .دمح نب دمحأ .ىليلخلا - 9

 .م2003 : طقسم دعاولا ليجلا ةبتكم

 ‘2ط .داشرلا ملع ىلع داقولا رونلا .رهاز نب ملاس نب دمحم ؛ىشيقرلا - 0

 .م2007 : طقسم .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو

 نم ةبراعيلا دهع يف نامع يف ةوعدلا .ملاس نب دمحم نب ملاس ،يحاورلا - 1

 .م2003 : طقسم .هسفن فلؤملا اط .ه1034-1133 ةنس

 ةلالج راشتسم بتكم .1 ط .2ح. نامع ضرأ ةعوسوم .دمحم ريبزل ا ۔2

 .م2005 : طقسم }يداصتقالا طيطختلا نوؤشل ناطلسلا

 .(قرشملا مسق) ةيضابإلا ءارعش مجعم .لشاه نب يلع ني دهف "يدعسلا - 3

 .م2007 : طقسم دعاولا ليجلا ةبتكم .1ط .1ج

 ليجلا ةبتكم ‘ 1ط ‘ 1ج .ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .

 .م2007 : طقسم !دعاولا

   ۔ 4

 ا1ط .يروخ ةدئاع :رت .م1602-1784 جيلخلا برع .ج .ب تولس - 5

 . م13 : ىبظوبأ .ىفاقثلا عمجملا

 .1ط .نامع لهأ باسنا ىف نايعألا فاعسإ .دومح نب ملاس .يبايسلا - 6

 .ه1384 :توريب .ىمالسإلا بتكملا
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 عجارملاو ,رداصملا

 .يرمدتلا دمحأ :حت .مساوقلا خيرات يف ملاعملا حاضيإ .   ۔ 7

 . م76 : قشمد ةينواعتلا ةعبطملا

 .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو .4 ط ءازجأ 4 .خيراتلا ربع نامع ._ - 8

 .م2001 : طقسم

 راد .2ط .ايقيرفأ قرشو نامع يف ةبراعيلا ةلود .يلع ةشئاع .رايسلا - 9

 .م1992 : ىبظوبأ ةدحول ا فحص

 .ةيرصملا ةضهنلا .ةط .7ج .يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم .دمحأ 6ىبلش - 0

 .1982 : ةرهاقلا

 ىلوألا ةيدوعسلا ةلودلاو نامعو لحاسلا تارامإ .ىسرم دمحم !هللا دبع - 1

 .م1978 :ةرهاقلا ثيدحلا يرصملا بتكملا .(م1818 -1793)

 .(م1622-1763) يبرعلا جيلخلا ىف ىلودلا سفانتلا .ىقطصم ،ليقع - 2

 .م1994 :ةحودلا .قط

 ةنراقم قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيضابإلا دنع ةمامإلا .جاحلب نب ريكب .يلع - 3

 .م2010 :بيسلا ،عيزوتلاو رشنلل يرماضلا ةبتكم .1ج .ةعامجلاو ةنسلا لهأ عم

 تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا .2ط .مكحلا ةفسلفو مالسإلا .دمحم .ةرامع - 4

 .م1979: توريب ،رشنلاو

 .يصمح ناوطنأ :رت .ةيمالسإلا ةيطارقميدلا نامع .ديبع نيسح .شابغ - 5

 .م 7 : توريب ديدجلا راد 1ط
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 ةبراعيلا ةلود رخاوأ نامع يق ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 ماظنلا :ديدج نرقل تاراوح .ميلس دمحم اوعلا و .ناهرب .نويلغ - 6

 .م2004 :قشمد !ركفلا راد .لط .مالسإلا ىف ىسايسلا

 لآ ةلود دهع يف ةيسرافلا ةينامعلا تاقالعلا .هللا دبع يلع .سراف - 7

 .م2000 :ةقراشلا رشنلاو تاراشتسالاو تاساردلل راسملا .2ط .ديعسوب

 تاسارد .نيرشعلا نرقلا ركفو يمالسإلا خيراتلا .رمع قوراف ،يزوف - 8

 .م1985 :توريب .أرقا راد .2ط .خيراتلا ريسفت يف ةيدقن

  

  

 :ىبد .ملقلا راد .1ط.ةيمالسإلا روصعلا ىف ىبرعلا جيلخلا 9 - ٠.

