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 اقل
 زالتاللننتتللالجاللات

 نيكلاختربلاموذك اورهظ ننم

 فيلات

 كر

 دعاسملا يمالسإلا خيراتلا ذاتسأ
 سوباق ناطلسلا ةعماجو ةرهاقلا ةعماجب

 ةيناثلا ةعبطلا

 طتسم

م ٢٠٩١٠ / هه ١٤١



  

 ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا بتكم

ةيخيراتلاو ةينيدلا نوشل



  

 ىلع مالسلاو ةالصلاو ء نبملاعلا بر هلل دمحلاو

 نيبلسوملاو ءايبنالا ريخ هللادبع نب دمحم

. نيدلا مو ىلا





 ميدقت

 وهف ى ميلحلا دبع دمدم بجر روتكدلاب فرعا ال . زجوملا ميدقتلا اذه يف

 رشنو ةراجتلاو ةحالمعلاو نوينامعلا ه هبانكب فرعا ينكلو ث فيرعتلا نع ينغ

 قفو دق روتكدلا نأل ال هب فرعا . « نييلاغتربلا مودق ىلا هروهظ ذنم مالسالا

 اننال اضيا نكلو .ة طقف وحنلا اذه ىلع هجرخاو باتكلا اذه فيلات يف

 نا اسو . هيساوسو باتكلا فادها لوح ةروشملاو يمارلا لدابتن انك نيقيدصحك

 نم ةرقف لكو لب . هلوصف نم لحف لك نا تدجوو الإ هيلع تعلطاو هفيلات مت

 تققحو اهامرم تباصا دق هراكفا نم ةركف لكو . ةيانعب تعضو دق هتارقف

 اعجرم و ي هبولساو هنف يف ةديرف ةرهوج بانكلا اذه ۔اج مث نمو . اهفده

 المي كلذب وهو 0 اياضق نم هل ضرعت اميفو ة ثادحا نم شقان اميف اليصا

 روصع يف نامعل يراضحلا خيراتلا يف ةملث دسيو . ةينامعلا ةبتكملا يف اغارف

 ثحابلا اذه نيعي نا ىلاعتو هناحبس هللا وعدن نا الإ انل سيلو . ىلوالا مالسالا

 اننامع خيرات يف ثحبلا ةصوادم ىلع نيداجلا نيثحابلا نس هلاثساو نيمالا

 . بيجم بيرق عيمس هنإ ء بيبحلا

 دوعس نب دمحا نب دمحم

 وبلا

  

ا



 اللرم٥د

 ىلع ءوض ءاقلال هنوعو هتوقو هللا لوحب هانعضو باتك هنا
 ءزجلا يف عبقي يذلا ينامعلا بعشلا وه كلذ & قيرع بعش دوهج
 نم ةيبرعلا ةمالل لخدملا سرحي & برعلا دالب نم يقرشلا يبونجلا
 ديعب ... بيرغو بيرقو ديعب ملاع ىلع اهل لطيو 0 ةيحانلا هذه

 3 لايمألا فالآب ردقت ةريبكو ةعساو نامع نيبو هنيب ةفاسملا نأل
 8 مالسالا ةضبق يف هنم ريثك راص نيينامعلا دي ىلع هنأل بيرقو

 برعلا راجتو & ةصاخ نيينامعلا راجتلا ةمحر تحت هلك راصو
 يتلا هتاراضحو 0 صاخلا هعباط هل نال بيرغو 3 ةماع نيملسملاو

 اهنأ اك © مالسالا ةراضح نع اهبناوج نم ريثك وأ ليلق يف فلتخت
 | روذجلا ةخسار 9 روغلا ةقيمع ةراضح تناك تقولا سفن يف
 لضف مهل ناك نيينامعلا نإف كلذ عمو ... خيراتلا قامعأ يف ةبراض

 ىلع لمعلا لضفو ، بيرغلا ديعبلا ملاعلا اذهب لاصتالا يف قبسلا

 هبوعش نم ريثك نيب ةيمالسالا ةراضحلاو ةفاقثلاو مالسالا رشن

 ةفصب ةيمالسالاو ةيبرعلا بوعشلا دوهجب كلذ يف نيموعدم 3 همأو
 يدنهلا طيحملا هايم ىلع اهنادلب لطت يتلا كلت ةصاخو . ةماع

 . لاموصلاو سرافو نميلا دالبو تومرضحك
مالسالا خيراتل خ رؤأ تسل باتكلا اذه يف ينناف كلذ ىلعو



 طيحملا ءيطاوش ىلع عقت يتلاو نوينامعلا اهب لصتا يتلا نادلبلا يف

 قرشلا نادلبو { ايسا يقرش بونجو ايقيرفإ يقرش دصقأ { يدنملا
 اخيرات بتكأ كلذك تسلو 0 نيبيلفلاو نيصلا دالبك ىصقألا
 ةيطم تناك يتلا ةحالملاو ةراجتلا ناديم يف نيينامعلا دوهجل الصفم
 هلك كلذ ءارو نم يفده امناو ، نادلبلا هذه ىلا روبعلل مالسالا
 ةوعدلا ناديم يف ايسنم ايسن تلظ يتلا نيينامعلا دوهج زاربإ وه

 ةباتكلاب قحأ ناديم وهو 0 ةيئانلا نادلبلا هذه يف هرشنو مالسالا ىلا
 © دحأ هنع ثدحتي مل دهج هنأل ، الوأ ، ىرأ اميف دهجلا لذبو
 يف ةيمالسالاو ةيبرعلا ةمالا بوعش نم بعش دهج هنال 0 ايناثو

 رشن وهو . ةيمالسالا ةراضحلاو نيدلا تالاجم مهأ نم لاجم

 نيذه رفاوتب الإ ةراضحال ذا { ةيمالسالا ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسالا

 دهج هنأل اثلاثو { ةيمالسالا ةايحلا بناوج نم الوأ نيماهلا نيبناجلا

 يمالسالا خيراتلا شماه ىلع الإ ركذي ال ةليوط روصعل لظ بعش
 نيخرؤملاو باتكلا مظعم دنع اهب ىفتحم ريغ هدوهج و هلامعأ تلظو
 ةيرحلا ةايح راتخا هنال الإ ءيشل ال ، ىطسولا روصعلا يف
 ناكف . سابعلا ينبو ةيمأ ينب ءافلخ مكحت نع اديعب لالقتسالاو

 . نايصعلاو قورملا ةفصب اناودعو املظ هبعش فصوي نا هؤازج

 رابخأ ركذ نع اضارعإ ىمادقلا نوخرؤملا ضرعأ مث نمو
 بولطملاب يفت ال { ةليلق رطسأ وأ رطس يفف اهوركذ نإو ، نامع
 ةفالخلا ةلودل خيراتلاب اومتها دق مهو © نامظلا ةلغ ىفشت الو

 امل قح الف ع وضخلا تبأ دقو نامعو امأ ، ال ةعضاخلا لودللو

 لود نم ةلود تناك اهنأو ةصاخ 3 نيودتلا وأ رظنلا يف مهدنع
 ةيسابع وأ تناك ةيومأ ، ةفالخلا لود بلق نع ةديعبلا فارطألا

٥



 تارايتلاب اجوم جومت لودلا هذه يف ةايحلا تناك ثيح 0 ةيمطاف وأ

 يه ةجيتنلا تناك مث نمو " ةيفاقثلاو ةيراضحلاو ةينيدلاو ةيسايسلا

 اذه تيلو © نامع نع اهيف اوثدحت ةليلق تارقفو اروطس انلق اك

 قحلا ىخوتي ناك وأ ، ةمهتلاو ةنظلا نم ايلاخ ناك ليلقلا ثيدحلا
 ءاهقفلاو ماكحلا نيعأب نامع ىلا رظن نمم ءاج هنكلو ث ةقيقحلاو
 ناك مث نمو 7 اهلهأو نامعب نظلا اونسحي مل نيذلا نيخرؤملاو
 . دوصقملا ضارعإلا وأ دمعتملا لامهإلا

 قيرفلا اذه ىلع ارصاق فسألل نكي مل لامهالا اذه نكلو

 نم اضيأ ءاج هنكلو { نامع نع نيديعبلا باتكلاو نيخرؤملا نم
 اهانددح يتلا ةرتفلا يف انل اوكرتي مل مهنأ كلذ © مهسفنأ نامع لهأ
 نورقلا يف كانه سيلف & هلمع يف ثحابلا نيعي ام باتكلا اذهل

 يبتوعلا ملسم نب ةملسل باتك الإ ةرجهلل ىلوألا ةسمخلا

 وهف ، خيراتلا ممص يف سيلو باسنألا يف باتك وهو ، يراحصلا
 نعو نامع دزأ ةصاخو بونجلا برع باسنأ نع الا ثدحتي ال

 رزأ نم دشيو ث اهيف ةمامالا روطت يف مهرودو نامع يف مهرارقتسا
 تبتك يتلا ةينامعلا مجارتلاو ريسلا ضعب 3 اذه باسنالا باتك

 يف شاع يذلا ينامعلا ةيطع نب بيبش ةريس لثم ةرتفلا كلت يف
 ةيضابألا ةمئأ نم ناكو © ةرجهلل يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا
 دي ىلع م١٥٧ ,/ه٤٣١ ماع ىلوألا ةيضابألا ةمامالا طوقس دعب
 رصاع يذلا سيمخ نب تلصلا رثؤملا يبأ ةريس لثمو ث نييسابعلا
 نب تلصلا ةعيب دهشو ، (م١٥٨ /ه٧٣٢ ت) رفيج نب انهملا
 يبأ ةريس لثمو ، (م٦٨٨ )٢٣٧ _ ٢٧٢٣ه/ ٨٥١ كلام

 اضيأ يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع يذلا يويسبلا دمحم نب نسحلا
_ ٦



 فلأو ، م٣٩٨ /ه٠٨٢ ماع ةيناثلا ةيضابألا ةمامالا طوقس دهشو

 عقاولا ثدحلا يف لاؤسلا لطبأ نم ىلع ةجحلا اهامس ةريس كلذ يف

 خيراتل ةبسنلاب ةديفم مجارتلاو ريسلا هذه تناك نإو اذه © نامعب

 © خيراتلا اذه يف ادج ادودحم ابناج الإ يطغت الو ةليلق اهنأ الإ نامع

 تاقبطلا بتك لثم متهت : اهنأ ذا © انعوضوم يف انديفت ال اهنأ اك

 ثادحألا نعو نامع يف ةمامالا نع طقف ثيدحلاب ةيضابألا

 روطتلاو ةيراضحلا بناوجلل الاب ىقلت الو 0 اهب ةقلعتملا ةيلخادلا

 . نامع بعشل يراضحلا

 سداسلا نم أدبت يتلاو ةيلاتلا ةسمخلا نورقلا يف هنأ اك
 ابيرقت ائيش ىمادقلا نوينامعلا كرتي مل & ةرجهلل رشاعلا ةياهنب يهتنتو

 مهناوخا تاباتك الا ةرتفلا كلت نع انيدل سيلو & خيراتلا لاجم يف

 مهرابخأو ةمئألا ريس باتك لثم ۔‘ ايقيرفا لامش يف ةيضابألا نم

 باتكو { (م١ا٨٧٠ ٨ /ه تر) ايركز يأ خم راتب فورلا

 تاقبطو (م٤١١١ /ه٠٧٠٥ تر) ينالجرولل ةمئألا رابخأو ةريسلا

 رهاوجلا باتكو (م١٧٢١ /ه٠٧٦ يلاوح ت) ينيجردلل ةيضابألا
 8 (ه٨ نرق) يداربلل تاقبطلا باتك هب لخأ ام مامتإ يف ةاقتنملا

 اك بتك يهو . (م١٢٦٥١ /ه٨٢٩ ت) يخامشلل ريسلا باتكو

 © ايقيرفا لامش يفو ةرصبلا يف يضابالا بهذملا لاجرل مجرتت ىرت
 نييومالا عم ةيضابالا عارص نع باهساب ثدحتي اهضعبو

 وهام الا ركذتالو نامع خيراتب اريثك متهتال يهو 3 نييسابعلاو

 نأ ىمادقلا نيينامعلاب ىلوألا ناكو . اهتمئأو اهئاملع ضعبب صاخ

 3 مهتراضح و مهماكح خيراتو مهدلب خيرات نع ليصفتلاب انل اوبتكي
 هللا همحر يملاسلا نيدلا رون خيشلا انل رسفيو 3 اولعفي مل مهنكدو

_ ٧



 ةديفمو ةحضاو تناك نإو ةبضتقم تارابع يف هتنحن يف رمألا اذه
 لغش نم نكي مل .حراتلا' ١ نأ ىلا راشأ دقف . هيلا بهذن اميف

 { ةينيدلا مولعلا ريثأتو لدعلا ةماقاب مهلاغتشا ناك لب باحصألا

 ال كلذلف 0 مهألاف مهألاب اذخأ ل سانلل هنايب نم دب ال ام نايبو

 . () “‘الماش اخيرات الو { ةعمتجم ةريس مهل دجت

 مكح ءانثأ اومتها ىمادقلا نامع باتك نأ كلذ ىنعمو
 اريبك اثارت انل اوكرت كلذلو © هقفلاو نيدلا مولع يف نيودتلاب ةمئالا

 ريثكلا انل اوكرتي مل { بناوجلا هذه ريغ يفو . لاجملا اذه يف اريزغو

 © رخا لماع ىلا دوعت ةيخيراتلا مهتاباتك ةلق تناكو & لوقلا قبس اك
 ىوقلا تناك دقف & الصتم و ارمتسم نكي مل ةمئألا مكح نأ وه

 ةمكاح الود ميقتو مكحلا ىلع رطيست ةيجراخلا وأ ىرخألا ةيلخادلا
 ماكحلا ءالؤه نوربتعي مهوديؤمو ةمئألا ناك ذئنيح { نامع يف
 ركذي نامعل اخيرات اوبتكي مل كلذلو & لودع ريغ ةربابج اماكح

 نأل الا كلذ امو 3 ماكحلا ءالؤه مكح لوانتي وأ روصعلا هذه

 نأ نم مهيلع نوهأو كلذ نم رقحأ مهرظن يف ماكحلا ءالؤه
 ةلودلا مكح قرغتسا امبرو & (" “‘بتكلا يف مهركذب اونتعي

 ائيش انوطعي مل ىمادقلا نامع باتك نكلو ةديدع انورق ةدحاولا

 يتلا ناهبن ينب ةلود كلذ ىلع لاثملاو ، اهخيرات نع وأ اهنع اديفم

 مل كلذ مغرو © نامزلا نم نورق ةسمخلا يلاوح نامع تمكح
 ىلا راشأ ثيح ٠ هناويد يف يلاتسلا مهرعاش الا مهركذل دصتي

 . () مهلامعأ ضعبو مهئامسأ ضعب
 . ٤ ص ١ ج ،م١٨٩١ ةنس طقسم آ نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت : يملاسلا نيدلا رون )١(

 )٢) ج 4 قباسلا عجرملا ١ ص ٢٩٤ .

 (٣) ج 4 قباسلا عجرملا ١ ص ٣٥٠٦٢ .

 



 ةمئألا خيرات اونودي مل ىمادقلا نيينامعلا ناف كلذ ىلعو
 تاقلحلا ةلصتم ةلسلس انيطعيو ، ليصفتلاب مهرابخأ ركذي انيودت

 ةرتفلا كلت يف نامعل ايراضح اخيرات انوطعي مل و ةمئألا ءالؤه مكحل
 ءيشلا سفن اولعفي مل مهنأ اك 0 طيسولا يمالسالا خيراتلا نم
 لثم ةربابج مهوربتعا دقو اميسال 0 ةمئالا نم ماكحلا ريغل ةبسنلاب

 { (ئ) ةرباغلا روصعلا كلت يف نامع اومكح نمم مهريغو نييناهبنلا

 ثيدحلاب اهدصقن يتلا ةيمالسالا روصعلا يف نوينامعلا نوكي امبرو
 ىدصت نم ىلإ الو 0 انيلا لصت مل تاباتكلا هذه نكلو 3 اوبتك دق

 8 يملاسلاو © ةمغلا فشك بحاصو قيزر نباك نامع خيرات ةباتكل

 نامزلا ثادحأ نأ كشالو {“ ثيدحلا رصعلا يف مهريغو يبايسلاو

 يتلا ةيجراخلا تامجهلاو ث ةيلحملا بورحلاو ةيلخادلا نتفلا مايقو

 هلك كلذ بحص امو & نايحالا نم ريثك يف نامع اهل تضرعت

 هذه عايض نع لوئسملا ببسلا وه قارحاو لتقو رامدو بيرخت نم
 بش اقيرح نأ نم تاياورلا ضعب هيلا ريشتام يفكيو ، تاباتكلا
 . )}©٥( باتك فالا ةعست مهتلاف قاتسرلا ةنيدم يف

 ةيخيراتلا عجارملاو رداصملا يف ةردن هلك كلذ نع جتن دقو

 ةردنلا هذه تناكو .0 اهتراضح و نامع خيراتب تنتعا يتلا ةميدقلا

 يتلا ةيخيراتلا تاباتكلا يف هارن يذلا روصقلا كلذ يف احضاو اببس

 انه روصقلاب دصقأو {، ثيدحلا رصعلا يف نيينامعلا دي ىلع تبتك

 اوناك ءاوس نامع ماكحل لصتم خيرات دوجو مدع وه لوألا : نيرمأ
 يناثلاو ، نييلاغتربلا مودق ىتحو مالسالا روهظ ذنم نيطالس مأ ةمئأ

 ٤) ج . قباسلا عج رملا ١ ص ٢٥٢٣ .

 )٥) روشاع ديعس 3.٤ ةيمالسالا ةراضحلاو نامع : تافيلخ ضوع ٠ ةنس طقسم ٩٨٧ا١م

 ص ٢٢٨ .

٩١ 



 ةفاك يطغي ثيحب الماش انيودت نامعل يراضحلا خيراتلا نيودت مدع

 نم دب ال ناك يتلا بناوجلا كلت ى ةفلتخلا ةيراضحلا بناوجلا

 . اديفم و احضاو و

 اذه نع ةباتكلاب متهت نأ ةرصاعملا لايجألا ىلع امازل ناكو

 نوينامع باتك أدبو 5 ةفلتخملا اهبناوجو ةراضحلا كلت نعو خيراتلا

 ناكو . هاجتالا اذه يف نوريسي رابتعالاب نوريدج نيينامع ريغو
 نع تثدحت نأ قبس ابناج ترتخاو ، مهعم ىولدب تيلدأ نأ
 يقرش يف مالسالا رشن يف مهرودو نيينامعلا دوهج وهو 7 هتيمهأ
 مودق ىتحو مالسالا روهظ ذنم اهبونجو ايسا يقرشو ايقيرفا
 ةراجتلا نم نيذختم دئارلا رودلا اذهب اوماق دق مهو 3 نييلاغتربلا
 ةياغلا هذه قيقحت ىلا لوصولل لئاسو ةرجهلاو ةوعدلاو ةحالملاو
 لئاسولا هذه يف لوقلا انلصف دقف كلذك رمألا ناك املو . ةليبنلا

 هب سأبال ددع ىلع كلذ يف نيدمتعم ثحبلا عوضوم مدخي امب
 عجارملا ضعبو ةنيدحلا ةيبرعلا عجارملاو ةميدقلا ةيبرعلا رداصملا نم
 اذه ةياهن يف عجارملاو رداصملا تبث يف ةمئاق اهارت يتلا ةيبنجألا

 . باتكلا

 لخدمك نامع لهأ ملسأ فيك الوأ نيبن نأ انيلع ناكو
 8 نامع ىلا ةوعدلا لوصو نع انثدحت كلذ يفو ، عوضوملا اذهل

 اوناك مهنأو { (ه٦ر) ةيبيدحلا حلص لبق ملسا مهنم اريثك نا فيكو

 برعلا نم زيٹك نم امل ةباجتسالاو ةوعدلا يقلت ف قبسا

 ةفالخلا دهع يف ةعئار ةيمالسالا مهفقاوم تناكو 3 نيرخالا
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 انثدحت ام اذه و 0 ضرألا ف هللا نيد رشنل امامت مهأيه امم ، ةدشارلا

 . باتكلا اذه نم لوألا لصفلا يف هنع

 رشن يف نيينامعلا دوهج هيف انلوانت دقف © يناثلا لصفلا امأ

 نم اهب طيحي امو دنهلا دالب يف ، اهبونجو ايسآ يقرش يف مالسالا
 دالبو نيبيلفلا يف مث ةيقرشلا دنهلا رزجو ويالملا دالب يف مث ، رزج
 هذه بوعشب لاصتالا يف يراضحلا مهطاشنل انيدصتو ،}© نيصلا

 زكارملاو تانطوتسملا ةماقاو ةراجتلاو ةحالملا قيرط نع نادلبلا

 . اهلهأ عم تاقالعلا ةماقاو © ةيلحاسلا ندملا يف ةصاخ و ةيراجتلا

 هذه نيب هتراضحو مالسالا رشن نم اونكمت ةياهنلا يف مهنا ىتح

 فيدلاملا رزج لثم نادلب يف اهلهأ مظعم ملسأف بوعشلا

 ىرخا نادلب يف اهلها ضعب ملساو 0 ينوربو ويالملاو ايسينودناو

 . اهيف ةيلقأ نيد حبصي هتلعج نادلبلا هذه ف تاقوعم و تابوعص

 يف نيينامعلا دوهج نع انثدحت ريخألا و ثلاثلا لصفلا يفو

 انزربأو ، ارزجو الخادو الحاس ايقيرفا يقرش يف مالسالا رشن
 ةيدرفلا مهتارجه تلوحت نأ دعب ةصاخو لاجملا اذه يف مهدوهج
 ترشنو تانطلسلاو تارامالاو ندملا تاشنأ ةيعامج تارجه ىا
 اذه ث مالسالا عباطب ايقيرفا يقرش يف ةايحلا عبط امم 0 مالسالا

 دوهجلا مغر 6 نالا ىتح هب فصتت دالبلا هذه لازتال يذلا عباطلا

 ةقطنملا هذه ىلا نييلاغتربلا مودق عم تأدب يتلا ةروعسملا ةيريصنتلا

 مودق ذنم لاجملا اهل عستاو 0 داليملل رشع سماخلا نرقلا ةياهن يف

 . ةيلاتلا نورقلا يف نيرمعتسملا نيرخآلا نييبروألا نم مهناوخا
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 يقرش ناكس عيمج نيب مالسالا راشتنا نود تلاح تابقع راثأ امم
 ىرخالا تابقعلا نم اهريغ نعو اهنع انثدحت تابقع يهو ايقيرفا
 3 هانلصف ام اهيف انزجوأ ةمتاخ هل انلعج مث { باتكلا اذه ةياهن يف

 . اياضق نم هانشقان امو ، جئاتن نم هيلا انلصوت ام اهيف انحضوأو

 © هاضر ىلا ىعسن يذلا هللا هجو الا كلذ يف يغبن الو اذه

 . بينأ هيلاو لك هأ هيلعف . هاوس نم نوعلا بلطن الو

 طقسم

 مه٨/٢١/٩٨٩١
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 لآوالإلرصفا

 نامغغ لمهأ مالسإ

 هنم برست مث { زاجحلا دالب يف رهظ ام لوأ مالسالا رهظ

 دهع ىلع ةتوافتم تارتف يف برعلا ةريزج ءاحنأ رئاس يف رشتناو
 ليربا /ه٦ ةدعقلا وذ) ةيبيدحلا حلصل ناكو ء (ةيَع) يبنلا
 ذا { مالسالا ىلا برعلا نم ريبك ددع لوحت يف لاعف رثأ (م٨٢٦
 مهنم ملسأ نم ىلع ةفعاضم افاعضأ ديزي ددع حلصلا اذه دعب ملسأ

 ةكم حتف دعب م رشتنيو برعلا ةيقب وزغي مالسالا أدب ش { هلبق

 بقع لسرأ دق () يبنلا ناكو . (م٠٣٢٦ رياني /ه٨ ناضمر)
 كلذكو مهكولمو برعلا خياشم ىلا هبتكو هدوفو ةيبيدحلا حلص
 ٤ مالسالا ىلا اهيف مهوعدي برعلا دالبب ةطيحملا دالبلا كولم رئاس ىلا

 ىلا مهدوفو ه٠١ 0 ٩ يماع يف برعلا لسرأ ةكم ف بقعو
 برعلا دالب مالسالا مع كلذبو . مالسالا ىلع هعيابت ( دقع يبنلا

 رخأت له هلك كلذ نم نامع نيأف . (ةيَع) يبنلا ةافو ليبق اهعيمج
 ىحاون مظعمل ةبسنلاب ثدح اك ةكم حتف دعب ام ىلإ اهلهأ مالسإ
 اذاو ؟... كلذ لبق اهلصو دق ناك مالسالا نأ مأ ؟... برعلا دالب
 قانتعا يف نامع لهأ قبس ىلع لئالدلا يه امف ، كلذك رمألا ناك
 هللا لوسرل ةبحصلا نم نامع بيصن امو ؟... مالسالا

 ؟... اهلهأ مالسا نسح ىلع ةلدألا يه امو . ؟... ( دنلل ر

 . ؟... كلذ ىلع تبترت يتلا جئاتنلا
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 لوأو ، بيقنتو ثحب ىلاو ڵ باوج ىا جاتحت ىريح ةلئسأ

 لابقتسا يف ةقابس نامع تناك دح يأ ىلا ىرن نأ وه هب بيجن ام
 لبق { ةرجهلل ىلوألا تاونسلا ذنم اهلهأ نيب اهرشن يفو ةوعدلا
 (ةتيَع) يبنلا لسري نآ لبقو ث ةيبيدحلا حلص لبقو لب & ةكم حتف هتبالص . 4 ا... 2 . ._

 يكو ٤ مالسالا ىلا امهوعدي ىدنلجلا ينبا دبعو رفيج اهيكلم ىلا

 يتلا ةلدألا ضعب ىلع ءوضلا يقلن نأ دبالف هلك كلذ يعم ىرت

 يف اهقبس يفو نامع ىيف مالسالا مدق نم هيلا انبهذ اميف انديؤت

 . هلوبقو هقانتعا

 ١ _ ةيبيدحلا حلص لبق نامع ىلا ةوعدلا لوصو :

 يناعمسلاو ربلا دبع نبا انل هيكحي ام ةلدألا هذه لوأو
 يبنلا ىلع دفو يناطلا ي رضغ نب نزام ىعدي اينامع نأ نم امهريغو

 ريخلاب . لهألو ( دنلل يبنلا هل اعدو 0 مالسالا قنتعاو ( دنلل

 نم ( دنلل يبنلا روهظب فرع دق اذه نزام ناكو & )١( ةكربلاو

 { ةراجتلا دصقب امبر نامع ىلا لبقأ دق ناك زاجحلا لهأ نم لجر
 لاحرلا نزام دش روفلا ىلعو . (ل ر يبنلا ربخب انزام ربخأ و

 نم ملسأ نم لوأ ناكو { همالسا نلعأو (ةَع) يبنلا ىلا بهذو
 اهلهأ نم ريثك ملسأو . هدلب ىلا داع نأ ثبلي مل و ، نامع لهأ
 . )٢( ديدجلا نيدلا اذه يف لوخدلل مهل هتوعدب و هب نيرثاتم

 نودب ، رصم ةضهن ةبتكم إ يواجبلا دمحم يلع قيقحت ١ باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا : ربلا دبع نبا )١(
 ٠ نانجلا راد ٦ يدورابلا دمحم هللادبع قيلعتو ميدقت ٠ باسنألا : يناعملا ١٣٤٤ ٠5 ص ٢٣ ح 4 خ رات

 . ٩ ص ٢٣ ج ب ه١ا ٩٨٨ ةنس ىلوألا ةعبطلا ؤ توربب
 م

 ٢٥٦ ص ١ ج . م٤٨٩١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا | ثارتلا ةرازو ، طقسم . باسنألا : يبتوعلا )٢(

 ةيناثلا ةعبطلا { ثارتلا ةرازو ، طقسم ٤ ةمغلا فشك نم سبتقملا نامع خرات : يرك زألا 63

 ص 6 م٦٨٩١ ةنس . ٢ ٣٢ .
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 نب نزام نأ ةثيدحلاو ةميدقلا ةيخيراتلا تاياورلا ضعب ركذتو
 اهيف ىتنب هنأو © لئامس ىمست ةينامع ةنيدم لهأ نم ناك ةبوضغ

 &(©”رامضملا دجسم مساب نآلا ىمسي (م٧٢٣ /ه٦ ماع) ادجسم

 اذه سفن نم ةدعقلا يذ يف ناك ةيبيدحلا حلص نأ فورعملاو
 ىلع ملسيو ةنيدملا ىلا نزام بهذي نأ لوقعملا نم سيلو 2 ماعلا
 يقب اميف ادجسم اهيف ينبي مث ، نامع ىلا دوعيو ( دنلل يبنلا يدي

 انرابتعا ف انذخأ ام اذإ ادج ةريصق ةدم يهو . ه٦ ماع نم

 ىلعو © روصعلا كلت يف ءانبلا ةقشمو ةفاسملا لوطو رفسلا فورظ
 يبنلا لباقو ةنيدملا ىلا بهذ ةبوضغ نب نزام نأ حجرن انناف كلذ
 لقألا ىلع ماعب ةيبيدحلا حلص لبق نامع ىلا داعو ملسأو ()
 ريبك ددعو 9 لئامس لهأ هيدي ىلع ملسأف ، مالسالا اهيف رشني ذخأو
 نيينامعلا ءالؤه مالسإ ناف مث نمو & )٤( نيرخآلا نامع لهأ نم
 ةريصقلاب تسيل ةرتفب ةيبيدحلا حلص ىلع اقباس ناك

 نب بعك ىعدي ينامع صخشب قلعتيف يناثلا ليلدلا امأ

 زاجحلا دالب ىلا بهذ ذق لج ر لا اذه ناكو {© )٥( اطلا ةش رب

 & )٦( هتوبن قدصب ربخي نامع ىلا داعو ملسأو ( دنر يبنلا يأرو

 )٢( ثارتلا ةرازو ، طقسم . يضابألا بهذملا تاقلح يف يضايرلا دهعملا تاقلط : يبايسلا ل اس ©

 ص ٤}ام٠٨٩١ ةنس ١٦١ |{ ةرازو }“ طقسم . لئاوألا ةفرعم لا لئاسلا داش را : : يشاطبلا فيس

 ص ٤ث،م٨٨٩١ ةنس ، ثارتلا ١٣٢٤ _ ١٢٥ .

 بهذملا تاقلح يف يضايرلا دهعملا تاقلط ، ١٦١ _ ١٩١ ص . عجرملا سفن : يبايسلا ل اس )٤)

 . ١٩ ص . ىضابالا

 هسرب نب بعك مساب نامع يف ترج رابخأو صصق بحاص دنع يحاطلا ةشرب نب بعك ىمسي )٥)

 . يدوعلا ةشرب نب بعك مساب ٢٩٩( صر ةيناطحقلا ةفيحصلا بحاص دنعو { ( ٤٠ ص) يد وفلا

 نأل حيحصلا وهو } يحاطلا ةشرب نب بعك مساب (٢؟٩٥ ص ٢ جر هباسنأ يف يبتوعلا دنعو
 . ةثالثلا نيفلؤملا مدقأ يبتوعلا

 )٦( ج .ردصملا سفن : يبتوعلا ٢ ص ٢٥٩ _ ٢٦٠ .
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 ىلا يراصنالا ديز ابأو صاعلا نب ورمع (لق يبنلا لسرأ املو
 ماع يف مالسالا ىلا امهوعدي نامع يكلم ىدنجلا ينبا دبعو رفيج

 ةعامج رفيج رضحتسا نأ دعب الا ةوعدلا البقي مل ، م٩٢٦ /ه٨

 لاقف (ةكلع) يبنلا رمأ نع هولأسو ةشرب نب بعك ىلا اوثعبو دزألا
 برعلا ىلع رهظيس هناو 3 هتفص فرع هناو & يبن هنا مهل

 امم © روفلا ىلع مالسالا ىلا ناكلملا باجتساف 3 )٢( مجعلاو

 يف امبر ه٨ ماع لبق ةنيدملا ىلا بهذ دق ناك اذه ابعك ناب ديفي

 اهيف رشني ذخأو نامع ىلا داعو ملسأ هنأو هلبق وأ ةيبيدحلا ماع
 هيلا السرأ نيذللا نامع يكلم ىلا هرابخأ تلصو ىتح 0 مالسالا

 . )٨( يراصنألا ديز يبا هليمزو صاعلا نب ورمع هب ءاج امم دكأتلل

 ةبلعث نب دامض ىعدي يباحص نع يور ام ثلاثلا ليلدلاو

 دزألا ءالؤه ناكو . ةءونش دزأ نم هنا سابع نبا هنع لاق ، يدزألا
 ناكو ث داليملل سداسلا وأ سماخلا نرقلا يف نامع ىلا اورجاه دق
 ادامض نأ كلذ ىنعمو . () مالسالا روهظ دنع ك احلا تيبلا مهنم

 اسامتلا سانلا يقريف ةيقرلا فرتحي لجرلا اذه ناكو © نامع نم اذه

 عمسو ةكم ىلا مدق دق ناكو ، رحس ىلع ءاضق وأ ضرم نم ءافشلل
 ةنس ةيناثلا ةعبطلا ، ثارتلا ةرازو © طقسم آ نامع يف ترج رابخأو صصق : لوهجم )٧(

 ٤.٠ ص . ما ٩٨٢

 © يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب طوطخم _ ةيناطحقلا ةفيحصلا )٨(

 باتكل هتمدقم : يلديبع دمحأ | ٥٦ _ ٥٨ ص ١ ج . نايعألا ةفحت : يملاسلا آ ٢٩٩ ص

 . ١١٦١ ص ٠ ةمغلا فشك

 )٩( ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم 4 ,ينيزلا دمحم هط . د قيقحت { ةباحصلا زييمت يف ةباصالا : رجح نبا ‘

 ةرهاقلا ٠ ةنس ىلوألا ةعبطلا ٩٦٨ ١م  4ج ٥ ص ٩١٦ { نامع عقوم : دمحم العلا وبأ دمحم

 . ١٦١ _ ١٧ ص ث م٥٨٩١ ةنس ةرهاقلا { ةيبرعلا ةضهنلا راد 0 ةيناكملا اهتاقالعو ينارغجلا

 , ل. ., آ ا اه 0 ال ه م . )

 ع ن ه 0 اا , . 5. ع . . . لا, , 140.
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 دامض نم ناك امف ، نونجلاب هنومهتيو لوسرلا نع نوثدحتي اهلهأ

 مهيواديو سانلا يقري لجر هنا هل لاقو (ةللع) يبنلا ىلع لبقأ نأ الا

 (هلتر يبنلا هل لاقف ، نونج نم هب امم هيوادي نأ بحأ هناو
 هللاب ذوعنو © هيلع لكوتنو هب نمؤنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا

 © هل لضم الف هللا دهي نم © انلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش نم

 ادمحم نأو هللا الا هلا ال نأ دهشأو 9، هل يداه الف للضي نمو

 نأ هنم بلط هللاءلوسر ثيدح دامض عمس املو . ‘‘هلوسرو هدبع

 دامض لاقف ، (ةلً) يبنلا هداعأف { هنم هعمسام هعماسم ىلع ديعي
 امف 0 ءاغلبلاو ءارعشلاو ةرحسلاو ةنهكلا لوق تعمس دقل هللاو ,

 ىلع هعيابف { ‘‘كعيابأ كدي تاه 3 طق مالكلا اذه لثم تعمس

 لدتال ةماهلا ةياورلا هذهو 3 )١٠( هموق ىلعو هسفن ىلع مالسالا

 مدق ىلع اضيأ لدت لب ©،© ينامعلا يباحصلا اذه مالسا ىلع دقف

 لحري نأ لبق كلذو (ةلقع) لوسرلاو ةلاسرلاب نامع لهأ لاصتا

 قباس لاصتا وهف نذإ { ةنيدملا ىلا ارجاهم ةكم نم (ةللع) لوسرلا
 . اهتاذ ةرجهلا ىلع

 ضعب نم مهفي وأ ىقتسي نأ نكميف عبارلا ليلدلا امأ

 :3 يبنلا ىلع نيينامعلا ضعب مودق نع تثدحت يتلا تاياورلا

 مهيلع ضرع (ةللع) يبنلا نأو { هيلا وعدي امو دبعي امع هولأسو
 ورمع ةوعدب نيملسم نوينامعلا ءالؤه ناك ولف . اوملس اف مالسالا

 حتف دعب نامع ىلا الصو نيذللا يراصنالا ديز يبأو صاعلا نبا
 وعدي امعو . دبعي امع (ةيقَع) يبنلا اولأس امل ، ه٨ ماع ةكم

 { ةرهاقلا ، ركفلا راد ، لبنح نب دمحأ مامالا دنسم شماهب ، لاعفألاو لاوقألا ننس يف لامعلا زنك بختنم )١٠(
 . ١٩٦ ١٩٣٢ ص ٥ ج ب ردصملا سفن : رجح نبا \| ٢٠٤ ص ٥ ج . م٨٧٩١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا
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 كلذ ىلع لاثملاو . مالسالا مهيلع (ةيَ) يبنلا ضرع املو { هيلا
 نب ةملس ىمسي اينامع نأ نم هتاقبط يف دعس نبا انل هاكح ام
 لأ اسو { هموق نم سان يف" ` دقر يبنلا ىلا مدق . يدزألا ذايع

 © هللا لوسر هربخ ًأف ل هيلا وعدي امو دبعي امع دنر د هللا لوسر

 مهل اعدف { انتفلأو انتملك عمجي نأ هللا عدا : يبنلل ةملس لاقف
 دفو نم ثدح ءيشلا سفنو . () ‘‘هعم نمو ةملس ملسأو

 © ضيبألا نب ىرهم هسأر ىلعو (ةكلت) يبنلا ىلا لبقأ يذلا ةرهم
 بتكو 9 مهلصوو اوملسأف مالسالا مهيلع (ةْع) يبنلا ضرعف
 نب ريهز هل لاقي ةرهم نم لبقأ رخا الجر لصو امك 2 اباتك مهل
 هيندي هللا لوسر ناكو 3 ملسأف ، رحشلا نم ةعاضق نم مضرق
 يف مهدنع لازيال ناك اباتك هل بتكو . هتفاسم دعبل همركيو

 . (١ا٦!) دعس نبا رصع

 ىرهمو ينامعلا يدزألا ذايع نب ةملس نأ ىرت اذكهو

 (ةلت) يبنلا نأ ليلدب ةينثولا ىلع اوناك امهموقو ضيبألا نيا
 يكلم ادبعو ارفيج نأ ليلدبو ، اوملسأف مالسالا مهيلع ضرع
 ديز يبأو صاعلا نب ورمع يدي ىلع مالسالا اقنتعا نأ دعب نامع

 اثعبو ، مالسالا ىلا نامع لهأ ايعد دق اناك ه٨ ماع يراصنألا
 ابد ىلاو اهيحاونو رحشلاو ةرهم ىلا ، نامع يحاون ىصقأ ىلا
 درو امف . مالسالا ىلا اهلهأ ناوعدي نامع رخا ىلا اهيليامو

 كلملا يف هيخأ ىلع مدقملا ناكو رفيج لوسر يأ _ هلوسر
 اوناك نيذلا سرفلا الا هتوعد باجأو ملسأ الا دحأ ىلع

 . ٨١ ص ٦٢ مسق ١ ج ،م٨٦٩١ ةنس ث ةرهاقلا ، ريرحتلا راد ، دعس نبا تاقبط )١١(

 . ٨٢ ص ٦٢ مسق ١ ج ، ىربكلا تاقابطلا : دعس نبا )١٦١(

 ۔ ١٨



 ةملس موق نوكي نأ لوقعملا نم سيلف كلذ ىلعو . )}"١( ث‘نامعب

 نولسري مث ، وحنلا اذه ىلع مهل رفيج ةوعدب نيملسم ةرهم موقو
 هنأ اك © هيدي ىلع نوملسيو (ةْلَع) يبنلا ىلا كلذ دعب مهدوفو
 رئاس امهعم ملسيو دبعو رفيج ناكلملا ملسي نأ لوقعملا نم سيل

 ، مالسا نود ةنيدم وأ ةيرق وأ ةعامج وأ ةليبق ىقبتو { نامع لهأ

 موقو ةملس موق نا نأ نذإ لوقعملاو ‘ مهكولم نيد ىلع سانلا نأل

 وأ نزام نم () يبنلا ربخب اوعمس املو } نيينثو اوناك ةرهم
 لوصو لبق كلذو . ةنيدملا ىلا مهيدفو لاسراب اوعراس 3 هريغ

 ىلا اوداعو نيدفولا باحصأ ملسأو ١ نامع ىلا صاعلا نب ورمع

 . مالسالا ةوعد اهيف نوثبي مهدالب

 نامع يف مالسالا روهظ مدق ىلع ريخألاو سماخلا ليلدلاو
 ضعب هيلا ريشتام ةكم حتف لبقو ةيبيدحلا حلص ىلع اقباس ناك هنأو

 نامع للا لصو يراصنألا ديز ابأ نأ نم ةقثوملا ةيخيراتلا تاياورلا

 ني ورمع نأو ، ةرجهلل تس ةنس يف ذ هلت يبنلا نم باتكب
 . ةرجهلل نامن ماع يف (ل يبنلا نم اهجوم اهلصو صاعلا
 . ابحاصم ةيناثلا ةرملل نامعل أ ديز ابأ نأب ةيناث ةياور ديفت

 {& )١٤( ليلقب اهحتف دعب وأ ةكم حتف لبق ه٨ ماع يف صاعلا با

 { ربيخ حتف دعب املسأ ادبع هاخأو ارفيج ن أب لوقت ةثلاث ةياورو

 سفن : يوكزالا ٢٩٨٦٢ ٨ ص . ةيناطحقلا ةفيحصلا . ٤١ ص ض نامع يف ترج رابخأو صصق )١٣)

 . ٣٢ _ ٣٣ ص . ردصلا
 حوتف : يرذالبلا ٢٧ ص ث خرات نودب ، توريب . ةديدجلا قافآلا راد ، ربخملا : بيبح نبا )١٤(

 ٨٧ ص 0 م٢٨٩١ ةنس توريب 3 ةيملعلا بتكلا راد ، ناوضر دمحم ناوضر قيقحت { نادلبلا
 ةنس ةعبارلا ةعبطلا { ةرهاقلا ى فرزاعملا راد . لضفلا .وبأ دمحم قيقحت { هخيرات : يربطلا . ٨

 { رداص راد ، خيراتلا يف لماكلا : ريثألا نبا ڵ ٢٩ ص ٣ ج ، ٦٤٥ ص ١ ج . مع ٩

 . ٢٣٢ - ٢٧٢ ص ٢! ج : ما ٩٨٢ ةنس توريب
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 . )}©2١( ةكم حتف لبق يأ

 (ةلت) يبنلا نم تلصو مالسالل ةوعد كانه ناف ىرت اكو
 لوقي اك ةرجهلل عباسلا ماعلا لبق وأ سداسلا ماعلا يف نامع لا

 تلصو ةوعدلا هذه نا لوقي نم كانه نا لب { )١٦( ريثألا نبا

 © هسفن دبعو رفيج دلاو يلوعملا ربكتسملا نب ىدنلجلا ىلا كلذ لبق

 ىرخأ ةياور كانهو . 0١ مالسالا قنتعي ةنتعي نأ لبق تام هنكلو

 دعب ةفاك اوملسأ نامع لهأ نأب لوقت اندنع ةغلابملا عباط ذخأت

 اوملسأ نيذلا راحص لهأ الا نامع ىلا ةبوضغ نب نزام عوجر

 يبنلا باتك الماح ةنيدملا هذه ىلا صاعلا نب ورمع لوصو دعب

 دبعو رفيج نامع يكلم ىلا ىرحألاب وأ & )“١٠( مهيلا (ل
 . مهدالبل ةمصاع اهناذختيو راحص يف ناميقي اناك نيذللا

 © نآلا ىتح نيهاربو ةلدأ نم هانقس ام ناف رمألا ناك ايأ
 دالب مدقأ نم نامع نأ يهو © ةدحاو ةجيتن ىلا ىضفي نأو دب ال
 يقلتل زاجحلا دالب ىلا اولصو اهلهأ نم اريثك نأو ، امالسا برعلا

 مل و { مالسالا ىلا مهوعدي (نر يبنلا مهل لسري نأ لبق ةوعدلا

 ىتح نيرظتنم مهرايد يف نيعباق اولظ نأب مهريغ لعف اك اولعفي
 يبنلا مهل لسري ىتح وأ { هموقو يبنلا نيب عارصلا رمأ مسحني
 اوضفري مل هبتكو هلسر يبنلا مهل لسرأ امدنعو ، هبتك وأ هلسر

 مهريغ لعف اك مهولتقي وأ لسرلا اوددهي ملو { بتكلا هذه
 )١٥( ج . ردصملا سفن : ربلا دبع نبا ١ ٢٧٥ .

 )١٦( ج . خيراتلا يف لماكلا ٢ ص ٢٣٢ ، ٢٧٢ .

 . ١٣٢ ص عجرملا سفن : : يشاطبلا فيس (١ا٧)

 )١٨( ثارتلا ةرازو ، طقسم 3 رماع معنملادبع قيقحت 0 ناعمللاب عئاشلا عاعشلا : قيزر نب ديمح ©

 ص ٦ . ةمغلا فشك باتاآل هتمدقم : يلديبع دمحأ ٠ ص ١١٥ .
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 نم مهريغ لعف اك اودتري مل اوملسأ امدنعو { )١٩( برعلا نم
 رفيج نا لب & مهريغ لعف امك مهكولم أبنتي وأ اودرمتي مل و برعلا
 ةمهب هيلا ايعدو كسمت دشأ مالسالاب اكسمت ىدنلجلا ينبا دبعو

 كلاملا تيبلا دارفأ دحأ هب ماق درمت مايقب ارعش امدنعو صالخاو

 عمطي ناك يذلا يدزألا كلام نب طيقل جاتلا وذ وهو 2 قباسلا
 يدنلجلا ينب يماسي ناك؛؛ يذلاو دادجالاو ءابالا كلم دادرتسا يف

 لكب درمتلا اذه امواق © 0٢٠ يربطلا لوق دح ىلع ةيلهاجلا يف

 ةدايقب قيدصلا ركب وبأ اهلسرأ يتلا ةفالخلا تاوق اناعأو 9 ةوق

 يف يدزالا يقرابلا ينافلغلا نصحم نب ةفيذح وه ينامع يباحص
 ةرهم دالب يف هريظن ىلع ءاضقلا يفو لب © هعابتأو طيقل ىلع ءاضقلا
 دض نكي ل طيقل هب ماق يذلا درمتلا اذه ىتحو ، تومرضحو

 رفيجو دبع ةموكح دض ناك لب ث ةفالخلا ةلود دض وأ 0 مالسالا
 . )٢١( ناطلسلاو كلملا يف هنم اعمط

 مهريغ لبق مالسالل نامع لهأ نم ريثك بولق تحتفت نذا

 رمغو ةيمالسالا ةكرحلا تلمتكاو © برعلا ةريزج ناكس نم

 . اهيكلم ىلا هبتكو هلسر يبنلا لسرأ نأ درجمب نامع دالب مالسالا
 نيكلملا وأ نيوخألا رغصأ وهو ادبع نأ ةيخيراتلا تاياورلا ركذتو

 { اليلق ددرت دقف رفيج امأ مالسالا قانتعا يف ةظحل ددرتي

 بحاص ىلا يبنلا ثوعبم يدزألا ريمع نب ثراحلل يناسغلا ورمع نب ليبحرش هلعف ام رظنا )١٩(
 ىلا اثعب يبنلا لاسرا يف اببس ناك امم ، اربص هقنع برضو هقثوأو هقيرط ضرتعا دقف ، ىرصب
 . ٢٩٧ _ ٢٩٨ ص ١ ج . باعيتسالا : ربلا دبع نبا رظنا . ةتؤم

 )٢٠) كولملاو لسرلا خيرات ٤ ج ٢٣ ص ٣١٤ .

 )٢١( قباسلا ردصملا ٤ ج ٢٣ ص ٢٨١ & ٣١٥ _ ٣١٦ ج ، ردصملا سفن : ربلا دبع نبا ء ١

 ص ٣٣٦ ، برعلا ضعب درمت نع ‘‘ديدج موهفم ءوض يف ةدرلا'' انباتك يف هانركذ ام عجارو

 كلذ صوصخب نامع يف ثدح امعو ركب يبأ ةموكح دض .
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 ناوخألا اهدعب نلعأ 5 ةليلو ادحاو اموي الا ددرتلا اذه قرغتسي مل و
 ةقدصلا مالتسا يف ىتح ءيش لك يف ارمع اضوفو مالسالل امهلوبق
 ورمع امهدنع رقتساو 3 )٢٢( هفلاخ نم ىلع ادنسو انوع هل اناكو

 & ننسلاو نارقلا مهملعيو سانلاب يلصي ديز وبأ ناكف { ديز وبأو
 ةيزحجلاو نيملسملا نم (ةاكزلا) تاقدصلا عمجب موقي ورمع ناك اهنيب

 اهذخاي ناكف تاقدصلا امأ ، كاذتقو نامعب نيدوجوملا سوجملا نم

 اهلسري ناكف ةيزجلا امأو ، )"٢( ءارقفلا ىلع اهدريو ءاينغألا نم
 . ةنيدملا يف لوسرلا ىلا لاحلا ةعيبطب

 اهاكلم دارأ وحنلا اذه ىلع نامع لهأ مالسا مت نأ دعبو

 نيذلا سرفلا نم ابلطف ، ةيسوجملاو كرشلا سند نم اهضرأ افظني نأ
 وأ مالسالا قانتعا اهلحاوس ضعب يف نيميقم نولازي ال اوناك
 هذه سرفلا ضفر املو ڵ برحلل دادعتسالا وأ ، نامع نم جورخلا
 : اولاقو ةوقلاب مهدالب نم مهرط ىلع نوينامعلا ممص ةوعدلا

 © نيقيرفلا نيب لاتقلا علدناو 9 ث‘مويلا دعب مجعلا انروابيالا

 ةمينغ مهلاومأ اوكرت نأ دعب نامع نم سرفلا جورخب ىهتناو
 ةيسوجملاو كرشلا سند نم نامع ضرا ترهطتو .© (؟٤٢) نيينامعلل

 انبا دبعو رفيج حبصأو ٤ مالسالل ةصلاخ ةيمالسا اضرأ تحبصأو

 . ٢٥( اهيلع (ةقيؤمر هللا لوسر ىلماع ىدنلجلا
 ؤ ه٨٤٣٢١ ةنس } قشمد } سدقلا ةبتكم ، نيلسرملا ديس بتك نع نيلئاسلا مالعا : يقشمدلا نولوط نبا )٢٢(

 . )١( مقر قحلملا رظنا ، ٢٦ _ ٢٢ ص
 سفن : ريثألا نبا أ ٢٩٢٩ { ٩٥ ص ٣ ج ، ردصملا سفن : يربطلا \ ٨٢ ص ، ردصملا سفن : يذالبلا )٢٣)

 . ٢٢٣٢ ، ٢٧٢٢ ص ١ ج ؛ ردصملا

 )٢٤( ردصملا سفن : يبتوعلا ٤ ج ٢ ص ٢٦١ _ ٢٦٢  8ص . ةيناطحقلا ةفيحصلا ٢٩٩ .

 ين راطعملا ضورلا : يريمحلا 0 ١٢٢ ص ٢ ج ، خيرات نودب ، توريب ، رداص راد ، هخيرات : يبوقعيلا )٢٥(
 . ٤١٣ ص © م٤٨٩١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا ، توريب { نانبل ةبتكم { سابع ناسحا . د قيقحت { راطفألا ربخ
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 ٢ _ ةيبيدحلا حلص دعب لوسرلا ىلا نامع دوفو :

 ةلباقمل اهدوفو لسرت ةينامعلا لئابقلا ضعب نأب أجافن اننكلو
 نم تنأ ادوفو كانه نأ كلذ ىنعمو & مالسالا ىلع هتعيابمو يبنلا

 نيدلا اذه ىلع فرعتلاو مالسالا ىقلتل ةيبيدحلا حلص لبق نامع

 يف مالسالا روهظ مدق هببسب انعجرأو هانركذ ام وهو 3 ديدجلا
 عاذ نأ دعب ةكم حتف دعب تتأ ىرخأ ادوفو كانه نأو ، نامع
 ملسأ نأ دعبو ، برعلا لئابق نم ريثك نيب رشتناو مالسالا ربخ
 نم اهدوفو تلسرأ يتلا لئابقلا هذه نأ ودبيو . اهتاذ نامع اكلم
 كلذ تلعف امنا (ه٩) دوفولا ماعب فرعي اميف ةكم حتف دعب نامع

 هذه ىلع ذوفنو ةطلس امهل نكت مل ادبعو ارفيج نأل امإ : نيببسل

 ضرأ ىلع هتقنتعاو هتلبق يذلا اهمالسا نلعت اهدوفو تلبقأف لئابقلا
 اقدصم مهعم لسري نأ يبنلا نم بلطتل الا تءاج ام اهناو { نامع
 هنوفرعي ال اوناك يذلا ديدجلا نيدلا اذه يف مهرمأ مقي الجر وأ

 مهيلع بجيام هيف مهل نيبي يبنلا نم اباتك بلطت وأ ، ةفرعملا قح
 . نيدلا اذه اهضرفي ىرخا ضئارف نم هب نومزتلي امو ، ةقدص نم

 نب )٦"( ةيلسمو يلامثلا هللا دبع رمأ نم ناك ام كلذ نم
 _ نادحلاو ةلامث _ امهموق نم طهر يف ادفو نيذللا ينادحلا ناذه

 ىلع هللا لوسر اوعيابو اوملسأف ، ةكم حتف دعب هللا لوسر ىلع
 محل نيب هللا لوسر رمأب اباتك سيق نب تباث مف بتكو مهموق
 لسرأ اك { )٨١"( مهلاومأ يف ةقدصلا نم مهيلع هللا هضرفام هيف

 . ٧٩١ ص ٢ ج . هخيرات ، يبوقعيلا دنع ةملسم )٢٦(

 )٢٧( أج ردصملا سفن : دعس نبا ١ مسق ٢! ص ٨٢ .

٢٢٣ 



 مهيف ثعبف ( مالسالاب نيرقم هللا لوسر ىلا ادفو ابد يف ف ف دزألا

 بتكو" . يدزألا ينافلغلا نصحم نب ةفيذح هل لاقي مهنم اقدصم

 ذخاي نأ هل مسرو { مهلاومأ تاقدص ضئارف هيف هل نيب اباتك هل

 ام ةفيذح لعفف . ءارقفلا ىلع اهدريو ءاينغالا نم تاقدصلا هذه
 دجي مل ذا يبنلا ىلا تاقدصلا لاومأ ضئافب لسرأو هنم يبنلا هبلط
 هسأر ىلع ثلاث ينامع دفو يبنلا ىلع دفو امك . )٨"( ‘‘اعضوم اهل
 هولاسو هللا لوسر دفولا اذه يقل دقو & يحاطلا دسأ نب حربي
 كردم همساو يدبعلا ةبرخم لاقف مهرمأ ميقي الجر مهعم ثعبي نأ

 بونج موي ينورسأ ، ةنم يلع مهل ناف مهيلا ينثعبا") يبنلل طوخ ني

 لظو اهيلا لصوف { نامع ىلا مهعم يبنلا ههجوف 0 ث‘يلع اونمف
 رمع هيقلو ةنيدملا ىلا رجاهف & يبنلا يفوت ىتح اهيف مالسالا رشني
 ركذف ©، قيدصلا ركب يبأ ىلع هلخدأو هديب ذخأو باطخلا نبا
 . (؟!؟) اهلهأو نامعل يدم نم يبنلا نم هعمس دق ناك ام قيدصلا

 ىلا نامع نم دوفو ضعب مودق يف لوألا ببسلا نع اذه
 يتلا لئابقلا هذه نأ وهف يناثلا ببسلا امأ { ةكم حتف دعب ةنيدملا

 هسرامت تناك ام ىلع اظافح الا كلذ تلعف ام دوفولا هذه تلسرأ
 نلعت نأ نم ةليبقلل دبال هنأو { رارقلا ذاختا ةيرح نم ةيلهاجلا ىف

 ليلق يف اهسمت وأ اهب طيحت يتلا ثادحألا نم اهفقوم نع اهسفنب

 )٢٨( ج ، ردصملا سفن : دعس نبا ٧ مسق ١ ص ٧٢ ج ، ردصملا سفن : يربطلا آ ٢٣ ص ٢٨١ ٨5

 ٥ - ٣١٦ ، ج .ردصملا سفن : ربلا دبع نبا ١ ص ٢٣٦ ، نادلبلا مجعم : توقاي

 ج ، م٩٧٩١ ةنس تورعب 4 يبرعلا ثارتلا ءايحا راد ٢ ص ٤٣٥ ردصملا سفن : يريمحلا إ {

 ص ٢٢٢ .

 )٢٩( ج ، ردصملا سفن : دعس نبا ١ مسق ٦٢ ص ٨١ ، ج ي لبنح نب دمحأ دنسم ١ ص ٤٤ ٥

 ج . لامعلا زنك بختنم ٥ ص ٣٧٢٢ |، ج .ردصملا سفن : ربلا دبع نبا ١ ص ١٨٩ .
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 مالسالاب رارقالاب ايفتكا دق اناك نامع يكلم نأ ودبيو . ريثك وأ

 لسرلا لاسرا يف امهطاشنب كلذ ىلع انهربو ، ديز يبأو ورمعل
 تاهجلا يف حصأ ىنعمب وأ نامع ءاحنأ يف مالسالا ىلا سانلا ةوعدل
 يتلا نم اهضعبل وأ لئابقلل ةيرحلا اكرتو © ةعاطلاب مهل نيدت يتلا
 . مالسالاب ايصخش هل رارقالل يبنلا ةلباقمل اهدوفو لسرت نأ دوت

 ٣ _ نامع لهأ نم هللا لوسر ةباحص :

 رارقالل دفو نم رثكأ نامع تلسرأ دقف رمألا ناك امهمو
 ناكف © نيحلا كلذ يف برعلا ةداع ىلع يبنلل ةعيبلاو مالسالاب

 . (هقييعر هللا لوسرل ةبحصلا فرش دوفولا هذه لاجرو دارفأل
 وحن ىلع يبنلا تلباقو نامع نم تلبقأ ىتلا دوفولا ددعتل ارظنو
 © اميظع هللا لوسر ةبحص نم نامع بيصن حبصأ دقف 3 انركذ ام
 ةباحصلا ىلا رشت مل ةينامعلا ريغ خيراتلا بتك نأ فسأ نمو
 اننا ىتح 0 اردان الا نامع وخرؤم مهيلا رشي مل و { اريثك نيينامعلا
 ةرسحلا رهظي ، رصاعملا ينامعلا خرؤملا يبايسلا ملاس خيشلا ىرن
 ردقي هارن عوضوملا اذه ىدصت امدنعو 0 هتاباتك يف كلذل ملالاو

 بهسأ دقو { )>٢٠( طقف ةسمخب نامع لهأ نم ةباحصلا ددع

 ةداسلا ركذ يف نيبملا حتفلا بحاص قيزر نبا لثم نورخا
 ىلع مهريغو جرزخلاو سوألا نم ةباحصلا ركذ يف نييديعسوبلا
 اوناك نمم نامع لهأ نم ادحأ ركذي مل و ، دزالا نم مهنأ رابتعا

 اذه زارباب نيبلاطم انسفنأ اندجو كلذلو ث هللا لوسر ةباحص نم

 )٢٠( ص ، يضابألا بهذملا تاقلح يف يضايرلا دهعلا تاقلط ٥ ، ١٠ © ١٢ .
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 ةباحصلا ءالؤه نأل ارظن 0 نامع يف ةيمالسالا ةايحلا نم بناجلا

 ىلا اوداع نأ دعب نامع يف مالسالا رشن اولوت نيذلا مه نيينامعلا

 ةبحصلا فرشو نيقيلاو ناميالا ةوقب كلذ يف نيعوفدم مهدالب

 ةبوضغغ نب نزام لثم هللا لوسرب ءاقللا ررك نم مهنمو © هللا لوسرل

 . خيراتلا بتك مهركذت مل نمم هريغو

 ضعب مهيلا .تراشأ نيذلا نيينامعلا ةباحصلا لئاوأ نمو
 ‘ , لئاملا يفاطلا يدعسلا ة ةبوضغ نب نزام تاقبطلاو خي راتلا بتك

 نب ىرهمو 9 يدزألا ذايع نب ةملسو يحاطلا ةشرب نب بعكو
 نب حرير 0 ينادحلا نازه نب 7 . يلاثلا هللا دبعو 0 ضيبألا

 قبس اميف نيينامعلا ةباحصلا ءالؤه ركذ درو دقو . يحاطلا دسأ
 مهنم ، ريثك مهف دعب مهركذن مل نيذلا امأ . )٢٢( ثيدح نم

 © )٢٢( نامع نم سيقلا دبع ىلا ةبسن ، يدبعلا سابع نب راحص
 )٢٢( ينامعلا يرامذلا وأ يئامدلا سوأ نب دادش وبأو

 )٣١( تاحفصلا رظنا ١٤ _ ٢٤ .

 ىور ادباع اريخ الضاف ناكو ، سانلا بطخأ نم ناكو ملسأو يبنلا ىلع يدبعلا راحص دفو )٣٢(
 رمع ىلا اهسامخأو اهحتف ةراشبب ءاجو اهريغو ناركم حتف يف كرتشا { ثيداحأ ةثالث يبنلا نع

 ةديبع يأ خويش نمو ، ديز نب رباج ءاثعشلا يبأ ةصاخ نم ناكو . هنع هللا يضر باطخلا نب

 ٣ ج لبنح نب دمحأ دنسم ، ٢٩٤ ص ى ربحلا : بيبح نبا ، رظنا ، يميمتا ةميرك يبأ نب ملسم
 ٤ ج : يناعمسلا 0 ٧٤ ، ١٦٧ }{ ١٨٢ ص ٤ ج : يربطلا آ ٣١ ص ٥ ج . ٤٨٢٣ ص

 ةنس ىلوألا ةعبطلا . ةرهاقلا } راصنألا راد : دنهلاو دنسلا لاجر : يوبكرابملا 8 ١٣٨ ص
 . ٢٢٣ ص . يضايرلا دهعملا تاقلط : يبايسلا ملاس ٢٢٣٥ ٥8 ص ه ٣٩٨

 نكسو . اماع نيرشعو ةئام شاعو ، هيلع هباتك أرقو يبنلا يرامذلا وأ نامدلا دادش وبأ كردأ )٣٣(
 : نامع لهأ ىلا هللا لوسر دمحم نم) مدأ نم ةعطق يف يبنلا باتك مهانأ هنا ركذو ٨5 نامع

 اوطخ و .0 ةاكزلا اودأو . هللا لوسر ينأو . هللا الا هلا ال نأ ةداهش اورقأف © دعب امأ ، مالس

 امالغ اودجو ىتح باتكلا كلذ أرقي ادحأ اودجي ملف ، (مكتوزغ الاو اذكو اذكو دجاسملا

 © يفامد اهنا باعيتسالا بحاصو 9 يرامدلا اهنا رمع وبأ لوقيف يرامذ ةملك امأ . مهيلع هأرقف
 = ةراجتلل نمباب ارامذ يتأي يباحصلا اذه ناك امبرو { نامع ىوق نم ةيرق يهو 0 ءامد ىلا ةبسن
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 ل اظ ةرفص وبأو > )٣٤) ينامعلا يدزألا يقرابلا نصحم نب ةفيذح و

 تيرخلاو & )©٢( تاياورلا يف فالتخا ىلع يكتعلا قارس نبا ا

 حوتفم نعلاو نامع نيب لاصتالا ناك دقف كلذ يف ةبارغالو . يرامذلا ينامعلا هيف اولاقف اهريغل أ

 اسح ةينامي نامعف & نملا نم الصأ نيرجاهم الا نامع لئابق نم مهريغو نامع دزأ امو باوبألا

 © ١٦١٨٧ ١٦١٨٨ ص ٤ ج باعيتسالا . ربلا دبع نبا ، رظنا { ميدقلا خيراتلا ذنم ىنعمو

 دهعملا تاقلط : يبايسلا ملاس 0 ١٩٩ ص ١١ ج ٠ ةباحصلا زييمت يف ةباصالا : رجح نبا

 . ٢٧ ص يضايرلا

 نب ةفيذح نيبو يدزألا نصحم نب ةفيذح نيب ٦٤( ص ٢ مسق ٢ ج) هتاقبط يلدعس نبا طلخب )٣٤

 ةفيذح نأل { حيحصب سيل اذهو . مهنم هنأل ابد دزأ ىلع ريخألا لمعتسا يبنلا نا لوقيو 0 نامبلا

 ةفيذح ربتعا كلذلو . راصنألا نم لهشألا دبع ينبل افيلخو ةنيدملاب اميقم ناكر . سبع نم ناملا نبا

 يبنلا لسرأو ، دحأ يف هوبأ لتقو © رساي نب رامع نيبو هنيب يبنلا ىخآو ، راصنألا نم هوبأو اذه

 باطخلا نب رمع ل دقو { ةنيدملل مهراصح ءانثأ مهرابخأ فرعتيل بازحألا نيب سدنيل اذه ةفيذح

 { ندملا نم اهريغ حتف يفو ه١٢ ماع دنواهن ةعقوم يل سراف حتف يف كرتشاو ه٦١ ماع نئادملا

 . نامع لهاب الو نامعب ةقالع هل سيل يراصنأ وهف ث نئادملا مكح ه٦٣ ماع ىلوتو

 ج ماشه نبا ، رظنا ١ ج ،‘٠ه٦٠ ص ٢ ص ١٦٢ ٢٣١ ، ٢٣٢ يربطلا ى :

 ج ٢ ص ٥٢٠ ٥٦٨ { ج ٢ ص ٥٨٨ { ج ٤ ص ٢٢٣ { ١١١ { ١١٦ } ١١٩ ث ١٢٦٠ ٥

 ٧ اهيلي امو .

 يذلا ينامعلا يدزألا يترابلا نصحم نب ةفيذح وهف هدصقن يذلا نصحم نب ةفيذح امأ

 امبرو & ينافلغلا نصحم نب ةفيذح مساب يربطلاو 5 يناعلقلا ةفيذح مساب باعيتسالا بحاص هامس
 © نامع ندم ىدحا تاهلق ىلا ةبسن ياهلقلا ةملكل فيرحت يناعلقلا وأ ينافلغلا ةملك نوكت

 لوسرلا هلسرأ يذلا وهو . هتباحص نم ناكو نامع نم لوسرلا ىلع دفو اذه نصحم نب ةفيذحو
 دفولا نمض ىرخأ ةرم ىتأ ةفيذح نأ ودييو . كلذب اباتك هل بتكو مهنم هنأل ابد لهأ ىلا
 هلسرأ ىتح اهيف يقبو ، لوسرلا ةافو بقع ةنيدملا ىلا نامع نم صاعلا نب ورمع عم لبقأ يذلا

 طيقل ىلع ىضقف { يدزألا كلام نب طيقل مهريبك درمت نأ دعب ابد لهأ لاتقل قيدصلا ركب وبأ
 عم جرخ مث { اهل امكاح نامع يف ةفيذح يقبو & ركب وبأ اهلسرأ ىرخأ تاوق ةدعاسمب هلتقو
 اهيلع هتيالو ترمتسا ثيح نامع يف هبصنم ءاقب عم تاحوتفلا يف كارتشالل نامع لهأ ضعب

 . ه٧١ ماع للا

 يربطلا ، ١٣١ ص ٢ ج ، هخيرات : يبوقعيلا | ٧٢ ص ١ مسق ٧ ج : دعس نبا رظنا

 ٩١!.} ٨١. ص ٤ ج ٦٢٨١. ٢٣١٥. ٣١٦. ٥٠١٨. ٥٢١. ٦٢٣. ص ٢٣ ج
 . ٣٣٦ ص ١ ج : ربلا دبع نبا ٨٢ _ ٨٤ } ٩٤

 همالسا نا ليق ، بلهملا دلاو ينامعلا يدزألا يكتعلا قراس نبا وأ قارس نب ملاظ ةرفص وبأ )٣٥(
 = ى كلذ يف فالخ لع ةباحصلا يف رجح نب ظفاحلا هدع كلذلو ‘ يبنلا لدي ىلع ناك
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 عمطأ نبا وا عمصا نب سودس نب دلاخو . )٢٦( يجانلا دشار نبا

 نب سودس نب رباج نب ديزو . )٣٧) يئاطلا يدعسلا

(٣٦( 

(٣٧( 

 هفلخ اهبحسي ءارفص ةلح هيلعو هعيايي يك يبنلا ىلع مدق ةرفص ابأ نأ نكسلا نبا نع ركذو
 ، هلامج نم يأر ام هبجعأ يبنلا هآر املف ، ناسل ةحاصفو لامجو ةثجو لوط هلو { نيعارذ
 : يبنلا هل لاقف .. كلملا نب كلملا انأ .. ملاظ نب قراس نب عطاق انأ لاق ؟.. تنأ نم هل لاقف
 ، هلوسرو هدبع كنأو هللا الا هلا ال نأ دهشأ : لاقف { املاظو اقراس كنع عد { ةرفص وبأ تنأ

 : يبنلا هل لاقف { ةرفص اهتيمس اتنب تقزرو ادلو رشع ةينامث يل نا هللا لوسراي اقح اقح

 ريغ . يناربطلا هجرخأ يبنلا نع ةرفص وبأ هاور اثيدح رجح نبا ركذو . ةرفص وبأ تنأف
 هري مل هنكلو تاقدصلا هيلا ىدأ هنأو يبنلا دهع يف همالسا ركذ باعيتسالا يف ربلا دبع نأ

 هتاقبط يل دعس نبا هركذي اهنيب ، هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلع دفوو © هيلع دفي مل و
 ركب يبأ ىلع دفو دقف نامعب ابد لهأ نم هنأل ارظنو { نيعباتلا نم ىلوألا ةقبطلا نم هنا ىلع
 قيدصلا افع امول ، كلام نبا طيقل درمت ءانثأ اورسأ نيذلا ابد لهأ ضعب يف ةعافشلل قيدصلا
 ةرفص وبأ مهعم ناكو { اهيف اوماقأو ةرصبلا ىلا نورخآ هجوتو نامع ىلا مهضعب داع مهنع
 : رجح نبا ، ١٦٩٢ ، ١٦٩٣ ص ٤ ج { باعيتسالا : ربلا دبع نبا : رظنا . بلهملا دلاو

 : يشاطبلا فيس 0 ٧٢ ص ١ مسق ٧ ج تاقابطلا دعس نبا ، ٢٦٠ ص . ٥ ج ةباصالا

 . ١٧ }، ١٨ ص ٤ بلهملا خيرات

 نيب هيقلو يبنلا ىلع دفو & نامع نم ةيجان ينب نم © يماسلا © يجانلا دشار نب تيرخلا
 : لاقف شيرق نم موق لا راشأو مهيلا عمتساف . يؤل نب ةماس ينب دفو ف ةنيدملاو ةكم

 يف كلام نب طيقل لاتق يف تيرخلا كرتشا يبنلا ةافو دعبو { مهيلع اولزناف مكموق ءالؤه

 ةدعاسمب نامع يكلم دبعو رفيج تاوق مهل تدصتو . هعابتأو طيقل درمت امدنع نامعب ابد
 ددملاو ةدعاسملا الول رصتني طيقل داكو { درمتا اذه ىلع ءاضقلل قيدصلا ركب وبأ اهلسرأ تاوق
 عم يدبعلا ناحرص نب ناحيسو ٠ ةيجان ينب نم هموق مم دشار نب تيرحلا هب ءاج يذلا

 ركب يبأ تاوق تفرصناو 0 هعابتأو طيقل ةميزه ىلا ىدأ امم ، نيينامعلا سيقلا دبع نم هموق

 دبعو دزالاو ةيجان نم ريبك ددع راسو امهيف رهظ درمت ىلع ءاضقلل تومرضحو ةرهم ىلا
 ٠ ديدجلا درمتلا اذه ىلع ءاضقلل ةفالخلا تاوق عم نامع نم ممت يتنب نم دعسو بسارو سيقلا

 ه٩٢٦ ماع سراف ةيالو ىلوتو ةيمالسالا تاحوتفلا يف تيرخلا كرتشا ناهنعو رمع دهع يفو
 . رخطصا لهأ ةميزه دعب

 . ٢٦٦ ص ٤ ج ٣٢١٥ . ٣١٦. ص ٢٣ ج ٤ هخيرات : يربطلا ، رظنا

 نم ةماطخ ينب نم حرس ينب نم ناهبن نب دعس دلو نم عمصأ ينب نم سودس نب دلاخ
 © طاطح يداوب ةيرق يهو 0 ءابص لها مهو قيزر نيبا لوقي اك نامعب حرس ونبو 3 ءيط
 . ملسأو يبنلا ىلع دفو اذه ادلاخ نأ لوقيو

 . ٢٢٣ ٢٥ ص نيبملا حتفلا : قيزر نبا : رظنا
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 دبحع نب رباجو & )٢٨٩( يبسارلا بهو نب هللا دبعو & )٢٨( عمطأ

 نب ندكو & )٤١( يمضهجلا ىحد نب ديبعو « )٤٠) يبسارلا هللا

 {. )٤٣( إ ةيميرصلا ةيواعم تنب ءأنىسح معو { )٤٦٢( يسلا دبع

 جرعألا نايبظ وبأو > )٤ ٤) يرهملا باوح نب هيبنو

(٣٨( 

)٣٩( 

(٤٠( 

(٤١( 

(٤٦( 

(٤٣) 

(٤٤( 

 دفو دقو نامعب مهو ءيط نم ناهبن ينب نم سودس ينب نم ، عمطأ نب سودس نب رباج نب ديز
 هيرقو يباحصلا اذه لعلو {} يراحصلا يبتوعلا هددحبال خيرات ين همالسا نلعاو يبنلا ىلع اذه ديز

 ةبسن يدعسلاو { يدعسلا ةبوضغ نب نزام ثلاثلا امهيرق ةدافو رثأ ةنيدملا ىلا ادفو قباسلا يباحصلا

 ىمسي نييئاطلا نم رخا يباحص ىلا باعيتسالا بحاص ريشي اك ، نامعب ءيط نم ناهبن نب دعس لا
 يناطلا يلعثلا رصع نب فيرط نب بعك نب حيسملا وأ حبسملا نب ورمع

 . ١٦٠١ ص ٢٣ ج باعيتسالا : ربلا دبع نبا \ ٢٥٩ ص ١ ج باسنالا : يبتوعلا : رظنا

 ةدابعلا ريثك دهزلاب افورعم ناكو ملسأو نامع نم يبنلا ىلع دفو يباحص يبسارلا بهو نب هللا دبع

 ، صاقو يبأ نب دعس عم قارعلا حوتف دهشو ه٦١ ماع نازمرهلا نبا لتاق { تانفثلا يذب بقل ىتح

 . ٣٧ ماع ناورهنلا ةكرعم يف لتقو
 دهعملا تاقلط : يبايسلا ملاس ، ٨٧ ،. ٢ه ص ٥ ج ، ٢٧ ص ٤ ج هخيرات ، يربطلا { رظنا

 . ٢١ ص ، يضايرلا

 وه مدق يذلا يدزألا دادش وبأ هنع يور ، نامع دزأ نم بسار ونبو ؤ يبسارلا هللا دبع نب رباج
 اباتك يبنلا مهل بتكو اعيمج اوملسأو يبنلا اولباقف ، هموق نم ةئام سأر ىلع دزألا تاورس نم هوخأو

 . هتاصعو هءاذح هاطعأو } هءادر هاسك ذا { ماركالا ةياغ همركأو هبناج ىلا هسلجأو 9 دزألا عيمج لا
 مامالا دنسم شماهب لامعلا زنك بختنم ، ٢٢١ ص ١ ج باعيتسالا : ربلا دبع نبا { رظنا

 . ٢١٦١ _ ٢١٧١ ص ٥ ج ى لبنح نب دمحا

 ، نامع نم لحر نأ دعب ةرصبلا يباحصلا اذه نكس ، نامع نم مضاهجلاو إ يمضهجلا ىحد نب ديبع

 . ادحاو اثيدح يبنلا نع ىورو
 . ١٠١٦١ ص ٢٣ ج . باعيتسالا : ربلا دبع نبا { رظنا

 هنبا هنع يورو ملسأو يبنلا ىلع يباحصلا اذه مدق } نامع دزأ نم كيتعلاو ، يكتعلا دبع نب ندك

 . ١٣٣٢ ص ٢ ج ؛ باعيتسالا : ربلا دبع نبا ، رظنا . ندك نب فافل

 هنا ركذو همسا انل ركذي مل هنكلو هتاقبط يف دعس نبا هركذ يباحص . ةيميرصلا ةيواعم تنب ءانسح مع

 . دعس نبا هركذ هللا لوسر نع اثيدح ءانسح هيخأ ةنبال يور
 . ٥٩ ص ١ ق ٧ ج © ىربكلا تاقبطلا : دعس نبا رظنا

 اودجي نأ يبنلا بلطف ةنيدملاب تامو ملسأو ةرهم لهأ نم يبنلا ىلعدفو يباحص ، يرهملا باوح نب هيبن

 © ةربو نب بلك ىخأ ةربو نب كربلا ينب نم ةعاضق نم سينأ نب هللا دبع اودجوف اوثحبف اثراو هل
 . راصنألا نم ةملس ينبل افيلح ناكو

 . ١٩١ } !١٩ ص ٢ مسق ٢ ج . ىربكلا تاقبطلا : دعس نبا ، رظنا
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 دماغ نم نزام نب ريثك نب ثراحلا نب سمش دبع همساو ‘ يدماغلا

 . )٤٦( يميمتلا شاخشخلا نب كلامو 3 )©٤( دزالا نم

 باسنألا بتك مهركذت ةباحصلا نم رخآ ددع كانهو
 { )٤٧( خيراتلاو ةريسلاو تاقبطلا بتك ضعبو ةميدقلا ةينامعلا

(٤٥( 

(٤٦( 

(٤٧( 

 دنع هباتك يف يلمسقلا هركذ {} نيروهشملا برعلا ناسرف دحأ ناك يباحص . جرعألا نايبظ وبأ

 اذه ناكو « اباتك هل بتكو يبنلا ىلع دفو 2 ارعاش اسراف ناكو { ةثالثلا برعلا ناسرف ركذ

 دماغ ةيار بحاص ناكو قارعلا تاحوتف يل كرتشا 0 ءاطعلا نم ةئامسمخو نيفلأ يف يباحصلا

 , . ةيسداقلا موي

 . ٧ ص نيبملا حتفلا : قيزر نبا ، ١٧٣ ص ٢ ج ى باسنالا : يبتوعلا ، رظنا

 نيدوجوم اوناك نيذلا ةيضابألا نم يميمتلا رحلا وبأ هدافحأ نم © ممت ينب نم ،} شاخشحلا نب كلام

 ينامعلا يراشلا ةزمح يبأ شيج ىلا مضناو © ةيمأ ينب ءافلخ رخآ دمحم نب ناورم مايأ ةكم ين
 . مم ٦ /ه ١٢٩ ماع تومرضحو نملا نم زاجحلا دالب ىلع فحز يذلا

 : يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس ، ٢٦٢ ، ٢٦٢٣ ص ٦٢ ج تاقبطلا : ينيجردلا ، رظنا

 . ١٧٥ ص ٠ ةيضفلا دوقعلا

 دنسم) 0 ثيداحأ ةنالث يبنلا نع ىرر يدزألا ةلاوح نب هللا دبع ةلاوح وبأ ةباحصلا ءالؤه نم

 ٦١٦٠ ١( ٠ ص ١ ج يناعمسلا . ١٠٥ { ١٠٩ ص ٤ ج » ٣٣ ، ٢٨٨ ص ٢ ج ، لبنح نب دمحأ

 8 ٩٧( ص ١ ج باعيتسالا : ربلا دبع نبا { ١٩٤ ص ٢ مسق ٧ ج دعس نبا) يدزألا ةدانجو

 يسردلا يدزألا ةمطاف وبأو ، ١٧٤( ص ٦٢ ج ييبتوعلا) دزألا نم دماغ نم عفرملا نب نجحلاو
 ٢ مسق ٧ ج دعس نبا ، ٤٢٨ ص ٣ ج لبنح نب دمحأ دنم) نيثيدح يبلا نع ىور
 يدزألا كردم نب بينمو ، ٧٢٧ ١( س ٧٦ ص ٤ ج باعيتسالا : ربلا دبع نبا ، ١٩٨ ص

 ٤ ج : ربلا دبع نبا) 0 يبنلا بحصو ملسأ غ ةيلهاجلا يف لوسرلا يأر هنا ركذي يذلا

 يذلا يدزألا سنحي نب ربوو ، ٥٨٥ ، ٥٨٦( ص ١١ ج يربطلل ليذملا ليذ 0 ١٤٨٦ ص

 : ريثألا نبا ، ١٥٨ ، ١٨٧ ، ٢٣١ ، ٢٣٦ ص ٣ ج يربطلا) نمباب ءانبألا ىلا يبنلا باتكب مدق
 ١ ج ماشه ن نبا) مهف نب كلام ةيرذ نم وهو يسودلا ورمع نب ليفطلاو ، ٢٣٨( ص ٢ ج

 يسودلا ةمطاف يأ نب بقيعمو . ٢٢٥ _ ٢٢٦( ص ٢! ج : يبتوعلا { ٢٨٢ _ ٨٥ ص
 ةرجهلا يف ةشبحلا ىلا رجاهو ملسأو ةكم نكس كلذلو صاعلا نب ديعس لآل افيلح ناك يذلا

 ماشه نبا) ه٤ ٠ ماع ينوت ، نيثيدح يبنلا نع يورو ها٧ ماع ربيخب وهو يبلا ىلع مدقو 5 ةيناثلا
 نبا ، ٤٢٥ ص ٥ ج . ٤٢٦ ص ٢٣ ج لبنح نب دمحا دنسم & ٣٢٥٠٩ _ ٢٦١ ص ٢! ج

 يدزألا ريمع نب ثراحلاو ؤ ٢٣٦( ص ٢ ج يبتوعلا ١٤٧٨ } ١٤٧٩ ص ٤ ج : ريلا دبع
 ١ ج رلا دبع نبا) يناسفلا ورمع نب ليبحرش هلتقو ىرصب بحاص ىلا يبنلا هلسرأ يذلا
 ٤ يدزألا يقرابلا دعجلا يبأ نب ب ةورعو & ٤٠٨( ص ١ ج ةياغلا دسأ ريثألا نبا 8 ٢٩٨ ء ٢٩٧ ص
 دنسم) تاحوتفلا يف كرتشاو يبنلا ةافو دعب قارعلا دالب ىلا بهذو 03 نيثيدح يبنلا نع يور

 ٣ ج : يربطلا & ٢١ ص ٦ ج : دعس نبا ، ٣٧٥ }{ ٣٧٦ ص ٤ ج لبنح نب دمحا

 . ٢٧٩( ص
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 نم ةباحصلا ءالؤه نأ ىلع لدي ايفاك احيضوت انيطعتال .اهنكلو
 وه اك دزألاو . دزألا نم مهنأ ىلا ةراشالاب يفتكتو 0 نامع

 { م٠٣١ ماع يف برأم دس رايهنا دعب نادلبلا يف اوقرفت فورعم

 نم ىرخأ ءاحنأ نكس مهضعب نأ الا } نامع لا مهمظعم رجاهو

 نيذلا ةباحصلا نم اندروأ نمب انيفتكا كلذلو ث () برعلا دالب

 اهنع اولحر وأ اهضرأ ىلع اوشاع ءاوس ، العف نامع لهأ نم اوناك
 كلت كلذ ىلع لدي ض ةيمالسالا راصمألا نم. اهريغ ىلا دعب اميف
 لئابق نم اوعاج مهن :أ ىلع لدي امم & مهؤامسأ اهب يهتنت يتلا تاياهنلا
 ندم نم وأ { نآلا ىتح نامع يف شيعت تلازالو تناك ةينامع

 : كلذ لاثم . مويلا ىتح نامع يف ةدوجوم تلازال ةينامع ىرقو

 ‘ يلاثلاو ٠ يدوعلاو { يمضهجلاو { يدبعلاو 3 يكتعلا

 © يجانلاو © ينادحلاو { يبسارلاو يميمتاو { يرهملاو ا يدزألاو
 رمأ نامع ىلا مهباستنا ةيضقف كلذ ىلعو . يناطلاو ، يسودسلاو

 . لاوحألا نم لاح يأ ىلع هيف كوكشم ريغ

 نم ريبك ددح مهعبت نيذلا ةباحصلا نم ريفولا ددعلا اذهو

 لهأ مالسا نسح ىلع لدي امناف ءيش ىلع لد نا 3 (ئ٩) نيعباتلا

 ةثلاثلا ةعبطلا ، ثارتلا ةرازو ، طقسم . هللادبع نيمأ دمحم ةمجرت ، هلئابقو هنادلب { جيلخلا : زليام )٤٨(
 . ٣٧ _ ٣٨٢ ص ٤ م٦٨٩١ ةنس

 يدزألا روس نب بعك : رصحلا ليبس ىلع سيلو لاثملا ليبس ىلع نيينامعلا نيعباتلا ءالؤه نم )٤٩(
 لمجلا ةكرعم ءانثأ لتقو ه٤١ ماع اهريصمت دعب ةرصبلا ىلا نامع نم مدق نم لوأ ناك يذلا

 ماع دنواهن موي هدي تعطقو تاحوتفلا يف كرتشا يذلا يدبعلا ناحوص نب ديزو ، ه٦٣٢ ماع

 ةرصبلا ىلا نامع نم لحر يذلا يدمحيلا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأو ؤ لمجلا موي لتقو ه ١
 نع يور يذلا يكتعلا ةعيبر نب ةرارز لالحلا وبأو ؤ ه٦٩ ماع ينوتو يضابألا بهذملا أشنأو
 ةرصب تيمس ىتح اهب داسو ةرصبلا ىلا لحر يذلا يكتعلا ةرفص يبأ نب بلهملاو ، نافع نب ناهثع

 هللا دبع نب ملاسو ، ه٣٨ ىلع تامو ةقرازألا جراوخلا ىلع ىضقو ناسارخ مكح ىلوتو بلهملا
 = ناكو { يكتعلا ريرج نب ناليغو ، يكتعلا مشج نب رفيجو © كلام نب سنأ نم عمس ، يكتعلا
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 هذه (ةل) يبنلا ظحال دقو . نيدلا اذهل مهصالخا ىلعو نامع
 © نيينامعلا ضعبب اهيف ىقتلا يتلا ىلوألا تاظحللا ذنم ةبيطلا حورلا
 ‘ حيدملا لاوقأ نم اريثك نامع لهأ نم مهريغو دزألا يفو مهيف لاقن

 |٢ يبسارلا نانك انبا نزامو حربت ح ور وبأو { يكتعلا لالحلا يبأ نب ةعيبرو {} ثيداحأ هلو ةقث

 نابهص نب ةبقعو } يرجهلا لوألا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف اشاع ، نيدهاز نيدباعاناكو

 بلاغ ةملس وبأو ، يبسارلا ورمع نب رباج عزاولا وبأو ، ه٦٧ ماع ينوتو ةقث ناك . يبسارلا

 ناويخ خيش وبأو ، ه٥٦١ ماع ينوت يبسارلا ميلس نب دمحم لاله وبأو ، يبسارلا فاطخ نبا
 يندنلا بئاسلا نب مامضو {! ه١٥ ماع لبق تام « ثيداحأ هلو ةقث ناك . يفانملا دلاخ نبا

 8 يدزألا يمضهجلا دايز نب ةزاملو ، بيبح نب عيبرلاو ديز نب رباج ةاور دحأ ناك ، يدزألا
 ماع تامو ةقث ناك { يمضهجلا مزاح نب ديزي ركب وبأو ، بلاط يبأ نب يلع نم عمسو ةقث ناك

 وبأو ، ه٠٧١ ماع يفوتو ةقث ناك 0 يمضهجلا ديزي نب مزاح نب ريرج رضنلا وبأو ، ه١ ٤٧

 عساو نب رمعم عساو وبأو ، ه٢٨ ماع لتقو ةقث ناك 9 يدزألا يذوعلا رفاغلا دبع نب ةبقع راهن
 نب عفار نع يور . يدزألا يدنلا برح ني رشب ورمع وبأو © كلام نب سنا كردأ ، يذوعلا

 ينب ينب مكح ىلع نيرئاثلا نم ناك يذلا يميرصلا قلط نب سمهكو ث يردخلا ديعس يبأو جيدخ
 نم ليلق اذهو . ةيواعم نب ديزي دهع يف يميمتا ريدح نب سادرم لالب ينأ جورخ بقع ةيمأ
 اهب يهتنت يتلا لئابقلا ءامسأ ظحالت كلعلو {، باسنالاو ريسلاو تاقبطلا بتك مهتركذ نمم ريثك

 . نامع لهأ نم مهنأ ىلع لدت يتلاو مهؤامسا

 ١ مسق ٧١ ج { ٨٤ ، ٨٥ { ١٥٤ ص ٦ ج 4 ىربكلا تاقبطلا : دعس نبا : رظنا

 ٦٥ ٦٦ ٩٤ ١٠٦ ١٠٨. !آ١١، ١١٣. ١٣٠. ١٣١. ١٥٠٥ -. ١٦٢ ٠ ص

 ، لئاوألا : ةبيتق نبا ، ٤ { ٤٧ ٩ ٤ ٤.١٩ ٤٢٠ ٣٢ ٣٦ 0 ٤٥ ص ٢ مسق ٧ ج ء .٦٤
 ١٦١٩٢ ٠ ص ٤ ج ، ١٣١٨ ، ١٣١٩ ص ٢٣ ج باعيتسالا : ربلا دبع نبا آ ٦٩ ، ٢٠ ص

 8 ١٨٤ }، ٢٥٠٦ ص ٢ ج : باسنألا : يناعمسلا آ ٦٦١ ، ٧٢٦ ص ١ ج ى ريسلا : يخامشلا
 . ٠٤ ٠ ص ٢! مسق ١ ج 7 ريبكلا خيراتلا : يراخبلا . ١٠٥٥ ، ٢٥٧ ص ٤ ج . ٢٥ ص ٢ ج

 ملاس ، ٤٧٩ ، ٤٨٠ ص ٤ ج : ةباغلا دسأ : ريثألا نبا ڵ ٥٠١ ص ث قاقتشالا : ديرد نبا

 . ٢٠ ص ، يضايرلا دهعملا تاقلط : يبايسلا ملاس ٩٢ _ ١٠٥ ١ ص ث ةيضفلا دوقعلا : ينراحلا دمح نبا

 هيدي ىلع تماق يذلا ىدنلجلا نب رفيج نب دوعسم نب ىدنلجلا ركذن 3 نيعباتلا ىعبات نمو
 . م٩٤٧ /ه٢٣١ ماع نامع يف ةيضابا ةماما لوا

 ١ ج .ريسلا : يخامشلا { ١٥٥ ص ث لصوملا خرات : يدزألا ايركز وبأ : رظنا
 ٤٩ ٨ ص ؤ نامع يف ترج رابخأو صصق ،} ٥٢ ص ٤ ةيضفلا دوقعلا : يفراحلا ملاس ١٠١ ص

 قرشملاو ةرصبلا يف ةيضابالا ةوعدلا ةساير ىلوت يذلا ينامعلا يدزألا يديهارفلا بيبح نب عيبرلاو
 بحاص وهو م٢٦٧ /ه٥٤١ ماع يميمتا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يأ ىناثلا اهماما ةافو دعب

 = نم اضيأ نوربتعي نيذلاو نامع ىلا ةسمخلا ملعلا ةلمح لا يذلا وهو ، ةنسلا يف نود باتك مدقأ
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 يف ارفيجو ادبع () رقأ امك 9 )‘٠( ةكربلاو ريخلاب مهل اعدو
 اءزج ، امهنع هللا يضر رمعو ركب وبأ لعف كلذكو مهدالب مكح
 لاك دقو 5 )١©( نامع يف مالسالا رشن يف امهصالخا ىلع امهل
 حيدملا لوسرلا ةافو بقع نامع نم داع نأ دعب صاعلا نب ورمع
 اقدص" امهنا امهنع لاقف © ىدنلجلا ينبا دبعو رفيجل ءانثلاو

(٥٠( 

(٥١( 

 رباج نب ىسومو ث ليحرلا نب بوبحمو © يناوزنلا رذنملا نب ريشب مهو نيعباتلا يعبات رابك
 نامع نم مهلكو 9 ينالعجلا يمايرلا رينلا نب رينمو ، يدنكلا يحشفلا ىلعملا نب دمحمو ، يوكزالا
 . اهلهأ نم راصو اهيلا يتأ يذلا ليحرلا نب بوبحم ادع

 : يبايسلا ملاس ، ١٣٩ _ ١٤٩.، ١٥٠٦١ ص ٠ ةيضفلا دوقعلا : يثراحلا ملاس : رظنا

 { انئدابم هذه : حلاص ينهم دمحا \ ٤٢ ، ٤٥ ‘ ٤٧ { ٤٩ { ٥١ ص يضايرلا دهعملا تاقلط

 . ١٢٣٥ ص ٤.3 م ١٩٨٧ ةنس نامع

 ١ ج) هدنسم يف لبنح نب دمحأ هاورام اهلهأو نامع يف (هلَر يبنلا نع درو يذلا حيدملا نم
 ١٨٩( ص ) ج) هباعيتسا يف ربلا دبع نباو ، هدنسب ٣٧٢( ص ٥ ج لامعلا زنك & ٥٤ ص

 نم يح اهب 7 اهتيحانب رحبلا حضني نامع اهل لاقي اضرأ ملعأل ينا) : لاق (ل يبنلا نأ نم

 نم سيقلا دبع () لوسرلا حدتما اك . (رجح الو مهسب هومرام يلوسر مهاتأ ول برلا
 د ملسأو اعوط سيقلا دبع تملسأ) : هيلع همالسو هللا تاولص لاقف نيرحبلاو نامع ناكس

 ٥ ج لبنح نب دمحا دنسم شماهب لامعلا زنك ؤ رظنا) {، (سيقلا دبع يف هللا كرابف {، اهرك

 كلذ نم . مهتنامأو مهتعاجشب ةداشالا ينو دزألا حدم ف ريثكلا لاق ا . ٣٠٧ { ٣٠٨( ص

 مهبذعأو . اهوج و سانلا نسحأ دزألا مكتتأ) : هيلع لبقت دزألا دوفو يأر امدنع هباحصأل هلاقام

 دزألا ف ةنامألا) نا لاق اك . ٠٢ ص ٥ ج 4 لامعلا زنك : رظنا ، (ءاقل مهقدصأو ٠ اهاوفأ

 مهنم درتالو ، مهيرب ضراو مهديرط وآو مهريسك ريجا مهللا) : الئاق مهل اعدو (شيرق يف ءايحلاو
 (ةلمع) هضوح داور رثكي) فوس هنا لاق اك } ٣٠٢ ص ٥ ج . لامعلا زنك رظنا 3 (الئاس
 © ريسلا 4 يخامشلا {©5 ٢٥٠٨ ص « حيحصلا عماجلا : : بيبح نب عيبرلا : : رظنا (نامع لهأ نم

 هدنسب لك يفناسنلاو يذمرتلاو دمحأ هنع يورف نامع يف ريخلا ةرفو ىلا راشأ اك . ١٠٦ ص ١ ج
 ديسلا : رظنا ، (ريفو اهربو ريثك اهريخ ناف نامع تاأيلف بساكملا هتيعأ نم) : لاق هنا يبنلا نع

 نأ رثألا يف ءاج ىنعملا سفن يفو . ٣١٧ ص ث كولسو بهذم ةيضابالا : هبر دبع ظفاحلا دبع
 & دابعلا رابخأو دالبلا راثآ : ينيوزقلا : رظنا (نامعب هيلعف قزرلا هيلع رذعت نم) : لاق يبنلا

 . ٩٦ ص

 ٦ ج 3 م٥٨٩١ ةنس رصم . ةفاقثلا ةرازو 2 اشنالا ةعانص يف يشعألا حبص : يدنشقلقلا
 يجانو يلاسلا هللا دبع دمحم ، ٢٤ ص ث لوهجم ، نامع يف ترج رابخأو صصق ، ٣٨٠ ص
 . ١٠٠ ، ١٠١ ص ، م٢٦٩١ ةنس ، قشمد { ةيمومعلا ةعبطملا { ملكتي خيرات نامع : فاسع
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 ز مهنيب اميف مكحلا نيبو ةقدصلا نيبو ينيب ايلخ و . (نر يبنلاب

 مهئاينغا نم ةقدصلا تذخاف « ينفلاخ نم ىلع انوع ل اناكو

 . )٥٦٢( ‘“مهئارقف يف اهتددرف

 ٤ _ ةدشارلا ةفالخلا رصع يف ةيمالسالا نامع لهأ فقاوم :

 مهصخالا ىلعو مهمالسا نسح ىلع نوينامعلا نهرب دقو
 ىلوألا ةظحللا ذنم قيدصلا ركب يبأ ةفالخل و مالسالا ةلودل مهئافوو
 دئاع صاعلا نب ورمع نأ اهيف اوملعو 0 يبنلا ةافوب اهيف اوعمس يتلا

 ناكو 0 هتبحص يف ريسي ريبك دفو لاسراب اوعراسف . ةنيدملا ىلا
 ىلعو } سيقلا دبعو دزألا نم الجر نيعبس نم نوكتي دفولا اذه

 مشج نب رفيجو ، ىدنلجلا نب دبع مهنم ، نوروهشم لاجر هسأر
 © يكتعلا ملاظ نب قراس وأ ، ملاظ نب فراس ةرفص وبأو ، يكتعلا

 كلام دلو نم ، بهو نب عساو نب ورج نب يمامح ىمسي لجرو
 ه لازغ نب ديعس ىمسي لجرو ، ديرد نبا هلسن نم ، مهف نبا
 . )"٨( مهف نب كلام نب ورمع ينب نم

 ماق } قيدصلا ركب ابأ لباقو ةنيدملا ىلا دفولا اذه لصو املو

 ةنامأ هذه & شيرق رشعمايو هللا لوسر ةفيلخاي") لاقو ةرفص وبأ
 انئرب دق مالسلا هيلع هللا لوسرل ةعيدوو انتمذ يفو انيديأ يف تناك
 قيدصلا بتكو ث “ثاريخ هللا مكازج : ركب وبأ لاقف . اهنع مكيلا

 )٥٦٢( ةنس ، قشمد ، نيلسرملا ديس بتك نع نيلئاسلا مالعا : يقشمدلا نولوط نبا ١٣٤٨ه ©

 ص ٢٩ ، ةنس ةيناثلا ةعبطلا & ثارتلا ةرازو ، طقسم 0 مالسالا رجف يف نامع : فشاكلا ةديس
 ٩٨٢ ص ما ٢٤ .