 .م13

 ىلوألا ةيمالسإلا نورقلا يف يسايسلا نامع خيرات يف زجوملا . 0

 .م2008 :نامع .يوالدجم راد .1ط .م622-1500/ه-906ه1

 .م1840 1507-: رصاعملاو ثيدحلا يبرعلا جيلخلا .ايركز لامج !مساق - 1

 .م2002 :ةرهاقلا .يبرعلا ركفلا راد .ج

 : طقسم طقسم ةبتكم .2ط .ةيضابإلا ةكرحلاو نامع .دمحم .شقرق ۔ 4

 .م14

 يف نراقم ثحب اهتديقعو ةيضابإلا ةسارد ىلإ لخدم .رييب "يلربوك - 3
 يدانلا ةط .ىصالجلا رامع :رت .نامعو برغملا دالب ىف ىضابإلا توهاللا

 .م2011 :طقسم .ىفاقثلا

 نيمأ دمحم : رت . اريصمو اريسم م1856 ذنم نامع .ناريج تربور 6ندنال - 4

 .م1989 : طقسم .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو .هط .هللا دبع
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 عجارملاو رداصملا

 :ندنل .ليمأ راد مالعإلا ةرازو .لط .خيراتلا يف نامع .نيثحاب ةعومجم - 5

 .م15

 ةبتكم }1ط .2ج .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا .ىيحي يلع .رمعم - 6
 . م7 : بيسلا .عيزوتلاو رشنلل يرماضلا

 : ةرهاقلا ةيبرعلا قانآلا راد ط .اب ،نا ا خيرات .نيهاش ؛سويراكم ۔ 7

 .م 3

 راد .2ط .يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا .بلاط يدهم .مشاه - 8

 .م2003 : ندنل .ةمكحلا

 يدانلا اط .ينامعلا خيراتلا يف تاسارد .دمحم نب ديعس .ىمشاهلا ۔ 9

 .م2011 : طقسم .ىفاقثلا

 خيراتلا يف ةسارد لالتحالاو لالقتسالا نيب نامع .رصان دلاخ ،يمسولا - 0

 ءيبرعلا عارشلا ةسسؤم ،1ط .ةيلودلاو ةيميلقإلا هتاقالعو ثيدحلا ينامعلا

 .م1993 :تيوكلا

 .هط دمحأ هطو موتلا جاح حتافلا :رت .نامع يف ةمامإلا .نوج ،نوسنكلو - 1

 .م2007 :ىبظوبأ ثوحبلاو قئاثولا زكرم ط

 ددعلا .انثارت هللا دبع نيمأ دمحم :رت ءاملعو خيرات نامع ..- 2

 .م1994 : طقسم .ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو .قط 0

 .2ج ۔(ةيسايسلا ةيرظنلا دقن) مالسإلا ىف ةطلسلا .داوجلا دبع ،نيساي - 3

 م9 :توريب ىبرعلا ىفاقثلا زكرملا 1ط
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 ةبراعبلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع جارصلاو ةمامالا

 :ةيبنجالا عجارملا

 1 - , م . ل م ل ح 0

 ل 0 ه م ع 0 م . : 1976.

 2 - , ن . ن 0 ن ل

.1962 : .1856 

 3 - !, , ل , ,1970.

 4 - , . , ل 5 ع ل

 م ح , . 1938.

 5 - , . 0 م : ! ه .

: 1986. 

 6 - ٧لن, [. . م ل ه م - :

 ك 0 [ 0 . ح , : 1977.

 :ةيصلعلا كناسرلا

 دهع يف نامع يف ةيملعلا ةايحلا .دمح نب ملاس نب ىسوم "يدشاربلا - 1

 ريتسجام ةلاسر .م1744/ه1157 ىلإ م1624 /ه1034 نم ةرتفلا لالخ ةبراعيلا

 .م2006 : طقسم سوباق ناطلسلا ةعماج .بادآلا ةيلك ،(ةروشنم ريغ)

 سرافو نامع نيب يسايسلا عارصلا .ملاس نب فيس نب بلاط }يروضخلا - 2

 دهعم !ةيبرعلا لودلا ةعماج ء(ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر .م 18563

 .م2008 :ةرهاقلا .ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا
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 عجارملاو ,رداصملا

 :يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا “لزع" ةيضق .ديعس ني يلع .يمايرلا - 3
 /يرجهلا عبارلا نرقلا رخاوأ ىتح نامع ىلع ةيركفلا اهراثآو ةيسايسلا اهجئاتن

 ناطلسلا ةعماج .بادآلا ةيلك .(ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر .يداليملا رشاعلا

 .م2006 : طقسم .سوباق

 ةلاسر .ةيعسوتلا هاش ردان ةسايسو نامع .ةدوج ريره ناندع يديبزلا - 4

 .م1983 :دادغب .دادغب ةعماج }بادآلا ةيلك .(ةروشنم ريغ) ريتسجام

 نامعب ىلوألا ةيدوعسلا ةلودلا ةقالع .ملاس نب هللا دبع نب رصان .يرقصلا - 6
 ريغ) ريتسجام ةلاسر .م1818/ه1233 ىلإ 1800 /ه1215 نم ةرتقلا لالخ

 .م2006 : طقسم ،سوباق ناطلسلا ةعماج بادآلا ةيلك .(ةروشنم

 ةمكاح ةيضابأ ةلئاع ةبراعيلا .يحيوض نب دمحم نب دمح .ينايوضلا - 6

 مسق .(ةروشنم ريغ) خيراتلا يف هاروتكدلا ةداهش لينل ةلاسر .(م1741 -1624)

 .م2004 :سنوت سنوت ةعماج .ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلك خيراتلا

 نييلاغتربلا ةهجاوم يف يراضحلا ةبراعيلا رود .ديعس نب ملاس .يقوطلا - 7

 ريغ) ةقمعملا تاساردلا ةداهش لينل ثحب .(م1624-1711/ه1122-1034)

 .م2002 :سنوت .ةنوتيزلا ةعماج }(روشنم

 ۔-م1556/ه964) نامع يف ةيناثلا ناهبن ينب ةلود .فيس نب دلاخ يرماعلا - 8

 ناطلسلا ةعماج ،بادآلا ةيلك .(ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر .(م1617/ ه 6

 .م2009 : طقسم .سوباق

 ةسارد) يمالسإلا هقفلا يف ةمامإلا .دمحم نب لاله نب يلع "يربعلا - و

 ةعيرشلا مولعل ايلعلا تاساردلا مسق .(ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر .(ةنراقم

 .م1991 :نامع .ةيندرألا ةعماجلا .ايلعلا تاساردلا ةيلك .ةسايسلاو قوقحلاو
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 ةبراعيلا ةلود رخاوأ نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 اهتاقالعو ةيلخادلا نامع عاضوأ .ناميلس نب هللا دبع نب ليلخ "يمجعلا - 0
 / ه 1123 - م 1649 / ه 1059) نم ةرتقلا لالخ ةبراعيلا دهع ىف ةيجراخلا

 .سوباق ناطلسلا ةعماج .بادآلا ةيلك (ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر .(م11

 .م2006 : طقسم

 نامع يف هرايهناو ةبراعيلا ةلالس مكح مايق .ضيمر دمحم مناغ .يليجعلا - 1

 (ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر .يسايسلا خيراتلا يف ةسارد (م1749 1624-)

 .م1987 :ةرهاقلا .ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم .ةيبرعلا لودلا ةعماج

 ايقيرفأ قرش يف يلاغتربلا ينامعلا عارصلا .دمحأ يلع يبنلا دبع .ىلع - 2

 تاساردلاو ثوحبلا دهعم .!(ةروشنم ريغ) هاروتكد ةلاسر .(م1730-1650)

 .م1994 :ةرهاقلا .ةرهاقلا ةعماج .ةيقيرفألا

 لالخ نامع يف ةيفاقثلاو ةيسايسلا لاوحألا .دمحأ نب باطخلا يدنكلا - 3.