 )٥٢( ص ء قاقتشالا : ديرد نبا ٥٠١ ج . نايعالا ةفحت : يملاسلا نيدلارون ڵ ١ ص ٦١٢ .
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 ادبع هاخأو ارفيج رقأو ، مهيلع ينثيو مهركشي اباتك نامع لهأ ىلا

 اهلمحو نامع لهأ نم تاقدصلا ذخأ امهل لعجو 3 امهكلم ىلع
 هميعز فلك نأب ريبكلا ينامعلا دفولا فيرشت يف دازو 3 (©ُ) هيلا
 مهبيدأتل ماشلا بونج يف ةنفج ينب ىلا لاحترالاب ىدنلجلا نب دبع
 { مايق ريخ اهب فلك يتلا هتمهمب دبع ماقف . مهدرمت ىلع ءاضقلاو

 نب ناسح لثم { ةباحصلا ضعب هيف ناك شيج سأر ىلع رفاسو
 { ارفاظ ةنيدملا ىلا داعو ةنفج ينب ىلع رصتناو 0 هريغو تباث

 . ٥ امج ءانث هيلع ىنثأو ركب وبأ هركشف

 مهصالخاو مهمالسا نسح ىلع ليلدتلاب نوينامعلا فتكي ل

 ةايحلاب اولعفنا مهنإ لب © طقف وحنلا اذه ىلع ديدجلا نيدلل

 ىلع ءاضقلا يف ةكراشملاب اوعراس 2 ىتح ايوق الاعفنا ةيمالسالا

 اوناعأف { ابد ةقطنم يف نامع لامش يف تناك يتلا درمتلا ةكرح
 وذ اهداق يتلا ةكرحلا هذل يدصتلا يف قيدصلا ركب يبأ شويج
 شيج عم اوقلطنا مث ، اهيلع اوضقو يدزألا كلام نب طيقل جاتلا
 ل ١ ش رحشل ا دالب وأ ةرهم ةقطنم ل ١ لهج يأ نب ةمركع

 املو © )٦©( ةلثامم تاكرح نم اهيف رهظام ىلع ءاضقلل تومرضح

 اوذخأو قارعلا دالب ىلع نوملسملا ىلوتساو تاحوتفلا ةكرح تأدب
 درجدزي لواح ث سرفلا ةرساكأ رخآ ثلاثلا درجدزي ةدراطم يف

 يف اورمتسي ال ىتح رخآ ناديم ىلا نيملسملا راظنأ لوحي نأ اذه

 ، خرات نودب ، توريب ، رداص راد ، سابع ناسحا . د قيقحت ، نايعألا تايفو : ناكلخ نبا )٥٤(
 يلاسلا دمحم ، ٤٢ ، ٤٤ ص ٤ نامع يف ترج رابخأو صصق : لوهجم ، ٣٢٩ ص ٤ ج
 . ١٠٠ ،.١٠١ ص ث عجرملا سفن : فاسع يجانو

 )٥٥( ج .» نايعألا ةفحت : يملاسلا نيدلا رون ١ ص ٦٢٣ ٦٤ .

 )٥٦( ج : يربطلا ٢٣ ص ٣١٥ ٣١٦ .
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 يتلا مهشويج لغشيو مهدوهج ددبي نأ دارأ هنا إ 0 هتدراطم

 نبا ةريزج لالتحال ةيسرافلا تاوقلا ضعب لسرأف 3 هدراطت تناك
 يقرشلا لحاسلا ةقطنم يقابو نامع ىلا اهنم رفقلاو { (©') ناواك

 نب رمع يلاو يفقثلا صاعلا يبأ نب ناثع نكلو ، برعلا دالبل
 لتقو ةيسرافلا تاوقلا رحد نم نكمت ةقطنملا هذه ىلع باطخلا

 © موجهلا اذه دصل حاجنب اهداق يتلا ةينامعلا هتاوق لضفب اهدئاق

 مسقلا ةريزج لالتحال درجدزي اهلسرأ ىرخأ ةلمح ىلع يضق اك
 {© )٨٨( ناواك نبا ةريزج يف نيدوجوملا نيملسملا ىلع قيرطلا عطقو
 ةثالث هعمو جيلخلا ربعو نيرحبلاو نامع نم كلذ دعب نامثع قلطناو
 يذلا يسرافلا دئاقلا كلذ ، كرهش مهب لتاق ، نامع لهأ نم فالآ
 همزهف } سراف نع مهعفدو برعلا لاتقل هلسرأ دق درجدزي ناك

 . )٨٠١( ه٣٢٢ ماع هلتقو نامثع

 نب ةفيذح نامع يلاو ةدايق تحت اضيأ نوينامعلا قلطناو
 سرفلا عم رئادلا لاتقلا يف كارتشالل قارعلا دالب ىلا ينافلغلا نصحم
 ذنم ةرصبلا ةنيدم ىلا مهنم ريبك ددع رجاهو . ةيلامشلا ةهبجلا يف

 مهلزانم اهب اوطتخاو ، ه١ ٥ ماع ناوزغ نب ةبتع دي ىلع ترصم نا
 ةدع اوراصو اهناكس ةيبلغأ اوراص ىتح اهيلا مهتارجه ترمتساو
 ملاقأ اوحتفو رصملا اذه نم اوقلطنا نيذلا برعلا داوقلاو ةالولل
 يف مأ باطخلا نب رمع دهع يف ءاوس ميلقا دعب اميلقا ناريا

 )٥٧( ميلعلا دبع رونأ : رظنا 5 مويلا نيرحبلا ةلود يهو لاوأ ةريزج اضيأ ىمست ناواك نبا ةريزج :
 ص _ برعلا دنع راحبلا مولعو ةحالملا ٧٨ .

 )٥٨( ج . نايعألا ةفحت : يملاسلا نيدلا رون ١ ص ٦١٨٢ .
 )٥٩( ص . قاقتشالا : ديرد نبا ٥٣٠ | ج : يربطلا ٤ ص ١٧٧ .
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 . )}٦٠( نافع نب نامثع دهع

 نيينامعلا نم ريثك كراش تاحوتفلا ةكرح تأده نأ دعبو

 ةيائقلاو ةيرادالاو ةيسايسلا بصانملا يلوت يف يف ريبك بيصنب

 اودعاسو ث سابعلا ينب ةلود يفو ةيمأ ينب ةلود ف ةيركسعلاو

 جراوخلا لثم لخادلا يف اهموصخ ىلع ءاضقلا يف ةيمالسالا ةلودلا

 ينامعلا يدزألا ةرفص يبأ نب بلهملا مهيلع يضق نيذلا ةق ةقرازألا
 نبا شويج اومزه نيذلا تادجنلا جراوخلا وأ )٦١( ه٧ا٧ ماع

 نع مهولجأو مهولتاقو نوينامعلا مهل ىدصتف نامع اولتحاو ريبزلا
 بره نيذلا ةيرفصلا جراوخلا وا { (٦٦ال ه٧٦ ماع يف مهدالب

 نامع ىلا قارعلا نم يركشيلا زيزعلا دبع نب نابيش مهميعز
 . (ا٣٦) _ه١ ٤ ماع يف هولتقو رافلج يف نوينامعلا هل ىدصتف

 .: مالسالا رشنل ةوعدلل نامع لهأ ؤيت _ ه

 هب ماق يذلا ريبكلا يمالسالا طاشنلا اذه نم اقالطناو

 ىرخألا ةيمالسالا تايالولا يف وأ نامع ضرأ ىلع ءاوس نوينامعلا

 اهمالسا نسح ىلع حضاو ليلدك رخا لاجم يف نامع تزرب
 ةفحت : يملاسلا نيدلا رون ، ٢٩ ، ٨٣ _ ٨٤ ص ٤ ج ، ٥١٨ ، ٥٢١ ص ٢ ج : يربطلا )٦٠(

 . ٦٩ ص ١ ج نايعألا
 ةعبطلا { توريب 0 ةيملعلا بتكلا راد . حوتفلا : يفوكلا مثعأ نبا ، ٦١٨ ص ٥ ج : يربطلا )٦١(

 : يريونلا ١٩١ ، ٢٠ ٨ ص ٤ ج }“‘ ٢١٥١ . ٦٢١٦ ٤٦٢٢ ص ٢ ج م ١٩٨٦ ةنس لرالا

 . ١٤٩ - ١٩٥١٧ ص ٢١ ج ٥٢٦٤ . ٠٥٢٦٥. ص ٢.٠ ج

 )٦٢( ج : ريثألا نبا ٤ ص ٢٠٣ ، ج : يريونلا ٢١ ص ٥٦ .
 رابخأو صصق } ٥٦٢ ص ٢١ ج : يريونلا & ١٠٥٥ ص ، لصوملا خيرات : يدزألا ايركز وبأ )٦٣)

 © ةيمالسالا روصعلا يف يبرملا جيلخلا : رمع قوراف ، ٤٩ ص . لوهجم فلؤمل نامع يف ترج

 . ١٧٧ ١٧٨ ص ٤ م٢٨٩١ ةنس ، يبد ، ملقلا راد
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 ركفلاو ملعلا ناديم وه ناديملا اذه . ةيمالسالا ةايحلاب , اهاعفناو

 نامع تحبصأ ‘ ةغالبو رثنو رعشو وحن نم بدألاو ةغللا مولعو

 هيكحيام كلذ لاثم . ةفرعملاو ملعلا يقلتل بالطلا هيلا لحتري ادلب

 نب هللا دبع نب نسحلا ديعس ابأ نأ نم ناكلخ نباو ميدنلا نبا انل
 هدلب نم جرخ ئ يضاقلاب فورعملا يوحنلا يفاريسلا نابزرملا

 اهيف بلطو نامع ىلا ىضم ىصمو « نيرشعلا نس هغولب لبق فاريس

 ركسع) ةنيدم ىلا ىضمو فاريس ىلا داع ش { اهب هقفتو ملعلا

 © اهب ءاضقلا ىلوتو اهنكسو دادغب ىلا لحر مث ةرتف اهب ماقاف (مركم

 هيوبيس باتك حرش هنا اك ، نييرصبلا وحنب سانلا ملعأ نم ناكو
 لصرلا تافلأ") باتك اهنم & بتكلا نم اددع فلأو اديج احرش

 باتكو .3 ‘‘نييرصبلا نييوحنلا رابخأ") باتكو . عطقلاو

 حرشو ‘‘ةغالبلاو رعشلا ةفص باتكو > ‘‘ادتبالاو فقولا"

 ةعبرالا زهان رمع نع ه٨٦٣٢ ماع يفوتو ، ديرد نبا ةروصقم
 . )٦٤( اماع نيناغثلاو

 اهئاهقفو اهئاملع لضفب نامع تحبصأ مايالا رورمبو
 ةلودلا يف ةينيدلاو ةيملعلا ةكرحلا زكارم نم اماه ازكرم اهئابدأو

 ينب ةلودل ةيسايسلا ةضراعملا رودب نامع مايق ىدأ دقو 3 ةيمالسالا
 { ريبك دح ىلا يملعلا اهطاشن ةرصاحم ىلا سابعلا ينب ةلودو ةيمأ
 عم نامع تاقالع ربع الا روهظلاب طاشنلا اذهل حمسي مل و

 يفو 0 ةرصبلاو ناسارخ يف شيعت تناك يتلا ةيضابألا تاعامجلا

 ةعبطلا © رطق 0 ةءاجفلا نب ى رطق راد ، ناهثع سابع دهان . د قيقحت © تسرهفلا : ميدنلا نبا )٦٤(

 . ٧٨ .} ٧٩١ ص ٢ ج ردصملا سفن ، ناكلخ نبا ، ١٦٦ ص ث م٧٨٩١ ةنس ىلوالا
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 ءاملعلا لحتراو & بتكلا تلدوبت ثيح ٠ ايقيرفا قرشو لامش

 ىلا نادلبلا هذه نمو 2 نادلبلا هذه ىلا نامع نم ةبطلاو

 جاتنالا نم ريزغ ليس نامع ضرأ ىلع رمهناو 0، )©٦( نامع

 . ةينيدلاو ةيبدألاو ةيوغللاو ةيهقفلا تاساردلا لاحم يف يملعلا
 ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو هتردصأ ام كلذب دهشي

 نم رثكأ اهادحا تادلجم ددع غلب ، ثارتلا يف بتك نم نامع

 . ادلجم نيعستلا

 راصمألا يف اوماقأو نامع اوكرت نيذلا نيينامعلا نأ اك
 ةرم اهوكرت وأ اهيف اوماقأو نامع ىلا اوداع مث ىرخألا ةيمالسالا
 طاشنلا اهنمو ةيراضحلا ةطشنالا ةفاك يف انرشأ اك اوكراش 0 ىرخأ

 ءاهقفو ءابدأو ءاملع مهنم زربو © يركفلاو يفاقثلاو يملعلا

 ليبس ىلع سيلو لاثملا ليبس ىلع مهنم ركذن ، نوزراب نوثدحمو
 ت) بيبح نب عيبرلاو (ه٦٩٨ )١٨ ديز نب رباج ، رصحلا
 نيزرابلا ةرجهلل لوألا نرقلا ءاهقفو ءاملع نم امهلوأ ، (ه٠١
 بهذملا سسؤمو ناويدلا بحاص وهو ء نيعباتلا رابك نمو
 يناثلا نرقلا ءاملع نم امهيناثو ، هسسأو هدعاوق عضاوو يضابألا
 نودم باتك لوأ ربتعي يذلا حيحصلا عماجلا بحاصو يرجهلا
 . `٦( فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف

 نب ليلخلا اعيمج نيملسملاو برعلاو نامع ةيرقبع كلذكو
 ، م٥٨٩١ ةنس ثارتلا ةرازو ، طقسم ، نسحلا وبأ دمحم قيقحت { ةماقتسالا : يمدكلا ديعس وبأ )٦٥(

 5 م٤٧٩١ ةنس رئازجلا آ يالط ميهاربا قيقحت { برغملاب خئاشملا تاقبط : ينيجردلا ، ٥ ص ١ ج

 ٢٠١ _ ٨8٢٠٣ ص !٢ ج ١٠٩ ص ١ ج ج ريسلا : يخامشلا آ ٢٧٨ ، ٢٩٢ ص ٦٢ ج

 . ٢١٨ _ ٢١٩١ ص ، طوطخم ، رهاوجلا : يداربلا

 . ٣١ _ ٣٣ ص )٥٠٠( ةيشاحلا رظنأ )٦٦(
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 أشن يذلا (ه٠٧١ _ )١٠٠ يدمحيلا يدزألا يديهارفلا دمحأ
 هيلع تبلغو ث نامعب ةنطابلا لحاسب ةعنيصملاب لحاسلا مادو يف
 اهمجن حبصأو ةرصبلا ىلا لحرو ث هبر دبع نبا لاق اك ةيضابألا

 © يفرصلا نازيملاو ، نيعلا مجعمو ‘ ضورعلا ملع ركتباف © قلؤتملا
 هنع ثيدحلل لاجم ال امم { )}٦( هيف زربو هركتبا امم كلذ ريغ ىلا

 . نآلا

 أشن يذلا (ه٦٨٢ _ )٢١٠ دربملا سابعلا وبأ كلذكو
 ةنطابلا لحاسب ةروباخلاو محص نيب عقت يتلا سعاقم ةدلب يف

 باتك بحاص وهو © ةغللاو وحنلا يف اماما ناك يذلاو © نامعب

 كلذ ريغو بضتقملا باتكو ، ةضورلا باتكو ، بدألا يف لماكلا
 ركب وبأ روهشملا نامع رعاش كلذكو . )٨©( هنارقأ هيف زب امم
 نامعب اشن يذلا ى (هھ١٢٣ _ )٢٢٢ ديرد نب نسحلا نب دمحم
 هنامز يف سانلا ملعأ ناكو . دادغبو سرافو ةرصبلا نيب لقنتو

 ماقم ىلا ةغللا يف ىهتناو { اهباسنأو برعلا مايأو رعشلاو ةغللاب
 بتك يف دجوت مل ءايشأ اهيف دروأو ث اهيف دمحأ نب ليلخلا
 تام املو { ءاملعلا رعشأو ءارعشلا ملعأ هنا لاقي ناكو & نيمدقتملا
 قارعلا يف هتايح مايأ مظعم شاع هنا عمو © ةغللا ملع تام ليق
 . )٦٩( ينامع هن ب هفصي نأ سني . يدوعسملا نأ الا © هينف تامو

 نييوحنلا تاقبط : يديبزلا ، ١٠ ص ى م٦٨٩١ ةنس ىلوألا ةعبطلا توريب { ديرفلا دقعلا : هبر دبع نبا )٦٧(
 ز م٤٥٩١ ةنس ىلوألا ةعبطلا ، رصم . يجناخلا ةبتكم 0 ميهاربا لضفلا وبأ دمحم قيقحت إ نييوغللاو

 نبا { ٢٥٧ ص ٤٤ ج : يناعملا ٣٦٦ ص ٤ ج 4 بقنلا جورم : : يدوعسملا ٤٣ ٤٧ ٥8 ص

 . ٢٤٤ _ ٢٤٨ ص ! ج : ناكلخ

 )٦٨( ص : يديبزلا ١٠٨ _ ١٢٠ . فراعملا .راد نوراه مالسلا دبع قيقحت { برعلا باسنأ ةرهمج : مزح نبا ©

 (خيرات نودب) ةسماخلا ةعبطلا ٤ ص ٣٧٢ ، ج : ناكلخ نبا ٤ ص ٢١٣ _ ٢٢٠ .

 )٦٩( ص : يديزلا ٢٠١ ، ج ش بهذلا جورم : يدوعسملا ٤ ص ٣٦٠ } ٣٦٢ ، ج : يناعمسلا ٢
 ص ٤٧٢٣ ، ج : ناكلخ نبا ٤ ص ٢٢٢ _ ٣٢٨ .

٤٠ 



 تاراشا الا سيل يركفلا اهطاشنو نامع نع هانقس امو
 لاسرتسالا دونال يذلا لاجملا اذه يف اهزورب ىلع ليلدتلل ةفطاخ
 تزرب دق نامع تناك اذاو . انتسارد قاطن نع جراخ هزأل هيف

 ردقبو © ينيدلاو يبدألاو يملعلا طاشنلا ناديم يف وحنلا اذه ىلع

 ةايحلا تالاجم يف اضيأ تزرب دقف 3 ةيسايسلا اهفورظ اهل هتحاتأ ام
 رشتنت ةيعانصلا فرحلاو « ديازتي اهناكس ددع ذخأ ذا ى ىرخألا

 ىلع اهءانبأ عجشت ابيرقت نامع يف ف ةرسأ لك تذخأو . دالبلا يف
 ةورثلا نم ليس ذخأو . ةيراجتلاو ةيحالملا لامعألا يف طارخنالا
 © ىنغلاو راهدزالا ةايحل قيرطلا اهمامأ حسفيو نامع ىلع قفدتي
 ىرقلا تذخأو 3 يلئاعلا رارقتسالاو يعاتجالا نواعتلا معدت اك
 تعستاو 0 دالبلا نم ةعقب لك يف ومنتو زربت ةرهدزملا ءايحألاو

 ‘ يحالملاو يراجتلا طاشنلا ةرئاد تعستاو 0 ةيعارزلا ضرألا ةعق

 تقو لبق تناك نأ دعب ةرضحتملا ةايحلا نم جذومن دالبلا داسو
 . )٢١٠( ةيلبقلا تاعارصلاو دومجلاو ةينثولا ةلاهج يف ةقراغ ريصق

 مالسالا رثأ ناك اذكهو 8 نامع لهأ مالسا ناك اذكهو
 رودب موقت نأل امامت ةأيهم اهلعج يذلا رثألا اذه © نامع لهأ يف

 ناكم لك يف همادقأ تيبثتو ديدجلا نيدلا اذه رشن يف زرابو ماه

 ناكم لك يفو ، نامع لهأ نم مالسالا ةاعدو ملعلا بالط هب لح
 تيب يف جاجحلا يقتلي اثيح ةكم يفو ى نوينامعلا راجتلا هيلا لصو

 ةروشملاو يأرلا نولدابتي & )٧٢١( نامع لهأ نم مهناوخاب مارحلا هللا

 . ةينثولاو رفكلا ةمواقم يفو مالسالا ةديقع ثب يف ةحيصنلاو

 ةثلاثلا ةعبطلا { ثارتلا ةرازو ، طقسم . هللادبع نيمأ دمحم ةمجرت ، هلئابقو هنادلب جيلخلا : زلي ام )٢٠(
 . ٦١٤ ص ،م٦٨٩١ ةنس
 ةنس ةيناثلا ةعبطلا ، ثارتلا ةرازو { طقسم ٤ مالسالا رجف يف نامع : فشاكلا ةديس . د )٧١(

 . ٢٧ ص . ما ٩٨٢

٤١ 



 ناثالصفلا
 ةراجتلاو ةحالملاو نوينامعلا

 ايسآ قرش بونج يف مالسالا رشنو

 ةنامأ لمحل قباسلا لصفلا ماتخ يف انرشأ اك نوينامعلا ًايهت
 مهراجت هيلا لصي نأ نكمي ناكم لك يف هرشنو مالسالا ىلا ةوعدلا
 ىلع بجاو رمأ فورعم وه اك مالسالا ىلا ةوعدلاو { مهتاعد وأ
 دقو . كلذل أيهم وأ الهؤم ملسملا اذه ناك اذا ةصاخو ملسم لك
 نيذلا نييضابألا نأو ةصاخ مايق ريخ بجاولا اذهب نامع لهأ ماق
 ابجاو مالسالا ىلا ةوعدلا رمأ اوربتعا نامع ناكس ةيبلغأ نولكشي

 ءاج ام كلذ ديؤي 5 هنوقنتعي يذلا يضابألا بهذملا هيضتقي اينيد
 ج راخ ةوعدلا ةيضابألا بجاو" نأ نم تاباوجلاو ريسلا طوطخم يف
 هديؤيو ‘‘هزلا نيد ف لوخدلا ىلا نامع ج راخ يا _ رصملا

 نم ، سيمخ نب تلصلا رثؤملا يبأ خيشلا ةريس يف ءاج ام اضيأ
 كلذ بجول مهريغ ىلا مهرصم اودعتي نأ اوعاطتسا ول ةيضابالا نأ
 ميلستلاو هللا نيد يف لوخدلل؛ سانلا ةوعد نم اونكمتي ىتح مهيلع

 . ))١( ““لدعلل

 & ماع يمالسا بجاو نامع لهأ دنع مالسالا ىلا ةوعدلاف
 ٠ هيلع ثحو مهبهذم هيضتقي رما هنا يا 6 صاخ يبهذم بجاوو

 : فشاكلا ةديس . د قيقحت ، لوهجم فلؤمل ، نامع ةمئأو ءاملعل تاباوجلاو ريسلا طوطخ )١(
 . ٢. ١٤ ص ١ ج 4 م ١٩٨٦ ةنس . ثارتلا ةرازو © طقسم

٤٢ 



 نم ريثك يف مالسالا رشن يف لاعفو روكشم رودب اوماق دقف اذهلو
 مهدالب ةعيبطو مهتعيبط كلذ ىلع مهدعاس . ايقيرفأ و ايسا ءاحنأ

 مل نيينامعلا ناف 2 ةئيبلا نبا ناسنالا ناك اذاو . ماهلا اهعقومو
 نم انيعم اجذومن مهيلع تضرف مهدالبف { ةدعاقلا هذه ىلع اوجرخي

 رحبلا ىلا هاجتالا ... ةراجتلاو ةحالملاو رحبلا ةايح يهو . ةايحلا
 نم هريغ ىلا هيف ةحالمو ديص نم قزرلل اسامتلا ] )٢!( امئاد

 {© برغلاو قرشلا نادلب نيب علسلا . لقنو ةرجاتملل 0 نادلبلا

 ةريزجلا بونج يف ةيلاثم ةيرحب ةئيب يف اوأشن مهنأ كلذ ىلع مهدعاس

 . ))٨( دراط اه هظ دالب يفو ةيبرعلا

 ١ _ رحبلا ىلا نيينامعلا هجوت ىلا تدأ يتلا لماوعلا : _

 عقوم اهنم رومأ ةدعل كلذف ةيلاثم ةيرحب ةئيب يف اوأشن مهنأ امأ

 ءيناومو ث ةليوط لحاوسل اهكالتما نم هب عتمتت امو 3 مهدالب
 يفارغج عقومب عتمتت نامع نأ فورعمو . نفسلا وسرل ةحلاص
 برعلا ةريزج نم يقرشلا يبونجلا نكرلا يف عقت اهنأ ذا 5 زاتمم
 ةيمهألا يذ زمره قيضم دنع جيلخلا لخدم يف يف مكحتتو

 © نآلا ىتحو طيسولا وأ ميدقلا نمزلا يف ءاوس ةغلابلا ةيجيتارتسالا

 برغلاو قرشلا نيب ةراجتلل اماه اربعم ناك فورعم وه اك جيلخلاو
 ةيسايسو ةيخيراتو ةيفارغج ةيمهأ بستكا كلذبو & خيراتلا رجف ذنم

 { ١٩٨٥ ةنس صربق ، ايسوقين ، رشنلل نوملد { ةمغلا فشك باتكل هتمدقم : يلديبع دمحا )٢(
 { )٢١( شماه & ١٠٦ ص

 س & , ن 0 ن 0 ع , , 1961, م. 6

 (٣) ةيرصملا ولجنألا ةبتكم { اهرامعتساو ايقيرفا فشك خيرات : لمجلا يقوش ٠ ةيناثلا ةعبطلا ۔ ةرهاقلا {

 ةنس ١٩٨٠م ٤ ص ٤٧٢ .

٤٢٣ 



 سفن هل اعلا يف يلخاد رحب دجوي دكي ل هنأ ةجردل { ةميظع

 تراصف نامع ىلع جيلخلا اذه ةيمهأ تسكعنا دقو ةيمهألا هذه
 جيلخلا ةيمهأ سفن اهل بونجلا ةيحان نم هلخدم يف مكحتملا اهعقومب

 . )٤( دزت ل نا

 نم ةدتمملا ةقطنملا ىلع قلطي ناك ميدقلا يف اهمسا نأ كلذ

 يتلا ةميدقلا نيرحبلا ةقطنم عم لخادتت تناكو ئ رطق ىتح رافظ

 لثم (ةيضابآ) ةارش اهلها ناك يتلاو ناواك نبا ةريزج ىمست تناك

 تناك كلذبو . نيدلبلا نيب لخادتلا ىدم ىلع لدي امم 0 نامع

 ىلع ترطيس ذا & (©) ذوفنلا ةعساو ةحاسملا ةريبك ةلود نامع

 فصن نم رثكأ ىلعو يبرعلا جيلخلل ينرغلا لحاسلا فصن نم رثكأ
 اذهو لكشلا اذهب عقوملا اذهو © برعلا دالبل يبونجلا لحاسلا

 اطس و اناكم اهلعج برعلا رحب يف وآ يبرعلا جيلخلا يف ءاوس دادتمالا

 دالبو 0 ةيحان نم ايقيرفا يقرش لحاسو يقيرفالا نرقلا ةقطنم نيب

 لدابتلل ازكرم تحبصأ كلذبو ث ةيناث ةيحان نم اهفلخ امو دنهلا
 لك علس نولمحي نوينامعلا ناكو 0 نيتقطنملا نيتاه نيب يراجتلا

 ىلعو يبرعلا جيلخلا يف دادتمالا اذه نأ ك & (`) ىرخألا ىلا امهنم

 لطت ةليوط لحاوسب عتمتلا يهو ىرخأ ةزيم اهاطعأ برعلا رحب

 { ةيرحبلا ءيناوملا مايقل اهتعيبطب ةايهم لحاوس يهو . (") اهيلع

 ةنس 0 ةرهاقلا ، ةيبرعلا ةضهنلا راد { ةيناكملا اهتاقالعو ينارغجلا نامع عقوم : دمحم العلا وبأ دمحم )٤(

 . ٩ ، ١٧ }. ٢١ _ ٢٢ ص ‘ما ٩٨٥

 8 ةمغلا فشك باتكل هتمدقم : يلديبع دمحأ & ٦٢ ص ٤ كلامملاو كلاسملا : ةبذادرخ نبا )٥(
 . )٢( شماه ، ١٠٦ ص

 ةعبطلا { ةرهاقلا ، لإك فسوي ةمجرت 0 ةيقرشلا ايقيرفا نع ةيراجتو ةيفارغجو ةيخيرات قئاثو : نايج )٦(

 . ٢٦١ ص ، م٧٦٩١ ةنس ىلوألا
 دمحم ، رظنا } مك ١٨٠٠ ةفاسمل اهدحو نامع جيلخو برعلا رحب ىلع ةلطملا نامع لحاوس دتمت )١(

 . ٩ ص ( عجرملا سفن ٠١ دمحم العلا وبأ

٤٤ 



 لابج اهب فحت { جيراعتلا ةريثك 0 ةيلمرو ةيرخص لحاوس اهنأ ذا

 لحاوسلا هذه ىلع تماق كلذلو { مدق فلأ ىلع ديزي نامع جيلخ
 . )٨( مدقلا ذنم ايعيبط ةيمحم ءيناوم

 يناوم دوجو ىلا العف عجارملاو رداصملا مدقأ تراشأ دقو
 يقيقحلا هناكم لوح فلتخا يذلا ريفوأ ءانيم لثم ةميدق ةينامع

 اذه نأو آ طابرم ءانيم دنع رافظ وه هنا مهضعب حجرو نوثحابلا

 مدقأ ذنم حيسفلا قرشلا يف علسلا لدابتل ازكرم ناك ءانيملا
 مساب نيوكتلا رفس يف ةاروتلا هيلا تراشأ ذا ث روصعلا

 داليملل لوألا نرقلا يف ةحالملا ليلد فلؤم راشأ دقو ، () رافس
 ربكألا ينيلب راشأ ك . (ا`ا“ ٥0 هنامع ىمسي ءانيم دوجو ىلا

 سأر نم برقلاب هناو اليكأ ىمست ةنيدم ىلا (م١٩٧ _ )٢٣
 دقو . )١١( دنهلا لإ اهنم رحبت نفسلا تناك ءانيم اهنأ ىلع مدنسم

 نامع يناوم ركذ يف ىمادقلا نوملسملا نويفارغجلاو ةلاحرلا ضافأ

 مرهمسو تاهلقو روصو طابرمو طقسمو راحص لثم ىرخالا

 لبق يفوت يذلا يرخطصالا لاق ىتح 30٠٦١ داليملل ىلوألا
 ةحالملا يف نيينامعلا رود : يناعلا نمحرلادبع { ٢٢ ص . عجرملا سفن : دمحم العلا وبأ دمحم )٨(

 . ٦١ ص ، م١٨٩١ ةنس طقسم { يرجهلا عبارلا نرقلا ىتح ةيمالسالا ةراجتلاو

 ، ةيرصملا ولجنألا ةبتكم { ركب بوقعي . د ةمجرت ، يدنهلا طيحملا يف ةحالملاو برعلا : يناروح ()
 . ١٢٩ ص ٠٤ (خيرات نودب)

 )١٠) قباسلا عجرملا ٠ ص ٥٠ ٩١ .

 )١١( ص © قباسلا عجرملا ٥٢ .
 )١٦( ةيرحبلا اهداجمأ يف نامع : رماع معنملا دبع ٤ ةنس آ ةينوي ، ثارتلا ةرازو { طقسم ١٩٨٠م ،

 ص !١ - ١٤ .

_ ٤٥ 



 ىلع فرعت داكتال”) هنا راحص لثم ءانيم نع م١٦٩ /ه٠٥٣ ماع

 ىتح نيصلا نم لصتملا رحبلا هب دصقيو _ سراف رحب ءيطاش
 نم الامو ةرامع رثكأ ةنيدم مالسالا دالب عيمجب _ مزلقلا
 /ه٠٩٣ ماع يفوت يذلا يسدقملا اهنع لاقو 3 )١٨( “راحص

 يأ اهنأو ‘هنم لمجأ دلب مويلا نيصلارب ىلع سيل هنا م. .

 ةثوغمو قارعلاو قرشلا ةنازخو نيصلا زيلهد" راحص
 نامعب ةنيدم رمعا راصو ءانيملا اذه رهدزا كلذلو { )١٤( ‘‘ نرملا

 . “©١( ىنغو راسيو تارابجتو تاريخو الام اهرثكأو
 زكرملا نامع تحبصأ نأ اهلك تازيمملا هذه نع جتن دقو

 اهنأ امك 9 »١( جيلخلا نم ينرغلا لحاسلا ىلع ةراجتلل يسيئرلا
 اناكم ةديدعلا اهيناومبو ةليوطلا اهلحاوسبو ماهلا اهعقومب تحبصأ

 دنسلاو دنهلا دالب نم ةمداقلا ةيراجتلا نفسلا وسرل احلاص

 ةميظعلا ةرهشلا تاذ فاريس ثيح جيلخلا يقرش نم وأ { نيصلاو

 ثيح يفرغلا ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم وأ 2 ماه يراجت زكرمك
 . بونجلا نم رمحألا رحبلا لخدم يف مكحتملا ماهلا اهعقومب ندع

 نم ةيرحبلا تازيمملا هذه لك نامعل رفاوت يذلا تقولا يفو

 ةحلاص يناوم نمو ء ةليوط لحاوس نمو 2 زاتمم يفارغج عقوم
 ك رحبلا هاجت اهلهال دراط اهريهظ ناك « اهلابقتساو نفسلا لوسرل

 لابج وأ ءارحص امإ نامع يضارأ مظعم نأ كلذ ، قباسلا يف انرشأ

 عبرلا لامر برغلا وأ فلخلا نم اهب طيحت {| ةبصخ ريغ ءادرج

 )١٣( ص 0، كلامملا كلاسم ٢٥ .

 )١٤( ص ( مساقتلا نسحأ ٩٢ .

 )١٥( تاحفصلا سفنو نيقباسلا نيردصملا .

 )١٦( ص ث عجرملا سفن : يناعلا نمحرلا دبع ٦١ .

٤٦ 



 ءازجأ يقاب نع نامع لزعت داكت يتلا لامرلا كلت { ةحيسفلا يلاخلا

 نم اهب طيحي يذلا رحبلا ىلا هاجتالل اعفد اهعفدتو ةيبرعلا ةريزجلا
 نأ ايعيبط ناك كلذلو 0 ))١٢( بونجلاو قرشلاو يقرشلا لامشلا
 هايملا ىلا اوللستي نأو ةيرحبلا ةراجتلاو ةحالملاب نوينامعلا لغتشي
 نآ كلذ ىنعمو © يدنهلا طيحملاب ةطيحملا نادلبلا فلتخم يف يناوملاو

 . مهيناوم يف ةيراجتلا نفسلا لابقتسا ىلع ارصاق نكي مل مهرود
 راجتك ريبك بيصنب ةيملاعلا ةراجتلا هذه يف اوكراش مهنا لب
 . نيحالمو

 ٢ _ ةراجتلاو ةحالملاب لاغتشالاو يلامعلا لوطسألا :

 سديس اتراجا لوقي اك دنهلا دالب ىلا نوينامعلا لصو دقف
 نع هيف ثدحت م . ق٠٢١ ماع اباتك جرخأو رصم يف شاع يذلا

 لوصوبو ث ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم ةيقرشلا ةقطنملاو رمحألا رحبلا
 دعب قالطالا ىلع ةيقرشلا ةراجتلا ةداس اوحبصأ دنهلا ىلا نيينامعلا

 كلذ ى ريبكلا يرحبلا مهلوطسأ مهل حبصأو نفسلا اوعنص نأ

 جيلخلا ةقطنمو دنهلا نيب اميف ريبك طاشنب ماق يذلا لوطسألا

 لباب ةراضح لقنل ةديحولا ةليسولا وه بير الب ناكو 0 ينرعلا
 . )}١٨( دنهلا ىلا انيمو ةسوسو

 مدق ىلع لديو ينامعلا لوطسألا اذه دوجو دكؤي اممو
 ىدحا هيلا ريشتام ةميدقلا روصعلا ذنم نامع يف نفسلا ةعانص

 )١٧( ص ، عجرملا سفن : دمحم العلا وبأ دمحم ٩ “، !١٦ .

 )١٨) ص ، عجرملا سفن : زلي ام ٢٥ & ٠ & رهن عورف دحأ ىلع تناك ةنيدم يه انه ةسوسب دوصقملاو

 ص ث جيلخلا : نوسليو دلونرأ : رظنا . راطقألا نم ريثكل ةيراجت ةطحم لبابو يه تناكو تارفلا ٢٦ .
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 يجند _ ورأ كلملا دهع ىلا اهخيرات عجري يتلاو ةيرموسلا تاحوللا
 لعلو {&© )١٩( ناجام يف نفسلا ةعانص دوجو نم )م . ق )١٤٥٠

 وهف { نيينامعلل يرحبلا طاشنلا اذه ىلع ليلد هسفن ناجام مسا
 رحبلا نوبكري اسانأ اوناك نامع وأ ناجام لهأ نأ ىلع لدي
 يف نفسلا ةعانص مدق ىلع اضيأ لدي اممو . (!©) نفسلا نوعنصيو
 ةرود مساب فورعملا ةحالملا ليلد بحاص انل هيوري ام نامع

 ىلا مجرتو داليملل لوألا نرقلا يف فلأ يذلاو “٨ايرتيرأ رحب لوح
 نامع نأ نم ص 0 م 5 مساب ةيزيلجنالا ةغللا

 تردص اهنأ امك (ازاجيرب) نم نفسلا حاولأو مئاعد دروتست تناك
 . (؟ باتكلا كلذ روهظ نمز يف نملا ىلا ةطيخلا ةيلحملا نفسلا

 يف ترهدزا ىتح مدقتتو روطتت نامع يف نفسلا ةعانص تلظو
 يرحبلا جاورلا رصاع اراهدزا داليملل عباسلا /ةرجهلل لوألا نرقلا
 . نرقلا كلذ يف نامعل

 ءانثأ نامع يف نفسلا ءانب يف راهدزالا اذه رثأ رهظ دقو
 ةفالخلا دهع يف ةيمالسالا ةلودلا اهتهجو يتلا ةيرحبلا تالمحلا
 نب نامثع نأ هيف كشال اممف { جيلخلا ربع سراف دالب ىلا ةدشارلا
 ىلا نامع لحاس نم عالقالا عيطتسي ال ناك يفقثلا صاعلا يأ

 نب رمع دهع يف سرفلا ةلتاقمل مسقلا ةريزجو ناواك نبا ةريزج
 { ةينامع انفس تناك اهنأ دبال نفس نتم ىلع الا ، )"٢( باطخلا

 جاجحلا شويج التاقي مل ناميلسو اديعس نامع يكلم نأ

 )١٩( ص ى جيلخلا : نوسليو دلونرأ ٢٤ .

 )٢٠( ص ث عجرملا سفن : تافيلخ ضوع ، روشاع ديعس ٢٥٨ .
 )٢١( ص ث عجرملا سفن : دمحم العلا وبأ دمحم ٢٣ .

 )٢٢( ج نايعالا ةفحت : يملاسلا نيدلا رون ١ ص ٦٨ .

٤٨ 



 نفس ةطساوب الا رحبلا قيرط نع اهلسرأ يتلا يفقثلا فسوي نبا

 ةميزه نم اونكمتو ةينامعلا نفسلا هذه نتم اوبكر نيلتاقمو ةيرحب
 . )٢!( عقاوم ةدع يف شويجلا هذه

 لوطسأب يراجتلاو يرحبلا الوطسأ نامع تمعد دقو

 ىلع ءاضقلل اهنم ةلواحم يف ةرجهلل يناثلا نرقلا ةياهن ليبق يبرح
 اهتالحر ءانثأ ةينامعلا نفسلل نوضرعتي اوناك نيذلا دنهلا ةنصارق
 ىلا عجارملاو رداصملا ضعب ريشتف © نامع نيبو نيصلاو دنهلا نيب

 /ه٧٠٢ )١٩٢ يدمحيلا هللا دبع نب ناسغ نامع ماما نأ
 ءيطاوشلا ةيامحل احلسم ايرحب الوطسأ أشنأ (م٢٢٨ _ ٨٠٧

 ذا (آا) دونهلا ةنصارقلا تامجه نم ةيرحبلا اهتراجت و ةينامعلا

 نم لوأ وهو وزغلل _ نفسلا نم عون يهو _ تاوذاشلا ذختا!
 3 )٢٥( ‘‘طوطشلا هذه نم ةيدنهلا جراوبلا اهيف ازغو نامعب اهذختا

 . نامع لحاوسو طوطش يا

 هفلخ نم دهع يف ةوق يرحبلا ينامعلا لوطسألا دادزا دقو
 يدمحيلا رفيج نب انهملا مامالا دهع يف ةصاخو نامع ماكح نم

 هدهع يف تلصو ثيح (م١٥٨ _ )٢٦٦ _ ٢٣٧ه/ ٨٤٠

 ناك ذا 0 دادعتسالاو ةوقلا نم ةميظع ةجرد ةيرحبلا نامع تاوق

 حالسلاب ةحلسم ةيبرح ةجراب ةئامثالث نم نوكتي مخض لوطسأ هل

 ةقحاس ةميزه لزنا نم ه٧٦ ماع يلاوح نامع مكاح ىدنلجلا نب دبع نب دابع نب ناميلس نكمت )٢٢(
 ةئامئالثلا هنفس نم نيسمخ مطح نأ دعب طقسم ءانيم مامأ يفقثلا فسوي نب جاجحلا لوطسأب

 : يملاسلا نيدلا رون ، ٦٨ ص جيلخلا : زليام : رظنا . رحبلا ضرع ىلا نفسلا يقاب ترف انيب

 . ٧٥٩ ص ١ ج 4 نايعألا ةفحت

 )٢٤( ص }‘ جيلخلا : زليام !٨٢ .

 )٢٥( ةنس ةينوي { ثارتلا ةرازو & طقسم . هتريس : دادم نبا ١٩٨٤م ٤8 ص ٥٨ .
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 ماكح لوطسألا اذه نكم دقو . )٦"( كاذتقو فورعملا يرصعلا

 جيلخلا يف ءاوس دالبلا ضعب ىلع مهذوفنو مهترطيس ضرف نم نامع
 يصورخلا كلام نب تلصلا مامالا كلذ لاثم ، هجراخ وأ يبرعلا

 ىلا هلوطسأ لسرأ يذلا (م٦٦٨ _ )٢٣٧ _ ٢٧٣ه/ ٨٥١

 نيذلا يراصنلا ذوفن نم اهررحو اهيلع ىلوتساف ىرطقس ةريزج
 عبارلا نرقلا يف كلذ دعب يتأ دقو . ٢٨( اهيلع اورطيس دق اوناك

 بكارملا داقو جيلخلا ف رحبأو هيج و نب فسوي نامع كاح يرجهلا

 برهو ةلبالا ىلع بلغتو م٩ ٤٦٢ /ه١٣٣ ماع ةينامعلا تاوذشلاو
 اهيلع ىلوتسي داكو ةرصبلا لالتحال مدقتو 0 دازريش نبا اهبحاص

 لاعشا نم نكمتي هتلعج نييرصبلا نيحالملا دحأ اهب ماق ةليح الول

 . )٢٨( ينامعلا لوطسالا يف نارينلا

 دافتسي ٠ ةعرسلا هجو ىلع رخا الوطسأ نوينامعلا ينب دقو

 ابكرم نينامنو ة هعست نامعل ناك هنا نم ريثألا نبا هيلا راشأ ام كلذ

 ىتح هتوق ينامعلا لوطسألل تداعو { ٥ ٣٥ه / ٦٦ ٩م )٢٩( ماع

 /ه١٣٤ ماع يفف . يلاتلا نرقلا يف ةرصبلا لالتحا نم نكمت هنا

 , رحبلا ىيف ١ نامع نم رك اسعلا تراس . ما٩٠

 _ ريهظلا اهمكاح ذخأو اهلالتحا نم اونكمت ىتح ةرصبلا

 ٢ نب نسحلا وبأ نامع كاح اك . اريسأ مساقلا

 )٢٦( ج ،م٢٨٩١ ةنس ، ثارتلا ةرازو ، طقسم ش خيراتلا ربع نامع : يبايسلا ملاس ٢! ص ١٧١
 نايعالا ةفحت : يملاسلا نيدلا رون ٠ ج ١ ص ١٥٠١ .

 )٢٧( ج ى نايعألا ةفحت : يلاسلا نيدلا رون ١ ص ١٦٦ } ١٦١٨ .

 ةفحت : يملاسلا نيدلا رون | ٣٢٣٩ _ ٣٤٠ ص ١١، ج . يربطلا خيرات ةلمكت : ينادمحلا )٢٨(

 . ٢٩٠ _ ٢٩١ ص ١ ج . نايعألا

 )٢٩( ج 4 لماكلا ٨ ص ٩٦٨ .



 ةرصبلا ىلع ةيرحبلا ةلمحلا هذه لسرأ نيذلا وه مركم نب مساقلا
 ناك يذلا اهمكاح نيبو هنيب بشن دق ناك يذلا عازنلا ببسب

 . ةنيدملا هذه يف نامع مكاحل تناك تاكلتممو لاومأل ضرعت دق
 ىلع هعم قفتاو راجيلاك ابأ يهيوبلا ناطلسلا نامع كلم بتاكف

 هعفدي ناك امع ةدايز رانيد فلأ نيثالث ةرصبلا نامض يف هل عفدي نأ

 ىلع قبطأو كلذ ىلع يهيوبلا كلملا قفاوف & ماع لك يف اهمكاح
 نم ينامعلا لوطسألا اهيلع قبطأو ك ربلا نم هدونجب ةنيدملا
 . )٢٠( رحبلا

 لني ملو نمزلا نم ةليوط ةدم يرحبلا نامع قوفت رمتساو
 ءاشنا نم زمره نيطالس هب ماقام وه امهدحأ 3 نالماع الا هنم
 ةدع ةرخأتملا ةيمالسالا روصعلا يف نامع هب اوزغ ريبك لوطسأ
 زمره ريمأ ماق امدنع م٥٢١ ٥٠ ٦`ه/ ٢ ماع اهادحا © تارم

 تاهلق ىلا هجتا اهنمو رافظ ازغو يسوكلا دمحأ نب دومحمب فورعملا
 ةلمحلا نكلو ، ناهبن ينب نم نامع ماكح ءاقلل لامشلا ىلا اهجتم

 © )٢١( اشطعو اعوج ءارحصلا يف اهدونج مظعم تامو تلشف

 نكمت امدنع م١ ٢٧٥ /ه٤٧٦ ماع يف كلذ دعب تناك ةيناثلا ةرملاو

 ىوزن لوخد نم ةيادلا نباب بقلملا نيدلا رخف يزاريشلا ريمألا
 الغتسم ناهبن نب رمع ديسلا مكح ءانثأ سرفلا هدونج سأر ىلع

 داع رهشأ ةثالث ىوزن يف ماقأو ، مهعزانتو نامع لهأ فالتخا
 . )٢٢( مهريمأ تام نأ دعب سرفلا دنج اهدعب

 . ٢٨٧ ص ٠ ةيناهبنلا ةفحتلا : يناهبنلا ةفيلخ دمحم )٢٠(

 )٣١) ص : دادم نبا ٦ .

 )٣٦٢) ص 4 قباسلا ردصلا ٦٧ .

٥١ 



 ةثلاث ةرم نامع ىلا تداع زمره نيطالس ةرطيس نأ ودبيو

 يلاوح نامعل هترايز ءانثأ ةطوطب نبا ريشي ذا { يلاتلا نرقلا يف

 تايرقو تاهلق لثم ةيلحاسلا دالبلا نم اريثك نأ ىلا ه٢٣٧ ماع

 زمره كلم ةعاط تحت تناك راحصو ناكفروخو ابلكو ابشو
 ةعبارلا ةرملا امأ . )٢"( هاش ناروط نب نتهمت نيدلا بطق ناطلسلا
 ناطلس نكمت امدنع نامزلا نم نينرق يلاوحب كلذ دعب تثدح دقف

 بونج لحاوسو نامع ازغو ريبكلا هلوطسأب مدقتي نأ نم زمره
 نم نوكم شيج سأر ىلع م١٦٤١ /ه٦٦٨ ماع برعلا ةريزج
 نامع ناطلس برهو 0 سراف فلأ نم رثكأو لجار فلأ نيرشع

 ىلا يناهبنلا رفظم نب ناميلس نب رفظم نب ناميلس ديسلا
 ذختاو نامع يف نامزلا نم ةرتف زمره ناطلس ماقأو { )٢٤( اسحلا
 داع نأ ثبلي مل و ، )©٢( هرمأب رمتأي نم اهيف نيع مش هل ارقم (الهب)
 { الام دحال كرتي ل و © راجتلاو نيرفاسملاب رضأ" ١ نأ دعب هدالب ىلا

 . )٨٦( “‘ندع ىلا داعو ، نامع نم رفسلا عطقناو دالبلا فعضأو

 8 نامعل يرحبلا قوفتلا فعضأ يذلا لوألا لماعلا نع اذه
 طيحملا يفو نامع لحاوس ىلع يلاغتربلا دجاوتلا وهف يناثلا لماعلا امأ
 يذلا دجاوتلا اذه داليملل رشع سداسلا نرقلا ةيادب ذنم يدنهلا

 ةينامعلا ةيرحبلا ةدايسلا عايضو ينامعلا لوطسألا ميطحت ىلا ىدأ
 يرحبلا قوفتلا اهدعب داع ك فصنو نرق نم برقت ةرتف ىلا

 )٢٢( ج . ةطوطب نبا ةلحر ١ ص ٢٩٦ ٢٩٧٢ .

 هتلحر ث رظنا ، ةطوطب نبا لاق اك ءاسحألا ةقطنمب رجه ةنيدم يه وأ 9 ءاسحألا اهلعل اسحلا )٣٤(
 . ٢٠٥ ص ١ ج

 )٢٥( ص : يريمحلا ٦٨ .

 )٢٦( ص . قباسلا ردصملا ٢٥٥ .



 ءالؤه روهظ لبقو . ("" هتمظعو هتوق قباس ىلا ينامعلا
 نامع لحاوس ىلع زاريشو زمره نيطالس تامجه مغرو نييلاغتربلا
 يف نامعل لظ دقف ث ةرخاتملا ىطسولا روصعلا تارتف ضعب يف
 اهقوفت اهدعب تنأ ر تامجهلا هذه تقبس يتلا ىرخألا تارتفلا
 ةيرحبلا ةراجتلا يف مكحتلا نيينعل نيينميلا عم تعاطتساو يرحبلا

 . )٢٨( نييلاغتربلا مودق ىتح كلذ ىلع رمألا لظو ،& قرشلل

 ةيراجتلا مهنفس ىطسولا روصعلا يف نيينامعلل ناك اذاو

 يدوعسملا هاورام كلذ ىلع لدي ئ ماظع ةنبابرو ةرهم نيحالم اوناك

 مزلقلاو نمبلاو جزلاو دنسلاو دنهلاو نيصلا رحب )٢٩( ةذخاون نا نم

 نأ ىلا راشأ امك ، )`٤( نيينامعلاو نييفاريسلا نم اوناك ةشبحلاو

 جيلخ نوعطقي _ مهريغ ركذي مل و _ نيينامعلا نم بكارملا لهأ

 ولبنق ةريزج لا بدنملا باب مامأ لاموصلاو ةشبحلا نيب دتمملا ةرب رب

 ةراحبلا ءالؤه ةفص ىلع ةيناث ةرم دكأو ، مزلا رحب نم (رقشغدم)

 . ٦٦١ _ ٦١٩١ ص ى جيلخلا : نوسليو دلونرأ )٢٧(

 . ٦٤ ص 4 قباسلا عجرملا )٣٨)

 ، هذخاون وأ ذيخاون اهعمجو 0 هذوخان وأ هاذخاونلا وأ هاذخان هدرفم ، يسراف ظفلا : ةذخاونلا )٣٩(

 ين فرصتملا وه هذوخانلا نأ روهشملاو . اهيلع مهؤالكو وأ اهكالم يأ نفسلا باحصأ مهو
 ةملكو . اهتدايقو اهرييستو اهيف رظنلا ىلع اريجأ ناك وأ اهكلمي ناك ءاوس اهرمأل يلوتملاو ةنيفسلا
 . ةبرعم ةيسراف ةملك يهو ٠ ديس = ادخو .3 ةنيفس = وان نم هاذخان

 : يناعلا نمحرلا دبع ،| ٢٨ ص « برعلا دنع راحبلا مولعو ةحالملا : ميلعلا دبع رونا { رظنا

 . ١٥ ص ٠ نيينامعلا رود

 م٦٨٩١ ةنس ىلوألا ةعبطلا ، توريب 0 ةيملعلا بتكلا راد ، رهوجلا نداعمو بهذلا جورم )٤٠(
 . ١٣١ ص ١ ج

٥٢٣ 



 يهو ةلافسأ) ىلا لصت مهبكارم نأو () “‘دزألا نم برع

 رحب لفاسأ يف مهدصاقم ةياغ يهو جنزلا دالب يصاقأ

 لحاس ىلا راحص نم هسفن يدوعسملا رحبأ دقو . (ئ٦) “‘جمنزلا

 ولبنق ةريزج نم م٦١٩ /ه٠٣ ٤ ماع يف رحبأ اك 7 ايقيرفا يترش
 نامع طبري يذلا فورعملا يحالملا طخلا اذه المعتسم نامع ىلا

 . )"٤( ةيقيرفا يقرش لحاسب

 نيحالملاو ةذخاونلا نم ريبك ددع ءامسأ رداصملا تركذ دقو

 مساقلا نب هللا دبع ةديبع ابأ لاخملا ليبس ىلع مهنم ركذن © نيينامعلا

 يلاوح نوتناك ءانيم ىلا لصوو نيصلا دالب ىلا رحبا يذلا ينامعلا

 ىلا برعلا تالحر مدقأ نم .7 ربتعتو 6 م٧ ٥ . /ه ١ 1 ماع

 نرقب دالبلا هذه ىلا يفاريسلا ناميلس ةلحر قبست داكتو نيصلا دالب

 ىلا ةديبع يبأ ةلحر ىلا يخامشلا راشأ دقو . (٤ث) ديزي وأ لماك
 لثم اهئاملعو نامع راجت نم هريغ ةلحر ىلا راشأ اك ، نيصلا دالب

 نيصلا دالب ىلا راجتلا رايخ نم اوناك مهنإ لاقو نوميم نب رظنلا

 راجتلا نم ءالؤه ريغ ىلا نيخرؤملا نم هريغ راشأ اك 3 )٤(
 نب ميهاربا نب هيوليعمسا هاذخانلا لثم نيينامعلا ةذخاونلاو نيحالملاو

 نامع نم ةنيفس يف م٢١٩٦ /ه٠٠٣ ماع يف جرخ يذلا سادرم
 يف يضم ناك يذلا مارح نب داشباب نب دمحمو « ولبنق ةريزج لا

 . ١٠٦١ _ ١٠٧ ص ١ ج . قباسلا ردصملا )٤١(

 . ٩ ص ٢ ج « قباسلا ردصملا )٤٦()

 . ١٠٧ ص ١ ج ٤ قباسلا ردصملا )٤٣(

 ز ثارتلا ةرازو ، طقسم ث خيراتلا ربع نامعو نيصلا نيب ةلدابتملا ةيدولا تالاصتالا : ناي نوز غناشت )٤٤(

 . ٢٢ ص ء ةيرحبلا اهداجمأ يف نامع : رماع معنملا دبع ، ٨ ، ٩ ص ،٤ م١٨٩١ ةنس ةيلوي

 )٤٥() ريسلا ٠ ةنس ثارتلا ةرازو 7 يبايسلا دوعس نب دمحأ قيقحت ٩٨٧١ ١م ‘ ج ١ ص ١٠٣٩٤ .

_ ٥٤ 



 دنكره رحب ربع نامع ىلا ةرطموس ةريزج يف روصنف نم هبكرم
 توسير ءانيم ىلا فاطملا هب يهتني ثيح دنهلا رحبو (لاغنبلا جيلخ)

 ةدع عم هبكرم يف ف جرخ يذلا جرعألا نارمع نابرلاو © نامعب

 دحأ ةاشنادرمو ؤ م٦٣٩٦ /ه٥٢٣ ماع ةدج ىلا ىرخأ بكارم
 /ه٠٣٢ ٠ ماع نيصلا نم مدق يذلا قاحساو © لفلفلا دالب ةذخاون

 نامع لصو يذلا ناواكو ، هتلومحو هكلمي بكرم رهظ ىلع م ٢
 ، (ناليس) بيدنرس نم امداق هبكرم يف م٩٢٩٦ /ه٧١٣ ماع

 ناك يذلا هاتوبك دوهجو ، سيكال نباب فورعملا دشار نب رفيجو
 عم فيرط ثداح هلو (ةرطموس ةريزج) جحمازلا دالب عم رجاتي
 . )٤٦( ينامعلا دمحمو 3 اهكلم

 ملعملا اضيأ كانه ، نيينامعلا ةذخاونلا نم ءالؤه ريغو
 ماع يف يف رفاسي ناك يذلا يكزالا حالص نب فسوي نب ريشاوخ

 رصاعملا هاذخانلاو © يدنهلا هرك وبد بكرم ىف يف ما٠١٠ /ه .. ٤

 لضفلا ينأ نب نمحرلا دبع نبا دمحم نب دمحأ مساب فورعملاو هل
 رخاوأ يف ةرهش نيينامعلا ةنبابرلا رثكأ نمو . )'٤( ىريغملا يبأ نبا
 يف ارثأ كرت يذلا دجام نب دمحأ ريهشلا نابرلا ىطسولا روصعلا
 يف دئاوفلا هباتك ربتعيو ، رهدلا دبأ اروكذم لظي فوس ةحالملا
 ةيحالملا ايفارغجلا يف انتلصو ةقيثو مهأ “‘دعاوقلاو رحبلا ملع لوصأ
 نسحأ نم هتاباتك ربتعتو 0 قالطالا ىلع ىطسولا روصعلا نم

 )٤٦( ص . م٢٨٨١ ةنس نديل { دنهلا بئاجع : كرزب ٥١ _ ٥٤ |{ ٩٠ } ٩٢٣ _ ٩٥ \} ٥8١٠٧
 ٩-۔ ١٣٣. ٥٠ :. ١٥٤ . ١٧٦ .

 قيلعتو ةمجرت . يكسفوموش رودويت رشنو قيقحت { راحبلا ةفرعم يف راهزا ثالث : دجام نبا )٤٧(

 دبع رونأ ، ٩٥ _ ٩٦١ ص ث م٩٦٩١ ةنس 7 ةرهاقلا ، بتكلا ملاع ، يمرم رينم دمحم . د
 . ١٤٠ ص عجرملا سفن : ملعلا

_ ٥٥ _ 



 سيئرب بقل كلذلو © روصعلا كلت لاوط لاجملا اذه يف بتكام
 مظانو ، يبرعلا ملعملاو { ملعملاب بقل اك 0 هذاتسأو رحبلا ملع
 دسأو 0 ايندلاو نيدلا باهشو 0 ‘‘سدقملا تيبو ةكم" نيتلبقلا

 يف نيروهشملا ةلاعملا نم ةنال عبارو ، ثويللا ثيلو 2 راحبلا
 نب ثيلو . نابأ نب لهسو .3 ناذاش نب دمحم مهو . رحبلا

 نم رخا ينامع حالم دجام نب دمحأ رصاع دقو . (ئ“) نالهك
 تناكو ، ثيدحلا موهفملاب ةيحالملا ةلصوبلا روط نم لوأ هنأ.ةيرحبلا ةحالملا ىلع دجام نبا لاضفأ نم )٤٨(

 ةيفرح ةمجرت يهو { قحلا وأ قودنصلا ينعتو ةيلاطيا ةملك ةلصوبلا ةملكو . (ةقحلا) ىمست همايأ يف
 انتلصو يتلا ةديجلا قئاثولا مدقأ (دعاوقلاو رحبلا ملع لوصأ يف دئاوفلا) هباتكو . ةيبرعلا (ةقحلا) ةملكل
 نم برعلا هغلبام ىلع ءوضلا نم اريثك يقلي هنأ اك & تاغللا نم ةغلب ةيبونجلا راحبلا يف ةحالملا نع

 مث نمو لاغتربلا رثأت ىدم ىلعو 5 داليملل رشع سماخلا نرقلا ىتح ةحالملاو رحبلا نونف يف مدقت
 كلذكو 0 صاخ لكشب يدنهلا طيحملا يفو ماع لكشب ةيبرعلا ةيحالملا ديلاقتلابو يبرعلا ركفلاب ابروأ
 باتكب رشع سداسلا نرقلا يف تفلأ يتلاو (طيحما) ىمست يتلا ةيكرتلا ةيرحبلا ةعوسوملا بحاص رثأت
 يربك ةورث اهتاذ دح يف ربتعت يتلا ةينفلاو ةيملعلا تاحلطصملا نم ريثك ىلع يوتحي يذلا دجام نبا

 صلختسيو . ةيملاعلا ةيحالملا تادشرملا هيلع يوتحت نأ نكمي امل لاثم باتكلا اذه نا اك { ةيبرعلا ةغلل
 ديلاقتلاو رحبلا روتسد ساسأ اوعضو نيذلا مه برعلا نأب ديفي ام ىرخألا دجام نبا لامعأ نمو هنم
 ناطلسلا مهلسرأ نيذلا كارتألا داوقلا دحأ ز نأ اييرغ سيل كلذلو . ثيدحلا اهموهفمب ةيحالملا

 يدنهلا لحاسلا ةنبابر لضفأ ' دجام نبا نا { مالسالا رايدلو ةيبونجلا راحبلل يلاغتربلا ؛وزغلا دصل يناعلا

 اضيأ ابيرغ سيلو 0 "‘هتمحرب هللا هدمغت ةهازنو ةردقم رشع سداسلاو رشع سماخلا نينرقلا يف يبرغلا
 دراشتير يزيلجنالا ةلاحرلا ررقي ذا ، ثيدحلا رصعلا لاوط ةعئاش ميظع راحبك دجام نبا ةرهش لظت نأ
 ةنس ندنل ةعبط ، رره فاشتكاو ايقيرفا ىلا ليبسلا) هباتك يف ماحا٢٨ط 8آ0 نوتريب

 ررقي اك ، "‘ةلصوبلا عرتخم دجام خيشلل" ةحتافلا نوأرقي ندع يف ةراحبلا دهاش هنأب "م ٦
 نونيعتسي فيدلاملا رزج وحالم ناك يضاملا نرقلا لئاوا يف هنا م١ا٨٢٩ ماع ؤ صسبسنرب

 رظنلا ضغب هب رمحألا رحبلل دجام نبا فصو نإ نارف لوقيو 0 ‘‘دجام باتك هنومسي يحالم دشرمب

 نفسلاب ةصاخ ةيبروأ تاداشرا ةبأ هينادت ال . { حيحصتلا بجوتست تلا ضرعلا طوطخ ضعب نع

 نود دقو 0 (مجعلا ربو برعلا رب) نيرحبلا نابرب بقلي انابر ناك هوباف كلذ يف ورغالو 0 ةيعارشلا

 ©| تيب فلأ نم رثكأ مضت يتلا ةيزاجحلا ةزوجرألا وه مخض فنصم ين ةيحالملا هبراجت نابرلا اذه

 ًذع دقف دجام نب دمحأ هديفح امأ ز تافلؤم ةيأ هنع رثؤي مل و } اروهشم احالم اضيأ هدج ناك

 يف اهيلا ةراشالا تدرو ةدوقفم ىرخأ تافلؤم ربغ افلؤم نيرشعو ةسمخ ىلع ديزي ام نوثحابلا هل

 . دئارفلا باتك
 سفن : ميلعلا دبع رونأ ، ٩٢٣ _ ٩٥ ، ٩٨ ، ١٠٠ ص ى راهزأ ثالث : دجام نبا ، رظنا

 : يناروح 0 ١٢“|، ٥٦٢ _ ٥٣ \ ١٧٣٩ _ :١٤ ، ١٤٤ - ١٤٥ { ١٨٨ - ٧١آ! ص “ عجرملا

 . ٢٨٢٣ ص 4 عجرلا سفن

٥٦ 

 



 { رحشلا برع نم اريدق انابر ناك ، يرهملا ناميلس ىعدي ةرهم

 ةدمعلا ىمسي يذلا فنصملا اهمهأ ةحالملا يف تافنصم ةسمخ هلو
 /ه٧١٩ ماع ىلا هفيلأت عجريو ث‘ةيرحبلا مولعلا طبض يف ةيرهملا

 ملع يف رخافلا جاهنملا" ىمسي يذلا فنصلملا اضيأ هلو . م١ ٥١١

 يف نيينامعلا ةرهش ىلع ةعطاق ةلالد لدي امم ، )٤( “‘رخازلا رحبلا

 . )}٨٠( ىطسولا روصعلا لاوط رحبلا بوكرو ةحالملا

 دجام نبا اهفلأ يتلا ةيحالملا تافنصملا هذه نكت ملو
 راشأ دقف ، ناديملا اذه يف اهعون نم ىلوألا يه يرهملا ناميلسو

 ةسمخ يلاوحب كلذ لبق يأ © ةرجهلل عبارلا نرقلا يف يف يسدقلا

 راحبلا يف اهتقو نولمعي اوناك نيذلا ةراحبلا عم يأر هنأ ىلا ، نورق
 مهتيبلاغو & (سيوسلا) مزلقلاو ندعو نامعو نيصلا نيب ام ةلصاولا
 راحبلا هذه فصو يف رتافد مهعم يأر هنا لوقي نيينامع اوناك

 نم هل ضرعتت امو حاير نم اهيلع بهي امو 0 رئازج نم اهيف امو
 اهيلع نولوعيو اهنوسرادتي) اوناك مهنأو ك ىرخأ ةيخانم فورظ
 يف اهيف امب دافتساو رتافدلا هذه نم ذخأ هنأ و { ‘‘اهيف امب نولمعيو

 . )١١( هباتك فيلأت

 يف ةرهشلاو ةردقملا نم وحنلا اذه ىلع نوينامعلا ناك اذاو

 قيرطلا نأ نم نيثحابلا ضعب لاق اذا ةبارغ الف رحبلا بوكر

 رحبلا لاجر ىلع اركح نوكي نأ داك ىصقألا قرشلا ىلا يرحبلا

 . ١٤٦ ١٤٧ ص ‘٤ عجرملا سفن : ملعلا دبع رونأ )٤٩(

 )٥٠( ج ، م٦٨٩١ ةنس ، ىلوألا ةعبطلا _ توريب ، ةيملعلا بتكلا راد { رابخألا نويع : ةبيتق نبا ٢

 ص لوالا دلجملا ٢٢٠ .

 )٥١( ص . ميساقتلا نسحأ ١٠ © ١١ .



 ماع ىتح مهيديأ يف تحبصأ تاراجتلا نأو ، مهريغ نود نيينامعلا

 نوتناك ةنيدم نوينيصلا نودرمتملا بهن انيح م٨٧٨ /ه٤٦
 نامع يحالم نأو 3 (ث") اهيف ةيبنجألا تايلاجلا ىلع اوضقو
 يحالملا يبرعلا طاشنلا راهدزا يف ةرثؤملا رصانعلا مه اوناك اهراجتو
 ىرخالا ةينامعلا يناوملاو طقسمو راحص نمف . يدنهلا طيحملا يف

 ءامسأ اندروأ نيذلا ءافكألا نيينامعلا نيحالملا نم ريبك ددع زرب

 ىصقألا قرشلا عم ةيرحبلا ةراجتلا ىلع اورطيس نيذلاو مهضعب
 لب نييفاريسلا نم ةراهم رثكأ اوناكو 3 (©") ةيقرشلا ةيقيرفاو
 ةيراجتلا قرطلا مظعم ىلع نورطيسيو مهيلع نوقوفتي اوناكو
 يف راحبلا نونف يف ةماع نيملسملا رهمأ : اوناك مهن .ل ةيرحبلا

 . )٥٤( : ط _ ول روصعلا

 نم ايرحب ادلب نامع تحبصأ نأ هلك كلذ نع جتن دقو

 ةراجتلا قرط يقتلت تناك اهيفف ، ىطسولا روصعلا يف لوالا زارطلا
 ةلمحم يتأت اهريغو دنهلاو نيصلا بكارم تناك اهيلاو © ةيملاعلا
 جيلخلا نم ةمداقلا نفسلا رمت تناك اهنمو { (ث) ةراجتلا عاونأب

 دوهيلا راجتلا يتاي ناك اهيلاو & )٠٦( ايقيرفا يقرشو ندع نمو
 مث ةلبألا ىلا تارفلا رهن مث ةيكاطنا قيرط نع ابروأ نم نومداقلا
 وأ ةينادهرلا دوهيلا ءالؤه لاقي ناكو ، نيصلاو دنهلاو ندع ىلا

 . ٢٣ ص عجرملا سفن : رماع معنملا دبع ، ١٣٩ _ ١٤٠ ص ١ ج ي ردصملا سفن : : يدوعسملا )٥٦٢(

 )٥٢( ص 4 عجرملا سفن : رماع معنملا دبع ٢٧ .

 )٤ ٥) قباسلا عجرملا ٤ ص ٦٤ . يبرعلا مالعالل ءارهزلا ، مالسالا خيرات سلطأ : : صنؤم نيسح ©

 ص آ م٧٨٩١ ةنس لرألا ةع ةعبطلا { ةرهاقلا ٣٩٥ .

 )٥٥( ج ردصملا سفن : يدوعسملا ١ ص ١٤٢ .

 )٥٦() ,ج » قباسلا ردصملا ١ ص ١٠٥ - ١٠٧ .

_ ٥٨ 



 نامع نا لب 0 (ث') “‘ةرجهلل ثلاثلا نرقلا يف كلذو ى ةيناذارلا

 نم نيردحنم ربلا نوكلسي اوناك نيذلا راجتلا ضعبل يقتلم تناك

 كلذو © نيصلا ىلا مث نامع ىلا اهنمو ةرصبلا ىلا ايسا يف دنقرمس

 هجوتلا نم راجتلا ءالؤه عنمت ةيسايس تابارطضا كانه تناك ام اذا

 . )٢٨( نيصلا ىلا اسأر دنقرمس نم

 ةيملاعلا ةراجتلا قرطل ىقتلم تحبصأ دق نامع تناك اذاو

 ةيسيئرلا ةيمامألا تاطحملا تناك ةماهلا اهيناوم ناف ، وحنلا اذه ىلع
 مهأ نم تحبصأو ءيناوملا هذه ترهدزا كلذلو ، قرطلا هذهل

 ةعبرالا نورقلا يف ةصاخو ىطسولا روصعلا لاوط ةيراجتلا زكارملا
 امو حابرأ نم ءيناوملا هذه هينجت تناك امل ةجيتن ، ةرجهلل ىلوألا

 وأ اهيلا ةدراولا ةراجتلا ىلع بئارضو سوكم نم هلصحت تناك
 م٩٢٩ /ه٧١٣ ماع نامع ناطلس ذخأ دقف 0 اهنم ةرداصلا

 غلبم نامع ىلا هتنيفسب مدق نيح كرزب نم _ لاثملا ليبس ىلع

 نمل كرتو ، علسو ةعتمأ نم اهيف ام ىلع روشعك رانيد فلأ ةئاتس

 مل و اهيف مهحماس رانيد 7 ةئام وحن غلبت اروشع راجتلا نم اهيف
 { (٨‘}})““هيلع فقوي مل و روشعلا نم قرسام ىوس" مهنم اهلصحب
 ام غلب نامع ىلا بيدنرس نم رخا نابر ماعلا سفن يف درو اك
 )٦٠ رانيد فلأ ةئاتس هتعاضب ىلع روشع نم هنم ذخأ

 ملاعلا نادلب ىنغأ نم نامع تحبصأ نأ كلذ نع جتنو

 ، ةدير وبأ يداهلا دبع دمحم . د بيرعت { يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةيمالسالا ةراضحلا : زتم مدا )٥٧(
 . ٣٧٢ ص ٢ ج ٤ خيرات نودب ، ةسماخلا ةعبطلا ، توريب . يرعلا باتكلا راد

 )٥٨( ج : ردصملا سفن : يدوعسملا ١ ص ١٤١ .

 )٥٩( ص ث ردصملا سفن : كرزب ١٣٠ .
 )٦٠( قباسلا ردصملا ٤ ص ١٣٣ .



 هعفدت تناك ام كلذ ىلع لدي ، ىطسولا روصعلا يف يمالسالا
 ماعلا كلذ يف امل تعفد دقف & م١٥٨ /ه٣٢٢ا٧ ماع دادغبل ةواتا نم

 نييالم ةعبرأ لداعي ام وأ © )٦١( ابهذ رانيد فلأ ةئامثالث غلبم

 نامع بحاص هادهأ ام اضيأ هيلع لدي اك 4 مهرادلا نم فصنو

 بيراحم اهيلا ىدهأ دقف م٩٢٠١ /ه ٤٢٠ ماع دعب ةبعكلا ىلا

 3 ماكحالا ةياهن يف ةيضف ليدانقو ، ةضف راطنق نم ديزأ بارحملا ةنز

 ذخأ رثإ كلذو 0 اهباب لباقي امم ةبعكلا فوج يف بيراحملا ترمسو
 نم ةبعكلا يلحل ينسحلا رفعج نب نسحلا حوتفلا يبأ ةكم ريمأ
 جاور ىلإو نامع ىنغ ىلا ريشي امم & (٦؟) “‘اهريغو بيراحملا
 ةجيتن الا لاحلا ةعيبطب كلذ نكي مل و & ةيداصتقالاو ةيداملا اهتلاح

 ةيداصتقالا ةطشنألا عاونأ رئاسو يرحبلاو يراجتلا اهطاشنل

 علس نم اهسفن نامع هجتنت تناك امل ةجيتنو © )٦٣( ىرخالا

 . نيحلا كلذ يف ملاعلا لود فلتخم ىلا اهردصت تناك ةماه

 نابللا ىلا ةجاحب ناك طيسولاو ميدقلا ملاعلا نأ فورعملا نمف

 ترهتشا دقو & روصقلاو سئانكلاو دباعملا يف همادختسال (روخبلا)

 ةقطنملا ةصاخو ةميدقلا روصعلا ذنم ةعلسلا هذه جاتناب نامع

 رصع تلت يتلا ةبقحلا كلت يف ةغلاب ةيمهأ اهل ناك يتلا ةيبونجلا
 ايراجت ءانيم حبصأ يذلا مرهمس ءانيم اهيف ئشنأ دقف ، ردنكسالا

 (ةلالص يف) طابرم ءانيم اهب ناك اك دنهلا ىلا ةرفاسملا نفسلا همؤت

 نودب 3 دادغب يبنتملا ةبتكم 0 ةبذادرخ نبال كلامملاو كلاسملا باتك نمض 0 جارخلا : ةمادق نبا )٦١(

 . ٢٤٩ ص 0 خرات

 ةنس تيوكلا ، لسالسلا تاذ ث “‘كلامملاو كلاسملا'أ هباتك نم 0 برعلا ةريزج : يركبلا )٦٢(

 . ٤١٣ ص ٤3 ردصملا سفن : يريمحلا آ ٣٨ ص ما٧٩ا٧

 . ٨٤ _ ٨٥ ص ث عجرملا سفن : زلي ام )٦٣(
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 اسأر ةمداقلا نفسلا اهب رمت تناك يتلا ةيبرعلا يناوملا لئاوأ نم وهو

 امهنم ردصي اناك طابرمو مرهمس نأ كلذ ، (ثث) دنهلاو نيصلا نم

 ةراجتلا دومع لثمي ناك يذلاو 0 رافظ هجتنت يذلا نابللا وأ روخبلا

 تناك يذلاو 9 مدقلا ذنم ةيبرعلا ةريزجلا بونج لك يف يساسألا
 {© )©٦( برعلا دالب نم ةقطنملا هذه يف هجاتنا يف ىلوالا ربتعت رافظ

 . )}“٦( ابرغو اقرش ملاعلا لود ىلا هردصتو

 اذه ىلع ةيملاعلا ةراجتلا يف تكراش دق نامع تناك اذاو

 }٦( ؤلؤللاو رومثاو روخبلا لثم ةماه علسل ةردصمك وحنل
 ةلمح اهيتات تناك يتلا نفسلا راظنأ طحم اضيأ تناك اهناف ، اهريغو

 توقايلاو جابيدلاو ؤلؤللاو جاعلاو نارفعزلاو كسملاو روطعلاب
 نازريخلاو صاصرلاو ديدحلاو ربصلاو ليجرانلاو سونبألا بشخو
 نم يتأي ناك امم كلذ ريغو لفلفلاو رولبلاو لدنصلاو فزخلاو
 . ٦٨( ايقيرفا يقرشو دنهلاو نيصلا

 اهسرامت تناك يتلا دراولاو رداصلا ةراجت لا راشأ دقو

 نا لاقف . نييفارغجلاو ةلاحرلا نم: هريغو رجاتلا ناميلس ،} نامع

 )٦٤( ص ، عجرملا سفن : رماع معنملادبع .١٠ © ٢٢ .

 راد ، يواجبلا دمحم يلع قيقحت ، عاقبلاو ةنكمألا ءامسأ ىلع عاللمالا دصارم : قحلا دبع نبا )٦٥(
 ىلا ةلحر : سبليف لدنو ، ٩٠٤ ص ٢ ج ش م٤٥٩١ ةنس ، ىلوالا ةعبطلا { توريب ث ةفرعملا

 . ١٠١ ، ١٠٦١ ص ى م١٨٩١ ةنس ،‘ طقسم ، ثارتلا ةرازو { هللا دبع نيمأ دمح ةمجرت { نامع

 )٦٦( ةرهاقلا ةعماج ةبتكمب ةروصمو ديلا طخب ةخسن 0 قافآلا قارتخا يف قاتشملا ةهزن : يسيردالا &
 ص ٣١ ، ج « ىشعالا حبص : يدنشقلقلا ٥ ص ١١ .

 ةريزج : يركبلا & ٣٢ ص : يرخطصالا ،\| ١٠١ ص ١ ج بهذلا جورم : يدوعسملا )٦٧(

 . ٢٩٩ ص ١ ج : ةطوطب نبا & ٣٢٥ } ٣٦ ص { برعلا

 )٦٨( ةنس ى ةيناثلا ةعبطلا 3 ليرب { نديل . ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ : يسدقملا ١٩٦٧م ،
 ص ٩٧ .
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 نامعو ةرصبلا نم جرخت تناك ةراجتلا داومو ةعتمألا مظعم
 ميدقلا نمزلا ذنم ةينيصلا نفسلا يت ًأتف ؤ فاريس ةنيدم ىلا امهريغو

 نامع لحاسب ةرام دوعت مث 0 ءانيملا اذه نم عئاضبلا نحشتل
 ادادعتسا نؤملاو ءاملاب دوزتت يك طقسمو راحص دنع فقوتتو

 نا لاقي ناك كلذلو 0 )>٩“٦( نيصلاو دنهلا دالب ىلا ةليوطلا ةلحرلل

 . )}٧٠( دنهلا يف امدقو ةيبرعلا ةريزجلا يف امدق طقسمل

 اهيناوم ىلاو نامع ىلا ىرخأ ةرم اهريغو نفسلا هذه دوعتو

 هذه تمحدزا كلذلو ‘ عئاضبلاو علسلاب ةلمحم راحص ةصاخو

 نبا لاق ىتح بناجالا راجتلا نم اهيلا نيدفاولاب تاذلاب ةنيدملا

 ىصحي ال ام ةراجتلاو راجتلا" نم اهب ناك هنا اهنع لقوح

 عيمج اهيلا بلجي ناك هنا اضيأ يريمحلا اهنع لاقو 3 )٢١( ‘ةرثك

 لكل علسلا عاونأ رئاس نولمحي راجتلا ناك اهنمو & نهملا عئاضب
 نيصلا بكارم رفاست تناك اهنمو 0 ‘‘نيصلاو دنهلا دالب ىلاو ةدلب

 طاشنلا اذه انيأر نأ دعب ةيارغال كلذلو . )"٢( ميدقلا نمزلا يف

 نم ةروهشملا هتلوق يسدقملا لوقي نأ } مظعلا يراجتلاو يحالملا

 لوقي نأو © )٢( ‘‘رصم وأ نامع وأ ندعب هيلعف ةراجتلا دارأ
 يناوملا راهدزا ىدم ىلع نايع دهاش ناك يذلا يلاغتربلا اسوبراب
 عسوأ ةراجت نآلا ىتح فرعي مل هلك ملاعلا نا ةيبونجلا ةيبرعلا

 سفن } يناروح 0 ١٥ _ ١٦١ ص ث ١٨٤٥ ةنس سيراب ، خيراوتلا ةلسلس : رجاتلا ناميلس )٦٩(

 . ٢٠٨ ص ء عجرلا
 )٢٠( ص ث عجرملا سفن : سبليف لدنو ١٠ ٨ ١٤ .

 ©آ ١٩٧٩ ةنس ا توريب 0 ةايحلا ةبتكم . كلامملاو كلاسملا وأ ضرألا ةروص باتك : لقوح نبا )٧١)

 . ٤٥ ۔ ٤٤ ص

 )٢٢( ص . ردصملا سفن : يريمحلا ٢٥٤ _ ٢٥٥ .

 )٢٢( ص ث ردصملا سفن : يسدقملا ٢٥ .
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 يف زتم مدآ لوقي نأو { (٢ئ) “‘ىنغأ وأ ناكملا اذه ةراجت نم
 ةكلمملا ءيفارم ربكأ ندعو فاريسو نامع نا ثيدحلا رصعلا

 يف اهيلت زمرهو لبيدلاو ةرصبلا ناو ، يدنهلا طيحملا ىلع ةيمالسالا
 . )٢٥( ةيمهألا

 يفارغجلا اهعقوم نم نامع تدافتسا فيك يعم ىرت اذكهو

 ةراجتلل يسيئرلا نايرشلا ناك يذلا يبرعلا جيلخلا لخدم ىلع ماهلا
 روصعلا لاوطو ةميدقلا روصعلا ذنم برغلاو قرشلا نب ةيلودلا

 8 يرحبلا يراجتلا اهلوطسأ نامع تأشنأ فيكو 9 ىطسولا

 مهيف غبنو { راجتلاو ةذخاونلاو ةنبابرلا رهمأ نم اهلهأ راص فيكو
 يف نامع تمهاس فيكو { مهضعب ءامسأ خيراتلا دلخ ريبك ددع

 ] ساحنلاو نابللاو روخبلاو رملا نم هردصت تناك امي ةيملاعلا ةراجتلا

 ريبكلا يراجتلا طاشنلل ةجيتن اهضرأ ىلع ةايحلا ترهدزا فيكو
 مهيناوم يف ةيراجتلا نفسلا لابقتسا يف ءاوس اهؤانبأ هسرام يذلا
 ملاعو ميدقلا ملاعلا يف ةيراجتلا زكارملا مظعأ نم تناك يتلا ةماهلا
 ةراجتلاو ةيرحبلا ةحالملاب لاغتشالا يف وأ . ىطسولا روصعلا
 قرشلا نادلب نم علسلا داريتسال ةرومعملا نادلب ىصقأ ىلا باهذلاو

 امم . طسوتملا رحبلا رصوحو ابروأ نادلب علسب اهتلدابمو ىصقألا

 دح ىللا ةيداصتقالا مهت ايح شعن أو لاومألا نم اريثك مهيلع رد

 . ريبك

 (٧)طابترالا لك ةراجتلاب اطبترم مالسالا راشتنا ناك اذاو

 . ٢٧٤ ص ث عجرملا سفن : نوسدفاد )٧٤(

 )٧٥( ج ض يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةيمالسالا ةراضحلا ٢ ص ٤٣٢٧ .

 (٢٦1) . 39ح : 7 ح 0 اا , م 1968, م. .| ,
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 مهزربأو نيحالملاو راجتلا طشنأ نم انيأر اك نوينامعلا ناك اذاو
 ةنامأ مهفاتكأ ىلع اولمح مهنأل ارظنو ، ىطسولاو ةميدقلا روصعلا يف
 اراجت اوناك ءاوس ، هيلا اولصو ناكم لك يف مالسالا ىلا ةوعدلا

 نذا ث ةماع مالساللو ةصاخ مهبهذمل ةاعد وأ ملع بالط وأ
 متاخلا نيدلا اذه رشن يف دسالا بيصنب اومهاس مهنا انلق نا بجعال

 يقرش بونجو دنهلا دالب يف ةصاخو ةرومعملا ءاحنا نم ريثك يف
 . ريبك ليصفت للا جاتحي لوقلا اذهو . ايقيرفا يقرش يفو 0 ايسا

 دالب ف مالسالارشنو ةراجتلاو ةحالملاو نوينامعلا _ ٣

 : فيدلاملا رزجو بيدنرسو دففا

 دنهلا دالب يف مالسالا رشنب نيينامعلا مايق ىلا لخدملا ناك

 انيار كلذلو ؤ يراجتلاو يحالملا طاشنلا وه رزج نم اهرواج امو
 هرهاظمو طاشنلا اذه نع ثيدحلاب أدبن نأ نسحتسملا نم هنأ
 ىلا مث مالسالا رشن ىلا ىرخألا لماوعلا نم هريغ عم ىدأ فيكو
 نأ ىلا ةيادبلا نم ريشنو ث دالبلا اذه يف ةيمالسا تانطلس مايق

 نادلبلاو لودلا لك عم مظع يراجتو يحالم طاشن اهل ناك نامع

 ىلوأو © نيصلاو نامع نيب عقي يذلا ةراجتلا قيرط يف عقت يتلا
 . لاحلا ةعيبطب دنهلا دالب يه نادلبلا هذه

 ام ىلا دنهلا عم يراجتلاو يرحبلا ينامعلا طاشنلا دوعيو

 نيينامعلا نفس نأ كلذ ى داليملا لبق ام ىلا لب { مالسالا لبق

 ةديحولا نفسلا يه تناك برعلا ةريزج بونج ناكس نم مهريغو
 ىلع ةريبك ةيلاج دنهلاب مهل تناكو & يدنملا طيحملا بابع رخمت يتلا

_ ٦٤ 

 



 وأ هتيبرع دونهلا اهامس يتلا يهو ، سودنهلا رهن برق اهلحاوس
 هلوطسأ دئاق ينودقملا ردنكسالا لسرأ املو ، برعلا يأ ، كاتبرع
 ناركم) ايزوردج لحاوسب دجو . دنهلا رحب فاشكتسال كراين

 ىلعو © دهعلا كلذل ةيبرعلا ةحالملا دوجو ىلع ةلاد اراثآ (دنسلاو
 ةيبرع ءامسأ يأر هنأ كلذ نم . نيحلا كلذ يف كانه برعلا ذوفن
 هدشرأ ايبرع انابرو ةيبرع انفس يأر امك 0 ندملا ضعب ىلع تقلطأ
 تاملكب عمس اك ، رحبلا كلذ يف نفسلا هكلست ىل يتلا كلاسملا ىلا
 رهن نم ةبرقم ىلع لحاسلا دنع ىدتهاو © ةريزج ةملك لثم ةيبرع
 كاتبرع مساب مهيلا انرشأ نأ قبس نيذلا موقلا لا (دنسلا) س ودنهلا

 برعلا يدي اب تناك يدنهلا رحبلا يف ةحالملا ن اب ديفي امب هتيبرع وأ

 برع ةصاخو برعلا ةرطيس ترمتسا دقو . )٢٢( داليملا لبق

 ةلودلا مايقو مالسالا روهظ ىتح دنهلا رحب يف ةحالملا ىلع بونجلا

 ايسا ءاحنأ نم ريثك ىلع اهذوفن تطسب يتلا ةيوقلا ةيمالسالا

 دنسلا دالب يهو اهتاذ دنهلا دالب نم اريبك اءزج تحتفو ايقيرفاو
 برعلا نيب لاصتالا لعج امم ، ناتسكاب ةيروهمج نآلا فرعي اميف

 . اريثأت دشأو ىوقأ دونهلاو

 ديطوت ىلا ةسام ةجاح يف تناك دنهلا دالب نأ عقاولاو
 يف تناك دنهلا نأ ذا & ةصاخ نامعبو ةماع برعلا دالبب اهتاقالع
 اك نامع نم اهيتأي ناك يذلا (روخبلا) نابللا ىلا ةديدش ةجاح
 اضيأ ةديدش تناك يقيرفالا جاعلا نم اهتجاح نأ امك ، لوقلا قبس
 ىلا ايقيرفا يقرش لحاس نم جاعلا اذه لقنت نامع نفس تناكو

 هنم كلهتست دنهلا تناكو . دنهلا دالب ىلا اهنمو الوأ اهسفن نامع

 )٧٧) ص 4 عجرللا سفن : نايج ٢٥ { ٤٤٩ 8 ٤٠ .
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 دونلا عانصلا نكلو 0 لايفأ نم اهيف امم مغرلا ىلع ةريبك تايمك
 هتنويلب زاتمي ناك هنأل مهلايفأ جاع ىلع يقيرفالا جاعلا نولضفي اوناك
 تناك يتلا سورعلا رواسأ هنم نوعنصي اوناكف ] هليكشت ةلوهسو

 اوناك اك ، فتكلا ىلا مصعملا نم جاعلاب ىلحتت نأ ديلاقتلا متحت

 جنرطشلاو بارخلاو رجانخلاو فويسلا ضباقم اضيأ هنم نوعنصي
 . )٧٨( كلذ ريغو

 تناك يتلا ةيبرعلا لويخلا ىلا ةجاح يف اضيأ دنهلا تناكو

 تناك دقف , )٩( صوصخلا هجو ىلع رافظ نمو نامع نم اهيتأت

 رثكأل اهيف راطمألا طوقسل ارظن اهيعارم ةرثكب زاتمت تلازالو رافظ
 لويخلا ةراجتو ةيبرتل ازكرم اهلعج امم ، ةنسلا يف رهشأ ةثالث نم

 ثلاثلا نرقلا يف ولوب وكرام ظحال دقو . ):٨( دنهلا دالب عم
 ةيراجت ةقالع مهأ تناك اهنا لاقو 0 ةراجتلا هذه ةيمهأ داليملل رشع
 . )٨١( دنهلاو نامع نيب

 ، حلبلاو لويخلاو نابللا نامع نم يرتشت دنهلا تناك اكو

 روطعلاو لباوتلاو ةشمقألاو { ةديجلا دنهلا ناطقأ اهعيبت تناك دقف
 دقف . نفسلا ءانبو ةعانصل مزاللا “‘دنهلا زوج ليجرانلا بشخو

 ثيح اهعئاضب و اهتعتمأب لبيدلا ءانيم دصقت نيينامعلا بكارم تناك
 ةيدنهلا ةيرطعلا هوافألاو بايثلاب ةلمحم دنهلاو نيصلا بكارم دجت

 . )٨٦( “‘ةريثك مهلاومأو راسي لهأ مهنأل افازج كلذ نورتشيف

 )٧٨( ص } م٦٨٩١ ةنس ث ةرهاقلا { ةيبرعلا ةضهنلا راد { ةيمالسالا ةولك ةنطلس : يكلام ناميلس ٨٦ ، ٨٧ .

 )٢٩( ايفارغجلا باتك : ديعس نبا ٠ ص ١٠٦ \، هتلحر ، ةطوطب نبا ٤ ج ١ ص ٢٨٥ .

 )٨٠) ةنس ، طقسم . ثارتلا ةرازو 5 رافظ ةنيدمل ةسارد : اتسوك ولواب ١٩٨٤م ٤ ص !١.|} ٧٠ .

 )٨١( ج ث عجرملا سفن : زتم مدا ٢ ص ٢٤٨ .

 )٨٦٢( ص .ردصملا سفن : يريمحلا ٢٤٩ “}{ ٢٥٠ .

 س ٦٦



 سبالملا ءادترا نولضفي اوناك رافظو تاهلقو راحص لهأ نأ كلذ
 زرالا وه مهؤاذغ ناك اك 0 دنهلا نم دروتسملا نطقلا نم ةعونصملا

 . )٨٢( يدنهلا

 لحاسلا وهو رابالام لحاس دصقت ةينامعلا نفسلا تناك
 نم هيلا انرشأ امب ةلمحم نامع ىلا دوعت ثيح دنهلا دالبل يبرغلا
 رودملا جرتألاو جرانلا رجش نم اضيأ هتبلج ام بناجب { علس

 لوالا عونلا اوعرزو نوينامعلا ماق ثيح (دنهلا زوج) ليجرانلاو
 حنرانلا ةعارز تلقن مث 0 ةرجهلل ةئامثالثلا دعب مهدالب يف يناثلاو

 ضعب هركذت ام كلذ ديؤي & ماشلاو قارعلاو ةرصبلا ىلا نامع نم
 /ه٢٢٣ )٣٢٠ رهاقلا يسابعلا ةفيلخلل ناك هنأ نم عجارملا

 نم هيلا لمح يذلا رجشلا اذه هيف سرغ ناتسب (م٤٣٩ _ ٩٢

 وهو يناثلا عونلا امأ . (٨ئ) دنهلا ضرأ نم لمح امم نامعو ةرصبلا
 مهدالب ف هوعرزو دنهلا نم نوينامعلا هدروتسا دقف ليجرانلا رجش

 رشع يداحلا نرقلا يف نامع يف ورسخ رصان ةلاحرلا هآرو انلق اك
 عرزت تناك ةرجشلا هذه نأب ةطوطب نبا ركذ اك { (٨ث) داليملل
 {© `٨( داليملل رشع عبارلا نرقلا يف يأ ١ هرصع يف رافظ يف اضيأ

 حارلا لثم ىرخألا دنهلا تاتابن نم ريثك اضيأ رافظ يف رهظ اك
 . )"٨( لبنتلاو

 © نامعو دنهلا نيب ةعساولا ةيراجتلا تاقالعلا هذهل ارظنو

 . ٢٨٥ . ٢٨٦ }، ٢٩٦ ص ١ ج ٤ هتلحر : ةطوطب نبا )٨٣(

 . ٣٠٦ ، ٣٠٧ ص ٢! ج .عجرملا سفن : زتم مدآ )٨٤(
 . ٢٤٦ ص 4 عجرملا سفن : يناروح )٨٥(

 )٨٦( ج ..ردصملا سفن : ةطوطب نبا ١ ص ٢٨٨ .

 )٨٧( ج ! ردصملا سفن : يدنشقلقلا ٥ ص ١٦ .
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 { دنهلا دالب ىلا نامع نفس لوصو ركذ رداصملا يف رركت دقف

 عبارلا نرقلا لئاوأ يف كرزب ريشي ذا . نامع ىلا دنهلا نفس لوصوو

 وأ راوبدنس نيب نفسلا تالحر ىلا داليملل رشاعلا /ةرجهلل

 نم كلذكو . نامع نيبو (يابمب يبونج ، لوشت) ، روميص
 يف توسير ءانيم ىلا اهنمو دنهلا دالب ىلا (ةرطموس يف) روصنف
 دنهلا نفس رثكأ نأ ىلا يومحلا توقاي ريشي اك 0 )٨٨( نامع

 ةئاسمخلا دعب رصمت يذلا ناكسلاب لهآلا رماعلا تاهلق ءانيمب وسرت

 يرحبلا يراجتلا طاشنلا ىلا ةطوطب نبا ريشي اك 3 )٨٩( ةرجهلل
 ةنيدم ناطلس ليوكب ناطلسلا نإ لوقيف نامعو دنهلا نيب لدابتملا
 نآلا ىمست يتلاو طوقيلاق لامش رابلملا لحاس ىلع عقت يتلا نتفرج
 & )©٠٠( نماو سرافو نامع ىلا رفاست ةريثك بكارم هل 0 رونانك
 نفسلا لوصو دنع حرفلا دشأ نوحرفي اوناك نامع لهأ نأو

 ت أي امم مهتشيعم و ةراجت لهأ ! مهنال { مهدالب ىلا دنهلا نم ةمداقلا

 . )١}٨( ““يدنهلا رحبلا يف مهيلا

 نم ةمداقلا نفسلا لوصو ىلا اضيأ ةطوطب نبا ريشيو
 ةياغ نولذبي اوناك رافظ ماكح نإ لوقيو 0 رافظ ىلا طوقيلاق

 ةلماعم مهتلماعمو مهماركاو نفسلا هذه ةنبابرب بيحرتلا يف مهدهج

 يف نورحبيف لحاسلا ىلا هديبع لسري مكاحلا ناك دقف . ءارمألا

 ةلماكلا ةوسكلا مهعمو" ةمداقلا ةنيفسلا ىلا (براق) قوبنص

 وهو يناركللو ، سيئرلا وهو نابرللو هليكو وأ بكرملا بحاصل
 )٨٨( ص .دنهلا بئاجع ٩٠ . ١٤٤ .

 )٨٩( ج . نادلبلا مجعم ٤٤ ص ٣٩٢ .

 )٩٠( ج : ةطوطب نبا ةلحر ٢ ص ٦٤٢ .

 )٩١( ج ، قباسلا ردصملا ١ ص ٢٩٦ .
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 برضتو ٠0 اهنوبكريف سارفأ ثالثب مهيلا ىت ؤيو . بكرملا بتاك

 © ناطلسلا راد ىلا رحبلا لحاس نم قاوبألاو لابطألا مهمامأ

 نم لكل ةفايضلا ثعبتو ث دنجلا ريمأو ريزولا ىلع نوملسيف
 نولعفي مهو 0 ناطلسلا رادب نولكأي ثالثلا دعبو 0 اثالث بكرملاب

 . )٠٨٢( ‘“بكارملا باحصال ابالجتسا كلذ

 ةديدعلا دنهلا يناومب وسرت ةينامعلا نفسلا تناك لباقملابو

 لحاسلا ىلع عقت اهلكو & نتفرجو ةيابنكو انيردنفو هنات ءانيم لثم
 نونأي نوينامعلا ناكو . )"٢( رابلم لحاسب ىمسملا دنهلل ينرغلا
 يف نولكوي يتلا ىرحألا عئاضبلاب وأ مهعئاضبب ءيناوملا هذه ىلا

 نولقنيف © قارعلا لهأل ءالكو نولمعي مهضعب ناك ذإ 0 اهعيب

 . )١٩٤( قارعلا ىلا دنهلا علسب نودوعيو دنهلا ىلإ مهعئاضب

 اهانب يتلا لزانملا ضعب دوجو طاشنلا اذه مهيلع لهس اممو
 ناكو 0 دنهلا دالبل يبرغلا لحاسلا ىلع مهريغو نيينامع نم برعلا

 هبشأ اهلعج امم { ليم فصن رخآلا نع دعبي لزانملا هذه نم لك

 ابلط برعلا ةلاحرلاو راجتلا اهمؤي ناك { ةريغص ةحارتسا تاطحمب

 مهتالحرل هيلا نوجاتحي ام رئاسو بارشلاو ماعطلاب دوزتلاو ةحارلل
 يدأ اك { (٢ث©) ليوطلا لحاسلا اذهب رورملا مهيلع لهس امم ةلبقملا
 . ةظوحلم ةجردب يراجتلا مهطاشن ةدايز ىلا

 ضرأ ىلع دجاوتلا ىلعو طاشنلا اذه ةدايز ىلع مهناعأ دقو
 )٩٦( ج 3 قباسلا ردصملا ١ ص ٢٨٥ } ٢٨٦ .

 (٩٣) ص 4 ردصملا سفن : يسيردالا ٧٢٣ ، ص 4 ردصملا سفن : ديعس نبا ١٧٠٠١ & ١٦٠ .

 )٩٤( ةنس 9 قارعلا } لسالسلا تاذ ةبتكم © يسابعلا رصعلا يف قارعلا ةراجت : يرسملا نيسح ١٩٨٦٢م ©

 ص ٧٩ .

 )٩٥( ج ردصملا سفن : ةطوطب نبا ٢! ص ٦٢٣٨ } ٦٣٩ .
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 مودقلا ىلع برعلل لحاسلا اذه ماكح ضعب عيجشتو بح . دنهلا

 لاثملا ليبس ىلع ةطوطب نبا ركذيف . مهدالب يف نكسلاو لمعلاو
 نفس تناكف ، برعلا راجتل هدالب حتف طوقيلاق ةنيدم ناطلس نأ

 ءالؤه اعمجم تناك يتلا هدلب ىلا يتأت سرافو نملاو نامع لهأ

 ناليسو ةواجو نيصلا دالب نم نيمداقلا راجتلا نم مهريغلو راجتلا
 يف مهب نيعتسي ناكف برعلل ابحم ناك هنأ اك ، (فيدلاملا) لهملاو
 نسحلا يبأ ديسلاب فرعي ايبرع اريمأ لسرأ هنأ اك 5 هنيواودو هلامعأ

 { )`٢( مهف هتبحمل ‘‘برعلا نم هيلع ردق نم اهب بلجتسي لاوماب
 ةمجلا دئاوفلاب هتيعر ىلعو هيلع دوعي لاحلا ةعيبطب مهطاشن ناك ذا
 ( . ريفولا لاملاو

 ديازتملا ينامعلا يراجتلا طاشنلا اذه وأ رمألا اذه روطت دقو

 ءيناوم يف نيينامعلا راجتلا نم ريثك رارقتسا ىلا ، دنهلا ضرأ ىلع
 لزانملا اهيف اونبو ، يناوملا هذه ينكس يف سودنهلا اوكراشو دنهلا
 اهنا لاقو ةطوطب نبا اهآر يتلا ةمخضلا باوبألا تاذ ةليمجلا
 ةسفانم كلذ يف اوسفانتو ةعئارلا دجاسملا اونب اك © ةنيدم باوبأك
 . )٩٧١( اه رواجملا اهدجسم راد لكل راص ىتح ةدومحم ةديدش

 ىلع تلجت يتلا نارمعلاو ءانبلا يف ةطشنلا ةكرحلا هذه نع جتنو
 هذه تدب نأ { نيملسملا راجت نم مهريغو نيينامعلا راجتلا يديأ
 جتن اك 9 )٢٨( ةرامعلا ةحضاو 9 رهظملا ةنسح . ءانبلا ةنقتم ندملا

 ترثك نأ دعب تلوحت رودلا هذه نأ وهو ، ريطخ دج رمأ اهنع
 نولعجيو نوينامعلا راجتلا اهمؤي ناك ةيراجت زكارم ىلا تقصالتو

 . ٦٥٢٠٠ ص ٢ ج ! قباسلا ردصملا )٩٦(
 )٩٧( قباسلا ردصملا ٤ ج ٢ ص ٦٢٠0 .

 )٩٨( ص 3 ردصملا سفن : يسيردالا ٧٣ \، ص ردصملا سفن : ديعس نبا ١٠٥ ، ١٦٠ .
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 هذه رهشأ نمو 3(٢٠؟}) نزاخلا اهيف نوذختيو ءالكولا اهيف

 . انيردنفو روميصو لبيدلا : زكارملا

 © دنسلا رهن بونج عقي يذلا ماهلا يراجتلا لبيدلا ءانيم امأ
 اذه نودصقي اوناك نامع راجت نأ عجارملاو رداصملا ضعب ركذتف

 اوحبصأ ىتح نيملسملا نم مهريغو مه هيف اورثاكتو ء ءانيمل
 نولكشي نامع راجت ناكو © ددعلا ةريبك ةيبرع تايلاج نونوكي

 نيذلا نويسيئرلا راجتلا مه اوناكو { تايلاجلا هذه يف ددع ربكأ
 اذه يف مهئاقب ةدم لوطو ةرثكل ارظنو . لبيدلا لهأ مهيلع دمتعي

 حبصأ ىتح اهلهأ نم ريثك نيب ةيبرعلا ةغللا ترشتنا دقف 0 ءانيملا

 يف اضيأ نوينامعلا دجاوت اك . )٠٠٠( ‘“يبرع يدنس مهمالك
 ملاع يف نوروهشمو رابك مالعأ مهنيب نم ناكو ث ةروصنملا ءانيم
 ىلع رحلا ينأو & بدنج نب لضفلا لثم © ملعلاو ةلحرلاو ةراجتلا
 اولحر نيذلا مساقلا نب هللا دبع ةديبع يبأو © يربنعلا نيصحلا نب

 . )}١( نيصلا دالب ىلا مهثلاث لحرو 0 ةكم ىلا اهنم

 ءانيم يف نوينامعلا دجاوت دقف © ةروصنملاو لبيدلا بناجو
 ماع يدوعسملا دهاش دقو . ةريبك ةنطوتسم هيف اونبو روميص

 بناج ىلا مضت تناك اهنا لاقو ةنطوتسملا هذه م١٦١٩٦ /ه٤٠٣
 نم اومدق نيذلا ددجلا نيدفاولا نم فالا ةرشع نم اوحن نيينامعلا
 ىلا ةفاضالاب ، اهريغو دادغبو ةرصبلاو فاريس نمو اهتاذ نامع

 )٩٩( ص ث عجرملا سفن : يناعلا نمحرلا دبع ٢٥ ، ٢٦ .
 )١٠٠( ص ردصملا سفن : لقوح نبا ٣٢٢٢ _ ٣٢٣ ، ص ردصملا سفن : يسدقملا ٤٧٩١ ٨5

 ص كلامملا كلاسم : يرخطصالا ٢٥ ، ١٧٥ . ص : يرسملا نيسح ٢٤٠ .

 ةثلاثلا ةعبطلا { ثارتلا ةرازو ، طقسم ث ةيضابألا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا : يملاسلا نيدلا رون )١٠١(
 . ١٦ ص . ما ٩٨٢ ةنس
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 . )١٠٢( دنهلا دالب يف يبرع بسن نم اودلو نيذلا راجتلا ضعب
 رونانك نيب رابلم لحاس ىلع عقت يتلا انيردنف ةنيدم تناك كلذكو

 يف ةيمالسا تانطوتسم وأ تالحم ثالث اهب ناك دقف ، طوقيلاقو
 لحاس ىلع ماقملا عئارلا عماجلا دجسملا فالخب دجسم اهنم لك
 هذه اونطوتسا نيينامعلا ضعب نأ ةطوطب نبا ركذ دقو © رحبلا
 لجر اهبيطخ و اهيضاق ناك يتلا تانطوتسملا هذه ىرحالاب وأ ةنيدملا

 . )"‘}١( نامع لهأ نم

 رابلم لحاس ىلع ةعقاولا ىرخألا يناوملا ةطوطب نبا راز دقو
 يف ل وك ءانيم لا يهتنيو لامشلا ف روبادنص ءانيم نم دتمع يذلا

 ىلا راشا دقو © رحبلا لحاس ىلع نيرهش ةريسم لوطب بونجلا
 © نيتزيمتم نيتنيدم نم اهل هترايز نيح نوكتت تناك روبادنص نأ

 ىرخألاو ، نيملسملا ريغ نم دونهلا اهنكسيو اهانب ةميدق امهادحا
 اهيف يأر دقو > اهوحتف نيذلا نوملسملا اهنكسيو اهانب ةثيدح

 ىعدي ينغ رجات هانب { دادغب دجاسم هبشي اريبك اعماج ادجسم

 ىأر اك . نيينامعلا نيحالملا دحأ هلعل { )٠٠٤( نسح ةذوخانلا

 لثم ىرخألا ةيدنهلا يناوملل هترايز دنع ةيبرعلا تايلاجلا نم اريثك

 ىمسي لجر اهسأري ةيمالسا ةيلاج اهب ناك يتلا رونكاف ةنيدم
 ذختا يذلا يسودنهلا ةنيدملا مكاح لبق نم انيعم ناك طالسلا نيسح

 نيثالث نم نوكملا هلوطسأ ةدايق لوتي املسم الجر اضيأ
 نم رثكأ نم ةنوكم ىرخأ ةيلاج دجوت تناك اك . )©١٠( ةنيفس

 )١٠٦١( ج . ردصملا سفن : يدوعسملا ١ ص ٢١٦١ .

 )١٠٣( ةطوطب نبا ةلحر ٤ ج ٢ ص ٦٤٤ .

 )١٠٤( ج 4 قباسلا ردصملا ٢! ص ٦٢٣٢ ٦٢٣ .

 )١٠٥( قباسلا ردصملا ٤ ج ٢ ص ٦٤٠ .

٧٢ 



 ام) رورجنم ةنيدمل روام ضبر يف نوشيعي ملسم فالآ ةعبرأ
 ناطلس ناكو & نميلاو سراف نم راجتلا اهيلا دفي ناك يتلا (رولاجن

 هبش تناكف . ددعلا ةريبكلا ةيلاحلا هذه ىشخي يسودنهلا ةنيدملا

 ردب ىعدي لجر اهيضاق ناكو . اهتاضق الو اهماكح امل ةلقتسم

 ئ يربعلا ةملكل فيرحت يربعملا بقل لعلو & )١٠٦( يربعملا نيدلا

 . نآلا ىتح نامع يف ةدوجوم تلاز ام ةليبق مسا وهو

 { دنهلاو نامع نيب تماق ىرت امك ةعساو ةيراجت تاقالع

 مودق ف احضاو رهظو تاقالعلا هذهل ةجيتن ماق ريبك ينامع دوجوو

 ] مهعئاضبب نيينامعلا راجتلا مودق يفو ] مهنفسب نيينامعلا نيحالملا

 مايق يفو 3 ةيراجتلا زكارملاو لزانملل راجتلا ءالؤه ءانب يفو

 & ريبك دح ىلا دالبلا هذه يف ةيمالسالا ةكرحلا مدقت ىلا ىدأ

 نيينامعلا نيحالملاو نيينامعلا راجتلا ءالؤه عم ىتأ هنأ ةصاخو
 ةاعدلاو نيسردملاو ءاملعلا نم ريبك ددع 0 مهباقعأ يف وأ مهريغو

 يف ةفلتخم نكامأ يف مهنم ريثكب ةطوطب نبا ىقتلا نيذلا ةيفوصلاو
 اهنوذختي اوناك يتلا اياوزلاو دجاسملا اوماقأ ثيح . دنهلا دالب

 نم نيرجاهملا لابقتسال الئومو & دونهلا نيب مالسالا رشنل ازكرم

 . دالبلا هذه ىلا ةرجملا عجش امم ح )١٠٧( نيملسملا

 برعلا دالب نم نيرجاهملا نم ةيلاتتم دادعأ اهيلا تدفو دقف
 راجتلا نم نيدفاولا ءالؤه مظعم ناكو كانه ترقتساو سرافو

 مدقت ةاعدلاو راجتلا دوجو نعو 0 ةرجملا هذه نع جتنو . ةاعدلاو

 )١٠٦() ج 4 قباسلا ردصملا ٢ ص ١٤١ .

 )١٠٧( ج . قباسلا ردصملا ٢ ص ٣٦٤ }، ٦٥٠٠ .
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 ةفاضالاب { دنهلا بونج يفو ، نكدلا ةبضه ف مالسالا راشتنا يف

 لبق مالسالا ىلا اهناكس مظعم لوحت دق ناك يتلا لحاوسلا ىلا

 يف مهمادقأ اوعضو نأ دعب نويلاغتربلا سمل دقو . نييلاغتربلا ءيجم
 نيرقتسملا برعللو مالسالل ناك ام م١ ٤ ٠ ٩ه/ ٤٩٨ ماع طوقيلاق

 مكاح عيجشت يف اهرثأ اهل ناك ةريبك ةيلاعفو يوق ذوفن نم كانه
 وكساف دعو دق مكاحلا اذه ناك نأ دعب مهتمواقم ىلع ةنيدملا هذه
 ءاضقلا مهنيعأ بصن اوعضو كلذلو 0 ةنداهملاو ةملاسملاب اماج يد

 . )١٠٨( ةليس و لكب

 ناكس نأ دونهلا نيب دب مالسالا راشتنا ىلع اضيأ دعاس اممو

 نم مهريغو نوينامعلا اهماقأ يتلا ةيراجتلا زكارملاو تانطوتسملا

 مهضعب ناكو 0 ةليوط ددمل اهيف نورقتسي اوناك نيملسملاو برعلا

 مهتغل نوذختيو نييلحملا ناكسلا نورهاصيو 0 ايئاهن اهيف نورقتسي

 كلذبو ] مالسالا عم ىفانتت ال يتلا مهديلاقتو مهتاداع نم اريثكو

 ةصاخو 0 دالبلا هذه يف مالسالا رشنل ةاعدك امامت نيلهؤم اوناك
 اضيأو ] نيرقتسملا نيدفاولا ءالؤه نم نجورت يفاللا تايدنهلا نيب

 اولمع وأ { )“١٠( ةيرابت تاقالعب مهعم اوطبترا نيذلا دونهلا نيب
 ىلا ناكم نم مهعلس لقن يف ىف وأ 0 مهتيناوح وأ مهلزانم يف مهيدل

 كشالو . ةيدنهلا عئاضبلاب اهنحش وأ مهنفس غيرفت يف ىف وأ . رخآ

 لحاسلا نأ ىتح دونهلا نم تائفلا هذه نيب اريثك رشتنا مالسالا نأ

 . لا يجم ليبق مالسالا همع دق ناك انرشأ اك

 )١٠٨( ص “ ردصملا سفن : : نايج ٢٥٠٥٠ }{ ٢٥٠١ .

 قيلعتو ةمجرت { يمالسالا ملاعلا رضاح : دراد وتس ، ٤٠٣ 0 ٤٤٥ ص ٤ عجرملا سفن : دلونرأ )١٠٩(

 . ٣٦١ ص ١ ج ٤ م٣٣٩١ ةنس 4 ةرهاقلا © يبرعلا ركفلا راد 0 نالسرأ بيكش ةفاضاو
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 لخادلاو لحاسلا يف ةيمالسالا ةكرحلا مدقت ىلع دعاس دقو
 لاوحأب طبترت ىرخأ لماوع يلعملا حدقلا اهيف نيينامعلل ناك يتلاو
 ىلا عجري يذلا ةيعاتجالا مهلاوحأ ءوس اهنم © مهسفنأ دونهلا

 مهلالغتساو سانلا ىلع نيدلا لاجر ةرطيسو تيقملا يقبطلا مهماظن
 ايندلا تاقبطلا هل تضرعت يذلا راقتحالاو تاناهالاو . مهتحلصم

 ادس تفقو يتلا ليقارعلا كلذكو ، نيدلا يف مهناوخا يديأ ىلع
 هتلاح نيسحت يف بغري ناك تاقبطلا هذه نم قيرف يأ دض اعينم

 مالسالا ىلا لوحتلا ةيلمع لاوحألا هذه تلهس دقو . ةيعاتجالا
 مالسالا اهمدقي ناك يتلا ةديدعلا ايازملل ارظن دونهلا نم ريثك نيب

 " يتقبط ةصاخو ء ةسئايلا ةسئابلا تاقبطلا هذه لانمأل

 عمتجملا تاكرد طحأ يف اتيقب نيتللا حره٦ه5 رانشلاو 05

 8 ريظن اهل دجوي ال دابعتسالاو ةلذلا نم ةلاح يف اتناكو ، يك ودنهلا
 دهمملا ديحولا ليبسلا وه سانلا ءالؤه دنع نيدلا رييغت ناك كلذلو
 فرتعي ال يذلا مالسالا ةنايدب اوبحرف 3 )١١٠( صالخلل مهمامأ

 نيب قرفي الو { اعيمج سانلا نيب ةاواسملا أدبم رقي يذلاو ةيقبطلاب
 عضولا وأ نوللا وأ رصنعلا وأ سنجلا ساسأ ىلع رخآو ناسنا
 هلصو ناكم لك يف مالسالا رشتنا مث نمو ث يلاملا وأ يعاتجالا
 ةبضهو دنهلا لحاوس يف ةصاخو 0 ملسم هيقف وأ ةيعاد وأ رجات
 يتلا لاغنبلا لثم 3 ةديدعلا اهمباقأو دنهلا ءاحنأ نم اهريغو نكدلا
 ءارقفلا ةقبط ةصاخو اهناكس نم مظعألا داوسلا مالسالا ع زتنا
 ةيناسنالا ةوخألل ىمسأ الثم مالسالا اه مدق يتلا ةليلذلا رئاشعلاو
 اهقح اهيطعي & )١( ديدج يعامتجا ماظن ىلا هنم ذفنت ارح اذفنمو

 . ٣٢٣ ، ٣٢٧ ص : دلونرأ )١١٠(

 . ٢١٤ ص ٤ قباسلا عجرملا )١١١(

٧٥ 



 . ةيناسنالا ةماركلاو ةيرحلاو ةاواسملا يف

 نيب مالسالا راشتنا ىلا تدأ لماوعلاو لاوحألا هذه لك
 ةنيدم يفف . لخادلا يف مأ لحاسلا يف ءاوس دونهلا نم ريبك ددع
 نم اهريغو ةنيدملا هذه لمشت تناك يتلا ارهلبلا ةكلمم يفو روميص

 نادنسو ةرابوسو ةيابنكو لهماق لثم دنهلل يبرغلا لحاسلا ندم

 نيملسملا ماكحأ تناكف { ةقفاد ةيمالسالا ةكرحلا تناك ، دمسبو
 تناكو 0 ارهلب كلم هنيعي ملسم مكاح الا مهمكحي الو { ةرهاظ اهيف

 اهيف ماقتو تاعمجلا اهيف عمجت تناك يتلا ةريثكلا مهدجاسم مهل

 ىلع دعاس ث )!١١( مالسالا ىلا ةوعدلا اهيف رشنتو © تاولصلا

 اهلهأو ةكلمملا هذه كلم نيب تطبر يتلا ةبحملاو دولا ةقالع كلذ

 . (!٢١)رخا بناج نم برعلا نيبو ، بناج نم اهداهزو اهدابعو

 وه نم دونهلا كولملا نم كانه نكي مل هنأ رجاتلا ناميلس ركذيو
 اوناك نيذلا (١اث) هتكلمم لهأو كلملا اذه نم برعلل ابح دشأ

 دحاولا دنع غلبت تناك يتلا مهكولم مكح ةدم لوط نأ نودقتعي

 مهماركا لضفب تناك امنا ، اماع نيسمخلاو نيعبرالا مهنم

 نيملسملا راجتب بحري مهكلم ناك كلذلو & )١١( نيملسملل

 ,ىلعو مهيلع ةظفاحملاو مهتيامح ىلع لمعيو ماركالا ةياغ مهمركيو
 هدالب حتفو مالسالا قنتعا نأ كلملا اذه ثبلي مل و { )٢١٦( مهتراجت

 ناك يتلا ةيرهاطلا مهاردلا تحبصأو { )١١( نيملسملا راجتلل

 . ١٧٢ _ ١٧٣ } ١٧٦١ ص : يرخطصالا )١١٦(

 . ١٠٥٥١ ص : كرزب )١١٣(

 . دنملا كولم كلم ينعي ظفل ارهلبو ، ٢٢٧ }، ٢٨ ص ٤ خيراوتلا ةلسلس )١١٤(

 . ٧١ ص : يسيردالا ١٧٥ . )١١٦( ص ١ ج : يدوعسملا )١١٥(

 باتك يف ثحب ، برعلا دنع ةيفارغجلا ةفرعملا ريوطت يف ةلحرلاو ةراجتلا رثأ : ليفلا ديشر دمحم )١١٧(

 . ٥٦ شماه ٤٦٦ ص ٢٣ ج ى لوالا يمالسالا ينارغجلا رمتؤملا ثوحب
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 اهب لماعتي يتلا ةلمعلا يه فصنو امهرد نزي اهنم دحاولا مهردلا

 دونجلا بتاور هنم عفدي لام تيب ذختا اك 9 هتكلمم يف سانلا

 يتلا دجاسملا ترشتناو © )“١( ث‘مهدونجب نيملسملا لعفك

 ناذالاب تاعمجلا ماقتو عمجلاو تاولصلا اهيف ماقت تناكا

 هذه دونه نيب مالسالا راشتنا ىلع لدي امم & )“١( ف‘مالعالاو

 . ةريبك ةجردب ةكلمملا

 دالبلا هذه يلاهأ نم مالسالا يف اولخد نيذلا يظح دقو
 مهنأ عم © اضيأ امهب ءابرغلا راجتلا يظح نيذللا ريدقتلاو مارتحالاب
 امم ؤ )‘١٧٢٠( عمتجملا يف ةقبط طحأ ىلا نومتني مهمالسا لبق اوناك

 { ةيعرو اكولم دونهلا نيب ةريبك تاعفد ةيمالسالا ةكرحلاب عفد

 هيمسي يذلاو طوقيلاق كاح يروماسلا وأ يرماسلا نأ ةجردل

 ةرجاتملا راصنأ رابك دحأ ناك يذلاو { نيرومازلا مساب نويلاغتربلا
 رمأ هنأب ليق اك مالسالا يف لوخدلا ىلع سانلا عجش © برعلا عم
 رثكأ وأ درف هدالب يف كمسلا يدايص نم ةرسأ لك يف نوكي ناب
 نم رثكأ مالسالا راشتنا دازاف ، ةيمالسا ةئشنت نوأشني روكذلا نم
 ةعامج لثم دنهلا بعش نم ةديدع تاعامجو فئاوط نيب لبق يذ

 نيذلاو ث رابلملا لحاس نونكسي اوناك نيذلا هه الباملا
 نوفلؤي اوناك يذلاو © داليملل نماثلا نرقلا ذنم مهنيب مالسالا رشتنا
 . »١!}١( رشع سداسلا نرقلا لهتسم يف رابلملا لحاس ناكس سمخ

 )١١٨( ج : يدوعسملا ١ ص ١٧٥١ .

 )١١٩( ج ج قباسلا ردصملا ١ ص ١٧٥ ، ص : يريمحلا ٣٦٩ _ ٣٧٠ ص : ينيوزقلا آ ٩٧ .

 )٠ ١٦) ص : دلونرأ ٢٩٦ .

 )١٦١() ص . قباسلا عجرملا ٢٩٦ } ٢٩٨ .
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 مهعمجت يتلا طباورلا ديكأت ىلع الباملا ءالؤه صرحيو
 مهنا نولوقيف ، مهمالسا ببس اوناك نيذلا نيينامعلا راجتلاب
 مهدالب يف اوماقأ نيذلا نيملسملا راجتلا ءالؤه لاجنأ نم نوردحني
 نييكودنهلا كولم دحأ نأب كلذ ىلع نوللديو © ةديعب ةنمزأ ذنم

 يفوتو ، م٧٢٧ /ه٦١٢٦ ماع يف رافظ ىلا لحر نمحرلا دبع همساو
 يف هل ربق دجوي هنأب نولوقيو ؤ تاونس عبرأب كلذ دعب اهب
 . )١٧٦٢٢( هتافو خيراتو همسا هيلع شوقنم رافظ

 ىمه ناتوفرلا ةعامج اضيأ دجوت 3 الباملا بناجبو

 ذنم مالسالا يف ةعامجلا هذه تلخد دقو 3 دنهلا دالب بونج يف
 نيذلا ةاعدلا ملاعت ىلا مالسالا يف مهلوخد نوزعيو { ركبم تقو

 . )!}٨( رضاحلا تقولا ىتح مهروبق نودجي اولاز ام

 لبق مالسالا يف اهناطلس لخد يتلا ةيكودنهلا تانطلسلا نمو

 لامش عقت يتلا (نآلا رونانك) نتفرج ةنطلس & ةطوطب نبا رصع
 ىرخأ ندم ةدع نتفرج ةنيدم ىلا ةفاضالاب مضت يتلاو طوقيلاق
 لاقو ةنطلسلا هذه ةطوطب نبا راز دقو . نتفدبو ، نتف هد لثم

 رابلملا لحاس نيطالس ربكأ نم وهو ، ليوكب ىمسي اهناطلس نإ
 { (٢٧١ا) نميلاو سرافو نامع ىلا رفاست ةريثك بكارم هلو
 ةصق يف ناطلسلا اذه دلاو دج مالسا نع ةطوطب نبا ثدحتيو

 تخرد) ىمست ءارضخ ةرجش لوح رودت ةيروطسأ ةبش ةفيرط
 مالك نم ودبي يذلا مظعألا نيابلا مامأ ةدوجوم تناك . (ةداهشلا

 . ٢٩٧ _ ٢٩٨ ص . قباسلا عجرملا )١٢٦(

 )١٢٣( ص . قباسلا عج رملا ٢٩٩ .

 )١٦٤( ةطوطب نبا ةلحر ٤ ج ٢ ص ٦١٤٢ .
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 نمز يف هنإ لوقيو 0 ريبكلا مهمنص دبعم وأ تيب هنأ ةطوطب نبا

 ةرجشلا هذه نم ةدحاو ةقرو طقست تناك ماع لك نم فيرخلا

 اهيلع بوتكم نوكيو ةرمحلا ىلا مث ةرفصلا ىلا اهنول لوحتي نأ دعب
 سلجي ناكو . ثثهللا لوسر دمحم هللا الا هلا ال 03 ةردقلا ملقب
 هذه تطقس اذاف © رافكلاو نيملسملا نم تاقثلا ةرجشلا هذه تحت

 ةنازخ عدوأو رخآلا فصنلا ذخأو اهفصن نوملسملا ذخأ ةق ةقرولا

 دلاو دج _ رفاكلا ناطلسلا اذه ناك املو { رفاكلا ةنيدملا ناطلس

 ملسأف اهيف ام مهفو اهأرق دقف ، يبرعلا طخلا أرقي _ ليوكب
 نيابلا ءازراب ةرجشلا هذه مامأ امخف ادجسم ينبو همالسا نسحو
 وأ ، هل ةطوطب نبا ةيؤر ليلدب همدهي مل هنأ ودبي يذلا مظعألا
 دعب مالسالا نع دترا دق ناك يذلا هدالوأ دحأ ءانب مث همده امبر
 ةرجشلا عالتقاب ماقو ، ةطوطب نبا انل هركذي مل ببسل هيبأ ةافو
 نسحأك تداعو ديدج نم تتبن نأ ثبلت مل اهنكلو ، اهلصأ نم

 ةصق نا ةطوطب نبا لوقيو . “‘اعيرس رفاكلا اذه كلهو تناك ام

 اهئاهقف نعو ةنيدملا هذه ناكس نع ةرتاوتم ةصق ةرجشلا هذه

 . (٢١ث) اهخويشو

 رفاكلا ناطلسلا اذه كاله ةعرس نع همالك نم مهفيو

 هينيعب يأر نأ دعب ةصاخو املسم ناك هفلخ نم نأ اهعلتقا يذلا

 ىلع هللا نم اماقتنا ناك كلذ نأكو ث رفاكلا هفلس كاله ةعرس
 هذه لهأ نألف ، مظعألا نيابلا ءاقب امأ ، ةرجشلا عالتقاب لعف ام
 ناك ينثولا دبعملا اذه ءاقبف { مالسالا ىلع مهلك اونوكي 7 ةنطلسلا
 اك ةينيدلا مهرئاعش هيف نوسرامي اوناك نيذلا نيملسملا ريغ دونهلل

 )١٦٥( ج . قباسلا ردصملا ٢ ص ٦٤٣ .
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 © نيدلا ةيئانثلا ةيمالسالا نادلبلاو تانطلسلا مظعم يف ةداعلا يه

 ةنيدم يهو . ةنطلسلا هذه ندم ىدحإ نأ كلذ ىلع ليلدلاو

 ينبم دجسم دوجو مغر نيملسملا نم دح ١ اهب نكي ل ئ نتفدب

 الئوم نوكي نأ هئانب نم فدهلا ناك { رحبلا لحاس برق اهجراخ

 وأ ةراجتلل ءاوس ةنيدملا هذهب نورمي نيذلا نيملسملا نم ءابرغلل

 يف لاحلا وه امك ةنطلسلا هذه معي مل مالسالاف & )“١٢٦( اهريغ

 لحاوس ىلع تماق يتلا ىرخألا ةيمالسالا تانطلسلاو ندملا مظعم
 . دنهلا دالب

 رابللا لحاس ىلع تماق يتلا تانطلسلا هذه نمو

 مظعمو اهناطلس نأ ىنعمب { ةصلاخلا ةيمالسالا ةغبصلاب تغبطصاو

 نبا لوقي ثيح ةيمالسالا رونه ةنطلس 9 نيملسم اوناك اهلهأ

 داهجو نيدو حالص مهل بهذملا ةيعفاش”؛ اوناك اهلهأ نا ةطوطب

 وه ملسم يبرع اهمكاح ناب انربخي اك ، (١آ"٧) “‘ةوقو رحبلا يف
 حالملا كلذ وهو ، نسح ةذوخانلا نبا دمحم نيدلا لامج ناطلسلا
 ةنيدم يف دادغب دجاسم هبشي اريبك ادجسم ينب يذلا ينغلا

 © ةراجتلا نم رونه لهأ شاعم ناك املو . لوقلا قبس اك روبادنص

 نوكي نأ لمتحملا نمف 3 0١٦٨ ةطوطب نبا لوقي امك مهل عرزالو
 نوتاي اوناك نيذلا نيينامعلا ذيخاونلا دحأ وه اذه نسح ةذوخانلا
 ةيمالسالا نادلبلا ذيخاون نم مهريغ نم رثكأ مهنفسب دالبلا هذه لا
 . ىرخالا

 . ٦١٤٣ ص ٢! ج ٤ قباسلا ردصملا )١٢٦(

 )١٢٧( ج . قباسلا ردصملا ٢! ص ٦٢٤ .

 )١٢٨( ج ج قباسلا ردصملا ٢ ص ٦١٢٥ .
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 اهتيب يف ةيبرع ىرحألاب وأ _ ةيبرع ةنطلس رونه ةنطلسف

 حجرأ ىلع ينامع لصأ نما يبرع اهناطلسف { لقألا ىلع مكاحلا
 اهار يتلا ةيمالسالا رهاظملا ةطوطب نبا فصو دقو . تالامتحالا

 ناك هنا دمحم نيدلا لامج ناطلسلا نع لاقف 0 ةنطلسلا هذه يف

 ىلا يتأي نأ هتداع نم ناكو ث ةعامجلا يف ةالصلا ىلع ابظاوم

 © يلصيف رجفلا علطي ىتح فحصملا يف ولتيف ، حبصلا لبق دجسملا
 © ىحضلا دنع ةيناث ةرم دجسملا ىلا اهنم دوعيو ةنيدملا ىلا جرخي مش

 موصي ناك هنا إك ، هرصق لخدي ن {©] ىحضلا ةالص هيف يلصيف

 سداسلاو رشع يناثلا مويلا نيب ةروصحملا مايألا يأ & ضيبلا مايألا

 © رمقلا ءوض اهيف دتشي يتلا مايألا يهو ، يرمقلا رهشلا نم رشع
 ةعيبطب ناضمر رهشل همايص فالخب ايرهش كلذ لعفي ناكو

 ءاملعلاو ءاهقفلا روضحب الا هماعط لوانتي ال ناك هنا اك 3 لاحلا

 ةمامع هسأر ىلع فليو هرعش صقي ناكو © بيطخلاو يضاقلاو

 نيب برضتو { هقوف نيتفحلمب فحتلاو ءابق سبل بكر اذاو ةريغص
 ال ةروص يهو 3 (٢٠١؟> لاجرلا ضعب اهلمحي قاوبأو لوبط هيدي
 ةيمالسالا كلامملا يف نيملسملا نيطالس ةروص نع اريثك فلتخت
 ايقيرفا يف ةيمالسالا دالبلا يف مأ برعلا دالب يف ءاوس ىرخألا
 . ايسآو

 ىتح ةيمالسالا ديلاقتلاب ايوق الاعفنا ناطلسلا اذه لعفنا دقو

 ةصرف ازهتنم { ةيكودنهلا روبادنص ةنطلس دض داهجلا ءاول لمح هنا

 هرودب بتك يذلا هنبا نيبو اهناطلس نيب بشن دق ناك فالخ

 ةدعاسملاب هدعوو { روبادنص حتفل هجوتي نأب نيدلا لامج ناطلسلل
 )١٦٩( ج . قباسلا ردصملا ٦٢ ص ٦٢٥ ٦١٢٦ .
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 نيدلا لامج ناطلسلا هجوزيو ، همالسإ نلعيس هنأو ، حتفلا اذه يف
 نبا نيبو ناطلسلا اذه نيب ةدوملا رصاوأ دادزت ىتح كلذو 3 هتخأ
 نيدلا لامج ناطلسلا باجتسا دقو . هيبأل نئاخلا روبادنص ناطلس

 هعم ج رح يذلا ةط وطب نبا هعم بحطصاو © هسفنب ناطلسلا

 روبادنص لهاو ناطلس دادعتسا مغرو . هللا ليبس ف داهجلا فدهب

 نيدلا لامج نأ الا ى تاقينجنملاب ةيزاغلا نفسلل مهبرض و س ودنهلا

 نم رشع ثلاثلا يف ةنيدملا محتقاو ريبك رصن زارحا نم نكمت

 رانلا يمرو م٣١ ٤٢ ماع ربوتكأ ١٥ /ه٣٤٧ ماع ىلوالا يدامج
 ناديم نم نيرافلا دونجلا نم هيلا اجل نم ج رخيل ناطلسلا رصقب

 مهءاسن مهيلع درو نامالا مهاطعا اوج رخ املو ئ ةكرعملا

 ئ ةنيدملا صضصب رب مهنكسأو ] فالآ ة رشع وحن اوناك و ئ مهدالوأو

 لهاو ٥هذدنح ىلع رايدلا عزوو ٠ انكس هل رصقلا ذختاو

 . )١٣٠( هتلود

 ماحتقا رثإ بره دق ناك يذلا روبادنص ناطلس نأ ودبيو
 نيذلا سودنهلا هيلا مضناو هتاوق ميظنت داعأ دق هتنيدمل ةيزاغلا تاوقلا

 اهيلع اوبرضو موجهلاب اهوأجافو 3 اهحتف دعب روبادنص نم اورف
 يف نيدلا لامج ناطلسلا دونج قرفت ةصرف نيزهتنم ، راصحلا
 رمألا دتشاو © روبادنص ةمصاعلا نع مهعاطقناو ىرقلاو يحاونلا

 ىلع يهو ةطوطب نبا اهكرتو 3 ةنيدملا هذه يف نيرصاحملا نيملسملاب
 اهدادرتسا يف حجن يسودنهلا اهناطلس نأ ودبيو . )‘`١٨٢( لاحلا هذه

 )١٣٠) ج 4 قباسلا ردصملا ٢ ص ٦٠٩١.“} ٦٩٦٢ .

 )٣١!١( قباسلا ردصملا ٤ ج ٢ ص ٦١٥٩٢ .
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 نأ نم رخآ ناكم يف ةطوطب نبا هركذام ليلدب نيدلا لامج نم
 لامج راصو 3 “‘روبادنسل مهحتف دعب نامزلا مهلذأ") رونه لمهأ
 . )٢٢!١( ‘“بيره ىمسي رفاك ناطلس مكح تحت هسفن نيدلا

 يلاهأ نيب مالسالا راشتنا ىلع ةلالدلا تاذ ءايشألا نمو

 لك نأ ، ةيمالسا رهاظم نم هانركذام ريغ دونهلا نم رونه ةنطلس
 ةثالث هسفنب ةطوطب نبا يأرو ، ميركلا نارقلا نظفحي نك اهئاسن
 . )٢٣!٨( دالوالا ملعتل نيرشعو اثالثو تانبلا ملعتل ابتكم رشع

 ءاسن لك ناك اذاو ، وحنلا اذه ىلع ارشتنم نارقلا ظيفحت ناك اذاف

 نأ يف كش نم سيلف © ةيفيكلا هذهب نارقلا نظفحي رونه ةنيدم
 دق نيملسملا راجت نم مهريغو نوينامعلا راجتلا اهلذب يتلا دوهجلا

 لعفني املسم ابعش تكرتو } نوكي ام نسحأ ىلع اهلكأ تتأ
 . نيحلا كلذ ذنم هدئاقعو هرئاعش ىلع ظفاحيو هديلاقتو مالسالاب

 اذه ىلع مالسالا هيف رشتنا دق يبرغلا لحاسلا ناك اذاو

 ناف 7 انيأر ام وحن ىلع ةيمالسا تانطلس هيف تماقو 3 وحنلا

 & روطتلا سفن دهش لدنامورك لحاس ىمسملا يقرشلا لحاسلا
 اضيأ اهرامث ىتؤت نأ نم مهريغو نيينامعلا راجتلا دوهجل دبال ناكو

 ضعب هسفنب ةطوطب نبا دهش دقو . دنهلا دالب نم بناجلا اذه ف

 { ةيمالسالا ارودام ةنطلس ىمست كانه ةنطلسب ةقلعتملا ثادحالا

 يتلاو لدنامورك لحاس نم يبونجلا ءزجلا يف عقت يتلا ةنطلسلا كلت
 دحأ اهب راث مث إ يلهد ناطلس دمحم ناطلسلل ةعضاخ الصأ تناك

 ةطوطب نبا دجاوت تقو اهشرع ىقتراو اهمكحب لقتساو ءارمألا
 )١٣١٢( ص ! ج 4 قباسلا ردصملا ٦1٢٤ | ٦١٣٢٥ .

 )١٣٣( قباسلا ردصملا ٤ ج ٢! ص ٦٢٣٤ ٠ ٦٢٥ .
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 . ١٢٤! يناغمادلا نيدلا ثايغ ناطلسلا وهو دنهلا دالب يف

 رهاظم نم اريثك ةنطلسلا هذه يف ةطوطب نبا دهاش دقو

 ةريثكلا ةيفوصلا رودو ةليمجلا دجاسملا لثم 9 ةيمالسالا ةايحلا

 قانعأ يف اهنوطبريو اهنوعلخي اوناك يتلا مئامعلا ءادتراو { ددعلا
 اذاو . )٥ 0١٢ داهجلا تقو ةداهشلاو توملا بلط ىلع ةمالع ليخلا

 بجاوب تماقو ةيمالسالا ديلاقتلاب تلعفنا دق رونه ةنطلس تناك

 نع لختت مل ارودام ةنطلس نإف 0 انثدحت اك روبادنص دض داهجلا
 © اهيلع ةراغالا يريثك اوناك نيذلا سودنهلا دض بجاولا اذهب مايقلا

 . اهيلع ءاليتسالاو اهطاقسا يف نوعمطي اوناكو

 موجه نم هسفنب هدهاش ام ةطوطب نبا انل يكح دقو

 هدونجب ارودام ةنطلس ندم ىلع (ويد لالب) ىمسي رفاك ناطلس

 ثايغ ناطلسلا دونج نأ مغرو . فلأ ةئام ىلع نوديزي اوناك نيذلا
 ءالؤه عم جرخ هنأ الا & فالا ةتس نع نوديزي ال اوناك نيدلا

 يسودنهلا ناطلسلا اذه هبرض يذلا راصحلا كفل نيليلقلا دونجلا

 ثايغب هيف ثيغتست اباتك تلسرأ دق تناك يتلا نابك ةنيدم ىلع

 اولاقو اوكب ةعمجلا موي سانلا ىلع مهباتك ناطلسلا أرق املو . نيدلا
 ىلا لقتنا ةنيدملا كلت ذخأ نإ رفاكلا ناف © هللا نم انسفنأ عيبن

 ىلع عيمجلا دهاعتو 3 انب ىلوأ فويسلا تحت توملاف ، انراصح
 مهسوعر نع مئامعلا اوعزنو ، مهدغ نم اوجرخو ،© توملا
 8 ةداهشلا بلط يف ةبغرلا ىلع اليلد & مهلويخ قانعا يف اهوطبرو

 عرولا هيقفلا كلذ ةنميملا ىلع ناكو & قرف ىلا شيجلا اومسقو
 )١٣٤( قباسلا ردصملا ٤ ج ٢ ص ٦٨٩ .} ٦٩٢٣ _ ٦٩٤ .

 )١٣٥) ج 4 قباسلا ردصملا ٢! ص ٦٩٢ ٦١٩٣ .
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 دمحم كلملا ةرسيملا ىلعو . روداهب نيدلا فيس عاجشلا
 ةقاسلا ىلعو ، هسفن نيدلا ثايغ ناطلسلا بلقلا يفو © رادحلسلا
 ركسعم ىلا عيمجلا هجتاو ، لصألا يسرافلا ورخيك نيدلا دسأ
 مهومزهو . ةلوليقلا تقو ةرغ ىلع مهوذخأو يسودنهلا ناطلسلا
 هوحبذ مث { هلاومأ عيمج اوذخأو هسفن ناطلسلا اورسأو ، ةميزه رش

 3 (ةرتم) ةنيدم روس ىلع هوقلعو نبتلاب هدلج اوئلمو هوخلسو
 . )»٢٦!١( نيدلا ثايغ ناطلسلا ةمصاع

 اهار يتلا ةيمالسالا رهاظملا رخآ وه داهجلا بجاو نكي مل
 ديلاقتلا سفن دوجو ىلا راشأ دقف ، ةنطلسلا هذه يف ةطوطب نبا

 ريغ يف عقت يتلا ىرخألا مالسالا دالب يف ةداع ثدحت تناك يتلا

 هحدم 3 ةنطلسلا شرع يقترا وأ ناطلسلا نيع اذاف . دنهلا دالب
 ريناند ترتنو ) عيمجلل ءاطعلا لزجاو ] نودشنملا ىنغو ءارعشلا

 موي بيطخلا ىلع ةضفلاو بهذلا قابطأ يف ةضفلا مهاردو بهذلا

 لوأل ربنملا ىلع ناطلسلا مسا هركذو هئاعد دنع ةعمجلا
 ةءارقب نوموقي ءاهقفلا ناك ناطلسلا ةافو دنعو 3 )١٢٧( ةرم

 سانلا لكايف ماعطلاب ىتؤي مت & موي لك هربق ىلع هلك نارقلا

 اذه يف نورمتسيو 3 هتلزنمو هردق بسح لك مهاردلا نوطعيو

 موي يف هنورركي مث 9 اموي نيعبرأ لاوط ماظنلا سفنبو لمعلا
 . )١٢٨( ناطلسلا ةافول ةيونسلا ىركذلا

 تانطلسلا هذه يف نيملسملا ماكح و نيطالس لاغشنا مغرو

 . ٢٩١ ٦٩٢ ص ٢! ج 4 قباسلا ردصملا )١٣٦(

 )١٣٧) ج « قباسلا ردصملا ٢! ص ٦٩٤ .

 )١٣٨( ج . قباسلا ردصملا ٢ ص ٦٩٤ .
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 داهجلا بجاوب دنهلا دالب لحاوس ىلع عقت تناك يتلا ةيمالسالا

 بناجلا ةياعر نع اولفغي مل مهنأ الا ، ةرفكلا سودنهلا نيطالس دض

 . بولقلا يف هل انيكمتو مالسالل اميعدت مهدالب يف يملعلاو ينيدلا

 بيتاتكلا ءانب ةرثك فدهلا اذه قيقحتل اهوذختا يتلا لئاسولا نمو

 ةريغص تاعماج وأ سرادم عقاولا يف تناك يتلا دجاسملاو اياوزلاو

 ىلا ةراشالا تقبس دقو . نيدلاو هقفلا مولع ةفاك اهيف سردت

 اهترامعو اهئانب يف ءابرغلا راجتلا سفانتو ةبيجعلا ةيابنك دجاسم
 ةنيدم يف ءانبلا ةميدق ةيرثأ دجاسم ةطوطب نبا ىأرو 3 ةسفانملا دشأ

 يف اهلاغيال ارظن مالسلا امهيلع سايلاو رضخلل سانلا اهبسن { ةقوق

 مخضلا اهدجسم يأر روبادنص وأ روبادنت ةريزج يفو 3 مدقلا
 هرمع يذلا دجسملا وهو © دادغب دجسم هبشي هنا هنع لاق يذلا

 يرونلا دمحم نيدلا لامج ناطلسلا دلاو نسح ةذوخانلا هانبو

 . )٢٩!( رونه ناطلس

 ىتح ريبكلا اهعماج 3 )‘١٠٤( يليه ةنيدم ترهتشا دقو
 دجسملا اذه ببسب رافكلاو نيملسملا دنع ةمظعم ةنيدم تراص

 { “‘رونلا قرشم ةكربلا مظع ادجسم ناك هنال كلذو ‘‘عماجلا

 نوحالملا هل رذنيو ، ءاوسلا ىلع سودنهلاو نوملسملا هب كربتي
 اصصخم ناك ام فالخب 7 ةريثكلا روذنلا راجتلا نم رحبلا باكرو

 اهيف بصت ةميظع لام ةنازخ هل تناكف { ريبك يلام دروم نم هل
 قفنيو بيطخلا اهيلع فرشي ناك يتلا تاصصخملا هذهو روذنلا هذه

 © مهنيكاسمو نيملسملا ءارقفلو رداصلاو دراولل ماعطا ىلع اهنم
 . ٦٣٠ . ٦٢٣٢ . ٦٢٣ ص ٢ ج . قباسلا ردصملا )١٣٩(

 ةطوطب نبا ةلحر ث رظنا . ةثيدحلا راوشلين ةيرق عفوم برقب عقت تناك و . يليه ةنيدم ترثدنا )١٤٠(
 . ٦١ ص ٢ شم اه ٢ ج
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 ئ لباقم نود عماجلا اذه ف ملعلا نوقلتي اوناك نيذلا بالطلا ىلعو

 اذه تيص رشتنا دقو . ةيلاملا هتنازخ نم تابترم نوذخأي اوناك و

 { ةريبك ةيملع ةرهش تاذ تراصو ةعماجلا ةسردملا هذه وأ عماجلا

 دقف ٠. دنهلا دالب ج راخ نم اهيلع دفاوتلل بالطلاو ءاملعلاب عفد ام

 وشدقم نم املاعو ايقت اهيقف لاثملا ليبس ىلع ةطوطب نبا هيف يار
 اهلثم ماقاو © اماع رشع ةعب رأ ةكم ف ماقأ دق ناك اديعس ىعدي

 هب رقتساو نيصلاو دنهلا دالب ىلا اضيأ رفاسو 3 ةرونملا ةنيدملا يف
 عماجلا اهدجسم نع ثدحتن يتلا يليه ةنيدم يف اريخأ ماقملا

 ذه | )١٤١( .

 ملاعلا نادلب نم ءاهقفلاو ءاملعلا باذجنا ىلع دعاس اممو
 لحاوس ىلع تناك يتلا ةيمالسالا تانطلسلا هذه ىلا يمالسالا

 ةناكم نم اهيف ءاملعلا نم مهناوخا هب ىظحي ناك ام ث دنهلا دالب

 عم ماعطلا لوانتي ال ناطلسلا ناكف . قومرم يعاتجا عضوو ةيلاع
 ءابطخ نم نيدلا لاجرو ءاهقفلاو ءاملعلا روضحب الا هفويض
 مهيلوي ناك لب ، مهتروشمو مهيأر نع جرخي ال ناك هنا اك ، ةاضقو
 ءاهقفلا ضعب ناكو ث وزغلل جرخام اذا شيجلا يف ةدايقلا بصانم
 لبقم ةيابنك ريماف ، ةعيفرلا ةيسايسلا بصانملا اضيأ نولوتي خياشملاو
 عيمج يف هنع ابئان يناهبصألا ةداز خيشلا لعجي يكنلتلا
 هبح ىہتنا نيدلا رخف ىمسملا ةلاغنب ناطلس و { )١٤٦١( هروما

 ةنيدمب كلملا يف هنع ابئان مهدحأ لعج نأ ةيفوصلاو ءارقفلاب
 عاجشلا ع رولا هيقفلا لعجي ارودام ناطلسو { )١٤٣( ناواكدس

 )١٤١( ج . قباسلا ردصملا ٢ ص ٦٤١ ٦٤٢ .

 )١٤٦( ج . قباسلا ردصملا ٢ ص ٦٢٠ .

 (٣ ٤ ١ ) جح 4 قباسلا ردصلا ٢ ص ٩ ٩ ٦ ٠ شيدالاجنب ةير وهمجخ كلنوكاتيش نآلا ىمست ناواكدسو .
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 (ويد لالب) يسودنهلا ناطلسلل هبرح دنع هشيج ةنميم ىلع ادئاق

 © ملاعو هيقفو ةلاحر وهو ، هسفن ةطوطب نباو ، لوقلا قبس اك
 اهراز يتلا ةيدنهلا دالبلا ضعب يف ءاضقلا بصانم ىقترا

 هملعو ههقف نم ةدافتسالل روهش وأ تاونس عضب اهيف رقتساو
 . )١٤٤( هلضفو

 يف مالسالا رشن يف ميظعلا رثألا اذه نيينامعلل ناك اذاو
 هذه ىلا ادورو نيملسملا راجتلا رثكأ مهنوكل ارظن دنهلا لحاوس
 زكارملاو تانطوتسملا ةماقا يف مهطشنأو مهيف ءاقب مهرنكأو 0 دالبلا

 دالبب ةطيحملا رئازجلا يف طاشنلا سفن مهل ناك اضيأ مهنإف ، ةيراجتلا
 ةريزجب فرعت يتلا بيدنرس ةريزج كلذ لاثم . اهنم ةبيرقلا وأ دنهلا

 نفسلا نا فورعملاو . اكناليرس مساب نآلا ىمست يتلاو ناليس
 هذهب رمت تناك نيصلاو ايسآ يقرش بونج دصقت تناك يتلا
 راشتناو اهيلا نيينامعلا لوصول فورظلا تأيهت مث نمو © ةريزجلا

 . اهعوبر ضعب يف مالسالا

 دالب ناكس نم مهريغو نيينامعلا دجاوت ىلا يريمحلا ريشيو
 اهيف ومنت تناك يتلا رزجلا نم اهريغو بيدنرس ةريزج يف نميل
 نم نوعنصيو هنوعطقي اوناك ثيح (دنهلا زوج) ليجرانلا رجش
 بيدنرس لهأ نأ كلذ ىلع مهدعاسو ، لوقلا قبس اك انفس هبشخ

 هنوحيبيو هظفحب نوموقي اوناكو ليجرانلا ةعارز يف رظن مه ناك"
 راجت ناك امك { )١٤٥( “ثةبوثملا بلطو رجألا ءاغتبا دراولاو رداصلل
 بكارم دصقم تناك اهنأل ارظن بيدنرس دصق ىلع نوصرحي نامع

 . ٦١٦٩١ ص ٢ ج . قباسلا ردصملا )١٤٤(
 )١٤٥( ص : يريمحلا ٢١٣ .

_ ٨٨ 



 اهنم نوتأي نوينامعلا ناكف ث اهل ةرواجملا دالبلا رئاسو نيصلا لهأ

 روطعلاو ساملاو ، رولبلاو ، اهلك هناولأ عيمجب توقايلاو ريرحلاب
 . )١٤٦( ةفلتخملا

 نرقلا ةياهن يف ةريزجلا هذه ىلا نويلاغتربلا لصو امدنعو
 ءاطس وك مهلمع ةدشب نوفخي ابرع اودج و 0 داليملل رشع سماخلا

 يبرعلا دجاوتلا عطقني مل و ، مهتمقنل اوضرعتي ال ىتح ةراجتلا يف
 يف ةميركلا راجحالا راجت نأ ىتح 0 موي تاذ بيدنرس ضرأ ىلع

 لوصأ نم نوردحنم مهنأ نودقتعي نآلا (بيدنرس) اكناليرس

 نيدوجوملا نيملسملا بلغأ نأ ىلا ريشي نم كانه نإ لب 3 ةيبرع
 نم ليلق ريغ ددع مهيف ناك نإو © يبرع لصأ نم ةريزجلا هذه يف
 . (١ؤ٤) مالسالا اوقنتعا نيذلا نييلصالا دالبلا لهأ

 بيدنرس ضرأ ىلع دجاوتلا اذه مهريغو نيينامعلل ناك اذاو

 لباقملاب ناك ةريزجلا هذه ناطلس ناف 0 اهيلا مهنفس لوصول ةجيتن
 /ه٧ ٤٥ ماع اهل ةطوطب نبا ةرايز ءانثأ اهددع لصو يتلا هنفس هل

 ىلا رفسلل ةزهجم اهنم نورشعو ةينامث تناك 3 ةنيفس ةئام ما٤٤٣

 ةريزجلا هبش بونج ىلع قلطي ناك مسا وهو 3 )١٤٨( نملا دالب

 بونجلا برع ناك كلذلو 0 نايحالا بلغأ يف نامع هيف امب ةيبرعلا

 عئاش وه اك ةيناطحقلا وأ ةيناملا وأ ةينملا مساب ةداع نوفرعي مهلك
 . يمالسالا خيراتلا يف

 )١٤٦() ص : يسيردالا ٣٨٢ ، خيرات نودب 5 ةرهاقلا 3 بئارغلا ةديرفو بئاجعلا ةديرخ : يدرولا نبا {

 ص ١٠٧ .

 )١٤٧( ةنس ث ثارتلا ةرازو { طقسم آ زيزع يماس . د ةمجرت { دابدنسلا ةلحر : نرفس ميت ١٩٨٥م {

 ص ١٨٧  0ص ؤ نيسح لاإك دمحم ١٢٧ .

 )١٤٨( ج : ةطوطب نبا ٢ ص ٦١٧٧ .

٨٩ 



 لهأو بيدنرس نبب ةديطولا ةيراجتلا تاقالعلا ؟ ارظن و

 دقف ، ةريزجلا هذه ضرأ ىلع يبرعلا ينامعلا دجاوتلل ارظنو { نامع

 كلذ ىلع لدي . ركبم تقو ذنم اهيحاون ضعب يف مالسالا رشتنا

 نورثكي مهنأ الا اهعيمج ةريزجلا ءاحنأ يف نوعزوم اهب نيملسملا نأ

 ف مالسالا راشتنا نأ ىلع لدي امم 0 ةنيعم ةيلحاس تاهج يف

 نوددرتي اوناك نيذلا نيملسملا راجتلا طاشنل ةجيتن ناك بيدنرس

 لوصو ىلع اضيأ لدي امك . ةيلحاسلا قطانملا هذه ىلع رارمتساب

 مسقلا ف ملسمل حي رض دوجو ىلوالا هروصع ذنم اهيلا مالسالا

 عباسلا نرقلا ىلا هخيرات دوعي ةريزجلا هذه نم يقرشلا يبونجلا

 ىلع ينب هنا لاقي مدہهتم ميدق دجسم اضيأ دجوي ك ئ داليملل

 يبنلا ةلاسر اوغلبأ نيذلا ةيناثلا ةراحبلا دحأ صخشلا اذه ناكو

 ةيصخش نع ائيش ملعن الو . "2١٤ ةريزجلا هذه ىلا (
 وأ ئ نامع ةراحب نم اوناك مهلعلو 6 نيحالملا وأ ةراحبلا الؤه

 ةراحبلا نم رخالا مهضعب و بيدنرس ةراحب نم مهصعب ناك

 ىلا مالسالا لوصو ةيفيك ىلع رخآ اءوض ررب ىقلأ دقو
 يبنلا ةثعب مهتغلب امدنع ةريزجلا هذه لهأ نا لاقف بيدنرس

 () يبنلا رمأ فرعيل ةنيدملا ىلا مهنم الجر اولسرأ ، (نر
 نب رمع ةفالخ يف ةنيدملا ىلا لجرلا اذه لصوف ح هيلا وعدي امو

 هل اهحرشف مالسالا ةوعد نع هلأسو © هنع هللا يضر باطخلا

 )١٤٩( ص : نرفس مت ١٨٧١ _ ١٨٨ .

٩٠ 



 يفو © هدالب ىلا ةدوعلا يف ذخأو لجرلا ملسأف ، رمع قورافلا
 ‘ ناريا يبونج ناركم دالب يحا ونب ةينملا هتلجاع هتدوع قيرط

 امو رمألا اهلهأل حرشو بيدنرس ىلا ةلحرلا يدنهلا همالغ لصاوو
 تيبيو إةعقرم سبلي ناك هنأو" عضاوت نم باطخلا نبا هيلع ناك

 ام لجأل بيدنرس لهأ عضاوت يأ _ مهعضاوتف & دجسملا يف
 يأ كرزب نمز يف _ ةعقرملا بايثلا مهسبلو مالغلا كلذ مهل يكح
 هنع هللا يضر رمع سبل نم هركذ امل _ ةرجهلل عبارلا نرقلا يف
 هاكح امم مهبولق يف امل مهيلا مهليمو نيملسملل مهتبحمو 3 ةعقرملا

 . )١٠٠( “‘هنع هللا يضر رمع نع مالغلا كلذ

 ءاحنأ نم ريثك يف مالسالا رشتنا دقف رمألا ناك امهمو

 نمض نيملسم ءارزو ةعبرأ نيعي نأ اهكلم رطضا ىتح بيدنرس

 مهتلم لهأ هيف عمتجي اعضوم مهل بترو" © رشع ةتسلا هئارزو
 نامزألا فلاس يف مهكولم صصقو مهيبن ةريس مهنع نوبتكيف
 لخدتلا الولو & )١٠( “مهنيد رمأ نم هنوملعي الام مهنوملعي و

 ثدح اك مالسالا ىلا امامت تلوحت دق ةريزجلا هذه تناكل يلاغتربلا

 برعلا راجت نم نم مهريغو نيينامعلا راجتلا نأل 4 فيدلاملا رزج ىف

 . اهيناوم مظعم يف اودجاوتو ةركبم ةرتف يف اهيلا اولصو نيملسملاو
 /يرجهلا نماثلا نرقلا فصتنم برق ةطوطب نبا اهراز امدنعو
 © نيملسملا نم ددعب اهيف ىقتلا ، داليملل رشع عبارلا نرقلا فصتنم

 دجسم ىمسي دجسم اهنم ، دجاسملا ضعب اهندم ضعب يف يأر امك
 . (١٥١)ةريزجلا ةمصاع راكنك ةنيدم جراخ يزاريشلا ناع خيشلا

 . ١٥٠٦ _ ١٥١٧ ص 3 دنهلا بئاجع )١٥٠(
 )١٥١( ص : يسيردالا ٢٧ | ص : يريمحلا ٢١٣ .

 )١٥٦١( ج : ةطوطب نبا ٢! ص ٦٧٨ ٦١٧٩ .

 س ٩١



 ذختت تناك يتلا تاراغملا ضعب اضيأ ةطوطب نبا راز دقو
 رهاط اباب ةراغم لثم 0 ةيفوصلا لاجر وأ نوملسملا هيف دبعتي اناكم

 ةراغمو ، يروللا دومحم اطسألا ةراغمو { نيحلاصلا نم ناك يذلا
 مدق رثأ هيلع لبج ىلا نومعزي اميف يدؤت تناك يتلا يناهفصألا

 هللا مسا نأ هلهأ مع زي رمحأ درو راجشأ هبو © مالسلا هيلع مدآ

 ةيرق اضيأ رازو ، هقاروأ ىلع بوتكم () هلوسر مساو ىلاعت
 وبأ خيشلا اهب وتشي ناك لبجلا اذه نم هطوبه دعب ةريزجلا ىرق نم

 دجو ثيح يلاق ىمست ةنيدم اضيآ راز اك ، فيفخ نب هللا دبع
 ذيخاون دحأ هلعل { ميهاربإ ةذوخانلاب فرعي نيملسملا نم الجر اهب

 . (١٭"”) نامع

 نبا دنع تدرو يتلا تاراشالا هذه نأ يف كش نم سيلو

 نأ ىلع لدت داليملل رشع عبارلا نرقلا فصتنم يلاوح ةطوطب
 رثكأ ناك امناو ، بيدنرس ةريزج يف ةيفاك ةجردب رشتني مل مالسالا
 مهنم { نيملسملا نم ناك مهضعب و {©&“سوحع ينيوزقلا راشا ك اهلها

 ىلا ةبسنلاو 3 )١٥٤( يبيدنرسلا نيدلا ديدس فيرظلا خيشلا

 يحاون ضعب يف مالسالا نطوت ىلع لدت وحنلا اذه ىلع بيدنرس
 اذه مهنم { مالسالا اوقنتعا اهلهأ ضعب نأ ىلاو { ةريزجلا هذه

 فرعت تناك دقف ، )}١٠( فيداكللاو فيدلاملا رزج اما

 )١٥٣( ج ء قباسلا ردصملا ٦٢ ص ٦٨٠ _ ٦٨٣ .

 )١٥٤( ص ٤ثدالبلا راثآ ٤٣ .

 ةحاسمو ةنوكسم ةريزج ٢١٥ اهنم ةريزج ١٢٧١ نم نوكم ليبخرأ فيداكللاو فيدلاملا رزج )١٥٥(
 ، نوملسم مهلك نآلا ةمسن فلأ ١٥٠ يلاوح اهناكس ددعو & عبرم م . ك ٢٨٠ رزجلا عيمج
 . دنلا برغ بونج عقتو ةيمالسا ةيروهمج نالا يهو م ٦٥ ماع الالقتسا ىلع تلصح

٩٢ 



 ةبيذ رزج وأ © »`“١( تاجيبدلا رزج مساب ىطسولا روصعلا يف

 نويفارغجلا ناكو . )“١٥( اهيف ةريزج ربكأ مسا ىلا ةبسن © لهملا
 نأب ، اهبونج عقت يتلا فيدلاملاو فيداكللا نيب نوزيمي برعلا

 تناك اهنيب & دنهلا زوج رشق نم لابحلا اهيف عنصت تناك لرألا

 رزج يف ةلمعك مدختست تناك ءارفص افادصأ جتنت ىرخألا

 نفسلا تناك كلذلو ئ دنهلاو ايقيرفا تاعمتحم ضعب يفو فيدلاملا

 هذه نم تانحش لمحتل رزجلا هذه ىلع جرعت اهريغو ةينامعلا

 فحزت تناك يتلا فحالسلا فادصأ يفو اهيف راجتالل فادصألا

 ناكس نيدي كلذلو . )“©١( اهضيب عضتل فالآلاب ءيطاشلا ىلا

 نيذلا سرفلاو برعلا راجت ىلا مالسالا ف مهلوخدب رئازجلا هذه

 ليبسلا كلذب اودهمو يلاهألا عم اورهاصتو دالبلا هذه اونطوتسا
 ثلاثلا نرقلا ذنم كلذو ةوقو طاشنب اهيف مالسالا ملاعت رشنل
 . )١٥٩(2 لقالا ىلع داليملل عساتلا /ةرجهلل

 رزجلا هذه ىلا تاذلاب نيينامعلا راجتلا لوصو ركذ رثك دقو
 يفاريسلا ديز وبأ هبتكام كلذ ديؤي ، ىلوألا ةيمالسالا روصعلا ذنم
 نم ث داليملل رشاعلا /ةرجهلل عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف
 فيدلاملا رزج لثم دنهلا رحب رئازج نودصقي اوناك نيينامعلا نأ

 5 يبرعلا ركفلا راد ، مالسالا راشتنا : نيسح لاك دمحم إ )١( شماه ٦٥٤ ص ٢ ج : ةطوطب نبا رظنا

 . ١٠٦١ ص ٤ م٦٧٩١ ةنس ةرهاقلا

 )١٥٦( ج : يدوعسملا ١ ص ١٥٥ ، رظنا ، ةريزجلا ينعتو ةيتيركسنسلا ةغللا نم ةقتشم ةملك ةجايدلا ةملكو ،

 ص 4 ايفارغجلا : يبرغملا ديعس نبا ١٠٤ .

 )١٥٧( ج : ةطوطب نبا ٢ ص ٦٥٩٤ .

 )١٥٨( ج : يدوعسملا ١ ص ١٥٥ ، ص : يسيردالا ٢٦ { ج : ةطوطب نبا ٦٢ ص ٦٥٨ } نرفس مت :

 ص ١٤٢ .

 )١٥٩() ص : دلونرأ ٢٠٦ -_ ٢٠٢٣ .

٩٢٣ 



 ليجرانلا بشخ نم نوعطقيف 3 ةراجنلا تالا مهعمو . اهريغو
 نوعنصي احاولأ هنوعطقي اوناك بشخلا اذه فج اذا مث ، نوبحي ام

 هذه نوئلمي مث { اعارش ليجرانلا فعس نم نوجسنيو 0 ةنيفس اهنم

 كانه هنوعيبيف نامع ىلا نودوعيو هرامئثو ليجرانلا بشخب ةنيفسلا

 . 0١٦٠١ نفسلا عانصل

 لوقلا اذه يفاريسلا ديز يبأل رصاعملا يدوعسملا ديأ دقو
 نم مهريغو فاريس و نامعب نييفاريسلاو نيينامعلا ةذخاونلا نا لاقف
 افلأ اهددع غلبي ناك يتلا رئازجلا هذه ىلا نوفلتخي اوناك راجتلا

 دجويو سانلاب اهلك ةرماع تناك يتلاو { )١٦١( ةريزج ةئامعستو
 رجش ىلا ةفاضالاب مجحلا ريبكلا ديجلا ربنعلا اهراحبب

 راجتلاو ةذخاونلا ءالؤه لوصو ةرنك نأ ودبيو . (٦١؟) ليجرانلا

 ةكلمم ةماقإ نم برعلا ضعب هيف نكمت يوق يبرع دوجو ىلا ىدأ دق

 نرقلا ىف ف يسدقملا انربخي ذإ © ددعلا ةريفولا رزجلا هذه ىدحإ ىف

 كردي ل رحب يف لبيدلا ءانيم دعب عقت يتلا رئازجلا نأب ةرجهلل عبارلا

 ةأرمأ نأ ىلا راشأو ، ةريزج ةئامعبس و افلأ اهددع لعج يتلاو هقمع
 8 كش الب فيدلاملا رئازج اهنأ ىلع لدت فاصوأ يهو _ اهكلمت

 نباك ةرخأتملا رداصملا يف كلذ دعب ءاج ام عم قباطتت اهنأل
 نم كلم رئازجلا هذه يف دجوي هنا لوقي ةطوطب

 هذه ضعب يف برعلا ددع ةرثك ىلع لدي امم & )١٨٦٣( ‘“برعلا

 . ١٣٠ _ ١٢٣١ ص ٤ خيراوتلا ةطلسلس ٦

 )١٦١( وه يقيقحلا فيدلاملا رزج ددع ١٢٧١ مقر شماه رظنا ، ةريزج ١٥٥ ص ٩٦ .

 )١٦٦( ج : بهذلا جورم ١ ص ١٥٤ _ ١٥٥ .

 )١٦٣( ميساقتلا نسحأ ٤ ص ١٢٣ .

٩٤ 



 كلم مهل راص ىتح اهيف مهنطوتو مهانكس مدق ىلاو رزجلا
 . مهمكحي

 هظحال يذلا نطوتلا اذه ىلا يبرغملا ديعس نبا راشأ دقو

 رشع ثلاثلا /ةرجهلل عباسلا نرقلا يف فيدلاملا رزج ضعب يف

 تاجابيدلا رزج ىدحإ يهو يبيود ةريزج ذنا لاقف 0 داليملل

 نيذلا برعلا ءانبأ نم اهناكس رثكأ ناك ، فيدلاملا يأ 9 ةريبكلا

 بصق مهنم نوعاتبيو مهدنع نولزني دنهلا ىلا نورفاسملا ناك

 اهانع يتلا يه هذه يبيود ةريزج نأ ودبيو . )١٨٦٤( ركسلا

 لك نم راجتلا اهيتاي هنأو ، ردنمس ةنيدم لباقت اهنا لاقو يسيردالا

 دقو )©١٦( ةيرحب راجم ةعبرأ بيدنرس ةريزج نيبو اهنيبو © قافآلا
 نبا امأ . )١٦٦( لايمأ ةعبرأو ةئامب يرحبلا ىرجملا يسيردالا ردق

 /ةرجهلل نماثلا نرقلا فصتنم يلاوح رخآلا وه راشأ دقف ةطوطب

 ضعب يف رافظ لهأ نم نيينامعلا دجاوت ىلا داليملل رشع عبارلا

 ةريزج يف رافظ نم لجر عم لباقت هنا لاقو فيدلاملا رزج

 . )}0٨٦ رزجلا هذه ىدحإ يهو ، سولنك
 يفاريسلا ديز ييأ دنع تدرو يتلا تاراشالا هذه انعمج اذاف

 ، ةطوطب نباو ديعس نباو يسيردالاو يسدقملاو يدوعسملاو

 ناك فيدلاملا رزج يف نيينامعلا نيحالملاو راجتلا دجاوت نأ انكردأل

 نا نيرخآلا نيملسملا راجتلا نم مهريغ دجاوت نع لقي الو افثكم

 )١٦٤( ايفارغجلا ٠ ص ١٠٤ _ ١٠٥ .

 )١٦٥( ص .3 قاتشملا ةهزن ٧٤ .

 )١٦٦( قباسلا ردصملا ٠ ص ٦٢ .

 )١٦٧( ج . ةطوطب نبا ةلحر ٢ ص ٦٥٤ } ٦٦١٢ .

_ ٩٥ _ 



 ةبسنلاب ماهلا رزجلا هذه عقوم دجاوتلا اذه ىلع عجش دقو . دزي مل
 رزجلا هذه تناك ذا ، يبرغلا دنهلا لحاس دصقت تناك يتلا نفسلل

 © لحاسلا اذهب برعلا دالب لصي يذلا قيرطلا ىلع ةرشابم عقت
 ةراشالا قباسلا ةدئافلا يذ دنهلا زوج ليخنب ةظتكم تناك اهنأ اك
 رثك كلذلو 0 نيينامعلا دنع لابحلاو نفسلا ةعانصل ةبسنلاب اهيلا

 . )١٦( اهب مهنفس رورم

 تلمح دقف فيدلاملا رزج ىلا راجتلا نفسلا هذه تلمح اكو
 نآلا ىتح دجوي لاز امو ، برعلا ريغو برعلا ةاعدلا اضيأ اهيلا

 نم اكيالم ابمم مساب رزجلا هذه ناكس دنع فرعي ةيعادل ربق

 يناثلا /يرجهلا سداسلا نرقلا يف اهيلا لصو دق نوكي نأ لمتحملا
 لهأ نأ ركذن نأ نأشلا اذه يف ديفملا نمو . 0١٦٩ داليملل رشع
 ءايلوألا دحأ دي ىلع مهلصو مالسالا نا نولوقي فيدلاملا رزج
 هذه روخص نم ةرخص ىلع تمطحت دق هتنيفس تناك { نيملسملا

 . تقولا سفن يف ةيعادو ارجات ناك هنأ ىلع لدي امم ، )١٧٧٠( رزجلا

 . ايعامج الوحت مالسالا ىلا رزجلا هذه لهأ لوحت ناك دقو

 ةصق وحنلا اذه ىلع هبعش مالساو رزجلا هذه كلم مالسا ةصقو
 ىلع لدي 3 )١٧( يروطسأ لكشب ةطوطب نبا انل اهاور ةفيرط

 ناك امم ، مالسالا رشن ليبس يف مهتايحضتو ةاعدلا صالخا ىدم

 . ١٣١ ©} ١٣٣ ص : نرفس ميت ، ٦٥٨ ص ٢ ج : قباسلا ردصملا )١٦٨(

 . ٣٠٢ ص : دلونرأ )١٦٩(

 . ١٣١ ص : نرفس مت )١٧٠(

 نومدقي اهلهأ ناكو ٠ رهش لك رحبلا نم فيدلاملا رزج يتأي ناك اينج نأ ةطوطب نبا يور ) ( ١٧١

 مهيلع مدق الو © ةتيم حابصلا اهودجي نأ ثبلت ا رحبلا ةفض ىلع مانصألا تيب دنع ةاتف هل

 = ةاتفلا ناكم هنوعضي مهلعج ، ةصقلا هذهب عمسو ميركلا نآرقلل اظفاح ناكو يبرغملا تاكربلا وبأ

٩٦ 



 { اهدبعي ناك يتلا مانصألا مطحتب كلملا اذه مايق يف ريبكلا هرثأ هل
 رزجلا ةفاك ىلا هلسر لسرأو ، هعابتأو وه مالسالا قانتعا ىلع لبقأو
 ةدابعو ةينثولا كرتو مالسالا يف لوخدلل اهلهأ ةوعدل اهمكحي يتلا

 كلملا ينبو ى اعيمج سانلا ملسأو ةوعدلا تحجنو ى مانصألا

 ةحول تبث ناب ماهلا يخيراتلا ثدحلا اذه هيف دلخ اريبك ادجسم

 ابوتكم دجوو ةطوطب نبا اهآر دجسملا اذه ةروصقم يف ةيبشخ

 يربربلا تاكربلا يبأ دي ىلع ةزارونش دمحأ ناطلسلا ملسأ" " اهيلع

 /ه٥ ٤٨ ماع ملسأ كلملا اذه نأب ديفي ام كانهو . “‘يبرغمل

 ةاعدلا دحأ دي ىلع رزجلا هذه ناكس عيمج هعم ملسأو . م ١٢ ١

 العف نيملسم مهلك رزجلا هذه ناكس ناكو . )٨١٢١٦( نيملسملا

 مهنأب مهفصو هنا ىتح مهمالسا نسحو ، ةطوطب نبا اهراز امدنع
 . )١٧٢( ةقداص ةينو حيحص نامياو حالصو ةنايد وذ

 ذخأ رزجلا هذه يف وحنلا اذه ىلع مالسالا راشتنا درجمبو
 ناك هنا ةطوطب نبا لاق ىتح ترثك يتلا دجاسملا ءاشنا يف يلاهألا

 رثكت تناك امك ، ةنسحلا دجاسملا مهرئازج نم ةريزج لك يف دجوي
 ءاهقفلا ددع رثكو 3 ةيفوصلا لاجر اهيف دبعتي ناك يتلا اياوزلا
 ىلع بلغو 3 ملعلا ةبلط ميلعتو سانلا داشراب نوموقي اوناك نيذلا
 نوعضي اوناك كلذ نم اونكمتي مل اذاو 0 ةمامعلا ءادترا لاجرلا

 صوغي ينجلا لعج امم عومسم توصب ليللا لاوط نآرقلا أرقي لظو ث ةعرقلا اهب تءاج يتلا
 هيلع ضرعو ةصرفلا زهتنا يذلا ملسملا اذه ىعدتسا ، كلذب ةزارونش كلملا عمس املو . رحبلا يف
 5 ةطوطب نبا ، رظنأ . هتكلمم لهأو هتيشاحو هترسأو وه ملسأف كلملا ردص هللا حرشو 0 مالسالا

 . ٦٥٩ _ .٦٦١ ص ٢ ج

 )١٢٧١٢١() ج . ةطوطب نبا ةلحر ٢ ص ٦١٦١٠ .

 )١٧٢( ج . قباسلا ردصملا ٢ ص ٦٥٤ _ ٦٥٥ & ص ى مالسالا راشتنا : نيسح لامك دمحم ١٠٦ .

٩٧ 



 يضاقلا مهدحأ يقل اذاو ، اهنم الدب مهسوعر ىلع اريغص اليدنم

 ىلع اليلد ، هرهظ فشكو هيفتك ىلع هبوث عضو بيطخلا وأ
 أوبتي مهدنع يضاقلا ناك ذا ، كلذ يف مهتداع بسح هل همارتحا

 نأل ©،© ناطلسلا ةناكم دعب ىرخأ ةناكم اهينادت ال ةيماس ةناكم

 سانلا نم مهدنع مظعأ وهو . هيلا ةعجار اهلك مهماكحأ”!

 . )١٧٧٤( “‘دشأو ناطلسلا رمأك لثمم هرمأو { نيعمجأ

 دهتجاو رزجلا هذه يف ءاضقلا ةيالو ةطوطب نبا ىلوت دقو
 اك © ةئيسلا تاداعلا ضعب ىلع ىضقو . ع رشلا موسر ةماقا يف

 قاوسألاو ةقزألاب نوفوطي الاجر نيعو تاولصلا ةماقا يف دتشا

 نينذؤملاو ةمئألا مزلأ اك © ةعمجلا ةالص نع رخأتي نم لك برضل
 ءاسنلا لعجي نأ لواحو 9 مهفئاظو تابجاو ءادأ ىلع ةبظاوملاب
 ةطوف ءادترا نم نه ةفولأملا ةقيرطلا نكرتيو ةغباسلا سبالملا نيدتري
 يولعلا فصنلا لظي انيب ، لفسألا مسجلا فصن رتست ةدحاو

 ديدشلا رحلا ببسب امبر ، كلذ يف لشف هنكلو . انايرعو افوشكم
 . )١٧٠( رزجلا هذه لهأ دنع ةداعلا مكحت ببسبو

 رشن يف ةينامعلا ريغو ةينامعلا دوهجلا ةجيتن ىرن اذكهو

 (اكناليرس) بيدنرسو دنهلا دالب يف ةيمالسالا ةفاقثلاو مالسالا

 لبق مالسالا ىلا هرسأب فيدلاملا بعش لوحت دقف . فيدلاملا رزجو
 دهش يقرشلا لحاسلا ىلع ةثلاث ةيمالسا ةنطلسو 0 ةطوطب نبا رصع
 لوحت كلذكو . انمدق امك لحاسلا اذه هترايز ءانثأ اهثادحأ ضعب

 تانطلسلا هذه نيطالس لعفناو ، مالسالا ىلا بيدنرس يلاهأ ضعب
 )١٧٤( ج . ةطوطب نبا ٢ ص ٦1٠٥٦“|} ٦١٦١٢ .

 )١٧٥( قباسلا ردصملا }٤ ج ٢ ص ٦٥٨ } ٦٦٩ .

٩٨ 



 نيظفاحم اولظو 7 انيأر اك اريبك الاعفنا هديلاقتو مالسالاب اهلهأو

 كولم نم رمتسم هبش موجه نم هل اوضرعت ام مغر مهنيد ىلع
 هذه ىلع تاراغلا نونشي اوتتفام نيذلا مهتاجارهمو دنلا
 تناك اهنال ، رمتسملا زفحتلا نم ةلاح اهيلع ضرف امم { تانطلسلا

 . نيملسملا ريغ سودنهلا نم رحب يف شيعت عقاولا يف

 ٤٤ _ دونهلا نيب مالسالا راشتنا نم تدح يتلا تابقعلا :

 دالبل يبرغلا لحاسلا ىلع عقت تناك يتلا رونه ةنطلسف

 دالب لهأ ىلع ةيزجلا هضرف و ةيرحبلا هت وق مغر اهناطلس ناك { دنهلا

 مل و & )١٧٢٦( ‘‘بيره ىمسي رفاك ناطلس مكح تحت" { رابلملا

 نم هناريج عم مادلا هعارصل ةجيتن هتوق يف فعضل الا كلذ نكي

 مكحب هيلع اضورفم عارصلا اذه ناك دقو . سودنهلا كولم

 ذنم سانلا بولق يف ةخسارلا دنهلا نايدأو دفاولا نيدلا نيب عارصلا
 يسودنهلا روبادنص كلمل هوزغ ىلا ةراشالا تقبس دقو . ديعب دمأ

 كلملا اذه نا الا هيلع هراصتنا مغرو ، م٢٦٤٣١ /ه٢٤٧ ماع

 دعتسا نأ لعب يلاتلا ماعلا يف رونه مجاه نأ ثبلي . يسودنهلا

 رونه رصاحو { هل نورواجملا سودنهلا كولملا هدعاسو { اهاتقل

 اهكرتو اهنم جرخي نأ ةطوطب نبا رطضا ىتح راصحلا اهب دتشاو
 . )١٧٧١( ةرصاحم يهو.

 حبصتو رونه ناطلس عضخي نأ ةجيتنلا تناك لاحلا ةعيبطبو

 )١٧٦() ج 4 قباسلا ردصلملا ٢! ص ٦١٢٣٥ .

 )٧٧ ١) جح ) قباسلا ردصملا ٢ ص ٦٥١ _ ٦٥٠٢ .

٩٩ 



 يف لحاسلا اذهب سودنهلا كولم ناكو . يسودنه كلمل ةعبات هدالب

 هركسع ناك يذلا يوقلا مهنم ، اكلم رشع ىنثا ةطوطب نبا رصع

 نع ديزي ال هركسع ناك يذلا فيعضلا مهنمو 0 افلأ نيسمخ غلبي

 ديزي ال ناك رونه ةنطلس شيج نأ نيح يف { )١٧٨( فالا ةثالث

 . )'٢!( لجارو سراف نيب فالا ةتس نع

 ىلع مالسالا رشن يف ةنطلسلا هذه ةيلاعف تلق كلذلو

 عقت تناك يتلا اهتخأ ةيلاعف تلق اك & دنهلا دالبل يبرغلا لحاسلا

 ةطوطب نبا هفرعي يذلا (لدنامورك لحاس) يقرشلا لحاسلا ىلع
 نم اهئارمأ نيب مكحلا ىلع عارصلل ةجيتن 2 ربعملا دالب مساب

 يف اعمط امإ ، مهنولتقيو اهكولم ىلع نوروثي اوناك نيذلا نيملسملا
 اضيا ةجيتنو { ةيعرلا يف ةئيسلا مهتريسل مهنم اصلخت وأ كلملا

 فالا ةتسلا نع ديزي ال اهشيج ناكف & ةيركسعلا اهتوق فعضل

 ال اهل رواجملا (ويد لالب) يسودنهلا كلملا شيج ناك نيح يف يف
 هذه تلفت و {© اهيلع ءاضقلا يف عمط كلذلو ئ فلا ةئام نع لقي

 . )‘١٨٠( ةبوجعأب الا ريصملا اذه نم ةنطلسلا

 ةجيتن مالسالا رشن يف تانطلسلا هذه ةيلعاف ةلق نكت مل و

 8 ىرخأ لماوعل ةجيتن اضيأ تناك اهنا لب ،] بسحف لماوعلا هذهل
 ناكف ، رخالا يضارأ يف لك تانطلسلا هذه نيطالس عمط اهنم
 رشنل مضلا اذه نكي ل و 0 هيلا رخ الا دالب مض يف عمطي مهضعب

 ) ةيصخش فادهأو تاحومطل اقيقحت ناك هنكلو مالسالاو ةديقعلا

 . ٦١٢٩ ص ٢ ج . قباسلا ردصملا )١٧٨(

 )١٧٩( ج . قباسلا ردصملا ٢ ص ٦١٢٥ .

 )١٨٠( ج . قباسلا ردصملا ٢ ص ٦٨٩ }0 ٦٩١ _ ٦٩٢ .

١٠٠ 



 ةنطلس ماكحف . نيملسملاو مالسالا نع ةئيس ةروص ىطعأ امم

 يلهد ناطلس ىلع اوراث نأ دعب ربعملا دالب ةنطلس وأ ارودام

 اهفعضب اوملع نأ دعب فيدلاملا ةنطلس يف اوعمط 0 هنع اولصفناو
 ددع ناك ذا ، اهعنميو اهيمحي يوق شيج اهل سيل هنأو 0 اهتليح ةلقو

 . نيدفاولا ءابرغلا نم مهضعب يدنج فلأ نع ديزي ال اهشيج
 اجوز ناك يذلا ةطوطب نبا اهربد ةرماؤم ربعملا دالب ناطلس كاحو
 يف هنع ابئان نوكي نأ ساسأ ىلع ، ناطلسلا اذه ةجوز تخأل
 اذه شيج نكمتو ةرماؤملا تحجن ام اذا فيدلاملا رزج مكح

 الا كلذ ةطوطب نبا لعفي مل و ، رزجلا هذه ماحتقا نم ناطلسلا

 انيح ةطوطب نبال ريزولا اذه ءاسأ ثيح اهتناطلس ريزو ىلع هتمقنل
 . )٨١!}( لبق نم رزجلا هذهل ارئاز ناك

 اهرزجو ةيدنهلا لحاوسلا نيطالس ناك يذلا تقولا يفو
 كلامملا كولم ناك . ماسقنالاو ككفتلا نم وحنلا اذه ىلع

 داحتالا نم ميظعو ريبك وحن ىلع مهل نيرواجملا ةيسودنهلا
 مل مهنأ الإ ةيركسعلا ةيحانلا نم مهتوق توافت مغرو . ماجسنالاو

 الو & فيعضلا يف يوقلا عمطي ملف ، ضعبلا مهضعب يف اوعمطي
 باب هراج دالبو مهنم لك دالب نيب ناكو 9 ريغصلا يف ريبكلا
 دنع نم هتكلمم وأ هتلامع أدبت يذلا كلملا مسا هيلع شوقنم يبشخ
 رف اذا هنا كلذ . نالف نامأ باب هنومسي اوناك يذلا بابلا اذه

 ىلا لصوو مهدحأ دالب يف اهبكترا ةيانج ببسب رفاك وأ ملسم
 اذه بره يذلا كلملا ؤربي مل و ، هسفن ىلع نمأ ، بابلا اذه
 يوقلا كلملا وه ناك ناو هيلع ضبقلا ىلع هدالب نم براهلا

 )١٨١() ج 4 قباسلا ردصملا ٢ ص ٦٥٥ . ٦٦٢ ، ٦٧٠ . ٦٧٢ ] ٦٩٠ .

_ ١٠١ 



 . )٨٨( ‘‘شويجلاو ددعلا بحاص

 ةملكلا باحصأ سودنهلا نم كولملا ءالؤه ناك كلذلو
 ةيمالسالا ةنطلسلا هذه دوجو مغر يدنهلا لحاسلا نوئش يف ايلعلا

 ةديدعلا ةيراجتلا زكارملا دوجو مغرو ء اهنع انثدحت يتلا ةفيعضلا
 ىرخالا يه زكارملا هذه نأ كلذ . انثيدح ردص يف اهيلا انرشأ يتلا

 ريغ يأ سودنه ماكح بلاغلا يف اهمكحي ندم نمض عقت تناك

 نم راجتلا عمجم تناك يتلا طوقيلاق ةنيدم كلذ لاثم . نيملسم

 ناك دقف ، نامعو سرافو نمياو لهملاو ناليسو ةواج و نيصلا لهأ
 نويلاغتربلا هفرح يذلا )٨!( يرماسلاب فرعي يسودنه اهمكاح
 كلذكو . دالبلا هذهل مهرامعتساو مهمودق دنع نيرومازلا ىلا

 اهبو ةرماع اهقاوسأو رابلملا دالب نسحأ نم تناك يتلا مل وك ةنيدم

 ىعدي يسودنه اهناطلس ناك ، نيملسملا راجت نم ةريبك ةعامج
 ةزعأ هدنع اوناكو مهمرتحيو نيملسملا مظعي ناك هنكلو 0 يروريتلا

 يتلاو اهنع ثيدحلا قبس يتلا رورجنم ةنيدم امأ . (٨١ث) نيمرتحم
 اهمكاح ناك ، فالا ةعبرأ اهددع غلب ةيمالسا ةيلاج اهب ناك

 عم برح يف سودنهلا اهلهأ ناكو { (ود مار) ىعدي يسودنه
 امهنيب حلصلاب موقي مكاحلا اذه ناكو . اهب نيدوجوملا نيملسملا
 . )١٨٠( راجتلا ىلا هتجاحل

 راشتنا نود تلاح يتلا تابقعلاو . لماوعلا ىلا فاضي

 )١٨٦( ج . قباسلا ردصملا ٢ ص ٦١٢٩ .

 )١٨٣( ج . قباسلا ردصملا ٢ ص ٦١٤٥ .

 )١٨٤( قباسلا ردصملا ٤ ج ٢ ص ٦١٤٩ .

 )١٨٥( ج . قباسلا ردصملا ٢ ص ٦١٤١ .

١٠٢ 



 تناك يتلا بصعتلا ةرهاظ ك دونهلا نيب عساو وحن ىلع مالسالا

 اوناك مهنأ كلذ . رابلملا لحاس ىلع سودنهلا نم ريثك دنع دجوت

 اهوس اهيف اولكأ ناف © مهيناوأ يف لكألاب نيملسملل نوحمسي ال
 نيملسملل راد هيف سيل اناكم ملسم لخد اذاو ، مهل اهوطعأ وأ
 ناف { اماعط سودنهلا دحأ هل خبطو هماعط هيف لوانتي نأ نكمي
 بالكلل ىمري ناك ماعطلا لوانت نم هئاهتنا دعب هنم ىقبتيام

 نيب لخادتلا مدعو حماستلا مدع ىلع لدي امم & )١٨٦( رويطلاو

 يف ةبقع فقي ناك امم & نيبصعتملا سودنهلا ءالؤه نيبو نيملسللا
 . ريبك دح ىلا مهنيب مالسالا راشتنا ليبس

 مهنيد لاجر نم ضيرحتب ناك بصعتلا اذه نأ كشالو
 ال ىتح بصعتلا اذه مهسوفن يف نوكزي اوناك نيذلا ةمهاربلا نم

 ٤ ىرخألا دنهلا ءازجأ ضعب يف ثدح امك مهدالب مالسالا حستكي

 ريمشكو ،{& شيدالاجنبو ناتسكابب نالا فرعي اميف ةصاخو

 نأ نكمي ةيئادعلا حورلا هذه نأ اك . فيدلاملا رزجو باجنبلاو
 ةيدنلا لحاوسلا يف نيملسملا ماكح ضعب دعب اضيأ اهببس نوكي
 نايحأ يف نولاغي اوناك دقف . مالسالا اهب رمأي يتلا حماستلا حور نع
 ةوسقلا كلتو ولغلا اذه ناكو ، مهارسأو مهئادعأ ةبقاعم يف ةريثك

 لاح امم دونهلا نم ريثك سوفن يف بعرلاو فوخلاو علهلا ىقلأ اببس
 ناك ام ىلا ةطوطب نبا راشأ دقو . مالسالا ةوعد لوبق نيبو مهنيب

 نم هارسأ لتق يف ةيشحوو ةوسق نم ربعملا دالب ناطلس هبكتري
 ركنتسي ةطوطب نبا تلعج ةقيرطب ، الافطأو الاجرو ءاسن س ودنهلا
 دحأل هتملع ام عينش رمأ كلذ نا الئاق ةدش يف لاعفألا هذه

 )١٨٦( قباسلا ردصملا ٤ ج ٢! ص ٦٢٨ .

١٠٢٣ 



 يذلا رئاجلا ناطلسلا اذه توم يف هيفشت رهظأو كولملا نم
 اهرقي ال يتلا لاعفألا هذه ببسب هنيح هللا لجع"
 . )١٨٧١( مالسالا

 سودنهلا نم ىرسألا ىلع ةرصاق ةوسقلا هذه نكت ملو
 ةصاخو مهسفنأ نيملسملل ةبسنلاب ةعقاو اضيأ تناك لب 0 طقف

 نيملسملا عيمج ىلع هذوفن ضرفي اهناطلس ناك يتلا يلهد ةنطلس يف
 ناطلسلا اذه ملظ نع اريثك ةطوطب نبا ثدحت دقف . دنهلا دالب يف
 ملعلا لهأ نم ىتح دحأ ىلع يقبي ال ناك هناو 3 ءامدلل هتقاراو
 اوعمس اذا وأ ، ةفلاخم ىندأ هرماوأ اوفلاخ ام اذا فرشلاو حالصلاو

 مهيذعتب وأ مهلتقب رمأي ناكف { هوركنتسي مل و هقح يف ليق امالك
 ىلع فيسلاب التق توملا نولضفي مهلعجت و نادبألا اهل رعشقت ةقيرطب

 ناطلسلا لاح وه اذه ناك اذاو . (٨١٭٨) نيهملا باذعلا اذه ىلع
 عظفأو ىسقأ ناك دقف & سودنهلاو نيملسملا نم هتيعرب هتقالع ين
 اوناك مهنأ ةجردل متيعرو سودنهلا كولم نم هئادعأل هتلماعم يف

 . )١٨٩( هادي مهلوطت ال ىتح ةرعولا قطانملاو لابجلاب هنم نوعنتمي

 ءادعألا ةلماعم يف ةوسقلاو ةيعرلاب دادبتسالا اذه نأ كشالو
 سودنهلا تاقالع ىلع امهتاساكعناو امهرثأ امهل ناك ، موصخلاو
 دجوأ امم ، لحاسلاب تأشن يتلا ةريغصلا ةيمالسالا تانطلسلاب
 ةصرف نم للق امم ، نيقيرفلا نيب اضرلا مدعو ةقثلا مدع نم ةلاح
 راجتلا اهلذب يتلا دوهجلا مغر نيينثولا دونهلا نيب مالسالا راشتنا

 . ٦١٩١١ ص ٢ ج . قباسلا ردصملا )١٨٧(

 )١٨٨() ج 4 قباسلا ردصملا ٢ ص ٥٤٠ _ ٥٤٩ .

 )١٨٩( ج . قباسلا ردصملا ٢ ص ٥٧٩١ .

١٠٤ 



 . نيينامعلا ريغو نوينامعلا نوحالملاو

 نيينامعلا راجتلا مودق لصاوت ناف ، هلك كلذ مغرو
 امئاد ناك اهرزجو دنهلا لحاوس ىلا نيملسملا راجت نم مهريغو

 © لحاوسلا هذه يف ةيمالسالا ةكرحلا نييارش يف ةديدج ءامد عفدي
 هذه تقاعأ يتلا لماوعلا وأ تاقوعملا نع ثيدحلا اذهب انيتأ امو

 دونهلا نم ديزم بسكب تاراصتنالا نم ديزم قيقحت نع ةكرحلا
 © نادلبلا هذه يف عاضوألا ةقيقح ىلع فقنل الا { مالسالا ىلا
 راجتلا ءالؤه ناب نيلئاق نيلهاجلا ضعب اهب فذقي دق ةمهت عفدنلو

 لك اولذب مهنأ كلذ . ةيداملا مهحلاصم رمأ الا مهمهي ال ناك

 نم ريثك يفو دنهلا دالب لحاوس ىلع مالسالا رشن يف مهدهج
 نبا رصع لبق مالسالا ىلا رزجلا هذه لهأ لوحت ىتح اهرزج
 تانطلس ترهظ ىتحو { فيداكللاو فيدلاملا رئازج لثم ، ةطوطب

 نم ناكو ى اهنع ثيدحلا قبس دنهلا دالب لحاوس ىلع ةيمالسا
 الول دالبلا هذه مالسالا معيو يمالسالا فحزلا رمتسي نأ نكمملا
 الولو ، هراشتنا ةصرف نم تللق يتلاو اهيلا انرشأ يتلا تابقعلا
 فقوأو فحزلا اذه لطع يذلا يزيلجنالا مث يلاغتربلا رامعتسالا
 . امامت هيلع يضقي نأ لواحو راشتنالا اذه

 ليبخرأ يف مالسإلا رشنو ةراجتلاو ةحالملاو نوينامعلا _ ٥

 : نييبيلفلاو ايسينودنأو ويالملا

 انهجتاو فيدلاملا رئازجو بيدنرس ةريزجو دنهلا انكرت اذاو

 ۔ ١٠٥



 رحب هنومسي برعلاو دونلا ناك يذلا لاغنبلا جيلخ انربعو اقرش

 ةريزج هبش ىلع يوتحي يذلا ويالملا ليبخرأ ىلا انلصول ، دنكره

 انلصولو 0 (راب هلك) وأ (هلك) اهنومسي برعلا ناك يتلا ويالملا
 يهو ةرطموس ةريزج اهرهشأ نم ناك يتلا رزجلا فالا ىلا اضيأ
 رزج مث ةواج ةريزج كلذك و ، برعلا دنع جبازلا وأ ينمار ةريزج

 ىلا لصن مث ، رابوكين رزج اهنومسي برعلا ناك يتلا سولابجنل

 يف عقت يتلا نيبيلفلا رئازجو ك وينروب ةريزج ىلاو نامدنأ رئازج
 . (٦١؟٠) ليبخرالا اذه يقرش لامش

 نوتأي اهراجت و نامع نفس تناك دقف ويالملا ليبخرأ امأ

 دالب ىلا اهنم رورمللو ةراجتلا دصقب ليبخرألا اذه رزج ىلا

 /يرجهلا عبارلا نرقلا يف يفاريسلا نسحلا ديز وبأ ركذيو © نيصلا
 عح-ه, راب هلك وأ هه هلك ءانيم نأ 3 داليملل رشاعلا

 ةدك ةيالو يف ويالملا ةريزج هبشل يبرغلا لحاسلا ىلع عقي يذلا
 نيب قيرطلا فصتنم وه 3 (برعلا دنع ةديوق) ةيلاحلا

 عمجم”؛ ناك اذه (هلك) ءانيم نأو © برعلا دالبو نيصلا يضارأ

 يعلقلا صاصرلاو جاعلاو لدنصلاو روفاكلاو داوعألا نم ةعتمألا

 & هحرش لوطيو عستي امم كلذ ريغو ،.... سونبألاو ريدصقلاو
 اهنمو ، (ةلك ءانيم ىلا يأ) اهيلا تقولا اذ اذه يف نامع نم زاهجلاو

 . )١٩١( ‘‘عقاو نامع للا

 نيحالملاو راجتلا نأ ةماهلا ةياورلا هذه نم ظحاليو

 لقن يف اطاشن مهريغ نم رثكأ تقولا كلذ يف اوناك نيينامعلا
 . )١( مقر ةطيرخلا رظنا )١٩٠(

 )١٩١( ص خيراوتلا ةلسلس ٩٠ ، ج : توقاي ٤ ص ٤٧٨ ، ص : يدرولا نبا ١١٠ .