 ةيلك (ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر .(م1119 -م1010/ه513 - ه401) ةرتفلا

 .م2007 : طقسم سوباق ناطلسلا ةعماج .بادآلا

 14 - , .. 7 ! 0 0 . ن ..

 , ن 0 ج. )0ج,1967(.

 15 - , ن . 0 ن : لل 0

 0 . ن ه , ن 0 ,

 (كةلئ,1995(
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 عحارملاو رداصملا

 :تاساردلاو تايرودلا

 ةبراعيلا ىدهع ىف ناتسشولبب نامع تاقالع" .دمحم نب دلاخ .يشولبلا - 1

 .م2010 :طقسم .16 ددع .ةينامعلا تاساردلا ةلجم .“ديعسوب لآو

 مهدالب ىلع ةيناريإلا تالمحلل نيينامعلا ةمواقم" .عفان قراط .ينادمحلا - د

 :تيوكلا .37ددع .ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم .“م17447

 .م 1984رياني

 / ه967 - 175 نامع يف دمحيلا ةلود" .فلخ نب ناميلس "يصورخلا - 3

 يموقلا ثارتلا ةرازو اال ط .1جم .ةينامعلا تاساردلا ةودن داصح .“م1560 - 1

 .م1980 : طقسم .ةفاقثلاو

 ةلجم .“تايدحتلا ةهجاوم يف ةيوفصلا ةلودلا" .نيدلا ردب يصوصخلا - 4

 .م1985 ربوتكأ :تيوكلا \44ددع .ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد

 تاروطتو ءاملعلاو ةمئألا نيب ةقالعلا" .ناميلس نب نمحرلا دبع "يملاسلا - 6

 .م2002 ليربا .30ددع ،ىوزن ةلجم .“م16/ه10 نرقلا ةياهن ىتح ةينامعلا ةلودلا

 ىف اهرثأو ةيسرافلا ةينامعلا تاقالعلا" .ىلع نب نمحرلا دبع سيدسلا - 6

 لود .“(م1650-1722/ه1061-1135) يبرعلا جيلخلا يف ةيسايسلا عاضوألا

 يملعل ١ ءاقلل أ تالوادم ةلسلس روصعل ١ ربع ةيبرعل ١ جيلخل ١ لودل نواعتل ١ سلجم

 .م2000 :ضايرلا .زيزعلا دبع كلملا ةراد .2 - ةيعمجلل يونسلا

 ةودن .“هركفو هتايح يمدكلا ديعس وبا مامإلا" .دوعس نب دمحأ .يبايسلا - 7

 .م2006 : طقسم .ىبدالا ىدتنملا .2ط .“ىمدكلا ديعس ىبا” ركف ىف تاءارق
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 ةبراعيلا ةلود رذاوا نامع يق ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 - 8 1737٤

 ويلوي :تيوكلا .كددع .ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا تاسارد ةلجم .“م1744

 .م 8

 يصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلا رود .دمحم نب فسوي .يناليغلا - 9

 ةلسلس" كومريلا ثاحبأ .م1649 - م1624 ةبراعيلا ةلود سيسأت يف هتاماهسإو

 ةدامع نع ردصت ةمكحم ةيلصف ةيملع ةلجم !“ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا
 :ندرألا .3 ددع .25 دلجم ،كومريلا ةعماجب ايلعلا تاساردلاو يملعلا ثحبلا

 .م2009 ربمتبس

 ةيخيراتلا رداصملا لالخ نم ةيبرعيلا ةمامإلا" .رمع قوراف .يزوف - 0

 لوح يناثلا يملعلا ىقتلملا لامعأ .“م1741 - 1624/ه1154 - ه1034 ةينامعلا

 تاساردلا ةدحو 5زاحب ميهاربإو خلملا نسح :ريرحت ،ينامعلا خيراتلا رداصم

 .م2003 :قرفملا .تيبلا لآ ةعماج تاروشنم .ةينامعلا

 ضعب ىلع ءاوضأ نامع يف ةمئألاو ءاملعلا" .دمحم نب ديعس .يمشاهلا - 1

 .8 ددع "يبرعلا خرؤملا ةلجم .“ةثيدحلا روصعلا يف ةيسايسلا ةايحلا رهاظم

 .م2000 :سرام "لوألا دلجملا

 .3ط .10 ددعلا .انثارت هللا دبع نيمأ دمحم :رت .ءاملعو خيرات نامع - 2

 .م1994 :طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 13 - , .. “ , ل م آ :