١٠٦ 



 هلك ىلا نامع نمو 3 نامع ىلا راب هلك ءانيم نم علسلاو رجاتمل
 لاق ذا & مهريغ ىلا مهادعتي مل يفاريسلا ديز يبأ ثيدح نأل { راب

 مئاق نامع ىلا ةريخألا نم نمو ‘ (راب هلك) ىلا نامع نم زاهجلا نا

 كلت يف ينامعلا طاشنلا اذه دادزا دقو . نيحلا كلذ يف رمتسمو

 يتلا ةنتفلا ذنم راجتلا عمجم حبصأ هنأل ءانيملا اذه يف تاذلاب ةرتفلا
 تعنتما ذا ، (٩٧٨؟) م٨٧٨ /ه٤٦٢٦ ماع نيصلا يبونج يف تثدح
 تهتناو ، نيحلا كلذ ذنم نيصلا يناوم ىلا باهذلا نم نفسلا

 ءانيملا اذه حبصأ مث نمو © ويالملا يف (راب هلك) ءانيم دنع اهتالحر
 نامع نفسو نيصلا نفس اهيف طحت تناك يتلا ةيسيئرلا ةطحملا وه

 . نفسلا نم اهريغو

 طاشن دايدزا يفاريسلا ديز ينأل رصاعملا يدوعسملا ديأ دقو

 نيحالملا نا الئاق هثيدحب نيينامعلا صخف ٠ ءانيملا اذه يف نيينامعلا

 © (ةرطموس) )"١٢& جبازلاو هلك دالب ىلا نوفلتخي اوناك نيينامعلا

 نرقلا يف لاقف { ةقيقحلا هذه ديؤيل نورق عضبب يريمحلا هدعب يتأو
 نيملسملاو نيينيصلا راجتلا نأ داليملل رشع سماخلا /ةرجهلل عساتلا
 زهجتي ناك ءانيملا اذه نأو ، (راب هلك) ءانيم يف نوقالتي اوناك
 نا قبس ىتلاو هنم درت تناك يتلا علسلا ركذو ، ‘‘نامع نم هيلإ

 . )١٩٤( ىفاريسلا اهركذ

 تحبصأ ةينامعلا ةيراجتلا نفسلا نأ هلك كلذ ىنعمو
 ةرتفلا كلت لاوط يدنهلا طيحملا يف يراجتلا طاشنلا بصع لكشت

 )١٩٢( ج : يدوعسملا ١ ص ١٣٩ -_ ١٤٠ .

 )١٩٣( ج . قباسلا ردصملا ١ ص ٢٠٢٣ .

 )١٩٤() ص . راطعملا ضورلا ٤٩٤ .

١٠٧ 



 كلذ ديؤي ، رشع سماخلا نرقلا ىتح رشاعلا نرقلا نم دتمت يتلا

 راب هلك ءانيم ىلا ةينامعلا نفسلا رفس نع ةدراولا تاراشالا ةرثك

 رثكأ يف ركذي هارنف ، لئاوألا باتكلا نم هريغو كرزب دنع ويالملاب
 ينامعلا ةذوخانلا سادرم نب ميهاربا نب هيوليعامسا نأ عضوم نم

 ىدحإ يف م٩٢٦ /ه١٣ا٧ ماع نامع ىلا راب هلك نم علقأ هنأ هثدح
 ناطلس نأو ‘ ىرخأ ةرم يف اموي نيعبرأو ةينامث وأ اموي نيعبرأو

 ، هدحو هتنيفس يف ناك ام ىلع اروشع رانيد فلأ ةئاتس ذخأ نامع

 اك )©١٩( رانيد فلأ ةئام يف هعم اوناك نيذلا راجتلا ةيقب حماسو

 ةلدابتملا ةراجتلا ةميقو مجح ربكو مظع ىلع لدي امم ، لوقلا قبس

 . نيحلا كلذ يف ويالملا نيبو نامع نيب

 ةينامعلا نفسلا لوصو ىلع لدت ىرخأ تاراشا تدرو اك

 هركذ امم دافتسيو © نآلا ةروفاغنس اهلعل >`“٢( روبادنص ىلا

 اهيف نوميقي وأ تاهجلا هذه نونطوتسي اوناك نامع ع رابت نأ كرزب
 نالف لاقيف © اهيلا نوبستني اوناك مهضعب نأ ىتح ةليوط تارتف

 هوثدح راجتلا ضعب نأ نم كرزب هركذام كلذ 1 { يروبادنصلا

 ىلا نامع بكارم لوصو نع مهربخأ يروبادنصلا ىسوم نأ
 هذه ضعب يف يف ةيبرعلا ةغللا راشتنا ىلا يدأ امم . )١٩٧( روبادنص

 ناكس نأ داليملل رشع سماخلا نرقلا يف يريمحلا ركذيف . ءاحنألا

 يبرع مهيز ليبخرألا رزج ىدحإ يهو ةيرطقلا ةريزج

 . (٩٧١ه) برع مهنأ نوعديو ةيبرعلا نوملكتيو
 . ١٦٢٩ . ١٣٢٠ . ١٣٢ . ١٣٣ ص ٠ دنهلا بئاجع )١٩٥(

 . ١٥٧ _ ١٠٨ ص . قباسلا ردصملا )١٩٦(

 )١٩٧( ص . قباسلا ردصملا ١٠٧ .

 )٩٨ ١) ص : يريمحلا ٤٦٥ .

 ۔ ١٠٨



 نمز ذنم ةقولم رئازج يف اضيأ نيرشتنم برعلا ناك دقو
 رهشأ نم اقلم وأ ةقولمو { )“١٠٩( اهتراجتل نيركتحمو ليوط
 قيضم لثم كلذ يف هلثم 0 ةراجتلا رورم يف مكحتت يتلا قياضملا

 رمحألا رحبلا لخدم دنع بدنملا باب قيضمو نامع لامش يف زمره

 ‘ ىصقألا برغملا دالب لامش قراط لبج قيضمو ،© بونجلا نم

 هذه نم نينثا يف نومكحتي اوناك نامع برع نأ كلذ ىنعمو

 هيلع نوقلطي اوناك يذلا اقلم قيضمو زمره قيضم امه ، قياضملا
 يف سماخلا رحبلا وهو ةه ٥٢ كه]هط[17 طهالس رحب مسا

 ذوفنلا ةوق ىدم ىلع لدي امم & نيصلاو نامع نيب راحبلا ةلسلس

 . ىطسولا روصعلا يف ينامعلا يحالملا

 تايلاج تنوكت نأ ينامعلا طاشنلا اذه نع جتن دقو

 )٠}٢( ويالملا دالب يف ةيبرعو ةينامع ةيراجت زكارمو تانطوتسمو
 اهيف (هلك) نأ يدنشقلقلا ركذيف . ليبخرألا رزج نم اهريغ يو
 ةعيبطب دوصقملاو & )٠١"( مهريغو نوملسملا اهنكسي ةرماع ةنيدم

 اوقنتعي ل نيذلا نييلصالا دالبلا لهأ مه مهريغ ةملك نم لاحلا

 تاعمتجملا هذهلك رمغ دق نكي مل مالسالا نأ ينعي امم دعب مالسالا

 . نيحلا كلذ يف

 ةقيقحلا ، ؟... دالبلا هذه يف مالسالا لوخد أدب ىتم نكل

 ريغ رمأ هليبخرأو ويالملا يف مالسالا لوخدل قيقدلا خيراتلا نا

 . ٢٦٢٠ ص : نايج )١٩٩(

 باتك يف ةلصف ، برعلا دنع ةيفارغجلا ةفرعملا ريوطت يف ةلحرلاو ةراجتلا رثأ : ليفلا ديشر دمحم )٢٠٠(
 . ٤٥٤ ص ٢٣ ج ى لوألا يمالسالا ينارغجلا رمتؤملا ثوحب
 . ٧٩ ص ٥ ج : يدنشقلقلا )٢٠١(

١٠٩١ 



 نيذلا نامع راجت نأ لمتحملا نم نكلو { قيقحتلا هجو ىلع فورعم
 لوقلا قبس اك قطانملا كلت يف يحالملا طاشنلا مظعمب نوموقي اوناك

 ىلوألا نورقلا يف دالبلا هذه ىلا برعلا راجت نم مهريغو مه هولمح
 ةعساو ةراجت ىصقألا قرشلا دالب عم نولوازي اوناك ثيح ةرجهلل
 يلاوح نيصلا لا مهنفس تلصو دقف © ةركبم روصع ذنم قاطنلا
 عباسلا نرقلا يف وأ © يداليملا سماخلا نرقلا نم لوألا فصلنلا

 . )٦©!( لقألا ىلع يداليملا

 نيصلا عم مهتراجت تيقل داليملل عباسلا نرقلا لهتسم يفف

 رشع سماخلاو رشاعلا نينرقلا نيب ةرتفلا يفو ، اميظع اجاور

 كلذلو 3 عزانم نود قرشلا م ةراجتلا ةداس برعلا ناك داليملل

 اوسسأو دبال مهنا لوبقملا ديكأتلا نم ءيش يف لوقن نأ اننكمي

 ذنم ويالملا ليبخرا رئازج ضعب يف ةيراجتلا مهزكارم و مهتانطوتسم
 /ه٥٦ ماع ثداوح يف دجن اننأ كلذ ديؤي اممو . ركبم تقو

 معز نع اربخ 3 نينسلا بسح ةنودملا ةينيصلا رابخألا يف م ٤
 ىلع ةيبرع ةرمعتسم معز ناك هنأ ةرخأتملا تاقيلعتلا نم نظي يبرع

 . (٢}‘؟) يبرغلا ةرطموس لحاس
 اهنوك بناجب ةوعدلل زكارم تانطوتسملا هذه تحبصأ دقو

 طساوأ ذنم راجتلاو ةاعدلا نم ريثك اهيلا مدق دقف { ةراجتلل زكارم
 دقو . نامع ريغ نم وأ نامع نم ءاوس داليملل رشع يناثلا نرقلا
 اوحجن نأ دعب ويالملاب اقلم يف مالسالا رشن نم ةاعدلا ءالؤه نكمت

 ةيعاد ةصق عجارملا ضعب ركذتو . مالسالا ىلا اهكلم ليوحت يف

 )٢٠٦( ص : ملعلا دبع رونأ ٢٢ .

 )٢٠٣( ص : دلونرأ ٤٠١ ٤٠٢ .



 © ويالملا يف ةديوق ةكلمم ىلا مدق هللا دبع خيشلا ىعدي ينامع
 اجارلا لوحي نأ داليملل رشع سماخلا نرقلا ةياهن برق عاطتساو
 قئاقح نهملعو رصقلا ءاسن لوح اك مالسالا ىلا ةكلمملا هذه مكاح

 اباذج ناك اك ، رشعملا فيطل ابذهم خيشلا اذه ناكو 0 مالسالا

 . اعيمج رصقلا ينكاس بولق هيلا بذج هنا ىتح . هتغل يف اقيقر
 بلط يف لسرأو هدالوأو وه ايمالسا امسا ذختا نأ اجارلا ثبلي مل و
 نيدلا دعاوق هللا دبع خيشلا مهملعو 0 مهمالسا اونلعأف هئارزو
 يف اولخدف تاعامج تاعامج ةديوق بعش هيلا ىتأو 3 ديدجلا

 رمأو . اهنودبعي اوناك يتلا مانصألا مطحتب خيشلا ماقو ، مالسالا
 لكب قحلي نأب رمأو ناكسلاب ةلهآلا عاقبلا يف دجاسملا ءانبب اجارلا
 رئاعشلا ةماقال ناكسلا نم لقألا ىلع اصخش نيعبرأو ةعبرأ دجسم
 _ هرظن يف _ كلذ نم لقأ ددع يأ نأل { ةدابعلا ىلع فوكعللو
 وعدي هللا دبع خيشلا لظو . ةينيدلا تابجاولا ةيدأتل فاك ريغ ناك

 ةديوق لحاوس عيمج نم سانلا هاتأو دالبلا هذه يف مالسالل
 مالسالا دئاقع هيدي ىلع اوملعتو 3 اهرواج امو اهتاعطاقمو
 خيشلل نيمزالم هتجوزو اجارلا ناك يذلا تقولا يف { هرئاعشو
 . )٢٠٤( نارقلا هنم ناملعتي

 يذلا مساق هللا دبع خيشلا وه اذه هللا دبع خيشلا ناك امبرو
 ةيمالسا ةنطلس ةماقا نم نكمت هنأ نم ىرخألا عجارملا ضعب هركذت

 فصنلا يف { ويالملا ةريزج هبش يف ةديوق بونج عقت يتلا اقلم يف
 كلم مالسا نأ ظحالي هنأل ، داليملل رشع سماخلا نرقلا نم يناثلا
 خيشلا دي ىلع اقلم ةنطلس مايقو 0 هللا دبع خيشلا دي ىلع ةديوق

 )٢٠٤( قباسلا عجرملا ٤ ص ٤١٦٢ _ ٤١٣ ، ص : سنؤم نيسح ٣٨١ .
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 امهنأ دبالف © ناينامع نييعادلا نيذه نأ اك © نرقلا كلذ نم يناثلا

 دوعي ةديوق كلم مالسا ناف كلذك رمألا ناك اذاو ، دحاو صخش
 مساق هللا دبع خيشلا ريهشلا ينامعلا حالملا كلذ ىلا هيف لضفلا
 اهشرع ىلتعاو { اقلم يف ةيمالسا ةنطلس ةماقا نم اضيا نكمت يذلا

 فحتلا لمح ادفو لسرأو 4 م ٩ ٥ ١ ماع ريبكلا هاش روصنم مساب

 ةواج طسو يف اقلم تاكلتمم عسو اك . نيصلا روطاربما ىلا ايادهلاو

 . قطانملا هذه يف مالسالا رشنو 0 ليبخ رالا يفو يقرشلا اهلحاس و

 دص نم تنكمت ذا ، ةمخض ةيسايس ةوق اقلم تحبصأ هلضفبو

 مهنايدأ ىلا اقلم يملسم ديعت نأ تدارأ يتلا ةيذوبلا مايس ةكلمم

 مها هدهع يف اقلم تحبصا ك » مهدالب ىلع ىلوتست ناو ةفلاسلا

 اهذوفن بذج و { ايسا قرش بونج ءاحنأ عيمج يف ةيراجتلا ءيناوملا
 وادننام ىتح ليبخرألا رزج ناكس يمالسالا اهطاشنو يراجتلا
 إ )٢٠٥( مالسالا ىلا نيبيلفلا بونج يف

 يف لوألا يمالسالا راعشالا زكرم اقلم تحبصأ كلذبو
 ف ملسم ناطلس لوأ ناكف . ايسآ قرش بونج نم ةقطنملا هذه

 هربق ىلعو 0 اقلم ناطلس نبا وه م١ ٤٧٥ /ه٠٨٨ ماع جناهاب

 ةواج نأ اك . نآلا ىتح امئاق لاز ام ةيبرعلا ةغللاب بوتكم دهاش
 { اهريغ نمو اقلم نم اهيلا راجتلا لوصو ذنم مالسالا اهيف رشتنا

 هللا دبع مظعلا ينامعلا راحبلا كلذ حور نم ريثاتب هراشتنا دادزاو
 ةراجتلا نوئش ةرادإ يف هتفاصحو ةيرحبلا هتالوطبو مساق نبا

 ؤ م٥٨٩١ _ ٨٤ ةنس 9 ةيناثلا ةعبطلا ، طقسم ث ايسآ يف مالسالا راشتناو ةيمالسالا ةراضحلا )٢٠٥(
 . ٢٦٥ ص : نرفس مت | ٣٢٠! ٢٢١ ص

 فصنلا يف اعقو امهنأ ذا { نانمازتم ناثدح ينامعلا مساق هللا دبع
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 تلوحت دقلا ةريهشلا هترابع نريك خرؤملا لاق كلذلو © ةحالملاو

 . )٢٠٦١( “‘اقلم ف مالسالا ىلا ةواج

 رزج يقابو ةرطموسو ةواج ىلا لصو مالسالا نأ كشالو
 ماق نم لوأ ناكو . ريثكب كلذ نم دعبأ نمز يف )"٠"( ايسينودنا
 هذه يلاهأ نم لجر ةواج ىلا مالسالا لاخدال ىلوالا ةلواحملاب

 لجرلا اذه ناكو 0 داليملل رشع يناثلا نرقلا ةياهن يلاوح ةريزجلا

 ةراجتلا رشابي نبالا اذه ذخأ دقو { اهكيلمل ربكألا نبالا ودبي اميف
 . م٠٩١١ /ه٦٨٥ ماع دالبلا ىلع اكلم ريغصلا هاخأ كرت نأ دعب

 ضعب يقل 5 ةراجتلاب هلاغتشاو ربكألا نبالا كلذ فاوطت ءانثأ يفو
 مسا هسفنل ذختاو ] مهيديأ ىلع مالسالا ف لخدف برعلا راجت

 نأ برعلا ةاعد دحأ ةنوعمب دارأو هنطو ىلا داعو 0 اورب يجاح
 . )٨©!( لشف هنكلو مالسالا يف ةكلاملا ةرسألاو هاخأ لخدي

 مهريغو نيينامعلل يراجتلاو يحالملا طاشنلا دايدزا ءازاو
 رشتني مالسالا ادب . ةماقالاو ةراجتلل تانطوتسملا مهسيسأتو
 تايلاجلا هذه ءامعز نم دارفأ هب ماق امل ةجيتن يلاهألا نيب ايجيردت
 ذنم امبر 6 ديعب نمز ذنم مالسالل كانه سانلا ةوعد نم ةريغصلا

 دق سرفلاو برعلا راجت نوكي نأ دعبي الو ، داليملل رشاعلا نرقلا
 ةرتف يفو . )٨}"( خيراتلا كلذ ذنم ةيلحاسلا ندملا ىلا مهنيد اولخدأ

 . ٢٢٣٢ _ ٢٣٣ ص ٠ ايسآ يف مالسالا راشتناو ةيمالسالا ةراضحلا )٢٠٦(

 نأ يأ ، رزج اهانعمو ايسينو 9 دنهلا : اهانعم ودنا امهو نيعطقم نم ايسينودنا ةملك نوكتت )٢٠٧(
 . ةريزج فالآ ةثالث وحن رزجلا هذه ددع غلبيو "‘دنمهلا رزج اهانعم ايسينودنا

 . ١٠٦١ ص مالسالا راشتنا : نيسح لاك دمح : رظنا

 . ٤١٦ _ ٤١٧ ص : دلونرأ )٢٠٨(
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 سماخلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف يأ 0 دجام نب دمحأ دوجو

 لوط يف ةيرابحت ةكبش اوسسا دق برعلا ناك .3 داليملل رشع

 نفس تناكو { ايسا يقرش بونج يف هضرعو عستملا ليبخرألا

 ةواجو ةرطموس ىلا ةراجتلا لمحت برعلا نم مهريغو نيينامعلا

 هذه ب وجح نفسلا هذه تناكو ئ سيبلس ةريزجو وينروب ىتح

 ررج لا لوصولل ةيمس وملا حايرلاب ةنيعتسم رارمتساب ءاحنالا

 . )٢١٠( حايرلا هذه ةمدختسم ليبخرالا لوح رودت مش ايسينودنا

 مهريغو نيينامعلل يحالملا يراجتلا طاشنلا اذهل ةجيتنو
 ىتح اهب برعلا ةماقا تدادزاو & ةواج ف مالسالا راشتنا دادزا

 ةيمالسا ةنطلس ةماقا نم داليملل رشع ثلاثلا نرقلا يف اونكمت مهنا

 ةكرحلا عفد ىلا ىدأ امم { )٢١( كاماد ةنطلس يه ةواج يف
 مامأ بابلا حتف ىلاو ، ىرخالا رزجلا يف مامالا ىلا ةوقب ةيمالسالا

 يقب دقو . ةرجهلاو ةراجتلا نم ديزمل مهريغو نيينامعلا راجتلا

 3 يلاحلا نرقلا ىتح ايسينودنا رزج يف نيميقم راجتلا ءالؤه دافحأ

 يلاحلا نرقلا ةيادب يف رزجلا هذه اوراز نيذلا ةلاحرلا دحأ ركذيف

 يف برعلا ددع نأو 7 اياباروس ةنيدم يف برعلل ايح اهيف دجو هنا

 اهيلع رباقم يأر اك 0 ةمسن فلأ ةئامثالث غلب اهل هترايز ءانثأ ةواج

 ىلا هريغ راشأ اك . )١٦٢"٢( ناقتالاو ةدوجلا نم ريثك يف ةينارق تايا

 )٢٠٩( ص ث قباسلا عجرملا ٤١٥ .

 )٢١٠( ص : نرفس ميت ٢٦٤ .

 )٢١١(استودارد : ج ١ ص ٢٤٥ }{ ٢٥٠٠ .

 أ ٢٨٢ ص ث م٠٣٩١ ةنس رصم ، فراعملا ةعبطم آ ةواج ىلا هتلحر : يلع دمحم ريمألا )٢١٢(
 . ٦٩ .\ ٩٥
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 امم & )٢١٢( فراخز ريغب ددعلا ةريثك ةميدق ةيرثأ دجاسم دوجو

 عباطلاب ةرثأتم لقألا ىلع وأ { نيينامعلا راجتلا ءانب نم اهنأ ىلع لدي
 فراخزلل ةيمهأ يطعي ال عباط وهو ، دجاسملا ءانب يف ينامعلا

 لودلا نم ريثك يف دجاسملا اهب ىلت تناك يتلا شوقنلاو

 ةنس عابتا ىلع نوصيرح فورعم وه اك نيينامعلا نال 3 ةيمالسالا
 ةعيبطب تناك يتلا ىلوألا مهدجاسم ءانب يف ىتح حلاصلا فلسلا

 . فراخزلا هذه نم ولخت لاحلا

 رثكف 0 نيدلا يف هقفتلاو ملعتلا ىلع نويواجلا صرح دقو

 ف قاور مهل حبصأ دق هنا ىتح ضرغلا اذهل رصم لا مهدورو

 مالسالا ديلاقتب اولعفنا مهن :أ اك 0 نييواجلا قاور ىمسي رهزألا

 ربكأ ىلع نوضقيو داهجلا ةيار نوعفري مهارن اننإ ىتح اريبك الاعفنا

 /ه٢٨٨ ماع تيمهاب اجام ةكلمم يه ئ ةريزجلا يف ةينثو ةكلمم

 ىتح دعاصلا اهقيرط يف ريست ةيمالسالا ةكرحلا تلظو . ما ٤٨

 اولوحت دق ةواج لهأ عيمج ناك داليملل رشع عباسلا نرقلا يف هنا
 .. )٢١٤( مالسالا لا

 مكحب ةرطموس ىلا لوصولا يف قبسأ ناك مالسالا نأ ودبيو

 يف ةطشنلا ةيمالسالا ةكرحلا نمو اقلم قيضم نم اهبرقو اهعقوم
 /ه٥٦ ماع يف هنأ ىلا ةراشالا تقبس دقو . ويالملا ةريزج ةبش

 ىلع ةيبرعلا تانطوتسملا ىدحال يبرع معز كانه ناك م٤٨٦

 )٢١٢( ص : نيسح لاك دمحم ١٠٧ ، ج : درادوتس ١ ص ٢٤٩ .

 )٢١٤( ص : سن ؤم نيسح ٣٨١ ٨ ج 4 دراد وتس ١ ص ٢٥٠
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 دحأ ناك معزلا اذه نأ كشالو . (؟٠١©) يبرغلا ةرطموس لحاس
 ءانيم لثم ةديدعلا اهيناوم ىلع نوددرتي اوناك نيذلا برعلا راجتلا

 ءالؤه ناك ذإ { (٢"ا٦> [٨طج[ يربمال ءانيمو همآ يراب

 ربنعلاب اهانغل ةريزجلا هذه ىلا مودقلا ىلع نوصرحي راجتلا
 دالب ىلا مهقيرط ي ىف اهنألو { ريفولا زاتمملا ,توقايلاو )٢١٧٢( ديجلا

 نمز ذنم ةيراجت زكارمو تانطوتسم اهيف اوأشنأ كلذلو ، نيصلا
 ةفرايصلا رشتناو 0 ةريزجلا هذه يف ةراجتلا جاور ىدأ امم & ديعب

 ءالؤه ددع دادزا دقو . ءارشلاو عيبلا تايلمع نولهسي اوناك نيذلا

 قوس يف مهنم نيدوجوملا دع راجتلا دحأ نأ ىتح ةفرايصلا

 ةئامنام ِمهدجوف { ةريزجلا كلم اهنكسي يتلا ةنيدملا يف فرايصلا

 قاوسأ ا يف نيقرفتملا فرايصلا نم دلبلا يف ام ىوس . يفريص

 . )٢١٨( ىرخألا

 ضرأ ىلع موقي ناك يذلا عئارلا يراجتلا طاشنلا اذهل ارظنو
 كرزب انل يكح دقو . اهيناوم ىلع نامع راجت ددرت 0 ةريزجلا هذه

 ةصق ةرجهلل عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف ادوجوم ناك يذلا
 ن يذلا ةريزجلا هذه كلم عم (هاتوبك دوهج) ينامعلا ةذوخانلا

 نيملسملا نم دحأ عيطتسي ال ناك يذلاو ، مالسالا نيد ريغ ىلع
 هذه ىمستو { اعبرم الا همامأ سلجي نأ هتكلمم لهأ رئاسو ءابرغلاو
 دمو ينامعلا ةذوخانلا اذه لاتحا دقو & اليسربلاب مهدنع ةسلجلا

 كلذ يف الاتحم اليسربلا ةسلج نم بعت نأ دعب ىرخأ دعب امدق

 . ٤٠٦٢ ص :: : دلونرأ )(١٢ه٥)

 )٢١٦( ص : ليفلا ديشر دمحم ٤٥٤ \، ص ! ج : زتم مدآ ٣١٤ .
 )٢١٧( ص : يريمحلا ٢٦٤ .

 )٢١٨( ص : كرزب ١٢٣٧ .
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 لاقي كمس نامعب اندنعو : لاقف ، دعنكلا ةكمس لوط فصو نأب
 فصن ىلع ضبقو هلجر دمو 3 اذك ةدحاولا نوكت دعنكلا هل

 ىلع ضبقو ىرخألا لجرلا دمو © اذه لثم نوكي ام هنمو 3 هذخف
 هنأل وحنلا اذه ىلع لجرلا لايتحا كلملل ريزولا نيب املو . “‘هوقح
 كلملا اذه رمأ ، ةليوط ةدم اليسربلا سولج عيطتسي الو نسم لجر

 نيب سولجلا يف ديلقتلا اذه نم ءابرغلا نوملسملا راجتلا ىفعي نأ
 . )١٩!( هيدي

 ناك نيينامعلا نأ يف انديفت اهناف { ةصقلا هذه ةفارط عمو
 دوجولا اذه فئثاكت دقو . ةرطموس ةريزج يف طاشنو دوجو مهل

 نيملسم اعيمج اوناك ةريزجلا هذه لهأ نا ةجردل اريثأتو ةبلغ دادزاو
 /ه٦٤٧ ماع يف نورق ةعبرأب كلذ دعب ةطوطب نبا اهراز امدنع

 نم دلونرأ ساموت ريسلا هلوقي ام احيحص سيلو . ):٢"( ما ٤٥
 مهتفرعم ةرطموس يلاهأ هنم ىقتسا يذلا عبنملا يه تناك دنهلا نأ

 وه كانه رشتنملا ينيدلا بهذملا نأ ىلع كلذ يف ادنتسم مالسالاب

 لحاوس ىلع تقولا سفن يف ارشتنم ناك يذلاو يعفاشلا بهذملا

 . )٢١}( دنهلاب رابيلمو لدنامورك

 يف مالسالا اورشن نيذلا مه نوملسملا دونهلا نكي ملف
 نأل ، دونهلا نيملسملا دنهلا ةملكب دصقي دلونرأ ناك اذا ةرطموس
 ارشتنم ناك لب طقف دنهلا لحاوسب ارشتنم نكي مل يعفاشلا بهذملا

 نمف ، يضابألا بهذملا بناجب برعلا ةريزج بونج يف اضيأ
 . ١٥٤ _ ١٥٥ ص : دنهلا بئاجع )٢١٩(

 )٢٢٠( ةطوطب نبا : + ٢ ص ٧٠٦ |\ ج : درادوتس ١ ص ٢٦٨ .

 )٢٢١( مالسالا ىلا ةوعدلا ٤ ص ٤٠٤ .
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 ىلا مالسالا اولمح نيذلا مه عفاوشلا نامع راجت نوكي نأ لمتحملا
 ىلع اليلد سيل كانه يعفاشلا بهذملا راشتنا نأ اك 0 ةريزجلا هذه

 نأل { ةريزجلا هذه ف مالسالا لوخد ةيادب ذنم ارشتنم ناك هنأ

 بهذم ىلع هورشني نأ هيلا نيعادلا مهال رشتنيام لوأ مالسالا

 مالسالا دعاوق مالسالا يف نولخادلا سانلا فرعي نأ يفكي 9 نيعم
 بهاذملا ةفاك هيف قفتتام وهو 3 ةيسيئرلاو ةيساسألا هدئاقعو

 اينيد ابهذم دعب اميف سانلا ءالؤه قنتعا ول ىتحو . ةيمالسالا

 لماوعل بهذملا اذه اوريغي نأ ثدحي ناك ام اريثك هنإف 0 انيعم
 لمعيف رخا اينيد ابهذم مهمكاح وأ مهكلم قنتعي نأ اهنم 3 ةريثك
 نم كلذلو 0 اذكهو ذ لوالا مهبهذم نوريغيف مهنيب هرشن ىلع

 يضابألا بهذملاك بهذم مهل ناك كانه سانلا نوكي نأ لمتحملا
 اذهل يعفاشلا بهذملا ىلا هوريغ ش © نيينامعلا مظعم بهذم وهو

 . ىرخأ بابسال وأ ببسلا

 دقو ٤ ة رطم وس ف مالسالا اورشن نيذلا مه برعلا نا مهملا

 سرافو نعلاو نيصلا نم نيمداقلا راجتلا ن اب هسفن دلونرأ فرتعا

 لاقو ، ويالملا ليبخرأ رزج نم اهريغو ةرطموس ىلع نوددرتي اوناك
 راجت مودق لا ةراشالا تقبس دقو . )٢٢٢( برعلا نم راجت مها

 ءانيب مهمايق ىلاو ةريزجلا هذه ىلا برعلا راجتلا نم مهريغو نامع
 دلونرأ مالكب انذخأ ول ىتحو . اهيف ةيراجتلا زكارملاو تانطوتسملا
 اهزكارمو دنهلا لحاوسب نوميقملا برعلا راجتلا نوكي نأ دعبي الف

 . اهيف مالسالا اورشنو ةرطموس ىلا اولبقأ نيذلا مه ةيراجتلا
 ويالملا رابخأ نأ نم هسفن دلونرأ هلوقي ام كلذ ىلع ليلدلاو

 )٢٢٢( ص . قباسلا عجرملا ٤٠٢ . ٢٢ ١ تاسلا . .

 س ١١٨



 يبرغ لامش يف ه7]غط هيجتا ةنيدم يف ةوعد لوأ فرش بسنت

 ةريزجلا راز هنا ليق ، فراع هللا دبع ىعدي يبرع ىلا ةرطموس
 هذيمالت دحأ نأب ليق اك © داليملل رشع يناثلا نرقلا فصتنم ىلاوح
 لحاسلا ىلا ةيمالسالا ةديقعلا لمح يذلا وه نيدلا ناهرب ىمسللا

 . )٢٢٣( مج]٨ه٨ نامايرب ىتح يبرغلا

 اهركذ يتلا ةياورلا هذه ةحص ىيفنيف دوعي دلونرأ ناك اذاو
 ةهجو ديؤي ام ركذيف دوعي ىرخأ ةرم هارن اننا الا {“ هسفن وه

 /ه٦ ٠٢ ماع لعجت ةصاخلا ويالملا يخرؤم رابخأ نأ لوقيف { انرظن
 © ةرطموس يف ةيمالسالا ةرسألا سسأ ناطلس لوأل اخيرات مم ٠٥

 يأ ، برغلا نم ناك لب دالبلا لهأ نم نكي مل ناطلسلا اذه نأو

 ايدنه هنوك يف هرصحي ملف { )٦٤"( ايدنه وأ ايسراف وأ ايبرع ناك
 ةريزجلا هذه راز يذلا ولوب وكرام ركذ كلذك . طقف

 ةيقرشلا ةيلامشلا ةيوازلا يف دجوت تناك هنا م٢٩٢١ /ه١٩٦ ماع

 راشتنا ببس للعو 0 ةريغصلا كالريب ةكلمم يه ةيمالسا ةكلمم اهيف

 ةرثك نم غلب نيذلا برعلا راجت طاشنب ةكلمملا هذه يف مالسالا

 ةعيرش يف ىلاهألا اولخدأ مهنا ةكلمملا هذه ىلع مهددرت

 /ه٦٤٧ ماع ةنطلسلا هذه ط طب نبا راز دقو . (٦٢ث©) مالسالا
 نع ثدحت و رهاظلا كلملاب ىمسملا اهناطلس نع ثدعحتو م٥٤٣١

 . )٢٦!٢( داهجلاو هقفلاو ملعلل هبح نعو ةرطموس يف هكلم عاستا

 رزج نم اهريغو ةرطموس يف مالسالا اورشن نيذلا مه برعلاف
 )٢٢٣( ص ؛ قباسلا عجرملا ٤٠٤ .

 )٢٢٤( قباسلا عجرملا ٤ ص ٤٠٤ .

 )٢٢٥( قباسلا عجرملا ٤ ص ٤.٠٥ ©، مالسالا خيرات سلطأ : سنؤم نيسح ٠ ص ٣٨٠ .

 )٢٢٦( ج : ةطوطب نبا ٢ ص ٧٠٦ “|} ص : سنؤم نيسح ٣٨٠ .

١١٩١ 



 لوحت نأ رامضملا اذه يف بوؤدلا مهطاشن نم غلبو . ايسينودنا

 رصع لبق ولوب وكرام ركذ امك مالسالا ىلا اعيمج رزجلا هذه لهأ
 هترايز دنع اهدكأو ةقيقحلا هذه رخآلا وه دروأ يذلا ةطوطب نبا
 . لوقلا قبس اك 0 م٥٤٣١ /ه٦٤٧ ماع ةرطموسل

 نم اريثك نأ مظعلا لمعلا اذهب مايقلا ىلع برعلا دعاس دقو

 © ةرواجملا ةيمالسالا دالبلا جاجف يف نوبرضي اوناك رزجلل هذه يلاهأ

 ىلا نودوعي مث مالسالا نوقنتعي كانهو ، قزر بالط وأ ارابت
 ىدأ امم & هعويذ و هرشنل ةاعد ريخ نونوكيو ٤ ديدحلا مهنيدب مهلهأ

 مايق ىلاو & اهيف دجاسملا ءاشناو رزجلا مظعم يف مالسالا راشتنا لا

 دالبلا يف مالسالا رشن يف ريبك رودب مهسفنأ نييسين ودنألا

 . ٧ )٢٢٧( ةرواجلا

 ترهظو ةرطموس يف رقتساو مالسالا رشتنا وحنلا اذه ىلع
 . اهيلا انرشأ يتلا كالريب ةنطلس لثم ةيمالسا كلاممو تانطلس اهيف
 هللا دبع ىمسي يبرع ةيعاد اهيلا مالسالا لمح يتلا هيجتأ ةنطلسو

 ناطلسلا دي ىلع هيجتأ يف ةمكاح ةرسأ تماق نأ ثبلت مل و ، فراع

 ناطلس ىلا ةلاسر اهنيطالس دحأ لسرأ دقو . (؟؟“) هاش ناهيج
 ناكس لوحتب عمس نأ دعب ويالملا يف ةيمالسالا ةديوق ةنطلس

 ةلاسرلا هذه : اهيف هل لوقي مالسالا ىلا ةنطلسلا هذه ناطلسو

 ناطلس انيخأ ىلا _ ةاعدلا دحأ _ نيدلا رونو هيجتأ ناطلس نم
 . ةديوق يف نآلا مقي يذلا _ )“٢"( ينملا هللا دبع خيشلاو ةديوق

 )٢٢٧( ص : نيسح لامك دمحم ١٠٧ .

 )٢٢٨( ص : صنؤم نيسح ٣٨ 0

 بونج برع ةفاك ىلع قلطي ينملا ظفل ناك ثيح 0 ينامعلا هللادبع ينملا هللا دبعب دصقي هلعل )٢٢٩(

 = نامع كلم ٢٧٥( ص ١ ج) باعيتسالا بحاص ركذ دقف كلذ ىلع ليلدللو ، برعلا دالب

١٢١٠ 



 ةديقعلا مئاعد دكأتت ىتح نيدلا بتك نم نيباتك مكل انلسرأ

 املعت مہنيد رئاعش و مهتابجاو سانلا ملعتيو ةيمالسالا

 . )٢٢٠( “‘الماك

 لاعفنا ىدم ىلع لدت امناف عويش ىلع تلد نإ ةلاسرلا هذهو

 نم كلذو . هديلاقت ىلع مهظافحو مالسالاب ايسينودنا لهأ

 اذه رهظ دقو . هانيأر يذلا وحنلا ىلع ةديوق ناطلسل مهترزاؤم
 ةيبرعلا ةيدجبالاب اوذخأ مهنأ اهنم ىرخأ رومأ يف احضاو لاعفنالا

 ةيبرع تاملك و تادرفم راشتنال ةصرفلا ايه امم « مهتاغل ةباتك يف

 يهو . ةيزينيهشتالا ةغللا كلذ ىلع لاثملاو . تاغللا هذه يف ةريثك

 اهلوحت ءانثأ ةيبرعلا ةيدجبألا تلمعتسا يتلا ةرطموس تاغل ىدحإ

 ةيبرع تادرفم اهناينب يف تلخدأ امك { ةبوتكم ةغل ىلا ةيوفش ةغل نم
 ىلا ةفاضالابو . ةماع اظافلأو نيدلاو ةفسلفلاو هقفلاب ةقلعتم ةديدع

 ةميدق تاطوطخم داليملل رشع عباسلا نرقلا يف تدجو دقف كلذ

 نيب ةمجرت ىلع ىوتحا اهنم ريثكو . ةيبرعلاب ابوتكم اهمظعم ناك
 . )٢٣١( ةيسينودنالا تاغللا نم ةغل ىلا روطسلا

 اهكولم ناك دقف 3 رزجلا هذه ىلع مالسالا ةبلغل ارظنو

 نأ ىمادقلا برعلا نييفارغجلاو ةلاحرلا مظعم ركذ اك . يناملا ىدنلجلا نب رفيج هنإ هنع لاقو

 اولعج و { نميلاو ، (نيرحبلاو ةماملا) ضورعلاو دجنو زاجحلاو ةماهت يه ماسقأ ةسمخ برعلا دالب
 : رظنا . نالا انل ةفورعملا نميلاو تومرضحو ةرهمو نامعو نميلاو دجنو ةماهت ىلع لمتشت نميا
 : يريمحلا أ ١٣٧ ص ٢ ج نادلبلا مجعم : توقاي ، ١٤ ص كلامملا كلاسم : يرخطصالا

 ةيحانلا نم دالبلا هذه ىلع لمتشت نملا نأ دوصقملا سيلو 0 ١٦٤ ص ف راطعملا ضورلا
 . اهيف اورشتناو ةقطنملا هذه اوداس ةينملا وأ ةيناطحقلا نم بونجلا برع نأ دوصقملا لب . ةيسايسلا

 )٢٣٠( ص : دلونرا ٤١٧٣ .

 )٢٣١( دمعلا يقدص ناسحاو { سنؤم نيسحو ، ريهز دمحم ةمجرت 3 مالسالا ثارت : ثروزوبو تخاش 3
 ج ن م٨٨٩١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا إ تيوكلا 5 ةفرعملا ملاع ةلسلس ١ ص ٢٢٢ _ ٢٢٤ .

١٢١١ 



 هل وقي ام كلذ نم ريبك دح لا نيدلا ءاملعو ءاهقفلا نومرتحم

 رهاظلا كلملا اهناطلس ناك دالبلا هذه راز امدنع هنأ نم ةطوطب نبا

 دقو ] ةركاذملاو ةءارقلل هسلحم ف امئاد مهلعجن ناكو ءاهقفلل ابحم

 سبالم ايدترم و ايشام الا ةعمجلا ةالص ىلا بهذي ال كلملا اذه ناك

 ةالص ىتح دجسملا يف ثكمي ناك ةالصلا ءاهتنا دعبو 0 ءاهقفلا
 ةركاذمل كلذو ٠ هلامش و هنيمع نع ةبلطلا و ٠ يضاقلا هلوحو 6 رصعلا

 علخف هتف رغ لخد رصعلا ةالص تهتنا اذاو ز مهعم هتسرادم و هقفلا

 . )٢٣٢) كلملا سبالم ىدتراو ءاهقفلا سبالم

 اذه ىلع كلملا اذه بلق نم انكمتم مالسالا ناك املو

 رافكلا نم هرواج نمل وزغلاو داهجلا ريثك ناك دقف ٠ وحنلا

 حلصلا نوبلطيو نوبلغي اوناك نيذلا رافكلا نم مهرواج نم نوزغيف
 ايسينودنا لهأ لاعفنا ىدم ىلع لدي امم & )٣"( ةيزجلا نوعفديو

 مهريغ ةدهاجم يفو هنع د وذلا ف مهصالخاو ] هديلاقتو مالسالاب

 لضفلاو . ميدقلا هنيد ىلع يقب نم نب رشتنيو مالسالا رعي ىتح

 اولصو نمم مهريغو نيينامعلا راجتلا ءالؤه ىلا عجار هلك كلذ يف
 ةيمالسالا روصعلا ذنم كانه مالسالا ةرذب اوعضوو رزجلا هذه ىلا

 تراص ىتح تعرعرتو تم نأ روذبلا هذه ثبلت ل و ؤ ىلوألا

 تانطلس نم هنع انثدحت اميف روذجلا ةخسار لالظلا ةريفو ةحود

 . ركبم تقو ذنم دالبلا هذه يف ترهظ ةيمالسا كلاممو

 ةصاخو ةرواجملا رزجلا يف مهطاشن راجتلا ءالؤه عبات دقو
 )٢٣٢( ج : ةطوطب نبا ةلحر ٢ ص ٧٠٨ .

 )٢٣٣( ج . قباسلا ردصملا ٢ ص ٧٠٦ .

١٢١٢ 



 ثيح ج ةواج ةريزج لامش عقت يتلا (ناتنميلك) وينروب ةريزج
 ىلاو نيصلا ىلا روفاكلا اهنم نولمحي اوناكو اهناكس عم اورجات
 ادب مث نمو . ايسينودنا برغ عقت يتلا دالبلا يأ { )٢٢٤( برغلا

 اهلحاوس يف ةصاخو راجتلا ءالؤه باكر يف اهيلا برستي مالسالا
 مع نا ثبلي مل و . راجتلا ءالؤه طحي ثيح ةيلامشلا ةيبرغلا
 ةكلمم لثم ةيمالسا كلامم هيف تأشنو هلك ةريزجلا يبرغ مالسالا
 ىلع املسم اكلم ةكلمملا هذه يف نابسألا دجو دقو { يانورب
 ماع يف اهيلا اولصو امدنع ةريزجلا هذه نم يبرغلا يلامشلا لحاسلا

 مالسالا لخد م٠٥٥١ ماع يف يأ ، ليلقب كلذ دعبو . م ٠١

 يبرغلا بناجلا يف عقت يتلا 5نع٢ط٦٨ه ةندكوس ةكلمم يل

 © ةرطموس يف جنباملاب نم اوءاج نيذلا برعلا يديأ ىلع ةريزجلل

 نكلو . هدادجأو هئابآ نيد كرتي نأ ةكلمملا هذهل مكاحلا كلملا يأو
 /ه ٩٩٨ ماع يف اريبك امدقت زرحأ ديدجلا نيدلا نأ ودبي

 ذه يف شرعلا ىلتعا يذلا كلملا اذه ةفيلخ حبصأ ذا ، مم ٠

 مالسالا ناك ةرواجم ةريزج ءارمأ نم ريمأ ةنبا ج وزتو { املسم ةنسلا

 وه مالسالا حبصأو ، ليوط نمز ذنم ةوقب همئاعد اهيف دطو دق

 امأ . )٥"'0 اهلحاوس ةصاخو وينروب ةريزج لك يف عئاشلا نيدلا
 اهحطس ةروعول ارظن اهيف مالسالا لغوت أطبأ دقف ةيلخادلا قطانملا

 يطغت يتلا ةيلبجلا لخاودلا يضارأ يف ةينثولا ةيئادبلا لئابقلا راشتناو

 . )٢٦!٢( ةيئاوتسالا تاباغلا اهمظعم

 )٢٣٤( ج : زتم مدا ٢ ص ٣١٤ | ج : ليفلا ديشر دمحم  9٣٢٣ص ٤٥٤ .

 )٢٣٥( ص : دلونرأ ٤٣٠ }، ص : سنؤم نيسح ٣٨١ .

 )٢٣٢٦( ص : سنؤم نيسح ٣٨١ .

١٢٢٣ 



 ةندكوس ةكلمم مالسا نأ ةقباسلا ةياورلا نم ءيراقلا حمليو

 نم اوتأ برعلا ءالؤه نأو ، برعلا يديأ ىلع الا نكي مل
 اوناك نيذلا برعلا ةيبلغأ نولكشي نوينامعلا ناك املو . ةرطموس

 ناف ، لوقلا قبس اك تاهجلا هذه يف ةراجتلاو ةحالملاب نولمعي
 ةكلمم ليوحت لضف مهل ناك نيذلا مه نيينامعلا راجتلا نأ حجرملا
 ىلا مهقيرط يف عقت ةكلمملا هذه تناك ثيح مالسالا ىلا ةندكوس

 رئازج يف مالسالا لوخد يف اضيأ لضفلا مهل ناك اك ، نيصلا دالب
 دوجي ناك يذلا لفلفلا ءارشل اهيلا نوتأي برعلا ناك دقف . سكولم
 يذلا مالسالا نيد يف اهكولم اولخدي نأ اوعاطتساو { اهيضارأ يف
 ةريزج يف ةصاخو 0 داليملل رشع سماخلا نرقلا يف امدقت زرحي ذخأ

 اك ةريزجلا هذه ناطلس ناكو . مالسالا اهلهأ قنتعا يتلا تانرت

 ناكو ث مالسالا يف الوخد سكولم ءامعز لوأ نويلاغتربلا يكحب
 . (؟٢٣)) نيملسملا ةراجتلا دحأ دي ىلع كلذ

 مالسالا روديت ةريزج يهو ىرخأ ةريزج كلم قنتعا اك

 اياعر نم ريثك لوحتو ، روصنم خيشلا ىمسي يبرع ةيعاد دي ىلع
 كلملا اذه لحتناو 0 مهكلم مالسا بقع مالسالا ىلا ةريزجلا هذه

 مسا ىلع اروصنم هئانبأ ربكأ ىمس اك ، نيدلا لامج وه ايمالسا امسا
 ةينابسألا ةثعبلا ةدافو مركأ يذلا وه اذه روصنمو © يبرعلا هملعم

 خرؤم هامس دقو ، م١٢٦٥١ /ه٧٢٩ ماع هدالب ىلا تلصو يتلا

 ‘ م 7 0 روزوم ناطلس اير مساب ةثعبلا هذه

 ل هنأ و { ةنس نيسمخو ةسمخ ىلع ديزي ناك هرمع نا هنع لاقو

 هذه يف ةماقالل نيملسملا مودق ىلع اماع نيسمخ نم رثكأ ضعي
 )٢٣٧( ص : دلونرأ ٤٢٦ _ ٤٢٧ .

١٢١٤ 



 . )٢٣٨) رئازجلا

 ىلع نارطيست ناتللا ناتليبقلا تلخد سيبيلس ةريزج يفو

 ةليبق ثبلت مل مش © يجوبلاو رابتكام امهو { مالسالا يف ةريزجلا

 ددع مهءاج و ] ىرحأ يه تملسأ نأ لخادلا نطقت يتلا روفلا

 قبس يتلا ةيسينودنألا ةيرطموسلا هيجتأ ةنطلس نم ةاعدلا نم ريبك

 اهريس ةريزجلا هذه يف ةيمالسالا ةكرحلا تلصاوو 0 اهنع ثيدحلا

 نرقلا ةيادب يف سيبيلسلا رزج ةعومجم لك مالسالا مع ىتح ديئولا

 مالسالا برست مث كوبمول ةريزج اهتعبتو & داليملل رشع عباسلا

 لخد يذلا يبرغلا اهمسق ةصاخو ةديدجلا اينيغ ةريزج ىا اقرش

 . )٢٩!( نايريا ىمسيو ايسينودنا ةيروهمج مويلا عبتيو مالسالا ين

 نيينامع برعلا راجتلاو ةاعدلا نم اددع نا قبس امم حضتي

 مهضعب نأ اضيأ مهفي اك 0 رئازجلا هذه ىلا اولصو نيينامع ريغو

 سانلا نيب هراشتنا دايدزاو مالسالا خوسر ىلا ىدأ امم 0 اهيف ماقأ

 . ىطسولا روصعلا ةياهن برق ةيعرلا تملس اف كلملا ملسأ ىتح

 )٢٤٠( نيبيلفلا رئازج ىلا مالسالا ىلا ةوعدلا تلصو دقو

 نرقلا فصتنم يلاوح كلذو © برعلا راجت نم ةاعد دي ىلع اضيا

 ةريزجلا يهو © نوزول ةريزج يف ةصاخو ء داليملل رشع عبارلا
 ىلا مالسالا هيف لصو يذلا تقولا سفن يف . ةريبكلا ةيلامشلا

 .('١٤)ةريبكلا ةيبونجلا ةريزجلا يهو ث واندنم ةريزجو ولوس ليبخرأ
 )٢٣٨( قباسلا عجرملا ٤ ص ٤٦٢٦ ٤٢٧ .

 )٢٢٩( ص : سنؤم نيسح ٣٨١ .
 امدنع كلذو بيليف مهكيلم ىلا ةبسن مالسالا اذهب ةفورعملا رزجلا ىلع نابسألا هقلطأ مسا نيبيلفلا )٢٤٠(

 . ١٦٨ ص نيسح لاك دمحم : رظنا . م١٢٦٥١ ماع اهولتحا

 )٢٤١( ص : دلونرأ ٤٢٧ ، ص : سنؤم نيسح ٣٨١ .

١٢٥ 



 لاقو نرقلا كلذ فاصتنا برق دالبلا هذه ةطوطب نبا راز دقو
 تناك مالسالل ةوعدلا نأ ىلع لدي امم ، ناثوأ ةدبع اوناك اهلهأ نا

 ناب لوقلا عنمي ال كلذ .نكلو ى ةبلاغ تناك ةينثولا نأو اهتيادب يف
 هذه ءاحنأ نم ريثك ف نيدوجوم اناك ةيمالسالا ةفاقثلاو مالسالا

 هامسملا اهتكلم نأ نم هسفن ةطوطب نبا هركذام ليلدب ، رزجلا

 همامأ تبتك اهنأو ، يبرعلا طخلاب ةباتكلا نسحت تناك اجودرأ
 ىلا برعلا راجتلاو ةاعدلا لوصو ىلع لدي امم ، (٤٢؟) ةلمسبلا

 . ليلقلاب سيل نمزب اهل ةطوطب نبا ةرايز لبق دالبلا هذه

 حابص ملقا نم نيدفاولا راجتلاو ةاعدلا ءالؤه قيرط نعو

 فرطلا يف ةعقاولا روهوج ةنطلس نمو وينروب ةريزج لامشب
 هذه ضعب ناكسب مهطالتخاو . ويالملا ةريزج هبشب يبونجلا

 ءالؤه نيب يعامتجاو يفاقث لدابت نم كلذ نع جتن امو ، رزجلا

 اديئو رشتني مالسالا ذخأ 3 نيدفاولا ةاعدلاو راجتلا نيبو ناكسلا
 ءالؤه نأ كلذ ىلع دعاس دقو . (! رزجلا هذه فلتخم نيب
 اورتشاو ، مهتاداع نم اريثكو مهتغل اوذختاو يلاهألا اورهاص ةاعدلا

 ىدل مهتناكم ومستف ةماخفلاو ةهبألا رهظمب اورهظيل اريثك اديبع

 ةرمز نمض اوحبصي نأ نم ةياهنلا يف اونكمت كلذبو . نينطاوملا

 امم > )٤ ٢٤) لودلا يف نا عفرأ ںوءعوبتي اوناك نيذلا ءامعزلا

 { رزجلا هذه يف نيملسملاو مالسالل يبدألا ذوفنلا دايدزا لا ىدأ

 ةموكح ميظنت نم ركب وبأ ىمسي يبرع ةيعاد نكمت ن ب رمألا ىہتن او

 حمست تناك ام ردقب ةميوق ةيمالسا سسأ ىلع اهنيناوق نسو ولوس
 )٢٤٦( ج : ةطوطب نبا ٢! ص ٧١٤ _ ٧١١٥ .

 )٢٤٣( ص : نيسح لاك دمحم ١٦٨ }، ص : سنؤم نيسح ٣٨١ .

 )٢٤٤( ص : دلونرأ ٤٢٧ .

 س ١٢١٦



 جوزت نأ دعب ولوس شرع ثري نأ نم نكمتو { ةيلحملا تاداعلا هب
 . . )٢٤٥( قباسلا اهكلم ةنبا نم

 يبأ دهع يف ةريبك ةيمالسا ةكلمم نيبيلفلا رزج تراص دقو

 اهعباط زربو & (م١ا )٤ ٨٥ _ ٨٨٥ھ/ ١٤٣٤ _ ٤٦٥ اذه ركب
 لام تيب ءاشناب ماق هنأ ثيح . هلامعأ لالخ نم يمالسالا

 لمارألل ةقفن صصخو ( ايونس ءاطعلا هنم جرخأو نيملسملل

 ناونع" هامس ولوص يف ادجسم ينبو © نيكاسملاو ءارقفلاو ماتيالاو
 مواقو { هذيفنتب ميلاقألا ماكح مزلأ ايعرش انوناق نسو ث “‘مالسالا

 ىلع سانلا نمآف ، نييذوبلاو نيينثولا نم رحبلا ةنصارق ةرطيس
 نوزول ةريزجك ةرواجملا رزجلا يف مالسالا رشنو ، مهلاومأو مهسفنأ
 3 وينروب يلامشو ناوالافو ساوليسو سيبليسو يليسو ساياسيبو
 نودؤي اوناك نيذلا نيينثولا ددع ىلع هدهع يف نيملسملا ددع دادزاو

 لهأو نييمذلا نأش كلذ يف مهنأش ، نيملسملا لام تيبل ةيزجلا
 نيملسملا ماكحل ةيزجلا نوعفدي اوناك نيذلا يبرعلا قرشلا يف باتكلا

 3 .هجهن ىلع اوراس ءافلخ ركب ابأ فلخ دقو . مهتيامح لباقم يف
 دالب نم نيدفاو وأ اراجت اوناك ءاوس نيملسملا نم اريثك عفد ام

 اوجوزت نأ دعب اهيف اورقتسيو نيبيلفلاب اولحي نأ ايسينودنا وأ برعلا
 . (؟٦٤) اهئاسن نم

 ريغو نيينامع برعلا ةاعدلاو راجتلا لضفب اذكهو

 مهداشراو ناكسلا ديب ذخألا يف دهج نم هولذب امو { نيينامع
 نيبيلفلا ءاحنأ نم ريثك يف رشتني مالسالا ذخأ & فينحلا نيدلا ىلا

 . ٤٠٣ }، ٤٤١ ص ٤ قباسلا عجرملا )٢٤٥(

 )٢٤٦( ص 9 م٠٨٩١ ةنس ةرهاقلا : نيبيلفلا يف نوملسملا : دمحأ رداقلا دبع دمحم ٢٤ .

١٢١٧ 



 ةرتف ةدوجوم تلظ ةيمالسا تانطلسو تاراما كانه تنوكت ىتح
 يذلا ضيغبلا ينابسالا رامعتسالا ءاج نأ ىلا ، نامزلا نم ةليوط
 . )٢٤٧١( رزجلا هذه لك مالسالا معل هالول

 يفو ويالملا ليبخرأ يف مالسالا رشتنا فيك انيأر اذكهو
 راجتلاو ةاعدلا لي ىلع نيبيلفلا رئازج يفو وينروب يفو ايسينودنا

 ءالؤه ةرهمج نونوكي اوناك نيذلا نيينامعلا ةصاخو برعلا نم

 مالسالل مهرشن يف يف راجتلاو ةاعدلا ءالؤه حاجن يزعيو . برعلا

 1 ةقلح ةيقلخ تافصب مهفاصتا اهنم ‘ ةنيعم لماوع لا اهلك دالبلا هذه ف

 نابسألا لعف ك ةازغك دالبلا هذه ىلع اودفي ل مهنأ ىلاو ‘ ةبيط

 اومدختسي ل و & داليملل رشع سداسلا نرقلا ف نويلاغتربلاو

 مهنأ اوعدي مل و ، مالسالا ىلا سانلا ليوحتل ةادأ فنعلا وأ فيسلا
 نييلحملا ناكسلا ىلع ةدايسلاو ةبلغلاب عتمتي نأ دبال ىمسأ سنج نم

 اومدق لب © نويبروالا لعف اك مهدالب اوبهنيو مهقوقح اوبلسي يك
 ءاكذ نم هب نوزيمتي ام .اومدختساو ئ نعملاسملا راجتلا يز ف

 سيلو . مالسالا ىلا سانلا ليوحتل ةراضحلاو ةيلقعلا يف قوفتو

 اوبسكف > )٢٤٨) مهتاورث ةيمنتل وأ يصخشلا مهذوفن ضرفل

 مهقالخأ اولحتناو مهتاغل اوملعت نأ لعب ةصاخو يلاهألا بولق

 ةماعب ائيشف ائيش اوجزتماو مه اوطلتخاو . مهورهاصو مهتاداعو

 نيب هيف زيمي ال ادح وم اعمتجم مهعم نونوكي اوحبصأو » بعشل ١

 ح لكب مهفصي نأ اوقحتسا كلذلو © يبرع ريغو رع

 . )٢٤٩( ةيورلاو ةمكحلا نم مظع بناج ىلع اوناك مهن

 )٢٤٧( ص : : صنوم نيسح ٣٨١ .

 )٨ ٤ ٢) ص : دلونرأ ٤٠٢ .

 )٢٤٩( ص : دمحم العلا وبأ دمحم ٥٠ _ ٥١ .

١٢١٨ 



 اذه ىلع نييلحملا ناكسلا عم جذامتلا اذه نع جتن دقو

 نيينامعلا راجتلل باوبألا حتف نعو يراجتلا مهطاشن نعو ك وحنلا

 رم دقو . هيلا انرشأ يذلا وحنلا ىلع مالسالا رشتنا نأ ، مهريغو

 عساتلا نينرقلا يف تأدب ىلوألا ةلحرملا : نيتلحرم راشتنالا اذه
 يناوم ىلا نيملسملا راجتلا تالحر فقوت بقع داليملل رشاعلاو

 ماع دالبلا هذه بونج يف تعقو يتلا ةيمادلا ةروثلا بقع نيصلا

 { راجتلا ءالؤه نم لوهم ددع اهتيحض حارو م٨٧٨ /ه٤٦٢

 كلذكو ويالملا دالبب راب هلك ةنيدم تحبصأ نأ كلذ نع جتنو

 ةبسنلاب ايسا يقرش بونج يف نيملسملل يسيئرلا زكرملا ايسينودنا
 . دحاو نا يف مالسالا ىلا ةوعدلل ةبسنلابو & يراجتلا طاشنلل

 ايسينودناو وبالملا دالب يف مالسالا راشتنال ةيقيقحلا ةيادبلا عجرتو

 . )٢٥٠( ةرتفلا هذه ىللا

 رشع سماخلاو رشع عبارلا نينرقلا تلمش ةيناثلا ةلحرملاو
 لحاوسلا لعجي مل هتياهن نم لوغملا رصع بارتقا نأ كلذ . داليملل
 ءالؤه طاشن داعف { راجتلا لابقتسال امامت ةأيهم ةينيصلا يناوملاو

 3 ىرخأ ةرم ايسينودنأ رزجو ليبخرألا رزج ةقطنم ىلا راجتلا
 برعلا راجتلاو نيينيصلا راجتلا ءاقتلال ازكرم رزجلا هذه تحبصأو

 ترهظو انيأر امك رزجلا هذه مالسالا مع نأ دعب ةصاخو & مهريغو
 تحتفو هل تنكمو مالسالا تعر . ةيمالسا كلاممو تانطلس اهيف

 نامع نم مداقلا يراجتلا طاشنلاو تارجهلا نم ديزمل اهباوبأ

 ينكر نيب ةيوق ةيداصتقا تاقالع مايق ىلا ىدأ امم 6 تومرضحو

 نيب ةيراضح تاقالع اهتبكاو ، يبرغلاو يقرشلا ، ايسا بونج
 )٢٥٠( ص : دمحم العلا وبأ دمحم ٥٠ _ ٥١ .

١٢١٩ 



 يمانلا يمالسالا ملاعلا نيبو { ةيبرعلا ةريزجلا يبونج يف مألا ضرألا
 روهدت دعب ىتح ترمتسا ويالملا ليبخرأو ةيقرشلا دنهلا رزج يف

 )١٣٦٨ رخاوألا جنملا تارسأ مكح تحت ىصقألا قرشلا ةراجت

 . )١١!٢( نيصلا دالب يف وشناملاو (م٤٤٦١

 دوهج انيأرو هراشتناو مالسالا عم انفوط نأ دعب اذكهو

 ىتح اهنع ثيدحلا قبس هس يتلا نادلبلا يف ف راشتنالا اذه يف نيينامعلا

 مالسالاو نيينامعلا نع ثيدحلا ىلا قوش يف انسفنأ دجن 0 نآلا

 . نيصلا دالبو

 ف مالسالا رشنو ةراجتلاو ةحالملاو نوينامعلا _ ٦

 _ نيصل ا د الب

 عم أدبن انناف {| ثيدح نم قبس اميف انلعف اكو ةداعلاكو
 عم يراجتلاو يحالملا نيينامعلا طاشن نع الوأ ثيدحلاب نيصلا

 . اهيف مالسالا رشن يف مهدوهجل يعيبطلا لخدملا وهف & دالبلا هذه

 يراجتلاو يحالملا لاصتالا نأ عجارملا ضعب ركذت ددصلا اذه يفو
 ىلع ليلدلاو . مالسالا لبقام رصع ىلا دوعي نيصلاو نامع نيب

 لوألا نرقلا ذنم ةينيصلا تالجسلا يف رهظ نامع مسا نا كلذ
 عبارلا نرقلا يف ركذت تالجسلا هذه نأ اك 0 )"٢٥( داليملل
 حاولأ طبرب كلذو نفسلا نوعنصي برعلا ناك فيك داليملل
 نأ كلذ ىنعمو . دنهلا زوج رجش ءاحل نم عنصت لابحب بشخلا

 . ٥١ ص ث قباسلا عجرملا )٢٥١(
 )٢٥٦( ص : ناي نوز غناشت ٥ .

_ ١٣٠ 



 نمز ذنم ةيرحبلا تالصاوملا طح اوحتفو نفسلا اوعنص برعلا

 نم نيصلا نبو ةهج نم رمحألا رحبلاو يبرعلا جيلخلا نيب ديعب

 فورعم هنأل نوينامعلا مه انه برعلاب دوصقملاو . ىرخأ ةهج

 عنص نف يف و ىوتسم عفرأو رهمأ اوناك نيينامعلا نأ عيمجلل

 . )٢٥7( ث‘راحبلا بوكر نفو نفسلا
 ءاسحألا نم مهئالمزو نيينامعلا نيحالملا راثآ سملت نكميو

 :© داليملل عبارلاو ثلاثلا نرقلا ذنم قرشلا عم ةراجتلا يف نيرحبلاو

 . ةيلهاجلا رصح ف الا اماه حبصي ل ةراجتلا هذه يف مهرود نا الا

 امجو . (٥٢ث) نامزلا نم نينرق يلاوحب مالسالا لبق ام ةرتف يف يأ
 تناك هنأ نم عجارملا ضعب هيلا ريشتام ماهلا رودلا اذه ىلع لدي
 ام رصع ف نوتناك برق نيصلا يبونج ف ةيب رع ةرمعتسم دجوت

 نيصلا ضرأ ىلع اتباث ايبرع ادوجو ينعي امم & )٥©٢( مالسالا لبق

 رثك 0 هل نيينامعلا قانتعاو مالسالا روهظ دعبو . تقولا كلذ ف

 ةينيصلا نفسلا تمدق امك 0 نيصلا يناوم ىلع ةينامعلا نفسلا ددرت

 يناوم ىلا برع وأ سرف نوملسم ةنبابر بلاغلا يف اهدوقي ناك يتلا

 . (؟٢) ىرخألا جيلخلا يناومو نامع

 نابللا وأ روخبلا ىلا ةسام ةجاح يف اوناك نيينيصلا نأ كلذ
 ىلع ةعلس مهأ حبصأ يذلاو رافظ هجتنت تناك يذلا ينامعلا

 وهو 0 قرشلاو برغلا ىلا برعلا دالب نم اهريدصت يرجي قالطالا
 )٢٥٢) ص : قباسلا عجرملا ٥ & ٧ { ص : سنؤم نيسح ٣٩٥ .

 )٢٥٤( ص : دمحم العلا وبأ دمحم ٤٤ .
 ةنس ض ةيناثلا ةعبطلا ، توريب . ةيناسنالا مهتراضحو برعلا دهم نع ةيخيرات تاسارد : يبيلاودلا )٢٥٥()

 . ٢٢ ٢٣ ص ‘ ما ٩٨٢

 )٢٥٦( ص : كرزب ٨٥ ص ! ج : زتم مدا ٤٤٢ } ٤٤٣ .

١٣١ 



 . (٥٢؛) ثيدحلا رصعلا يف طفنلا ةعلسب هتنراقم نكمي يذلا رمألا
 تناك يذلا يقيرفالا جاعلا ىلا اضيأ ةجاح يف نوينيصلا ناك اك
 ةجاح يف اوناك إمك )٨©"( ايقيرفا قرش نم نامع نفس مهيلا هلقنت

 )٨٨"( اههايم نم جرختست تناك يتلا ءيلاللا ىلإو نامع رومت ىلل
 برغلا لود نم نامع ىلا يتات تناك يتلا علسلا نم كلذ ريغو
 تناك يذلا روفاكلا لثم 0 نيصلا ىلا اهريدصتب موقتو قرشلاو

 . )٢٦٠}( دالبلا هذه ىلا ةرطموسو وينروب يتريزج نم نفسلا هلمحت

 ىرخألا ملاعلا قاوسأو برعلا دالبو نامع تناك لباقملابو

 © ينيصرادلاو رومسلاو جورسلاو دوعلاو كسملا ىلا ةجاح يف
 رثع دقو 3 )٢٦١( (نيلسروبلا) ينيصلا فزخلاو ينيصلا ريرحلاو
 نم ينيصلا نيلسروبلا نم ةنوفدم اياقب ىلع راحص يف راثآلا لاجر
 . (؟٦٦)) ىطسولا روصعلا

 رماغ ، وحنلا اذه ىلع رخآلا ىلا قيرف لك ةجاحل ارظنو
 يناثلا فصنلا ذنم ةصاخو برعلا نم مهريغو نوينامعلا ةراحبلا
 يناوم ىلا اولصوف . داليملل عباسلا ,/ةرجهلل لوألا نرقلا نم
 ىلع لاعف ريثأت مهتعاجشو نيحالملا ءالؤه تارماغمل ناكو . نيصلا
 نفسلا نوثعبي اوذخأف ، ملاعلا نع نيلوزعم اوناك نيذلا نيينيصلا

 راحص ءانيم يف اهنوغرفيو مهعئاضبب اهنونحشيو تاطيحملل ةرباعلا
 . ١١ ص : اتسوك ولواب )٢٥٧(
 . ٣٣٢ ص ٢ ج : زتم مدا )٢٥٨(

 بيرعت : ةيقرشلا ةفالخلا نادلب : رتسل ، ٢١٣ ص : يريمحلا ڵ ١٥١ ص ١ ج : يدوعسملا )٢٥٩(
 . ٦١٧ ص ء م٥٨٩١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا ، توريب ذ داوع سيكروكو سيسنرف ريشب

 )٢٦٠( ص : يدرولا نبا ١١١ ، ج : زتم مدا ٢! ص ٣١٤ .

 )٢٦١( ج : يدوعسملا ١ ص ١٦٣ & ص جيلخلا : زلي ام ٢٨٨ .

 )٢٦٦( ص : نرفس ميت ٨٥ .
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 طقسم يناوم يفو 0 قرشلا ةنازخو نيصلا زيلهد تيمس يتلا
 هنورتشيام يناوملا هذه نم نولمحي مث ، ةرصبلاو فاريسو توسيرو
 نورماغي ال اوناك نأ دعب مهدالب ىلا نودوعيو عئاضبو علس نم

 ةينامعلا نفسلا اهدنع لباقتت تناك يتلا ناليس نم دعبأ ىلا راحبالاب
 لوقلا قبس امك سرفلاو برعلا نم اهتنبابر ناك يتلا ةينيصلا نفسلاو

 اوناك نيذلا رحبلا ةنصارق نوشخي اوناك مهنال كلذ 3 )٦"(

 طاشن رمتساو . )٦٤"( دنهلا دالبب اهرورم دنع مهنفس نوفطتخي

 دعب نامزلا نم نينرق نم رثكال ةيبرغلا راحبلا يف نيينيصلا راجتلا
 . )}٦!( مالسالا روهظ

 وفناخ ءانيم ىلا مهتالحر ترمتسا دقف نوينامعلا امأ

 ةنيدملا هذه يف نوديدع ءالكو مهل ناك ثيح ينيصلا (نوتناك)

 اوناك ثيح . مهتراجتل اهباوبأ تحتف يتلا نيصلا ندم نم اهريغو
 كلت يف نيصلا دالب عم يراجتلا طاشنلا مظعمب نوموقي نيذلا مه
 . “`٢٦( داليملل عساتلا /يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف ةصاخو 0 ةرتفلا

 ىلا مهرجاتمب اولصو لب © وفناخ ىلع نيينامعلا لوصو رصتقي مل و
 اهنأ دقتعي يتلا اليشلا دالبو وصناق ةنيدم ىلا ، نيصلا لامش ىصقأ
 دالبلا لخاد يف اولغوت مهنأ اك . >}٦"( نابايلا وأ نآلا ايروك دالب
 لطي يذلا لحاسلا ىلع عقت ال ةينيصلا يناوملا ضعب تناك ثيح

 : توقاي ، ٦٠ ص : يسيردالا ، ١٤٢ ص ١ ج : يدوعسملا ،\ ١٥ ص : رجاتلا ناميلس )٢٦٢(

 . ٢٢١ ۔ ٢١٨ ص : يناروح ، ٤١٣ ص : يريمحلا ، ٣٩٣ . ٣٩٤ ص ٢٣ ج

 . ١١ ص ،ه٢٦٠٣٢١ ةنس نديل عبط . نادلبلا باتك رصتخم : ينادمحلا هيقفلا نبا )٢٦٤(

 . ٤٥ ص : العلا وبأ دمحم | ١٥ _ ٢٠ ، ٧٣ ، ١٠٦ ص : يناريسلا نسحلا ديز وبأو رجاتلا ناميلس )٢٦٥(
 ١١ ج : ةيمالسالا فراعملا ةرئاد : يناتسبلا سرطب { تاحفصلا سفنو ةقباسلا رداصملا )٢٦٦٦(

 . ٨١ ، ٨٢ ص

 ص ص : م رون ص رخ نبا )٢٦٧( . ٤٥٤ ,رص : ,ليفلا ڵ| ٧٢ ص : ملعلا دبع رونأ | ٢٧٠ ص : هبذادرخ نبا ٦٧(
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 ىلع عقت تناك لب ث ةرشابم يداهلا طيحملا وأ نيصلا رحب ىلع
 يتلا نوتناك ةنيدم كلذ لاثم . . لخادلا ف راهنألا ضعب لحاوس

 هذه نيب ناكو ، نيصلا رحب يف بصي ريبك رهن ىلع عقت
 نفسلا تناكو ، ةعبس وأ مايأ ةتس ةريسم رحبلا اذه نيبو "

 لخدت 0 اهرئازج و دنهلا نمو فاريسو ةرصبلاو نامع نم ةدراولا

 ةعتمألاب ةلمحم ةنيدملا هذه هيلع عقت يذلا رهنلا اذه يف نيصلا رحب نم

 دحأ ىلع سرفلاو برعلا قاوسأ دجوت ثيح ء علسلاو
 . )٦!( هيبناج

 نوددرتي فاريسو ةرصبلاو نامع راجت ناك كلذكو
 نيصلا ندم ربكأ نم تناك يتلا روصاع ةنيدم ىلع مهتاراجتب

 برعلا نفس تناكو ث ريبك رهن قيرط نع نيصلا رحبب لصتتو
 تلصو اك 0 )٢٦٨( ةنيدملا هذه ىلا لصت ىتح رهنلا اذه يف لخدت

 © نيكب ةنيدم يه ةريخألا ةنيدملا نأ ودبيو { ةجاب ةنيدم ىلا اضيأ
 غوبغبلاو ، غ وبغبلا ةنيدم اهنأ") نم يريمحلا اهنع هلاق ام كلذ ديؤي
 نا ليقو ، برعلا ورفاسم يهتني هتنيدم ىلاو { هعمجأب نيصلا كلم
 اهلزني يتلا ىمظعلا نيصلا ةنيدم يهو نادمج يه ةجاب

 . )٠!!}( “‘مهكلم

 نيصلا دالب ىلا اولصو نيذلا نيينامعلا راجتلا لئاوأ نمو
 وفناخ) وشتناوق ءانيم ىلا لصو يذلا مساقلا نب هللا دبع ةديبع وبأ
 ميت هربتعي يذلاو . م٥٧ ٣ ١ه/ ٠ ماع يلاوح (ةيلاحلا نوتناك =

 )٢٦٨( ج : يدوعسملا ١ ص ١٣٩ -_ ١٤٠ ، ص : يريمحلا ٢١٠ .

 )٢٦٩( ص : يرملا نيسح ٢٤٧ .

 )٢٧٠( ص : يريمحلا ٧٠١. ١٧٣ .

١٢١٤ 



 كلذ ديؤي . )٢١"( نيصلا دالب ىلا لصو ينامع ناسنا لوأ نرفس

 مدقا ربتعت ةديبع يأ ةلحر نأ نم نيينيصلا نيخرؤملا دحأ هركذ ام

 رجاتلا ناميلس ةلحر قبستو نيصلا دالب ىلا نيملسملا برعلل ةلحر
 هتلحرب ماق ناميلس نأ فورعمو . لماك نرقب دالبلا هذه ىلا

 . (}!٦٧ا) م١٥٨ /ه٧٣٢٢ ماع هفلأ هل باتك يف اهلجسو

 هذه ىلا ةميدقلا ةيضابألا رداصملا ضعب تراشأ دقو
 الاقو ۔ ةلحرلا هذه يخامشلا هدعب نمو ينيجردلا ركذف © ةلحرلا

 رفعج يأل نيرصاعملا ةيضابألا ءاملع نم ناك ةديبع ابأ نإ

 طعي مل و دادغبب وأ ةرصبلاب امبر هتافو دنع ادوجوم ناكو & روصنملا

 نأ نود يسفن بهذت ؛ لاقو ، سابعلا ينب نم هفلخ نمل ةعيبلا

 وأ ةكم نكسي كلذ دعب هارن مث . )٧٢!( ث‘ةعيبلا هذه مهيطعأ

 ملاعو رجات وهف . ("٧ث) اهئاسن ىدحا نم جوزتيو اهب رواجي
 ىلع مالسالا رشن يف هرثأ هل ناك امم { نادلبلاو نكامألاب فاوط
 اودصق نيذلا نيرخآلا نيينامعلا راجتلا نم هئالمز يدي ىلعو هيدي

 هنا يخامشلا هنع لوقي يذلا نوميم نبا رضنلا لثم © نيصلا دالب

 رجات كانهو . (؟٢}‘) نيصلا راجت نمو نيملسملا رايخ نم ناك
 نامعب راجتلا نم اخيش ناك هنا يخونتلا هنع لوقي رخا ينامع

 ةصق هنع ىكحيو . نيصلاو ةرصبلاو ةلبألا ىلا لحري ناك هناو
 هآر مث قارعلاب ةلبألا يف ينامعلا رجاتلا اذه هآر ذاحشل ةفيرط

 )٢٧١( ص ى دابدنسلا ةلحر ٢٩٥ .

 )٢٧٢( ص : ناي نوز غناشت ٨ } ٩ & ص :: ةيرحبلا اهداجمأ يف نامع : رماع معنملادبع ٢٢ .

 )٢٧٣) ج ء هتاقبط : ينيجردلا ٦٢ ص ٢٥٢٣ ٢٥٤  385ج : ريسلا : يخامشلا ١ ص ٨٧ .

 )٢٧٤) ج : ينيجردلا ٢ ص ٢٥٣ .

 )٢٧٥() ج : ريسلا ١ ص ٠.٥ ص : يناروح ٢٠٠
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 ىتأ هنأ يأ © ةعبارلا ةرملل اهيف ةذاحشلا سرامي نيصلاب كلذ دعب

 ىلع لدي امم ، (!! تارم ثالث ضرغلا سفنل كلذ لبق نيصلا
 ناك اهيلا لوصولا نأو 0 اقورطم ناك دالبلا هذه ىلا ليبسلا نأ
 . دالبلا هذهب ةمئاد ةلص ىلع اوناك نامع راجت نأو & اروسيم ارمأ

 نيصلاو نامع نيب ةيراجتلا تاقالعلا راهدزا عاجرا نكميو

 اهيلع لصحي ناك يتلا ةريفولا ةورثلا كلت وه امهلوأ : نيلماع ىلا
 لاثم . نيصلا دالبب مهلاصتاو مهتراجت ءارو نم نوينامعلا راجتلا
 ناك يذلا يزمرهمارلا ةذوخانلا رايرهش نب كرزب انل هيكحي ام كلذ
 ارجات نأ نم ةرجهلل عبارلا نرقلا ةيادبو ثلاثلا نرقلا ةياهن يف شيعي

 هنيب تعقوف & نامعب نيلالدلا عم لماعتي ناك قاحسا ىعدي ايدوهي
 ىلع بره ةموصخ دوهيلا ةرسامسلا وأ نيلالدلا ءالؤه دحأ نيبو
 نيثالث نامع نع باغو .0 رانيد اتئام الإ هعم سيلو نامع نم اهرثأ

 { اهكلتمي ةريبك ةنيفس يف م٢١٩٦٩ /ه٠٠٣ ماع اهيلا داع مث اماع
 ام ةميقلا عافتراو ةماخضلا نم تناك ةعاضب اهيلع نحش دقو

 ىتح 0 كاذتقو نامع بحاص لاله نب دمحأ اهيلع عطاقي هلعج
 تناكو . اظهاب اريبك رشعلا نوكيف اهرشعيو اهيفام يصحي ال

 . فينو مهرد نويلم مكاحلا اذهل رجاتلا اذه عفدي نأ يه ةعطاقملا
 ينامع رجات هنم ىرتشاف 9 راجتلل هتعاضب عيبي ذخأ كلذ دعبو
 | ةدحاو ةعفد لاقثم فلأ ةئامب اديج اكسم ناورم دمحأب فرعي

 فلأ نيرشعب رخآ لجر هنم ىرتشا اك 3 رانيد فلأ نيعبرأب دربو
 . )٢١_!}!( رانيد

 )٢٧٦( يخونتلل ةركاذملا رابخأو ةرضاحملا راوشن ٠ ةنس ، توريب 4 يجلاشلا دوبع : قيقحت ٢!١٩٧م {

 ج ٢ ص ٥٥ .

 )٢٧٧( ص : دنلا بئاجع ١٠٧ _ ١٠٨ .
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 ءارثلا نم هلاثمأو رجاتلا اذه هباصأ ام يعم كردت كلعلو
 نم ريثكب عفد امم & نيصلا دالب يف ةراجتلا يف هلمعل ةجيتن ىنغلاو

 مهدحأ ناكو 0 دالبلا هذه ىلا باهذلاو راحبلا بوكرل نامع راجت
 & ةرطاخلاو ةرماغملا حور الا كلمي ال ضافولا يلاخ اهيلا بهذي
 هيكحي ام كلذ نم . ضيرعلا ءارثلاو شحافلا ىنغلا هعمو دوعيو
 نيصلا دالب ىلا بهذ ع ونلا اذه نم اينامع ارجات نأ نم كرزب انل
 هتميق كسم اهنم 0 ةريفو عئاضبب ةلمحم ةمخض ةنيفسب اهنم داعو

 رهاوجو 0 ةميقلا سفنب ينيصلا ريرحلا نم بايثو ث رانيد نويلم
 كاح لاله نب دمحأ نأو {© كلذك ةميقلا سفنب ةميرك راجحأو

 هادهأو { )“٢٧٨( رانيد فلأ ةئامسمخ اهتميق ةعتمأ هنم ذخأ نامع
 يلطم اهسأر ءادوس ةينيص ةينا ناجرهم موي يف ينغلا رجاتلا اذه

 نم هنويعو صلاخلا بهذلا نم عونصم كمس اهيفو & بهذلاب
 نيسمخب اهتميق تردق ءايشأ يهو 3 ديجلا كسملا هللختي توقايلا
 . (؟٩٧}) رانيد فلأ

 ةفيلخلا دارأو دادغب ىلا ينامعلا رجاتلا اذه تيص راط دقو

 لصي نأ (م٢٣٩ )٢٩٥ _ ٣٢٠ه/ ٩٠٧ ردتقملا يسابعلا

 نم هعنمي ىتح لاتحاو ةفيلخلا ىلع هب نض نامع مكاح نكلو © هيلا
 اوعفري نأ ىلع نامع يف راجتلا صرحو ٠ دادغب ىلا باهذلا
 يفو مهيف عمطلا باب حتفي هباهذ نأل & باهذلا نم هعنمل يواكشلا
 ءاينغأو راجتلا ةرداصم رثكت ثيح ى دادغب ىلا اوبهذام اذا مهلاومأ

 ةيسابعلا ةفالخلا ىلع نورطيسي اوناك نيذلا كارتألا دي ىلع سانلا

 . ١٠٨ ص .ث قباسلا ردصملا )٢٧٨(

 . ١١١ ص ث قباسلا ردصملا )٢٧٩(
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 باهذلا ىلع راجتلا ربجأ نأ ثدح ول هنا اولاقو & نيجلا كلذ يف

 نامع ىلا ةيراجتلا نفسلا لوصو عطقنال مهتبغر ريغب دادغب ىلا

 اوبهذي نل مهناب راجتلا ءالؤه دده كلذلو 3 اهنم راجتلا برهلو

 دوعي ىتح لاومالا ضعب ةفيلخلا لوسر اوطعأو ، قارعلا يناوم ىلا
 . )‘٨!( مهفقوم ةحصب ةفيلخلا عنقيو

 دالبب ةيراجتلا مهتالصل ةجيتن نيينامعلا راجتلا ءارث ىدأ دقو

 هيلع لصحي ناك امل ةجيتن امج ءارث نامع ماكح ءارث ىلا نيصلا

 عم لصت تناك يتلا ةريفولا عئاضبلا ىلع روشع نم ماكحلا ءالؤه

 ءارثلا اذه رهظ دقو © نامع ىلا نيصلا دالب نم راجتلا ءالؤه
 دقف . ةميقلا مهاياده يفو ف رتلاب تزيمت يتلا مهتايح يف احضاو

 /ه٣ ٠٥ ماع ردتقملا ةفيلخلل نامع مكاح لاله نب دمحأ ىدهأ
 اهتادرفم اوركذ 2 ىتح نيخرؤملا باجعإ تراثأ ةيده م ٩١١٧

 نم )٨!( ءانمأ ةرشع ىلع يوتحت تناك اهنا اولاقف ، ليصفت لكب

 © ينيصلا دنوارلاو ، ةميقلا عفترملا يرامقلا دوعلاو روفاكلا نم لك
 اهنزوو اعارذ رشع دحأ اهلوط دوعلا نم ةعطق ىلع يوتحت تناك اك
 يتلا يأ ، ةزوتملا حامرلا نم حامر ةرشع ىلعو 0 انم نيتسو ةئام

 نييبظو ينيص ءاغبب ىلعو ، زوجلا وأ زوتلا رجش ءاحلب تفل

 نمض ناك هنا اولاق ىتح نيخرؤلملاب ةغلابملا وأ لايخلا غلبو . نيينيص
 دوسأ ينيص طب © ىرت اك نيصلا دالب نم ةدروتسملا ةيدهلا هذه

 هذه هتوحام ىلع اليلد !!... ةيسرافلاو ةيدنهلا ملكتي نيفرعب

 . ١٠٩١ ١١١ ص 5 قباسلا ردصملا )٢٨٠(

 )٢٨١) يدوعسملا : رظنا 2 نازيم وأ لايكم نملاو { نم عمج « مملا نيكستو فلألا حتفب ءانمألا ©

 ج ٢! ص ٦ شماه )١( .
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 . )"٨!( اهفرطو نيصلا بئارغ نم ةيدهلا

 دالب ىلا نامع راجت بذج يذلا لوألا لماعلا نع اذه
 وهف دالبلا هذه ىلا اضيأ مهبذج يذلا يناثلا لماعلا امأ . نيصلا

 يف ناك دقف . اهيف مهدجاوت ءانثأ هب نومعني اوناك يذلا نامألا

 ضرعتي نم لك تابوقعلا دش اب نوبقاعي ةاضق يروطا ربمالا رصقلا
 ةيجراخلا ةراجتلا تناك ذإ ، ءوسب ءابرغلا راجتللو ةيجراخلا ةراجتلل
 ءالؤه ةيامحب اهتيامح نم دبال ناكو . ةلودلل ةلئاط احابرأ ردت
 ريخ ةيامحلا هذه نع ةطوطب نبا ربع دقو . )٢٨٢( ءابرغلا راجتلا

 رهشأ ةعست ةريسم ادرفنم رفاسي ناك ناسنالا" نا لاق ذإ ريبعت

 نأو 53 ("“ئ) ثثاهيلع فاخي الف ةلئاطلا لاومألا هعم نوكتو
 راجتلا ةياعر ىلع هلك صرحلا صرحت تناك ةينيصلا تاطلسلا
 تناك ذا ، مهتراجت و مهلاومأ ىلعو مهتمالس ىلع ةظفاحملاو ءابرغلا
 ىلا اوبهذي نأ راجتلا اهيف لزني يتلا ندملاو ىرقلا ماكح رمأت
 ىتح اهنوحربي الو 0 اهب نيلزانلا راجتلا ءالؤه ءامسأ اوبتكيو قدانفلا

 راجتلا ىلع نودانيو حابصلا يف نودوعي مث { اهباوبأ مهيلع اولفقي
 نوديري يتلا دلبلا لا مهلصوي الوسر مهعم نولسري مش ‘ مسالاب

 يف اولصو مهناب ديفي باتكب لوسرلا اذه دوعيو 0 هيلا باهذلا

 لمعلا ناك اذكهو . باقع دشأ بقوعو مهب بلوط الإو 3 نامأ

 راجت عجش امم 3 )٨!( نيصلا دالب يف راجتلا هلزني لزنم لك يئ
 . انيأر اك دالبلا هذه ىلع ريثكلا ددرتلاو باهذلا ىلع مهريغو نامع

 )٢٨٦( ص : يرملا نيسح ٢٧٩ _ ٣٨٠ .

 )٢٨٢( ص : نوسدفاد ٢٠٥ .

 )٢٨٤( ج ةطوطب نبا ةلحر ٢ ص ٧٢١ .

 )٢٨٥( ج . قباسلا ردصملا ٢! ص ٧٢١ .
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 باهذلا ىلع صرحلا نم وحنلا اذه ىلع نامع راجت ناك اذإو

 اوناك يذلا غباسلا نامأللو 0 ريفولا ءارثلل اقيقحت نيصلا دالب ىلا

 قيثوت ىلع نوصيرح اضيأ نيصلا راجت ناك دقف { كانه هب نومعني
 عفانملل ابلجو ءارثلل اقيقحت ، نامع دالب عم تاقالعلاو طباورلا
 نينرقلا يفف . اهيلا ةجاحلا سمأ يف مهدالب تناك يتلا ةريفولا
 { داليملل رشع يناثلاو رشع يداحلا /ةرجهلل سداسلاو سماخلا

 نيب طبري ناك اديدج ايحالم اطخ ةينيصلا ةيعارشلا نفسلا تحتف

 نود ةرشابم رافظ ةقطنم ىلا ةرطموس نم ش © ةرطموسو نيصلا

 . )٢٨٦) دنهلاب رورملا

 يديلقتلا ةحالملا طخ بناجب طخلا اذه حتف يف ببسلا ناكو
 يبرعلا جيلخلا ىلا يهتنيو نيصلا بونج يناوم نم أدبي ناك يذلا
 كلت يف ترهظ يتلا ةعساولا ةرهشلا وه { دنهلا دالب بونجب ارام
 دالب يف ةيطارقتسرألا ةقبطلا دارفأ نيب روخبلا قارحإل ةنوآلا

 ةموكحلا اهينجت تناك يتلا ةريفولا حابرألا بناجب اذه © نيصلا

 ةلئاهلا روخبلا تايمك ىلع اهضرفت تناك يتلا بئارضلا نم ةينيصلا
 روخبلا عيب تركتحا ةموكحلا هذه نأ ةجردل 3 اهدالب يف عابت يتلا
 روخبلا اذه عيب اعطاق اميرحت هيف مرحت انايب تردصأو ينامعلا
 /ه٠٧٤ ماع يف هنأ انفرع اذاو . ةرشايم نيينيصلا نيينطاوملل

 ٣٢٣٤٨٦٧٢ هنزوام ينامعلا روخبلا نم نوتناك تدروتسا م ٧.
 انكردأل ، مارج وليك فصن يواسي دحاولا ينيصلا نيجلاو ، نيج
 ديروتو جاتنال يسيئرلا ردصملا تناك يتلا رافظ ةقطنم ةيمهأ ىدم
 نأ ةجردل ةيمهالا هذه تلصو دقو 0 نيصلا دالب ىلا روخبلا

 )٨٦!٢( ص : ناي نوز غناشت ١٦١ _ ١٣ .
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 © “‘روخبلا ءيطاش مساب يمس رحشلا ءيطاش وأ رافظ ءيطاش

 ايرب برغلاو قرشلا طبري ناك يذلا ““ريرحلا قيرط لثامي وهو
 . )٢٨٧( ةينيصلا ناه ةرسأ دهع يف ايسآ طسو ربع

 كلت يف اهتاجتنمو نامعل تحبصأ يتلا ةيمهألا هذهل ارظنو
 نم نوينامعلا هانج يذلا مجلا ءارثللو أ ىطسولا روصعلا نم ةرتفلا
 ديطوتل ثوعبلا لدابت يف نابناجلا ذخأ ، نيصلا عم ةرجاتملا

 لجس ىمسملا ينيصلا باتكلا ريشيو . امهنيب ةيراجتلا تاقالعلا

 م١٢٤١ /ه٦٨ ٤ ماع يف لسرأ رافظ مكاح نأ ىلا “‘ةيبنجألا لودلا
 روطاربمالا اذه رماف 0 نيصلا روطاربمال ايادهلاب المحم اثوعبم

 ىلا يتأف ، رافظ ةرايزب موقي نأب ‘‘ياه نيشت" ينيصلا ةلاحرلا
 رخا ثوعبم لاسراب رافظ مكاح درف { ةريثكلا ايادهلا لمحي نامع

 هرودب ياه نيشت داعو ، م١ ٤٢٣ /ه٦٢٨ ماع نيكب ىلا لصو
 ينامع ثوعبم ةبحص هدالب ىلا داعو ، ىرخأ ةرم رافظ ةرايزل
 ماع كلذو © ينامع يراجت لوطسأ سأر ىلع رافظ مكاح هلسرأ

 تاونس ثالث نيصلاب ثوعبملا اذه ثكمو . م١ ٤٣٣ /ه٧٣٨
 نيب ةيراجتلاو ةيدولا تاقالعلا دطو نأ هدالب ىلا اهدعب داع
 . )٢٨٨( نيدلبلا

 نيب ةديطولا ةيسامولبدلاو ةيراجتلا تاقالعلا هذه تتفل دقو
 هباتك يف ثدحتف ث نيصلا يخرؤم دحأ راظنأ نيصلاو نامع

 )٢٨٧( تاحفصلا سفنو عجرملا سفن .

 ين يدنهلا طيحملا يل ةيرحب تالحر عبسب ياه نيشت ماق . ١٨ _ ١١ ص : قباسلا عجرملا )٢٨٨(

 اهنم ايقيرفا قرشو ايسآ بونج يف ءانيم نيئالث نم رثكأ اهيف راز ما ٤٢٧ ىلا ١٤٠٥ نم ةرتفلا
 : نوسدفاد ، ١٧ ص هسفن عجرملا ، رظنا ، ةمركملا ةكمو ندعو ءاسحألاو نامعو رافظ
 . ٢٥٢ _ ٢٥٨ ص
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 لودلا لجسأ مساب اضيأ فرعي يذلاو ‘‘بوعشلا فصو
 فصتنم يف نامع نع ٠ هيلا ةراشالا تقبس يذلاو “‘ةيبنجالا
 سبالمو اهتاجتنمو اهضرأ فصوف . داليملل رشع ثلاثلا نرقلا
 ةفلتخم قطانم ءامسأ ركذ اك ، مهبارشو مهماعطو اهنيطالسو اهلهأ

 © (نامع) نامنو & (طابرم) ابرمو 0 (رافظ) افون اهنم نامع يف
 لدي امم ، (ةرهم) اباورامو ، (رحشلا) اخيشو ، (راحص) ناويشوو
 اهلهأ ةايح ىلعو نامع لاوحأ ىلع كاذنا اوفرعت نيينيصلا نأ ىلع
 . (_؟٩٨) رظنلا تفلت ةجردب

 ةمهاسملا ىدم انضرعتسا نا دعب لءاستن نأ انه انل بيطيو

 © نيصلا دالب عم ةحالملاو ةراجتلا لاجم يف اهبعشو نامعل ةريبكلا

 . دالبلا هذه يف مالسالا رشنل ةوعدلا لاجم يف هلك كلذ ةيمهأ نع
 دي يف ناك مالسالا رشنل افنآ انلق اك ةوعدلا حاتفم نأ ةقيقحلا
 جتن دقف & طاشنلا نم وحنلا اذه ىلع نامع رابت ناك املو & راجتلا

 دوجولا اذهو 0 نيصلا دالب يف رثؤم دوجو مهل حبصأ نأ كلذ نع

 . نيينيصلا نم ريثك نيب مالسالا رشن ىلا يدؤي فوس يذلا وه
 نيصلا دالب ىلا باهذلا ىلع ةرصاق نكت مل دوجولا اذه رهاظمو
 تناك لب ، ةدوعلا مث علسلا لدابت وأ ءارشلاو عيبلا تايلمعب مايقلاو
 هذه يف مهب ةصاخ ةيراجت زكارم وأ تانطوتسم ةماقا يف اضيأ رهظت
 ويالملا ليبخرأو دنهلا دالب يف هانيأر يذلا وحنلا ىلع دالبلا

 . نيبيلفلاو وينروبو ايسينودناو

 تومرضحو نامع نم برعلا راجتلا نأ نوخرؤملا ركذ دقو
 نوتناك ةنيدم يف ةنطوتسم وأ ةرمعتسم مهل اوماقأ ةرصبلاو فاريسو

 )٢٨٩( نامع خيرات : سبليف لدنو 5.٤ ص ٢٨:]{© ص : ناي نوز غناشت ١٤ }{ ١٥ .
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 يف مهدجاوت ىلا ريشيام كانهو . ٤١ ١ه/ ٧٥٨م )}٢٠( ماع ذنم

 ثيح ء داليملل عباسلا نرقلا فصتنم ذنمو كلذ لبق ةنيدملا هذه
 دوعي صاقو يبأ نب , دعسل حيرض ةنيدملا هذه ضبرب دجوي هنا لاقي

 نيصلا يملسم نيي عئاشلا نم ناك دقف . )٢٩١( خيراتلا اذه ىلا

 . (ل يبنلا لاوخأ دحأ كانه مالسالا ىلا اعد نم لوأ نأ

 دجوي ال هنأ يعيبطو . نوتناك يف روهشملا هربق نومظعي اوناكو
 كانه نيملسملا نأ ىلع لدت اهنأ الإ ، ةروطسألا هذهل يخيرات دنس

 نيدلا خيرات اوطبري نأ ايقيرفاو ايسا يملسم نم مهريغك نودوي
 مهمالسا اوعجري نأ وأ 3 )}٢٦!( ةوبنلا رصعب مهنكمأ ام مهدالب ي
 اليصات ، يوبنلا تيبلا دارفأ دحأ ىلا وأ { رابكلا ةباحصلا دحأ ىلا

 . سوفنلا يف مهمالسال انيكمتو اميعدتو
 يف اوبهذ نيملسملاو برعلا نأ ىلا ةبذادرخ نبا راشأ دقو

 اهونطوتساو نيصلا دالب لامش يف وصناق ةنيدم ىتح مهلاوبن
 اهوفصو ىتلا ايروكو نابايلا ىلا الامش اوعفدناو 0 )٢٦"٢( ثاهبيطل

 ةيلاج اونوكو كانه مهضعب رقتساو ،‘ بهذلا ةرثكب
 . )٢٩٤( ةيمالسا

 ماع نيصلا دالب يبونج يف تعلدنا يتلا ةروثلا نأ كشالو

 ثيح © وشناي وأ اوشباب ىعدي ينيص رئاث دي ىلع م٧٧٨ /ه ٢٦٤
 { نوتناك لهأ باقر يف فيسلا عضوو درمتملا وأ رئاثلا اذه ماق

 )٢٩٠( ج : درادورتس ٢! ص ٢٤٤ .

 )٢٩١( ج . قباسلا عجزلملا ٢! ص ٢٧٢٣ .

 )٢٩٦( ص : دلونرأ ٣٣٣ .

 )٢٩٢( ص : كلامملاو كلاسملا ٧٠ .

 )٢٩٤( ص : ليفلا ٤٥٤ .
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 اهب نيدوجوملا سوجملاو ىراصنلاو دوهيلاو نيملسملا راجتلا نم لتقو

 ىدم ىلع ةدكؤم ةلالد لديل & (؟٢}) يدوعسملا لوق بسح فلأ
 اهدحو ةنيدملا هذه يف نيملسملا راجتلل ناك يذلا ريبكلا لقثلا

 نم لبق نم انركذ اكو نوخرؤملا راشأ اك مهبلغأ ناك نيذلاو

 . نيينامعلا

 يف يبرعلاو ينامعلا دوجولا رمتسا دقف 0 ةرزجملا هذه مغرو

 ىلع انليلد ئ ادراطمو افيعض دوجو ولا اذه ناك نإو { ةنيدملا هذه

 ةنتفلا هذهل ارصاعم ناك يذلا يفاريسلا ديز وبأ هلوقي ام كلذ

 ملظ ىلا كلذ عم مهيديأ تدتما نيينيصلا راوثلا نأ نم ث ءايمعلا

 ملظلا روهظ هيلا مأتلا مهيف اذه ثدح املو ، راجتلا نم مهدصق نم
 ام راجتلا اومزل اف 0 بكارملا بابراو برعلا ةذخاون ف يدعتلاو

 هب مسرلا رجي ملام اوزاجتساو مهلاومأ ىلع مهوبلغو مهيلع بجيال
 مهنم تاكربلا هركذ لج هللا ع زنف » مهلاعفا نم يش ف اميدق

 ربدملا نم يراجلا رادقملاب ءانفلا عقوو . هبناج رحبلا عنمو 0 اعيمج

 . )٢٩٦( ‘‘نامعو فاريسب ءالدالاو ةنباب رلا ف همسا كرابت

 © نامعو نيصلا نيب تاقالعلا يف روتفلا اذه رمأ لطي مل و

 دالب ىلا مهريغو نيينامعلا راجتلا لوصو عاطقنا دمأ لطي ملو
 اهباصن ىلا رومألا تداع ام ناعرس لب 0 ةنتفلا هذهل ةجيتن نيصلا
 . دالبلا هذه يف هنزو قباس ىلا يبرعلاو ينامعلا دوجولا داعو

 )٢٩٥) ص : رجاتلا ناميلسو يناريسلل خيراوتلا ةطلسلس ٦٢ ٦١٣  0يدوعسملل بهذلا جورم :

 ج ١ ص ١٧٣٩ - ١٤٠ | ص : يريمحلا ٢١٠ .

 )٢٩٦( خيراوتلا ةلسلس ٤ ص ٦٦ ٦٧ .
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 نيصلا دالب ىلا نيينامعلا راجتلا ضعب باهذ ىلا كرزب راشأ دقو
 اك ، )٢٢٢( لوقلا قبس اك داليملل رشاعلا /ةرجهلل عبارلا نرقلا يف

 ىعدي يراحص رجات ىلا ىلاتلا نرقلا يف ةينيصلا تاباتكلا تراشأ
 ليجست زجوم" ناونعب ينيص باتك يف همسا درو هللا دبع خيشلا
 ءاج هنأ ىلع ، )“٢"( ‘“نوس ةرسأ دهع يف ةفلتخملا ةماهلا رومألا

 ميدقتل (برعلا) يشاتل ةعباتلا (راحص) ناويشوو ةلود نم اثوعبم
 هيلع علخو روطاربمالا اذه هب بحرف ، ينيصلا روطاربمالل ايادهلا
 ظوفحم موسرم يف كلذ لجسو 0 ‘‘ةبيطلا قالخالا لارنج بقل

 اذه ياب نودو . ياب نودل ةيجراخلا نوئشلا ةعومجم" نمض
 بقللا اذه نود يذلا روهشملا يسايسلا ينيصلا بيدألا مسا وه
 . (؟٩٩) هيلا راشملا باتكلا يف يراحصلا رجاتلا اذه ةصقو

 عتمتو هتلزنم تمس رجاتلا اذه نأ ىلا بيدألا اذه راشأ دقو

 نع الوئسمو اسيئر حبصأ ىتح نوتناك ةنيدم يف ريبك مارتحاب
 . ةنيدملا هذه يف نوميقي اوناك نيذلا بناجالا نم مهريغو برعلا
 رصتخملا لجسلا" ىمسملا هباتك يف رخآ ينيص بيدأ راشأ اك
 تارشع نوتناك يف يضق هللا دبع خيشلا نأ ىلا “‘نينتلا لوهسل
 ةميظع تاكلتمم هل تحبصأو 7 ءارثلا رفاو اينغ حبصأو نينسلا
 مساب فرعت تناك يتلا ةينيصلا ةلمعلا نم نييالم ةدع اهتميق تفلب

 ىمسي يذلا بيدالا اذه لوقي اكو 0 تقولا كلذ يف (نيم)

 ةيجراخلا ةراجتلا نم يونسلا ةينيصلا ةموكحلا لخد ناف (يازوس)
 )٢٩٧( ص 9.ارفظنا ١٣٦١ - ١٣٨ .

 سرطب ، رظنا ، م٩٧٢١ ماع ىلا ٩٦٠ ماع نيب ام ةرتفلا يف نيصلا دالب غنوس وأ نوس ةرسأ تمكح )٢٩٨(
 . ١٠٣ ص ١١ ج ٤ خيرات نودب ، توريب . ةفرعملا راد 0 ةيمالسالا فراعملا ةرئاد : يناتسبلا

 )٢٩٩( ص : ناي نوز غناشت ١١ _ ١٧١ .
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 دبع خيشلا تاكلتمم نأ ينعي اذهو . (نيم) نينويلم زواجتي ال ناك
 ةموكحل يونسلا ةيجراخلا ةراجتلا لخد تزواجت ةيصخشلا هللا
 ءارث ىلع لدي هنا الا ةغلابم لوقلا اذه يف ناك ناو ، نوس ةرسأ
 مدق نأ ءارثلا اذه ةجرد تلصو دق و { رفاولا ينامعلا خيشلا اذه

 وأ هلاومأب عربتلل دادعتسا ىلع هنأب ةينيصلا ةموكحلل احارتقا

 ىلع قفاوت مل ةموكحلا نكلو 3 نوتناك ةنيدم راوسأ ميمرتل اهمظعمب
 نوتناك ةنيدم خيشلا اذه رداغ امدنعو 3 هفرعن ال ببسل هحارتقا

 روطاربمالا هل مدق ،© نامع هنطو ىلا ادئاع م٢٧٠١ /ه٥٦٤ ماع

 اهغلب يتلا ةيلاعلا ةناكملا ىلع لدي امم ، ةميق اياده ينيصلا

 دوجولا قمع ىدم ىلعو © نيصلا دالب يف ينامعلا خيشلا اذه

 . دالبلا هذه يف هتيرارمتساو ينامعلا

 ناك هنأ و هللا دبع خيشلا نع ةينيصلا رابخألا هتركذ امو

 هديؤت & نوتناك ىيف نيرخألا بناجألا نم مهريغو برعلل اسيئر

 يف رجاتلا ناميلس ركذ دقف 0 ةميدقلا ةيمالسالاو ةيبرعلا رداصملا

 يتلا (نوتناك) وفناخ نأ م٥٨ ١ /ه ٢٣٧ ماع اهنود يتلا هتلحر

 مكحلا نيصلا بحاص هيلوي املسم الجر ث راجتلل اعمتجم تناك

 8 اهيف نوشيعي وأ ةنيدملا هذه نودصقي اوناك نيذلا نيملسملا نيب

 وعديو بطخيو ديعلا ةالص نيملسملاب يلصي لجرلا اذه ناكو
 ائيش هتيالو نم نوركني ال نييقارعلا راجتلا نأو نيملسملا ناطلسل
 ماكحأو لجو زع هللا باتك يف امب قحلاب هلمعو هماكحأ يف
 )٢٠٠( “‘مالسالا

 يتلا هماكحأو هتيالو نم نوركني ال نييقارعلا راجتلا نوكو

 )٢٠٠( ص 3 خيراوتلا ةلسلس ١٤ .
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 لجرلا اذه نأ ىلع لدي 3 مالسالا ماكحأو باتكلا عم قفتت تناك

 راجتلا فلاخي ناك هنأ يأ 3 ةيضابألا بهذم ىلعو اينامع ناك

 ناك امل الاو ، بهذملا يف نوتناك يف نيدوجوملا وأ نيميقملا نييقارعلا
 ىلع لدي امم ، رجاتلا ناميلس دنع ةرابعلا هذه دورول عاد كانه

 دهعلا ةميدق تناك نوتناك يف نيملسملاو برعلل نامع راجت ةساير نأ

 خيشلا ةصق انل تور يتلا ةينيصلا تاباتكلا يف ءاج ام ىلع ةقباسو

 . ركذلا ةقباسلا ينامعلا يراحصلا رجاتلا هللا دبع

 امل ةجيتن الا ينامعلا دوجولا اذهو ةسايرلا هذه نكت مل و

 . اياجسلا ليمجو تافصلا ديمح نم نوينامعلا راجتل هب فصتا
 ءزجب وأ هلاومأب ع ربتلا هتلواحمو هللا دبع خيشلا ةصق نم دافتسي ذا

 اونوكي مل نامع راجت نأ ، نوتناك ةنيدم راوسأ ميمرتل اهنم ريبك
 لدت اك ، حشلاو صرحلا وأ عشجلا وأ ةينانألا نم ةجرد يأ ىلع
 اوناك يتلا دالبلا يلاهأ عم نوجمدني اوناك مهنأ ىلع اضيأ ةصقلا هذه

 مهتلماعمو مهدو بسك قرطلا ىتشب نولواحيو { اهعم نورجاتي
 مه نيينيصلا باجعا ىلا كش الب يدؤي ناك امم & ةبيط ةلماعم

 . ةريبك ةجردب قدصلاو ةنامألا يف لثمتت تناك يتلا مهقالخ ًأابو

 ؤ عمطلاو عشجلا مدعو ةنامألا هذه ىلع ةلادلا راثآلا نمو

 دبع ةديبع ابأ ينامعلا رجاتلا نأ نم ةيضابألا رداصملا انل هي ورت ام

 نيصلاب ناك امدنع كرتشا ، هنع ثيدحلا قبس يذلا مساقلا نب هللا

 عئابلا ىلا اوداع مث ، دوعلا نم ةيمك اورتشا دق اوناك راجت عم
 7 نأ نيعدم هب اورتشا يذلا رعسلا مهل ضفخي يك هيلع اولياحتو

 نوقداص مهن :أ ةديبع وبأ نظو { هنم هورتشا يذلا دوعلا يف ابيع

 ام نوحدتمي مهضعب ىلع اولبقأ عئابلا لحم اورداغ املو ، مهمعز يف
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 مهدقن دق ناكو ةديبع وبأ مهل لاقن { دوع نم هنم هورتشا

 هللا ناحبس : ءارشلا نمث يف هنم ةكراشم ارانيد نيرشع

 يل ةجاحالو يلام سأر ىلع اودر ، هيف بيع الب ادوع نوبيعت
 هيف لام هبيج لخدي الأ هنم اصرح .3 )٢٠١( “‘كتكراشم يف
 ةنامألاب يلحتلاو ةعانقلاب مازتلالاب راجتلا ءالؤهل هنم اسردو 0 ةهبش

 راجت اهب ىلحتي ناك يتلا ةبيطلا قالخألا هذه نأ كش الو

 اورثاكتف مهدالب باوبأ مهل اوحتفف © نيينيصلا راظنأ تتفل نامع

 عم مهل راصو ئ لوقلا قبس 5 ةيراجت تاعمجت وأ تانطوتسم اهيف

 قوسلاو ةيوازلاو دجسملا هيف ، هانكسب نودرفني ريبك يح وأ ةنيدم
 نيملسملا نيب مكحي مالسالل خيشو ةاضقلاو ءابطخلاو ةمئالاو

 . )٠٦}٢( “‘هيلا ةعجار اهلك مهرومأ نوكتو

 مالسالا دالب نم مهيلع نيدفاولا راجتلل ةدعاسملا نومدقي ، وحنلا
 يفكي ام لاومالا نم مهيدل عمجتتف ئ مهلاوما ةاكز مهنوطعيو

 { ةريفولا لاومالاب مهيلع دوعتام ناعرس يتلا ةرجاتملا يف اهراهثتسال

 اوناك مهنأ ىتح مهؤارث دادزيو ، ددجلا راجتلا ءالؤه نأش عفتريف
 يف مهدحأ هسفنب ةطوطب نبا يأر دقو . مدخلاو يراوجلا نونتقي
 نم مهلثمو امالغ نيسمخ وحن هيدل ناكو ٤3 وفنجنق ةنيدم

 . ٨٧ ص ١ ج :: يخامشلا {©“ ٢٥٢٣ ٢٥٤ ص ٢! ج : ينيجردلا )٣٠١)

 . ٧١٨ ، ٧٢٢. ٧٢٤ ، ٧٢٨ ص ٦٢ ج : ةطوطب نبا )٣٠٦(
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 ىلا ةفاضالاب نيتيراجو نيمالغ مهنم ةطوطب نبال ىدهأ ، يراوجلا

 يرصم رجات ىلا ةطوطب نبا راشأ امك . )٢٠( ةريثك فحت

 هاجلا اهب هبقع ثروأو (وش كناه) اسنخلا ةنيدم يف ةماقالا باطتسا

 ادجسمو ةرامعلا ةنىسح ةيواز اهيف اونب مهنا ىتح ‘ ضيرعلا ءارثلاو

 نبا رظن تفل دقو . ةميظع افاقوأ ةيوازلا ىلعو هيلع اوفقوأ اعماج
 لك هلصت تناك هنا ىتح ةنيدملا هذهب نيملسملا ددع ةرثك ةطوطب

 . )٢٠٤( ماعطلا لوانتل فلتخم صخش نم ةديدج ةوعد ةليلو موي

 وأ قلاب ناخ ىمست تناك يتلا اهسفن نيصلا ةمصاع يفو
 ام كلذ ىلع لدي . اهب دوجو نيملسملل ناك (مويلا نيكب) وفناخ

 مظعالا ناخلا وأ روطاربمالا تام امدنع هنأ نم ةطوطب نبا هيلا راشأ
 اوناك ءاوس ءاسنلا وأ لاجرلا نم دحأ هناثج عبيشت نع فلختي ل
 يهو ٠ ءازعلا بايث اعيمج اوسبل دقو رافكلا وأ نيملسملا نم

 بابثلاو & نيملسملا ريغ نيينيصلا دصقي 0 رافكلل ضيبلا ةسلايطلا

 لهأ نم نوملسملا ءالؤه ناك ءاوس { )٢٠٥( نيملسملل ضيبلا

 . نيصلا ندم مظعم يف لاحلا وه اك نينطوتسملا راجتلا نم مأ دالبلا

 برعلا راجت نم مهريغو نيينامعلا راجتلا رارقتسا نأ كشالو
 مالسالا لعج 0 نيصلا دالب مهناطيتساو وحنلا اذه ىلع نيملسملاو

 طبرت تناك يتلا ةيراجتلا تاقالعلا قيرط نع نيينيصلا ىلا برستي

 تمت يتلا تارهاصملا قيرط نع كلذكو 0 راجتلا ءالؤه نيبو مهنيب

 ءاقبلا نولضفي انيأر امكو راجتلا نم ريثك ناك دقف . نيقيرفلا نيب

 . ٧٢٢ ، ٧٢٧ ص ٢ ج : قباسلا ردصملا )٢٠٢(

 )٤ ٣٠) ج : قباسلا ردصملا ٢ ص ٧٨ ۔ ٧٢٩ .

 )٠٥ ٢) ج : قباسلا ردصلا ٢ ص ٧٥ ٧٢٦ .
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 . مالسالا يف نلخدي نأ نثبلي ال تاينيص نم جاوزلاو نيصلا يف

 ةصاخو ,مهدالوأ عيب يف ابيع نوريال اوناك نيصلا لهأ نأ ىلع ةوالع

 © نايحألا ضعب يف ثدحت تناك يتلا تاعاجملاو طحقلا تامزأ ءانثأ
 ةأشن مهنوئشنيو لافطألا ءالؤه نورتشي راجتلا ءالؤه ناكف

 نيينيصلا نم ريبك ددع جيردتلاب رهظ مث نمو ، ةحيحص ةيمالسا
 رشن يف هرثأ اذهل ناكو 7 انيدو ةديقع مالسالا الإ نوفرعي "ال
 يف ةصاخو { مهسفنأ نيملسملا نيينيصلا ءالؤه دي ىلع مالسالا
 . )٢٠٦( اهبرغو دالبلا بونج يف ةيلخادلا قطانملا

 نيملسملاو مالسالل يبدألا ذوفنلا عافترا نأ كلذ ىلا فاضي
 دوعيو © مالسالا ىلا مهنم ريبك ددع لوحت ىلا يدأ نيينيصلا نيب

 ةيركسع ةروث تماق امدنع ىلوألا مالسالا دوهع ىلا ذوفنلا اذه
 اذه رطضاف . م٥٥٧ /ه٣١ ٣٧ ماع يف نيصلا روطاربما دض

 ةلمح هل لسرأ يذلا روصنملا رفعج يبأب داجنتسالا ىلا روطاربمالا

 ءاضقلا يف روطاربمالا تدعاس يدنج فالآ ةسمخ اهماوق ةيركسع

 خيراتلا كلذ ذنمو . اهباصن ىلا رومألا ةداعاو ةروثلا هذه ىلع
 هذه تدادزا دقو . مالسالا ةلودو نيصلا نيب تاقالعلا تقثوت

 اهلسرأ ىتلا ةيسامولبدلا تاثعبلل ةجيتن مايألا رورمب ةوق تاقالعلا

 اح اهلسرأ يتلا تاثعبلل ةجيتنو { 0٠ ةهج نم ديشرلا نوراه
 8 ىرخا ةهج نم دالبلا هذه ىلا لبق نم اهيلا انرشأ يتلاو رافظ

 نم تناكو 0 ريدقتو ةوافح لكب لبقتست تناك يتلا تاثعبلا كلت

 . ٢٣٦ _ ٢٣٨ ص ٢! ج : درادوتس ، ٧٢١ ص ٦٢ ج : قباسلا ردصملا )٢٠٦(

 )٢٠٧( ج ء ةيناثلا ةعبطلا ى توريب 0 ةفرعملا راد 4 نيرشعلا نرقلا فراعم ةرئاد : يدجو ديرف دمحم ٥

 ص ٦١٧ .
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 يرحبلاو يراجتلا طاشنلا دايدزا مامأ قيرطلا تدهم يتلا لماوعلا

 مالسالا ن اش عافترا ىلا يدأ امم & نيصلا دالب يف نيملسملاو برعلل

 © هسفن ينيصلا روطاربمالا طالب يفو نيينيصلا دنع نيملسملاو
 ىمسأ يف نيفظوم هدالب يف نيميقملا برعلا نم ذختا هنأ ةجردل
 ماكحو باونلاو داوقلاو ءاسؤرلا مهنم راصف ةلودلا فئاظو

 /ه٣٩٦ _ )٦٥٨ ناخ ياليبوق روطاربمالا نيع دقف . تايالولا
 نيصلا دالب يف هدهع يف مالسالا رشتنا يذلا (م٤٩٦٢١ - ٦٠

 ادعاسم © (غنقوش) وه اينيص امسا ذختا ايبرع الجر اميظع اراشتنا

 بتكلا نوطب يف رثانتتو . ايضاق رخا ايبرع نيع امك 3 هئارزو سيئرل
 لوخو لاملا تيبل اسيئر نيع يذلا نمحرلا دبع لثم ةيبرع ءامسأ
 (غنتوت) نيدلا بطقو 0 نيينيصلا ىلع ةضورفملا بئارضلا ريدقت قح
 . ٣٠٢ ١م )“}٢( /ه٢٦٠٧ ماع ةلودلل ريزو ناك يذلا

 دالب يف نيملسملاو مالسالا نأش عافترا رهاظم نم ناكو
 نسح نيدلا جات فيرشلا كلذكو ةطوطب نبا انل هيوري ام نيصلا
 يف نيصلا دالب يف لوجت دق ناك يذلا يدنقرمسلا لالجلا نبا

 نم ‘ داليملل رشع عبارلا /يرجهلا نماثلا نرقلا نم لوألا فصنلا
 ةجردل ريدقتلاو مارتحالا نم ريبك ردقب نوظحي نيملسملا يأر هنأ

 هتيب لهأو وه لتقي ينثولا ناك ، املسم ينيص ينثو لتق اذا هنأ
 © هب لتقي ال ناك اينثو ملسم لتق ناو ، مهلاومأ رداصت وأ بهنتو

 رامح ميدقت نع ديزتال تناك يتلا هتيد عفدب بلاطي لب
 . ٠٨" هتثرول

 فراعم ةرئاد : يدجو ديرف دمحم ، ٦٤ ٦٦ ص : يديوه يمهف ، ٢٣٣٥ ص : دلونرأ )٣٠٨(
 . ٦٠٨ ص ٥ ج « نيرشعلا نرقلا

 . ٧٠ ص : يديوه يمهف { ٤٨٦ ص ج : يدنشقلقلا آ ٢١٨ ص ٢ ج : ةطوطب نبا )٢٠٩(
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 نيصلا دالب يف نيملسملاو مالسالا نأش عافترا ىلع لدأ الو
 ةطوطب نبا هب لبوق يذلا يمسرلاو يبعشلا راحلا لابقتسالا نم

 /ه٣٤٧ ماع رفص رهش يف وفنجنق ةنيدم ىلا لصو امدنع

 راجتلاو مالسالا خيشو يضاقلا هلابقتسال جرخ دقف . م٦٤٢١
 تناكو 0 برطلا لهأو رافنألاو قاوبألاو لوبطلاو مالعألا مهعمو

 خيشو يضاقلا بكرو اسرف هوبكرأ اف & هلوصو نيح ةيغاط مهتحرف

 نيذلا نيلبقتسملا نم دشاحلا عمجلا ةثالثلا قشو 2 امهيسرف مالسالا
 ةنيدملا ريمأ عم اولباقت ىتح بيهم بكوم يف مهيديأ نيب اوراس

 الابقتسا هلاال نورخآلا مه اوجرخ دق اوناك نيذلا هتيشاحو

 مهدنع مظعم روطاربمالا فيضو" ، روطاربمالا فيض هنأل ايمسر
 . )٨١٠( “‘مظعتلا دشأ

 عافتراو نيملسملاو مالسالا نأش عافترا نأ كش الو

 نيصلا دالب عم يحالملاو يراجتلا مهطاشن ةرثكو . يبدألا مهذوفن

 راشتنا ةجوم تلصو دقو . اهب مالسالا رشن يف ريبكلا هرثأ هل ناك

 ىلا لب ، مهدحو نيصلا لهأ نم نييداعلا دارفألا ىلا سيل مالسالا
 ريشت ةدكؤم ريغ ةياور ددصلا اذه يف انيدلو & هسفن روطاربمالا

 فصنلا يف مالسالا قنتعا لوغملا نم نيصلا ةرطابأ دحأ نأ ىلا
 لوقي ذا . داليملل رشع عبارلا /يرجهلا نماثلا نرقلا نم لوألا
 نيصلا بحاص نأ) م٨٤٣١ /ه٩٧٤ ماع يفوت يذلا يرمعلا
 هنأب رابخألا نآلا ترتاوت دق .. ناخ زيكنج تخت ثراوو اطخلاو
 بئاوذ ىلعا ديحوتلا ةملك مقرو 0 مالسالا نيدب نادو ملسأ دق

 ةيدمحملا ةمألا تألم دقف 3 لمؤملا وهو حص ناو 4 مالعألا

 )٣١٠( ج : ةطوطب نبا ٢ ص ٧٢٦ .
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 رحبلا يتفض نيب تدتماو & برغملاو قرشملا تمعو .3 نيقفاخلا

 . )٢١١( ‘‘ ز ىملا

 يلعديس ىعدي ملسم رجات انل اهقاس ةيناث ةياور اضيأ انيدلو

 عساتلا نرقلا ةياهن يف نيكب يف ةليلق تاونس يضق دق ناك ربكأ
 سداسلا لئاوأو رشع سماخلا نرقلا ةياهن /ةرجهلل رشاعلا لئاوأو
 لوحت دق لوغملا نم نيصلا ةرطابأ دحأ نأب ثدحت و { داليملل رشع
 وفنجنك ةنيدم يف اريبك ناك نيملسملا ددع نأو 3 مالسالا ىلا

 ةرسأ فلأ نيثالثب مهددع رجاتلا اذه ردقو ]

 ةينيدلا ةيرحلا مهحنم يذلا روطاربمالا فطعب تعتمت & ةملسم

 يف ناك هنا ىتح دجاسملا ترشتناو ، ةريثك ضرألا نم تابهو
 ندملا نم اهريغ يفو ، ىربك دجاسم عبرأ اهدحو ةمصاعلا

 . )٢١٦( ملسملا روطاربمالا اذه ةقفن

 يف مالسا ا راشتنا نم تدح يتل ا تابقعلا _ ٧

 : نيصلا دالب

 لحي مل و نيصلا دالب ىلع مالسالا بلغي ملف هلك كلذ مغرو

 نوملسملا نكي مل و ، خيراتلا قامعأ يف ةبراضلا ةينثولا اهنايدأ لحم
 ينئولا ينيصلا طيحملاب تنروقام اذا ددعلا ةريبك ةيلقأ الا نوينيصلا
 راجت طاشن نأ دحأ نظي الف { هيئمطاش نيب اهمضي يذلا عساولا

 . ٤٦ ، ٤٧ ص ث م٠١٩١ ةنس ةرهاقلا ، فيرشلا حلطصملا نفب فيرعتلا )٢١١(
 )٣١٦( ص : دلونرأ ٣٢٩ .
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 نيصلا نايدأ ىلع يتأ دق مالسالاو برعلا دالب نم نامع ريغو نامع
 8 نكي مل ام كلذف { مالسالا ىلا مهلك نيينيصلا لوح وأ اهلك
 نيملسملا راجت نم مهريغو نيينامعلا راجتلا نأ اهنم © ةديدع لماوعل

 يف مهلغوت ناكو ، طقف ةيرحبلا يناوملا يف مهطاشن نوزكري اوناك
 اقيمع الغوت لغوتلا اذه نكي ملو ، دودحم ردقب دالبلا لخاد

 نيينيصلا يديأ يف تناك ةيلخادلا ةراجتلا نأ امهالوأ ،© نيببسل

 يف ادودحم يقبو نيصلا لخاد مالسالا لغوتي مل اذهلو . مهسفنأ

 & )٢١( نيصلا رحب لحاس ىلع ةرثانتملا ةيراجتلا ندملاو زكارملا
 ةعبس وأ ةتس ةريسم نع ديزتال ةفاسمل راهنألا ضعب لحاوس ىلعو

 . )٢١٤( لوقلا قبس اك مايأ

 (غنوس وأ جنس) نوس ةرسأ دهع يف هنأ وه يناثلا ببسلاو
 6 (م٩٧٢١ )٩٦٠ نورق ةثالث نم رثكأ نيصلا تمكح يتلا
 نامع راجت هب موقي ناك يذلا يراجتلا طاشنلا دايدزال ةجيتنو

 نم ينيصلا دقنلا تايمك تدادزا 0 نيصلا دالب عم مهريغو
 ىلا راجتلا اهبلجي ناك يتلا علسلا ءارش يف عفدت تناك ىتلا بهذلا

 نم بهذلل افازنتسا رمألا اذه يف نوينيصلا يأرو . مهدالب

 يف لاحلا ناك امك اهضعبب علسلا ةلدابم ماظن ىلا اوداعف { مهدالب

 نفسلا نوشتفي وناك م٧٤١١ /ه٢٤٥ ماع ذنمو . ميدقلا نمزلا

 ةينيصلا ةلمعلا بيرهت عنمل كلذو اقيقد اشيتفت اهعالقا لبق ةيراجتلا

 قنشلا ىلا لصي عدار باقع كانه ناكو . دالبلا جراخ ىلا ةيبهذلا

 نتم ىلع نيرفاسملا راجتلا نم رجات يأ عم ينيص دقن طبضام اذا

 . ٥٠ ص : دمحم العلا وبأ دمحم )٢١٣(

 . ١٣٢٣ _ ١٢٣٥ ص : رظنا )٣٢١٤(
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 © نيصلا ج راخ ةينيص ةلمع تبرست دقف كلذ مغرو . نفسلا هذه

 روطاربمالل نوكشي م٩١٢١ /ه٦١٦١ ماع ةلودلا ءارزو بتكو
 اهتضفو ةلودلا بهذ لازام !.. هاترسحاو") : هل نيلئاق

 هذه انعفنت نلو 0 ةديعبلا نيشحوتملا دالبل راجتلا عم نابرستي

 اهودعي ال ةراجتلل زكارم نم رفمال 0 اهقيبطت انسحأ نإو نيناوقلا
 ثيح دودحلا ىلع زكارملا هذه مقنل ، ديعب نم نوتآلا الؤه

 رجشملا يريرحلا جيسنلاو ، ديكوربلابو انريرحب مهعئاضب لدبتسن
 . )٢١٥( ““... ينيصلاو

 ىلا دؤي مل ةعلسب ةعلس لدابتلا بولسأ ىلا ةدوعلا نأ مغرو

 ىلع ةنيعم زكارم يف ةراجتلا زيكرت نأ الإ { )“`2٨١ ةبولطملا ةجيتنلا
 مالسالا رشن يف مهريغو نيينامعلا راجتلا ريثأت ةلق ىللا ىدأ دودحلا

 نيينيصلا يلاهالاب راجتلا ءالؤه طالتخا مدعل ةجيتن © نيينيصلا نيب

 راص روطاربمالا نأ ةلب نيطلا داز دقو . ةديدعلا نيصلا ندم ي
 يلاهألل ةرشابم اهعيبب حمسي الو راجتلا ءالؤه عم ةراجتلا ركتحي

 دجوأ امم ، اهأشنأ يتلا ةيراجتلا زكارملا يف ىتح نيصلا راجتل وأ
 . نيينيصلا نيبو نيينامعلا راجتلا نيب اديدج ازجاح

 ةيلخادلا ةراجتلل ةبسنلاب راكتحالا اذه روطاربمالا معد دقو

 تناكو ى دوقنلاب مهنيب اميف اولماعتي نأ نم نيينيصلا عنمف } اضيأ

 نم ةعونصم ةيلام قاروأ بجومب متت ءارشلاو عيبلا تايلمع
 { روطاربمالا عباطب ةعوبطمو فكلا ردقب اهنم دحاولا { دغاكلا

 رانيدلا ىنعمب (تشلاب) مساب اهنم ةعطق نورشعو ةسمخلا ىمستو
 . ٦٢٥٦ }{ ٢٥٧ ص : نوسدفاد )٣٢١٥(

 )٣١٦() ص . قباسلا عجزلا ٢٥٧ .
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 اهبحاص اهلمح ديغاوكلا هذه تقزمت اذاو ، مالسالا دالب يف اندنع

 نود اهنع اضوع ةديدج (تشلاب) ذخأو ةكسلا رادك راد ىلا
 ريناند وأ مهارد هعمو قوسلا ىلا ينيص ناسنإ بهذ اذاف ، لباقم

 الوأ اهلدبتسا اذا الا ءيش يأ اهب يرتشي نأ هنكمي ال بهذلا نم

 راجتلا عم ولماعتي نأ اوعيطتسي مل كلذلو © »٢١٦( تشلابلاب .
 روطاربمالا ردصأو ، مهريغ وأ نيينامعلا نم اوناك ءاوس ءابرغلا

 مههوجو تهوش الاو انوناق لماعتلا اذه عنمب رماوأ يلاهألل

 ةبوعص دجوا امم ، )٢١٨( رحبلا يف ةيئان ةريزج ىلا اوفنو 3 اهيوشت
 . ءابرغلا راجتلا ءالؤه نيبو مهنيب ةيراجتلا تالماعملا لاجم يف ةريبك

 مالسالا راشتنا قيرط يف تماق يتلا تابقعلا هذه ىلا فاضي
 ةراجتلل ةيربلا قرطلا اوحتف غنس ةرسأ ةرطابأ نأ { نيصلا دالب يف
 نامعب نيصلا طبرت ىتلا ةيرحبلا قرطلا ةيمهأ تلقف © ناتسكرت ربع

 دهع يف الا لوألا اهراهدزا قرطلا هذه دعي مل و ث برعلا دالبو
 ةرتفلا ف نيصلا تمكحو ةقباسلا ةرسألا تبقعأ يتلا جنم ةرسأ

 نيصلا دالب ىلا هتلحرب ةطوطب نبا ماق دقو . (م٤٤٦١ _- )١٣٦٨

 نم هانركذ نأ قبسام انل فصوو رشع عبارلا نرقلا فصتنم برق
 مهل نامألاو نمألا ريفوتو راجتلاو ةراجتلاب نيصلا ماكح ةيانع
 يلاتلا نرقلا يفو . نيفرطلا ىلع ريفولا ريخلاب داع امم & مهلاومألو
 هتالحرب (وه _ حنش) ماقو 3 ةيرحبلا ةراجتلاب ماتهالا رمتسا
 6 نرقلا كلذ نم لوألا فصنلا يف نيصلا خيرات يف ةروهشملا عبسلا

 © (٢١٢“})لوقلا قبس اك رافظ لحاس تالحرلا هذه ىدحإ يف غلبو

 )٢١٧( ج : ةطوطب نبا ٢ ص ٧١٩ .

 )٢١٨( ص : نوسدفاد ٢٥٠٦ .

 )٣١٩( قباسلا عجزلملا ٤ ص ٢٥٧ _ ٢٥٨ .
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 . ديدج نم مالسالا راشتنا مامأ بابلا حتف يف هرثأ هل ناك امم

 رمتسي مل ينيصلا يحالملا يراجتلا راهدزالا اذه نكلو

 ةهج نم تاوغألا نيب ةيكلملا روصقلا يف يف عارص ماق ذا { اليوط

 دعاس دادتشال ةجيتن ©\© ىرخأ ةهج نم نيفظوملا رابك نيبو

 يرحبلا طاشنلاب مهلاصتاو رحبلا نوئشل مهتياعر ببسب تاوغألا
 مامأ نيفظوملا دعاس فعض ىلا ىدأ امم 0 هل مهعيجشتو يراجتلاو
 ناطلس ددهتو تقولا رورمب دادزت تناك يتلا تاوغألا ءالؤه ةوق

 نيب عارصلا مدتحا م نمو . لاوزلل كاذنيح ضرعت يذلا نيفظوملا

 نم تاوغألا اومرح نأ دعب ةلوجلا نوفظوملا بسكو © نيقيرفلا

 فرت ةيرحبلا تالحرلا نأب ةرطابألا اوعنقا نأب . مهتوق ردصم

 تاذ نيصلا طبري هنأ ىلع ةوالع 0 هئارو نم لئاطال فرسو
 نيصلا ترادأف . نأشلا ةليلق ةيربرب بوعشب ةفاقثلاو ةراضحلا
 تضمغأو ، م١ ٤٥٠ ماع ذنم ةيجراخلا ةراجتلاو ةحالملل اهرهظ
 ‘ تلفقو 0 ةنوالا هذه يف يبروالا يحالملا طاشنلا دايدزا نع اهينيع

 يتلا اهنفس تمطحو ء اهيحالم تحرسو & م٠٠٥١ ماع اهثفارم

 ةنيفس ةيأ ءانب امرج حبصأو ، اميطحت عارش نم رثكأ لمحت تناك
 لوخي م٥٢٦٥١ ماع يرحب نوناق ردصو ، عارش نم رثكأ لمحت
 حالم لك ىلع ضبقلاو عونلا اذه نم ةنيفس يأ مطحت ءانيملا ةطرش
 . )٢٢٠) اهيف

 ةدحاولا ريست ةمخض انفس كلذ لبق نيصلا نفس تناكو
 نزت عئاضب نايحألا ضعب يف لمحت تناكو ، ةديدع ةعرشأ اهنم
 8 تتع نإو حير اهبلغت ال بابعلا اهب رخمت نط ةئامعبس نم رثكأ

 )٠ ٣٢) ص ( قباسلا عجزللا ٩ ٢٦١ .
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 نابسألا ادامرأ نكت مل اهنيب © داليملل رشع ثلاثلا نرقلا يف كلذو

 تناك انط ١٧٧ ريظن ، انط ٥٢٨ نم رثكأ لمحت م١ ٥٨٨ ةنس
 نفسلا مجح رغصل كلذو 0 ةداعلا يف ةيزيلجنالا نفسلا اهلمحت

 ةعرشألا تاذ ةريبكلا نفسلا فرعت مل اهنأ ذا ، ةماع ةفصب ةيبروألا
 ةوق ىلا لصت مل اهناف كلذ مغرو © م١ ٤٥٠ ماع يف الا ةثالثلا
 رشع ثلاثلا نرقلا يف تعنص يتلا ةينيصلا نفسلا مجحو
 . (؟١٢) داليملل

 ىتلا ةيوقلا ةبرضلا هذه راثآ تسكعنا دقف لاحلا ةعيبطبو

 يذلا ينيصلا يراجتلا لوطسألاو ةيجراخلا ةينيصلا ةراجتلا تباصأ

 ىلا رحبي ناك يذلاو ،‘ك سرفو برع ةنبابر هنفس مظعم دوقي ناك
 راجتلا ةبحصب © ةعتمالاو علسلاب المحم اهنم دوعيو نامعو جيلخلا
 دجت تناك يتلا عئاضبلاو علسلا هذه باحصأ نم مهريغو نيينامعلا

 كلت ءانثتساب ، خيراتلا روصع مظعم يف نيصلا دالب يف ةجئار اقوس
 ةيلخادلا ةراجتلا نيصلا ةرطابأ ضعب اهيف ديق يتلا تارتفلا

 هذه نا لوقن . ليلق ذنم هيلا انرشأ امم ةيجراخلا ةراجتلا اوركتحاو
 يراجتلا لوطسألاو ةينيصلا ةيجراخلا ةراجتلا تباصأ يتلا ةبرضلا

 نيينامعلل يحالملاو يراجتلا طاشنلا ىلع اهراثا تسكعنا ينيصلا

 عم م طاشن نع عمسن دعن ملف نيملسملاو برعلا نم مهريغو
 تتأو 5 داليملل رشع سماخلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف نيصلا
 لوح فاوطلا نم اونكمت نيذلا نييلاغتربلا دي ىلع ىربكلا ةماطلا

 زكارملا ىلع اولوتساو ، نرقلا كلذ ةياهن دنع حلاصلا ءاجرلا سأر
 )٣٢١) تاحفصلا سفنو 6 قباسلا عجزملا .

 . , 1972, . 232ن 0 ح نن, ه : ,
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 نامع لحاوس ىلعو ايقيرفا يقرش لحاس ىلع عقت يتلا ةيراجتلا
 ذوفن مطحتف & يدنهلا طيحملا يف ةيرحبلا ةراجتلا اوركتحاو 0 دنهلاو

 هتوق قباس ىلا دعي مل و ، اميطحت طيحملا اذه يف يراجتلا نيينامعلا

 لازو نويلاغتربلا فعض نأ دعب روصع نم كلذ ىلت اميف الا هدجو

 يف لاجمال اميف مهسفنأ نيينامعلا دي ىلع يدنهلا طيحملا يف مهذوفن
 . انصصخت نعو انعوضوم نع هجورخل ارظن . نالا هنع ثيدحلا

_ ١٥٩



 تلاتإرلصفلا

 يقرش يف ينامعلا دوجولا
 مالسالا رشن يف هرنأو ايقيرفا

 اقمع رثكأو ةفاثك ربكأ ايقيرفأ يقرش يف ينامعلا دوجولا ناك

 ريثأت ناك كلذلو © ايسآ يقرش بونج يف مهدوجو نم ازيكرتو
 نأ كلذ . ىوقأو دشأ ايقيرفا ةراق نم ةقطنملا هذه يف نيينامعلا

 ىلع ىلوألا ةجردلاب دمتعي ناك ايسآ يقرش بونج يف مهدوجو
 دالبلا هذه ىلا مهتارجه تناكو { يراجتلاو يحالملا طاشنلا
 يف مهدوجو امأ ، نايحألا بلاغ يف ةمئاد ريغو ةيدرف تارجه

 نيذه ىلع عقاولا يف دمتعا هنأل { كلذك نكي ملف ايقيرفأ يقرش
 ةرجه 7 ايناثو { يراجتلاو يحالملا طاشنلا ، الوأ امهو اعم نيلماعلا

 كشالو . ةقحالتم ةيعامجو ةيدرف تارجه دالبلا هذه ىلا نيينامعلا

 ةقطنملا هذه يف مالسالا رشن يف ةيوازلا رجح اناك نيلماعلا نيذه نأ
 امهعبتتن نأ انيلع بجاولا نم ناك اذلو 0 ايقيرفأ ةراق نم ةماهلا
 هذه قرش ىف مالسالا خيرات نم ةماهلا ةيحانلا هذه يف امهرثأ ىرنل

 . ةراقلا

 ١ _ لحاسلا ف يراجتلاو يحالملا نيينامعلا طاشن :

 ةحالملا يف نيينامعلا رود نأ لوقن نأ عيطتسن ةيادبلا نمو

١٦٠ 



 نع دزي مل نا ةيمهأ لقيال ايقيرفا يقرش يف مالسالا رشنو ةراجنلاو

 { يلعملا دقلا مهل اضيأ اوناك نيينامعلا نكلو ] قباسلا رودلا ف

 ك امامت « مهريغ ريد أت نم ىوقأ مهرين ;أت و دشأ مهتيلعاف تناكو

 © ماهو يسيئر ببسل كلذو 0 ايسآ يقرش بونجو قرش يف اوناك
 دشأ ناك يحالملاو يراجتلا ينامعلا دوجولاو طاشنلا نأ وهو

 نم هلباقي امو ايقيرفا قرش لحاس ىلع رخآ دوجو يأ نم ىوقأو
 هذه ىلا نييلاغتربلا مودق ىتحو مالسالا روهظ ذنم كلذو © رزج

 . ةقطنملا

 يقرش يف يراجتلاو يحالملا ينامعلا قوفتلا اذه نكي مل و
 دالب نأ اهنم ، ةديدع لماوعل ةجيتن الا راثآ نم هنع جتن امو ايقيرفا
 يقرش لحاس ىلا برعلا ةريزج هبش يف نادلبلا برقأ نم نامع
 ارمتسم يفاقثلاو يرشبلاو يراجتلا لاصتالا ناك كلذلو » ايقيرفا

 تناكف . خيراتلا ىدم ىلع ايقيرفا يقرش نيبو نامع نيب ادتممو

 رحبو نامع رحب ىلع ةلطملا ةديدعلا اهيناوم نم جرخت ةينامعلا نفسلا
 اسأر هجتتو طابرمو روصو تاهلقو طقسمو راحص لثم برعلا

 هيلع ناعأو كلذ ىلع دعاس دقو . ايقيرفا يقرش لحاس يناوم ىلا
 برعلا ةريزج بونج برع فاشتكا وهو ماه يفارغج لماع

 نيتلحرب مايقلا يف اهنم اودافأ دقف { ةيفيصلاو ةيوتشلا ةيمسوملا حايرلل
 فيرخلا لصف يفف . يقيرفالا لحاسلا ىلإو نم ايونس نيتمظتنم
 ىلا نامع جيلخ نم ةيعارشلا نفسلا ةيقرشلا ةيلامشلا حايرلا عفدت
 وسرتو يقيرفالا لحاسلا ةاذاحم نفسلا هذه ريست ش يدنهلا طيحملا

س ١٦١١



 ةديدع اروهش كانه نوينامعلا يضقي نأ دعبو { ةديدعلا هيناوم يف

 يف نامع ىلا ةدوعلا ةلحرب نوموقي يراجتلا مهطاشن اهيف نوسرامي

 نم ةيعارشلا مهنفس ةيبرغلا ةيبونجلا حايرلا عفدتف © عيبرلا لصف
 . ةنسلا نم تقولا كلذ يف نامع يف اهدعاوق ىلا ايقيرفا يقرش

 حايرلا تيقاومب ةمات ةربخ باحصأ نامع راجت حبصأ نمزلا يضمبو
 يقيرفالا لحاسلا ىلا نامع نم مهتالحر تحبصأو . اهتاهاجتاو
 مساومل اعبت اقيقد اميظنت مظنت © لحاسلا اذهب مهرارقتسا ةدمو
 © ةديعب نامزأ ذنم امامت مهل ةفورعم تحبصأ يتلا ةمظتنملا حايرلا

 حبصأو 3 ابيرقت ةنس يتئام وحنب اهل نامورلاو قيرغالا ةفرعم لبقو
 ىلا ماع لك نفسلا نم مخض يراجت لوطسأ لاسرا داتعملا نم
 . () داليملل لوالا نرقلا ذنم كلذو 0 ايقيرفال يقرشلا لحاسلا

 لصفلا ةيادب يف هانركذ نأ قبسام كلذ ىلا انفضأ اذاف

 ةحالملاب لاغتشالا ىلا نيينامعلا هيجوت ىلا تدأ لماوع نم قباسلا
 هجتي نأ ايعيبط ارمأ ناكل 0 رحبلا ىلا امئاد هجوتلاو ةراجتلاو
 ترشتنا ةريغص تاعومجم ىن ايقيرفا يقرش لحاس ىلا نوينامعلا
 "هاه ايفام لثم ةيلحاسلا رزجلا ضعب يف ةيادبلا يف

 )١( نايج ٤ ص ٢٤ { ص : دمحم العلا وبأ دمحم ٣٥ } ٣٦ & ص : لمجلا يقوش ٤٦ _ ٤٧ ٨
 ةنس ثارتلا ةرازو طقسم 0 هللادبع نيمأ دمحم ةمجرت ، ايقيرفا يقرشو نامع : يرمعملا دومح دمحأ

 برغلا ةضهانمو ايقيرفا يقرش يف مالسالا راشتنا : ةريقنلا هللا دبع دمحم ، ٤٤ ص ‘ ما ٩٨٠
 ه & 7 لوقيو ٣١ ص 2 م٢٨٩١ ةنس ضايرلا { رشنلل خيرملا راد © هل

 م٥٤ ماع يف رمحألا رحبلا يف ابونج رحبأ ينامورلا رجاتلا وأ راحبلا ٣ا٢مها5 سولابيه نا
 : رظنا {© يدنهلا طيحملا يف ةمظتنملا ةيمسوملا حايرلا ةدئاف فشتكاو

 م م م 0 ع , , 1961, . 9.

 دونهلاو برعلا راجت نأ كلذ ىلع ينييو هب صاخلا هباتك يف يأرلا سفن 6507٥" لوقيو

 : رظنا ، رابجنز ىتح ابونج اولصوو ، م٠٦ ماع يلاوح ايقيرفا يقرش لحاس اوفرع
 ح 0 0 ه , , 1962, . 8.
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 لثم ةيلحاسلا زكارملا يفو & عسه ابمبو ح٧٨]عه;ي رابجنزو

 ةسابمتو [ا]٨٧ ةولكو 1٨آط] يدنلامو ك0ه[ه ةلافس

 قطانم عبطت نأ تاعومجملا هذه تعاطتساو . ٦4

 ناكسلا عم جمدنت نأو ى اهتنايدو اهتغلب ةراقلا قرش نم ةعساو
 ناكس نيبو نامع يف مألا نطولا نيب لاصتا ةقلح حبصتو نيينطولا
 هذه ءارو عقت يتلا ةيلخادلا تاهجلاو ايقيرفا يترش لحاوس
 . )٢( لحاوسلا

 اوناك مهنأل ايقيرفا يقرش لحاس ىلا نيينامعلا هاجتا ناكو

 لثمتت ةريفو تاريخ نم ةقطنملا هذه هيوتحت امب مهريغ نم ىردأ
 ديدحلاو 0 قيقرلاو 0 راضنلا بهذلاو ث ةلئاهلا جاعلا تايمك ي

 زاتمملا ربنعلاو سونبالاو ، لدنصلاو ك روملا دولجو ج ديجلا
 ةعونتملا تاناويحلا دولجو ، ليخنلا تيزو فحالسلا فادصأو

 ىلع لوصحلل نوينامعلا عفدنا كلذلو . ناولألاو لاكشالا ةفلتخلا
 لحاس هيلع ناك ام كلذ يف مهدعاس . ةردانلاو ةيلاغلا علسلا هذه

 ذإ ، ةيسايس ةدحو يف هماظتنا مدعو ةيئادب ةلاح نم ايقيرفا يقرش
 © فورعملا ىنعملاب ةيسايس لود مهعمجت ال لحاسلا اذه لهأ ناك

 وأ ةنيدم وأ قوس لكل ث ةقرفتم لئابق لكش يف نوشيعي اوناكف
 عيمج ناك كلذلو ى امامت رخآلا نع لقتسم خيش وأ معز ةيرق
 تاليهستلاو تامدخلا ميدقت يف نورابتي خياشملاو ءامعزلا ءالؤه

 تاجتنملا ءارشب نوموقي فوس مهنال ارظن 2 نيينامعلا راجتلل
 لحاسلا اذه لهال نوبلجيو 0 ةيملاعلا قاوسألل اهريدصتو ةيقيرفالا

 نم وأ اهتاذ نامع نم ءاوس ، علس نم هيلا ةجاح يف اوناك ام
 . ٤٧ }{ ٤٨ ص : لمجلا يقوش )٢(

_ ١٦٣ 



 . (" اهعم نورجتي اوناك يتلا دالبلا

 ىدل ةببحم تناكو نامع نم بلجت تناك يتلا علسلا نمو
 اذه ةبحم تلصو دقو . ينامعلا رمتلا ، يقيرفالا لحاسلا ةقرافأ

 نودجسي اوناك مهن : ىلا هل مهريدقتو ةقرافألا سوفن يف لوصحملا

 يبرعلا اذه نال الا ءيشل ال & { مهدالب يف مهدنع هنوري يبرع يأل

 نكي مل و 3 () ليخنلا وأ رمتلا رجش اهيف تبني يتلا دالبلا نم يتأ
 يف ةجئار اقوس دجي ناك يذلا ديحولا لوصحملا وه ينامعلا رمتا
 ةجوفنأ ةريزج لهأ نأ ىلا يسيردالا راشأ دقف 0 ايقيرفا يقرش
 زوملا هنمو © عاونألا ددعتملا زوملا نم مهشيع رثكأ ناك (رقشغدم)ر
 ربكبو هتوالح ةدش و همعط بيطب هريغ نع زيمتي ناك يذلا ينامعلا

 يتنثا نزت تناك هنم ةدحاولا ةرمثلا نأ ىتح { هنزو لقثو همجح
 اذه نأ ىلا راشأ يذلا ةطوطب نبا كلذب انربخأ اك ةيقوأ ةرشع

 رحلا عون ىلا اضيأ راشأ اك ، رافظ يف دجوي ناك زوملا نم عونلا
 يأ (يراورملا) زوملاب ةيسرافلاب فرعي ناكو تاهلق يف دجوي ناك
 زاتمملا ينامعلا زوملا اذه تناكو . ةزاتمملا هتافصل ارظن { رهوجلا

 راجت عم نادلبلا نم امهريغو زمرهو رقشغدم ةريزج لهأ ىلا لصي
 . (©) نامع

 اعلس هرزجو لحاسلا ةقرافأل راجتلا ءالؤه بلج دقو

 (٣) ج 4 بذلا جورم : يد وعسملا ٢! ص : يسيردال اأ.٦ ص ٢ . ٣ . ٣٥ . ديعس نب ا :

 ص ٨٣ ، ص : يريمحلا ٧٤ ‘ ٢٤٣ ، ٥٤٤ ، ص : يدرولا نبا ٦١ ، ج : قحلا دبع نبا

 ٢ ص ١٦٩٧ ، ص : نايج ٥٣ . ص : نوسدفاد ٢٤٢٣ |{

 ى & 9 : م 8, 11 - ,ل : 0 ح ,

 " !, 1972, م 223, 227.

 )٤( ص « خيراوتلا ةلسلس : يفاريسلا نسحلا ديز وبأ ١٢٢ .
 )٥( ص : قاتشملا ةهزن ٣٤ & ج : ةطوطب نبا ١ ص ٢٨٨ } ٢٩٦ .
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 سنألاو دوقعلا لمم ، جاورلاو لابقالا نم اريثك دجت تناك ىرخأ

 . ( لباوتلاو جاجزلا نم ةفلتخم عاونأو سوتفلاو رجانخلاو
 نمو ويالملا ليبخرأ نم نيلسروبلا يناوألاو ريرحلا مه نودروي اوناك
 . اهيف لكألا نوبحي ةقرافألاو برعلا ءاينغأ ناك ثيح { نيصلا دالب

 دالبو سراف نم جاجزلا نم ةعونصملا ارلا مهل نوبلجي اوناك اك

 دالب نم نطقلا نم ةعونصملا ةنولملا ة ةشمقألاو { ايروسو برعلا

 بسك لجأ نم حمقلا مهل نودروي اوناك كلذكو . (') دنهلا

 . )٨( داليملل لوالا نرقلا ذنم كلذو ث نينطاوملا ةقادص

 ىلا لك ايقيرفا يقرش لحاس ناكسو نيينامعلا ةجاحل ةجيتنو

 لبق ام ذنم ةيراجت تاقالع امهنيب تأشل دقف وحنلا اذه ىلع رخآلا
 تدادزا ثيح مالسالا رهظ ىتح تاقالعلا هذه ترمتساو 0 داليملا

 . هروهظ دعب اقمعو ةوق

 نم لئاوألا نيينامعلا فالسأ فرع دقف 0 داليملا لبق امأ
 هوفشتكاو ايقيرفا يقرش لحاس ةماع ةفصب بونجلا برعو نيينعلا

 الا ةقطنملا هذه ىلا مألا يتاب لصت ملو ، سانلا نم مهريغ لبق
 راجتلا مدقأ نيينامعلا نم مهدافحأ ناكو 3 )٩( مهتطساوبو مهدعب

 © ىرخأ انايحأ ناطيتسالاو انايحأ ةراجتلا ضرغب كانه اولزن نيذلا
 ح. هيط يوفدروج سأر نم ةدتمملا ةقطنملا يف كلذو

 " & , 8, 9, 10. (٦)

 ٧)
 ن & 8 : ع ح 9 م , , 1973, م 12.

 , . , 223. { ٢٤٤ ص : نوسذفاد )٨)

 )٩( ص : نايج ٢٦ ، ثارتلا ةرازو : يبيلصلا يلع دمح : قيقحت { ةولك رابخأ يف ةولسلا : لوهجم ،
 ص }‘ م٥٨٩١ ةنس طقسم ٦١ .
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 اهيلع قلطأ يتلاو ابونج ح. ظع16هطه وداجلد سأر ىلا الامش

 مساب سرفلا اهفرعو ، جنزلا رب وأ جنزلا لحاس برعلا
 . )١٠( رابجنز

 يقرشلا لحاسلا نم ءزجلا اذه يف وأ ث ةقطنملا هذه يف

 ةماه ةيراجت زكارم نورقلا تار الول لبق برعلا سسأ ايقيرفال
 ثوحب ترفسأ دقو & (١ا) ندع جيلخ يلي اميف ءيطاشلا لوطب

 ةعقاولا قطانملا يف م١٠٩١ 0 ١٨٩٩ يماع نيب اهب ماق يتلا ازرتيب

 تناك هنأ يباس رهنل لفسألا ىرجملاو يزيبمزلا رهنل ىندألا ىرجملا نيي

 ةيريمح ةيلاج وبوبمللاو يزيبمزلا يرهن نيب ةعقاولا ةقطنملا يف شيعت
 ةملكلا باحصأ اوناك نييئبسلا نأو { داليملا لبق يناثلا لا ز ذنم
 ىلع امئاق ناك بهذلا جارختسا نأو ١ تقولا كلذ يف ةدايسلاو

 ةميركلا راجحألا ىلا ةفاضالاب { اهلك ةقطنملا كلت يف قاسو مدق

 مجانم رفح نم لوأ مه نييريمحلا نأو 3 »}١( ريدصقلاو ساحنلاو
 نم اهب لصتي ام اونبو (نالا يوابميز) ايسيدور يف ةميدقلا بهذلا
 . ")١( نالا ىتح ةيقاب اهراثا لازتال عالق

 ةميدقلا روصعلا يف يبرعلا دوجولاب ةفرعم ازريتب انديزيو
 داليملل عساتلا نرقلا يف برعلا نا لوقيف ايقيرفا يقرش يف ىطسولاو
 ةلهالا ةميدقلا ةيريمحلا ةقطنملا هذه ىلع ةلافس مسا اوقلطأ نيذلا مه

 نويلاغتربلا ءاج امدنع اعئاش لازيال ناك يذلا مسالا اذه { مجانملاب
 ىتح لازيال يذلاو 0 داليملل رشع سداسلا نرقلا يف دالبلا هذه ىلا

 . ٢٥ ص : دمحم الملا وبأ دمحم )١٠(
 . ٤٤ ص : نايج )١١(

 )١٦( ص : يناروح ١٦٨ .

 )١٣( ص : قباسلا عجرملا ١٤١ .
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 روسيفوربلا نأ اك . (١ثة) لحاسلا يناوم دحأ ىلع املع آلا

 دق برعلا ةريزج هبش راثآ يف صصختملا يرثألا وهو 111
 © يوبابمز ةنيدم نع اريثك دعبي ال يذلا يباس رهن نأ ىلا راشأ
 يتلا ةيبرعلا ةلودلا مسا وهو ث أبس ةملكل فرحم مسا الا وهام
 تاقالع اهل تناكو 0 ةديدع نورقب داليملا لبق نمبلا دالب يف تماق

 مدق ىلع لدي امم ، )}©١( خيراتلا كلذ ذنم يوبابمز يلاهأ عم ةيراجت
 كلذ ذنم ةراقلا نم ةعقبلا كلت يف هرارمتساو يبرعلا دوجولا

 . خيراتلا

 ايقيرفا قرش لحاس نم اءزج نأ اضيأ كلذ ىلع لدي اممو
 آ يبرع لصأ وذ مسا وهو ههه1ه اينازأ وأ اينازع ىمسي ناك
 سأر نيب ةعقاولا ةقطنملا يف لحاسلا اذه نم ءزج ىلع قلطي ناك ذإ

 ىريو . نئازخلا رب مسا ، لاموصلا دالب يف ليشلا سأرو ينوفح
 ةيبرعلا نئازخ ةملكل فيرحت الا يهام اينازأ ةملك نأ ضعبلا
 لحاسلا ىلع قلطي راصف مالسالا اذه لولدم دتما دقو 3 ةتحبلا

 لوألا نرقلا يف اينازنتو اينيكو لاموصلا يضارأ مويلا هيلع عقت يذلا
 . »١١( اينازأ لحاسب فرعي راصف ى داليملل

 يتلا نوزم ةملكو اينازأ ةملك نيب هبشلا ظحالت كلعلو
 نع الضف { نورقلا تارشعب مالسالا لبق نامع اهب فرعت تناك

 )١٤( ص : قباسلا عجرملا ١٢٨ .

 )١٥( ددعلا { ةيقيرفالا تاساردلا ةلجم & يوبابمز ةراضح : لمجلا يقوش ٦  0ص م٧٧٩١ ةنس ٥ .

 قلطأ يذلا وه دروفقنتنه نأ نوسدفاد لوقيو ، ٢٤١ ص : نوسدفاد ، ٥٢ 8 ٥٩ ص : نايج )١٦(
 ناك ةميدق ةيقيرغا ةيمستل ةداعا © هيلت يتلا ةيلخادلا ةقطنملاو لحاسلا ناكس ىلع نيينازالا مسا

 رارقتسا : رظنا . يأرلا اذه مساق ايركز لامج . د ىريو { ٢٠٧( ص) . هلبق نمزلا اهاوط دق
 ةنس ١٠ ددع . سمش نيع ةعماج . بادالا ةيلك تايلوح ٠ ايقيرفا قرش لحاس يف برعلا

 . ٢٨٠ ص م١ ٩٦٧
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 بونج نم ام ةقطنم يف نازع ةكلمم مساب ةكلمم دجوت تناك هنأ

 اديدحت ددحت ل مالسالا روهظ ىلع ةقباس ةرتف يف ةيبرعلا ةريزجلا

 ٦٠٠ ماع ترثدنا اهن ب لوقي يأر كانه ناك نإو { (١ا١٧) احضاو

 تقثو يتلا ريمح مث ابس مث نابتق ةلود رثألا ىلع اهتلتو 0 م . ق
 . )٨\0 انيأر اك ايقيرفا يقرشب اهتالص

 يقرش لحاسب لصتا نم لوأ اوناك بونجلا برع نأ مهملا
 ءيش ىلع اموق اوناكو © داليملا لبق ةديعبلا ةنمزالا هذه يف ايقيرفا
 هايم ةيراجتلا مهليطاسأ ترم ذا ، ةعاجشلاو ةأرجلا نم ريثك

 اوناكو 5 رامعتسالا وأ بهنلل سيلو ةراجتلل لحاسلل اوتأو راحبلا
 ةرثكل ةجيتنو . اهنع نوبيغي ال ةددحم ةفورعم تارتف يف نوتأي

 . ةقرافألا نم يلاهألا اوبحأ ةلماعملا ماودو يراجتلا لاصتالا
 اوماقأو ، كانه لئابقلا ءاسن نم اوجوزتو & لحاسلا تاغل اوملعتو

 نوعفتنيو يلاهألا اهنم ديفتسي 8 ةملاطبلا رصع لبق ةراجتلل زكارم
 اولهن و مهوفلأ نيذلا ةق ةقرافألاب مهطالتخا دادزاف 0 نوجتني امب مه

 ىلوألا فلألا فصتنم يف هنا ىتح { ةليوط روصع ربع مهتفاقث نم
 { )١٩( ةيبرع يطاشلا ةفاقث تذختا ليلقب اهلبق وأ داليملا لبق

 © مهرجاتم ةيامحل نوصحلا مهئانبو مهنيب برعلا ةماقا لوطل ةجيتن
 هذه ةدم لوطب يحوي امم 0 ةينيدلا مهرئاعش ةسراممل دباعملاو

 . )٠}!( اهرارمتساو ةماقالا

 )١٧١( ص ، برعلا رارقتسا : مساق ايركز لامج ٢٨٠ .

 )١٨( ص : نورسدفاد ٢٤١ .

 ٩١( ص : نايج ٤٤ ، ص : نوسدفد ٢٤٦ ، ٢٧٦ & ص يوبابمز ةراضح : لمجلا يقوش ١١ .

 )٢٠( ص ث يوبابمز ةراضح : لمجلا يقوش ١١ .
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 يلاهألاو نيدفاولا برعلا نيب تاقالعلا هذه تروطت دقو
 برعلا ءالؤهل نيدي لحاسلا ءازجأ ضعب يف مكح مايق ىلا نييلصألا
 ايرتيرأ رحب لوح فاوطلا باتك بحاص لوقي كلذ يفو ث ءالولاب

 اوناك برعلا نم ءارمأ نأ ث داليملل لوألا نرقلا يف هفلأ يذلا
 رابجنز تناك اك .0 داليملا لبق هءاروامو لاموصلا يف نومكحي
 مكحي ناك نميلا يف رفاعم ريمأ نأو 3 (٢}ا) يبرع ناطلسل ةعضاخ

 ،= برعلا نويفارغجلا اهامس امك ةطبر وأ ه اتباهر مءانيم

 ىلع عقتو ث جاه نيميليوك مساب نآلا فرعت يتلاو

 © (يجيفوأ) رهن بصم برق يزنيبمزلا اتلد نم يلامشلا عرفلا
 . )٢٢( اينازأ لحاس ىلع ةيراجت ةطحم رخا ربتعتو

 بونجلا يف فرطتملا ءانيملا اذه مكحي يبرعلا ريمألا اذه ناكو

 ناكو ئ هيلع ةدايسلا (ةينعلا امه ) ازوم ةنيدمل لعجع ميدق ح ىضتقمب

 اذه مساب داليملل لوالا نرقلا يف ءانيملا اذه نومكحي ازوم لهأ

 يف نومدختسي ةيراجت نفسب هيلا نولسريو ، يرفاعملا يبرعلا ريمالا
 دالبلا لهأ نوفلأي برعلا نم ءالكوو ةنبابر وأ ذيخاون اهمظعم
 دقو . ("" هتاغل نوملكتيو لحاسلا نوفرعيو ، مهنم نوجوزتيو
 ةجردل ايقيرفا يقرش لحاس نيبو برعلا نيب تاقالعلا هذه تروطت

 لك ناكو { يبرع ميعز كانه ةنيدم وأ قوس لكل حبصأ نا

 )٢١( ص : ةريقنلا دمحم ٢٨ .

 )٢٢٦( ص : نايج ٦٢ .

 )٢٢( ص : قباسلا عجرملا ٥٣ ، ٤٧٣ ، ص : يناروح ٨٤ _ ٨٥ |}، ١٣٤ ،{ ص : : نوسدفاد ٢٤٦ {

 اهركذ اهيب ىسوم ةرسأ ىمست ةرسأ يه ازوم نأ ركذي ذإ ةقيقد تسيل نايج ةمجرت نأ ظحاليو

 يبرعلا لصألا ىلا هيشاوح يف يناروح ريشي اك ، ةرسأ تسيلو ةنيدم اهنأ ىلع نوسدفادو يناروح
 ةطبر ةملكل .
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 ةعاطلاب نيدي مهضعب ناكو ، رخآلا نع القتسم ءامعزلا ءالؤه نم

 . (٢؛) برعلا ةريزج بونج يف ريمح ءارمال ءالولاو
 اهماقأ يتلا ةيراجتلا زكارملا هذه نأ هلك كلذ نع جتن دقو

 ةراجتلا ومنب ترهدزاو تمن ايقيرفا يقرش لحاس ىلع برعلا
 تقؤملا ناطيتسالل وأ ةراجتلل اهيلع نيدفاولا دايدزابو 0 اهراهدزاو
 ءالؤه عم ةيقيرفالا لئابقلا نواعت ةدايزب اضيأو 3 مادلا هبش وأ

 هذه ءامعزو ءاسؤر ناكف 0 مهدالب ىلا نيدفاولا برعلا راجتلا

 جاعلاو قيقرلا مهعمو ةيراجتلا زكارملا هذه ىلا نوتأي لئابقل
 علس نم مهف هنولمحي امب برعلا راجت نوضياقي ثيح بهذلاو
 . )٢٥) عئاضب و

 هذه ىلا وتأ نيذلا برعلا راجتلا ءالؤه نم اضعب نأ ودبيو
 ىلع لدي . نامع برع نم اوناك ليلقب هدعب وأ داليملا لبق دالبلا

 يفريم نوسرفيج هدروأ يذلا ,فصولا كلذ ىنعملا اذه
 ةراجت ىلع اورطيس نيذلا راجتلا ءالؤهل نعم

 يبونجلا ءزجلا نم اومدق مهنأب { ادج ةركبملا روصعلا هذه يف اينازأ
 الا ، بونجلا اذه يف ددحم ناكم ىلا رشي مل و & برعلا دالب نم

 ابيرقت برعلا ةيقب نع مهدالب يف نيلوصفم اوناك مهناب لاق هنأ
 قبطني فصو وهو 3 )٦"( ةايحلا نوساقي اوناك مهنأو { يراحصلاب
 . برعلا دالب نم اهريغ نود نامع دالب ىلع

 ىلا بونجلا برع نم مهريغو نيينامعلا طاشن لصو دقو

 )٢٤( ص : نوسدفاد ٢٤٤ _ ٢٤٥ .

 )٢٥( ج : يربطلا ٢! ص ١٦٥ ج : بهذلا جورم : يدوعسملا ڵ ٢ ص ٨٢٦ .
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 نم ةبيرقلا رزجلا ىلاو ايقيرفال يقرشلا لحاسلا ىلع ةديعب قطانم
 لا كلذكو ئ ايفامو ] رابجنزو ] ابمبو ] ةولك لثم ] لحاسلا اذه

 شاجالام) رقشغدم ةريزجو رمقلا رزج لثم هنع ةديعبلا رزجلا
 تالمعلا نم ةلمع ىلع ةريخالا ةريزجلا ف نوبقنملا رثع ذإ . (نالا

 عبارلا نرقلا علطم يف لوالا نيطنطسق نامز ىلع تلمعتسا يتلا

 تالمع ىلع لحاسلا ضرأ يف اضيأ اورثع امك 0 ("“ داليملل

 دادعأب ةينيصو ةيدنهو ةيبرعو ةينانويو ةينامورو ةيسراف ىرخأ

 يناوأ ىلع اضيأ اورثع اك ، م٠٠٥ ماع لبق ام ىلا دوعت ةريبك
 دنهلاو نيصلا نم ةدروتسم . ةرتفلا هذه ىلا دوعت ةيجاجزو ةيراخف

 . (!ه ريبك يراجت طاشن ىلع لدي امم ، برعلا دالبو سرافو

 ةنس زويتام سفراج هيلع رثع ام ، طاشنلا اذه ززعيو

 اقيناجنت لحاس نم ابيرق اهيف بقن يتلا ةريثكلا رزجلا يف م ٥٠

 يف لزانم راثا ىلع 0 ايقيرفا يقرش راثا يف ةجح وهو ث يبونجلا
 يهو ] ةولك ةريزج برق عقت يتلا ةريغصلا يتاكاي يجنس ةريزج

 لوح ،} فصرلا نقتملا رجحلاب ةينبم لكشلا ةليطتسم ةريغص لزانم

 لوقيو ، ضرالا قوف امدق رشع ةتس عفترت اهناردج تلازام ةعلق

 رثع ةيراجت ةنطوتسم مدقأ يه لزانملا هذه نأ يرثالا ملاعلا اذه

 ةريزجلا بونج نم ةدمتسم اهتفاقث نأ حجريو « نآلا ىتح اهيلع

 . )٢٩( مالسالا لبق ةديعب روصع ذنم اهب تلصتا اهنأو ئ ةيبرعلا

 لحاس عم يرحبلاو يراجتلا يبرعلا طاشنلا رمتسي مل و
 9 ٦١ ص . ةولك رابخأ يف ةولسلا { ٢٤٤ .ص : نوسدفاد )٢٧(

 . . , م 223.

 ,, . , م 228. )٢٨)

 )٢٩() ص : نوسذدنفاد ٢٤٤ ٢٤٥ .
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 اريبك ارثأت طاشنلا اذه رثأت ذا ، هراهدزاو هتوق ىلع ايقيرفا يقرش
 ثيح { برعلا دالب بونج يف تعقو يتلا ةيسايسلا ثادحألاب
 نامع تضرعت اك 3 )٢٠( م٥٢٥ ماع ذنم نملا شابحألا لتحا

 دق ناك يذلا مهف نب كلام دافحأ فعض دعب ةيسرافلا ةرطيسلل

 ثلاثلا نرقلا ةيادب ليبق ةرطيسلا هذه نم هدالب ريرحت نم نكمت

 مكحلا لاقتنا دعب ديدج نم ةرطيسلا هذه تداع دقف 9 داليملل

 يلوعملا ربكتسملا ينب نم ىدنلجلا ةرسأ يه ةديدج ةرسأ ىلا

 لحاس ىلع اهل عقاوم لتحت ةيسراف ةيماح ىرن اننأ ىتح © يدزألا

 مالسالا لصو ىتح كلذك رمألا لظو { مالسالا روهظ ليبق نامع
 ةرطيسلا نم ىرخأ ةرم اهيضارأ ريرحت ىلع اهناعأو نامع دالب
 . )٢١( ةيسرافلا

 بعش ناك ذا ، رخآ روطت ثدح ايقيرفا يقرش لحاس يفو
 يناثلا نرقلا ةيادب ذنم لحاسلا ىلع روهظلا يف أدب دق وتنابلا
 { ةايحلل لضفأ صرف نم مه لحاسلا اذه هرفوي ناك امل ، داليملل

 صرفو ‘ ةريفو كامسالاو © ةديج ةعارزل يفكت ةجردب ريزغ رطملاف
 قطانملا نم فحزلا ىلا يوقلا بعشلا اذهب عفد امم ، ةعساو ةراجتلا
 ضرأ عم ىقالت ثيح قرشب الامش هاجتالاو قيبمزوم يف ةيلخادلا
 ءالؤه نأ كلذ . ةسارشو ةوسقب اهوزغ نم اونكمت يتلا لحاسلا
 نيذلا لحاسلا ناكس نم رثكأ ءادشأو نيحلسم اودب اوناك وتنابلا
 . ةراجتلاب لاغتشالاو ءارثلا ةجيتن فرتلاو ةيهافرلا ةايح مهتوهتسا
 اوعجشتي مل برعلا راجتلا ناف { نيشحوتم ةاسقوتنابلا ناك املو

 . ٨٢ ص ٢ ج : بهذلا جورم : يدوعسملا إ ١٦١٥ ص ٢ ج : يربطلا )٢٠(
 )٢١( ج : بهذلا جورم : يدوعسملا ٢ ص ٩١ © ج : باسنألا : يبتوعلا ٢ ص ٢٥٨ “}] ٢٥٩ .
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 سماخلا نينرقلا يف يقيرفالا لحاسلا لهأ عم ةرجاتملا يف اريثك

 روهظ لعب الا ةيناث ةرم ةراجتلا شعتنت ل و 60 داليملل سداسلاو

 ءاوس ، ىرخأ ةرم لحاسلا اذه ىلا نامع برع لوصوو مالسالا
 . )٢٢( نيميقمو نينطوتسم وأ ةاعدو اراهحت اوناك

 نم وتنابلا تارجه نأ ءيجملا ىلع راجتلا ءالؤه عجش دقو

 . اهريغصو اهريبك لحاسلا اذهل ةهجاوملا رزجلا تائمو لحاسلا

 اهنأ مغرو 0 داليملل عساتلا نرقلا ىلا تارجهلا هذه رارمتسا مغرو

 تأده اهنأ الا © لاموصلا يبونج ىلا يقيرفالا لحاسلا تطغ

 لالخ نم .3 ("”) ديدجلا عمتجملا عم نورجاهملا ءالؤه فيكتو

 ] ةراجتلا زكارم يف نيميقم اوناك نيذلا برعلا عم ةرمتسملا ةشياعملا

 . مالسالا روهظ دعب كلذ دعب اومدق نيذلا وأ

 ةلودلا مايق لعب ةفاثك و ةرفوو ةوق ينامعلا دوجولا دادزا

 ىلع ترطيسو ةلودلا هذه تعستا نأ دعبو 0 ةيمالسالا ةيبرعلا

 هايم ىلع رطيست تحبصأو & كاذتقو ةفورعملا ةيملاعلا ةراجتلا قرط

 رمحالا رحبلا هايم ىلعو © قراط لبج قيضمو طسوتملا رحبلا
 ىلعو ، زمره قيضمو يبرعلا جيلخلا ىلعو ، بدنملا باب قيضمو
 راجت مامأ ابحر لاجملا حبصأ كلذبو . حرلا رحبو يدنهلا طيحملا هايم

 يبدالا ذوفنلا مهدناسو © رثكأ ةيلعافب راحبلا اوبوجي يك نامع
 يف ةماعزلا ناكم ءوبت يف نيحلا كلذ يف هتلودو مالسالل يسايسلاو
 تحبصأو © هلك يدنهلا طيحملا يف يراجتلاو يرحبلا طاشنلا لاجم

 س & , . , م 8, , ., 18. )٣٢)
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 . )٢٤( امامت ةيبرعلا ةراجتلا ساسأو دامع يه ةينامعلا ةراجتلا

 © يقيرفالا هلحاس ىلع لطت يتلا نادلبلل ةبسنلابو . يويسآلا هبناج

 انرشأ اك مهنأو ةصاخ لحاسلا اذه لهأ عم مهطاشن دادزا دقف

 لبق اوماقا دق اوناك مهنأ اك © هتالصاحبو هب ةلماك ةفرعم ىلع اوناك

 اذه لوط ىلع ةيراجت زكارم لبق نم انركذ اكو مالسالا روهظ
 قيبمزوم يف هبونج ىتح لاموصلا دالب يف هلامش نم لحاسلا

 يشغ نأ دعب ةدئاف اميأ زكارملا هذه مهتدافأ دقو . رقشغدمو
 تراصف يدنهلا طيحملا لحاوس ىلع ةعقاولا نادلبلا مظعم مالسالا

 3 ايقيرفا يقرش لحاس يناوم ىلا علسلاب ةلمحم اهنم جرخت تناك يتلا
 نم هنودجي اوناك يذلا بيحرتلاو نامالا } كلذ ىلع مهعجش

 . لحاسلا كلذ لوط ىلع ةمئاق تناك يتلا ندملا ماكحو خياشم

 نم هنودجي راجتلا ناك امع ةليمج ةروص ةطوطب نبا انيطعيو

 نمأ ناك هنا لوقيف وشيدقم ءانيمب نولزني امدنع بيحرتو ماركا

 دعصت ، ىسرملا ىلا بكرم لصو ىتم هنا ةنيدملا هذه لهأ ةداع

 ةعامج قوبنص لك يف نوكيو . هيلا راغصلا براوقلا يهو قيبانصلا
 همدقيف ماعطلاب ىطغم قبطب مهنم دحاو لك يتايف 3 اهلهأ نابش نم
 لك لعفي كلذكو ، يليزن اذه : لوقيو ، بكرملا راجت نم رجاتل
 نم هليزن راد ىلا الا بكرملا نم رجاتلا لزني الو & مهنم دحاو
 هل تلصحو دلبلا ىلا ددرتلا ريثك ناك نم الا ، نابشلا الؤه

 ا : 227. )٣٤)
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 هل عاب هليزن دنع لزنأ اذاف { ءاش ثيح لزني هناف 3 هلهأ ةفرعم
 ريغب هنم عاب و سخبب هنم ىرتشا نمو ، هل ىرتشاو ، هدنع ام

 يف ةعفنم ملو { مهدنع دودرم عيبلا كلذف 3 هليزن روضح

 . )٢٠( “‘كلذ

 لحاسلا اذه ىلا نامع يحالمو رابت ءيجم رثك كلذلو
 يأ ةذخاون نأ نم يدوعسملا هركذ امم كلذ مهفي . يقيرفالا

 دنهلاو نيصلا رحب يف ةيراجتلا ليطاسالاو نفسلا ةنبابرو ءاسؤر

 نيينامعلا نم اوناك ةشبحلاو مزلقلاو نميلاو جزلاو دنسلاو
 نرقلا يف ركذلاب نيينامعلا يدوعسملا درفأ دقو 3 )٢٦( نييفاريسلاو
 جيلخ هل يدنهلا طيحملا نإ لاقف داليملل رشاعلا /ةرجهلل عبارلا

 لامش يف ةيلاحلا ةربرب) يربرب ةيحان ىلا دتمي ةشبحلا ضرأب لصتم
 نإو ، ““يربربلا جيلخلا ىمسيو ةشبحلاو جنزلا دالب نم (لاموصلا
 ولبنق ةريزج ىلا جيلخلا اذه نوعطقي نيينامعلا نم بكارملا لهأ"

 هلوق دكأو { 2٢٢7 جنزلا رحب نم (نآلا شاجالم = رقشغدم)
 لهأ نم رحبلا اذه نوبكري نيذلا موقلا ءالؤه نأ ىلا راشأف كاذ
 يف اولصو مهنأ ىلا راشأ امك 9 ("“) “‘دزألا نم برع نامع

 يتلا قاولا قاولا دالب ىلإو قيبمزوم يف ةلافس ىتح ابونج مهراحمإ
 . ةلافس يبونج ىلا اولصو مهنأ يأ ، )٩"( جنزلا رحب يصاقأ يف عقت
 نيب ريسي ايحالم اطخ نوممسرتي اوناك نويفاريسلا ةذخاونلا ىتحو

 . ١٦٩٧ ص ٢٣ ج : قحلا دبع نبا ، ٢٧٩ ص ١ ج : ةطوطب نبا ةلحر )٢٥(

 . ١١٦١ ، ١٣١|، ١٥٤ { ١٥٩ ص ١ ج : بهذلا جورم )٢٦(

 . ١٠٦١ ص ١ ج : قباسلا ردصملا )٢٧(

 )٢٨( ج : قباسلا ردصملا ١ ص ١٠٧ .

 )٢٩( قباسلا ردصملا : + ١ ص ١٠٧.} ج ٢ ص ٨٥ .
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 هركذام ليلدب ، ايقيرفا يقرش لحاس ءيناوم نيبو نامع يف راحص

 مث لحاسلا هذه ىلا راحص نم ةنيفس بكر هنأ نم يدوعسملا
 يفاريس ةذوخان اهبحاص ناك ةنيفس م١٦١٩ /ه٠٣ ٤ ماع يف بكر

 . ٤٠١( لاله نب دمحأ مكح ءانثأ نامع ىلا ولبنق ةريزج نم كلذو

 رايرهش نب كرزب وهو يدوعسملل رصاعم ةلاحر دكؤيو
 نإ لوقيف ، مزلا رحب يف يرحبلا نيينامعلا طاشن ىلع يزمرهمارلا
 ح زلا دالب يحاون يف يأر هنأ نم هثدح ، جنزلا ةذوخان ينامعلا ديزي

 هيوليعمسا ينامعلا ةذوخانلا نأ امك { )٤١( حلا ... نيميظع نيلبج

 هبكرم يف نامع نم نييرحبلا نم ةعامجو وه جرخ هنأ هل ركذ
 حيرلا مه: تمفمصعف م٩ ٢ ٢ /ه ٠ ١ ٣ ماع ف (شاجالم) هلبنق ديري

 ىلا ةطوطب نبا ريشيو . (ث") جنزلا ةلافس ىلا بكرملا تحرطو
 كلذو { اهدارفأ دحأ وه ناك رافظ ىلا ةولك نم ةيرحب ةيراجت ةلحر
 شاع يذلا يريمحلا ريشي اك & )"٤( م٠٣٣١ /ه١٣٧ ماع يلاوح
 نفسلا طاشن ىلا داليملل رشع سماخلا /ةرجهلل عساتلا نرقلا يف

 لخدت امنا ، اهب نورفاسي بكارم جزلل سيل"" هنا لوقيف ةينامعلا
 نم مهعلسو مهعاتم لمحتو { ‘‘اهريغو نامع نم بكارملا مهيلا

 نبا لوقيو 0 (ئ٤) دنهلا رئازج يف اهعيبتو يدنلامو ةسبمم يناوم
 مهيلا لخدت لب بكارم مهل سيل .. قاولا قاو نإ'أ يدرولا
 . )©٤( “‘نامع نم بكارملا

 )٤٠( ج : قباسلا ردصملا ١ ص ١٠٧ .

 )٤١( ص : دنلا بئاجع ١٠٠١ .
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 دوجولا ةفاثك ىلع ةلالدلا ةحضاو ىرت اك صوصنلا هذهو

 نفسلا نأو . ايقيرفا قرش لحاس يف يراجتلاو يرحبلا ينامعلا
 اوناكو ، مهريغ نم اطاشن رثكأ اوناك نيينامعلا ةذخاونلاو ةينامعلا

 غلب يتلا ةيراجتلا مهليطاسأ يف ةيقيرفالا علسلا مظعم لقنب نوموقي
 /ه٢٣٣ ماع نامع ىلا جزلا دالب نم رحبأ اهنم دحاو نفس ددع

 . (ؤ٦) ةنيفس ةرشع تس م ٤٢

 ٢ _ لخادلا يف برعلاو نيينامعلا لغوت :

 ىلع ارصاق نكي مل ينامعلا دوجولا اذه نأ ركذلاب ريدجلاو
 سكعب ، اضيأ لخادلا يف ناك امنا لب طقف ايقيرفال يقرشلا لحاسلا
 طاشن نأ نم نيملسم ريغو نيملسم نيثدحملا نيخرؤملا مظعم هلاق ام

 لحاسلا ىلع ارصاق ناك ، ىطسولا روصعلا يف ةماع ةفصب برعلا
 قلطنيو نيتقطنملا نيتاه دعتي مل و & هل ةهجاوملا رزجلا ىلعو طقف

 ريغ رمأ اذهف . (ئ‘٧) رشع نماثلا نرقلا يف الإ لخادلا ىلا

 ريغو ةينامع ةيبرع ةرثك نم هب امو لحاسلا نأ حيحصلاو ، حيحص
 نم هب امو لخادلا ناكو & لخادلا ىلا ةجاح يف ناك . ةينامع
 . اضيأ لحاسلا ىلا ةجاح يف ةيقيرفا ةيبلغأ

 ةلماعلا يديألا ىلا ةجاح يف تناك ةيلحاسلا قطانملا نأ كلذ
 ىلا نوتأي ارارحأ مأ اديبع اوناك ءاوس ةقرافألا ناكف ، ةصيخرلا
 برعلا ةداسلاو راجتلا ةمدخلو 0 قزرلا ساملاو لمعلل قطانملا هذه

 )٤٦() ص : كرزب ٦١٠ .

 )٧ا٤( ةيقيرفالا ةراقلا يف مالسالا راشتنا : نسح ميهاربا نسح ٠ ةعبطلا . ةرهاقلا ‘ ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم

 ص : م٤٨٩١ ةنس ةثلاثلا ١٨٧ .
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 قيقرلا ناك و ، ةيراجتلا مهزكارمو مهتيناوحو مهتويبو مهعرازم يف
 ةلماعم نسحب رم أي فورعم وه اك مالسالا نأل ةبيط ةلماعم نوقلتي

 ءالؤه دوقت نأ دبال ةبيطلا ةلماعملا هذه نأ كشالو . )٤٨( قيقرلا

 ناكو . لضفأ ةايحب نومعني ىتح مالسالا يف لوخدلا ىلا سانلا
 اورتشي يك لحاسلا يف ةيراجتلا زكارملا ىلا انايحأ نوت ًأي ةق ةرافألا

 ىلا لوصولا نم برعلا راجتلا نكمتي مل اذا علسلا نم هنوجاتحيام

 حيتي ةيراجتلا زكارملا هذه ىلا مهفالتخا ناكف . لخادلا يف مهدالب

 لا مهعفديو ] برق نع ةيمالسالا ةايحلاب كاكتحالا ةصرف مهل

 مهنيب هن ورشني اوناك مهيوذ لا نودوعي امدنعو ] مالسالا قانتعا

 . )٤٩( ريبك سامح ىف

 مهمودق ىلع ارصاق لخادلا نم ةق رافألا دفاوت نكي مل و
 وأ ةريبك تاعامج لكش يف انايحأ نوتأي اوناك مهن :ا لب 0 دارفاك

 ةمئاد ة هروصب هنط وتستو لحاسلا ىلع رقتستو ت ات ] اهلمكاب لئابق

 ةليبق نيعبس نم رثكأ نم , تاعاجو دارفأ دجو دقو © ةمئاد هبش وأ

 نم رغكا ةي وقلا ةيمالسالا . ةيليحاوسلا ةايحلا ىلا .

 . )}٨٠( لخادلا يف ةينثولا مهلئابق لا مهئامتنا

 اذه ىلع لحاسلا لا ةجاح يف لخادلا ةقرافأ ناك اذاو
 لخادلا ىلا ةجاح ىف يف مهرودب اوناك لحاسلا برع نإف ئ وحنلا

 )٤٨) . 9م , . : 9 &

 ةعبطلا 0 ةرهاقلا {© يبرعلا ركفلا راد 0 ايقيرفا يف ةيبرعلا ةفاقثلاو مالسالا : دومحم نسح )٤٩(

 . ٢٩٢ ص ،٤ م٦٨٩١ ةنس ةثلاثلا

 )٥٠( ةيرصملا ولجنألا إ يواونلا فطاع دمحم ةمجرت . ايقيرفا قرش يف مالسالا : ماهجنمرت 8
 ص ث م٣٧٩١ ةنس ىلوألا ةعبطلا { ةرهاقلا ٨٠ .
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 تناك نيذلا برعلا ءالؤه ناك . مهيلا لخادلا ةجاح نع لقت ال
 ةديعبلا ةيلخادلا قطانملا تاجتنم ىلا ةجاحلا سمأ يف ةينامع مهترثك
 اوللذو اوعرس أف ، كلذ ريغو ديدحلاو قيقرلاو جاعلاو بهذلا نم

 ىتح راجشألاو تاباغلا وأ رافقلاو قيفايفلا اوقرتخا و ناعملا

 ماظتناب اهيلع مهددرت رثكو ةراقلا بلق يف ةديعب قامعأ ىلا اولصو
 نورقتسي اوناكو . &ث١) ةراجتلل نكلو وزغلاو حتفلا ضرغب سيل
 نم ددع ىيف ةجاحلا بسح رصقت دقو لوطت دق تارتفل كانه

 امم ، لخادلاب لحاسلا طبرت تناك يتلا قرطلا لوط ىلع نكامألا

 ىلع ةرشتنم ةريغص تانطوتسم وأ ةيراجت زكارم دوجو ىلا ىدأ
 اهتاليثم ةوق ىلا لصت مل زكارملا هذه تناك نإو ، قرطلا هذه لوط
 دعبل ارظنو © )٦©( لخادلا يف سيراضتلا ةعيبطل ارظن لحاسلا ىلع

 . رزجلاو لحاسلا يف هتفاثك ىلا سايقلاب يبرعلا دوجولا ةلقو ةفاسملا
 ىلا ةجاح يف برعلا نم مهريغو نوينامعلا ناك دقف كلذ عمو

 لصولا ةزمه نوكتل ةريغصلا تانطوتسملا وأ زكارملا هذه لثم ةماقإ

 يراجتلا لدابتلا ةيلمع لهسي امم 0 اهلحاس نيبو ةراقلا لخاد نيب

 رجاتم لمحو ث ايسآ قاوسأ ىلا ةيقيرفالا علسلا لقن ىلع دعاسيو
 (٥٢) اهلخادو اهلحاس ايقيرفا ىلا ايسا

 زكارملا هذه لثم ةماقاو لخادلا يف لغوتلا ىلع مهعجش دقو
 ةياغ نولذبي اوناك ةيقيرفالا لئابقلا خياشمو كولم نأ ةيراجتلا

 ةديحولا مهتليسو اوناك مهن :أل ل راجتلا ءالؤهب بيحرتلا يف مهدهج

 ءالؤه ىدل ام قيوست ىلع نولمعي اوناك دقف 0 ءارثالاو بسكلل

 س & م, . , 11, , م 18. )٥١)

 " & , . , 10. {©: ٢٧ ص : ماهجنمرت )٥٢(

 (٥٢) ص : دومحم نصح ٧ .
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 مهف نودروتسيو ، ةيزجم راعسأب تاجتنمو علس نم خياشملاو كولملا
 ةشكرزم ةليمج ةشمقأ نم هيلا ةجاح ىف اوناك ام تقولا سفن يف

 مهبولق ىلا اريثك ةببحم تناك علسو زرخو عدوو روطعو
 وا كولملا ءالؤه طالب يف راجتلا ءالؤه دوجو ناكو . مهسوفنو

 لوخد الجا وأ الجاع نإ اهدعب ٢ أي ةمدقم ءامعزلاو خياشملا نيب
 نيب هنورشني مث ، مالسالا يف لقألا ىلع مهضعب وأ كولملا ءالؤه
 نرقلا ةقطنم يف اريثك اذه ثدح . مهدالب لهأو مهعابتأو مهيوذ

 . 0٨ وتنابلا لئابق ضعب دنعو لاموصلاو ةشبحلا دالب يف يقيرفالا

 داليملل رشع يناثلا /يرجهلا سداسلا نرقلا يف ثدح دقو

 يف راجتلا لغوت ىلع دعاس ماه رمأ هيلع ةقباسلا ةليلقلا نورقلاو
 يف هنأ كلذ . لحاسلاو لخادلا نيب ةلصلا دايدزا ىلاو ، لخادلا

 © ىمظعلا تاريحبلا ةقطنم ىلا اقيناجنت نم وتنايلا قفدت نورقلا هذه

 © وفيكو ء اساينو . اقيناجنت ةريحب مساب نآلا فرعت ام يهو

 يضارألا يف اورقتساو ، اجويكو ث دراوداو ، تربلأو ايروتكيفو
 يبرغو 7 اينازنت يبرغو ادناورو يدنوروب مساب نآلا ةفورعملا
 يف امامت ةبصخ ةبرتلاو ريزغ رطملا ثيح 0 ادنغوأ يبونجو 0 اينيك
 اهنأل © نيرجاهملا ءالؤه باعيتسا اهناكما يف ناك يتلا قطانملا هذه

 مهناوخا ةرجه نع ثيدحلا قبس دقو . (©ث) ناكسلا ةليلق تناك

 اوطلتخاو هيف اورقتساو لحاسلا ىلا اورجاه نيذلا وتنابلا نم
 نرقلا ةياهن لبق كلذو ةيليحاوسلا ةراضحلا ساسأ اوعضوو برعلاب

 داليملل رشاعلا )٦ ٥( .

 )٤ ٥) ص : دومحم نسح ٢ ٣٩ .
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 نآلا مهنع ثدحتن نيذلا وتنابلا ءالؤه ةرجه تناك دقو امأ
 © ىمظعلا تاريحبلا لوحو ايقيرفا يقرش يف ةيلخادلا قطانملا ىلا
 © لخادلا وتنابو لحاسلا وتناب نيب غارف ةقطنم اوكرت كلذب مهنإف
 تناك اينيكو اينازنت طسو يف ابيرقت عقت يتلا ىطسولا ةقطنملا هذه
 ثيح & ةبصخلا ريغ ةرعولا يضارألا نم لايمألا تائم نع ةرابع

 فرعي اميف ةرمثملا ريغ ةفاحلا تاباغلا راجشأو ةيربلا شئاشحلا ومنت

 . تاريحبلا ةقطنمو لحاسلا نيب لصفي يذلا يقيرفالا دودخألاب
 ةيحانلا : نيتيحان نم ىطسولا ةقطنملا هذهل قارتخا ثدح دقو

 لخاد ىلا وتنابلا يحالف نم ةريغص تاعامج كرحت نع تمجن ىلوألا
 رشع يداحلا وأ رشاعلا نرقلا ىلا دوعي ركبم تقو ذنم ةقطنملا هذه
 تداز مهدادعأ نأ الإ ءطبب اورشتنا مهنأ مغرو . داليملل

 لخادلا وتناب اهيلع ربع ةرطنق وأ رسجك اوحبصأو 3 (ث٢) ةعرسب
 امم & )٠٨( لخادلا اذهو لحاسلا نيب ةراجتلا قيرط حتفل اودهمو
 نيمدختسم قيرطلا اذه ربع مهريغو نيينامعلا راجتلا قفدت يف دافا

 لاصتالا نكي مل و ، ةراقلا لخاد ارهشأ قرغتست تالحر يف لبالا
 نم هيلا انرشأ ام ببسب لخادلاو لحاسلا نيب كلذ لبق الهس
 . )٨٠٦٩٢( ةفاجو ةرعو ضارأ نم هب امو يقيرفالا دودخألا دوجو

 ةلزاعلا ةقطنملا هذه قارتخا ىلع دعاس يذلا يناثلا لماعلا امأ

 لبق اهنونكسي اوناك نيذلا نييلينلا نييماحلا نم تاعامج دوجو وه
 يعرلا اوسرامو ديصلاب نولمعي اوناكو 2 اهيلا وتنابلا تاعامج ةرجه

 ا : م. 238, 239. )٥٧)

 )٥٨( لوألا يمالسالا يفارغجلا رمتؤملا ، مالسالا ةيفارغج يف ةسارد 0 ايقيرفا يقرش : قداص تلود ،

 ج ،م٤٨٩١ ةنس ، ضايرلا ٤ ص ٢٤ .

 . ٢٢٣ | ٢٤ ص ٤ ج . قبابلا عجرملا )
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 ةيامحو ةدعاسمب قلعتت تاداعو لثم مل تناكو ٠ ةعارزلاو

 نيينامعلا راجتلا عيجشت يف اريثك ادافأ امم 3 )‘٦( فاوقلا
 ةقطنم ىلا وتنابلا اهحتف يتلا قرطلا دايترا ىلع ةماع نيملسملاو
 لوصو ىلا ديحولا ليبسلا يه قرطلا هذه تناكو . تاريحبلا
 . ةيئانلا ةيلخادلا قطانملا هذه ىلا مالسالا

 قرطلا هذه ضعب دوجوب ةيرثألا ةلدألا ضعب تدافأ دقو

 ثالث نع م٢٣٩١ ماع يف نسلو بتك دقف . ىطسولا روصعلا ي
 قيرط ىلع رثعو ث اساين ةريحب نيبو لخادلا يف اقيناجنت نيب قطانم

 © (ةينازألا) ةقطنملا هذه يف اهيلع رثع يتلا قرطلا لوطأ نم ربتعي
 اساين ةريحب لخدم نيب طبر دق نوكي نأ حجري يذلا قيرطلا وهو

 تاعفترم) يف يبورينو اشورأ عم يوبابميز يف نوكريبا بوص

 اليوط اقيرط ناك هنا ينعي امم ، نهارلا انتقو يف اينيك يف (ضيبلا
 ٦٠٠ دعب ىلع ، بونجلل لامشلا نم ليم ٦٠٠ وأ ٥٠٠ ىلا دتمي

 ىرخأ قرط نع نسلو ريغ بتك دقو . لحاسلا نم ليم ٣٠٠ وأ
 هذه نم دحاو ضرع دتميو 0 اساين ةريحب لخدمو اقنرا نيب ةميدق

 ةراجح نيبناجلا ىلع هدحتو 3 مادقأ ةعست ىلا ةديدعلا قرطلا
 . )٦١( ةفوصرم

 نم ةكبش دوجو ىلا ريشت قرطلا هذه نأ كش الو
 © ىربكلا تاريحبلا قرش بونجلاب لامشلا طبرت تناك تالصاوملا

 لحاسلاب اهلاصتا قيرط نع لخادلاب لحاسلا طبرت تناك اهنأ اك

 اينيك ربع قرشلا ىلا برغلا نم دتمت تناك ىرخأ قرطب
 , . , 239. { تاحفصلا سفن ، قباسلا عجرملا )٦٠(

 )٦١) ص : نوسذدنفاد ٢٠٤ _ ٢٠٥ .