 م ل : م ن 0 0 7

 , ع م , ع : ع , :

1972. 
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 ةبراعيلا ةلود وخاوا نامع يق ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 ليلد

 ةيعورشملا

 طورشلا

 بجاولا

 ةطلسلا عون

 لمعلا

 تايناكمإلا

   لاثملا
184 

  

 روهظلا
 ةزعلا هللو]

 هلوسرلو

 [نينمؤمللو

 ةيفاكلا ةوقلا رفوت
 : عل او ٥ دعل ١ ىف

 بختنم مامإ
 ةلداع ةموكحو

 ةيعرلا سييست
 ماكحأ ذافنإو

 عرشلا

 ملعلاو حالسلا
 لاجرلاو لاملاو

 دعب ىبنلا
 ءافلخلا .ةرجهلا

 .نودشارلا
 ىف ةيناثلا ةمامإلا

     " نامع

0 
 نيدلا كلاسم ةصالخ

 ءارشلا عافدلا
 ىرتشا هللا نإ) .

 .ينمؤملا نم | ث اددهجو)
 رس : مكلعل هليبس

 مهسم } اوحلفت

 [مهلاومأو 1
 اح طلست

 مك وأ داسف راشتتا

 وأ رئاج
 رفاك رمعت ودع روهظ

 تقؤم دئاق لزعني مامإ
 تومي وأ رصتني | برحلا ءاهتناب
 ملظلا دنع ةروثلا | ةوقلاب ةهباجملا

 يف ةبقارملا وأ | حصنلا دعب

 ملسلا ريذحتلاو

 هيلإ جاتحي ام
 ةوق عم يئادفلا | لاجرلاو حالسلا

 ناميإلا

 اد أ ١

 سادرم لالب وب بهو نب هللا دبع
 ريدح نب ارلا

   يميمتلا 71

 نامتكلا

 ةيعورشم ةلدأ)
 (ةيقتلا

 يف ةفيعض ةيلقأ
 ةفلاخم ةلو د

 ةيعامتجا ةطلس

 ينيدلا طاشنلا
 يع امتجللاو

 يوب رتلاو

 ءاملعلا

 تاسسؤملاو

 ةيفاقنلا

 ةيعامتجالاو

 طوقس دعب نامع
 .ىلوألا ةمامإلا

 رئازجلا ةيضايإ
 دعب سنوتو ايبيلو

 ةلودلا طوقس

 ةيمسرلا

 .207 ص .ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا !تالحج /مجرمصلا

  



 (ب)

 رمألا ىلع هتفيلخو همع نبا ىلإ يبرعيلا كلام نب دشرم نب رصان مامإلا دهع
 ضعب ىلع هلمعتسي نأ دارأ نيح ىبرعيلا كلام نب فيس نب ناطلس هدعب نم

 :هصن ام مامإلا هيلإ بتكف رذعلا بلطف رومألا

 كلام نب دشرم نب رصان نيملسملا مام] هللا دبع نم :ميحرلا نمحرلا هللا مسي"

 :دعب امأ .هرمع هللا دمأ كلام نب فيس نب ناطلس دلولا ىلاولا انخيش ةرضح ىلإ

 ىوقتب نيملسملا عيمجو يسفنو كيصوأو وه الإ هلإ ال يذلا هللا كيلإ دمحأ ينإف

 ام امأو .عبتاو نيفلاسلا كناوخإب دتقاو عطأو هل عمساف .هتعاط ىلع موزللاو هلل

 هلل مهلعج نيذلا عرشلا او ةيادهلاو عرولاو لضفلا لهأ اهيف لأساف كرومأ نم هتركذ

 نورمأيو رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي .هئايلوأ عيمج هب ىدتقي اعطاس ارونو هئايبنأ ةثرو

 امأو .نيحلاصلا نم كئلوأو تاريخلا يف نوعراسيو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب
 يحانج يدلو مويلا تنأ فيكف "كيلع هتلعج يذلا رمألا نم ةرذاعلا يف هتركذ ام

 .بهذملا اذهل انكر ةفلخأ يذلا يتفيلخو فينحلا نيدلا زازعإ ىلإ هب لصوتأ يذلا

 نزحلاو ردصلا قيضتو ‘كرمع عطقت الو كرمأ يف ءاملعلا رواشو كردص عسوف

 نإف كلاهملاو قئاوعلا نم كمامأ ام رظناو كلذ عيمج نم كسفن ىلع نوهو

 عيمج نم رذاح ىتح هافطصاو هتقيلخ نم هاضتراو هاجنو هللا هقفو نم ملاسلا

 هسفن عطقو هسمأ نم رثكأ هموي يف نزحو هسفن ىلع قيض نم الإ .هسخو هيصاعم
 نهيف امو ءامسلاو ضرألا قلاخل يدلو رومألا ملس مومغلاو بركلاو مومهلاو مدنلاب

 قح هقتاو هل كرمأ ضوفو هيلع لكوتو هللاب الإ كربص امو ربصاو .ىرثلا تحت امو

 هل لعجي هللا قتي نمو):لجو زع هلوقل جراخملا كرومأ عيمج نم كل لعجيل هتاقت
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةعام .الا

 غلاب هللا نإ هبسح وهف هللا ىلع لكوتي نمو بستحي ال ثيح نم هقزريو اجرخم
 الفاغ نكت ال كولملا ةسايس يف يدلو هللا هللاف [اردق ءيش لكل هللا لعج دق هرمأ

 تفتلت الف .ميسجلا عيظفلا لوهلاو ميظعلا رطخلا تبكر كنإف كرومأل المهم الو

 هللا دنع نزاوت ال .رخافتو ةنيزو وهلو بعل اهنإف اهتراضغو اهميعنو ايندلا ىلإ يدلو

 اهلهأل ايندلا اوكرت ثيح نييضاملا كناوخإب دتقاو كلذ يف دهتجاف ةضوعب حانج

 زازعإو هللا يف مهدهج اورصقي ملو لكوتلا قح هللا ىلع اولكوتو اهبالطل اهولذبو
 ملف لطاعلا يغابلا لاتقو لطابلا ةتامإو عدبلا ران دامخإو .هتملك راهظإو .هنيد

 مهروهظ ءارو اهوكرت ىتح اهرورسو اهتذل ىلإ اولدعي ملو ،اهرورغب ايندلا مهعدخت

 ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأو هنلا باتك نولتي نيذلا مه مهوردص نم اهبح اوفذقو

 كب ينظ ثيح يدلو نكف {روبت نل ةراجت نوجري ةينالعو ارس هللا مهقزر امم اوقفنأو
 تآو كنالخو كئايفصأو كناوخإ نيب فلأو ةياعرلا قح كءارقف عارو كرمأ لثتماو

 كلنلوأو هللا هجو نوديري نيذلل ريخ كلذ ليبسلا نباو نيكسملاو هقح ىبرقلا اذ

 كبر ةعاط يف دهتجاو كبلق نم اهعماطمو ايندلا بح يدلو حرطاف ،نوحلفملا مه

 كرظن نكي الو .راغلا كلذ يف دسألا لثم نكو كربصو كمزع وقو ككرذح ذخو

 ةالصلاو نيملاعلا بر هللا دمحلاو .نيمأ نيكم انيدل مويلا كنإف مويلا كتحار يف
 “ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو .نيمألا قلخ ريخ ىلع مالسلاو

 .29 - 27 ص .2ج .ةفحتلا .ايتهلاسلا /ردصفلا
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 (ج)

 مامإلا بلط ىلع يحبصلا دمحم نب " نب ديعس ةمالعلا هيقفلا خيشلا در

 ةدايز رمأ يف يولهبلا دشار نب ملاس خيشلا يلاولا ربع يناثلا ناطلس نب فيس
 .ةيلاملا هتاصصخم