. ١٨٢ 



 ربعتو © مايالا هذه يف قفنلا هبشي امب ةيلاع الابج قرتختو 0 افيناجنتو
 . ريسملا ةلصاوم ىلع اهل نيكلاسلا نيعت ةيدوأو ةيئام قطانم اضيأ
 هبشلا انل رسفي وحنلا اذه ىلع لخادلاو لحاسلا نيب طبرلا اذهو
 نيبو 0 اينيكو يدنلام يف تدجو يتلا راخفلا جذامن نيب يوقلا

 يف يوباقنبامو © ةميدقلا يوبابمز يف تدجو يتلا ةميدقلا اهجذامن
 ىلا اهتساردو اهصحف دعب اهخيرات عجري يتلا جذاملا كلت & لخادلا
 لحاسلا نأ ىلع لدي امم 0 هلبق وأ داليملل رشع عبارلا نرقلا
 تناكف . )٦٦« لخادلا علس ىلع اداتعا دمتعي ناك يراجتلا

 ةقيثو طيسولا رصعلا يف اهنم ةبيرقلا ميلاقألا نم اهتاراجو يوبابمز
 عاطقنا نود ةلصلا هذه ترمتساو 0 هتفارمو لحاسلا ندمب ةلصلا
 هذه لعلو . لقالا ىلع داليملل رشاعلا نرقلا ذنم ءاملعلا حجري اميف
 هتدهش يذلا يراضحلا راهدزالا ريسفت يف حاتفملا يه ةرهاظلا

 رشع يناثلا نينرقلا نيب تقترا يتلا ةراضحلا كلت & يوبابمز

 ثيح لحاسلاب ةرمتسملا اهتلصل ةجيتن 3 داليملل رشع سماخلاو
 . 0٦ راكفألاو علسلا هلدابت تناك

 قرطلل راثآ دوجوو ميدقلا راخفلا اذه دوجو ناك اذاو

 راجتلا طاشن يف كشلا امهيلا قريال نايدام ناليلد ةميدقلا ةيراجتلا
 اذه ىلع لدت ىرخأ لئالد اضيأ كانه ناف { ةراقلا لخاد يف
 فصو نم ىمادقلا برعلا ةلاحرلا انل هكرتام كلذ نم . طاشنلا
 اذه يتأي الو ، وراجنملك لبج ةمق ىلع نوكتت تناك ىتلا جولثلل
 اوناك نيذلا راجتلا نم عامسلاب وأ ةيصخشلا ةيؤرلاب الا فصولا

 )٦٦( ص : قباسلا عجرملا ٢٣٠٦٢ { ٢٠٤ _ ٢٠٥

 )٦٢( ص : قباسلا عجرملا ٢٨٤ ٢٨٥ }{ ٢٩٩ _ ٤٠٠ .
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 برعلا نأ ىلع لدي امم 0 ةديعبلا ةيلخادلا عاقبلا هذه ىلا نولصي
 اهيلا اولصي مل نيذلا نويبروالا اهفرعي نأ لبق قطانملا هذه اوفرع

 راجت نإ لب . (آغ) رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف الإ

 طسو يف داليملل رشاعلا نرقلا ذنم سوملم دوجو مهف ناك برعلا

 يتلا يهو ههه اجناراك ىمست ةيقيرفا ةكلمم يف ايقيرفا

 ةنطوتسم كانه تناك و (اقباس ايسيدور) يوبابمز مساب مويلا ىمست
 انيس ىمست ةنيدم يف نيرقتسملا برعلا نم فولا ةدع اهب ةيبرع

 دجو دقو . اجناراك ميلاقا دحأ يف يزيبمزلا رهن ىلع ه
 ةيبرعلا ةنطوتسملا هذه ناكملا اذه ىلا اومدق امدنع نويلاغتربلا

 ةكلمملا هذه يف يبرعلا ريثأتلا اياقب تلظ كلذ مغرو 3 اهوحازأف
 . )“٦( رشع عساتلا نرقلا ىتح

 ةكلمم ىمست ىرخأ ةيلخاد ةكلمم ىلا نايج راشأ دقو

 ةناطب تناكو ، نوملسم اهب ناك ةكلمملا هذه نأ ىلاو 0 اباتومونوم
 اوناك نييليحاوسلاو برعلا نأ كلذ . )٦٦( نيملسملا نم كلملا

 . اباتومونوم ةكلمم ىلا يباس رهن ربع نودعصيو لحاسلا نم نوتاي
 دقو . )٦٦( ديعب نمز ذنم ةمظتنم اقاوسأ اهيف اوسسأ مهنأ ودبيو

 ةقباسلا نورقلا ذنم ةكلمملا هذه يف مهدوجو ىلا ةراشالا تقبس

 اذهب دهشيام راثآلا نم اهيف اوكرت مهنأ ىلإو ، مالسالا روهظ ىلع

 & وتنابلا نم لحاسلا ناكس ملسأو مالسالا رهظ املف & دوجولا

 & ةيخيراتلا ةيرصملا ةيعمجلا ةلجم 0 ايقيرفا قرش خيراتل ةيبرعلا رداصملا : مساق ايركز لامج )٦٤(
 . ١٨٧ ص م ٦ا٧ ةنسل ١٤ ددعلا

 ن : اا م ا , , 1980, م 13. )٦٥)

 . ٢٧٤ ص : ةيراجتو ةيفارغجو ةيخيرات قئاثو )٦٦(
 ح , . , 12. )٦٧)
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 نرقلا ذنم ةكلمملا هذه ىلا لحاسلا يملسمو برعلا مودق دتشا

 جاعلاو ديدحلا ءارشو هئارشل وأ بهذلا جارختسال { داليملل نماغلا
 يف ةيلخادلا قطانملا نمو { ةكلمملا هذه نم اضيأ يتأي ناك يذلا
 ذه يف مالسالا راشتنا ىلا ىدأ امم ، اجنتاكو ايبمازو قيبمزوم
 نم ريبك ددع حبصأو 7 اباتومونوم ةكلمم يف كلذكو نادلبلا
 ناش مهل ناك نيملسملا ءالؤه نأ ودبيو . )٨©( نيملسم اهناكس

 كلذ ىلع لدي ، ةكلمملا هذه يف اهب ناهتسي ال ةوق نولثميو ريبك
 ىلا يمتني يذلا اريفلس يد فلاسنوج بألا ماق امدنع هولعف ام
 ىلع ك احلا صخش ريصنتب & م١ ٥٦٠ ماع نييلاغتربلا تيوزجلا ةفئاط

 هؤامدن هحصن ذإ 0 هتيشاح نم ريفغ مجو هتدلاوو اباتومونوم
 هارغأ نم لتقو ةيحيسملا كرتف ، هشرع ىلع كلذ رطخب نوملسلا
 . )٦( اورصنت نمم نيسمخ لتق اك 0 اهقانتعاب

 حيحصو ء ال مأ كلملا اذه ملسأ له فرعن ال اننأ حيحص
 يذلا ريثاتلا اذه مهل ناك نيذلا نيملسملا ءالؤه ةيسنج فرعن ال اننأ

 انئارقتسا نم نكلو { ةكلمملا هذه ىف يف مهدوجو مدق ىلع لدي

 اوملسأ نيذلا يلاهألا نم اوناك مهن : لوقن نأ عيطتسن ثادحألل
 راجتلا مظعم ناك انيأر امكو اننأل 8 ".نامعل نم لب ، برعلا نم وأ
 يدوعسملا ةداهشب نيينامعلا نم ةقطنملا هذه اوداترا نيذلا ةذخاونلاو

 . نيثدحملاو ىمادقلا نيخرؤملا نم امهريغو يفاريسلاو

 مهريغو نيينامعلا راجتلا طاشن ىلع لدت ىرت اك ةريثك ةلدأ

 ةدتمملا ةقطنملا يف ةيلخادلا قطانملا يف نيملسملاو برعلا راجت نم

 ں٫مط«, أ 232. ض ٦٨ ص : ةريقنلا دمحم ، ١٦٢. ‘، ١٣ ص : يوبابمز ةراضح : لمجلا يفوش )٦٨(

 )٦٩( ص : نايج ٢٧٢٤ .
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 رهن يلاعأ ىلا ، اساين ةريحب بونج ىلا ىربكلا تاريحبلا نم
 لدتو ، )‘'٢( لامشلا يف مناكلا دالب ىلا لب ، بونجلا يف يزيبمزلا

 هدناسيو همعدي ( ةديعبلا ةيلخادلا قطانملا هذه يف ينامع دوجو ىلع

 . هنع ثيدحلا قبس لحاسلا ىلع يوقو فثكم مهل دوجو

 يف مالسالا رشن يف نيينامعلا ةاعدلاو راجتلا رثأ _ ٣

 : لخادلاو لحاسلا

 ةيراجتلا ةكرحلا حلاصل دوجولا اذه راجتلا لغتسا دقو

 لحاسلا يف مهدجاوت ءانثأ مهنأ كلذ { ةيمالسالا ةكرحلا حلاصلو
 نورثؤي اوناكو ‘ بنوطلاخت ج سانلا ىلا نوددوتي اوناك لخادلا وأ

 ام ةلقل مهنورهاصيو لب { ميوقلا مهكولسو مهتنامأو مهتفاظنب مهيف
 لوخد ىلا ةياهنلا يف يدؤي ناك امم & تايبرع ءاسن نم مهعم ناك

 نأ كلذ ىلع دعاس 0 )٢١( مالسالا يف ةقرافالا يلاهالا نم ريثك

 { ميلعتلاو ةراجتلا يتفرح نيب نوعمجي اوناك راجتلا ءالؤه نم اريثك

 بيتاتك اوئشنأ لحاسلا ىلع وأ لخادلا يف ماقمل مهب رقتسا ام اذاف

 ملعتلو ةينيدلا رئاعشلا ءادأل ادجسم اونب وأ 3 ميركلا نارقلا ملعتل

 يذلا تقولا سفن يف © ةحيحصلا هرئاعش و مالسالا دعاوق سانلا

 . )٧٢( يراجتلا مهطاشنب هيف نوموقي اوناك

 وأ بتكم ىلا ليللا يف بلقني هسفن رجاتلا ناكد ناك امبرو

 )٧١٠( ص : ةريقنلا دمحم ٩٢ .

 )٧١( ص : دومحم نسح ٥٥: { ص : ةريقنلا دمحم ٦٤ “، ١٤٢ .

 )٧٦) ص :: دومحم نسح ٦ .
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 مهميلعتل دالوألاو لافطألا هيف لبقتسي ريغص (فاكلا مضب) باتك

 ارشنو باوثلل ابلج ميركلا نارقلا ظفح و ةباتكلاو ةءارقلا ءيدابم

 هيلع لابقالا دادزيف { يلاهالاب هتقالعل اديطوتو ، ةهج نم مالسالل

 تحبصأ كلذبو . ىرخأ ةهج نم هعئاضبو هعلسو هتوناح ىلعو
 لفطلا اذه يف لثمتت ةريغص ةيمالسا ةرذب ىلع يوتحت ةرسأ لك
 رسأ رهظتو مالسالا ىلع لافطألا ءالؤه بشي جيردتلابو ، كاذ وأ
 هذه ددع دادزي ائيشف ائيش و . ريبكلا ينثولا طيحملا كلذ يف ةيمالسا

 يديأ ىلع ةيقيرفالا لئابقلا نيب هراشتنا دادزيو مالسالا معيف رسألا

 © يعرلا ىلع شيعت تناك لئابقلا هذه نأل & مهسفنأ ةقرافألا ءالؤه
 ترشن كلذلو ، رخا ىلا ناكم نم لاحترالاو لقنتلا ةريثك تناكف
 . ))٢٢( تلح امثيح مالسالا

 مه داليملل رشاعلا نرقلا ذنم نوينامعلا راجتلا ناك اذكهو

 ةيئاوتسالا ايقيرفا ىلا .. ةراقلا لخاد ىلا مالسالا لمح نم لوأ

 تايهو دهجلا مهعسو ام ردقب نيدلا اذه راشتنال ضرالا اوايهو
 هذه يف مهدوهج نع ليلقلا الا فرعن ال اننأ مغرو ، فورظلا مهل
 مالسالا ىلا اوبذجنا كانه ناكسلا ضعب نأ الا { ةيئانلا قطانملا
 ءالؤه اهب موقي ناك يتلا ةينيدلا رئاعشلا نم هنوري اوناك امب نيرثأتم
 " ف مالسالل ايلعلا ةيح ورلا ةوقلا نم هنوسح اوناك امبو ، راجتلا
 رشتني يتلا قطانملا يف رحسلا راطخأ نم مهتيامح ينو ىضرملا
 77 وأ لئابقلا ءاسؤر اهغبسي ناك يتلا ةيامحلا نأ اك . مالسالا

 عفر لا تدأ 0 ةيئانلا قطانملا كلت ف راجتلا ءالؤه ىلع ةقرافألا

 3 )'٧( اهنولمحي اوناك يتلا ةفاقثلا نأشو راجتلا ءالؤه نيد نأش

 )٧١٢( ص : ةريقنلا دمحم ١٤٢ .

 )٧٤) . 21; 26 - 27ن : . , م
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 . ةفاقثلا كلتو نيدلا اذه قانتعا ىلا يلاهألا نم ريثكب عفد امم

 ناكف ، هتعلس عم همالسا لمح ينامعلا رجاتلا نأ ةصالخلاو
 دوجو لوقلا اذه يفنيالو . تقولا سفن يف مالسالل ةيعادو ارجات

 اوبحص نيذلاو ، ليبنلا لمعلا اذهل نيغرفتملا نيملعملاو ةاعدلا ضعب

 وأ لحاسلا يف ءاوس ةراقلا نم ةريثك ءازجأ ىلا مهوعبتو "
 ثبلي مل و © ةيئاوتسالا ايقيرفا وأ ةيلخادلا ةيقرشلا ايقيرفا تاهج يف
 يتلا ةيراجتلا زكارملا وأ تانطوتسملا يف كانه راجتلا مهكرت نأ
 ءالؤه ماق دقلو . مالسالا ىلا سانلا ليوحت تايلمعب مايقلل اهوئشنأ

 مهلاخداو سانلا ملعتب ةدعابتم ةنمزأو نكامأ يف ةاعدلاو نوملعملا
 مهنع عاشت تناك يتلا ةكربلل ةجيتن 0 عساو وحن ىلع نيدلا يف

 ةيويندلا يحاونلا يف نيحلصمك مهنم اهنوسمتلي ةقرافألا ناك يتلاو
 . )“٧٥( ةينيدلا نوئشلا ىلا ةفاضالاب

 تايقيرفالا نم اوجوزت نأ دعب ةاعدلا ءالؤه ريثأت داز دقو

 نيبولطم اوناكو . هيف نوشيعي يذلا عمتجملا نم اءزج اوراصو
 هيف أشنأ ناكم يأ يف ةيمالسالا ةينيدلا رئاعشلا ةرشابمل رارمتساب

 اك . ةديدج ةيمالسا تاعمجت وأ تانطوتسم نورجاهملا وأ راجتلا

 حصنلا مهنم نوسمتلي اوناك مالسالا ىلا اولوحت نيذلا ةقرافألا نأ
 نوفتكي الو 0 ةحيحصلا هدئاقعو نيدلا رئاعش ملعتو داشرالاو

 ةاعدلا ءالؤه نأ ةصاخو ، يمالسا ينيد خانم يف شيعلا درجمب
 { ةيلحملا ةغللاب ةايحلاو ةديقعلا لاجم يف سانلل مهداشرا نومدقي اوناك

 ةدايزو . ةيبرعلا فورحلاب اهتباتك نوعجشي اوناك يتلا ةغللا كلت
 { ثيدحلاو نارقلا ظيفحت بناجب ةاعدلا ءالؤه ماهم ناف كلذ ىلع

 ا : مم 27 _ 29. )٧٥)
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 بئاصملا نم فيفختلاو ىضرملا ءافش يف ةدعاسملل عستت تناك
 سانلا لابقا نم داز امم 0 ةيئاقولا ذيواعتلاو تايقرلا ميدقتو ثراوكلاو

 سانلا ءالؤه ىفشي نأ دعب ةصاخو ث مالسالا قانتعا ىلعو مهيلع

 . )٧٢٦( مهينامأ ققحتت وأ مهضارمأ نم

 مهتبحمو ةقرافألا مارتحاب نوظحي ةاعدلا ءالؤه ناك هلك كلذلو

 كلذ ليبس يف هوقال املو ، مهتايح ةيقرت ليبس يف دهج نم هولذب امل
 ليبس يف سفنلاب ةيحضتلا دح تغلب يسامو بعاصمو فقاشم نم
 انيلع هصقام اهنم . تاياورلا نم ريثك نم كلذ مهفي © ةوعدلا

 لحاسلا نم م٦٥٨١ ماع امهتلحرب اماق انيح كيبسو نوترب ةلاحرلا
 ءاضيب ةرخص اغلب هيف الغوت املو 0 يناجنب رهن ابكر ثيح لخادلا ىلا

 { (نيسواريب) يلاهألا اهيمسي ةميدق راجشأ اهبو ، رهنلا طسو يف ةمئاق

 هعم و لصألا فيرش يرع خيش اهب رمي ناك ةرخصلا هذه نأ نووريو
 يأ ‘ ث ةرباربلا كانه مهيلع مجهف { ةوعدلل اوءاج نينمؤملا نم ا ةعامج

 هللا باجتساف ئ ةميزهلا نم هئايح ةدشل هناوخاو وه هعلتبتو ضرألا

 اوناك نوتريب ةلحر تقو ىتحو كانه ىلاهألا نإف كلذلو . هءاعد

 اذه ىلا نوبهذي اوناكو 0 راجشألا هذه نم ءيش عطقب نوحمسي ال

 افوخ مهعباصأ نوسملي الو نولكأيو هدنع نوخبطيو هترايزل ناكلملا
 رابجنز كلم سرح رميالو { هلوح فوطت يتلا ةريرشلا حاورألا نم
 دورابلاو رجشلا قرو نم ائيش رهنلا يف نوقليو الا كانه نم
 ىلع ةمالعو 9 هئالمزو ةيعادلا خيشلا اذه ىركذل امارتحا صاصرلاو
 . )٧٧١( مهبولق يف ناميالا خوسر

 ال : م 27 29. )٧٦(

 . ٥٨ -_ ٦١٠ ص ٤ خيرات نودب ، طقسم . رابجنز ةكلمم : ينابيشلا ناميلس )٧٧(
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 مالسالا رشن يف راجتلا ءالؤهو ةاعدلا ءالؤه دوهجل ةجيتنو

 لثم { مالسالا ىلا لخادلا ةقرافأ نم ريثك لوحت & وحنلا اذه ىلع
 مالسالا اوقنتعا نيذلا ءالؤه ، لاثملا ليبس ىلع وايلا ةليبق دادجأ
 يف نيملسم دوجو ىلا ةراشالا تقبس دقو . )+٨"( ديعب نمز ذنم

 يف كلذكو نيملسملا نم كلملا ةناطب تناكو . اباتومونوم ةلود

 تناك يتلا كلت ةصاخو ةيلامشلا ةيلخادلا قطانملا يفو { يوبابمز

 مهريغو نوينامعلا راجتلا اهكلسي ناك يتلا ةيراجتلا قرطلاب طيحت

 . لخادلا ىلا

 ارظن عرسأو رثكأ لحاسلا ةقرافأ نيب مالسالا راشتنا ناكو

 لوحتف & لخادلا نم رثكأ يبرعلاو ينامعلا يراجتلا دوجولا ةفاثكل
 لحاسلا اذه ذخأي مل نإو ث مالسالا ىلا ةقرافألا ءالؤه مظعم
 ةيبلاغ نولكشي اوناك وتنابلا نأل 3 ةصلاخلا ةيبرعلا ةغبصلا
 اذه تداس يتلا ةفاقثلا يف ةيوتنبلا رصانعلا ةبلغلو { ناكسلا
 ةغللا اهدامع ناك يتلاو ةيليحاوسلا ةفاقثلاب فرعت يتلاو لحاسلا

 لخاد ةدفاولاو ةيبرعلا رصانعلا صاصتمالو . ةيليحاوسلا

 نوحبصيف ، نيليج وأ ليج لالخ يف يليحاوسلا عمتجملا
 . (٢_؛) نييليحاوس

 ةيادب يف ةقرافألا كولملا دحأ ملسأ لحاسلا اذه بونج يفو

 نأ مغرو . (قيبمزوم يف) ةلافس ةقطنم يف ةرجهلل عبارلا نرقلا
 اوماقام ىلا دوعي هنأ الإ ، نيينامعلا راجتلا يديأ ىلع نكي مل همالسا
 مهعيدوتل مهنفس ىقترا امدنع هورسأو هتكلمم ىلا اولصو امدنع هب

 . ٣٨٢٣ ص : دلونرأ )٢٨(
 م, : ., 225, 227, 230, 233. 8 ٢٨٤ ص : ةريقنلا دمحم )٧٩(
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 مالسالا قنتعا ثيح قارعلا دالب ىلا اهنمو ، نامع ىلا هب اولصوو
 تابوعصل هزايتجا دعب ىرخأ ةرم هدالب ىلا ةدوعلا نم نكمتو

 فانئتساب مهل حمسو هدالب باوبا مهل حتف دقف كلذ مغرو . ةغلاب
 تناك نأ دعب مل لاق اك مهنال 3 مالسو نامأ يف يراجتلا مهطاشن

 اوناك مهنا ، كالهلاب اونقيأو هدالب ىلا مهنفسب تقلأ دق حايرلا

 هيلع لا نم امل رورسم حرف هنأو ، هتلودو هنيد حالص يف ببسلا
 مايصلاو ةالصلا ةفرعمو نانيالاو مالسالا نم هتلود لهأ ىلعو

 دالب ىف ه دحأ هغلبي ل ام غلب هنأو © مارحلاو لالحلا ةفرعمو » جحلاو

 نيرخآلا نيملسملا اوعجشي نأ مهنم بلطو 3 مهنع افع هنأو "جنزلا
 نوملسم ث مهل اناوخا انرص اننأل هدالب ىلا اوتأي نأب
 . )٨٠0( “‘مهلثم

 يف ةروكشم ادوهج ةاعدلاو راجتلا دوهج تناك اذكهو

 تناك ناو . هلخادو هلحاس . ايقيرفا يقرش يف مالسالا رشن
 يف ةاعدلاو راجتلا ءالؤه دوهج نايب يف اريثك انفعست ال رداصملا
 طاشنلا اذه ناك ذا { ةراقلا نم ةقطنملا هذه يف مالسالا ىلا ةوعدلا
 الو هسفن نع هبحاص نلعي الو ، ددحم ريغو لجسم ريغ ةداعلا يف

 | هلمع طبحيف هب يهابي وأ هب نمي هنأكو حبصي ال ىتح هلمع نع
 مالسالا ىلا ةوعدلا يف لمعلا اذهب موقي رجاتلا وأ ةيعادلا نأ كلذ
 (هل ىفطصملا هيبن لوقل اقيبطتو & ىلاعتو هناحبس هللا ىلا ىرق

 وأ ‘‘معنلا رمح نم كل ريخ ادحاو الجر كب هللا يدهي نأل!

 الا فقن مل كلذلو . (٨ه) ابهذ سيبق يبأ لبج نم كل ريخ

 . ٥٠ _ ٦١٠ ص : كرزب )٨٠(
 نودب . ةثلاثلا ةعبطلا ، توريب { يرعلا ثارتلا ءايحا راد ١٥ ج : يورنلا حرشب ملسم حيحص )٨١)

 . ١٧٨ ص خرات
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 يف طاشنلا اذه ىلا ريشت ةردانو ةزجوم تارابعو ةريسي فتن ىلع
 نييبروألا باتكلا دحأب ادح امم { مالسالا ىلا ةوعدلا لاجم
 مل برعلا نأب لوقي نأل مالسالاو برعلل نيهراكلا نيبصعتملا
 . )٨٦( ايقيرفا يقرش يف مالسا ةاعد مهدافحأ الو مه اونوكي

 لاجم يف مهريغو نيينامعلا ةاعدلاو راجتلا رود نأ ةقيقحلاو

 ةيلاعف رودلا اذه دادزا دقو . الاعفو ايوق ناك مالسالا رشنل ةوعدلا

 ةريبك ندم ىلا اهوماقأ يتلا ةيراجتلا زكارملا تلوحت نأ دعب اريثأتو
 اعبس غلب ىتح اهددع رثك و ، دقعلا تابحك لحاسلا ىلع ترشتنا

 بونجلا يف ةلافس ىلا لامشلا يف وشيدقم نم ء ةنيدم نيثالثو
 ىلاو تاراما ىلا ندملا هذه ضعب تلوحت نأ ثبلت مل و . )"٨(

 . ىلوألا مالسالا روصع ذنم دوجو اهل ناك ةيمالسا ةيبرع تاليود

 ا روهظ ةيلمع دصقأ _ ةيلمعلا هذه نأ يعيبطو

 نم ةرثك دي ىلع الا متت نل 0 ةيمالسالا تاليودلاو تارامالاو

 ىتلا ةينامعلا ةرجهلل ةجيتن ةريثكلا ةرثكلا هذه ترفاوت دقو . سانلا

 /ةرجهلل لوألا نرقلا نم ريخألا عبرلا ذنم لحاسلا ىلع تدفاوت
 نيينامعلا نيرجاهملا ءالؤهل ناك دقو . داليملل عباسلا نرقلا ةياهن
 راجتلا نم مهناوخإ رود :ىلع مالسالا رشن ىف رثألا يف ديزي رود

 ةياهنلا يف طبتري ال رجاتلا نأ كلذ ض نيينامعلا ريغو نيينامعلا

 ثهليو ، اهردصم ناك اثيح ةعلسلا ءارو يرجي امناو ، ضرألاب

 ةكرح يف وهف { ماقت ثيح وأ دجوت ثيح ةيراجتلا قاوسألا ءارو
 يضتقت ايسح الا نوكت الو . ةليلق هرارقتسا تارتفو 3 ةمئاد

 )٨٦٢) ص : : دلونرأ ٣٨٠ . هباتك يف ع 7 نع القن :

 . , 871س م حا

 )٨٢٣) . & , . , 21م ,12 , . ,
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 رجاه ىتلا ضرألاب طبتري هز اف رجاهملا امأ ئ ءارشلاو عيبلا تايلمع

 دشأ هريت أت ناك انه نمو 0 معألا ب بلاغلا ف بئاهنو امات .. :

 اهرنأو ايقيرفا قرش ىلا نيينامعلا تارجه - ٤
 : مالسالا رشن ي

 مهأ ايقيرفا يقرش لحاس ىلا نيينامعلا تارجه تناك

 ةقطنملا هذه يف مالسالا رشن يف اريثأت اهرثكأو اهمدقأو تارجملا
 برع نم مهريغ لبق اهيلا اورجاه دقف . ايقيرفا ةراق نم ةيويحلا

 نم رجاه نمم مهريغ نم رثكأ مهتارجه تعباتتو 3 ةيبرعلا ةريزجلا
 لحاسلا يف مهدوجو ناكو 3 ءاوس دح ىلع برعلاو نيملسملا

 ةقطنملا هذه عبط امم ، مهريغ دوجو نم رثكأ لخادلاو رزجلاو
 . مهعباطب

 دوعت ايقيرفا يقرش ىلا ةينامعلا تارجهلا هذهو دوجولا اذهو
 اهنمو ث ةيمالسالا ةلودلا فورظب لصتي ام اهنم ةريثك بابسأ ىلا
 ىلا عجري ام اهنمو © اهسفن نامعب ةصاخ فورظ ىلا دوعي ام
 ةلودلاب ةقلعتملا فورظلا امأ . ايقيرفا يقرشب ةصاخ فورظ
 رهظ يذلا ينيدلاو يسايسلا عارصلا ىلا عج رت اهناف { ةيمالسالا

 نيبو نييومألا نيب ةفالخلا ىلع وأ مكحلا ىلع عازنلا ماق نأ ذنم اهيف

 جراوخلا نيبو مهنيبو ث مهتعيشو نييولعلا نيبو مهنيبو © نييريبزلا
 نيبو رخاوألا نييومألا نيب عارصلا ىتأ مث { ءادعلا مهوبصان نيذلا
 ةيومألا ةلودلا لاوز ىلا ىرخأ لماوع بناجب يدؤيو دتشيل يلاوملا
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 نيب عارصلا ماق ةلودلا هذه رصع يفو . ةيسابعلا ةلودلا مايقو

 ز جراوخ و ةعيش نم نييسايسلا مهموصخ نيبو مهرودب نييسابعلا
 ةضهانم لودو تاروث تماقو ةديدع قرفو تاعامج ترهظو

 /ه٥٥٢ ماع قارعلا يبونج يف جزلا ةروث لثم ، سابعلا ينب مكحل
 ثالث يلاوحب كلذ دعب نيرحبلا يف ةطمارقلا ةلود مايق لثمو م ٩

 . نامزلا نم دوقع

 نيب ترهظ يتلا تاعارصلاو تاروثلاو تاروطتلا هذه لك

 دب ال ناك © سابعلا ينب دهع وأ ةيمأ ينب دهع يف ءاوس نيملسملا
 وأ نيموزهملا راوثلاو موصخلا نم نيريثكلا رارف ىلا يدؤت نأ
 ضرا ىلا وا 0 دادغب وا قشمد نع ةديعب فارطا ىلا نيدهطضلملا

 . لاثملا ليبس ىلع ايقيرفا يقرش لحاسك ةفالخلا ةرطيسل عضخنال

 نمض تلخدف نامع ىلع لاوحألا هذه تسكعنا دقو
 اهيضراعم وأ اهموصخ نيبو ةفالخلا نيب مدتحملا عارصلا قطانم
 فسوي نب جاجحلا اهلسرأ تالمح يف كلذ رهظي 3 نييسايسلا
 نب دبع نب دابع ينبا ناميلسو ديعس ةروث عمقل نامع ىلا يفقنلا
 { )٨:٤( ةرجهلل لوالا نرقلا نم ريخالا عبرلا ةيادب يف © ىدنلجلا

 ماع نامع ىلا سابعلا ينب ءافلخ لوأ اهلسرأ ةلمح يف اضيأ رهظيو
 يفو ©، لالقتسا نم هتلواح ام ىلع ءاضقلل { )}©٨( م١٥٧ /ه٤١
 /ه٩٨١ ماع يف نامع ىلا ديشرلا نوراه اهلسرأ ةلمح

 . فدهلاو ضرغلا سفنل 3 () مه ٥.

 )٨٤( جيلخلا : زليام ٠ ص ٦٥ ٦١٩ .

 )٨٥( ج : يلرطلا ٧ ص ٣٥٦٢ ‘ ٣٥٣ } ٤٦٢ _ ٤٦٣  0فلؤمل ؛ نامع يف برج رابخأو صصق
 لرهج ٤ ص ٤٩ .

 )٨٦( ج : يربطلا ٨ ص ٣١٧ .
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 اهترطيس دم يف ةفالخلا نم ةبغر الا تالمحلا هذه نكت مل و

 { ةفالخلا نع اهلالقتسا ىلع رارمتساب لمعت تناك يتلا نامع ىلع

 ىلعو . )'٨( نمث نم اهفلك امهم لالقتسالا اذه ىلع ةظفاحملاو
 ءاوس ، ةفالخلا عم ريرم عارص ةقطنم نامع تحبصأ دقف كلذ
 يدؤي نأ دبال لاحلا ةعيبطبو ، ةيسابع مأ ةيومأ ةفالخلا هذه تناك

 ديعس ةرجهك اهجراخ ىلا نامع لهأ ضعب ةرجه ىلا عارصلا اذه
 سفن يفو ، ديعب ناكم ىلا ةرجهلا هذه نوكت نأ دبالو { ناميلسو

 ناكملا اذه نكي مل و ، نيرجاهملا ءالؤه ىدل افولأم نوكي تقولا
 . رزج نم هلباقي امو ايقيرفا يقرش لحاس الا

 فورظلا ناكملا اذه ىلا ةرجهلل نيينامعلا عفد دقو

 يف لثمتت يتلا فورظلا كلت 0 اهسفن نامعب ةصاخلا لاوحألاو

 77 ناكسلا عابط يف رثأ يذلا اهعقوم ةعيبطو دالبلا ةعيبط

 اولضانف { ةيجراخ ةيسايس ةوق ةيأل ع وضخلا نولبقي ال مهلعجو

 نييومألا ءافلخلا اولتاقو { مالسالا روهظ لبق ةيسرافلا ةرطيسلا دض

 يف نامع ىلع يمسا ذوفن الا ءافلخلا ءالؤهل دعي مل ىتح نييسابعلاو
 يف اضيأ فورظلا هذه تلثمت اك . )٨٨( نايحألا نم ريثك
 { ةريثك تارتف يف نامع ضرأ تطغ يتلا ةيسايسلا تاعارصلا
 نيبو اهنيب وأ { لئابقلا ضعب نيبو ةمامالا نيب عارصلل ةجيتن

 ةضراعملا ةيسايسلا فادهالا تاذ ةيلبقلا فالحالاو تالتكتلا

 ليطن نأ ديرنالو . ناطلسلاو مكحلا يلوت يف ةعماطلا وأ ةمامالل
 مامالا نيب عارص نم ماقام ىلا ةراشالا يفكتو & ثيدحلا اذه ين

 . ٦٥ ص : جيلخلا : زليام )٨٧١(

 . ٥١ ص ٠ اهرامعتساو ايقيرفا فشك خيرات : لمجلا يقوش )٨٨(
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 نيبو ، (م٦٨٨ _ )٢٢٣٧ _ ٢٧٢٣ه/ ٨٥١ كلام نب تلصلا

 ةيقاتسر ىلا هتلاقا دعب دالبلا ماسقنا مث { هموصخ

 3 امهنيب عارصلا مايقو ، (؟0) ةينميو ةيرازن ىلا مث (ه؟) ةيناوزنو
 دجنتسي ناك اهضعب نأ ةجردل ةينامعلا لئابقلا نب ماسقنالا ىشمتو

 لبق نم نيرحبلا مكاح رون نب دمحم لثم نامعل نيرواجملا ماكحلاب
 8 0٨٢ م٣٩٨ /ه٠٨٢ ماع يف كلذو 0 دضتعملا يسابعلا ةفيلخلا

 /ه٥٣ ٥ ماع يفو م ٧ ٣١ه/ ٩٩ ماع يف ةطمارقلاك و

 . )٨٢( م ٦٦

 خياشملا ضعب ةرجه ىلا ةبرطضملا لاوحألا هذه تدأ دقو
 رون نب دمحم ءيحم ليبق ايقيرفا يقرش لحاس ىلا ةينامعلا تالئاعلاو
 ىلا نيينامعلا ضعب بره امك )٠٢(،0 م٣٩٨ /ه٠٨٢ ماع يف
 نيب _ دعب اميف _ ماق يذلا عارصلل ةجيتن نملا وأ رابجنز
 تدادزا دقو . )>٢٤( نامع ىلع ةرطيسلل نييهيوبلاو ةطمارقلا

 نيطالس نيب دعب اميف ماق يذلا عارصلل ةجيتن ةينامعلا تارجهلا

 كلذ نع جتنامو © (٢ث) مهل نيلاوملاو ةدماحيلا ةمئألا نيبو ةنهابنلا

 مامالا فلخ يذلا رظنلا نب دشار مامالا لزع نوديري اهلهأ ناك 23(

 : يبايسلا ملاس : رظنا . مامالا اذه نوديؤي اهلهأ ناك يتلا ىوزن ةنيدم ىلا ةبسن ةيناوزنو 8 كلام نب تلصلا
 . ٢١٢ ، ٢٣١ ، ٢٢٢ ص ١ ج ء نايعالا ةفحت : يملاسلا نيدلا رون ، ٢٥٦ ص : ناونعلا

 )٩٠( ص ث برعلا رارقتسا : مساق ايركز لامج ٢٨٦ ، ٢٨٧٢ .
 )٩١( ج : يربطلا ١٠ ص ٣٣ ، ج ، بهذلا جورم : يدوعسملا ٤ ص ٢٢٥ ، ص : يرخطصالا ٢٦١ 8

 جيلخلا : زليام ٤ ص ٩٠ _ ٩٦١ .

 )٩٦٢( ج : ريثألا نبا ٨ ص ٥٦٥ _ ٥٦٨ ص جيلخلا : زليام آ ١٠٤ .
 )٩٢٣( جيلخلا : زليام ٤7 ص ٩٥ .

 )٩٤( ص : قباسلا عجرملا ١٠٥١ .
 باتك نم ، نامع ءاملع مجارت : نسنكلو {© ٢٧٢١ _ ٣٨٩ ص ١ ج 4 نايعألا ةفحت : يملاسلا نيدلارون )٩٥(

 أ م٠٨٩١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا ، ثارتلا ةرازو ، طقسم 0 هللادبع نيمأ دمحم ةمجرت { ءاملعو اخيرات نامع
 . ٢٠ ص
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 لاتق نم ثدح امو 0 نيرخآ علخو ةمئأ بصنو نتفو بورح نم

 سداسلا نرقلا ةيادب ذنم ةمئالا ءالؤه نيبو ةنهابنلا ءالؤه نيب

 اضيأ نيفورعملا ربج ينب نيبو مهنيبو ك داليملل رشع يناثلا /ةرجهلل
 . 2٢ نامع ملاقأ ضعب ىلع نورطيسي اوناك نيذلا لاله ينب

 نبا نأ ليلدب نمزلا نم ةليوط ةرتف رمتسا عارصلا اذه نأ ودبيو

 نامع لهأ فصي نينرق نم رثكاب كلذ دعب نامع راز يذلا ةطوطب
 لاقف مهنيب مئاقلا عارصلا ظحال هنكلو ، ةعاجشلاو ةدجنلاو مركلاب .

 عمط ىلا ىدأ امم & (؟') “ثادبأ مهنيب اميف ةمئاق برحلا نإ

 { زاريشو زمره نيطالسو ءارمأ لثم ث مهيف ةرواجملا كلامملا
 ىلع اوضقو ث لوقلا قبس اك تارم ةدع اهوزغو اهوددهف
 8 مهم ناطلس نامعل قبي مل و نامع كلم بعشتف'؛ 0 اهلوطسا

 يف ةبراعيلا ةلود تتأ ىتح & ‘رمألا صحمتو ىضوفلا ترشتناف
 . ٠٦٢٤ ١ه/ ١٦١٥م )٨٨( ماع

 يدؤت نأ دبال ةبرطضملا ةيسايسلا لاوحألا هذه نأ كشالو
 ةيعيبطلا فورظلا نأو اميسال & نامع جراخ نيريثكلا ةرجه ىلا
 اعفد اهيلا عفدتو ةرجهلا هذه ىلع دعاست تناك ةيئيبلاو ةيشيعملاو

 . لوق نم قبس اميف انرشأ اك
 هذه عيجشت ىلع ةصاخلا ايقيرفا يقرش فورظ تدعاس دقو

 دوجوب معنت مل ةراقلا نم ةقطنملا هذه نأ كلذ { اضيأ ةرجملا
 فقت وأ لوخدلا نم نيرجاهملا عنم عيطتست ةريبك ةيسايس تادحو

 )٩٦( ناونعلا : يبايسلا ملاس ٠ ص ٢٥٥ } ٢٥٦ .

 )٩٧( ج .ةطوطب نبا ةلحر ١ ص ٢٩٧ .

 )٩٨( ناونعلا : يبايسلا ملاس ٠ ص ٦٢٦٢٣ }، ٢٦٥ .
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 ةقرفتم لئابق وه كانه ادوجوم ناكام لكو & مهقيرط يف ةبقع

 وحن نع اهناكس ددع ديزيال ةريغص ىرق يف لحاسلا ىلع شيعت
 امل ارظن © مهلابقتسا نسحتو نيرجاهملاب بحرتو ناكسلا نم فلأ
 ءالؤه ءارو نم ةمج دئاوف نم لئابقلا هذه هيلع لصحت تناك

 ةلماك ةفرعم ىلع مهفالسأو نورجاهملا ءالؤه ناكو . نيرجاهملا
 ةمئاق تناك يتلا ةيراجتلا تاقالعلل ةجيتن ةديعب نامزأ ذنم ةقطنملاب
 اضيأ ةفرعم ىلع اوناك اك ث اهنع ثيدحلا قبس يتلاو ، () امهنيب

 قاوسألا يف ةبولطم تناك ليصاحمو علس نم اهيف امو اهتاريخ
 ةيبرع تانطوتسم وأ ةيراجت زكارم كانه ن اب ةفرعم ىلعو ء ةيملاعلا

 نطقت ةديعب ةنمزا ذنم كانه ىلا مهوقبس برعلا نم تاعامج اهيف

 مهنكمي يتلا )١٠٠( ةريغصلا ةيراجتلا زكارملا وأ تانطوتسملا هذه

 اوعيطتسي ىتحو { مهلاوحأ نسحتت ىتح اهيف ةماقالاو اهيلا ءوجللا
 . ديدجلا عمتجملا اذه عم فيكتلا

 نيينامعلا مايق ىلا تدأ ةعمتجم لماوعلاو بابسألا هذه لك
 ناب ليق ىتح ء ايقيرفا يقرش لحاس ىلا ةيلاوتمو ةديدع تارجهب
 قرشلاب لاصتالا يف ريبك بيصنب اومهسأ نيذلا مه نامع برع
 نيرجاهملا مظعم" نأو ، )٠٠١( “‘مالسالا روهظ بقع يقيرفالا

 وأ م٣٨٨ /ه٠٧٢ ماع يف هنأو 0 )"٠٠( ”؛نامع ميلقإ نم اوناك
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 هنأو © 0١٠ نيينامعلا يديأ يف ايقيرفا يقرش ناك م٨٨٨ /ه ٢٥

 ىرت اك نوينامع مهمظعمو _ برعلا حبصأ تارجهلا عباتتب
 اولوح دق اوناك نأ دعب { 2٠٠٤ مهتاراما اوسسأو ةريثك ةرثك
 ةريبك ندم ىلا اهيف اورقتساو اهودجو ىتلا ةريغصلا ةيراجتلا زكارملا
 نع لقيال اهددع راص ىتح طاشنلا لك كلذ يف اوطشنو . اهونب

 ىلا لامشلا يف وشيدقم نم لحاسلا ىلع ترشتنا 3 ةنيدم ٧
 ندملا هذه نم اينامت نوبقنملا دجو دقو . 0١:٦١ بونجلا يف ةلافس

 دعبت رزج ىلع ترشتنا ةريغص ةيراجت عقاوم لثمت اهلك ، نالا ىتح
 وزغ يأ دض اهنع عافدلا لهسي ىتح كلذو ، لحاسلا نع اليلق
 اهتسسأ يتلا تارامالا امأ . (٠١آ» ةراقلا لخاد نم اهيتأي دق

 ةراما تناكو 0 ةديدعف ايقيرفا يقرش لحاس ىلع ةينامعلا تارجهلا

 . ةيادبلا يه ومال

 يف اهرنأو ومال يف مهتراماو يدنلجلا ينب ةرجه أ

 تدفو ةريبك ةينامع ةرجه لي ىلع ةرامالا هذه تسسات

 فرعتو ، م٢٠٧ /ه٢٨ ماع يلاوح ايقيرفا يقرش ىلا نامع نم
 نب دابع انبا امهو ‘ ناميلسو ديعس ةرجه مساب ةداع ةرجهلا هذه
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 . ىدنلجلا ينب ةرجهب اهتيمست نكمي كلذلو ، يدنلجلا نب دبع
 جراوخلا دي ىلع نامع كلم امهوبأ لتق دق ناميلسو ديعس ناكو

 ىلع جراوخلا ءالؤه رطيس امدنع م٦٨٦ /ه٧٦ ماع تادحجنلا

 يذلا عارصلا ءانثأ يبرعلا جيلخلل يبرغلا لحاسلا مظعم ىلعو نامع

 خضري ملو . قارعلا دالب يف نييريبزلاو نييومألا نيب امئاق ناك
 دئاق هنيع يذلا مكاحلا التقو ةيجراوخلا ةرطيسلا هذهل ناميلسو ديعس

 نامع تجنف 0 )٠٠٧( اهل هترداغم بقع نامع مكح يف جراوخلا

 عطتسي مل تقولا سفن يفو & تادجنلا جراوخلا ةرطيس نم كلذب

 نييريبزلا ةلكشم ءاهتنا مدع ببسب 3 ؤسب اهل اوضرعتي نأ نويومألا
 غرفت م٢٩٦ /ه٣٢٧ ماع نييريبزلا ىلع ءاضقلا دعبو . دعب
 اونيعف © قرشملا ملاقأو قارعلا ىلع مهتضبق ماكحإل نويومألا

 كلذو ، ىري امب اهتراداو اهمكح يف يفقثلا فسوي نب جاجحل
 . ٥ ٧ه/ ٦٩٤م )١٠٨( ماع ف

 قاطن يف لخد & قرشملاو قارعلا مكح جاجحلا يلوتبو
 نايحالا بلغأ يف ةقطنملا هذه تناك ذإ 0 جيلخلا ةقطنم هتيالو

 ‘ ةيمأ ينب دهع يف مأ نيدشارلا دهع يف ءاوس دحاو 17 عضخت

 طايخ نب ةفيلخ درويو . )“0١٠ سابعلا ينب دهع يف دعب اميف وأ
 رثإ ادحاو نامع ىلع جاجحلا مهالو نيذلا ةيالولا نم ةينام ءامسأ
 امإ ةالولا ءالؤهل ناضرعتي اناك ناميلسو اديعس نكلو ى رخالا
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 . مهدلب نوئشب مهلالقتسا ىلع اظافح 3 (١ا٠) درطلاب وأ لتقلاب

 ديعس نيبو ناورم نب كلملا دبع نيب اهل دهم دق ةحلاصم نأ ودبيو

 ىلع هعم اقفتاو كلملا دبع الباقو قشمد ىلا ابهذ ثيح 0 ناميلسو
 جاجحلا نكلو 0 امهدلبو امهكرتي نأ ىلع لاملا نم اغلبم هايطعي نأ

 رغويو كلملا دبعل بتكي ذخأف { متت نأ ةحلاصملا هذل حمسي م
 نامع ىلا الصوو 0 ةيفخ قشمد اكرت ىتح الاتحاف { امهيلع هردص

 هلاغشنا ةصرف نيزهتنم دالبلا ىلع ابلغو 0 اهيلع جاجحلا لماع ادرطو
 /ه١٨ ماع تعفدنا دق تناك ىتلا &©ك يدنكلا ثعشألا نبا ةنتفب

 . نامع ىلع اهلالظب تقلأو (١١ا» م٠٠

 ديعسو جاجحلا نيب تثدح يتلا بورحلا نأ كلذ

 نكميال ايقيرفا يقرش ىلا نامع نم نيريخألا ةرجه مث ، ناميلسو
 نمحرلا دبعو جاجحلا نيب تثدح يتلا ةنتفلا ءوض يف الا مهفت نأ

 انوكي مل ديعسو ناميلسف . يدنكلا سيق نب ثعشألا نب دمحم نب
 ايلعلا ةقبطلا نم اناك امنإ ، راجتلا نم انوكي مل و © ةماعلا ةقبط نم

 امهنطو نم ناجرخي امهب فيكف & نامع يكلم اناك ، نامع يل
 . (١١؟) !؟ ايقيرفأ يقرش ىلا نايتأيو امهكلمو

 رداصملا هتركذامو ، اعفد كلذ ىلا امهعفد ايوق اببس نأ دبال
 © ءامدلل هكفسو هشطب و هتدش نعو يفقنلا فسوي نب جاجحلا نع

 لقتسي نأ لواحي وأ ةفالخلا دض هسأر عفري نم لكل هتبراحم و

 راد ، يرمعلا ءايض مدا . د قيقحت ، يرتستلا ايركز نب ىسوم نارمع يفأ ةياورب : تاقبطلا )١١٠(
 فشك باتكل هتمدقم : يلديبع دمحأ & ٣١٠ ص ث م٦٨٩١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا & ضايرلا ، ةبيط

 . ١٢٤ ص ٠ ةمغلا

 )١١١( ربخملا : بيبح نبا ٤ ص ٤٨٤ & ص : يلديبع دمحأ ١٦٥ ، ١٦٦١ .
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 نأل اعفد هعفد كلذ لك 3 ةواتالا اهل وأ هل عفديال وأ { اهنع هدلبب
 اضيأ ةميظع ةمكحبو ةيديدح ديب ةفالخلل ةيقرشلا ملاقألا مكحي

 نم ارجاه اديعسو اناميلس نأ رداصملا انربختو . شيور لوقي اك
 ايقيرفا يترش يف رداصملا ثدحتت تقولا سفن يفو 3 همايأ يف نامع
 نوكت نأ دعبتسي الف © قارعلا دسأ هيمستو ثعشألا نبا ةروث نع
 نامع يف ناميلسو ديعس ةروث نيب لدابتم ريثأت وأ ام ةلص كانه

 ترطضا يتلا ةروثلا كلت ، قارعلا دالب يف ثعشألا نبا ةروث نيبو
 ناتسجس نم فحز ثيح جاجحلا دض لاتقلا ىلا ثعشالا نبا

 اريخا ينم مث { تارم ةدع جاجحلا شويج مزهو قارعلا دالب ىلا

 ةلصاف ةكرعم يف مم { ةفوكلا رهاظب مجامجلا ريد ةعقوم ىف ةميزهلاب

 كلم ليبتر ىلا رفو & م٠٧ ٦ /_ه٢٨ ماع نئادملا برق نكسم دنع

 . (١اا) م٣٠٧ /ه٤٨ ماع ارحتنم كانه تام ثيح لباك

 ةروغل امامت هباشم طخ ىف يف ديعسو ناميلس ةروث تراس دقو

 ‘ ةعقوم نم رثكأ ا يفو تارم ةدع رصنلاب تللك دقف « ثعشألا نبا

 يف هباشت . ايقيرفا يقرش ىلا رارفلابو ز اريخأ ةميزهلاب تهتن ١ مش

 نم ثعشألا نبا نأ كلذ ىلا فاضي . جئاتنلاو رهاوظلاو ثعاوبلا
 هدنج نأ كشالو ئ بونجلا برع نم وهف & تومرضح نم ةدنك

 نيذلا قارعلا دنج نم نيفلؤم اوناك ذإ & نييبونج مهمظعم ناك

 اذإ ةبارغال كلذلو . نملاو تومرضحو نامع نم مهمظعم ناك

 ةلودلا يف ةيسايسلا ةايحلا : رورس نيدلا لامج دمحم : رظنا ، ثعشألا نبا ةروث نع ديزملا ةفرعمل )١١٣(
 معنملا دبع ،\| ١٥٦ _ ١٥٨ ص ث خيرات نودب آ ةرهاقلا { يبرعلا ركفلا راد ، ةيمالسالا ةيبرعلا

 ةعباسلا ةعبطلا { ةرهاقلا { ةيرصملا ولجنألا ةبتكم : ةيبرعلا ةلودلل يسايسلا خيراتلا : دجام
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 شيور ركذيو . ثعشألا نبا عم اوبراح نامع نم ابرع نأ ليق
 نوينامع برع هعم براح" : لوقيو ةحارص كلذ
 نامع نم نوينامعلا ءالؤه يتأ له ىردنالو . 0١٤ “‘نوريثك

 اذاو ، ةفوكلاو ةرصبلا يف نيميقملا نيينامعلا نم اوناك مأ { اسأر

 برع نم مهريغو نيينامعلا ءالؤه ناف ، يناثلا ضارتفالا حجرن انك

 جاجحلا دي ىلع ديرشتلاو لتقلاو داهطضالل اوضرعت بونجلا
 مث نمو 0 هلتقمو لباك ىلا هرارفو ثعشالا نبا ةميزه دعب هلامعو
 { زاقوقلا ىلا الامش ىرخأ ةليبن تارسأ ترف اك مهنم ريثك رف

 دق اوناك نيذلا مهناوخال اومضنا ثيح ايقيرفا يقرش ىلا ابونجو

 كانه ةراما مهل وسسأو 3 اهريغ نم وأ ايروس نم لبق نم اورجاه
 . 0١١١ ومال جيلخ يف ينويد ةنيدم يف

 بونجلا برع ىلع هبضغ ماج بصي نأ جاجحلا دارأ دقو

 ناك يتلا نامع ىلا انركذ اك اك هتالمح لسراف ، مهراد رقع يف
 امهدلبب القتساو تقولا سفن يف اراث دق ديعسو ناميلس اهاكاح
 امبرو & جاجحلا تلغش دق تناك يتلا ثعشألا نبا ةنتف رامغ يف

 قارعلا يف تعلدنا يتلا جراوخلا تاكرح روهظ بقع كلذ لبق

 ةيفصت متو اومزه جراوخلا نكلو ، م٤٨٦ /ه٥٦ ماع ذنم سرافو
 ىلع لتقو ثعشألا نبا مزه اك م٧٩٦ /ه٨٧ ماع يف مهتاكرح
 ءالؤهل غرفتي جاجحلا لعج امم 3 م ٢٠٢ /ه٤٨ ماع انيأر ام وحن
 نيذلا بونجلا برع ةصاخو ثعشألا نبا ةروث يف اوكرتشا نيذلا

 . ايقيرفا يقرش ىلاو نامع ىلا ابونج اماو الامش امإ اورف دق اوناك

 )١١٤( ص . نامع يف ىدنلجلا ونب : نسنكلو ١٧١ . . 78ن . ,

 )١١٥( ص : دومحم نسح ٣٩٧ { . 74ح , . ,
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 حمسي مل امهءايربك نإف ، نامع يف نيكلم ناميلسو ديعس ناك املو
 تيب نم جاجحلا نكي ملف . ءاهدلا نم لاو مامأ اينحني نأ امهل

 اعكري نأ البقي ملف { امهلثم ةساير وأ ةهاجو وأ ةهابن وأ فرش

 ارصتناو هابراحف © ةلوصلاو شطبلا ديدشلا طلستملا لجرلا اذه مامأ
 اك . نامع ىلع تراغأ يتلا ةيرحبلاو ةيربلا هتاوق ىلع تارم ةدع

 نيملسملا ةعامج وأ ةدعقلا نم نيضراعملا ركفب نيرثأتم اناك امبر امهنأ

 وأ لصو دق مهضعب ناك نيذلاو ةيضابألاب دعب اميف اوفرع نيذلا

 ىلع ذخأي ركفلا اذه ناكو . اهيف مهءارآ اورشنو نامع ىلا أجل

 كلذلو & قح نود ءامدلل مهكفس تاذلاب جاجحلا ىلعو نييومألا
 ركفلا اذه اوقنتعا نمم ناميلسو ديعس نوكي نأ لمتحملا نم هنإف
 التاقو { ةيمأ ينب ةلود نع امهلاصفنا انلعأو اراثف { ءارآلا هذه وأ
 . 2١١ انيأر اك جاجحلا تاوق

 تارم ارصتناو التاقو اراث امهنإف بابسألا تناك ايأو
 ليوحتو رصنلا زارحا ىلع جاجحلا رارصإ مامأ امهنأ الإ © ةديدع
 نم اديزم هلاسرا مامأو ٤ ةيومألا ةفالخلل ةعبات ةيالو ىلا نامع

 انقح نامع ةرداغم ىلا ةياهنلا يف ارطضا ث ةيربلاو ةيرحبلا تالمحلا
 اذه ىلع كراعملا ترمتسا ام اذا اهنادلب بارخل اعنمو 0 اهبعش ءامدل

 نمو امهلهأب الحري نأ اررقو ، جاجحلا تاوق نيبو امهنيب وحنلا
 نفسلا اوبكرف © ايقيرفا يقرش لحاس ىلا سانلاو دنجلا نم امهعبت
 ثيح ! ةسبمم لامش ومال يف اولزنو لحاسلا اذه ىلا اورحبأو اعيمج

 شطب نم نيرافلا نم اددعو برعلا نيرقتسملا نم اددع اهب اودجو
 ةعيبطلاو ةبصخ ضرألا ثيحو ، ثعشألا نبا ةميزه دعب جاجحلا
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 لمتحيو . >)}}١٨& سودرفلا اهنأكو ةقطنملا مه تدب ىتح . ةليمج

 ديدحتلا هجو ىلع اولزن دق امهعم نمو ناميلسو ديعس نوكي نأ
 نيخرؤملا نم ضعبلا ركذ ثيح ومال ليبخرأ يف تاب ةريزج يف
 وبدح ةنيدم عقوم ف وأ { ٩ ٦ه/ ٩ ٦٨م )١١٨( ماع تسسأت اهنأ

 يذلا ناكملا ناك ايأو . »١٩( ةسبمم ةنيدم لامش اهوسسأ ىتلا
 هذه نأ مهملا ، ومال ليبخرأ ةقطنم ىدعتيال هناف . هيف اولزن

 لوأ روهظ يف اببس تناك ةدفاولا ةينامعلا ةيبرعلا ةيطارقتسرألا
 مالسالا خيرات نم ركبملا رصعلا اذه يف ةيمالسا ةيبرع ةراما مدقأو

 ماع يلاوح اهب )}١٢( ةطيحملا قطانملاو اهليبخرأ يفو ومال ةنيدم يف
 تركذ اك كلذ لبق سيلو ث ليلقب كلذ دعب وأ م٢٠٧ /ه٢٨
 . )١٦١( عجارملا مظعم

 اودجي مل مهنأ مهتراما ةماقا ناميلسو ديعس ىلع لهس اممو

 نوكت تناك يتلا رزجلا وأ لحاسلا ةقطنم مكحي امكاح وأ اكلم

 ةيوق ةعلق دييشتب الوأ اوأدبو 5 ةلوهسب اهولزنف ، ومال ليبخرأ
 , . , 75, , . , 16. { ٤٨٤ ص ٤ ربحلا : بيبح نبا (١١ا٧)

 © روشاع حاتفلا دبع ديعس . د قيقحت ، نامع لهأ خرات : لوهجم ، ٣٩٧ ص : دومحم نسح

 ٢ ج . خيراتلا ربع نامع : يبايسلا ملاس ، ٤٧ ص ،م٠٨٩١ ةنس ، نامع ةنطلس

 . ٢٧ ص : العلا وبا دمحم \ ٨ _ ١١٥ ص

 )١١٨( ص : ةريقنلا دمحم ٨٥ & ص : العلا وبأ دمحم ٢٧ .

 )١١٩( ص : ةريقنلا دمحم ٣٧ .

 )٠[١( ص : دومحم نسح ٣٢٩٧ }{ ص : العلا وبأ دمحم ٧ . ص : يرمعملا دومح دمحأ ٤٤ .

 نويفارغجلا) يكز نمحرلادبع امأ إ ٨٥( ص) م٥٨٦ /ه٥٦ ماع يف ةريقنلا دنع ومال ةراما سيسأت )١٢١(
 ٧٧ ٥٨٥/ ٦٩٦ يماع نيب اهلعج دقف ، ٣٥٩ ، ٣٦٠( ص ٢٣ ج برعلا ةلاحرلاو

 /ه١٨ ماع يلاوح ٢٧( ص)ر العلا وبأ دمحمو ، ١٤( ص) يكلاملا ناميلس دنعو ، م٤٠
 8 م٤٠٧ .٧٠٠.} /ه١٨ يماع نيب شيور اهلعجو ‘ م٠

 , 79. : رآذظنا
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 ةئامئالث وحن نم نونوكملا مهعابتأ ماقو ، ناودع يأ نم مهيمحت
 ىلع نوشيعي ةيادبلا يف اوناكو . ةعلقلا هذه لوح ةيرق ءانبب ، درف

 ةرجاتملا يف اوأدب كلذ دعبو 0 ةعارزلا ضعبو ديصلاو صنقلا
 نونطوتسملا مهيلا مضنا جيردتلابو . ريصق تقو يف ءاينغأ وحبصأو

 نأ ثبلت مل ةنيدم ىلا وأ ةدلب ىلا لوحتتل ةيرقلا تمنو . ىمادقلا

 ديدحلا ةراجت يف لمعي ناك 3 )١٠٦٦( ماه يراجت زكرم ىلا تلوحت
 . )٢!١( ةراقلا لخاد نم بولجملا جاعلاو بهذلاو

 لخادلا نم نيمداقلا ةق رافألا عم ناميلسو ديعس لماعت ناكو

 نورث ;ًأتي فوس مهنأ دبالو ، مهيف رثؤي نأ دبال اهريغو علسلا هذهب

 { ديعس و ناميلس ةراما يف ةيمالسالا ةايحلا رهاظم نم هنودهاشي امب

 لحاسلا ماكحب مهتقالع قثوتت ىتح مالسالا قنتعا مهضعب نأ دبالو

 لخادلا ةراجت دادزت ىتح 0 امهريغ وأ اناميلس وأ اديعس اوناك ءاوس

 عيبلا تايلمع يف ةقثو لوصولا يف ةلوهس دجتو لحاسلا ىلا ادورو
 إ )١٦٤( ءارشلاو

 ومال ليبخرأ ةقطنم يف مالسالا راشتنا ةيلمع نم دضع دقو
 ءاسنلا نيبو ددجلا نيمداقلا نيب ترشتنا طلتخملا جاوزلا تايلمع نا

 ددع الا مهعم نكي مل نيرجاهملا ءالؤه نأل ارظن © تايقيرفالا
 ةعرسب ومني ديدجلا عمتجملا ادبو © تايبرعلا ءاسنلا نم دودحم

 . ومال ةراما ىمست تناك يتلاو اهوماقأ يتلا ةرامالا تروطتو
 رمتسملا جاوزلا لالخ نمو . ديعس ةعاجش و ناميلس ةمكحل ةجيتن
 ءامدلا اهتصتماو يفتخت ةيبرعلا ةلتكلا تأدب تايقيرفالا تانطاوملاب

 , . , م. 75 76, , . , م 6. )٢!١٦()

 )١٢٢( ص : نوسدفاد ٢٤٩ . )١٦٤( ص : ةريقنلا دمحم ١٦٨ .
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 ء

 يف رس ا نم ليلقو طقف ك احلا تيبلا حجن و . جيردتلاب ةيلحملا

 تايبرع ءاسن نأل { لايجأ ةعضبل يرصنعلا مهئاقنب ظافتحالا

 ةظهاب راعس أب راجتلا دي ىلع مهل نبلجي نك تايقيرفا ريغ ثانبو

 ءايوقألا قيقرلا روكذ نم ةئام ناميلس نبا عفد دقف ، نهلامجل ارظن

 تادب برعلا ءالؤه ءامد ناف . تايقيرفالا نيبو ةينادنلحلا ةرجهلا

 اوحبصا 2 امهال وأ : ناتجيتن كلذ نع جتنو فعضتو لحنت

 نامع ريغ نم وأ نامع نم ةمداق ىرخأ ةرجه يأل ةلهس ةسيرف

 ةورثلل ةجيتن فرتلاو ةيهافرلا ةايح مهنيب ترشتنا نأ لعب ةصاخو

 ةيناثلا ةجيتنلاو 6 )١٢٥( ةراجتلاب ملاغتشا ءارو نم مهيلع ةقفدتملا

 اوراص نأ دعب ، ةقرافألا نيب مالسالا ىلا لوحتلا تايلمع دايدزا يه
 . ةريبك ةيراجت تايلمع يف مهف نيكراشمو ‘ برعلا ءالؤهل اراهصا

 ناف فعض نم ةينادنلجلا ةرامالا هذه باصأ ام مغرو
 ناك ناو . ةرامالا هذه نييارش يف ةديدج ءامد اوبص ددج نيمداق

 ناك امهمو . )١٦٦( اريبك نكي ددجلا نيمداقلا ءالؤه ددع

 ةزرابلا ةيخيراتلا تايصخشلا نم اناك ديعس و ناميلس نإف . لوقلا

 راثالا نم ةوقب اذه نيبتي ، ةقطنملا هذه خيرات يف ارييغت تثدحأ يتلا

 ىرب نأ ءرملا عيطتسي ثيح ومالو تاب يف تدجو يتلا ةقداصلا

 لهآ اهنود يتلا خيراتلا بتكو تاطوطخخلا نم مهتمظع رهظت اك

 ةلقتسمو راثالا هذه نم ثدحأ لاحلا ةعيبطب يهو { نامع

 ی : . , م. 76. )١٢٥()

, . 76. ()١٦٦( 
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 عهباا)١‘١( .

 ديعس جاحلا ىمسيو نيسسؤملا ءالؤهل ديفح عاطتسا دقو

 ساسأ ىلع موقت ةموكح داليملل نماثلا نرقلا ةيادب يف فلؤي نأ

 نيرجاهملا نأ فيك ومال خيرات بحاص ركذيو ، ىروشلا نم
 ةنيدمب اوماقأو دنهلاو ماشلا نم لبق نم اومدق دق اوناك نيذلا
 فالا رشع نع ديزي مهددع ناك نيذلا ينويد ةنيدم لهأو { وبدح

 | مهيلع ةماعزلاب اذه اديعس اوعياب دق ، نيرجاهملا نيملسملا نم
 اهنم لكل ،“ ىرغص ءايحأ ىلا ةنيدملا مسقت نأ مهل مسر ثيح

 ءايحألا هذه خويش نم نوكتي يراشتسا سلجم موقيو ، اهخيش
 نا يف قحلا اعيمج نينطاوملل ناكو 3 ةيلوئسملا لمحت يف هكراشي
 دحأ هسم اذا فاصنالا ابلاط سلجملا اذه ىلا مهنم دحاو يأ أجلي
 . )١٦٨( ءوسب

 ةرامالا هذه تعسوت ةيلاتتملا ةينامعلا تارجهلل ةجيتنو

 ناميلس ةرجهل ةجيتن نوينامعلا اهأشنأ يتلا ةلودلا هذه وأ ةينادنلجلا

 نيينامعلا نم اهناكس ددع مخضتو ث ومال ليبخرأ يف ديعسو
 نامع لهأ حبصأو 3 نامع لهأل احدتنم' تحبصأو & مهريغو
 تاعامجو تافارز (ايقيرفا قرش لحاس يأ) رابجنز ىلا نولمحتي
 يأ _ امهب يدهي نأ دارأ هللا لعل ، دهعلا كلذ يف مسوم لك يف

 لخدتف يحاونلا كلت يف نيدلا امهب رشنيو اموق _ ديعسو ناميلس
 . )١٢١٩( مالسالا يف

, . 77. )١٦٧( 

 قرشو نامع : يرمعملا دومح دمحأ {| ٣٧ ص : العلا وبأ دمحم { ٣٩٧ ص : دومحم نسح )١٦٨(
 . ٤٤ ص ٠ ايقيرفا

 . ١٥ _ ١٦١ ص ٦٢ ج ى خيراتلا ربع نامع : يبايسلا ملاس )١٦٩(
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 هذه وأ ةنطلسلا هذه تنتعا دقف ،ك ثدحام وه اذهو
 برعلا اهماقأ يتلا ىرخألا تارامالاو تانطلسلا نم اهريغو ةرامالا
 نيدلا لوصأ ملعتو نآرقلا ظيفحتل ةينيدلا سرادملا ءاشناب سرفلا وأ
 ةاضقلا نم هب سابال ددع اهب ناكو . ةيبرعلا ةغللاو ةعيرشلاو

 نودشي اوناك نيذلا نم وأ اهئانبأ نم اوناك نيذلا ءاملعلاو ءاهقفلاو
 © مالسالا ىلا ةوعدلل يمالسالا ملاعلا ءاحنأ رئاس نم لاحرلا اهيلا

 نيب مالسالا رشنل ةاعدلا لسرت اهسفن تارامالا هذه تناكو

 ةينمز لحارم ىلعو ءوده يف مالسالا اوقنتعا نيذلا )١٢٠( ةقرافالا

 اهنأش وه اك ةيملس ةوعد تناك مالسالا ىلا ةوعدلا نأل 6 ةليوط

 نأل اريبك احاجن ةوعدلا هذه تحجن دقو ، ناكمو نامز لك يف
 رصانع نم ريثك عم مءالتي انيد مالسالا يف اودجو ةقرافألا ءالؤه
 © مهناش نم عفريو ةيعاتجالاو ةينيدلا ةدحولا مهيطعيو 3 مهتايح
 ةيمالسا ةعامج يف ءاضعأ مهلعجيو { رخفلاو ةزعلاب روعشلا مهيطعيو
 تلاوت تارجهلا يلاوتبو . ©»>}0٨٢٢ عساو يمالسا ملاعو ةريبك
 . تاراصتنالا

 يف اهرنأو وشادقم يف مهتنطلسو ثرحلا ةرجه _ ب

 _ مالسالا رشب

 ةعبرلا ة وخألا ةرجه لثم ) ىرخألا ةنامعلا تارجملا يلاوتل ة هجيتن

 )١٢٠( ص ةرقنلا دمحم ١٦٨ .

 )١٢١() . 41س : 7 اح 0 او م , , 1968, م

٢٠٩ 



 ىلا ءاسحألا ةقطنم نم لصألا ةينامعلا ةيبرعلا ثراحلا ةليبق نم

 نم اورجاه مهعبت نمو ةوخالا ءالؤه نأ مغرو . ايقيرفا يقرش
 نعو مهنع ثدحتن نأ انيأر انناف { نامع نم سيلو ءاسحالا

 يهو 3 ةماه ةيضق مسحن نأ دبال ثيدحلا اذه لبقو . مهترجه
 مهنأ مأ ؟.. ثيدحب مهصخن ىتح الصأ نوينامع ثرحلا ءالؤه له

 فوس مهنع ثيدحلا نال & مهيلا الاب يقلن الف نامع ريغ نم اوناك

 فيكف نامع نم اوناك اذاو ؟.. عوضوملا ىلع اجورخ نوكي
 يقرش لحاس ىلا اهوكرت فيكو ؟.. ىتمو ؟.. . ءاسحالا ىلا اولصو

 نيبتسيام لوأو . نايب لا جاتحن ةلئسأ ... .. اذاملو ؟ .. ايقيرفا

 ادادتما اوناك ممأو ث ١5 نامع نم العف اوناك ل ءالؤه نأ وه انل

 تلا زالو نامع يف شيعت تناك يتلا ثراحلا ةليبق نوطب نم انطب وأ

 امإ )ءاحلا مضب) ثرحلا وأ ثراحلا ونبو . نآلا ىتح اهيف هدوجوم

 نب كلام نب ثراحلا ينب نم نامع ىف ف ذ دزألا لا نومتني مهغا

 دزأ نم دمحيلا نب بعك نب ثراحلا ينب نم وأ { )١٧٢٦( مهف

 مهنأ امإو & (٠؟“” نامعب ةيقرشلا ةقطنملا اونكس نيذلا ةؤنش

 يف ةصاخو نامع تنكس دزالا ريغ نم ةيرازن لئابق ىلا نومتني

 ينب نم ةصاخو نييرازنلا نطاوم عقت ثيح اهنم يلامشلا زجلا

 لئابقلا ىوقأ نونوكي اوناك نيذلاو يؤل نب ةماس دلو نم ةيجان
 . )١٢٤( نامع يف دزألا ريغ نم

 دزألا ثرحو رازن ثرح نيب زييمتلا نكميال هنأ ةقيقحلاو

 . ٢٠٨ ص ٠ ةيناطحقلا ةفيحصلا : قيزر نب ديمح © ٢٢٠ ص ث تاقبطلا : طايخ نب ةفيلخ )١٣٦٢(

 )١٣٣( ص نايعألا فاعسا : يبايسلا غ اس ٩٠ .. ١١٤ | ناونعلا ٠ ص ١٤٦ .

 ا : 7 ا اه 0 ع ا ! م . ن ‘‘ )\ (٣٤

 0 ن حم 0 اح ن,'‘ ع ل, \. 5, . 140.
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 يدنشقلقلا دع دقو 0 اهضعب يف لئابقلا ضعب لخادتل نامع ي

 يمتني مهضعب ثراحلا ينب نومسي مهلك انطب نيرشعو ةينام
 ىلا يمتني مهيقابو ‘ رشع ةسمخ مهددعو ةيناطحقلا ىلا

 8 مهدح و ثراحلا ينب يف ددعتلا اذه نكي مل و. )١٢٥( ةيناندعلا

 يدنشقلقلا مهنم دع دقف { مهف ينب لثم 3 اضيأ مهريغ يف عقو لب

 ونبو ، ةيناطحقلا نم مخل نم نطب & مهف ونب مه © نوطب ةثالث
 نطب مهف ونبو ، اضيأ ةيناطحقلا نم دزألا نم ةءعونش نم نطب مهف
 ونب كلذكو . )0١٢٦ ةيرازنلا وأ ةيناندعلا نم ناليع سيق نم
 فاوعألا يف نيلخادتم اوناك دقف ، نامعب نايبذ نب دعس نب فوع
 فوعو 3 ناليع سيق فوعو ٤3 لئاو فوع كانهف . ةينامعلا

 . )١٢١( ضعب يف مهضعب لوخدل مهنيب قيرفتلا رسعيو ؤ دزألا

 اوناك ثراحلا ينب نأ ىلا يملاسلا نيدلا رونو زليام ريشيو

 ءامعزل نيديؤم اوناكو . ابدو راحص نيب امو ةنطابلا نونكسي
 اضيأ ناريشي اك ، )١٢٨( نامع يف ةينملا عم مهعارص يف نييرازنلا
 ءالؤه نأ ىلاو ، نامعب ةيقرشلا ةقطنملاب ءاربا يف ثرحلا دوجو ىلا

 نيب عارصلا راطا يف كلذو نييدنلجلا نم موجهل اوضرعت ثرحلا
 { ٤٥ ١ه/ ٧٦٢م )١٦٩( ماع يف نامع يف نيينمبلا نيبو نييرازنلا

 لبق نم موجهلل نييرازنلا نم مهعم نمو ةنطابلا ثرح ضرعت
 يف م١٩٨ /ه٨٧٢ ماع نم لاوش يف ميمت نب نازع مامالا تاوق

 )١٢٥( ص ث برعلا باسنأ ةفرعم يف برألا ةياهن ٥٤ _ ٥٨ .
 )١٣٢٦( ص : قباسلا ردصملا ٢٥٢٣ _ ٢٥٤ .

 )١٣٧( ص :: نايعألا فاعسا : يبايسلا ل اس ٩١ .

 )١٣٨( ج . نايعالا ةفحت : يملاسلا نيدلارون ١ ص ١٠٧ _ ١٠٨ ، ص : جيلخلا : زليام ٧٦ { ٨٨ .

 )١٢٩( تاحفصلا سفنو نيقباسلا نيردصملا .
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 ةريبك ةميزه مهب تلحف 3 نامع دز نيبو مهنيب بشاانلا عازنلا راطا

 زليام ريشيو . ('ث-) عاقلا ةعقوم ىمست ةعقوم يف ماعلا كلذ ي
 كلذ لبق نامع نم جورخلا ىلا نيمغرم اوناك نييرازنلا نأ ىلا
 تلصلا مامالا لزع بقع فونت يداو ةعقوم بقع تاونس سمخب

 . 0١٤ )) م٦٨٨ /ه٣٢٧٢ ماع يف كلام نب

 ماعو {8©“ . ه٥٤١ ماع يف اومزه نيذلا ثرحلا ناك ءاوسو

 دعبتسيال هناف { ةيرازنلا نم مأ دزألا نم ه٨٧٢ ماعو ‘ ه ٢
 ةيلامشلا فارطالا ىلا مهضعب لحري نأ ةرركتملا ممئازمهلا هذه مامأ
 اذه نع اديعب ءاسحالا ةقطنم يف اورقتسي نأو نامع نم ةيبرغلا
 هجو ىلع ةرجهلا هذهل اخيرات فرعنال انك نإو ، يمادلا عارصلا
 ثادحأ نإ نالوقي زليامو يملاسلا نيدلا رون ناك نإو ، ديدحتلا
 نيرحبلا لماع رون نب دمحم مادقتسا ىلا تدأو تروطت يتلا نامع

 ضعب رارف ىلا تدأ دق 0 م٣٩٨ /ه٠٨٢ ماع نامع ىلا هتاوقب
 يقرشو زاريشو ةرصبلاو زمره ىلا ةيرثلا ةينامعلا تالئاعلا
 ضعب لعلو 0، تارجه اهتقبس ةرجهلا هذه لعلو . (١ث٦) ايقيرفا

 رقتساو ءاسحألا ةقطنم يف ةرصبلا ىلا هقيرط يف فقوت تالئاعلا
 دوجو ناك نإو & ثرحلا ضعب تالئاعلا هذه نيب نم لعلو . اهيف

 عقت يتلا ةقطنملاو ءاسحألا ةقطنم دصقأ _ ةقطنملا هذه يف ثرحلا
 نبا انربخي ذا ، مالسالا روهظ لبقام ىلا عجري ةرصبلا ىتح اهلامش

 موي يف ةيلهاجلا يف ممت ينب عم ةعقو ثراحلا ينبل تناك هناب ديرد

 : جيلخلا : زليام ٢٥١ ٦٢٥٣.©، ص ١ ج :نايعألا ةفحت : يملاسلا نيدلارون )١٤٠(

 ص ٨٨ _ ٨٩ .

 )١٤١( ص : جيلخلا ٨٦ .

 )١٤٦٢( ج : نايعألا ةفحت : يملاسلا نيدلارون ١ ص ٢٥٩ |، ص : جيلخلا : زليام ٩٥ .
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 عضوم (فاكلا مضب) بالكلاو 0 يناثلا بالكلا مويب فرعي
 )١٤٣) ٠. ةرصبلاو ةماملا نب ءانهدلاب

 ثدح يذلا ةينملاو ةيرازنلا نيب يلخادلا عارصلا بناج ىلاو
 ةرجه ىللا يدأو ةرجهلل ثلاثلاو يناثلا نينرقلا لالخ نامع ي

 ناك ةيبهذملا يحاونلا نأ ودبي ، ءاسحألا ةقطنم ىلا ثرحلا ضعب
 انمهف بسحو ثرحلا نأ كلذ . ةرجهلا هذه يف لخد اضيأ اهل

 بهذملا وهو ، ةينامعلا ةيبلاغلا بهذم ىلع اونوكي مل ثادحألا هذهل
 دض مهعارص يف نييرازنلا ىلا ثرحلا مامضنا لعلو 4 يضابالا

 ناك اذاف ، ةنس اوناك مهنأ ىلع ليلد نامع يف ةماع دزألاو نييئانهل
 مظعم نال ديكاتلا هجو ىلع ةنس مهف { اساسأ نييرازنلا نم ثرحلا
 ناف دزالا نم اوناك نإو & بهذملا اذه نونبتي نامع يف ةيرازنلا

 ناك يضابألا بهذملل مهءاتنا نا ىلع ليلد نييرازنلل مهمامضنا
 ذا 3 ساسألا يف ةيضابأ ريغ اوناك مهنأ ىلع لدي وأ 5 ايلكش ءاهنا

 ونبف . ةنس ةيرازنلا لك سيل هنأ اك ث ةيضابا دزألا لك سيل

 اونوكي مل ، دزألا ممص نم مهو _ لاثملا ليبس ىلع _ ىدنجلا
 امدنع ثراحلا ينب ناف كلذ ىلعو . )١٤٤( ةنُس اوناك امنا ، ةيضابأ
 ةنسلا بهذم ىلع اوناك ءاسحألا ةقطنم ىلا نامع لامش نم اورجاه
 اذه مهبهذم اوريغ مث ةيضابألا بهذم ىلع اوناك وأ ، بلاغلا يف

 وهو & ديدجلا مهنطوم يف مهتلباق ةيعاتجاو ةيسايس فورظل ةجيتن
 ةقطنم يف يضابألا بهذملا رشنب ثرحلا ءالؤه مايق مدع رسفيام
 . اهيف مهرارقتسا دعبو اهيلا اورجاه امدنع ايقيرفا يقرش

 )١٤٣( ص : قاقتشالا ٢١ .

 )١٤٤( جيلخلا : زليام ٤ ص ٨٤ ، ج . نايعألا ةيفحت : يملاسلا نيدلارون ١ ص ٢٦٤ .
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 ىلا مهترجه لبق ءاسحألا ىلا مهترجه ىعل مهدعاس دقو
 ءاسحألا فراشم ىلا دتمت تناك نامع دودح نأ ايقيرفا يقرش

 نأب لوقي نم كانه نإ لب & (١غث) نيحلا كلذ يف رطقو نيرحبلاو

 نيرحبلاب دارملاو ، ميدقلا يف ادحاو ارصم اناك نيرحبلاو نامع"
 اولاقف ‘ مهراثا يف هيلع اوهبنف ءاهقفلادنع كلذ رهتشاو ‘ ءاسحألا

 نأل . نيرحبلا نع اهط ومسب يضقي راحص ي ؤ ةعمجلا ةماقا نا

 دقف كلذ ريغ ءار يأر نإو 0 دحاولا رصملا يف د ددعتتال ةعمجلا

 تارامالاو ةيلاحلا تاليودلابو دالبلا هذه ةئزجتب ةربعالو { أطخأ
 8 يعيبطلا خيراتلا عضو لصأ نم ريغي ال كلذف ... ةيجيلخلا

 . (١ؤ٦) ““‘كلذ ىلع دهاش هسفن يخيراتلاو

 اهدودح دتمت مالسالا روهظ لبق نامع تناك ةقيقحو

 لمشي ناك يذلا ميدقلا اهموهفمب نيرحبلا دودح عم لخادتت
 انايحأ حا يسايسلا هدوفن دتمي مالسالا لبق نامع كلم ناكو 0 ءاسحالا

 (ةيع) يبنلا لسرأ مالسالا روهظ دنعو . "١٤ نيرحبلا لمشيل
 لوسر دمحم نم ”؛ هيف لوقي باتك اهنم نامع لهأ ىلا بتك ةدع

 ناك نمو نامع (دزأ) دسأو نامع كولم نييدسألا هللا دابعل هللا

 دوجو ىلا اضيأ ةراشالا درتو 3 )“١٤( ثحلا ..... نيرحبلاب مهنم
 نامع دزأ نأ ىلع لدي امم & )“١٤( يريونلا دنع نيرحبلا يف "

 راجت وأ نيميقم وأ نيرجاهمك ةميدقلا نيرحبلا يف دوجو مهل ناك
 )١٤٥( ص ، برعلا ةريزج : يركبلا ٣٨ & ج : نودلخ نبا ٢٣ ص ٦١٢٢ .

 )١٤٦( ص : ناونعلا : يبايسلا ملاس ٨ } ٩ ، ملكتي خيرات نامع : فاسع يجانو يملاسلا دمحم 3

 ص ١٧ .

 )١٤٧( ج : باسنألا : يبتوعلا ٢! ص ٢٤٦ .

 )١٤٨( ج : يشعالا حبص : يدنشقلقلا ٦ ص ٢٨٠ .

 )١٤٩( ج : برالا ةياهن ٢١ ص ٩٥٥ .
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 كلذلو . روصع نم كلذ ىلت اميفو () لوسرلا رصع ذنم
 نيتلودلا رصع يفو ةدشارلا ةفالخلا رصع يف لخدت تناك نامع ناف

 تحت ، ةرصبلاو ةمامبلا عمو { ةميدقلا نيرحبلا عم ةيسابعلاو ةيومألا

 ضعب تاكرحت نإف كلذلو . ١٢٠ ةفيلخلا هنيعي دحاو لاو مكح
 ايداع ارمأ ناك ءاسحألا ةقطنم ىلا نامع نم ثراحلا ةليبق نوطب
 دودحلا هذه لظ يفو & كرتشملا مكحلا اذه لظ تحت ادج ايعيبطو

 لصتت نامع تناك ذا . نادلبلا هذهو نامع نيب ةلصافلا ريغ

 ناو ، يفارغج وأ يعيبط قئاع نود ايربو ايرحب اهفلخ امو نيرحبلاب
 لامرلا ةبلغ ببسب لضفملا قيرطلا وه ناك يرحبلا قيرطلا ناك

 اذه لوح ةميقملا لئابقلا عزانت ببسبو يربلا قيرطلا ىلع
 . )١١١( قيرطلا

 يف تضرعت نامعو ءاسحألا ةقطنم نأ كلذ ىلا فاضي
 فورظل ايقيرفا يترش ىلا ءاسحألا نم ثرحلا اهيف رجاه يتلا ةرتفلا
 ثرحلا ضرعت ءاسحالا يفف . ةهباشتم لقالا ىلع وأ ةدحاو ةيخيرات

 ةنس بلاغلا يف اوناك ثرحلا نأل ارظن { ةطمارقلا داهطضال كانه

 يفو . )"٨'( ةعيش مهنأ نوعدي وأ نيفرطتم ةعيش ةطمارقلا ناكو
 © تارم ةدع ةطمارقلا وزغو داهطضال اضيأ اهلهأ ضرعت نامع
 يتلا ةرتفلا يهو © ةرجهلل ثلاثلا نرقلا ةياهن ليبق اهالوأ تناك

 رطيس تقولا كلذ يفف . ايقيرفأ يقرش ىلا ثرحلا اهيف رجاه
 ٨ ج . ٤٥٩ . ٤٦٠ ، ٤٦٥ ص ٧١ ج ٦٢١٧. ص ٥ ج . ٤٧٩ ص ٤ ج : يربطلا )١٥٠(

 ص ١٣٤ . ١٤٩ . ١٥١ .“ ١٦٣ . ١٦٦١ ، ج : ريثالا نبا ٦٢ ص ٤٤٩ } ٥٠٠٨ . ج ٦١

 ص ٤٩ . ٩٤ . ١٠٩ . ج : نودلخ نبا ٥ ص ١٦١ ، ٢٧٧ ٤٥٠١٠ } ٤٦١ .

 )١٥١( ص : يرخطصالا ٢٦ ، ص : يركبلا ٤٦ |، ص : يسيردالا ٦١ .

 )١٥٦() . 89م. , . ,
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 دعب اميف اهمظعم ىلع اورطيس اك ، نامع نم ءزج ىلع ةطمارقلا

 . )١٠٣( ةرجهلل عبارلا نرقلا نم لوالا فصنلا تارتف ضعب ف

 مه ثرحلاو . ةدحاو ةقطنملاو ‘ ةدحاو ةيخيراتلا ف ورظلاف

 يه ايقيرفا يقرش ىلا مهترجه نكت مل و ، لصالا يف نامع ثرح
 فرعي امم تارم ةدع ةقطنملا هذه لا اورجاه دمف &( ةديحولا ةرجهلا

 . ١٥٤ ةثيدحلاو ىطسولا روصعلا يف كلذو © نامع ةنطلسب نآلا
 يماع نيب تعقو دقف نآلا ثيدحلا اذهب اهدصقن ىتلا مهترجه امأ
 مهل ةطمارقلا داهطضا ببسب م٣١٩٦٩ /ه١٠٣ ، م٣٠٩ /ه١٩٢

 اوناك نيذلا دوسلا دونجلا وا ج ونزلا نم هوعمس ام ببسبو 0 انلق ك

 تاريخ نم ةديدجلا ضرالا يف دج وي ناك امع ةطمارقلا شيج

 ديعس هققح امع لاحلا ةعيبطب مهعماسم لا لصو املو ئ رامتو

 امم 0 حاجن نم اهيلا امهت رجه دعب حملا دالب يف نايدنلجلا ناميلسو

 ةلود وا نطو ةماقا ةينب اهيلا ةرجهلل ةعقبلا هذه نوراتخي مهلعج

 . (٧١٭“) ناميلسو ديعس رثأ نيفتقم كانه مهل

 سأر ىلع ثرحلا نم ةوخا ةعبس ماق فادهألا هذهل اقيقحتو
 نيرجاهملاو نيبراحملاب ةئيلم ةمخض نمس ةثالث ف اوتاو ئ مهتريشع

 ىلع ةليوط ةيرحب ةلحر دعب اولزنو ءاسحالا اوكرت نيذلا نيرخالا
 ٠ ريصق تقو لالخ لحاسلا اذه اولتحاو ‘ لاموصلاب ردانب لحاس

 ةلكشم مهتهجاو دقف ةنس اوناك املو © ةسبم ىتح مهذوفن اودمو

 ةرجه يه . ةقباس ةرجه نولثمي اوناك نيذلا نيدوجوملا ناكسلا

 , . , م. 89. 6 ١٤٩ ص : يرخطسألا )١٥٢٣)

 ةيقيرفالا ةراقلا طساوأ ىلا ثرحلا تارجه : نوزيم دنارج تيلوك 0 ١٩١ ص : يريغملا )١٥٤(
 . ٤ - ١٤ ص . ما ٩٨٤ ةنث } ثارتلا ةرازو { طقسم

 , . , . 90. )١٥٥)
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 ايسح ددجلا نيرجاهملا ةيديزلا ءالؤه مواق دقو 3 ةيديزلا ةعيشلا
 ٠ مهعالق اومدهو مهيلع اوبلغت ثرحلا نكلو ئ ةمواقملا مهتعس و

 ةيدوا لخاد ىلا كرحتلا ىلع مهوربجاو { مهتانطوتسم ىلع اولوتساو
 ىلع ةديدج اندم ثرحلا ىنبو . يليبش يبيولاو ابوج يرهن

 . »`0١١ كانه مهتلود اوسسأو © لحاسلا

 لحاس ىلع ثرحلا اهانب ةيبرع ةنيدم لوأ وشدقم تناك دقو
 ماع يلاوح ة وارب ةنيدم اهتلتو { ٧ . ٩م )١٠٧( /ه ٩٥ ٢ ماع ردانب

 & ةكرم يه ةثلاث ةنيدم اضيأ اونبو { )}“}٠( م٥٧٠٦ /ه٥٦٣
 اجنلا و ئ ة وافرق لثم ىرخا اندمو عضاوم ىلا رداصملا صعب ريشتو

 اتلد برق ةكاشو ‘ يزوعأو { ادنام ةريزج ف ادنام و 0 ةنوذبو

 ةريزجو خيش ردنكو بيلج ندم مهدهع يف ترهظ اك 7 انات رهن
 { ةتوافتم تاونس يف ندملا هذه ثرحلا ينب . )١٥٩( خيش راد

 مودق دنع وشدقم ةنطلس ماكح ناكف ، ىطسولا روصعلا تارتف
 نيذلا ةعبسلا ةوخالا ةلالس يأ ثرحلا ةلالس نم نييلاغتربلا
 ىلا اهوصاب دوعت رئاشع عبس مويلا ىتح اهيف نإ لب 3 اهوسسا

 داليملل رشع سداسلا نرقلا يف تناك ةوارب نآ امك ، ةعبسلا ةوخالا

 ةعبسلا ةوخالا ءالؤه ىلا مهلوصاب نودوعي اخيش رشع انثا اهمكحي
 . )}١٦٠( اضيأ

 : 6, , 85. {| ٨٤ |] ٨٥ ص : نايج )١٥٩٦(

 . ه٦٩٢ ماع يف وشدقم ءانب لعجي ، ٤٣٦ ص ٢! ج : زتم مدآ ،| ٩٤ ص : نايج )١٥٧(

 . ٨٥ ص : نايج )١٥٩٨(

 )١٥٩( ص : دومحم نسح ٣٩٨ { ص : نايج ١٨٤ .

 )١٦٠( ص : نايج ٨٥ { . 85ح : . , م
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 ةيوق ةنطلس وشدقم تراص ةمكاحلا ةرسألا هذه دهع يفو
 { اهب طيحت يتلا ندملا ىلعو لحاسلا نابرع ىلع ذوفنو ةكوش تاذ

 لاومالا نم اريثك مهيلع رد امم { )١٦١( بهذلا اهنم اوج رختس او

 ةديشملا لزانملا تلحف . وشدقم ريوطت يف اهنم اودافتسا يتلا

 نكاسملا لحمو ] ةيبشخلا ينابملا لحم يبرعلا زارطلا ىلع راجحالاب

 ةعانص نم تناك يتلاو تاناويحلا دولجخ ىطغملا شقلا نم ةذختملا

 يتلا قباوطلا تددعت دقو . )١٦٦( نييديزلا نم نيلوالا نيرجاهملا

 سمخ وأ اعبرأ تحبصأ ىتح ثرحلا اهانب يتلا لزانملا اهنم تنوكت

 يف وشدقم ةورث تمن اك & ٤٣٣ ١م )١٦( /ه٧٣٨ ماع يف قباوط

 عيمجل ةمصاع ةباثمب ةنيدملا هذه تحبصأ ىتح اسوسحم اومن مهدهع
 دتمت تناك يتلا ىرغصلا ةيبرعلا ميلاقألل ازكرمو ث ةرواجملا دالبلا
 وشدقم ىلع درت سانلا عومج تناكف ، ءيطاشلا لوط ىلع رشتنتو

 عماجلا اهدجسم ف نوعمتجيف لحاسلا ىلع تعشنا يتلا ندملا نم

 زكرم ةيمها ىلع لدي امم 3} )١٦٤( ةعمجلا ةالص نودؤي ثيح

 تربتعا ىتح 0 اعيمج لحاوسلا ناكس دنع يفاقثلاو ينيدلا وشدقم

 اذه برع لك ىلع ةديسو © هلك مزلا لحاسل ةيفاقنلا ةمصاعلا

 تماق املو { )©١٦( ذوفنو ةوق نم هيلا تلصو امل ةجيتن لحاسلا

 ةنيدملا هذه تناك دقف .. مالسالاو ةبورعلا رشن يف ماه رود نم هب

 ةضهنلا ةبتكم { ةيمالسالا ةراضحلاو يمالسالا خيراتلا ةعوسوم : يبلش دمحأ ، ٨٥ ص : نايج )١٦١(
 . ٢٩٥ ص ٦١ ج ٤3 م ١٩٨٢٣ ةنس ةعبارلا ةعبطلا { ةيرصملا

 )١٦٢( ص : نايج ١٨٣ .

 )١٦٣) ص : قباسلا عجرملا ٢٥٨ .

 )١٦٤( ص : قباسلا عجرملا ١٨٤ _ ١٨٥ .

 )١٦٥() ص : دلونرأ ٢٧٨ ©{ . & , 0. , 21م
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 ةبورعلا يرايتل نيذفنم مهأ لامشلا يف ةيلاموصلا عليزو بونجلا ي
 © يقيرفالا نرقلا ةقطنم ةيقب ىلا لاموصلا اقرتخا نيذللا مالسالاو

 . )١٧٦( ديعب دمأ ذنم ةقطنملا هذه مظعم مالسالا داس ثيح

 8 لحاسلا ىلع ةنيدم ىوقأ اهئاشنا ذنم وشدقم تلظ
 اذه ىلا يلع نب نسح ةدايقب نورجاهملا نويزاريشلا لصو امدنعو
 اولزني نأ اوعيطتسي مل 3 اهئانب نم اماع نيعبس يلاوح دعب لحاسلا
 ىلا ابونج اوهجتاف . اهومطخ نأ اوعيطتسي ملو ك ابيف

 نوفلتخي اوناك وشدقم لهأ نأل كلذ اولعفي مل و 3 “١٦( ةولك
 اوناك نويزاريشلا ددجلا نودفاولاو ةيعفاش مهف & بهذملا يف مهنع

 ةبعص اهلعج نيصحتو ةوق نم ةنيدملا هذه هيلع تناك امل لب { ةعيش
 مهدعب اوتأ نيذلا نم مهريغ ىلعو ددجلا نيدفاولا ءالؤه ىلع لانملا
 . )١٦( نييلاغتربلا نم

 يف نويزاريشلا ءالؤه اهماقأ يتلا ةولك ةنطلس راهدزا دعبو
 جزلا ةيروطاربما مسا نويبروألا باتكلا اهيلع قلطأ يتلاو بونجلا
 يه تناكف 0 اهتوقب وشدقم ةنطلس تظفتحا ، ةدوصقم ةغلابم يف

 رشع سماخلا ىلا رشاعلا نرقلا نم لحاسلا ىلع نيتنيدم مهأ ةولكو

 ىلع طلستت نأ اهتمظع جوأ يف ةولك عطتست مل و { )٠٦( داليملل
 هناطلس دم يذلا ةولك مكح مظعأ ناميلس عطتسي ل و ©} وشدقم

 لب ، )‘١٧( وشدقم ىلع طلستي نأ لحاسلا عاقب نم ريثك ىلع
 عليزلا يملسم نيب ةيسايسلا تاقالعلا : ميلحلادبع دمحم بجر © ١٨٤ ص : ةريقنلا دمحم )١٦٦(

 . ٦٧ - ٧٧ ص { ما٥٨٩ ةنس 0 ةيبرعلا ةضهنلا راد 3 ىطسولا روصعلا ف ةشبحلا ىراصنو

 )١٦٧( ص : : قباسلا عجرملا ٣٧٨ . ٣٧٩ . .87 . , . ,

 )١٦٨( ج : عجرملا سفن : يبلش دمحأ ٦ ص ٣٩٦ .

 )١٦٩( . : . , . 11م & , 0. , . 21, ن

 )١٧٠( ج ، عجرملا سفن : يبلش دمحأ ٦ ص ٣٩٦١ .
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 نرقلا فصتنم يف ةوقلاو ىنغلا يف ةولك تسفان ةنيدم دجوت مل هنإ

 ١ كلذ دعب اهتوقب تظفتحا يتلا وشدقم الا داليملل رشع عبارلا

 ىتح اهزكرم دعتست مل و ، خيراتلا كلذ ذنماعيرس ةولك توه انيب
 ربكأ وشدقم هيف تناك يذلا تقولا يف & نييلاغتربلا مودق

 رشع سماخلا نرقلا يف لحاسلا ىلع رارقتسا زكرم مظعأو
 . (١ا١٢٧) داليملل

 لجمألا ةليبق ةرطيس نم وشدقم ةنطلس هل تضرعتام مغرو
 امدنع اهناطلس ناك ثيح اهيلا ةطوطب نبا مودق لبق ةيلاموصلا

 خيشلا نب ركبابأ ىمسيو . ةليبقلا هذه ىلا يمتني اهراز

 اضراع ارمأ ناك ةرسألا هذه ةرطيس نأ ودبي هنأ الا & )٧٧٢٢( رمع

 رفظملا ةرسأ نم اهماكح اودجو اومدق امدنع نييلاغتربلا نأ ليلدب
 ةدم لوطل ارظنو . لوقلا قبس اك اهوسسأ نيذلا ثراحلا ينب نم

 لئابقلا نم ريثك بيرعت يف اهدهج تلذب دقف ةرسألا هذه مكح
 مهيديأ ىلع مالسالا يف تلخد يتلا ةيلحاسلا ةصاخو ةيلاموصلا
 مهأ نم تناك يتلا نارجألا ةليبق ةصاخو لئابقلا هذه نأ كلذ
 نيب ةنئاكلا يضارألا يف مقت تناك يتلاو ةيلاموصلا ةيوهلا لئابق
 تناك . ةليش مساب نآلا ةفورعملا دالبلاو يبونجلا بجلا ىرجم
 تناك امل ةجيتن © ةنسح تالص ةيثراحلا رفظملا ةرسأب اهطب رت

 تناك يتلا وشدقم عم اهتراجت قاطن عاستا نم ةليبقلا هذه هديفتست
 بلج ىيف لاعفلا رصنعلا مه نارجألا ناكو © مل ةحوتفم اهقاوسأ

 نوكلتمي اوناك ذا ، ةيلحاسلا ةيبرعلا قاوسألا ىلع ةدراولا عئاضبلا

 م & , 0. , م. 19, 21. )١٢١١(

 . . ٢٨٠ ص ١ ج : ةطوطب نبا )١٧٢(
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 تافاسملا برقتو لاقتنالا مهف لهست تناك يتلا لامجلا
 . )١٧٣( ةديعبلا

 يف اهرامث ىتؤت نأ دبال ةيراجتلا تاقالعلا هذه نأ كشالو

 ةيلاموصلا لئابقلا نم اهريغو:ةليبقلا هذه نيب ةبورعلاو مالسالا رشن

 ءاشنا نم ترغكأ يتلا ةيمالسالا وشدقم ةنطلسب تلصتا يتلا
 هيلع دجسم اهنم & ةدع دجاسم اهنم انل يقب يتلا عم اوجلاو دجاسملا

 لبق يأ . ما ٢٩ /ه٧٣٦ ةنس وهو هسيسأت خي رات نيبت ةباتك

 اذه لعلو . (٢١ث) نامزلا نم نرق وحنب اهب ةطوطب نبا روزم
 يلاوح ذنم وشدقم يف ينب يذلا زيزعلا دبع دجسم وه دجسللا
 يف .اهترز انيح وشدقم يلاهأ ضعب كلذب ينربخأ اك ماع ةئامعبس
 تاساردلل يلودلا رمتؤملا لامعأ يف ةكراشملل م٨/٦/٩٨٩١
 تمق امل اهنم اريدقت ةرهاقلاب لاموصلا ةرافس نم ةوعدب ةيلاموصلا
 هنأ رظنلل تفلملاو . عليزلاو لاموصلا نع باتك فيلأت نم هب
 بوتكم دهاوش اهولعت يتلا رباقملا ضعب دجسملا اذه راوجب دجوي

 ز يموزخملا هلوش دمحم يلع جاح موحرملا ربق اذه : اهادحا ىلع

 عوبر موي ء ىلوالا يدامج رهش هتافو ناك 3 ةنس ٩٠ هرمعو

 ةرابعلا هذه نم ظحاليو ..‘‘م٩٦٩١ هيلوي قفاوم ه ٩

 يبرعلا بسنلا ركذ ىلع صرحلاو جحلا ةضيرف ءادأ ركذ ىلع صرحلا
 . مالسالاو ةبورعلاب امئاد نييلاموصلا قلعت ىدم ىلع لدي امم

 ةعئار ةيمالسا ةروص اناطعأو دالبلا. هذه ةطوطب نبا راز دقو

 مرك ىلاو اهدجاسم ةرثك ىلا راشأ دقف 2 اهيف ةايحلا هيلع تناك امل

 . ١٨٣ |] ١٨٤ ص : نايج )١٧٢٣(

 . ١٨٣ ص : ةريقنلا دمحم ، ١٨٦ ص : قباسلا عجرملا )١٧٤(
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 اك { ”“١٨٢© مهلاومأ ىلع ةظفاحملاو راجتلل مهلابقتسا نسحو اهلهأ
 نأو © خيشلا بقلب مهناطلس اوبقلي نأ نييشدقملا ةداع نأ ىلا راشأ
 نييلحملا نييلاموصلا نم هنوك مغر يبرعلا ناسللا فرعي خيشلا اذه

 { يلاهألا نيب ةيبرعلا ةغللا راشتنا ىلع لدي امم ، اوملسأ نيذلا

 ةبلطلل راد كانه ناك ثيح ا ةيمالسالا ةفاقثلا راشتنا كلذكو

 خياشملاو ءاملعلا نم ريثك نيدلا مولع مهميلعت ىلع موقي ناك نيذلا

 لدي امم ، )١٧٦( وشدقم ةنطلس يف ف ناكم ىمسأ نولتحب اوناك نيذلا

 شيور مهروص اك ةازغ ثرحلا نكي مل كلذ ىلعو
 ذإ 0 ةفاقثو ةراضح ةاعد اوناك لب يطا× يفريم وأ ح

 اولوحو 7 ةيفاقثلاو ةيسايسلا ةيحانلا نم لحاسلا ىلع اورطيس مهنأ

 يسايسلا مهريثأت ةوق ىدم ىلع لدي امم ، مالسالا ىلا اعيمج هناكس

 ةلبق مهدهع يف وشدقم تحبصأ ىتح . )١٢٧( ينيدلاو يفاقثلاو
 . هلك لحاسلا ىلع نيملسملا راظنأ

 ةيمهألا هذه ةيثراحلا ةرجهلل مث ةينادنلجلا ةرجهلل ناك اذاو
 كانه نراف ، كانه مالسالا راشتنا خيرات يفو 5 ايقيرفا يقرش خيرات يف

 ةنهابنلا ةرجه يهو « دزت ل نإ ةيمهأ لقتال ىرخأ ةرجه

 . نيينامعلا

 )١٧٥( ج : ةطوطب نبا ةلحر ١ ص ٢٧٩ .

 )١٧٦( ج : قباسلا ردصملا ١ ص ٦٢٨٠ “}{ ٢٨١ .

 )١٧٧() . : . , 87, , : . , 228ح
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 يف اهرثأو تاب ىف يف مهتنطلسر ةفهابنلا ةرجه _ ج

 _ : مالسالا رسي

 يف ايقيرفا يقرش لحاس ىلا نامع نم ةرجهلا هذه تثدح

 تنوك ثيح داليملل رشع ثلاثلا /ةرجهلل عباسلا نرقلا لئاوأ
 لحاسلا اذه نم ريبك رطش مكح تلوت ةديدج ةيمالسا ةنطلس

 ماع ىتح ةدوجوم تلظ تاب يف ةيناهبن ةنطلس تمافأو
 نامع يف دزالا نم كيتعلا نم موق ةنهابنلاو . )}١٢٨( م ٦١

 ىضوفلا تبد نأ دعب كانه ةطلسلا ديلاقم ىلع اولوتسا دق اوناك
 مكحو ث نيتمصاختم نيتفئاط ىلا نوينامعلا مسقناو دالبلا ين

 مهتلود تماق ثيح ماع ةئامسمخ يلاوح غلبت ةدم نامع ةنهابنلا

 ئ م١ ٠٦ ٥ه/ ٢ ١ ١ ماع وأ 2 ٠٦ ١ /ه ٥ . . ماع كانه

 ةلود تماق امدنع ةرجهلل رشاعلا نرقلا ةياهن ىتح ترمتساو

 . )١٧٩( م٥١٦١ /ه٤٢٠١ ماع ذنم نامع مكح يف ةبراعيلا

 ةوقلا نم راوطأب ترم دق نامع يف ةيناهبنلا ةلودلا نأ ودبيو
 لوألا روطلا ناكو ، مكحلا ىلع يلخادلا عارصلا ببسب فعضلاو
 { ةنهابنلا كولم دحأ ةرجهب يهتنا )‘٨٨( نامزلا نم نرق ةدم لمشي

 )١٧٨( لوألا يمالسالا يفارغجلا رمتؤملا ثوحب نمض ثحب ، برعلا ةلاحرلاو نويفارغجلا : يكز نمحرلا دبع ©
 ج 0 م٤٨٩١ ةنس ، ضايرلا ٣ ص ٣٦١ ، دمحم ةمجرت { رابجنز ماكح نويديعسوبلا : يسرافلا هللا دبع

 ةيناثلا ةعبطلا ، ثارتلا ةازو { طقسم 0 هللادبع نيمأ 4 ١٩٨٦ ص ث ١٣٢١ _ ١٢٤ .

 )١٧٩( لوألا يبروألا عسوتلا رصع يف ةيبرعلا تارامالا خيراتل ةسارد : يبرعلا جيلخلا : مساق ايركز لامج ،
 ةنس آ يبرملا ركفلا راد ١٩٨٥م ٤ ص ١٦٦ .] ص : فاسع يجانو يلاسلا دمحم ١٤٩ ، ملاس

 ص : ناونعلا : يبايسلا ٦٥٥ ©{ ٢٦٨ .

 )١٨٠( ص & م٩٧٩١ ةنس رصم آ رماع معنملادبع قيقحت { رابجنز خيرات ين رابخألا ةنيهج : يريغملا ديعس ٩٠ 6
 يبرعلا جيلخلا : مساق ايركز لامج ٤ ص ١٢٦ ، ص : ناونعلا يبايسلا ملاس ٢٦٢ ٢٦٥ .
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 ىلا يناهبنلا رفظم نب ناميلس نب ناميلس لاوقألا حجرأ ىلع وهو
 مأ ارارف ةرجملا هذه تناكأ يردنالو . ايقيرفا يقرش لحاس
 نم جوزت كلملا اذه نأ دومحم نسح روتكدلا ركذي ذإ 5 ارايتخا
 هطالب لقن مث ، (تاب) ةتب مكاح قاحسا ةنبا يه ةيليحاوس ةريمأ

 ةنيدم يف ةيناهبنلا ةرسألا تسس ًأتو ، ايقيرفا قرش ىلا

 . )١٨٢( نامع نم رف هنأ ىرخأ عجارم ركذت انيب { )١٢٨( تاب
 ةمكاحلا ةرسالا لخاد عارص نع اجتان ناك رارفلا اذه نأ ودبيو

 يتلا ىرخالا ةيسايسلا ىوقلا نيبو اهنيب مادص نع وأ 3 اهسفن
 رمتسا دقو . نامع جراخ وأ نامع يف ةحاسلا ىلع ةدوجوم تناك
 نع عجارملا انل هيكحت اميف ةرجهلل عباسلا نرقلا لاوط مادصلا اذه

 موجه مث © م٢٥٢١ /ه٥٦ ٠ ماع نامع ىلع زمره ريمأ موجه
 نب نالهك عم سيرلا دالوأ مادص مث ، اضيأ اهيلع زاريش ماكح

 مزهنا ثيح رقعلا ةعقوم يف م٦٧٢١ /ه٥٧٦ ماع ناهبن نب رمع

 ضعب ةرجه للا ىدأ امم { )١٨٣( تابتكملاو بتكلا تقرحأو دنجلا

 . اهجراخ ىلا نامع لهأ
 نب ناميلس نب ناميلس وهو نامع كولم دحأ رجاه دقو

 تقو ذنم (نآلا اينيك يف) ومال ليبخرأ يف تاب ىلا يناهبنلا رفظم

 .(٨١ه‘}م٤٠٢١ وأ م٣٠٢١ /ه١٠٦ وأ ٦٠٠ ماع ىلا دوعي ركبم
 )١٨١( ص : دومحم نسح ٣٩٩ .

 )١٨٦( ص ء رابجنز ماكح نويديعسوبلا : يسرافلا حلاص هللادبع ١٢٣٠ .

 )١٨٣( ص : دادم نبا ٣٨ ، ص : فاسع يجانو يملاسلا دمحم ١٥٠ .

 )١٨٤( ص : دومحم نسح ٣٩٩ ص : ةريقنلا إ ١٠٢  0رصاعملا خيراتلا ين ايقيرفا : خيشلا يمينغ تفأر . د ،

 ص ، م٦٨٩١ ةنس ةرهاقلا { ةفاقثلا راد ٣٢٨ ، مالسالا راشتنا ةكرح روطت : سيدسلا يلع نمحرلادبع

 ص ض ضايرلا } ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر ؛ نيديعسوبلا ةلود لظ يف ايقيرفا قرش يف ١٠ .
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 ةرجه نأ ىرخأ عجارم تركذ انيب ، عجارملا مظعم ركذت اميف

 3 ةديدع نورقب كلذ دعب تناك امناو ه٦ ٠ ٠ ماع نكت مل ناميلس

 /ه٥٩٨ ماع وأ م١ ٤٨٧ /ه٣٩٨ ماع وهو اددحم اخيرات اه لعجتو
 اننأ ريغ . >}‘١٨( مكحلا ىلع ىلخاد عارصل ةجيتن & ما ٤٩١

 وحنلا اذه ىلع تثدح ول ةيناهبنلا ةرجهلا نأل ريخألا يأرلاب ذخأنال
 اهنع ملكت ةيناهبن ةنطلس مايق رذعتل ، رخأتملا تقولا كلذ يفو
 ثيح نييلاغتربلا مودق مايأ ةدوجوم تناكو ث اعم نييأرلا باحصأ
 يف اهمكح ركب ابأ ىمسي ناطلس اهل ناك لب ، مهمودقب تبحر

 لبق يأ . م١ ٥٥ ٨ه/ ٤٥١ ىلا م١٦٢٤١ /_ه٨ ٢٤ ماع نم ةرتفلا

 هدنفن يذلا يناثلا يأرلا باحصأ هيلا راشأ يذلا خيراتلا
 {. )١٨٦( نالا

 يلعف دوجو اهل ناك ةيناهبنلا ةنطلسلا نأ حجرن كلذلو

 اهمايق ذنم ةليوط تارتف يف ايقيرفا يقرش لحاس ىلع ميظع ناطلسو
 ةياهن ىتحو 3 داليملل رشع ثلاثلا /ةرجهلل عباسلا نرقلا ةيادب يف
 نأ نم رابخألا ةنيهج بحاص هلاق امب دتعيالو ، ىطسولا روصعلا
 يأ & نييواتبلا نم اوناك 55 /ه٨ ٩٥ ماع لبق تاب نيطالس

 ارجح دجو هنأو { ةنهابنلا نيرجاهملا نم اوسيلو اهسفن ةتب لهأ نم
 نب دمحم ناطلسلا نب رمع ناطلسلا ىعدي اناطلس نأ هيلع ابوتكم
 ةنس نابعش ١٢ نينثالا موي تام يواتبلا ركب وبأ ناطلسلا

 { ةسبممب راثالا ةرادإ يف نالا دوجوم رجحلا اذه نأو { ه ٥٠٠٠

 لامج /روتكدلا ناكو 0& ٦٠ ص ٤ يبرعلا جيلخلا : مساق ايركز لامج & ٥٥ ص : دادم نبا )١٨٥(

 نأ ٦١ ، ٦٢( ص ةيخيراتلا لوصألا ، ٣١٢ ص برعلا رارقتسا) ىلوألا هثوحب يف لوقي ايركز
 . ه١٠٦ ماع تثدح ةيناهبنلا ةرجملا

, . , . 18. ()١٨٦( 
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 نيطالس نأ ىلع ليلد هيأر يف كلذو ، (تاب) ةتب يل
 . )١٨١( اهسفن ةتب نم اوناك ةتب

 ناك ناطلسلا اذه ةافو خيرات نأل يأرلا اذهب ذخأنال نحنو

 نم لماك نرق يلاوحب ه٠٠٦ ماع يف ناهبن ينب ةرجه مودق لبق
 اوناك يريغملا مهيلا راشأ نيذلا ةتب نيطالس نأ ىلع لدي امم ، نامزلا

 نرقلا ةيادب يف نييناهبنلا مودق دنع مهناطلس ىهتنا وأ مهرمأ لاز دق
 مهملا راشأ نيذلا نييواتبلا نيطالسلا ءالؤه نأ اك . ةرجهلل عباسلا

 نيينادنلجلا ناميلسو ديعس ةلالس نم اونوكي نأ دعيال يريغملا

 وأ ٨٠ ماع يلاوح نامع نم لبق نم انركذ اميف ارجاه نيذللا

 . ةماع ةفصب ويالملا ليبخرأو تاب يفو ومال يف ارقتساو ، ه٣٨
 نيمكاح نيتيب تابل ناك هنا لاق يذلا شيور كلذ ىلا راشأ دقو

 نم مكح يذلا يدنلجلا دابع نب ناميلس تيب امهال وأ : نيفلتخم

 هلزع انيح م١ ١٧٠ /ه ٥٦٥ ةنس يلاوح ىلا م٠٧ ٠ ٨ه/ ٠ ةنس

 هسسأ يذلا وه يناثلا تيبلاو { ةولك ناطلس ريبكلا نسح ناميلس

 حبصأ ثيح « يناهبنلا رفظم نب ناميلس نب ناميلس دي ىلعا ةنهابنلا

 دقو 0 م٣٠٢١ /ه ٩ ماع تاب ىلع ناطلس لوأ ريمألا اذه
 ىتح اناطلس نيثالثو نينثا وأ نيثالث يلاوح تيبلا اذه نم مكح
 نأ نع الضف 3 )١٨٨( نييلاغتربلا مودق دنع م٦٠٥١ /ه١١٩ ماع
 ىنعم سيلف ، خيراتلا يف فورعمو فولأم ءيش ناكملا ىلا ةبسنلا
 نيرجاهملا نم سيلو يلم لصأ نم هنأ يواتب ينالفلا ناطلسلا نأ
 دعب هيلا رجاه يذلا ناكملا ىلا بستني رجاهملا نأل { نيينامعلا

 يف دجؤ هنأو

 )١٨٧( ص : يريغملا ديعس ٩٠ .

 )١٨٨( ص ةولك : ىلع دمحأ ١٣١ © .149 . , . ,
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 ريثك يف دهاشملا وه اك رصقت دقو لوطت دق نامزلا نم تارتف رورم
 . ةيمالسالا نادلبلا نم

 عباسلا نرقلا لئاوأ ذنم تاب اومكح ناهبن ينب ناف كلذ ىلعو
 & 2١٧٨٨ ةنطلس كانه مهف تماقو 3 داليملل رشع ثلاثلا /ةرجهلل

 تاراما وأ تانطلس اهتقبس دقف 0 ةيمالسالا تانطلسلا ىلوأ نكت ل

 اريبك اءزج اومكح نييناهبنلا نأ مهملا . لبق نم اهنع انثدحت ىرخأ

 نا دعب مهمكحو مهتنطلسل ارقم تاب نم نيذختم لحاسلا نم
 رفظم نب ناميلس نب ناميلس وهو ، كانه مهل ناطلس لوأ عاطتسا

 قاحسا ةنبا يه © ةيسراف تسيل } ةيليحاوس ريمأ جورتي نأ . يناه
 لاقي اك ، كلملا ثرو هتجوز قيرط نعو © نيحلا كلذ يف تاب مكاح
 نمو ، تابل يعرشلا مكاحلا حبصأف مكحلا نع هل لزانت اهدلاو نأ

 يقلأ تاب يفو . )‘0١٢ ايقيرفا قرش ىلا نامع نم هطالب لقن م
 نامع ميلقا نم مهمظعم ناك نيذلا يلاهالا هب بحر ثيح هيسارم

 . (٧١؟}}) ميركتو ةوافح لكب هولباق كلذلو
 ‘ هدافحأو هئانبأ دهع يف تعستاو ةنطلسلا هذه تمن دقو

 /ه٢٣٧ )٦٩٠ دمحأ نب يناثلا دمحم ناطلسلا دهع يفف
 ةدعب ناطلسلا اذه ماق ثيح الامش تعسوت (م١٣٢٣١ _ ١

 تاب يلامش عقت يتلا ةيلحاسلا ندملا لك اهيف عضخأ ةحجان تالمح

 نأ دقتعن انك نإو ، 0١٠٩٦ اهنم لكل اكاح نيعو وشدقم ىتح

 . ٢٩ ص ى نامع خيرات : سبليف لدنو ، ٣٩٩ ص : دومحم نسح )١٨٩(

 . ٢٩٩ ص : دومحم نسح )١٩٠(
 برعلا رارقتسا : مساق ايركز لامج ، ٣٢٨ ص : خيشلا تفأر ١٠٣. ص : ةريقنلا دمحم )١٩١(

 . ٦١ ص ٠ ةيخيراتلا لوصالا | ٣١٢ ص

 )١٩٦( ص : ماهجنمرت ٤٥ . ٤٦ .
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 /ه ٧٣١ ماع اهراز انيح ةطوطب نبا نأل هناطلسل عضخت مل وشدقم

 ناكو ، دحأل عضخيال القتسم اناطلس وأ اخيش اهيف دجو م ١٣٣١

 يف ناك هنا ةطوطب نبا لوقيو © رمع خيشلا نب ركب ابأ ىعدي
 فرعيو يشدقملاب همالكو نييلاموصلا نم يأ ةرباربلا نم لصألا

 . )١٩٣) يبرعلا ناسللا

 رمع ناطلسلا هنبا دهع ىف ابونج ةيناهبنلا ةنطلسلا تعسوت اك

 براح ثيح (م٨٥٣١ _ ١٣٣١ /ه٠٦٧ _ ٢٣٧ر) لوألا

 ابمريك رزج ىلا لصو ىتح ةولك اهيف امب ةيلحاسلا ندملا
 ةقطنملا هذه لك هل تعضخو وداجلد سأر بونج حآ

 ةجردب امهم ارطق تقولا كلذ يف نكت مل يتلا رابجنز ةريزج ادعام

 اوطعيل تاب ىلا اوتأ يدنلام ماكح نإف كلذك . اهيلا ههابتنا بذجت
 {}©ك ةثالثلا ادنام رزج ناطلسلا اذه براح :17 اهناطلسل مهالو

 تانطوتسملاو ةسبمم ةنيدم اضيأ تلخدو { واتيكو اكاتو ادنام يهو
 نب رمع ناطلسلا حبصأ اذكهو © هذوفن ةقطنم نمض اهنم ةبيرقلا
 ةيلحاسلا ندملا لك تحبصأ نأ دعب ذوفنلاو ةوقلا ةياغ يف دمحأ

 ٧٨٧! وياويكو ةسبممو يدنلامو ٥1 يزوأ لثم هترطيس تحت
 وماتاوو [ يدنلو ه ايمو ح وءاتيكو

 وداجلد سأرو ينيمغنا سأرو آک]ه ابمريكو ٧

 كلذ يف فعضلا اهباصأ دق تناك يتلا ةيزاريشلا ةولك ةنطلسو
 . )١٩٤( نيحلا

 . ٢٨٠ ص ١ ج : ةطوطب نبا )١٩٣(

 )١٩٤( ص : دومحم نسح ٤٢٨ ، ص : ماهجنمرت ٤٥ ؤ ٤٦ ، ص : يريغملا ديعس ٨٩ ، مساق ايركز لامج :
 ص © برعلا رارقتسا ٢٩٢ |، سماخلا نرقلا ىلا رشاعلا نرقلا نم اهتراضحو اهخيرات ةولك : دمحا ىلع دمحا

 يداليللا رشع ٠ ةرهاقلا ةعماج _ ةيقيرفالا تاساردلاو ثوحبلا دهعم . ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر

 ةنس ٩٨٢ ص ‘ ما ١٣٢ { ص ١٢٣ .
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 نم اريثك ىلعو ندملا هذه ىلع ةنهابنلا ةرطيس ترمتسا دقو
 ثلاثلا نينرقلا لاوط ةماع ةفصب ايقيرفال يقرشلا لحاسلا ءازجأ

 لثم ققحت نأ ةولك تعاطتساو ، (١؟}“) داليملل رشع عبارلاو رشع
 اذه نأ حجرن انك نإو ، )٢٢٦( رشع سماخلا نرقلا يف ذوفنلا اذه
 لازال ناك تاب نال & نرقلا كلذ فصتنم دعب الا نكي مل ذوفنلا

 عبرلا يف هنأ ليلدب لحاسلا نم يبونجلا فصنلا ىلع اهناطلس اه
 اوعاطتسا دق ث ةولك يف ءارزولا ناك ، روكذملا نرقلا نم لوألا
 نونيعي نيذلا مه اوحبصأو . اهيف ةطلسلا مامز ىلع اوضبقي نأ

 اوماقو ةولك ىلا اوبهذ نييدنلاملا ضعب نإ لب ، مهنولزعيو اهنيطالس
 ديدجلا ناطلسلا نيعو 3 يناويسيك يف اورقتساو اهناطلس ةيحنتب
 لوقي ايسح مهعم ابرح لعشي مل و ، يضاقلا ةفيظو يف مهدحأ
 . )١٩٧١( يليحاوسلا ثارتلا

 ناك ثيح كلذ دعب رمتسا يدنلاملا ذوفنلا اذه نأ ودبيو

 ماع ةولك ىلا لصو انيح اماج يد وكساف عم تاضوافملا دفو
 © هلصأ ررقتي مل يذلا ريمألا ادع اميف نييدنلاملا نم نوكتي ما ٤٨

 هذه نم ناك ث ةولكل يبرعلا خيراتلا فلؤم يأ ، هسفن فلؤملاو
 نيخرؤملاو باتكلا ضعب ريشيو . هتدلاو ةهج نم ةيدنلاملا ةلئاعلا

 امبر ، ةولك نم بناجأل تيطعأ يتلا فئاظولا هذه نأ ىلا نيثدحملا
 ىلع تاب ةنطلس نم طغض ىلا _ يليحاوسلا ثارتلل اقبط _ عجرت
 تازايتمالا هذه ىطعت نأ ردانلا نم هنأل 5 ةرتفلا كلت يف ةولك

 نمحرلادبع { ٦٢ ص ء ةيخيراتلا لوصألا : مساق ايركز لامج ، ٤٢٨ ص : دومحم نسح )١٩٥(

 . ١١ ص : سيدسلا

 )١٩٦( ص : دومحم نسح ٤٢٨ .

 ٧( ص : ىلع دمحأ ٩٢ 0 ٩٤ _ ٩٥
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 ىلا اضيأ نوريشي اك . يجراخ طغض كانه نكي ملام بناجأ ىلا

 يدنلام ىلع تاب اهتضرف يتلا ةرطيسلا هذه وأ ةوزغلا هذه نأ

 تمت يتلا ىلوالا اهوزغ نم ارثا ىقبا تناك تقولا كلذ يف ةولكو

 ءاروام ىلا ابونج لحاسلا تاب تزغ انيح م٩ ٠٧٤/ . ماع

 ريزولاو ريمالا يتفيظو لعج نم اهتنكم ةريخالا ةوزغلا نال ، ةولك
 كلذ يف تابل عضخت تناك يتلا يدنلام نم نينطوتسمل ةولك يف

 . (١؛٨) نيحلا

 يتلا ةيلامشلا لحاوسلا ناكس نم تاعومجم نأ ودبيو

 بونجلا وحن اهترجه تأدب دق ةيناهبنلا تاب ةنطلسل عضخت تناك

 ةرطيسلا نم تنكمتو ، م٠٠١١ /ه٩٤ ٤ ماع ىلا دوعي تقو ذنم
 عسوتلا اذه ةنهابنلا مكح معد دقو 3 ةيبونجلاو ىطسولا قطانملا ىلع

 ةوقلا يه تاب يف مهتلود تراص امدنع ةصاخو بونجلا وحن
 . )١٩٩( داليملل رشع عبارلا نرقلا فصتنم ذنم يربكلا

 اوعاطتسا نييناهبنلا تاب نيطالس نأ ىلا هلك كلذ نم صلخن

 يقرش لحاس نم يبونجلا ءزجلا ندم مظعم ىلع مهترطيس اوضرفي نأ
 فرعي ضاق وأ لماع مه تعضخ ةنيدم لك يف مه ناكو 0 ايقيرفا
 رصقلل وأ بميلل عضاخلا ىنعمب ] بموجام مساب

 تاب يف ]نسطط ىروشلا راد تناكو . )‘:٠}!&( تاب يف يكلملا

 تعضخ يتلا دالبلا لك مكحت تناك يتلا ةيزكرملا ةموكحلل ارقم

 وأ يداموف اناوب يليحاوسلا بقللا اوذختا نيذلا نيطالسلا ءالؤهل

 . تاحفصلا سفنو قباسلا عجرملا )١٩٨(

 )١٩٩( ص : ماهجنمرت ٤٢ } ٤٣ | ٤٥ .

 )٢٠٠( ص : دومحم نسح ٤٢٧ ، ص ث عجرملا سفن : يلع دمحأ ٢٣ ، شماه )٢( ص ١٣٣ .
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 يف تمن ثيح 0 ناطلس وأ كلم ىنعمب ،\ طول موف وأ يتولوموف

 . ))٠}٢( اريبك ايداصتقاو ايسايس اومن تاب ةنطلس مهدهع

 ديلاقتو ةيرادا مظنب عتمتت ةنطلسلا هذه تحبصأ دقف

 بئارضلا نيب ةمءالملا يف ةديدج ديلاقتب تدرفناو { ةحضاو ةيسايس

 ىدعتيال جاتنا ةبيرض تضرف ذا & يلاهألل يداصتقالا طاشنلا نيبو

 وأ نيقسو ىضاقتت تناك ةلودلا نأ كلذ 3 ١٠ اهرادقم

 ةلغتشم ديبعلا نم ةعامج لك اهجتنت اقسو نيرشع لك نم نيلمح
 هقفلا يف روشعلاب ةفورعملا ةبيرضلا يهو ء >"٠"( ةعارزلاب
 يف حملا لحاس نم ةريثك عاقب يف ةعارزلا تلخد اك . يمالسالا

 برعلا اهعرز يتلا تاتابنلا نم ريثك رهظو 3 يناهبنلا مكحلا ةرتف

 ةيبرتو يعرلاب برعلا متها امك ، ركسلا بصقو لفنرقلا لثم كانه
 . )٦©!٢( قطانملا هذه يف لبالا ةيبرت اولخدأ اك مانغألاو ةيشاملا

 تاب ةنطلس راهدزا دهع يف ةيراجتلا ةكرحلا تطشن دقو

 لحاسلا ىلع دفاوتو 0 يقيرفالا قرشلا يف ريبك دح ىلا ةيناهبنلا
 . نوملسملا دنهلا راجت كلذكو 3 اهريغو نامع نم برعلا راجتلا

 ايقيرفا قرش يف ةرفاوتملا تالصاحلا لقنب راجتلا ءالؤه لمع دقو

 رصم يف ةيبرعلا قاوسألا ىلاو يدنهلا طيحملا ىلع ةلطملا نادلبلا ىلا

 نع 70 ٨مكط شرام وز لقنيو . )٠٤}"( قارعلاو ماشلاو
 ىذلا اع 1٨٨ 0 آ!8] باتك بحاص آ]٨٨6) دناجيتس

 . ١١٧ ص : يسرافلا ةللادبع ، ٨٩ ص : يريغملا ديعس { تاحفصلا سفنو نيقباسلا نيعجرملا )٢٠١(

 )٠٢ ٢) ص : دومحم نسح ٤٢٦٧ .

 )٢٠٢( ص : خيشلا يمينغ تفأر ٢٢٩ .

 )٢٠٤( ص برعلا رارقتسا : مساق ايركز لامج ٣١٣ | ص ء ةيخيراتلا لوصألا ٦١٢ .
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 يذلا تاب نيطالس دحأ نأ 3 ةميدقلا تاب تالجس ىلا هيف دنتسا

 ناك م١ ٤٥١ /ه٥٥٨ ماع تام يذلا ركب يبأ ناطلسلا دعب مكح
 ةلودلا تحبصأ امك 0 ةراجتلاب هلاغتشال ةجيتن ىنغلاو ءارثلا مظع

 . )}٢( ءارثلا نم اضيأ ريبك بناج ىلع اهناكسو

 أشنأ دقف © ريبك يراضح روطت ءارثلا اذه نع جتن دقو
 { ةليمج ةيساحن تابمل اهيف اوعضو . ةعساو ةريبك لزانم تاب لهأ

 نودعصي وأ اهنوقلستي ةضفلاب ةنيزم تاجرد وأ ملالس اوعنص اك

 اهب نيزت ةيضف لسالس اوعنص امك ، مهررس وأ مهشرف ىلا اهيلع
 © ةصلاخلا ةضفلا نم ةريبك ريماسمب لزانملا ةدمعا اونيزو & باقرلا

 هذه رهاظم تلجت دقو 3 )٢٠٦( اهتمق ىلع بهذلا نم ريماسمبو

 فراخزو ندملا طيطختو ةيرامعملا ينابملا يف اضيأ ةيبرعلا ةراضحلا

 تحنلاو رفحلاو شقنلا نف برعلا لخدأ اك ض ذفاونلاو باوبألا
 . )“٠}"( نولملا ماخرلا عم ةقسانتملا ءاسفيسفلاو ةيلاعلا ءانبلا دوقعو

 ةرتفلا كلت يف رهظ نونفلاو مولعلاو ةغللاو ةفاقثلا لاجم يفو

 لوقي اسح ةيليحاوسلا ةغللاب فرعي ام ىطسولا نورقلا نم
 ةيناهبنلا تاب ةنطلس اهيف تناك يتلا ةرتفلا يهو & )“©٠}"( شيور

 يقرشلا لحاسلا ءازجأ نم ريثك ىلع ذوفنلاو ةرطيسلا ةبحاص
 يوق يبرع ينامع ريثأت دوجو ىلا ىدأ امم ، لوقلا قبس اك ايقيرفال
 اقيناجنت يف عقت يتلا ةيبونجلا قطانملا يف ىتح ةيليحاوسلا ةغللا ىلع

 )٢٠٥) . 18 19ح, م . ,

 )٢٠٦) . 18 19م ,

 )٢٠٧( ص : خيشلا تفأر ٣٣٠ .

 )٢٠٨) ةولك : يلع دمحأ ٠4 ص ١٩٣ ٨5 .216 , . ,
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 . ٢٠ ةيليحاوسلا ةغللا عاونأ ىقنأ ترهظ ثيح . رابجنزو

 يليحاوسلا بعشلا نأب لوقت ةيرظن ترهظ كلذل ةجيتنو
 نيرجاهملا نأو آ تاب دجوت ثيح ومال لوح امهنم لك أشن هتغلو
 مهمظعم ناكو ةرامالا هذه اوأشنأو ومال يف اوماقأ نيذلا برعلا

 اورطضاو 0 وتنابلا ءاسن نم اوجوزت ، لوقلا قبس اك نامع نم
 عم ةيمويلا مهتشيعم عم مكحب ةيوتنابلا تاملكلا نم ددع مادختسال

 ‘ 2 فصنو برع فصن يأ نودلوم دالوأ أشنو 3 مهتاجوز

 8 مهتاهمأ ةغل وتنابلا ةغل نيبو ، مهئابآ ةغل ةيبرعلا ةغللا نيب اوجزم
 بعشلا نوكت ةرهاصملاو طالتخالاو جوازتلا رارمتسا عمو
 ةغل تحبصأ يتلا )٠!٢( ةيليحاوسلا ةغللا ترهظو يليحاوسلا

 ترشتنا ام ناعرسو . ةيمويلا ةايحلا ةغل وأ ةجرادلا ةغللاو ةراجتلا
 . (؟!}‘) اهتنورمو اهانغل ارظن ايقيرفا طسوو قرش يف ةغللا هذه

 8© نييلصألا ناكسلا نيب ةيليحاوسلا ةغللا راشتنا نأ كشالو

 © ةمكاحلا ةيبرعلا ةيطارقتسرألا ةغل تناك يتلا ةيبرعلا ةغللا بناجب
 لئابقلا نيب ةيمالسالا ةفاقثلاو مالسالا رشن يف ريبكلا هرثأ هل ناك
 قرط لوح ميقت يتلا كلتو © لحاسلا ىلع مقت يتلا ةيقيرفالا

 وأ ندملا ىلاو اساين ةريحب ىلا لحاسلا نم ةدتمملا ةيسيئرلا لفاوقلا

 يف اديعب عقت يتلا وأ اقيناجنت ةريحب ىلع ةعقاولا ةيلخادلا ىرقلا

 ةغللا هذه نأ اهالوأ : ةديدع بابسأل كلذو 3 )١"٢( لخادلا
 )٢٠٩( ص . ةولك ةنطلس : يكلاملا ناميلس ٧٤ ص : ىلع دمحأ آ ٢٠٣ 8

, . , 225. 

 )٢١٠) ص : يلع دمحأ ٢٠٥ { ص : دومحم نسح ٢٣١ \ ص : ماهجنمرت ٤٠ ٨8

 . 11م 9 ‘ن', م ,

 )٢١١( قباسلا عجرملا ٤ ص ٢٠٧ © . 231ح . ,'"‘ 218 , . ,

 )٢١٦( ص : يلع دمحأ ١٩٢٣ | . 223 224ںح, . , م
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 وتنابلا لئابق ماحتلا نع تجتن اهنأ ىنعمب ، ةيمالسا ةدالو تدلو

 مودق ببسب لحاسلا ناكس نم برعلاب (؟\©“ تملسأ نأ دعب
 مهجوازتو برعلا نم هلهأب اهطالتخاو لحاسلا ىلا لئابقلا هذه

 يف الثمم يبرعلا : يقيرفإلا يبرعلا يتالتلل ةجيتن اهنأ يأ 3 مهعم
 انطو مهل هوذختاو لحاسلا يف اورقتسا نيذلا نيملسملا برعلا
 لحاسلا ىلا تفحز يتلا وتنابلا لئابق يف الثمم يقيرفالاو 0 ارقتسمو

 يف هيلا ترجاه وأ ، مالسالا روهظ لبق نم ىتح هيف ترقتساو
 . (١٢ث) مالسالا تقنتعاو ةيلاتلا نورقلا

 لحاسلا نيب طبر لماع تحبصأ ةغللا هذه نأل ايناثو
 ةيراجتلا ةكرحلا دايدزال ةجيتن اعساو اراشتنا ترشتناو لخادلاو

 روهظبو { نيينامع ريغو نيينامع برعلا راجتلا مودق دايدزاب
 قرط ربع لخادلا ىلا اهتعفدو ةراجتلا تعر يتلا ةينامعلا تانطلسلا
 لخاد ىلا ةديلولا ةغللا هذه ةيراجتلا لفاوقلا تلمحف 7 ةراجتلا
 ةيئاوتسالا تاريحبلا ىلا دتمت لفاوقلا قرط تناك ثيح ةراقلا
 تالماعملا يف بطاختلا ةغل تحبصأ اهنأ اك ، وغنوكلا رهن ضوحو

 يقرش يف سانجألاو لوصألا ةنيابتملا ناكسلا تاعومجم نيب ةيراجتلا
 ناكو 0 ةراجتلاو راجتلا ةغل ةغللا هذه تناك املو . )١"( ايقيرفا

 نيب مالسالا راشتنا يف اريثك تدعاس دقف ، نيملسملا نم راجتلا

 ةيراجت زكارم اوأشنأ دق راجتلا ءالؤه ناك ثيح نييلحملا ناكسلا
 مالسالا اورشنو مهورهاصو ةقرافألاب اوطلتخاو لخادلاب مهل

 )٢١٢( ص : يلع دمحأ ٦٢٠٤ “، ٢٠٥ .

 )٢١٤( قباسلا عجرملا ٤ ص ٢٠٤ © .218 - 217 - , . ,

 )٢١٥( ص : سيدسلا نمحرلادبع ١٦ ،| ةريقنلا دمحم ٠ ص ١٨٧ .
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. )٢١٦( 

 ديحوت يف ايوق الماع تحبصأ ةغللا هذه نأل _ اثلاثو
 مهتاغل نيابتو مهناولأ فالتخا ىلع ةراقلا نم ةقطنملا هذه يف ناكسلا
 روهظ ىلا ىدأ امم ، “}٠"( مهسانجأو مهبوعشو مهلئابق ددعتو
 اهيلع تبلغ ةفاقث يهو .3 ةيليحاوسلا ةفاقثلا يه ةكرشم ةفاقث
 { اهريغ نم ىوقأ ةايحلل ةيبرعلا ةمغنلا تناك ثيح ةيبرعلا ةمسلا

 لبقو لب مالسالا روهظ لبق ةميدق ةنمزأ ىلا دوعت ةمغنلا هذه نأل
 مالسالا راشتنا ىلع اريثك كلذ دعاس دقف مث نمو . )١٨"( داليملا
 . ةريثك ةيبرع رصانعب مهتفاقث معطت ىلاو نييلحملا ناكسلا نيب

 ترمتساو ةيبرع فورحب تبتك ةغللا هذه نأل _ اعبارو
 ةباتكلا ىلا اهفوحو ثيدحلا يبروألا رامعتسالا ءاج ىتح كلذك
 ةفاقثلا نيبو ةيبرعلا ةفاقثلا نيب لصاف داجيا فدهب ةينيتاللا فورحلاب
 يه ةيبرعلا فورحلا تناك كلذ لبقو . ةثيدحلا ةيليحاوسلا
 برست ةيبرع فورحب بتكت ةيليحاوسلا تناك امدنعو . ةلمعتسلملا

 يلاوحب ظافلألا هذه ددع ردق دقو . ةيبرعلا ظافلألا نم ريثك اهيلا
 ةيليحاوسلا يف ةئاملا يف نيثالثو {،“ت بطاختلا ةغل يف ةئاملا يف نيرشع

 . (٢}}؟}> ميدقلا يليحاوسلا رعشلا ةغل يف ةئاملا يف نيسمخو . ةبوتكملا

 رعشلا نونفو بدألا بح نييليحاوسلا يف اوسرغ برعلا نأ 1

 نوزتعي بدأ مهل حبصأو ، نوهوفم ءابطخو ءارعش مهنم جرخو
 )٢١٦( ص : ةرقنلا دمحم ١٧٨ }{ ١٨٨  229. 65م. ,

 )٢١٨) ص : : نوسدنفاد ٢٧٢٢٣ . ٢٧٦1 “}{ ٢٨١ .

 برعلا باتك نم) ةيقيرفالا ةيبرعلا تاقالعلل ةيخيراتلا روذجلا : نسح لضف فسوي )٢١٩(
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 بوتكم يليحاوسلا رثنلاو رعشلا نم ريبك ثارت نوكتو ء هب

 اوفرعف { )©٢٢( ةيويندو ةينيد لامعأ ىلع لمتشي ةيبرعلا فورحلاب
 لبقام ىلا دوعي ديعب نمز ذنم (يراشملا) يئانغلا رعشلا
 محالملا رعش اوبتك اك & هنومظني اولازامو . م١١ ٤٥ ٥ه_/ ٥٠٠ ماع

 . )٢٦٢١() (يدنتلا)

 لوقلا نم نونفلا هذه لكل ةيليحاوسلا ةغللا تعستا دقلو

 ءيطخنالو . ظافلأو بيلاسأ نم ةيبرعلا نم هتذخأ امب اهانغل ارظن

 اليلق تلدع يتلا اهفورح و اهبولسأ يف ةيبرعلا ةغللا ىدص ثحابلا
 الإ اهثارتو ةيبرعلاب رثأتلا اذه نكي مل و ، ةزيمملا اهجراخو قستتل
 ةرظن ةيبرعلا ةريزحلا ةريزجلا ةراضحل رظني ناك يقيرفالا نال

 ذخايو ةراضحلا لئاسو اهنع ذخاي ناك دقف . ماهلتساو ءاحيتسا
 ةفطاعلاو لقعلاب لصتت يتلا ءايشألا سبتقي ناك امك ، علسلا اهنم
 { (٦٢٢؟) ةيقيرفا ةفاقث ىلا ةياهنلا يف هلوحيو هلثمتيو هلك اذه مضبهيو

 اريثك دعاس امم & )٢٢٢( ةروصلاو لكشلا ةيبرع © عباطلا ةيمالسا

 اهوشاعو ةفاقثلا هذهب اورثأت نيذلا ةقرافألا نيب مالسالا راشتنا ىلع
 ناك نإو ، ىرقلا يف مأ ندملا يف & لخادلا يف مأ لحاسلا يف ءاوس
 ةيبلغأ هتقنتعاو ندملا يف ةدئاسلا ةنايدلا وه حبصأ دق مالسالا

 ناك هنأ الإ { ربكأ دادعأب اهيف برعلا رارقتسا ناك ثيح اهناكس
 اهيف برعلا ةبسن تناك ثيح . ةيفيرلا قطانملا يف راشتنالا يف ًاطبأ

 ىلا ةليوط ةينمز ةرتف لالخ مالسالا لصو دقف كلذ عمو & لقأ
 م, تم. ح . 231, 233. { & ٢٠٦ ص : ىع دمحأ & ٧٦ ص : يكلاملا ناميلس )٢٢٠(
 . ٢٨١ ص : نوسدفاد )٢٢١(

 )٢٢٦٢) ص : قباسلا عجرملا ٢٨١ ‘}{ ٢٨٢ .

 )٢٢٢٣) ص : قباسلا عجرملا ٢٧٢٣ }. ٢٧٩ .
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 ناكس فصن نم رثكأ مويلا ىرن اننأ ىتح ، لحاسلا بوعش مظعم

 . )٢٢٤( نيملسم اينازنت

 مامأ ليبسلا تدهم دق اهتفاقثو ةيليحاوسلا ةغللا تناك اذاو
 ماما اضيا ليبسلا تدهم اهناف 0 وحنلا اذه ىلع مالسالا راشتنا

 نيوكت يف دعاس دقو . .يلبحاوسلا بعشلا وه ديدج بعش . روهظ

 طوس ناف . عمظطلا ةصيقن نم ,! نكسلل مهبحو

 ةراجتلاو . ةراجتلا ىلع لب حتفلا ىلع مقت ل مهتانطلس و مهتاراماو

 مائولاو ةدوملا ىرع تقثوت ةبيطلا تاقالعلا هذه ةجيتنو . ةبيطلا

 تجيدناو تدعتاف لحاسلا نكست تناك يتلا ةفلتخملا رصانعلا نيب

 مالسالا راشتنا ناكو . يليحاوسلا بعشلا وه دحاو بعش ف

 اك ، جامدنالا اذه ىلع تدعاس يتلا لماوعلا وأ ثعاوبلا مهأ نم
 داتعا يذلا يفرعلا عابط نم ةبيرق تناك هعابط و يقيرفالا قالخأ نأ

 نينثإلا نم وأ نينما وأ نيينامعلا نم هدافحأ ةيؤرو هتيؤر ةقرافألا

 ةبحملاو مالسالا نورشنيو ةراجتلاب نولمعيو دالبلا يف ؤ نولغوي اعم

 لويملاو ءاوهألا تدحتاو فلآتلا رهظف ، سانلا نيبو مهنيب مائولاو

 . )٢٢٥( يليحاوسلا بعشلاب فرعيام رهظو

 نم اريثك برشتو مالسالا ةديقع بعشلا اذه لمح دقو

 اورجاه نيذلا نيينامعلا بذتجاو { )٢٢٦( ةايحلا ف برعلا بولسا

 ةيخيرات قئاقح هباتك يف دادحلا دمحأ دمحم روتكدلا لوقيو ںم :. , 29 ٢٢٤)

 . اهناكس ددع نم ٧٥ اينازنت يف نيملسملا ددع ةبسن نأ ١٠٩( ص)

 )٢٦٥( ص : نايج ٢٢٣٢ _ ٣٢٢٢٣ {©؟ .229 . , . ,

, . , . 9. )٢٢٦( 
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 اوراصف هايالخ يف مهجدأو ايقيرفا يقرش لحاس ىلا نورقلا رم ىلع

 رسألا نم ليلقو ةمكاحلا تارسألا دحع اميف {&©= هجيسن نم اءزج

 امناو امامت يبرع ريغ يلحملا ملسملا حبصأ دقف كلذ ىلعو . ةقيرعلا

 ف مهلثم برعلا نم ددجلا نيرقتسملا ىلع ناكو ئ ايليحاوس حبصأ

 ةفاقثلا اوقنتعي نأ ] لخادلا نم نيمداقلا ةقرافألا نم ريثك لثم كلذ

 يليحاوسلا عمتجملا اذه ف ءاضعأ اوحبصي ىتح ةيليحاوسلا

 . (٢٦٢ا٧) ديدجلا

 عباطلا تاذ ةيليحاوسلا ةفاقثلا هذه ةنهابنلا معد دقو

 سماخلاو رشع يناثلا نينرقلا نيب ١ تقلأ اتو ترهدزا يتلاو يمالسالا

 يف ينيدلا ملعتلا رشن ىلع لمعلاب كلذو 3 )“٦"( داليملل رشع

 نيينطولا نم ريثك اهيلا دفو يتلا بيتاتكلاو سرادملاو دجاسملا

 © ةيبرعلا فورحلاب ةباتكلا اوملعتيو ميركلا نارقلا اوظفحيل ةق رافألا

 مين يف قمعتلا نم اونكمتي ىتح ء اهتاذ ةيبرعلا ةغللا اوملعتي و لب

 نم مهنم ريثك ذخأ دقو 0 يوغللاو ينيدلا هثارتو مالسالا ةديقع

 ف ةكراشملل ةجيتنو . انلق اك جوازتلل ةجيتن ريبك ظحب كلذ

 سبلمو لكأمو نكسم نم ةيعاتجالا ةايحلاو ديلاقتلاو تاقالعلا

 امم ، )٢٢٩( ةايحلا رهاظم نم كلذ ريغو تابسانمو دايعأو تاداعو
 . ةعساو تاوطخب مامالا ىلا ةيمالسالا ةكرحلاب عفد

 نرقلا ذنم تنكمت دق ةيناهبنلا تاب ةنطلس نأ ىرت اذكهو
 لحاسلا ءاحنأ مظعم ىلع اهذوفن ضرفت نأ داليملل رشع عبارلا

 , 0. , . 11. )٢٦٧)

 )٢٢٨( ص 4 عجرملا سفن : نسح لضف فسوي ٢٣ .

 )٢٢٩( ص ، عجرملا سفن : خيشلا تفأر ٣٣٠ .
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 كلذ ىلع ةنميهملا ىربكلا ةوقلا حبصت نأو 7 ايقيرفال يترشلا
 تلغلغت ةيمالسا ةراضح ءيشنت نأو ، تقولا كلذ ذنم لحاسلا

 لحاسلا ىلا ال مهعم نوينامعلا راجتلاو نورجاهملا اهلمحو ابونج
 ابمبو رابجنزو ةولك رزج لثم هل ةهجاوملا رزجلا ىلا لب ، طقف
 مهددع غلب ىتح اهنيطالس ددعت ةريبك ةلود كلذب ةنوكم .« ايفامو

 . )}٨٢'( اناطلس نيثالثو نينث
 اهاشنأ يتلا ةيلحاسلا ةيراجتلا ندملا نأ اضيأ كلذ ىنعمو

 لثم ايقيرفال يقرشلا لحاسلا نم يلامشلا فصنلا يف نوينامعلا
 ةيمالسا تانطلس ثالث اهيف تأشن تابو ومالو ةواربو وشدقم

 تاب ةنطلسو ث ةيدنلجلا ومال ةنطلسو 0 ةيثراخلا وشدقم ةنطلس يه

 © مكحلا يف ينارولا اهماظن اهنم لكل ناك تانطلس يهو . ةيناهبنلا
 تمظعف .0 ةيداصتقالاو ةيعاتجالا ةايحلا يف اهديلاقتو اهتاداع اهلو

 نيرجاهملا عجش امم 0 اهب يراجتلا طاشنلا رهاظم تعونتو اهتاورث
 ريبكلا هرثأ كلذل ناكو رارقتسالاو ءيجملا ىلع نامع ريغو نامع نم
 لحاسلا ىلع ةلزانلا ةيقيرفالا بوعشلا نيب مالسالا رشن يف ةياهنلا يف

 . 0'؟}_) اضيأ لخادلا يفو لب 3 يقرشلا
 هذه هب تعتمت يذلا ريبكلا يداصتقالا طاشنلا عفد دقف

 بلجل دالبلا لخاد يف لغوتلا ىلا ةراجتلاب نيلغتشملا تانطلسلا
 هذه كلست نأ عيطتستال لبالا تناك املو ، لحاسلا ىلا اهنم علسلا
 مه اوذختي نأ راجتلا داتعا كلذل ، راطمألا مساوم يف قرطلا
 © روهشلا وأ رهشلا اهيف نوميقي اوناكف { ةيلخادلا قطانملا يف ىوأم

 . ٤٢ “} ٤٣ ص : ماهجنمرت )٢٢٠(

 ٢٢١( ص :دومحم نسح ٤٢٦ .
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 زكارملا ضعب ةأشن ىلا رمألا اذه يدأو 3 نودوعي مث نورجاتي
 كلت ىيف مالسالا رشن ىلع تدعاس يتلا ةيلخادلا ةيراجتلا

 . )٢٢!( قطانملا

 هذه هب تعتمت يذلا نمألاو مالسلا اضيأ كلذ ىلا فاضي
 حاجنلا ةصرف أيه يذلا مالسلا اذه 3 ثالثلا تانطلسلا
 هذه ضرعتت مل ذا ، ةيمالسالاو ةيداصتقالاو ةيراجتلا تاعورشملل

 ةقطنم يف تماق يتلا لودلاو تارامالا هل تضرعتام ىلا تانطلسلا

 ثلاثلا نرقلا ذنم شابحالا هب ماق يبيلص ناودع نم يقيرفالا نرقلا

 اميف مالسالا رشن نع اهلغشو اهفعضأ امم 0 !؟؟) داليملل رشع
 يتلا يقيرفالا يقرشلا لحاسلا تانطلس امأ 3 دالب نم اهب طيحي

 نرقلا ةياهن دنع الا يبيلصلا ناودعلا اذهل ضرعتت ملف اهيلا انرشأ
 مالسالل ةصرفلا ىطعأ امم ، نييلاغتربلا دي ىلع داليملل رشع سماخلا
 . اضيا لخادلا يفو لحاسلا ىلع ناودعلا اذه لبق هسفنل نكمي نأ

 : ىرخألا لحاسلا ندم يف يلامعلا دوجولا _ ه

 هذه يف ايوق و ارهاظ و احضاو ينامعلا دوجولا ناك اذاو

 هرثأ هل ناكو نآلا ىتح ثيدحلاب اهل انضرعت يتلا ثالثلا تانطلسلا
 الاعفو اسوملم ناك دوج ولا اذه ناف . اهيف مالسالا رشن يف ريبكلا

 لحاسلا نم ةبيرقلا رزجلا يف كلذكو 0 ةيلحاسلا ندملا يقاب يف اضيا

 . ٤٢٠ _ ٤٣١ ص : قباسلا عجرملا )٢٣٢(
 © يقيرفالا نرقلا يملسم دض شابحألا ةيبيلص نع ديزملا ةفرعمل « ٤٣١ ص : قباسلا عجرملا )٢٣٣(

 روصعلا يف ةشبحلا ىراصنو عليزلا يملسم نيب ةيسايسلا تاقالعلا : ميلحلادبع بجر : رظنا
 . م٥٨٩١ ةنس ةرهاقلا 0 ةيبرعلا ةضهنلاراد . ىطسولا
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 يف مهتيلعاف ىنادتال ةيلعافبو & لقأ ةبسنب دوجولا اذه ناك ناو
 ) ' لاحلا ةعيبطب وشدقمو ) تابو ) ومال يف اهوماقأ يتلا تانطلسلا

 هذه ريغ يف ف مهدوجو ىلع اءوض يقلن نأ انرثآ دقف كلذ عمو

 . تانطلسلا

 دنع )٢٢4( ةسبمم يف دجوي ناك هنأ عجارملا ضعب انربختو
 لهأ لسرأ امدنعو 0 ةينامعلا ةرذانملا ةليبق نم برع نييلاغتربلا مودق
 ناطلس نب فيس ينامعلا مامالا ىلا ادفو _ دعب اميف _ ةنيدملا هذه

 ىلع ناك { مهفسعو نييلاغتربلا مكح نم هب نوريجتسي ينرعيلا
 . )٢٢٥( ينيدنيلكلا وغرتوم نب تومت ىعدي لجر دفولا اذه سأر
 ناميلسو ديعس ةلالس نم ةلاسرلا هذه لماح نوكي نأ دعبيالو
 ريخألا عبرلا يف يف ايقيرفا يقرش ىلا نامع نم ارجاه نيذللا نييدنلجلا

 ىلا ريشي هبقل نأ ذا © لوقلا قبس اك ةرجهلل لوألا نرقلا نم

 مودق لبق ةنيدملا هذه يف نيينامعلا ضعب دوجو ىلع لدي امم ، كلذ

 ءامسأ ىلا ةيبرعلا مهؤامسأ هيف تلوحت ليوط نمزب اهيلا نييلاغتربلا
 اضيأ ىمست تناكو 3 يليحاوس مسا وهو . ايوغنغ مساب ميدقلا نمزلا يف ىمست ةسبمم تناك )٢٢٤(

 تناك يتلا بورحلا ةرثك ببسب ريخألا مسالا اذهب تيمس امبرو ، برح اهانعمو . اتيفمأ مساب
 نا ليقو © ةسفنم وأ ةسبمم وأ ةسابمم وأ يسبنم مساب نآلا فرعتو { ةرباغلا نامزألا يف ثدحت
 . ةسابمم ىعدي مهداوق نم دئاق مسا ىلع كلذو نويلاغتربلا مه مسالا اذهب اهامس يذلا

 . ٨٤ ص رابخألا ةنيهج : يريغملا ديعس : رظنا

 اهيلا لزن انيح ةسبمم ينب يذلا وه ةولك ناطلس يزاريشلا نسح نب يلع نا اضيأ لاقيو
 تدمتسا ةنيدملا هذه نا اضيأ لاقي اك 3 داليملل رشاعلا نرقلا نم ريخألا عبرلا يف هلاجر عم

 . نامع يف هسفن مسالا اذه تلمح ةنيدم مسا نم اهمسا

 . ١٩٢ ص . ةولك : دمحأ يلع دمحأ : رظنا

 اهلهأ نا لاقو داليملل رشع سماخلا /ةرجهلل عساتلا نرقلا يف يريمحلا اهنع ثدحت دقو
 . روملا ديصب كلذكو ديدحلا جارختساب نولمعي اوناك

 . ٥٥٢ ص ٠ راطعملا ضورلا : رظنا

 )٢٢٣٥( ص : يريغملا ديعس ٩٢٣“}{ ١٠٥ .

٢٤١ 



 . )٢٢٦) لج ر لا اذه مسا نم حضاو وه ك ةيليحاوس

 ىرخأ ةنيدم يف اضيأ دوج و نيينامعلا يدنلجلا ينبل ناك دقو

 ةليبق نم ءامدقلا اهماكح ناكو . اليم نيثالثو نينثا يلاوحب

 دمحمو دمحأ لسن نم العف مهنإ ماكحلا ءالؤه لوقيو . مهيلا ةراشالا
 ةنيدملا هذه ينكس يف يف مهكراشي ناكو ز نييدنلكلا ديعس ينبا

 رصعلا ىف اهيلا اولبقأ نوينامعو 3 ةديدع نورق ذنم اهيلا اوتأ نوينامع

 لئابقلا نمو .. (ةغنام و) مساب كانه عيمجلا فرعي و » ثيدحلا

 يف ةيديعسوبلا ةرسالا دجاوت لبق ةغنات يف ةدوجوملا ةميدقلا ةينامعلا

 ينب ةليبقو ] ىمايرلا ةليبق نمو نييدعسلا ةليبق نم سان ةقطنملا هذه

 ةفاثك ىلع لدي امم ، ('"“» مهريغو ةبنجلا مث 3 ةءانه ينب نم يرحب
 رارمتسا ىلع لدي ك 3 ةنيدملا هذه يف هراشتناو ينامعلا دجاوتلا

 روصعلا ةياهن ىتح ىدنلجلا ونب اهلصو نأ ذنم دجاوتلا اذه
 . ىطسولا

 لامش ىف { ةكوش مست ىرخأ ةنيدم : يف رظنلا تفلي ر ام و

 مسر دوجو 4 ءارضخلا ةريزجلا مساب ةفورعملا ئ )٢٢٨) ابمب ةريزج

 . ةنيدملا هذه تاباغ يف ادوج وم ناك ميدق لحسم بارح يف رجنخ

 حلاص نب هللا دبع : رظنا 9 ةيبرع ةيليحاوس ءامسأ ىلا تلوحت يتلا ىرخألا ءامسألا ضعب ةفرعمل )٢٣٦(
 . ١١٦١ _ ١١٨ ، ١٣١ _ ١٢٣٤ ص ٠4 رابجنز يف نويديعسوبلا : يسرافلا

 . ٧٤ } ٧٧ ٧٩ ص : يريغملا ديعس )٢٢٧(

 ، اليم ٢٢ يلاوحب رابجنز ةريزج لامش عقت يهو 0 ةريزجلا هذهل يقيرفالا مسالا وه ه ابمب )٢٣٨(
 نم اهضرعو 0 اليم ٤٦ اهيف ةطقن عسوأ نم اهلوطو 9 اليم ٣٨ ةفاسمب يقيرفالا ربلا نع دعبتو

 . اليم ٣٢٨٠ يلاوحب اهتحاسم ردقتف 0 اليم ١٤ اهيف ةطقن عسوا

 . ٢٥ ص ء رابخالا ةنيهج : يريغملا ديعس : رظنا

٢٤٢ 



 ةلاكولا راد لا هلقنو مس رلا اذه علخب (سيب رجيم) خرؤملا ماق دقو

 اذه نا كلذ ىنعمو ،(٢آ٭) م١ ٤١٣ /ه٦١٨ ةنس وه بارحملا
 دوجو نأ اك © نييلاغتربلا روهظ لبقام ىلا هئانب يف دوعي دجسلملا

 ناك املو ] ينمي وأ ينامع دوجو ىلع لدي هبارحم ف رجنخلا مسر

 لدي رثالا اذه ناف لبق نم انركذ اك لحاسلا يف ةيبلغا نوينامعلا

 . مهريغ نود مهيلع

 & اهيلا انرشأ يتلا ندملا هذه يف ينامعلا دوجولا رهظ امكو

 راجتلا اهيلا لصو يتلا 0٢٤٠١ رابجنز ةريزج يف اضيأ رهظ دقف
 ئ تابو ئ ومال يف ةينامعلا تانطلسلا روهظ لبق نوينامعلا

 ماع ىلا دوعي ركبم تقو ذنم اهلصو مالسالا نآ كلذ . وشدقمو

 ماع ف ةريزجلا هذهل فصو درو دقو . ٤ ٦٨م )٢٤١( /ه ٦٥

 ىلا لصو يذلا نيينيصلا راجتلا دحأ دي ىلع م٦٢٢١ /ه٢٢٦
 اك 0 )٤٦"( برعلا نم اهناكس نإ لاقو ماعلا كلذ يف ةقطنملا هذه
 ىلع ةيوق ةرطيس م تناكو { اضيا برعلا نم اوناك اهماكح نأ

 يال عضاخ ريغ اماه ايراجت ازكرم اهولعج مهنأو ، ةريزجلا بعش

 . ٩١ _ ٩٢ ص : يريغملا ديعس )٢٢٩(

 يهو . (ءاجوفنأ) ةيليحاوسلا ةغللاب اهل لاقيو 3 جمزلا رب اهلصأ { ةفرحم ةيبرع ةملك : رابجنز )٢٤٠(
 ةريزج يهو . ألتما ىنعمي (ءاج) و فسنملا ةيبرعلاب اهانعمو (وفنأ) : نيتملك نم ةبكرم ةملك
 ٣٢ يلاوحب (ابم) ءارضخلا ةريزجلا بونجو 3 اليم نيرشعو ةسمخ ةفاسمب يقيرفالا ربلا نع دعبت
 ٠ ليم ٢٤ اهضرعو 0 ليم ٥٦٢٤ اهلوط غليو { اليم ٢٩ ةفاسمب مالسلا ر اد لامشو {} اليم ٣٥ لا

 & يساينوشنم وأ (اينوشنم) داليملل ىلوألا نورقلا يف ىمست تناكو ، عبرم اليم ٦٤٠٠ اهتحاسمو
 . مسالا اذه ىنعم فرعيالو

 . ١٥ ، ١٦١ ص 4 رابخألا ةنيهج : يريغملا ديعس : رظنا

 . ١٠٨ ص : دادحلا دمحم )٢٤١(

 ة ,, 0. , . 21. )٢٤٦٢(

٢٤٢٣ 



 ىلع ةولك اهتضرف يتلا ةرطيسلا اومواق كلذلو ، ةيجراخ ةرطيس
 مهتلمع كسب اوماق نأب ةيلالقتسالا ح ورلا اودكأ اك ، بهذلا ةراجت
 اومستا مهنأ امك ، ('ئ) داليملل رشع سماخلا نرقلا يف مهب ةصاخلا
 هنوبهريالو توملا نوفاخيال ءادشأ نيبراحم اوناكو ةعاجشلاو ةوقلاب

 .(!٨“م٢١ ٠٥ ماع مهنع هبتك اميف ولوب وكرام كلذب مهفصو امك

 يف وهو 0 ةريزجلا هذه ضرأ ىلع ايبرع ادوجو ىرن اذكهو
 ةينامع ةيبرع تانطلس ثالث روهظل ارظن ، ينامع دوجو بلاغلا

 مظعم يف تانطلسلا هذه ذوفن راشتناو ، هرزج و لحاسلا ضرأ ىلع
 دوج ولا معدت ىلا يدأ امم © لوقلا قبس اك لحاسلا اذه ندم

 نييرابجنزلا تاداع نأ كلذ ىلع لدي . رابجنز ةريزج يف ينامعلا
 لحاوس لهأ تاداع نع فلتختال سبالملاو يزلا يف ةريزجلا هذه يف

 . (ميدقلا) يبرعلا زارطلا ىلع لازت الو تناك مهسبالمف { نامع
 هقوف نودشي (ةشادشد) هنومسي اليوط ابوث نوسبلي لاجرلاف
 ناطفقلا سبلي نم مهنمو ء ةبجلا نوسبليو نوممعتيو . اقاطن

 يف لاعنلا نوعضيو رجانخلاو فويسلا نودلقتيو ء ةءابعلاو
 نيتبكرلا ىلا ابوثو لاعنلاو ليوارسلا ءاسنلا سبلتو 3 مهلجرأ
 نهسوؤر ىلع نعضيو © نعقربتيو & اقاطن هقوف نددشي
 نسبلي ام اريثكو لاجرلا لاقعك مازح هقوف ةيفوكلاك اجوسنم
 تاداع نم ىقتسم اهمظعم تاداع كشالب يهو . ("6ث) يلحلا
 ع

 ٠ نامع لها

 م & , 0. , 20. )٢٤٢)

 ع ا, . ح, 26. )٢٤٤()

 )٢٤٥( ص : ينابيشلا ناميلس ١٨ } ١٩ .
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 . ارثؤمو ارهاظ )٢٤٦( ةولك يف ينامعلا دوجولا ناك كلذك

 ةجيتن مهدالب نم اورف سرفلا نم اريثك نأ رندياو لوقيو
 نفس نيمدختسم ايقيرفا قرش ىلا ةيسايسلا تابارطضالل
 ايقيرفا يقرش لحاس ىلا سرفلا ءالؤه لقن نكمأ دقو . نيينامعلا
 تانطوتسم وأ رجاهم ءاشنا يف نامع راجت مهدعاس ثيح
 ةياصولاو مهتيامح ىلوتت يتلا يه نامع تحبصأو . ةمئاد

 ىلا اورجاه نيذلا نيبزاريشلا نأ رظنلا تفلي اممو . )٤"( مهيلع

 يزاريشلا يلع نب نسحلا نب ىلع ةدايقب م٥٧٦ /ه٥٦٣ ماع ةولك

 مهتبذتجا نيذلا نيملسملا ضعب ةولك ضرأ اولزن امدنع اودجو
 قطانملا يلاهأ ةصاخ ةفصبو نيينطاوملا عم ةرهدزملا ةراجتلا
 3 هتلئاع عم املسم الجرو { ادحاو ادجسم اودجو امك 3 ةيلخادلا
 نيب ةمجرتلا ةمهمب ماق نامع راجت نم ايبرع ارجات نوكي نأ دعبيال

 نأ ىلع لدي امم ، يقيرفالا ةريزجلا كلم نيبو ددجلا نيمداقلا
 تقوب اهيلا نيبزاريشلا ةرجه لبق ةولك ىلا لصو مالسالا

 لبق اهيف ناك يبرعلا دوجولا نأ ىلع اضيأ لديو 3 )٤٨"( ليوط
 . سانلا نم مهريغ دوجو

 ةعبرأ يلاوحب لحاسلا نع دعبت يتلا ةولك ةريزج يف عقت ةيخيراتلا ةنيدملا يناويسيك ةولك وأ ةولك )٢٤٦(
 ةريزج ضرع غلبيو ليم ١٥٠ وحنب ةيلاحلا اينازنت ةمصاع مالسلا راد بونج عقتو { تارتم وليك
 . مك ٦ وحن بونجلا ىلا لامشلا نم اهلوطو ، برغلا ىلا قرشلا نم مك ٤ وحن ةولك
 . ٢٥ ص ٤ ةولك : دمحأ يلع دمحأ { ٦٤ ص : يريغملا ديعس : رظنا
 ناطلس يديعسوبلا ديعس نب دجام ديسلا اهامس دقو 0 اميزرفأ اميدق اهمسا ناك دقف مالسلا راد امأ
 . ٨٣ ص : يريغملا : رظنا { مالسلا راد مساب رابجنز

 )٢٤( لمجلا ةللا اطع يوش . د ، يرخف دمحأ يلع ةمجرت { ءارحصلا بونج ايقيرفا خيرات : رندياو .
 ج ، م٦٧٩١ ةنس ةرهاقلا ك ب رعلا لجس ةسسؤم ١ ص ١٠٢ .

 دمحم ، ٤.٠ ص . ةولك : دمحأ يلع دمحأ & ٢٩ ص ٠ ةولك رابخأ يف ةولسلا : لوهجم )٢٤٨(

 . ١٩٠ ص ٠ ةريقنلا

_ ٢٤٥ 



 ةيلاغتربلا تاياورلا مدقأ نع لقني يذلا سوراب يد دقتنيو

 ةيمالسالا ةولك ةلود سسؤمل يسرافلا لصألاب لوقت يتلا ةصقلا

 نأب ديفيام انيلع هصق اميف دجوي مل يذلا ةطوطب نبا ىلع ادمتعم

 ماع اهل هترايز تقو ةولكل اإكاح ناك يذلا رفظملا يأ ناطلسلا

 يعيش ناك هنأ وأ ، يسراف لصأ نم ناك م١٣٣١ /ه ٣١
 عونلا اذه لثم نع ليصافت ءاطعإب ةطوطب نبا ماتها مغر & بهذملا
 . (؟٩٤) ةيخيراتلا رابخألا نم

 نبا ةرايز لبق ةولك ماكح ضعب نأ كلذ ىلا فاضيو
 اهناطلس توم دعب هنأ ذا { نيينامع اوناك ليوط نمزب اهل ةطوطب
 6 (م٣٠٠١ _ )٢٣٩٠ _ ٣٩٤ه/ ٩٩٩ يلع نب دواد يزاريشلا
 تنكمت ، نييزاريشلا اهنيطالس ةلسلس يف سماخلا ناطلسلا وهو

 وا وتنابلا نم ةليبق اهلعل ] نيلدنام اتاتاوم ىمست ةريبك ةليبق

 دلاخ ىعدي امكاح اهيف ميقتو اهبهنتو ةولك مجاهت نأ نم ث ولوزلا
 همأو يبرع هدلاو ناك ذا ي يبرع فصن اذه دلاخ ناكو . ركب نبا

 شيور هاور امم دافتسيو , )٢٥٠( ةيزاغلا ةليبقلا هذه لا يمتنت

 نيذلا وه هنأ ذإ { ةولك ةنيدمب اميقم ناك اذه ادلاخ نأ ععںكع

 ةسارح يف ناك هنإ ليقو ، ةرطمم ةليل ءانثأ ودعلل اهتاباوب ىدحإ حتف
 مكح هولوي نأ ىلع اهحتف ىلع نيمجاهملا عم قفتا هنإو ةباوبلا هذه
 نبا وهو . ءادعألا دئاق ىرغأ دق لبق نم ناكو { ةنيدملا

 نيبو هنيب تناك ةنيغضل ارظن « ةولك مجاه نأ ىلع { هلاخ

 إ )٢٥٩١( اهناطلس

 )٢٤٩( ةيمالسالا ةولك ةنطلس : يكلاملا ناميلس ٠ ص ٢٦ .

, . , . 113. )٢٥٠( 

 )٢٥١) . 133م. ,
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 يف رمتساو ةولكل امكاح دلاخ حبصأو ةرماؤملا ذيفنت مت دقو

 /ه٦٩٣ )٣٩٤ فصنو نيماع وأ نيماع يلاوح اهمكح

 نم هدرطب تبتنا هدض ةروث تماق ثيح (م٠١..٥ _ ٠٢
 ىلا هوجرخأو ، بئارضلاب سانلا لهاك هلاقثإل ارظن ةنيدملا

 . ةولك لهأ نم الصأ نكي مل هنأ ىلع لدي امم & ("©“” هدالب
 رثكأ ةولك مكح يف رمتسيال يزاريشلا كلاملا تيبلا نم مكاح يأيو
 دمحم وه ينامع مكاح ىلا مكحلا اهدعب دوعي اماع رشع ينثا نم

 دق ناك يذلا ركب نب دلاخ ابيرق ناك يذلا يرذنملا نيسحلا نب

 اذه يرذنملا نيسحلا نب دمحم ناك دقو . تقولا كلذ يف تام
 مهب ءاجو هعابتأ نم شيج زيهجتب ماق ءارثلا عساو اينامع ارجات

 اومطحو اهلوخدو ةنيدملا سارح ىلع اوبلغتو ، نيركنتم ةولك ىلا
 اومغرأو ، بهنلاو بلسلاو لتقلا اهيف اولمعأو اهنوصح نم ابناج
 اوماقاو ث رابجنز ىلا ائجال رارفلا ىلع ناميلس نب نسح اهناطلس
 ةليبقلا سفن ةدعاسمب كلذو 3 ةولكل امكاح يرذنملا نيسحلا نب دمحم

 © ةولك مكح يف ركب نب دلاخ قباسلا هبيرق تدعاس يتلا ةيقيرفالا

 يف لخادلا يف ةلود اهل تناك يتلا نيلدنام اتاتاوم ةليبق يهو

 . )"٢( يدنلامو ةسبممو ةولك عم ةجئار ةراجتو 3 قيبمزوم
 اماع رشع ىنثا ةدم ةولك مكحي اذه دمحم لظ دقو

 تيبلل مكحلا اهدعب داع (م١ )٤٠٨ _ .٤٢٠ه/ ١٠١٧ _ ٠٢٩

 ةجيتن مكحلا يف تيبلا اذه رمتسي مل و . ("ثئ) قباسلا يكلملا

 )٢٥٦( ةولك : دحأ يلع دمحأ ٠ ص ٥٦ .

 )٢٥٢( ص ى ةولك رابخأ يف ةولسلا : لوهجم ٣١ ، ص ى ةيرحبلا اهداجمأ يف نامع : رماع معنملادبع ٣٦ .
 . 113 _ 114 _ 134م. , . ,

 )٢٥٤) ص . ةولك : دمحأ يلع دمحأ ٥٩ .
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 يف اعمط هدارفأ نيب ثدحيام اريثك ناك يذلا بارطضالاو قاقشلل

 نيينامعلا نم مهريغ ىلا مكحلا لاقتنا ىلا يدؤي ناك امم 0 مكحلا

 ىلا اولصو انيح نييلاغتربلا نأ يريغملا ركذيف . نيينامعلا ريغ وأ

 ك { ("٠ث} مجعلا وأ نييزاريشلا ىلا بستني اهناطلس نكي مل ةولك
 م١٠٥١ ماع ةولك ةنيدم ىلا لصو امدنع لاربك ناب نايج انربخي

 اومهفأو رمألا يف اولخدت برعلا نأو { ميهاربا ىمسي اهمكاح ناك
 نوديري مهنأو ، عمطو صرح ووذ موق نييلاغتربلا نأ ناطلسلا اذه
 { ةنيدملا نع عافدلل ايهتو مهعم فلاحتي ملف ، دالبلا ىلع ءاليتسالا

 . (؟!١`) يدنلام ىلا نويلاغتربلا لحرف

 نايج هيلا راشأ ام ةولك يف اضيأ برعلا دوجو ىلع لدي اممو

 نيذلا برعلا ناكسلا نم رطش ربكأ اهنم جرخ ةولك نأ نم
 ناس ةريزج يناوم ضعبو ةرواجملا رزجلا اونكس وأ ةراقلا اونطوتسا
 ءالؤه مظعم ناك لاحلا ةعيبطبو . )٨١"( رقشغدم وأ نارول
 دوجولا ةفاثكل ارظن ، نيينامعلا نم نايج مهيلا راشأ نيذلا برعلا

 ثالث دوجول ةجيتن ايقيرفال يقرشلا لحاسلا ءاحنأ مظعم يف ينامعلا

 ةجيتنو ؤ لحاسلا اذه ىلع نوينامعلا اهاشنأ ةيمالسا تانطلس

 . برعلاو نيملسملا نم مهريغ نم رثكأ نامع نم ةذخاون ءيجم

 اونكس نيذلا نوينامعلا نورجاهملاو راجتلا ءالؤه ماق دقو

 اهؤانب دوعي ةعلق كلذ نم ، نامع عالق هبشت عالق ءانبب ةولك
 هللا نم رصن اهباب ىلع بوتكمو 0 م٦٥٤١ /ه١٦٨ ماع ىلا

 )٢٥٥( ص : يريغملا ديعس ٩٢ .

 )٢٥٦( ص : ةيفارغجو ةيخيرات قئاثو ٢١٢ .

 )٢٥٧( ص : قباسلا ردصملا ٢٢٢٣ & ٢٢٤ .
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 اهريغو لالطألاو ةيرجحلا راوسألا نأ اك . (؟٨٥) - ‘بيرق حتفو

 ىلا دوعت ةريزجلا نم ةيقرشلا ةقطنملا يف ةدوجوملا ةميدقلا راثالا نم

 ىلا بسنت اهنا يلاهألا ضعب لوقي ذا © ريثكب كلذ نم مدقأ رصع

 هجوب مهنم نيينامعلاو برعلا نأ ىلع لدي امم ، ديشرلا نوراه رصع
 اونبو © مهل ارجهم وأ ةمصاع ةريزجلا ذختا نم لوأ اوناك صاخ
 اونب اك 9 ديعبلا دهعلا كلذ ذنم روصقلاو نوصحلاو عالقلا اهيف

 ةئامثالث وحنب اهددع ردق يتلا ةميدقلا دجاسملا نم اريثك اهيف
 نييزاريشلا ضعب كلذ دعب ةنيدملا هذه ىلا يتآ مث . (؟"٠؛) دجسم
 لاحلا ةعيبطبو . >‘}٦"( ديشرلا نوراه دنجل ةداق درجم اوناك نيذلا
 راشتنا نع عمسن مل كلذلو ، ةعيش اوسيلو ةنس ةداقلا ءالؤه ناك

 عيشتلل رثأ يأ نع ةطوطب نبا انثدحي مل و ، ةولك يف يعيشلا بهذملا
 نأ ىلع لدي امم ، »‘٦"( بهذملا ةيعفاش اوناك اهلهأ نإ لاقو اهيف

 نم اهيلا ةريبكلا ةرجهلا تناك امنإو ماكح درجم اوناك نييزاريشلا
 . نامع ريغو نامع نم & برعلا

 رصعلا يف نيثحابلا ضعب ثدحتي نأ ابيرغ سيل كلذلو
 نود برعلل انكسمو ارقم تناك اهنأ ىلع ةولك نع ثيدحلا

 ىلا ةسامحب مالسالا اوعفدو ةفرعملا اورشن نم نإ نولوقيف ، سرفلا
 { اهناكسو ةولك نع مهثيدح ضرعم يف كلذو برعلا مه لخادلا
 ةيساسأ ةفصب ةيبرعلا ةغللا نوملكتي اوناك ناكسلا ءالؤه نأو

 )٢٥٨( ص : يريغملا ديعس ٦٧ .

 )٢٥٩( ص : قباسلا عجرملا ٦٨ { ٦٩ & ص : ةيخيرات قئاقح : دادحلا دمحم ١٧٤ .

 )٢٦٠( ص : يريغملا ديعس ٦٩ .

 )٢٦١( ج : ةطوطب نبا ١ ص ٢٨٤ .
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 تبتك ةولك تالجس نأو { )٢٦٢( ىرخأ تاغل نم ددع بناجخ

 اك ةيسراف ةولك نكت ملف . )"٦"( ةيليحاوسلاو ةيبرعلا نيتغللاب

 ةنيدم تناك امناو ، مهنم بناجالا ةصاخو نيخرؤملا نم ريثك ركذ

 اهملاعم سمط ىلع ةيلاوتملا ةيبرعلا تارجهلا تدعاس 3 )٢٦٤( ةيبرع

 برعلا نم مهمظعم لقألا ىلع وأ اهناكس ناكف { ("٦ث) ةيسرافلا
 نيب مالسالا رشن يف ريبك لضف مهل ناكو ،©ةصاخ نيينامعلاو

 . لوقلا قبس 3 ةراقلا لخاد هرشن يف مث نيينثولا اهناكس

 ناك ثيح . )٢٦٦( يدنلام ةنيدم نع ءيشلا سفن لاقيو

 نرقلا يف تسسأت دقف . نيينامع ريغو نيينامع برعلا نم اهناكس
 نيينامعلا ةرطيس راهدزا رصع وهو 3 )٦٢"( داليملل رشع يانلا
 اهلهأ قنتعا دقو > ةراقلا نم ةقطنملا كلت ىلع ايسايس و ايرابت

 560"٨٦“)لحاسلا ندم مظعمو ةسبمم لمأ لعف املثم مالسالا ةقرافألا
 بايثلا اودترا ىتح اشحاف ءارث اورثأو ةراجتلا يف اهماكح لمعو

 اولحت و { ةتفكملا رجانخلاو فويسلا اولمحو ةقيقدلا ةينطقلا و ةيريرحلا

 نبا ناكو . بداو فرظ نم ميشلا نساحمو قالخألا مراكمب

 )٢٦٢( ص : دمحأ يلع دمحأ ١٧٤ | ٢٠٧ .
 )٢٦٢( ص : نوسدفاد ٢٨٢ .

 )٢٦٤( . 7م , . , & ,234 , . ,

 )٢٦٥( ص : قداص تلود ١١ .

 ىطسولا روصعلا يف نولمعي اهلهأ ناكو { رحبلا ةفض ىلع يهو نآلا اينيك يف عقت ةنيدم يدنلام )٢٦٦(
 : رظنا . مهتراجت و مهبسكم لك ناكو { هريدصتو ديدحلا ندعم جارختسابو 0 اربو ارح ديصلاب

 اماج يد وكساف نأ ىورت يتلا رابخألا نمو & ٥٤٤ ص : يريمحلا | ٨٣ ص : ديعس نبا

 . ادنلم ىمست يتلا هتجوز مسا ىلع يدنلم اهامس يذلا وه
 . ٨٦ © ٨٧ ص : يريغملا ديعس : رظنا

 م & , 0. , 20. {©“ ٢٣٢٠ ص : نايج )٢٦٧(
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 رضخالا سلطالاب نطبملا ريرحلا نم ابابلج سبلي ةنيدملا هذه خيش

 وكساف لباق امدنع برعلا نم نورشع هب فحي ةرخاف ةمامعب اعمو
 . )٢٦٩( اماج يد

 نيب شيعي ناك دقف { قيبمزوم ةنيدم يف لاحلا ناك كلذكو
 مهنفس تناك نيذلا نيملسملاو برعلا نم ددع نيينثولا اهناكس

 ذخال تالاو ةيرحب طئارخو ةلصوبلاك ءادتهالا تالاب ةدوزم

 3 ةرهم نيحالم اوناك مهنأ ىلع لدي امم & (؟!٢}:) سمشلا تاعافترا

 دجام نباو © نيحلا كلذ يف نامع يحالم نم رهمأ كانه نكي مل و
 . لاجملا اذه يف هب رضن نا نكمي ليلد ريخ نامع يحالم نم هريغو

 تراثأ ، م١ ٤٩٨ ماع ةنيدملا هذه ىلا اماج يد وكساف ءاج املو
 هيلع تناك امل ، لوهذلاو ةشهدلا نييلاغتربلا نم هعم نمو هسفن يف

 ةيريرحلا بايثلاب احشتم هدجو اهخيش رصبأ املو ئ يقرلاو مدقتلا نم

 يف برعلا رئاشع نم جاوفأ هتيعم يفو © رجنخلاو فيسلا ادلقتم
 . )٢٧١( اهماغنأب ةحداص ةيقيسوملا تالآلا مهمدقتت ، بايثلا رخفأ

 يتنس نيب برعلا اهنطوتسا دقف 3© )٢٧١٢( ةلافس ةنيدم امأ

 داليملل رشع يناثلا نرقلا ذنم مالسالا اهلخدو م ٠ ٢ ٢ ١ و م ٠ ١ ٥

 اهمكاح ناكو ث ريثكب كلذ لبق امبرو برعلا راجتلا يديأ ىلع

 نوسبلي اهسارح ناكو ، فسوي ىعدي يبرع نييلاغتربلا مودق دنع
 , . , م. 17, 18. { ٣٢٢٠ ٣٢٢١ ص : نايج )٢٦٩(

 . ٢١٨ ٢١٩ ص : قباسلا عجرملا ٣٠٨ . )٢٧١( ص : نايج (٢ا٠٧)

 يهو { رقشغدم ةريزج ةهجاوم يف يزيبمز رهن بونج يقرشلا يقيرفالا ءيطاشلا ىلع ةلافس عقت )٢٧٢(
 اوناك اهلهأ نا الاقو يريمحلاو ديعس نبا اهنع ثدحت دقو 9 قيبمزوم ةلود ندم ىدحا نالا
 دونملاو برعلا راجتلا ناو ، ديدحلاو بهذلا جارختسا نم هيلع نولصحي ام ىلع الا نوشيعي ال

 . نيتعلسلا نيتاه ءارشل اهيلا نوتأي اوناك
 . ٢٤٣ ص : يريمحلا ،| ٨٣ ص : ديعس نبا : رظنا
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 مهنأ ىلع لدي امم . (؟٢!}7)} ضباقملا ةيجاعلا رجانخلا نولمحيو مئامعلا
 لمحت ةنيدم نامع يف دجوت نأ ةفدصلا ليبق نم سيلو & نوينامع
 لعف اكو . نيدلبلا نيب جئاش ولا قمع ىلع لدي امم 0 مسالا سفن

 ةلافس برع لعف & نييلاغتربلا نم هوفوخو اهمكاح عم ةولك برع
 نيذلا نييلاغتربلا نيبو هنيب مادصلا عقوف & اهمكاح عم ءيشلا سفن

 اذه لد ناو . )٧"( ةلافس ىلع اولوتساو فسوي لتق نم اونكمت

 نم اهريغ يفو ةلافس يف يبرعلا دوجولا ىلع لدي امناف ءيش ىلع
 ةمواقملا ءاول نولمحي اوناك برعلا نأ ىلع لدي اك & لحاسلا ندم

 يف اوناك برعلا ءالؤه نأو ث نويلاغتربلا هيف لزن ناكم لك يف
 ةرطيسلا باحصأ اوناك نيينامعلا نأل ث نيينامعلا نم بلاغلا
 ءاضقلا هانعم يلاغتربلا دوجولا ناكو ، يدنهلا طيحملا ىلع ةيرحبلا

 ، قيرعلا يرحبلا مهخيراتو ةيراجتلا مهبساكمو مهذوفن ىلع مربملا
 . ةمواقملا مهتعس وام ردقب نييلاغتربلا اومواق ش نمو

 اهدهش يتلا ةيراجتلاو ةيخيراتلا تاروطتلا تدأ اذكهو

 ةيبرع تايلاجو ةيرابت زكارم دوجو ىلا ايقيرفال يقرشلا لحاسلا
 مث ، تايقيرفالا عم اهدارفأ جوازت ثيح & لحاسلا اذه لوط ىلع
 تارجه لكش ىلع نيينامعلا نم ريفو ددع زكارملا هذه ىلا رجاه

 تانطلسلاو تارامالا تماقأو ندملا تنب نأ ثبلت مل ةريبك ةيعامج
 ندملا نم ددع كلذ بناج ىلا رهظو ، تابو وشدقمو ومال يف

 . "!} طولخم لصأ وأ صلاخ ينامع لصأ نم برع اهيف
 )٢٧٣( ص : نايج ٢٢٦ ، ص : نسح ميهاربا نسح ١٨٤ ، ص : نيسح لاك دمحم ١٠٥٨ .

 )٦٢٧٤( ص : نايج ٢٢٦ _ ٢٢٧ .

 ةعبطلا ، توريب (ايقيرفاو برعلا باتك يف ثحم) ايقيرفا يف ةيبرعلا تايلاجلا : ملاس ةضيع دمحأ )٢٧٥(
 . ١٨٦١ ص ث م٤٨٩١ ةنس ىلوألا
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 ةيبرع تاعامج كانه ترقتسا لخادلا يف ةراجتلا لفاوق طاشن عمو

 اينازنتو اينيك مساب مويلا فرعيام ىرقو ندم نم ريبك ددع يف
 راشتنا ىلا ىدأ امم & )>`٢"( ادناورو يدنوروبو ريئازو ادنغوأو
 امأ ، نادلبلا هذه نم ةريثك حاون يف ةتوافتم تاجردب مالسالا
 ‘ مالسالا ىلا لقألا ىلع مهمظعم وأ اعيمج هلهأ لوحت دقف لحاسلا

 /ه١٣٢٧ ماع لحاسلا اذه راز امدنع ةطوطب نبا كلذب دهش دقو

 اوناك اهراز يتلا ندملا يف مهار نيذلا سانلا لك نأ ررقف م
 ةصاخ نيينامعللو ةماع برعلل لضفلاب دهشي امم 0 )٢٢٢( نيملسم

 . ريبكلا ينيدلا زاجنالا اذه قيقحت ين

 يف مالسإلا رشنو ةراجتلاو ةحالملاو نوينامعلا _ ٦

 : رمقلا رزجو رقشغدم

 يفو يقيرفالا يقرشلا لحاسلا يف رشتنا دق مالسالا ناك اذاو

 نوينامعلا ناك يتلا ةراجتلاو ةرجهلل ةجيتن لخادلا نم ةريثك حاون
 اضيأ رشتنا دق هناف نكامألا هذه يف اهب نولمعي مهريغ نم رثكأ
 طاشنو مهطاشنو مهدوهج لضفب جيزلا رحب يف ةدوجوملا رزجلا يف
 . يملسملا برعلا نم مهريغ

 ةينامعلا نفسلا تناك (نآلا شاجالام) رقشغدم ةريزج يفف

 نم ويام ىلا ربمسيد نم ةرتفلا يف ةريزجلا هذه ءيطاوش ىلع ددرتت
 . ١٥٦١ ص : قباسلا عجلزللا )٢٧٦(

 )٢٧٢٧( ج : ةطوطب نبا ةلحر ١ ص ٧٩! ٢٨٤ ٥5

 . 17, 21م & , . , م.
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 ناك ةريزجلا هذه ىلا برعلا لوصو نأ ودبيو . )٢٨"( ماع لك

 يراجتلا برعلا طاشن نأ ىلا لئالدلا ريشت ذا ، ركبم تقو ذنم

 يلامش ىتح لصو مالسالا لبق ةيقيرفا يقرش لحاس ناكس عم
 يتلا تالمعلا نم ةلمع ىلع اهيف نوبقنملا رثع ذا 3 رقشغدم
 عبارلا نرقلا علطم يف لوألا نيطنطسق رصع يف تلمعتسا
 لدي امم 0 نملا دالب يف ةيريمحلا ةلودلا رصع وهو 0 يداليملا

 نمزلا كلذ ذنم ةريزجلا هذه ىلا اولصو دق نيريمحلا نأ ىلع

 إ )٢٧٩( ميدقلا

 دزألا ةليبق نم نوينامعلا نوحالملا ناك مالسالا روهظ دعبو
 رقشغدم ىتح ابونج اولغوتو ايقيرفا يقرش لحاس ىلع اورشتنا دق
 ثلاثلاو يناثلا نينرقلا ذنم ةيقرشلا ةيبونجلا اهئطاوش ىلع اولزنو
 نوعيبي اوناك ثيح . ):٨!©( داليملل عساتلاو نماثلا /ةرجهلل

 مهطاشن اهيف نوسرامي ةيراجت زكارم ةداعلاك نوميقيو نورتشيو

 ضعب دوجو ببسب ةريزجلا لخاد يف اولغوتي مل مهنكلو { يراجتلا
 نودجي اوناك مهنألو ‘ ضرألا ةروعوو ةئبوألاو ةشحوتملا لئابقلا

 نأ دبال ةداعلاك مهنأ الا ، ةيلحاسلا قطانملاو زكارملا يف هنورتشيام
 ليلد يقب دقو 0 ة زجلا كلت يف ةمئاد ةماقا زكارم نع محل اوثحبي

 وهو © نآلا ىتح ادوجومو ايح لازيال زكارملا كلت ىلع سوملم
 ةراجتلل ةلالص نم نومداقلا نوينامعلا اهأشنأ يتلا (الالاس) ةنيدم
 ىلع نالا تحبصاف ى ةينامعلا ةلالص مهتنيدم مسا ىلع اهومساو

 : ١٢٥ ص ٢٣ ج : درادوتس )٢٧٨(

 )٢٧٩( ص : نوسدفاد ٢٤٤ .

 )٢٨٠( ج : درادوتس ٢٣ ص ١٣٩ .
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 لامش يف ةعقاو يهو . (الالاس) رقشغدم لهأ ةنسلأ
 . )٢٨١( ةريزجلا

 لحاسلا ىلع عقت يتلا نافيدروف ةقطنم يفف كلذ بناجبو

 لصا نم مهناب نودقتعي سانلا نم ةفئاط دجوت يقرشلا يبونجلا
 ةيبرع تاطوطخمب نوظفتحيو نيملسم اوناك مهلئاوأ نأو © يبرع
 . )٢٨( يبرعلا مهلصاب نورخفيو مهدالوأ ناتخب نولفتحيو

 اضيأ كانه تناك ةريزجلل يبرغلا يلامشلا ءيطاشلا يفو
 ةمطاف نبا نا لاقو يبرغملا ديعس نبا اهركذ ةناريل ىمست ةنيدم

 فصوو قرشلا ىلا برغلا نم ايقيرفا لوح راد يذلا يبرعلا حالملا

 اهنا لاقو رقشغدم لخد « رمقلا رزجو لاغنسلا لحاوس
 يهو 0 راطقألا نم نوعمتجم اهلهأ ناو & وشدقمك نيملسملل
 & ةيراجت ةيرحب ةنيدم تناك اهنأ يأ © )٨٦!( ث‘عالقاو طح دلب
 ىتش راطقأ نم نودفاو مهمظعم نأو { ةراجتلاب اهناكس لمعي

 اهركذ اك .0 ةنيدملا هذه ىلع نيدوك فرعت دقو . ةراجتلاب لمعلل

 | برعلاب ةلوهأم تناك اهنا اهنع لاقو اسوبراب يلاغتربلا بتاكلا
 يتلا ةديحولا ةنيدملا اهنأو ك سلكلاو ةراجحلاب ةينبم اهتويب نأو

 يف اولزن انيح ةيبرغلا ةيلامشلا ءيطاوشلا ىلع نويلاغتربلا اهدجو
 نع هتامولعم نيدوك يقتسا دقو . مم ٠٦ /ه ٢ ١ ٩ ةنس رقشغدم

 رشع عباسلا نرقلا يف عضو طوطخم نم لاق اميف ةنيدملا هذه

 . (؟٨٨) ةيسنرفلا ةيرحبلا ةرازو فيشرأ يف ظوفحو
 { م١٨٩١ ةنس ضايرلا 0 نيعئاضلا نيملسملا دالب رقشغدم : يدوبعلا رصان دمحم )٢٨١(

 . ٢٥ ص : قباسلا عجرملا )٢٨٦(

 )٢٨٢( ص : يبرغملا ديعس نبال ايفارغجلا باتك ٨٤ .

 )٢٨٤( مقر قيلعت : قباسلا ردصملا ٦٢٥ ص ٢٢٠ ٢٢١ .

_ ٢٥0٥ 



 ةيبرع تاطوطخم ةدع ىلع اضيأ ممه نارف رثع دقو

 لدتسيو . سيرابب ةيلهألا ةبتكملا ىلا اهادهأو رقشغدم يف ةميدق
 يف لئابقلا ىدحاب اوطلتخا برعلا نأ ىلع تاطوطخملا هذه نم
 لحاسلا نم اءزج لتحت يتلا انوريميتنألا ةليبق مهنم نوكتو رقشغدم
 ةليبق ىلا ةيميظنتلاو ةينيدلا ةهجولا نم عضخت يتلاو يقرشلا يبونجلا
 دعب ةيبرعلا ةباتكلا انوريميتنألا ةليبق لهأ فرع دقو . اراكنألا

 ةميدق ةيطخ بتكب ن وظفتحم مهنأ نارف ركذو . مالسالل مهقانتعا

 برع ىلا مهب ۔استنا اهيف نومعزي 0 ةيبرعلا فورحلاب ةبوتكم دهعلا

 ىوعد ل ا 8 حيحص ريغ معزلا اذه نأ دقتعأ تنك ناو 3 ةكم

 يف ةيشفتم ةرهاظ نوكت داكت يوبنلا تيبلاو ةكم ىلا باستنالا

 ناك نإو & تملسأ ةليبقلا هذه نأ مهملا . ايقيرفا ءاحنأ نم ريثك
 امبرو . اعطاق اديدحت هديدحت عيطتسنال نمز يف مت دق مالسالا اذه

 /ه٣٣١ ماع دعب ةماع ةفصب ةريزجلا لخد دق مالسالا نوكي

 نيملسملا لوصول يدوعسملا هددح يذلا خيراتلا وه ذإ & م ٥٠٠

 . )©٢٨( ولبنق ةريزجل
 وأ ةكلمم تنوك برعلا اهاشنأ يتلا ندملا ضعب نأ ودبيو

 ةريزج يف ةيبرع ةكلمم ذجوت تناك هنأ نايج ركذي ذا . ةراما

 نأو هت جلسم ىمست ينيوب جيلخ برق رقشغدم
 ايقيرفا برع فلتخم نم ةيبرع ةيلاج نم نونوكتي اوناك اهلهأ

 هذه نأ لوقلا قبس دقو . )٨!( تاب ةريزج ةصاخبو ةيقرشلا
 برع نم اهناكس مظعم ناك & تاب ةريزج دصقن ح ةريزجلا

 ، ٢٩٢ ص : برعلا رارقتسا آ ١٨٥ _ ١٨٦ ص ٤ ةيبرعلا رداصملا : مساق ايركز لامج )٢٨٥(
 . ١٨٤ ١٨٥ ٢٤٢ ص : نسح ميهاربا نسح { ٧٤ - ٧٠ ص : ةيخيراتلا لوصالا

 . ٩١٤ ص : ةيفارغجو ةيخيرات قئاثو )٢٨٦(
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 ونب ©}©ك نامع برع امهماقأ نيتلودل ارقم تناك اهنأ و 7

 ودبي جلسم ةكلمم ناف كلذ ىلعو . ايناث ةنهابنلا مث { الوأ ىدنلجلا
 نم وأ . ايقيرفا قرش لحاس يينامع نم ةينامع ةرجه ةجيتن اهنأ

 نم ةينامعلا نفسلا دورو ىلا يدوعسملا راشأ دقف . اهتاذ نامع

 نوعطقي نيينامعلا نم بكارملا لهأ نإ لاقف رقشغدم ىلا نامع

 رحب نم ولبنق ةريزج ىلا _ ىربرب جيلخ يأ _ جيلخلا اذه
 { ةريزجلا هذه ىلا نامع نم بكر هسفن وه هنأو 3 )٨٧"( جنزلا
 ضعب بكارم يف م٦١٩٦ /ه٤٠٣ ماع يف نامع ىلا داع اهنمو

 . )٢٨٨( نييفاريسلا

 ىري يتلا ةريزجلا هذه نيبو نامع نيب ةلصلا نأ كلذ ىنعمو

 ةلص تناك 3 )٢٨٩( رقشغدم ةريزج اهنأ نيخرؤملاو باتكلا مظعم
 تناك كلذكو اهيلا لصت تناك نيينامعلا نفس نأ ليلدب © ةيوق
 هذه مايق كلذ نع جتن دقو . نامع نم اهيلا لصت نييفاريسلا نفس

 ظفل نم بيرق ظفل وهو & جلسم مساب تيمس يتلا ةيبرعلا ةرامالا
 هل دجي نأ نايج لواح دقو . ةيلاحلا نامع ةنطلس ةمصاع طقسم

 يهو ى ةيبرع ةملكلا نا لاقف ، يوغل ريسفت ىلع اينبم ايبرع الصأ
 ألم هنأك ، هبرش يف حلأ يأ ، هجلتساو بارشلا جلس نم ةذوخأم
 قلطأف { موقلحلا يأ (ةددشملا ماللاو نيسلا رسكب) هناجلس هب
 هيف اودجو يذلا ناكملا ىلع مسالا كلذ نايج ىري ايسح برعلا

 ةيرحب افادصأ هيف اودجو يذلا ناكملا ىلع وأ ، مهشطع ًافطأ ام

 . ١٠٦١ ص ١ ج : بهذلا جورم )٢٨٧(

 )٢٨٨( ج : قباسلا ردصملا ١ ص ١٠٧ .