 ريشب نب ديعس .ريقحلا فيعضلا .ريقفلا دبعلا لاق ميحرلا نمحرلا هللا مسي"

 ملاس نب دشار نب ملاس يلاوملا يلاولا يضرلا ينلأس نأ .يحبصلا دمحم نب
 نيملسملا مامإ انديسل لعجأ نأب .زنكو رخذ هلو .زع مامإلل وه يذلا .يولهبلا
 .ال :تلقف }رصان نب دمحم خيشلل لعج ام لثم -هللا هزعأ۔ ناطلس نب فيس

 مل !(هللا همحر) دشرم نب رصان مامإلا هتجل نيدقاعلا نأل كلذو {هئابآ ةضيرف لب

 .هولعج يذلا فلألا قوف .مهعسوو مهل زاج ولو .اداهتجا اوكرتي ملو .ادهج اولأي

 هلوبق مامإلل زاجل كلذ مهل زاج ولو فلأ موي لكل ولو .ةدايزلا نم هيلع اولخي امل
 زاجل !اوراتخا ام مهل زاج ولو }هللا لام تيب يف ضورفملا ءاطعلا لصألا ذإ .مهنم
 نيذلاو) لجو زع هللا لوق نم اليوأت اولعف ام اوذخأ مهنأ اوجرأو 6هوضرف ام مامإلل
 .نيرمأ نيب لدعلا وه ماوقلاو .[اماوق كلذ نيب ناكو اورتقي ملو اوفرسي مل اوقفنأ اذإ

 مكح ىلع ةجراخ الو .ةئيبو ال .ةئيرب ةبهو إةئينه ةضيرف - انديس - اهذخف
 كمع الو 6فيس كدج الو ©فيس نب ناطلس مامإلا كدج نأ ملعأ ملو .ةيقتلا

 مهمامإ هيلع ىضم ام ىلع ةدايز مهنم دحأ ذخأ الو اوبلط ناطلس كابأ الو ؤبرعلب

 فالخ كل ديرأ الو ثفالسألا اهيلع تامم .ةيفاك ةضيرف كلتو .دشرم نب رصان

 لب ؛مئال ةمول كرمأ يف تفخ الو ،ينم دهجلاو يرايتخا اذهف فلسلا هيلع ام

 ارظن ،كلذ مهل نوملسملا راتخاو ]ةمئألا نم هكلمل هللا هراتخا ام كلا ترتخا

 .مهبر باتكل ةقفاومو ةنوعمو
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 ةبراعيلا ةلود وخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 تلقف ؟اذه نم رثكأ دمحم خيشلا ةضيرف تلعج فيك :ملاس خيشلا يل لاقو

 هللا مكح ىف ىلوأ لالحلاو .ةيفخلا ةفاخملاو .ةيقتلا باب نم اهعوقو فاخأ :هل

 ليلق ايندلا رمأو ،ريثك ريخب متنأو ءاميقتسم املعتم املاس قباو مدو .ةيربلا مكحو

 ‘ يحبصل ١ ريتب نب ديعس ريقحل ١ مد اخلا نم © هللا ةمحرو مكيلع مالسل او ريقح

 “(م1731 سرام 14) / ه1143 نابعش 21 راهن :هخيرات

 .249-251 ص .3 ج .تايعالا فاحتإ ءيحشاطبلا /معجرملا

  

      

  



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نب ريمح نب برعلب نيملسملا مامإ ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا انأو تررقأ
 نم [قاتسرلا نم] لبو ةيرق نم يكالمأ عيمجب يبرعيلا فيس ني ناطلس
 لخنو نيضرأو هايم نم لبو ةيرق نم نيعلا جلف يقس نمو يردملا جلف يقس

 [مومرو رابآو] اهلك كالمألا عيمج نم بارخو رامعو تويب نمو راجشأو

 ةيبرعيلا فيس نب ناطلس نب ريمح تنب ةشئاع يتخأ نم ثرإلاب لإ لآ امم

 [هدر يلع هل قحب] يكنضلا يخبرلا حلاص ني دوعسم نب ديعس يضرلا خيشلل

 ةنس نابعش رهش نم اتلخ نيتليلل دحألا حابص خيراتب كلذب هل ينم ارارقإ
 [ه1169 نابعش 2] ةرجهلا نم ةنس فلأو ةنس ةيامو ةنس نيتسو نينس عست

 فيس نب ناطلس نب ريمح نب برعلب نيملسملا مامإ ىلاعت هلل لقألا انأو هتبتكو

 .افرح افرح هانعم تمهفو يلعف تفرعو يمف نمو يديب

 .ةقيثولا هذه نم ةروص ثحابلا ةزوح اهف /ردصملا
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 ةبراعيلا ةلود وخاوأ نامع يق ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 (ھ)

 ىعني (م1777 /ه1190 :ت) يلوعملا دشار نب رماع نب دمحم خيشلل تايبأ

 :لاق ثيح !مهتلود باهذ دعب ةبراعيلا اهيف

 اعادد انيرعي لآ اعادو

 اعارس مكب مكمايأ تضم

 اياطخلا بجن مكب تكرب دقل

 اعاوس اودبع يذلاك مترصو

 تمصف يحصن مكتعمسأ مكف

 اعامتسا قطت ملف مكعماسم

 بيحصنو يلوق اوعمست مل اذإ

 اعاطي تأ حصانملا ىلع سيلف

 اهومترقكف ةمعن متحنم

 اعاطي تأ ردجأ هللا ركشو

 مكيلع مكاياطخ تطاح دقل

 اعاش ىريح مكنم بنذلا مظعل
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 بمساتع مكل تامزلا ىولع سيلف

 اعاض دجلا ام اذإ تخب الف

 اياطملا بكر نرم ريخ متنكف

 اعاعر اجمه ىرولا ىف مترصف

 مؤش بنذلاو مكبر متيصع

 اري تأ ىلوأ هللا يدو

 .122 ص .ديعسلا علاطلا .ايشاطبلا / عجرملا
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 ةبراعبلا ةلود وذخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةم ام ,الا

 ث >

 فيل :

 :ف

 = - 7 7 ر           !ت

 ىلوألا ةيدوعسلا ةلودلا ةقالع .ملاس نب هللا دبع ني رصان .يرقصلا / عجرملا
 ريتسجام ةلاسر .م1818/ه1233 ىلإ 1800 /ه1215 نم ةرتفلا لالخ نامعب

 .179 ص }م2006 : طقسم سوباق ناطلسلا ةعماج بادآلا ةيلك (ةروشنم ريغ)
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 (ز)
 ةبراعيلا نمز يراجتلا لاصتالا قطانمو قرط
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 ١ 7 ةبراعيلا نمز يراجتلا

 _ ااا ر

 دهع يف نامع يف ةيملعلا ةايحلا .دمح نب ملاس نب ىسوم يدشاربلا / عجرملا

 ريتسجام ةلاسر .م1744/ه1157 ىلإ م1624 /ه1034 نم ةرتفلا لالخ ةبراعيلا

 .167 ص !م2006 : طقسم .سوباق ناطلسلا ةعماج ‘بادآلا ةيلك .(ةروشنم ريغ)
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 ةبراعيلا ةلود رخاوا نامع يف ةطلسلا ىلع عارصلاو ةمامالا

 (ح)

 نامع يف لئابقلا عيزوتل جذومن

      
 .518 ص .تاصع يف ةمامإلا .نوسنكلو / مجرلا
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 149 (م1737) ىلوألا ةيسرافلا ةلمحلا (

 151 (م1738) ةيناثلا ةيسرافلا ةلمحلا (ب

 155 (م1743) ةتلاتلا ةيسرافلا ةلمحلا )ج

 161 ةبراعيلا ةلود ةياهن - 3

 165 ةمتاخلا

 167 عجارملاو رداصملا ةمئاق

183 قحالملا





 : انتارادصإ ةمئاق ىلع عالطالل

نالعإلاو رشنلاو ةفاحصلل نلع ةسسؤم عباطمب عبط