 )٢٨٩( ص : برعلا رارقتسا : مساق ايركز لامج ٢٠٣ .
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 , )٢٩٠( جلسلا اهمسا لكؤت

 هذه يفايئاهن اورقتسا نيينامعلا راجتلا نم اريثك نأ ودبيو

 باتكلا دحأ هلوقي ام ليلدب { ديعب دمأ ذنم انطوم اهوذغختاو ةريزجلا

 فالكسلا بعش نأ نم تاونس رشع وحن ذنم اهوراز نيذلا

 تيبب فرعت ةليبق هنيب دجوي اهلحاوس نكس يذلا (افالاكسلا)
 هذه نا لاقيو ، برعلا ةنحسب هبشأ اهدارفأ ةنحس 3 ةكراسلملا

 تلازام ةليبق نوريخألاو { (١٢٩٢ا) ةركاسملا نم ةفرحم ةملكلا

 لبق اهراز رخآ بتاك راشأ دقو . نآلا ىتح نامع يف ةدوجوم

 ةجهلب ةيبرعلا نوملكتي سانلا ضعب عمس هنأ ىلا نامزلا نم دقع
 هذه يف دجوي لازيال هنأ ىلا راشأ اك 3 نيينامعلا ةجهل ىلا برقأ

 ىعدي يرث يسايس لجر مهنم © نالا ىتح نيينامعلا ضعب ةريزجلا
 اك ينامع لصأ نم هنكلو رقشغدم يف دولوم ، ىسيع نب ملاس
 ريبك يسايس بصنم ىلا لجرلا اذه لصو دقو & هسفن لجرلا ركذ
 ةريمأ نم جوزتو م٠٦٩١ ماع اهلالقتسا ىلع ةريزجلا لوصح ةادغ
 نإ اهنع لوقي يتلاو دالبلا يبرغ يف نكست يتلا افالاكسلا ةليبق

 نم يقابلاو نويحيسم ٥ نأو ، نوملسم اهدارفأ نم ٢٠ يلاوح

 . )}}٢( نوينثو اهناكس

 { رقشغدم ةريزج يف دوجولا اذه لك نيينامعلل تناك اذاو

 يف مالسالا رشن ىلا هريغ عم ىدأ دق دوجولا اذه ناك اذاو
 ؟... مالسالا اهلخد ىتم ذنمف . ةريزجلا هذه يحاون نم ريثك

 )٢٩٠( ص : ةيفارغجو ةيخيرات قئاثو ٥١٤ .
 )٢٩١( ص : يريغملا ديعس ٣٠٤ .

 )٢٩٦٢( ص : يدوبعلا دمحم ٧ . ٧٦}{ ص : نسح ميهاربا نسح ١٨٥ .
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 . ؟... هرهاظم يهامو

 ىلع ثدح هنأ ودبيف رقشغدم ةريزج يف مالسالا لوخد امأ
 يلاوح نيرخالا برعلا نم ةاعد يديأ ىلعو نيينامعلا يديأ

 ذا . داليملل نماثلا نرقلا فصتنم /ةرجهلل يناثلا نرقلا فصتنم

 ةيادب ,/ةرجهلل عبارلا نرقلا ةيادب يف اهراز يذلا يدوعسملا لوقي

 نأ الا ، نيملسملا نم موق اهيف ةرماع ةريزج اهنإ داليملل رشاعلا
 جنزلا نم اهيف ناك نم اوبسو ةريزجلا هذه ىلع اوبلغ ةيجنز مهتغل

 © يمورلا رحبلا يف (تيرك) شطيرقا ةريزج ىلع نيملسملا ةبلغك
 . (؟ “ثثةيومألا ىضقتو ةيسابعلا ةلودلا أدبم يف كلذو

 8 رقشغدم يف مالسالا مدق ىلع العف لدي ماهلا صنلا اذهو
 يدوعسملا مايأ اهب نيدوجوملا نيملسملا ةغل نأ كلذ ىلع ليلدلاو

 هذه اونطوتسا دق اوناك برعلا نأ كلذ ىنعمو . ةيجنز تناك

 رم ىلعو © ديعب نمز ذنم مهتغلب اورثأتو اهلهأب اوطلتخاو ةريزجلا
 نمل جونزلا ةغل ةبشت ةغل مهيدل حبصاو ةيلصالا مهتغل اوسن نينسلا

 تلصو دق نوكت امبر يتلا ةيليحاوسلا ةغللا يه اهلعل 3 اهعمسي
 نمزب اهيلا نيملسملا لوخد نمز ديدحت نأ امك . لحاسلا نم مهيلا
 نأ فورعملا نمف © اضيأ مدقلا اذه ىلع لدي ةيسابعلا ةلودلا مايق

 هديؤيو كلذ دكؤي ، م٠٥٧ /ه٦٣١ ماع مهتلود اوماقأ نييسابعلا
 دقف 0 ابيرقت تقولا كلذ يف ةريزجلا هذه ىلا اولصو نيينامعلا نأ
 /ةرجهلل ثلاثلاو يناثلا نينرقلا ذنم اهولصو مهنأ ىلا لوقلا قبس
 . (٢٢ة) داليملل عساتلاو نمانلا

 )٢٩٢) ج : به ذلا جرورم ١ ص ٩٧ .

 )٤ ٩ ٢) ج : درادوتس ٢٣ ص ٩ .
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 © ركبم تقو ذنم رقشغدم لخد مالسالا نأ ىلع لدي اذهو

 نيينامعلا نيرجاهملاو نيحالملاو راجتلا قيرط نع اهيلا لصو هنأو
 مودق ىلا راشأ دق يدوعسملا ناك اذاو . يدوعسملا مهيلا راشأ نيذلا
 نيبو اهنيب ةفاسملا ردق يتلا ةريزجلا هذه ىلا د ؛ألا نم نيينامعلا

 ىلع خسرف ةئامسمخ نم وحن اهنإ لاقف اهريغ نود نامع

 ليصحتلا قيرط ىلع ال {} كلذل مهنم ارزح نويرحبلا لوقيام

 ءاحنأ نم ريثك يف مالسالا راشتنا ىلا راشأ دقف { )©٢!( “‘ةحاسملاو
 اهيف ةريزجلا هذه ف ةنيدم دوجو نع ثدحت هنأ كلذ . ةريزجلا

 ةريزجلا نأ ىلا راشأو ، )٨٦!( ““جونزلا نم رافكلا نيب نوملسم

 نم كولم اهثراوتيو نيملسملا نم قئالخ اهيف" ةماع ةفصب
 ةريزج نأ" ىلا هل رخا باتك يف اضيأ راشأو { )١}٠"( “‘“نيملسللا

 . (؟!٨٩٨“) “‘نوملسم اهلهأ ولبنق

 ةيجقالا ةريزج اهسفن يه رقشغدم وأ ولبنق ةريزج لعلو

 /ةرجهلل سداسلا نرقلا يف شاع يذلا يسيردالا اهيلا راشأ يتلا
 بلغ مالسالا نأو طالخأ اهلهأ نإ لاقو & داليملل رشع يناثلا
 يتلا سنابلا ةنيدم نيبو اهنيب" نإ لاقف اهعقوم ددحو 0 . اهيلع

 (اهطيحع دصقي هلعل) اهرودو ، دحاو ىرجم جنزلا دالب لحاس نم
 & ناولأ ةسمخ مهدنع زوملاو { زوملا نم مهشيع رثكأو ليم ةئامعبرأ

 ينايروملا زوملاو ينامعلا زوملاو ، يليغلا زوملاو دنقلا ىمسملا زوملا هنمف
 عقوم يسيردالا ددح نأ قبس دقو . )"٩"( ‘“يركسلا زوملاو

 )٢٩٥( ج : بنذلا جورم ١ ص ٩٧ .

 )٢٩٦( ج : قباسلا ردصملا ١ ص ١٠٦ .
 . ١٧ } ١٨ ص ٢ ج : قباسلا ردصملا (٩٢ا٧)

 )٢٩٨( ص ث م١٨٩١ ةنس توريب { لالهلا راد & فارشالاو هيبنتلا ٦١٧ .

 )٢٩٩( ص : قاتشملا ةهزن ٢٤ .

٢٦٠ 



 ةتس دعب ىلع جنزلا رب ىلع عقت اهنإ لاقف سيابلا وأ سنابلا ةنيدم
 {،]“فصنو ىرجم دعب ىلع ارحبو يربلا قيرطلاب ةسبنم ةنيدم نم مايأ

 ةلافس ضرأ اهب لصتيو جنزلا ةلامع رخآ يه هذه سنابلا نأو

 ةريزج ةيجقألا ةريزجب دصقي ناك هنأ ىلع لدي امم & ):٠٠}٢( بهذلا

 عقومو © سنابلا ةنيدمل ةبسنلاب اهعقومل هديدحت ىلع ءانب العف رقشغدم
 . جنزلا ةلامع رخآ اهنأو © ةسبمم ةنيدمل ةبسنلاب ةريخألا

 اوناك رقشغدم ةريزج لهأ مظعم نراف كلذك رمألا ناك اذاو
 يدوعسملا هركذ نأ قبسام دكؤي امم ، يسيردالا رصع يف نيملسم

 مالسإ ىلا راشأ ثيح 3 نامزلا نم نينرق يلاوحب هلبق شاع يذلا

 لوقلا اذه يف ضعبلا ىري امبرو . ملسم اهمكاح نأ ىلإو اهلهأ
 نييالم ةعبس ىلاوحب نوردقي نآلا رقشغدم ناكس نأل ى ةغلابم

 ىلع مهيقابو ، نيملسملا نم _ ريدقت نسحأ ىلع _ مهعبر ةمسن
 نييسنرفلا نيرمعتسملا يديأ ىلع ةيحيسملا قنتعا مهضعبو 0 ةينثولا
 يتلا ةيمالسالا ةايحلا رهاظم نأ ريغ . )٢٠١( نييبروألا نيرصنملاو
 فوس امم نآلا ىتح ايقاب اهضعب لازيال يتلاو ةريزجلا دوست تناك
 يدوعسملا هيلا بهذام ةحص ىلع كشالب لدت 3 ليلق امع هدرسن

 نييفارغجلاو نيخرؤملاو ةلاحرلا نم مهريغو ديعس نباو يسيردالاو
 مهرثكأ ناك وأ مهلك اوناك دالبلا هذه ناكس نأ وهو & نيملسللا

 ةريبك ةريزج: يف مهتلزعل مهنأ ريغ © نيملسملا نم ةفلاس روصع يف
 دنع ةرماغملا حور رارمتسا مدعلو { اهلوح امع اهيف امب ىنغتست

 . ٣٣ ص : قباسلا ردصملا )٢٠٠(

 ذنم رقشغدم يف نيملسملا ددع يدوبعلا دمحم ذاتسالا ردقيو & ١٠٥٩ ص : نيسح لاك دمحم )٢٠١(

 . اهناكس ددع نم ١٥/ ب تاونس رشع يلاوح

 . ٢٧ ص : نيعئاضلا نيملسملا دالب رقشغدم : رظنا
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 يررألا رامعتسالا روهظ دعب مث 0 ينامثعلا حتفلا دعب برعلا

 ةيبرعلا دالبلاب نييرقشغدملا ةلص تعطقنا « مهدالب رثكال هلالتحاو

 حبصأ و 0 )٠٢"( نوملسملا مهيسنو مهمالسا اوسنف { ةيمالسالاو

 ادلب مايألا نم اموي تناك يتلا ةريزجلا هذه يف ةيلقأ نوملسملا

 . ةنيعم رهاظم اهيف مالسالل ناكو . © اصلاخ ايمالسا

 روصعلا يف ةريزجلا هذه يف مالسالا رهاظم نأ ةقيقحلاو
 يتلا ةريثكلا دجاسملا دوجو اهنم ، ةعونتمو ةريثك تناك ىطسولا

 مايق اهنمو & )٢٠٣( ةفلتخملا اهندم يف ادجسم نيسمخلا نع تداز

 لك اهيلع ظافحلاو ةيمالسالا تادابعلاو رئاعشلا ةيدأتب اهلهأ
 اهدارفأ لك موصي ركذلا ةقباسلا افالكاسلا ةليبقف . ةظفاحملا

 مايصلا نا رابتعا ىلع ، ناضمر رهش نوينثوو نويحيسمو نوملسم
 . ريزنخلا محل نولكأيال مهو . مهدنع ةثوروملا ديلاقتلا نم
 مهئامعز ءامسأ لازتالو ، تاناويحلا نم حبذي مل ائيش نولكأيالو
 نييرقشغدملا عيمجو . ميهاربا و { دمحأ لثم ةيمالسا ءامسأ مهكولمو

 اونتخي نأ اوداتعا نييبروألا يديأ ىلع ةيحيسملا اولخد نيذلا ىتح

 . ءيشلا سفن اولعفي نأ اوداتعا نوينثولا كلذكو . مهدالوأ

 لبق تام اذا _ فيرانانت ةمصاعلا يف ىتح _ لفطلا نأ بيرغلاو
 تاداعلا لصأت ةدش ىلع لدي امم 0 هنفد لبق هنونتخي هلهأ ناف ناتخلا

 ىتحو ميدقلا نمزلا يف رقشغدم بعش يف ةيمالسالا ديلاقتلاو
 إ )٢٠٤( نالا

 ٩٩ _ ١٠٠ ص : يدوبعلا دمحم )٢٠٦(

 )٣٠٣) ص : قباسلا عج ملا ١٥٩ .

 )٣٠٤) ص : قباسلا عجلزللا ٧٦١ ٧٧ } ٩٩ .

٢٦٢ 



 ةداقلا ضعب نآلا ىتح لازيال هنا اضيأ كلذ ىلع لدي اممو
 نم ءاعدلا نوبلطي فيرانانات ةمصاعلا يف نييحيسملا نييسايسلا نم

 مهءاعد نأل { ثراوكلا وأ تامزالا وأ ضرملا دنع نيملسلملا

 نيدلا لاجر ءاعد نم رثكأ هللا دنع باجتسم _ مه نولوقي اك

 نيملسملا ريغ نم ةمصاعلا لهأ نم ريثك لازالو ، نييحيسملا

 مهنأل { كانه نوملسملا مهل اهعيبي يتل ةبجحألاو مئامتلا يف نودقتعي
 د روجلا لهأ نم هللا ىلا ابرق رثكأ نيملسملا ءالؤه نأ نودقتعي
 نارقلا نم تايآ جاوزلا دنع نولتي نآلا ىتح نولازيالو 8 نيرخآلا

 نوكربتي مهنأو { ةثوروملا ديلاقتلا نم كلذ نأ رابتعا ىلع ميركلا

 لهأ نأ ىلع لدي امم 0 اهولتي نمل ريخلا بلجت اهنأ نودقتعيو كلذب
 نيدل اريبك امارتحا مهسفنأ ةرارق يف نونكي نولازيال رقشغدم
 روصعلا يف نيملسم مهرثكأ وأ مهلك !وناك نأ ذنم مالسالا
 نم ةريزجلا هذه ىف مالسالا نطوت ىلع اضيأ لدي اك ، )©٠"( ةرباغلا
 . ديعب دمأ ذنم الاعفو ارثؤم ناك اهيف يبرعلا دوجولا نأ ىلعو 0 ميدق

 يف ةرتفل اميقم ناكو يسنرفلا نارف لايرباغ ويسملا لوقيو

 مهعيمجو نيملسملا نم ةميظع ةيلاج هب اقنجام رغث نإ ، رقشغدم
 ةيبرعلا نوملكتي مهضعبو . ةيبرعلا فرحألاب مبتغل نوبتكي

 فورحلاب نوبتكي اوناك لحاوسلا لهأ نأ ةقيقحلاو . )٠٦}٢( اديج
 مهنأ نومعزيو ، برعلا اهدعي امك عوبسألا مايأ نودعيو ةيبرعلا
 ةريزجلا ةغلو . )٨٢}٢( رقشغدمل اسنرف لالتحا لبق كلذو ، برع
 تاحلطصمو تاملك اهتلخد ةيشاجلملا ةغللا يهو ةماع ةفصب

 . ٧٩ ص : قباسلا عجرملا )٢٠٥(

 )٢٠٦( ج : درادوتس ٢ ص ١٦١ .

 )٢٠٧( ص : يريغملا ديعس ٢٠٤ }{ ص : يدوبعلا دمحم ٤٢ .

٢٦٢٣ 



 نيينامعلا نم برعلا نينطوتسملاو راجتلا يديأ ىلع ةريثك ةيبرع
 ةيليحاوسلا ةغللاب رثأتلا ةجيتن تلخد تاملكلا ضعبو . مهريغو
 يليحاوسلا رعشلا ةغل يف اهتادرفم فصن يلاوح دوعي يتلا

 يوغل لصأ ىلا بطاختلا ةغل يف اهتادرفم سمخ يلاوحو 2 ميدقلا
 . )٣٠٨) يبرع

 لضفلا اذه نيينامعلا نيرجاهملاو نيحالملاو راجتلل ناك اذاو ا

 سفن مهل ناك دقف 8 رقشغدم ءاحنأ نم ريثك يف مالسالا رشن ز يف

 , رزجب ىمست يتلاو اهنم ةبيرقلا رزجلا نيب هرشن يف لضفلا
 . نوملسم مهلك اهلهأ ، ةيمالسا ةلود نآلا رمقلا رزجو
 7 يف ةيمالسالا دالبلاو قطانملا ىلا برقأ رزجلا هذه تناك

 يف لامشلا ىلا ابيرقت عقت اهنأ ذإ ، رقشغدم ةريزج نم ايقيرفا
 عرسأ ناك مالسالا نأ دبالف ، رقشغدمو ةولك نيب ةفاسملا فصتنم

 نيذلا نيينامعلا نيحالملاو ةراجتلا قيرط نع امإ ، اهيلا لوصولا يف

 نم امإو ، ناطيتسالا وأ ةراجتلا دصقب نامع نم اهيلا نوتأي اوناك
 نم لبق نم انرشأ اك مهمظعم ناكو 7 ايقيرفا يقرش لحاس لهأ
 رزج ىدحإ نأ ىلإ عجارملاو رداصملا ضعب تراشأ دقو . نيينامعلا
 م٤٢٨ /ه٩٠٢ ماع تحتف دق ناوجنأ ةريزج يهو عبرألا رمقلا
 فالتخا ىلع ، م٧٩٨ /ه٤٨٢ ماع وأ م٤١٨ /ه٠٥٢ ماع وأ
 . )“٢٠( نيينامعلا دزألا يديأ ىلع كلذو © تاياورلا يف

 (ةجيزجنأ) اجيزاجن : ةعبرألا رمقلا رزج ناكس نأ فورعملاو
 نييزاريشلاو نييواجلاو برعلا نم جيزم ، يليهومو تويامو ناوجنأو

 )٨ ٠ ٣) ص : يدوبعلا دمحم ١ ٤ ٠ ص : ةيخيراتلا روذجلا : نسح لضفن فسوي ٢ .

 )٣٠٩( ج : درادوتس ٣ ص ١٤٢ |، ص : يريغملا ٩١ ‘، ٢٠٢٣ \ ص : نيسح لاك دمحم ١٠٩ .
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 لثم © نامع لئابق نم مهريغو ةرذانملا برع اهلزن دقو . ةقرافألاو
 ئ ماع لك اهيلع نوددرتي اوناك نيذلا ةينامعلا روص ةنيدم برع

 نيب تاقالعلاو . )‘١"( نمياو تومرضح نم برع اهلزن كلذكو
 تناك ذا 0 ةيوقو ةنيتم تناك تاذلاب ةجيزجنأ ةريزجو نامع برع

 (ابمب) ءارضخلا ةريزجلا نيبو اهنيب نولحري مهراجتو مهنفس
 . )٢١( ءارشلاو عيبلاو عئاضبلا لقن لجأ نم كلذو 3 رارمتساب

 ةدايسلا مهل تناك ةمراضحلاو نيينامعلا نم برعلا نأ ودبيو
 نم يريغملا هركذام ليلدب ئ نييلاغتربلا مودق ىتح رزجلا هذه ىلع

 نييلاغتربلا ةدايس لعب تناك اهيلع ةولك ماكح نييزاريشلا ةدايس نأ

 ىلع الا ناطلس اهيلع مهل نكي مل نييزاريشلا ءالؤه نأ يأ 3 اهيلع
 نيذلا نييزاريشلا ءارمالا ضعب اهمكح يف اونيع نيذلا نييلاغتربلا دي

 ةولك ىلع اولوتسا نأ لعب مهيديأ يف ةب وعلأ فورعم وه ك اوحبصا

 ف ةيوق ةيلاعف تاذ تناك ةيبرعلا لئابقلا ناف كلذ عمو . اهسفن

 ناكو . مهرسأو مهباسنأب نورخافي ر . ىتح « رمقلا رزج

 ءانالا كرت ىلع 7 نأ لإ ىسيع ىسيع نب دمحم ناطلسلا يزاريشلا

 جتني امو بصعتلاو ةرخافملا ىلع ى يضقي ىتح 6 ةيبرعلا لئابقلا ىلا

 ةيرمقلا رئازجلا لإ سانلا ءاتنا راصو 6 ماصخ و قاقش نم هنع

 . )٢١٢( يرمقلاب نومسي اوراصف . ةيبرعلا مهلئابق ىلإ سيلو

 رحب يف ةيقيرفا رزج ؛ ىمسملا هباتك يف يتراك ويسملا ركذيو

 )٢١٠( ص : يريغملا ديعس ٢٠٤ _ ٢٠٥ .

 )ا٣١) ص : قباسلا عجزللا ٢٠٢٣ .

 )٢١1( ص : قباسلا عجرملا ٣٠٣ .
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 همسا يبرع بتاك نع م٥٨٩١ ةنس سيراب يف عبط يذلا “ثدنهلا

 نامع نم اهلصأ ةيبرع ةرسأ" نأ ىسوم ملعملا نب فسوي خيشلا
 تناكو . ةميدقلا ناوجنأ ةريزج ةرضاح ينوغنيشت ةدلب يف تماقأ

 دقو 3 ةراجتلاب اهلاغتشا ببسب ةلئاط ةورث تاذ ةرسألا هذه
 اهتيص عاذف ، ريخلاو ربلا هوجو ىف ةورثلا هذه لامعتسا تنسحأ

 ةريزج ناطلس نأ ةجردل ، ىرخألا رمقلا رزج يف اهرمأ رهتشاو
 دمحم نب حلاص وهو & ةرسألا هذه دارفأ دحأ نم هتنبا جوز تويام
 م٠٩٧١ ماع ناطلسلا اذه تام املو . ينامعلا يرذنملا ريشب نب
 امم & 2٢٠٦ ةنطلسلا ىلع هدلو هفلخ مث & اذه حلاص هرهص هفلخ

 ناوجنأ ةريزج يف ةينامعلا ةيبرعلا لئابقلا نطوت رارمتسا ىلع ل لدي

 . ثيدحلا رصعلا ىتح

 يتلاو رمقلا رزج ىربك يهو (ةجيزجنأ) اجيزاجن ةريزج امأ
 نومداق ب رع اهلخد دقف & ىربكلا رمق ق مساب نويبروألا اهيمسي

 داليملل رشاعلا نرقلا يف نامع يح اون نم اهريغو طقسم نم

 رمقلا , هباتك ف هيتنالب يد الوقين روتكدلا لاق امبسح

 خيشلا وهو ةمراضحلا نيخرؤملا دحأ راشأ دقو . )١٤"( “‘ىربكلا
 شيعي ناك يذلا يولعلا باهش نب نمحرلا دبع نب دمحم ديسلا

 وهو _ (ةجيرقنأ) ين دجوي ناك هنأ ىلا ، ايقيرفا يقرشب تاب يف
 ناهبن ينب نم ريثك كانه برعلا نيب ةريزجلا هذهل روهشملا مسالا

 ناكو ئ ءارقلا يوذ نم كانه اوناك و {© نامع لها نم برعي ينبو

 . )٢١٥( اريوم ىمست ةدلب ةريزجلا هذهب ناهبن ينبل

 )٢١٣( ج : درادوتس ٢٣ ص ١٤٢ _ ١٤٣ & ص : يريغملا ديعس ٩٣ .

 )٢١٤( ج : درادوتس ٣ ص ١٤٤ .

 )٣١٥) ج : قباسلا عجرملا ٢٣ ص ١٨١ .

 س ٢٦٦



 © ةماع ةفصب رمقلا رزج يلاهأل افصو هيتنالب يد دروأ دقو
 يف نولمحي مهنإ لاقف { ينامعلا رثألا اهنم حضتي فاصوأ يهو
 امأ ، ةضفو بهذ نم تاضبق تاذو ةفوقعم رجانخ مهطاسوأ
 نهسوءرو نهفاتكأ ىلع نلعجيو ٠ ايفاض ريرحلا نسبليف ءاسنلا

 نينيعلا دنع احوتفم اشكرزم اباقن نيخريو ريرحلا نم اليدنم
 . )“٨٠٦( تابقنتم نهو الإ عراوشلا ىلا نجرخيالو

 هذه لهأ كسمت نسح نع مهريغو باتكلا ءالؤه ثدحتيو
 اهددع لصو يتلا دجاسملا ةرثك نعو اديدش اكسمت مالسالاب رزجلا

 بيتاتكلا راشتنا ىلاو © ىرقلاو ندملا يف ادجسم ٦٧٠ ىلا

 ةيليحاوسلا ةغللا بناجب ةيبرعلا ةغللاو نيدلا ملعت يتلا سرادملاو
 نيواودلا ةغل يه كانه ةيبرعلا ةغللاو . ىرخألا ةيلحملا تاغللاو
 امأ ، ةاضقلا ماكحأو ةيناطلسلا رماوألا ردصت اهبو نيدلاو
 يف يلاهالا تاداع تناك كلذكو . ةراجتلا ةغل يهف ةيليحاوسلا

 دايعالاب لافتحالا يفو ، قالطلاو ةافولاو ةدالولاو ناتخلاو جاوزلا
 جارعملاو ءارسالا ةليلبو ردقلا ةليلبو ناضمر رهش موصبو ةيمالسالا

 يتلا ديلاقتلاو تاداعلا نع دعبتال 3 ةيمالسالا تابسانملا نم اهريغو

 لدي امم & )>٢٠٢١( ىرخألا يمالسالا ملاعلا نادلب يف نوملسملا اهعبتي
 ىلعو ، كانه سانلا سوفن يف ةيمالسالا ةديقعلا قمع ىدم ىلع

 يف نيملسملا نم مهريغو نوينامعلا هلذب يذلا ريبكلا دهجلا ىدم

 نيدب نونيدي اهلهأ لك حبصأ ىتح رزجلا هذه يف مالسالا رشن
 . مالسالا

 )٢١٦( ج : قباسلا عجرملا ٢ ص ١٤٤ - ١٤٥. }{ ١٥٦٢ _ ١٥٠٣ .

 )٢١٧( ج : قباسلا عجرملا ٢ ص ١٤٥}{ ١٥١ _ ١٥٣ |{ ص : نيسح لاك دمحم ١٠٩ .

 س ٢٦٧



 يملسم دنع ةدوجوم تناك ابيرقت رهاظملا هذه سفنو

 قطانملا يف ادوجوم ناك اهنم ريثكو ٠ ايقيرفال يقرشلا لحاسلا
 هذه تطعأ دقو . مهريغو نوينامعلا اهيف لغوت يتلا ةيلخادلا

 عم تمءاوت نأ دعب اصاخ اعباط ةيمالسالا ةايحلاو مالسالل رهاظملا

 & ةيمالسالا ةعيرشلا عم ضراعتتال يتلا ةيلحملا ةيقيرفالا ديلاقتلا

 راطا لخاد ةزرابلا ةيقيرفالا اهتامسق اهل كانه ةايحلا تراصف
 يذلا راطالا اذه وه امو &، تامسقلا هذه يه امف { ريبك يمالسا

 ارزجو الخادو الحاس ايقيرفا يف ةيمالسالا ةايحلاو مالسالل ىطعأ

 . ؟.. صاخلا اهعباط

 ٧ _ ايقيرفا يقرش يف ةيمالسالا ةايحلاو مالسالا عباط :

 يف نيينامعلا دوهج نع ثيدحلا اذه دعب يعيبطلا نم ناك

 يقرش يف مالسالا رشن لبس نم ماه ليبسك ةراجتلاو ةحالملا
 رثأ نم اهل ناك امو ةينامعلا تارجهلا نع مالكلا دعبو 0 ايقيرفا
 اعفد مالسالا راشتنا ةكرح عفد يفو ينامعلا دوجولا معد يف ريبك

 ىتحو & نيملسم رمقلا رزجو لحاسلا لهأ مظعم راص ىتح ايوق
 بونجو لوح . ةيلخادلا ايقيرفا ءاجرأ نم ريثك ىلا مالسالا ذفن
 ناك هنإ لوقن ، يزيبمزلا عبانمو اساين ةريحب ىلا ةيئاوتسالا تاريحبلا
 8 رشتنا يذلا مالسالا اذه عباط ىلع ءوضلا يقلن نأ يعيبطلا نم
 { ةراقلا نم ةماهلا ةقطنملا هذه يف ةايحلا اهب عبط يتلا ةروصلا نعو
 ةايحلا مأ ةيملعلاو ةينيدلا وأ ةيسايسلا ةايحلا كلذ يف ءاوس

 ماه ليلدك كلذو 7 ةيندملاو نارمعلا ةلاح كلذكو 3 ةيعاتجالا

٢٦٨ 



 يف برعلا نم مهريغو نيينامعلا دوهج ىلع عطاقو عصانو
 . ةراقلا نم ةعقبلا هذه يف يف مالسالا

 نبا لاوقأ نم ذختن نأ اننكمي ةيسايسلا ةايحلا لاجم يفف
 هذهل ارايعم وشدقم ةنطلس يف ةيمالسالا ةايحلل هفصوو ةطوطب
 مظن ىلا ةطوطب نبا راشأ دقف 0 ايقيرفا قرش ءاحنأ ىتش يف ةايحلا

 اهريغ نع فلتخت داكتال ةيوق ةيمالسا ةايح ىلاو { ةيقار مكحلل

 يقيرفالا عباطلا انيطعت اهنأ يف الإ ، ىرخألا ةيمالسالا دالبلا يف
 نأ نع ةطوطب نبا ثدحت . ةيمالسالا ةايحلل ةيقيرفالا ةروصلاو
 سانلا نأو ، خيشلا بقلب بقلي ناك ناطلس دي يف ناك مكحلا
 عم امؤاوت ، “١"0 بقللا اذهب هوبقلي نأ مهتداع نم ناك كانه
 وه مكاحلاف © ةقطنملا هذه يف ايقيرفا دوست تناك يتلا ةيلبقلا ةايحلا

 ديلاقتلا نع اريثك دعبيال ديلقت وهو . ةليبقلا خيش وأ ةليبقلا معز

 . مالسالا دعب وأ مالسالا لبق برعلا دالب يف ةليصألا ةيبرعلا

 هتاضقو هؤارزو ناطلسلا اذهل وأ خيشلا اذهل ناكو
 لكشلا نيب عمجت يتلا ةعئارلا هبكاوم هل تناكو 3 هوفظومو

 دايعألا مايأ ة ةالصلل جرخي ناك دقف . يقيرفالا عباطلاو يمالسالا
 بابق عبرأ هسأر قوف تعفر دقو & بيهم بكوم يف ةعمجلا مايأو

 بهذلا نم عونصم رئاط اهنم الك ولعي ، نولملا ريرحلا نم
 نيب “‘ريفن عمج رافنألاو قاوبألاو لوبطلا برضت انيب ، صلاخلا
 ءاهقفلاو يضاقلاو داوقلاو دانجألا ءارمأ هلوح قلحتيو . هيدي
 ىتح ميظنتلا ةياغ مظنملا وحنلا اذه ىلع بكوملا ريسيو . ءافرشلاو
 نمو ناطلسلا ج رخي ش {©= ةالصلا نودؤيف دجسملا ىلا عمجلا لصي

 )٣١٨( ج : ةطوطب نبا ةلحر ١ ص ٢٨٠ .
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 راد) هروشم لخدي ىتح ريسيو ةئيهلا كلتو ماظنلا اذه ىلع هعم
 يف داوقلا نم دانجألا هوجوو ءارمألاو ءارزولا دعقيف (ىروشلا
 ، هريغ هيلع هعم سلجيال طاسب يضاقلل شرفيو © كانه ةفيقس

 © رصعلا ةالص ىتح كلذك نولظيو ث هعم ءافرشلاو ءاهقفلاو

 افوفص نوفقيو دانجألا يتأي مث 3 (ناطلسلا) خيشلا عم اهنودؤيف
 لوبطلا برضت مث { ةيركسعلا مهتاجردو مهبتارم بسح ةصارتم
 الو دحأ كرحتيال اهبرض دنعو ، ناطلسلا جورخب اناذيا ، قاوبألاو

 الف يشملا نع فقوت ايشام ناك نم ىتح ء هماقم نم حزحرتي
 ةناخلبطلا برض يهتنا اذاف أ فلخ ىلإ الو مامأ ىلإ ال كرحتي

 ىلا ناطلسلا فرصناو 0 اوفرصناو ناطلسلا ىلع عيمجلا ملس

 . )٣١٩) هراد

 تبسلا موي امأ © ةعمج موي لك ناطلسلا ةداع تناك كلت
 تاسامتالا وأ يواكشلا وأ ملاظملا يف لصفلل اصصخم اموي ناكف
 نوسلجيو مويلا اذه يف نوت اي اوناك نيذلا ى ىلاهألا اهمدقي يتلا

 يضاقلا ناك انيب .© ناطلسلا راد جراخ مهف ةصصخم قئاقس ف

 راد يف نوسلجي جاجحلاو خياشملاو نوحلاصلاو ءافرشلاو ءاهقفلاو

 ناطلسلا ناك دقف لوألا روشملا امأ ، يناثلا روشملا ىمست ىرخأ

 رابك دعقيو ، هراسي نع سلجيف يضاقلا ىلا ثعبيو هيف سلجن
 نوملسيف فارشالاو ءارمألاو ءارزولا لخدي مث 0 هيدي نيب ءاهقفلا
 فرصنيو عيمجلا لكأيو ماعطلاب ىتؤيو 0 هناكم مهنم لك ذخأيو
 ةعب رأ و رسلا بتاكو ءارزولاو يضاقلا لظي انيب 0 هراد ىلا خيشلا

 اقلعتم ناك امف 0 سانلا نيب لصفلل مهسلجم يف ءارمألا رابك نم

 )٢١٩( ج : قباسلا ردصملا ١ ص ٢٨١ _ ٢٨٢ .
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 اياضقلا نم كلذ ىوس امو & يضاقلا هيف مكح ةيعرشلا ماكحألا

 ارقتفم ناك ام امأ 0 ءازمألاو ءارزولا مهو ىروشلا لهأ هيف مكح

 درلا دوعيو ، هيأر يدبي ثيح هيلا عفري ناكف ناطلسلا ةروشم لا
 . )٢٢٠( هيلا اهوعفر دق اوناك يتلا ةقاطبلا رهظ ىلع مهيلا

 © ىوق يسايس ماظنب تعتمت وشدقم ةنطلس نأ ىرت اذكهو
 خيشلل راد ، ىروشلل ناراد كانهو . خيشلا وأ ناطلسلا كانهف

 ءارزولا نم نونوكتي اوناك نيذلا ىروشلا لهأل ىرخأ رادو
 سانلل صصخم موي كانهو 3 ءاهقفلاو يضاقلا مهسأر ىلعو ءارمألاو
 ةعيرشلا بسح مهاياضق يف لصفلل ىروشلا راد ىلا هيف نوتاي
 دجسملا ىلا هراد نم هجورخ يف ناطلسلا بكاوم امأ { ةيمالسالا

 ةماخفلا نع ربعت بكاوم ىرت اك تناك دقف . هنم هتدوع وأ
 « ةيقيرفالا ديلاقتلا نيبو ةيمالسالا ديلاقتلا نيب عمجتو © © ةعورلاو
 انيأر اك ناطلسلا نأ ىتح ٠0 اهئارثو ةلودلا ىنغ ىلإ ريشت شت اهنأ اك

 هباهذ ءانثأ هسأر قوف عفرت تناك يتلا هبابق قوف بهذلا رويط ذختا

 مظنت ىلا اضيأ بكاوملا هذه ريشتو . ةالصلا ءادأل دجسملا ىلا

 نم ةنطلسلا تاراشو تامالع ذاختا ىلإو & يوق شيجو ىركسع

 ريغو 2 ءارمألاو ءارزولاو دنجلا فوقوو قاوبألاو لوبطلا برض
 دالب يف تانطلسلا اهب زيمتت تناك يتلا ىرخألا رهاظملا نم كلذ

 . ىرخألا مالسالا

 ماظنلا هيلع بلفغيف ةنطلسلا هذه يف مكحلا يلوت ماظن امأ

 اومكح ثرحلا نيطالسلا وأ خويشلا ءالؤه نأ كلذ . يثارولا

 اه أشن ذنم ىطسولا روصعلا تارتف مظعم لاوط وشدقم ةنطلس

 )٣٢٠( ج : قباسلا ردصملا ١ ص ٢٨٢ _ ٢٨٢٣ .
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 { داليملل رشع سماخلا نرقلا ةياهن دنع نييلاغتربلا مودق ىتح
 اهمكح ىلإ تزفق يتلا ةيلاموصلا لجألا ةليبق نع رظنلا فرصب
 8 م١٣٣١ /ه١٣٧ ماع اهل ةطوطب نبا ةرايز لبق هفرعن ال نمز يف

 نأ ليلدب اضراع ارمأ ناك وشدقمل ةرسألا هذه مكح نأ ودبي ذإ
 ينب نم رفظملا ةرسأ نم اهماكح اودجو اومدق امدنع نييلاغتربلا
 نم دالبلا هذه ىلا اومدق امدنع اهوسسأ نيذلا نيينامعلا ثراحلا
 . )٢٢١( يبرعلا جيلخلا ةقطنم

 ناطلسلا بكاومو هرهاظم و مكحلا بولسأ نوكي نأ نكميو

 تناك وشدقم يف اهانيأر يتلا ةيمالسالا ديلاقتلا ىلع هصرحو
 نوينامعلا اهماقأ يتلا ىرخألا ندملاو تانطلسلا يف ةدوجوم
 ‘ مكحلا يف ىروشلا ماظن قبطت تناك ومال ةنطلسف . نورجاهملا

 نم نوكتي يراشتسا سلجم ةطساوب مكحي ىدنلجلا ريمألا ناك ذإ
 لمحت هنوكراشي اوناك نيذلا اهئايحأ خويشو ةنيدملا نايعأ
 ناكو 9 مهيأر ذخأو مهتراشتسا دعب الا ارمأ مربي الف 3 ةيلوئسملا
 ةلادعلاو فاصنالل ابلط سلجملا اذه ىلا أجلي نأ ناسنا يأ قح نم

 ةروصلا نم ادج ةبيرق ىرت اك ةروص يهو 3 )٢٦٦( رض هسم اذا
 . وشدقم يف اهانيأر يتلا

 { ةثارولا ماظن ىلع ريسي مكحلا ناك ةيناهبنلا تاب ةنطلس يفو

 ذنم ندم نم اهل عضخ امو تاب مكحت ةيناهبنلا ةرسالا تلظ دقف

 داليملل رشع ثلاثلا ,/يرجهلا عباسلا نرقلا ةيادب يف كانه اهروهظ

 نيطالس نأ ىلا ةراشالا تقبس دقو . ىطسولا روصعلا تهتنا ىتح

 . ٢١٧ - ٢٢١ ص : رآلذظنا )٢٢١(

 . ٢٠٨ ص : رظنا )٢٢٦٢(

_ ٢٧٢ 



 اناطلس نيثالثو نينثا وأ نيثالث ىلا مهددع لصو تاب يف ةنهابنلا

 {&© )٢٢٢٣( نييلاغتربلا مودق دنع ما ٠٦ /ه ٩١١ ماع ىتح

 نم نينثا نأ ىلا ةراشالا يفكتو . ةليوط ةدم مكح نم مهنمو

 _ )٦٩٠ دمحأ نب يناثلا دمحم ناطلسلا امه نيطالسلا ءالؤه
 لوألا رمع ناطلسلا هنباو )م١ ١١٩١ _ ٣٣١ /ه ٧٣٢

 ةدم ىرت اك امكح » (م٨٥٣١ _ )٧٣٦ _ ٧٦٠ه/ ١٣٣١

 رارقتسالا ىلع لدي رمأ وهو 9 (؟ اماع نيتسلاو ةعبسلا غلبت
 مكح يف ترمتسا يتلا ةنطلسلا هذه هب تعتمت يذلا ريبكلا يسايسلا

 . يضاملا نرقلا ىتحو ىطسولا روصعلا ءاهتنا دعب دالبلا

 ىروشلا نيب تانطلسلا هذه يف بلقتت تناك مكحلا مظنف

 بسح وأ اهنم لكب طيحت يتلا فورظلا بسح كلذو 7 ةثارولاو
 تادقتعملا بسح وأ تانطلسلا هذه اهيلع تماق يتلا ىلوألا لوصألا

 ونبف . نامع يف ىلوآلا اهنطاوم نم ةمكاحلا تارسالا اهتلمح يتلا

 دعب اميف اوفرع نيذلا ةدعقلا راكفأب نيرثأتم اوناك امير ىدنلجلا
 ونبو . مكحلا يف ىروشلاب يدانت راكفأ يهو 5 ةيضابألا مساب
 اوناكو ، برعلا دالب يف ىلوألا مهنطاوم يف اكولم اونوكي مل ثراحلا
 ماظنلا وهو فولاملاو دئاسلا ماظنلا اوعبتاف آ ثراحلا ةليبقل اخويش

 دقف ناهبن ونبامأ . انركذ اك خيشلا بقل مهناطلس ذختاو يئارولا

 { ةثارولاب كانه مهبصانم نولوتي اوناك و & نامع يف انيطالس اوناك

 . ايقيرفا يقرش ىلا مهعم ماظنلا اذه اولقن مث نمو

 بولسأو نيطالسلا بكاومو ةيسايسلا ةايحلا نع اذه

 . ٢٢٥ -_ ٢٢٦١ ص : رظنا )٢٢٢(

 . ٢٢٧ -_ ٢٢٨ ص : رذفظنا )٢٦٤(

٢٧٢٣ 



 دقف ةيميلعتلاو ةيملعلاو ةينيدلا ةايحلا امأ { مهتايح ماظنو مهمكح

 هذه يف ةحضاولا ةيمالسالا اهرهاظمو اهعباط اضيأ اهل ناك
 ةينيدلا تابسانملاف ، ةماع ةفصب ايقيرفا يقرش يفو تانطلسلا

 لازيالو 5 دالبلا هذه يف اهب لافتحالا متي ناك ةيمالسالا دايعألاو
 ريغصلا ديعلا وأ رطفلا ديع ةصاخو 3 كلذك رمألا
 ربكأ نم مهدنع ربتعي ناك يذلا ديعلا كلذ . :حا م

 اهرهوج ىيف فلتختال كانه هب لافتحالا رهاظم تناكو . دايعالا

 ديعلا امأ . ىرخألا يمالسالا ملاعلا قطانم يف هب لافتحالا نع

 نم مهدنع ةيمهأ لقأ وهف ىحضألا ديع وهو ]] !ه ريبكلا

 ةيليحاوسلا ةنسلا ةيادب وه ريغصلا ديعلا نأ كلذ 3 ريغصلا ديعلا

 . )٢٢٥( لاوش رهشب مهدنع أدبت يتلا

 رشع يناثلا يف () يبنلا داليم مويب نولفتحي اوناك كلذك
 متيو تانيزلاب دجاسملا نادزت ثيح ماع لك نم لوألا عيبر نم

 ع راوشلا ربع رمي يذلا دلوملا بكومب تالافتحالا أدبتو دلاوملا ءاشنا

 ءاسملا يفو . برغملا ةالص ىتح كلذ يف رمتسيو رصعلا ةالص دعب

 ةصنم ىلع نودشنملا سلجي ثيح يجنزربلا دلوم داشنا رود يتأي
 يف نودشنملا ذخأيو فالآلاب مهلوح يلاهألا عمجتيو ةللظم ةيلاع
 داشنالا ةياب يفو ، نورضاحلا مهيلع دريو دلوملا نم عطاقم داشنا

 ةغللاب (كفيقَع) لوسرلا حدم يف تاملكلا نيرضاحلا رابك يقلي

 يف دلوملاب لافتحالا ناك دقو . ةيليحاوسلاو ةيبرعلا
 ناكو . ايقيرفا يقرش ءاحنأ عيمج نم اسانأ بذجي ةينادنلجلا ةنطلسلا
 تاكرحو روخبلا ةحئارو ةيزاغلا حيباصملا ءوض ىلع متي لافتحالا

 . ١٦٦ - ١٦٨ ص : ماهجنمرت )٥ ٣٢)

 ثيح ومال ىف
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 لاجرلا نم نافصو ، نيرضاحلا ىلع درولا ءام نوشري مهو ةيبصلا
 نيددرملاو نيدشنملا نم (ةشادشدلا) ضايبلا عصانلا مهيز يف نوفقي

 تالالا ةبحاصمب نونغيو ضعبلا مهضعب نوهجاوي (سروكلا)
 . )٢٢٦( ةرسيو ةنمي مهرودصب نولياهي مهو ةيقيسوملا

 هنوربتعيو جارعملاو ءارسإلا مويب اضيأ نولفتحي يلاهألا ناكو
 . هللا نم ةرفغملا بلطل ]انه ٨1٨1ه ع رضتلاو لاهتبالا موي

 دنع ىتح صاخ عضو اهل يتلا روهشلا نم ناضمر رهش ناكو
 رهشلا اذه لحام اذا رومخلا يطاعت نورجهي اوناك دقف { نيينثولا

 نم نورثكيو تاقدصلا نم هيف نورثكي نوملسملا ناكو ، كرابمل
 حيوارتلا ةالصو ةضورفملا تاولصلا ةيدأتل دجاسملا ىلع ددرتلا
 ثيح ةينيدلا سوردلا روضح نم نورثكيو 0 هه ه ه

 ثيدحلاو ميركلا نارقلا ريسفت ةسارد وه لضفملا عوضوملا نوكي
 دجاسملا تناك ، ناضمر رهش نم ردقلا ةليل يفو . فيرشلا يوبنلا

 لداعت اهيف ةدابعلاو ةالصلا نأ ثيح اريبك اماحدزا سانلاب محدزت
 نيذلل ةبسنلاب اهتيمهأ ةليللا هذهل ناكو . ةلماك رهش فلأ ةدابع

 كفي ةنوجسملا حاورألا نأ نودقتعي اوناك ثيح حاورألاب نونمؤي
 . )٨٢٧( ةليللا هذه يف اهراسأ

 ناف ةريبكلا ةلزنملا هذه مهدنع هل ناضمر رهش ناك اذاو

 مسومب مهدنع طبتري ناك ذا ، اضيأ ةيماس ةلزنم هل ةجحلا يذ رهش
 رهشلا اذه نم ىلوألا ةرشعلا مايألا يفف . مارحلا هللا تيب ىلا جحلا
 ميقي . س٧عحه ٧٨ طا]ه جحلا رهش هنومسي اوناك يذلا

 . ١٦٩ ١٧٠ ص : قباسلا عجرملا )٢٢٦(

 )٢٢٧( ص : قباسلا عجرملا ١٧٠ _ ١٧١١ .
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 جحلا ةضيرف مهنم ريثكلا يدؤيو ، مهاتوم ىركذ يف مئالو نوريثكلا
 دقو ةقرافألا نم جيجحلا دوعيو . "!) زاجحلا دالب ىلا باهذلاب

 ةصاخ . لوألا هتديقع ىلع لظ نم نيب مالسالا رشنل ةسامح اوئلتما

 ناكف . ةقومرم ةيعاتجا ةلزنم هبحاص يطعي ناك جحلا نأو

 رهاظم نم فلس امبو كلذب نيرث ;أتم مالسالا نوقنتعي نوريثكلا

 انرشأ يتلا ةينيدلا تابسانملاو تالافتحالا ءانثأ سرامت تناك ةيمالسا

 . اهيلا

 يتلا ةيمالسالا ىرخألا رهاوظلا وأ ىرخألا لماوعلا نمو
 ايقيرفا يقرش يف يلاهالا ماتها هتفاقثو مالسالا رشن يف لضف اهل ناك

 ايقيرفا يقرش يف رشتناو اهؤانب رثك دقف . دجاسملا ءاشناو ءانبب
 دجسم لزانم ةتس نم ةنوكم ةينكس ةعومجم لكل حبصأ هنأ ةجردل
 . ءارعلا يف نولصي الأ سانلا داتعا ثيح { ةالصلا سانلا هيف يدؤي
 نأ يأ ، هسأر قوف عفتري فقس نود يلصيال مهنم دحاولا ناكف
 ددع دايدزا ىلا ىدأ امم & ("٢؟> دجسم لخاد الا متتال ةالصلا
 ةطوطب نبا هركذام ىلا ةراشالا تقبس دقو . اهراشتناو دجاسملا

 ةنطلس نأ نم نايج هركذام ىلإو وشدقم يف دجاسملا ددع ةرثك نم
 دجاسم انل يقب يتلا عماوجلاو دجاسملا ءاشنا نم ترتكأ وشدقم
 /ه٧٣٦ ماع هسيس ات خ رات نأ نيبت ةباتك هيلع دجسم اهنم 0 ةدع

 نم برقي امب وشدقمل ةطوطب نبا ةرايز لبق يأ ، م ٦

 دوجو ىلع لدت ةريثك اراثا نوبقنملا دجو دقو . )٢٢٠( نرق
 يتلاو ترثدنا يتلا ندملا يف ترشتنا ةراجحلاب ةينبم ةريغص دجاسم

 . ١٦١٨ ص : قباسلا عجرملا )٣٢٨(
 )٣٢٩( ص : قباسلا عجرملا ١٥٦١ .

 )٢٢٠( ص : رظنا ٢٢٠ _ ٢٢١ .

 س ٢٧٦



 اينازنت لحاس ىلع ةنيدم نيثالثو اتس طقف دحاو ثحاب اهنم دع

 ندملا مظعم يف نيطلاو بشخلا نم دجاسم تدجو اك 0 اهدحو

 . )٢٣١( ةيلخادلا قطانملا يف ةرشتنملا ىرقلاو ةريغصلا

 تناك ةيقيرفالا لئابقلا دجوت ثيح ديعبلا لخادلا يفو
 ىرقلا لخاد رثكتو لزانملا تاعمجت نع اديعب ماقت دجاسملا

 ةليبق يف لاحلا ناك املثم لئابقلا هذه ءامعز اهيف شيعي يتلا

 دجاسملا تناك اهريغو رابجنزك نادلبلا ضعب يفو . 2""" وايل
 ىلا وعدي يذلا يضابألا بهذملا ريثأتل ارظن ةنيزلاو ةفرخزلا ةليلق
 نيملسملاب دوعت ةطاسب يهو { ءيش لك يف فلكتلا مدعو ةطاسبلا
 اهل نيعيدجاسملا هذه تناكو . ىلوالا مالسالا روصع لىا

 ناذألا بناجب اضيأ موقي يذلا نذؤملاو مامالاك 9 رئاعشلاوميقم

 نوذخاي نوفظوملا ءالؤه ناكو . ءاملاب هدمو دجسملا فيظنتب

 ىلع اهنم فرصلل نوريخلا اهفقوأ يتلا فاقوألا نم مهبتاور
 . )٢٣٣( ةيميلعتلاو ةينيدلا تاسسؤملا

 تاولصلا هيف ىدؤت اناكم اهنوك بناجب دجاسملا نأ كلذ
 © مالسالل ةوعدلا هيف ماقت اناكمو 3 ةيمالسالا رئاعشلاو تادابعلاو

 © لافطألل ميركلا نارقلا ظيفحتل سرادمك اضيأ مدختست تناك
 دي ىلع سانلا ةماعل هقفلاو نآرقلا ريسفتو ةيبرعلا ةغللا ملعتلو
 تاقلح دقعت تناك ثيح 0 برغملا ةالص دعب خياشملاو ءاملعلا

 اذه قيقحتل ههه ىمست سورد وأ تارضاحم اهيف ىقلت

, . , . 232 233. (٢٣١( 

 )٣٣٦٢) ص : ماهجنمرت ١٩٧ .

 )٣٣٣) ص : قباسلا عجزللا ١٥١٨ .
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 ناضمر رهش لالخ رثكت تاقلحلا هذه تناك دقو © ضرغلا

 . )٢٣٤( اهنم نيديفتسملاو اه نيرضاحلا ددع ديازتيو

 سرادملا كانه تناك ةيميلعت ةسسؤمك دجسملا بناجبو

 مساب ةداع ىمست يتلاو ةدحاو ةفرغ نم نوكتت يتلا ةريغصلا

 لحاسلا ىلع ةرشتنم بيتاتكلا هذه تناك دقو . بتكملا وأ باتكلا
 امدنع لفطلا ناك دقف . راغصلا لافطألا اهمؤيو ةيلخادلا ندملا يو
 قفتي نأ دعب باتكلا ىلا بهذي هرمع نم ةعباسلا وأ ةسداسلا غلبي

 نارقلا هظيفحتل هباتكب هقاحتلا ىلع هيقفلا وأ ملعملا عم هدلاو

 ىتح هنبا ملعت يف صلخي نأب ملعملا حصني دلاولا ناكو . ميركلا
 ىوس هنم ءيش ىلع ظفاحي"؛ الو اصعلاب احربم ابرض هبرض نإو

 خيشلل يتأي لفطلا ناك سيمخلا مايأ نم موي لك يفو . "هينيع
 فالخب كلذو © افلس فورعمو هيلع قفتم لاملا نم ديهز غلبمب
 لفطلا يهتني امدنعو . دايعألا ةبسانمب هل ىطعت تناك يتلا ايادهلا

 نيملعملا نم ةعومجم دي ىلع هيف نحتمي ناك نارقلا ظفح نم

 . ةأفاكم نسحأ ملعملا ءيفوك ناحتمالا زاتجا ناف { خياشملاو
 8 مئالولا تميقأو { اهلك ةيرقلاو لب لفطلا لهأ ةجهبلا تمعو
 © هترسأو لفطلا ةايح يف ماهلا ثدحلا اذهب الافتحا دلاوملا تدشنأو
 نايتفلا عم نملعتت تايتفلا تناك دقف . ىثنأ مأ اركذ ناك ءاوس
 دقف ءاسنلا امأ ، نبجحي ذئدنع 0 غ ولبلا نس نغلبي ىتح باتكلا يف

 يف نهل نارقلا سيردتب نمقت تاملعم وأ '“تاخيش) كانه تناك

 )٣٣٥(//ِ نهلزانم

 . ١٥٩ } ١٦١١ ص : قباسلا عجرملا )٢٢٤(

 )٢٢٥( ص : قباسلا عجرملا ١٦٠ _ ١٦١١ 0 ٢٢٠ _ ٢٢٣ .
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 ملعت ىلع اوماق نيذلا ءاهقفلاو خياشملاو نوملعملا عتمت دقو

 يف ةيماس ةلزنمب دجاسملا يف مأ بيتاتكلا يف ءاوس يلاهألاو ذيمالتلا

 يفو ، تابو وشدقمو ومال يف نوينامعلا اهماقأ يتلا تانطلسلا هذه
 ةلودلا يف ريبكلا مهرودل ارظن ، ةماع ةفصب يقرشلا ايقيرفا لحاس

 نولوتي مهنم نوزرابلا ناك ميلعتلا ةنهمب مهمايق بناجبف . عمتجملاو

 ىردأ مهنأل ، لئابقلا ءاسؤرو ماكحلل ةروشملاو ءاضقلا فئاظو

 يف ايأ دقو . )»٨٦٦( مهريغ نم رثكأ ءاتفالا ىلع ردقأو ةعيرشلاب

 الا يلصيال ناك ناطلسلا نأ ةطوطب نبا يكح اكو وشدقم ةنطلس
 دعب الا رمأ يف مكحيالو ، مهروضحب الا هسلجم دقعنيالو مهعم
 ةسلجلا يف مهمدقي ناكو 0 مهعم الا ماعطلا لوانتيالو { مهتراشتسا

 ةايحلا ترهدزاف { ةلودلا لاجر رابكو ءارمألاو داوقلاو ءارزولا ىلع

 يتلا تانطلسلا نم اهريغ يفو ةنطلسلا هذه يف ةيملعلاو ةينيدلا

 . )٢٢١( ايقيرفا يقرش يف نوينامعلا اهماقأ

 ةدئاف يوذ ءاهقفلاو خياشملاو نوملعملا ناك يلاهألل ةبسنلابو

 { ةليلج تامدخ مهل نومدقي اوناك مهدالوأ ملعت بناجبف { ىربك

 ةباتكو ى ءارشلاو عيبلا تايلمعب ةصاخلا قئاثولا نيودت لثم

 تابسانم يف اهيلع بلطلا رثكي ناك يتلا مئامتلاو ةبجحالا
 . )٢٣٨( ةنيعم

 رشن يف ريبك رود نم مهل ناكامو ءاهقفلاو نيملعملا بناجو
 لاجر اضيأ كانه ناك ‘ ةقرافالا نب ةيمالسالا ةفاقنلاو مالسالا

 )٣٣٦) ص : قباسلا عجرملا ٢٤٥ .

 )٢٢٧( ج : ةطوطب نبا ١ ص ٢٨١ _ ٢٨٢٣ .

 )٢٢٨( ص : ما هجنمرت ٢٤٥ .
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 ىلا سانلا ليوحت يف ريبك ردقب اومهاس نيذلا ةيفوصلا قرطلا
 ريغو نيينامعلا ةاعدلاو راجتلا عم كلذ يف نيماضتم 0 مالسالا

 لحاسلا يف ةيمالسالا تاعمتجملا ىلا تبرست دقف . نيينامعلا

 نم هب ترهتشا امو ةيفوصلا قرطلا ضعب ايقيرفا يقرش يف لخادلاو
 مل ةيفوصلا قرطلا هذه راشتنا نأ يعيبطو . ركذلا تاقلح ةماقإ
 ٨ نيميقم نيرجاهم مأ اراجت اوناك ءاوس نيينامعلا قيرط نع تأي
 ضعب عم قرطلا هذه تنأ امناو 3 امامت كلذ عنمي يضابألا بهذملاف
 تناكف ، ىرخأ ةيمالسا لود نم نوتأي اوناك نيذلا راجتلا
 ةالص دعب وأ ةعمجلا ةليل يف امإ ايعوبسأ دقعت ركذلا تاقلح
 . )٢٣٩( ةعمجلا

 ةيلذاشلا لثم ةنيعم ةيفوص قرط ايقيرفا يقرش يف تفرع دقو
 ضعبو برعلا نم لحاسلا ف قرطلا هذه ءاضعأ ناكو ‘ ةيرداقلاو

 نود ةقرافألا نم اوناك دقف لخادلا يف امأ . مهل نيطلاخملا ةقرافألا
 نم كانه ناكسلا ةيبلاغ تناك ثيح . ةيليحاوسلا وأ برعلا
 ةعساو ةصرف ىطعأ امم { ):٢٤( نيرصنعلا نيذه نود ةقرافألا
 اوناك يذلا ةقرافألا ءالؤه يديأ ىلع لخادلا يف مالسالا راشتنال
 مهقافتا ببسب مالسالا يف لوخدلاب مهسنج ينب عانقا ىلع ردقا

 راجتلا وأ ةاعدلا نم مهريغ نم رثكأ ديلاقتلاو تاداعلاو تاغللا يف
 . )٢٤١( برعلاو نيينامعلا

 هذه تيقل نأ دعب ةيفوصلا قرطلا لاجر لوح ةقرافألا عمجت
 )٣٣٩( ص : قباسلا عجرملا ١٧٦ .

 )٢٤٠( ص : قباسلا عجرملا ١٧٨ .

(٣٤١( 
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 نوفقثملا نوطبارملا رثكو . ةيجنزلا ايقيرفا يف اميظع احاجن قرطلا
 ذيواعتلاو مئامتلاو يقرلا ةباتك اولواز نيذلا ةيفوصلا قرطلا خياشم نم
 اولحو مهتعانص يف نيينثولا ةنهكلا اوسفانف { تاماركلا راهظاو

 لبقأ مث نمو . )"٢"( مهباجعإو ةقرافألا ريدقت لحم اوحبصأو مهلحم
 ركذلا تاقلح يف اودجو ثيح قرفلا هذه يف لوخدلا ىلع ةقرافالا
 ابح هنوبحي يذلا )"٢٤( صقرلا تالفح وأ ت تاقلحب مهركذي ام
 . رحاسلا وأ نهاكلا نع مهينغي ام ةقيرطلا خيش يف اودجوو . امج

 { مهتاماعز فلخ مهعيمجتو مهيلا سانلا بذج يف نويفوصلا حجنف

 ناولألاو رصانعلا ةددعتملا تائفلا هذهل ديحوت لماع كلذب :
 ةريبك عفد ةوق مالسالل ىطعأ امم ، ديلاقتلاو فارعألاو سانجألاو
 . ةراقلا نم ةقطنملا هذه يف نييفوصلا ءالؤه دي ىلع

 { ةقرافألا نيب وحنلا اذه ىلع ةينيدلا ةفاقثلا راشتنال ارظنو

 3 مهيلع ةيفوصلا قرطلا لاجرو نيدلا لاجر ريثأت ديازتل ارظنو
 يف ةقرافألاو برعلا نيب جوازتلاو ةطلاخلا رارمتسال ارظنو
 تاداع تناك دقف ، لحاسلا ىلع نوينامعلا اهماقأ يتلا تانطلسلا
 ابيرقت ةلثامم قالطلاو ج اوزلاو ةافولاو ةدالولا يف نيملسملا ةقرافألا

 نولفتحي اوناك ذإ ى ىرخألا ةيمالسالا نادلبلا يف نيملسملا تاداعل

 ءاعدتساب ، جاوزلا دنع وأ © هناتخ دنع وأ ، ديدج دولوم داليمب

 رونلا فصوب أدبي يذلا “‘دلوملا) داشنإو نارقلا ةءارقل ءاهقفلا
 ةايح يف ةيسيئرلا ثادحألا مش ( © قلخلل لزألا أدبملا مش ج 3 يهلإلا

 . هتاماركو هتازجعم ىلع ديدشلا زيكرتلا عم (ةلَ) لوسرلا
 )٣٤٦) ص : دومحم نسح ٥ .

 )٣٤٣) ص : نسح مهاربا نسح ٥٦ .
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 لوسرلا اهيف لبقتسي يتلا ةظحللا ىلا نودشنملا لصي امدنعو
 دلو"” نولوقيو ، ةباهمو ةيسدق داشنالا ءازجأ رثكأ يهو 7 ةايحلا

 مالسلا .. يبناي"» : نيحئاص نوفقي عيمجلا ناف انيبن
 . )٢٤٤( ‘‘فكيلع

 لافتحالا يف ىرخألا ةقرافألا تاسرامم نأ ركذلاب ريدجلاو

 يف اهنع اريثك فلتختال هرهاظمو هتابيترتو هلحارمو جاوزلاب
 ةبسنلاب لاقي نأ نكمي ءىشلا سفنو © ىرخألا ةيمالسالا تاعمتجملا
 نم ةبسانملا هذه ىف أرقي امو دادحلا رهاظم نم هعبتيامو توملل

 يئرقم دي ىلع ةافولل نيعبرألا مويو عباسلاو ثلاثلا مويلا يف نارق
 نأ دعب دادحلا ةرتف يهتنت ريخألا مويلا يفو ، ضرغلا اذهل ىعدتسي

 . )٢٤٥( ىفوتملا ربق هيف رازيو هلك نآرقلا أرقي

 ةئيس تاداع نم ةقرافألا صلخ مالسالا نأ كلذ ىلا فاضي
 لئابقلا مظعم نيب ةرشتنم تناك يتلا يرعلا ةداع لثم ةميدق

 سبلملاب نيينثولا نم مهاوس نم ىلع نوزيمتي اوراصف . ةيقيرفالا
 يتلا برعلا سبالمب كلذ يف نيرثأتم { )٢٤٦( قينألاو فيظنلا

 ةريغص ةيقاطو ، (ةشادشدلا) ليوط بابلج نم نوكتت تناك

 نم هلك مسجلا يطغت تناك ءاسنلل ةغباس سبالمو « (ةمكلا)

 اوصلخت و سبالملا هذه وتنابلا نم ةقرافألا ىدترا . مدقلا ىلا سأرلا
 © باشعألا وأ تاناويحلا دولج نم اهنوذختي اوناك يتلا سبالملا نم
 مالسالا مهصلخ اك . )٢٤٧( طقف مهتاروع الا رتستال تناك يتلاو

 . ١٧٤ ٧١٥ ١}{ ٢٢١ ٢٢٢٣ ص : ماهجنمرت )٤ ٣٤)

 . ٢٠٦ ، ٢٢٣٣ _ ٢٤٣ ص : قباسلا عجرملا )٢٤٥(

 )٢٤٦( ص : يكلاملا ناميلس ٦٨ ، ص : ةريقنلا دمحم ٤١ 5

 )٢٤٧) . 230 - 231م. , . : ,

٢٨٢ 



 ميدقتو ، رشبلا موحل لكأ ةصاخو ، تاداعلاو لئاذرلا حبقأ نم
 كلملا عم تاجوزلاو مدخلاو يراوجلا نفدو { ةهلآلل انابرق ناسنالا
 . )٢٤٨( ءايحأ لافطألا دأوو © يفوتملا

 اودلو مهنأل الإ ءيشل ال نودءوي لافطألا ءالؤه ناكو

 تناكف . مهدنع يس لأف وهو { الوأ ترهظ ايلعلا مهنانسأ نأل وأ

 نكلو 3 مهنم اصلخت ةباغلا يف لافطالا ءالؤه كرتت لئابقلا ضعب

 لافطالا حبصاف { ةقرافالا نيملسملا نيب ةداعلا هذه لدع مالسالا

 دجاسملا ىلإ نولمحي ، بابسأ نم قبس امل مهيف بوغرم ريغلا
 ديق ىلع مهو راهنلا علط ناف ، هلمكاب ليللا ةليط اهيف نوكرتيو
 ىنعم نال نيرشبتسم نيحرف مهرود ىلا مهؤابا مه داع . ةايحلا

 مهرابتعاب مهنم فوخ الف ، مهدوجو كراب هللا نأ وه ءايحأ مهئاقب
 تاداعلا هذه باحصأ نيب قفاوتلا مت اذكهو . (نيلودبم) الافطأ
 . )٢٤٩( ءاوسلا ىلع ةديدجلا تاداعلا باحصأ نيبو ةميدقلا

 يلاهألا ادب دقف . ةفاظنلا مهملع مالسالا نأ كلذ ىلع دز

 رئاعشلا ةماقا نال © ةفاظنلاو لاستغالا نم نورئكي اوراص مهنا

 اك . ناكملاو سبلملاو ندبلا ةراهطب الا حصتال ةيمالسالا ةينيدلا

 لودلاو تارامالا مهل ماقا نا لعب نمالاو نامالا مهاطعا مالسالا نا

 دجسملا حبصأو 4 مهحاورأو مهكالمأ ىلع سانلا نانئمطا دادزاو

 . ١٨٧ ص : يريغملا ديعس ،} ٨٩ ص : نسح مهاربا نسح )٢٣٤٨(

 )٢٤٩( ص : ماهجنمرت ٢٢٠ .
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 © مويلا يف تارم سمخ ةالصلل ناذأ نم هيف امب فيظنلا ءانبلا ديجلا

 ةيرقلل ازكرم 3 ةعمج ةالصو مامإو ، ةمركملا ةكم ىلا هجتت ةلبقو

 تاعانص ترهظ اك . عشبلا رظنملا تاذ ناثوألا ةدابع راد نم الدب
 يف ةغللا ماقم اهيف تاراشالا موقت يتلا ةتماصلا ةراجتلاك ال ةراجتو

 عدولاب ةضياقملا وأ & تاماخلا يف ةيئادبلا ةلدابملاك الو « مهافتلا

 ىلع يوطنت تاعانص اهنكلو ، رمخلا وأ قابطلا وأ زرخلا تابحو
 ىلا ىدأ امم & >:٥"( امكحم اميظنت ةمظنم ةراجتو 3 ةقئاف ةراهم

 اهماقأ يتلا تانطلسلاو تارامالاو ندملا يف ةراضحلا راهدزا
 نيملسملا ةلاحرلا شهدأ اريبك اراهدزا ايقيرفا يقرش يف نوينامعلا
 . نيملسملا ريغو

 ٨ ايقيرفا يقرش يف يراضحلا مدقتلا رهاظم :

 درجم نكت مل تانطلسلاو تارامالاو ندملا هذه نأ كلذ
 نوعيبي نامع ريغو نامع نم راجتلا اهيلا يتاي ةراجتلل قاوسأ

 نم ريثكل امئاد انطوم انلق اك تحبصأ لب ، نولحتري مث نورتشيو
 . اهنع انثدحتو اهيلا انرشأ ةديدع ةينامع تارجه انطومو 0 راجتلا

 ل و ،& نامع مألا مهنطوب امئاد ةلص ىلع نورجاهملا ءالؤه ناكو

 نم مهنم نأ كلذ . تاقوألا نم تقو يأ يف تالصلا هذه عطقنت

 ايقيرفا يقرش لحاس يف ديدجلا هنطوم ربتعاو تايقيرفالاب ج وزت
 ، ةمئاد هبش ةروصب لحاسلا اذه نطوتسا نم مهنمو 0 امئاد انطو

 هفده ناك ذإ 0 اتقؤم ارمأ كانه هدوجو ربتعي ناك نم كانهو
 . ةيداصتقالاو ةيداملا هتلاح نيسحت يأ ، شيعلا بلط وه يساسألا

 ( ٠ ٢٥) ص نسح ميهاربا نسح ٩ . ٨٠ .
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 . مايألا نم اموي هيلا دوعيس يذلا يقيقحلا نطولا نامع ربتعيو

 ‘ . اتهاب مألا نطولا ثادحأ عباتت تناك ةثالثلا ماسقألا هذه عيمجو

 يرجي امبو ، ةصاخ ةروصب هيف يرجي ام لكب ايفطاع رثأتتو

 دقف كلذ ىلعو . )٢٠١( ةماع ةروصب يمالسالاو يبرعلا نطولا

 اعاستاو ةوق تدادزا لب ، ةرمتسمو ةمئاق تالصلاو طباورلا تناك

 لحاسلا يف نوشيعي اهدارفأ ضعب ناك ةينامع لئاوع دوجول ةجيتن
 . نامع يف شيعي ي رخآلا اهضعبو 0 يقرشلا يقيرفالا

 نامع ىلع ةرصاق ايقيرفا قرش يملسم تالص نكت مل و

 يمالسالاو يبرعلا ملاعلا لود لمشتل تدتما لب اهدحو

 هذه تكرت دقو .ث ايسا يقرش بونج لودو 3 )٥٢"( هلك
 ةايحلا يفو ةيعاتجالا ناكسلا ةبيكرت يف احضاو لازال ارثأ تاقالعلا

 تاقالع اهرهوج يف تناك تاقالعلا هذه نأل { ةيراضحلاو ةيفاقثلا

 برقي ءارث ايقيرفا يقرش يف ناكسلاو ماكحلا ءارث اهنع جتن ةيراجت
 . لايخلا دح

 هشيعت تناك يذلا ريبكلا ءارغلا ىلا ةراشالا تقبس دقو

 اهقوف مئاقلا نولملا ريرحلا بابق اهناطلس ذختا ىتح وشدقم ةنطلس
 رابكلا نيطالسلا رهاظم ذختاو { صلاخلا بهذلا نم ةعونصم رويط

 همامأ دانجألا يشمو ث قاوبألاو لوبطلا برض نم ماظعلا ءافلخلاو
 يف ىروشلا راد ىلا وأ ةالصلل دجسملا ىلا هجورخ دنع هفلخو

 . ةوقلاو ةمظعلا ىدم ىلع لدت ةعئار ةروص يهو © ةمخف بكاوم
 3 ةيسايسلا ةايحلا نم كاذ وأ لكشلا اذه يف ةمظعلا هذه نكت مل و

 . ١٥٧ ص : ملاس ةضيع دمحأ )٢٥١(
 )٢٥٦( ص : دومحم نسح ٤٣٩ .
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 تناكو 7 انيأر اك ةيفاقثلاو ةينيدلا ةايحلا لاحم يف اضيأ تناك لب

 . )"٢٥( ةيندملاو نارمعلا لاجم يف اضيأ

 ةيهانتم ةريبك ةليمج ةنيدم تدب ىتح وشدقم تقلأت دقف

 تاورث باحصأو ءايوقأ اراجت اوناك نيذلا يلاهألاب ةمحدزم ربكلا يف
 اوناك مهنا ىتح ث ددعلا ةريثكلا ةريفولا مانغألاو لامجلا نم ةلئاط

 وشقمب تدج و اك . مهماعط لجأ نم موي لك تائملا اهنم نورحني
 لمحت تناك اهنا ىتح اهل ريظنال يتلاو اهيلا ةبوسنملا بايثلا ةعانص

 تطاحأ ى ةفرتم ةينغ ةنيدم يهف . )٢٥٤( اهريغو رصم رايد ىلا

 محدزاو ث ةقماسلا روصقلاو لزانملا اهيف تعفتراو راوسالا اهب

 يد وكساف اهفصو اذكه ح دعلا اهيصحيال يتلا نفسلاب اهؤانيم

 املو . ىلوالا هتلحر يف طوقيلاق نم هتدوع دنع اهب رم امدنع اماج

 اهدجو هنأل كلذ نم نكمتي مل اهعاضخال (اهنوكاد) هدعب ءاج
 نع لودعلل رطضاف 3 ةعنملا ةديدش نيصحتلا ةنيتم ةنيدم

 . )©٢٥( اهتمجاهم

 يذلا ريبكلا يراضحلا مدقتلا فصو يف لسرتسن نأ ديرنالو
 نورجاهملا نوينامعلا اهماقأ يتلا ندملاو تانطلسلا هيلا تلصو
 تاداهش ثالث كلذ يف انيفكيو ،© نودفاولا نوينامعلا راجتلاو

 هذه يف ةايحلا انل تفصو ، نيملسملاو برعلا ريغ ناسل ىلع تءاج
 انتءعاج تاداهشلا هذه لوأو . ةماع ةفصب لحاسلا يفو تانطلسلا

 وهو اهقوفتو اهراهدزا يأرو ةراضحلا هذه رصاع يلاغترب نم
 )٢٥٢( ص : رظنا ٢٦٩ -_ ٢٨٤ .

 )٣٥٤( ج : ةطوطب نبا ١ ص ٢٧٩ .

 )٢٥٥( ص : نايج ٢٢٢ .

 ۔ ٢٨٦



 ىلع هارام انل فصو دقف . ٨7 شه اس وبراب تراود

 ذخأو م٠٠٥١ ماع ىلوألا ةرملل يتأ امدنع الامجا رزجلاو لحاسلا
 لبق لحاسلا ازغ دق ناك يذلا اماج يد وكساف تاركذم نع
 اهدوقي ءدبلا يف ةريغص نفس عبرأ تءاج" : لاقف نيماعب كلذ

 امو ... حلاصلا ءاجرلا سأر لوح اقرش تفوطو اماج يد وكساف
 تفرع ىتح ، رقشغدم جيلخ ةريغصلا بكارملا هذه تلصو نا
 3 هرمأ ىهتنا دق لوهجملا طيحملا يف هاقلت نأ اهل اردقم ناكام أوسأ نأ
 © ةلافس تءاج نيح ةأجافم ربكأ ةريغصلا نفسلا هذه تئجوف دقف

 ةراحبلا يقل دقف . ىرخألا ولت ةدحاو تاجافملا اهدعب تلاوتو

 اوقل دقل . رحبلا يف نوبرضي اوجرخ نيح مهنابسح يف نكي ملام
 ةلهاو .. سانلاب ةرماع ةيلحاس اندمو & لحنلا ايالخك نطت ءيفارم
 . ةيبروألا ةراقلا راطقأ رئاسو لاغتربلا يف مهندم نع لقتال ناكسلاب

 ساحنلاو زرخلاو جاعلاو ديدحلاو بهذلا يف ةقفان ةيرحب ةراجت اوأرو
 دقل . نيصلا راخفو قيقرلاو ةينطقلا ةشمقالاو © ةافحلسلا دولجو
 يذلا مهملاع نم عسوأ يرابت ملاع ىلع اودصقي نأ نود اورنع

 . )٢٥٦( 60 ‘ةيبروألا مهدالب نم ءارث رثكأو { هنم اوءاج

 نرقلا تايرخأ _ كاذ مهنامز يف اوأر نيح ةراحبلا لهذ"
 نع لقتال ةراضح يقرشلا ايقيرفا لحاس ىلع _ رشع سماخلا
 طيحملا ملاعلا ةفرعم يف اهقوفتو هنم اوتأ نيذلا لاغتربلا لحاس ةراضح

 اوأر نيح رثكأ اماج يد وكساف قافر لهذو .. اهنع ديعبلاو اهب
 _ اماغط اوناك .. نونتعيالو مهب نوأبعيال لحاسلا ىلع نيلهألا
 مهل نيأ ، ةراضح الو ءارث الو مهيف لقصال _ نييلاغتربلا دصقي

 )٢٥٦( ص : نوسدفاد ةياورب نايج ٢٦٢ _ ٢٦٤ .

٢٨٧ 



 ندملا هذه مهل نيأ ؟... رسيو ةلوهس يف اهنولخدي يتلا يفارملا هذه
 ءاج دقو ؟... عاتمو لام نم نوبسكي امب اهل نوئجلي ىتلا ةرماعلا

 اماج يد ةنيفس يأ { ةدئاقلا ةنيفسلا هتراز أفرم لهأ نم نالجر

 ٩آا]"ه٨ع نيمليوق ءانيم هنا لوقي هتاركذم يف بتك يذلا

 نالجر ءانيملا اذه ىلا هلوصو نم ةثالث وأ نيموي دعب هراز هنأو
 ءامسلا يف مهفونأ تناك .. هوأر ءيش مهبجعأ امف ث هلهأ نم

 ريرحلاب يفاوخلا ةزرطم ةيقاط سبلي ناك مهنم دحاو ء ةخماش
 © رضخألا ريرحلا نم اهلك ةيقاط سبلي ناك رخآلاو ، صلاخلا

 مهتاراشا نم انمهف © مهنع اوهز لقيال باش مهتبحص يف ناكو
 اننفس نم ربكأ انفس اهيف يأر هنأ و { ةديعب دالب نم ءاج هنأ مهيديأب

 . )٣٥٧) ‘‘اهبكرن يتلا

 انل فصو ثيح نوسدفاد انل اهيكحيف ةيناثلا ةداهشلا امأ

 اهدهع ىلع ندملا هذه تناك" : لاقف اليمج افصو لحاسلا ندم

 ابروأ يف اهل ةرصاعملا ندملا نع فلتختال . ةفرتم ةليمج يهازلا

 ةيلاعلا اهلزانم ، قرزلا ههايم عمتلت طيحم ىلع لطت تناك © ايساو

 اهب طيحت 3 ءاوهلا ةبيط ةمخف تارجحل دوقت اهتاهدر © روصقلاك

 © ةليوط ةضيرع عراوش ىلع اهرودب لطت . ةعينم ةيلاع راوسأ

 اهسرحت ةنيدملا ىلع فرشت عالقو نوصح اهتاياهن يف اهجوتت
 . )٢٥٨( “كمانتالو

 باتكلا ضعب ناسل ىلع ةرملا هذه ءيجتف ةثلاثلا ةداهشلا امأ
 انوطعأ ثيح ايقيرفا قرش يف نوشيعي نيذلا نيثدحملا ةقرافألا

 , 0. , 235. © تاحفصلا سفن : قباسلا عجرملا )٢٥٧(
 . ٢٦٢٨ ص : نوسدفاد )٢٥٨(
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 اريثك فلتختال ةراقلا نم ةقطنملا هذه ةراضح راهدزال ةيح ةروص

 ةراضحلا نأ ىلا مهتداهش يف اوراشأ دقف . نيتقباسلا نيتداهشلا نع

 داليملل رشع ثلاثلا نرقلا ذنم لحاسلا يف ترهدزا ةيمالسالا

 تقلأت دقف ، رشع سماخلا نرقلا ةياهن ىتح كلذك ترمتساو
 ةراجحلا نم دجاسمو اروصقو لزانم اونب ثيح ناكسلا ةايح

 نم داجسب اهنوثثؤي اوناكو . يسرافلاو يبرعلا زارطلا ىلع ابيرقت

 نم ةدمعأو جاجزو ، ينيصلا نيلسروبلا نم ةنيزم ناوأو سراف
 جاعلاو دولجلاو بشخلاك ةيقيرفا ءايشا ىلا ةفاضالاب { ةديعب ضارا

 نودتري لزانملا هذه يف نوشيعي نيذلا سانلا ناكو . بهذلاو

 بهذلا نم ةريبك ريداقمب نونيزتيو ةينطقلاو ةيريرحلا سبالمل
 ةجاحل ةولكو رابجنزو وشدقم يف ةلمعلا اوكس مهنأ اك .. ساحنلاو
 . )٢٥٩( اهيلا ةراجتلا

 هنإ لوقيف ةداهشلا هذه يفريم نوسرفيج بتاكلا لمكتسيو

 ةراضحلا تروطت ، نامزلا نم نينرق ةدملو ةطوطب نبا ةرايز دعب
 ندملاو نادلبلا تارشع ترهظف 0 اهل ىوتسم ىلعأ ىلا ةيليحاوسلا

 8 لحاسلا ىلع ترشتناو ةراجحلا نم ةينبملا ةليمجلا لزانملا تاذ

 5 هايملل كربو تاروفان اهبو ةليمج قئادح تاذ لزانملا هذه تناكو

 عاونأ رثكأل اممصم ناك _ راثآلاو بئارخلا نيبت اكو اهضعبو
 ةيسيئرلا ندملا هذه يناوم تناكو .. افرتو ةماخفو ةيهافر ةشيعملا
 ةفصرألا اهب تدجو اك 0 ةرداغملا وأ ةلصاولا نفسلاب ةمحدزم امئاد

 امأ . غيرفتلاو نحشلا ةمهم ليهستل ةراجحلاب ةينبملا ةيرحبلا
 اهيف نفد يتلاو ةميدقلا ندملا هذه لوح ةدوجوملا رباقملاو تانابجلا

 م & , . , 18. )٣٥٩)
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 ةينبم تناك دقف { ماكحلاو طالبلا وفظوم و نوريثكلا ءاينغألا راجتلا
 كانهو . ةليمج ةيرجح تانيوكتو تاماعد تاذو ةنيزمو ةراجحلاب

 يتلا ةيراجتلا زكارملا نم اهوحن وأ ةنيدم ةرشع يتنثا يف ءايشأو راثآ
 لجس دقو . داليملل رشع يناثلاو رشع يداحلا نينرقلا ىلا دوعت

 نيثالثو ةتسب ةمئاق عه - آ وه يناطيرب ثحاب

 امم & )}٦٠"( اهدحو اينازنت لحاس ىلع اهراثآ تدجو ةميدق ةنيدم
 يف هلك لحاسلا تداس ةرهاز ةراضحو لصاوتم نارمع ىلع لدي

 . ىطسولا روصعلا
 يتلا هتراضح يه كلتو هعباط وه كاذو . مالسالا وه اذه

 مل ةراضحلا هذه نكلو ث نييلاغتربلاو نيملسملا ةلاحرلا تشهدأ

 اهماقأ يتلا ندملا لاوحأ تردحناف ةفينع ةبرض تقلت نأ ثبلت

 { ريصق تقو يف اهراثا ترثدناو ، نيينامعلا ريغو نوينامعلا

 اياقب الا اهملاعم نم قبي مل ذا ، ينغيال اليلق الا مويلا اهنع فرعنالو

 ةراقلا ءاحنأ يف نوريسي مهو انايحأ نوثحابلا اهيلع رثعي ةليئض
 هذه قافا مهل ريني ءيش كانه ناك اذا امع نوشتفيو نوثحبي

 . )٢٦١( مايالا نم موي يف ةرهاز تناك يتلا ةبحرلا ةراضحلا

 تدأ اميف تدأو ةجيتنلا هذه ىلا تدأ بابسأو لماوع كانهأ ىرتايف

 يترش ةقطنم يف اهمدقت دارطاو ةيمالسالا ةكرحلا عاستا مدع ىلا
 8 ةجيتنلا هذه ىلا تدأ ةنيعم تاقوعم كانه نأ دبال ؟.. ايقيرفا

 . ؟.. تاقوعملا هذه يهام ىرتايف

 )٣٦٠) . 232, 233م. , . ,

 ( ١ ٣٦) ص : نوسذدنفاد ٩ .

 ۔ ٢٩٠

 



 يف هتراضحو مالسالا راشتنا نم تدح يتلا تاقوعملا _ ٩

 : ايقيرفا قرش

 مهبلغأ برع يديأ ىلع ايقيرفا يقرش انيأر اك مالسالا لخد
 نادلبلا ضعب ف ارهاب احاجن ةيمالسالا ةكرحلا تحجن و {©[ نامع نم

 رابجنز لثم اهل ةهجاوملا رزجلاو قيبمزومو اينازنتو اينيك مساب نالا
 ايقيرفا ءاحنأ ةيقب يف نوملسملا ناك دقف كلذ ادع اميفو . اهلاثمأو
 ريطخلا اهنزو اهل ددعلا ةريبك ةيلقأ تناك نإو ى ةيلقأ ةيقرشلا

 مل و ةقطنملا لك رمغي مل مالسالا نأ كلذ ىنعمو . )٦٢"2 يمانتملاو
 . ىطسرولا روصعلا ف دالبلا هذه يلاها نم ةقرافالا لك لمشي

 . بابسأو لماوع نم كلذل دبالو

 كلذ . نويلاغتربلا مه بابسألا هذه نم هيلا ريشنام لوأو
 نأ ٦١ } ٦٧( ص ء ةيمالسالا لودلا ةيفارغج) هباتك يف ةدوج نينسح ةدوج روتكدلا دروأ )٢٦٢(

 3 اهناكس ددع نم ٦٠ نم وحن ىلا تلصو م٠٨٩١ ماع ءاصحا يف ايقيرفا يف نيملسملا ةبسن

 ٢٤ قفاوملا ه١ ٤١٠ ةنس يناثلا عيبر نم ٢٤ يف ٢٥١ ددعلا ‘‘نوملسملا ةديرج يف درو اك

 نم ;/٦٦ر٣ ىلا نآلا تلصو ايقيرفا يقرش يف نيملسملا ددع ةبسن نأ م٩٨٩١ ةنس ربمفون نم

 ، ملسم نويلم ٦٥ر٢٤٦ مهنم & ةمسن نويلم ٩١ ىلا مهدادعت لصو نيذلا ناكسلا ددع ةلمج

 . ينثو نويلم ٠ . يحيسم نويلم ٤٢ر٢

 ةيبرعيلا ةينامعلا ةلودلل ناكام ىلا دوعت وحنلا اذه ىلع نيملسملا ددع ةدايز نأ كش الو

 نويديعسوبلاو ةبراعيلا ررح نأ دعب ريبك يمالساو يراجت طاشن نم ايقيرفا يقرش يف ةيديعسوبلا م
 رامعتسالا هب ماقام ىلا اضيأو ، نامع يف مهتاكلتمم ىلا اهومضو يلاغتربلا رامعتسالا نم ةقطنملا هذه
 نم راجتلاو ةاعدلا دافتساف { ةيديدحلا ككسلل دمو تاباغلل ةلازاو قرطلل ديبعت نم يررالا

 . اهيف مالسالا اورشن ثيح ةيئان ةيلخاد نكامأ ىلا لوصولا يف ةيرصعلا لئاسولا هذه
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 © موي دعب اموي هراشتنا دادزي ايوق امالسا انرشأ اك اودجو مهنأ

 ةرهاز تانطلسو ةئلألتم اندمو ةقفان ةراجتو امج ءارث اودجو اك
 مهنكلو 9 ديدشلا مهباجعا تراثأو مهلوقعب تذخأو مهتشهدأ

 اضارغأ نكت مل مهضارغأ نأ كلذ . اهودجوام ريغ ىلع اهوكرت
 ةيبيلص ةيماقتنا ةينانأ اضارغأ تناك امناو { ةيناسنالاب مستت ةيراضح

 درطو ئ يداهلاو يدنهلا طيحملا ةراجت ىلع ةرطيسلا ف ةمتت © ةجف

 نيب ةراجتلل مهراكتحا ىلع ءاضقلاو { رحبلا نم نيملسملاو برعلا
 ءاضق هيلع ءاضقلاو ناكم لك يف مالسالا ةبراحمو ، برغلاو قرشلا

 مهدقح قاذ نم لوا وه ايقيرفا قرش لحاس ناكو . ايئاهنو امات
 ‘ مهماقتناو مهثبع نم ةرهازلا هندم نم ةنيدم جنت ملف ئ دوسالا

 مهنم يقب نمو - اهلها اولتقو تارم سمخ ةسبمم اوقرحا دقف

 نم اهلها اودرطو ] ةولك ةنيدم ف فيسلا اولمعاو ز هورسا

 اوضرفو خويشلا اولتقو تابو ومال دجاسم اورمدو & مهرايد
 بيذعتلاو فيسلاب لئالق تاونس ف اوعاطتساو ) ةظهابلا تامارغلا

 اهأشنأ ىتلا ةيراجتلا تاسسؤملا ىلع اوضقي نأ ءامدلا ةقاراو
 . )٣ ٣٦) برعلا

 لك تدعتو 0 فولأم دح دنع فقتال مهتوسق تناك دقفا

 © اماج يد وكساف دي ىلع ةوسقلا هذه تلاحتساو & فورعم وهام

 سوفن يف عزفلا ةعاشإل اهنوجهتني ةسايس ىلا كريكوبلاو 3 اديملاو
 . )٢٦٤( ‘‘نومدخي طوسلا مهل ءاش ثيح اوريسي يك نيلهالا

 )٣ ٣٦) ص : دومحم نسح ٤٣٢٢ |{ ص : ةريقنلا دمحم ٢٠٩ ٥8
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 3 ديريام فرعي © عديامو يتأي امل هبأيال رساك ناويح ةوقك اوناك

 لثملا نم ناضيف © عزاو هعزيال ، هوحن ريسي ، هلاني فيك هينعيال
 & )٢٦٥( “‘لا ...... سانلا حستكا ةريرشلا تاداعلاو ةطحنملا
 انرشأ امب ةيلحاسلا ندملا ضعبب هولعفام كلذ ىلع ليلدتلل يفكيو

 نأ دعب اسوبراب اهفصو يتلا ةيلاموصلا ةوارب ةنيدم كانهف
 نيذلا يقلو لاحلا هذه ىلع اهآر دق ناكو .ك نويلاغتربلا اهبرخ
 { ابيرخت نويلاغتربلا اهبرخ : لاقف اهيلع نييلاغتربلا موجه اودهاش

 نم هولمحي نأ مهل نعام مهنفسل اولمحو ث اهلاجر نم اريثك اوحبذ
 & اريثك ناكو ةنيدملا بهذ اوبلسو 3 ءاسنلا اويحتساو ، ىرسأ

 هولعفامو . “‘علس نم مهقيرط يف ءاج امو ساحنلاو ةضفلا اوبهنو
 كاح هقيدص ىلا اهبحاص اهثعب ةلاسر يف هركذ ءاج ةسبمم يف

 ىلا اوداع نييليحاوسلاو ةسبمم برع نإ : اهيف هل لوقي يدنلام

 { اهيف ايح اودجي ملف اهطئاوح تدوسا دقو موجهلا دعب مهتنيدم

 الو ايبص الو اخيش اودجي مل . ادلو الو ةأرما الو الجر اودجي م

 ةاجنلا نع زجع نم لك ةازغلا حبذ & هنس ترغص امهم الفط

 ةضفلاو بهذلا نم ةريبك تايمك مهعم اوذخأو { )٢٦٦( “‘هسفنب
 نم ةريبك تايمك اوذخأ اك 3 اهلهأ صخيو ةسبمم يف ناك امم

 هذهل رصاعملا اسوبراب لاق امك 0 ابابي ابارخ ةنيدملا اوكرتو ، ساحنلا
 داوق نم هريغو كريكوبلا دي ىلع تثدح ىتلا ةيربربلا ثادحألا

 )٣٦٥) ص : قباسلا عجزللا ٦٧ .

 )٢٦٦( ص : قباسلا عجرملا ٢٦٩ { ص : ةريقنلا دمحم ٢١٢ ٨8
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 ١ ل افغتربل )٢٦٧( .

 ةيشحولا لاعفألا هذه لحاسلا لهأب نويلاغتربلا لعف دق
 وكساف لاثمأ نم مهداوق رظنو مهرظن يف يف اوناك مهن .ل يجمهلاو

 ذخأو تافصلا عشبأب مهتعن هنأ ىتح ء ةرفكلا نم اماج يد

 اهتوق ىدم اوفرعيل هنفس نم اوبرتقا دق اوناك نيذلا نم مهضعب

 ركشو © مهتمهمب اوفرتعيل يلغملا تيزلا مهيلع بصو هدي يف اوعقوو
 ‘‘ةرفكلا بالكلاأ» ءالؤه حاجنلا صرف ءيهي مل يذلا حيسملا
 يذلا بصعتملا يجمهلا يرامعتسالا يحيسملا كلذ لاق امبسح

 اريبك ابيلص هيلع مسر املع هتنيفس ةيراس ىلع عفري ناك
 . )٦٨"( حيسملل

 ةعيظفلا لاعفألا هذه باكترا ىلع نييلاغتربلا دعاس اممو
 ادادعتساو احالس رتكأ اوناك دقف . حالس نم مهدي يف ناكام

 يف نوشيعي اوناك نيذلا نييليحاوسلاو لحاوسلا برع نم برحلل
 نمو عقاولا يف مهندم تناك . ةراجتلاب الا نومتهي الو نامأو مالس
 ةيلاغتربلا عفادملا دض اهسفن نع عافدلا عيطتستال ةيلمعلا ةيحانلا
 اه نكي ملف { مالسلا ةايح الا فرعت مل ندملا هذه نأل { ةثيدحلا

 تالواحمب مقت ملو ، تاحوتف وأ بورحب مقت مل و ةمئاق شويج
 . )٢٦٩( ةيبرح نفس وأ ليطاسأ اه نكي ل و ، دودحلا عيسوتل

 8 مهتعاجشب ال اهمظعم ريمدتو اهوزغ يف نويلاغتربلا حجن كلذلو
 . ةيبيلصو دقحو حالس نم هنولمحي اوناك امل نكلو

 (٣٦1) ع ح خ ح , ا ل ح :

 . , , 1961, 12ع
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 ةيلاغتربلا ةيربربلا هذهو يشحولا موجهلا اذه نأ كشالو
 يتلا ةيراجتلا زكارملاو ةيراضحلا تاسسؤملا ريمدت نع ةلوئسم تناك

 قرشلا ةقطنم يف نيملسملاو برعلا نم مهريغو نوينامعلا اهماقأ
 ةيمالسالا ةكرحلل ثدح يذلا رقهقتلا نع ةلوئسمو & يقيرفالا
 ةرتف لاوط يأ © نينرقلا نم برقيام رمتسا يذلاو ةقطنملا هذه يف
 ملاعلا عم ايقيرفا يقرش ةرابحت إاوركتحا نيذلا نييلاغتربلا مكح

 هلزعو ل مهلالتحا وه لوألا : نيلمعب اوماق نأ دعب يجراخلا
 ردصت تناك يتلا ةيراجتلا هعلسب هدمي ناك يذلا لخادلا نع
 مايق مش ل ىصقالا قرشلاو دنهلاو يبرعلا جيلخلا يناوم ىلا اهرودب

 تأدبف . ابروأ ىلا يدنهلا طيحملا نم ةرشابم عئاضبلا لقنب مهنفس
 يجراخلا ملاعلا عمو لخادلا عم يقيرفالا يقرشلا لحاسلا ةراجت
 ةروجهم يناوملا تحبصأو {،{]“ تلحمضا ىتح ماع دعب اماع رقهقتت

 تاورث تمطحت نأ كلذ نع جتنو . ا نفسلا دورو صقانتل
 ةمخفلا روصقلا ترجهو 0 راجتلا تاورث تفتخاو 3 ةيلحملا رسالا
 © مهلاوحأ تدسكو مهتاورث رداصم اهباحصأ دقف نأ دعب
 ريغ ىرق درجم ىلا تلوحتو . ةبرخ اندم ةرهازلا ندملا تحبصأو

 . ةبرخ لالطأ درجم تحبصأو كلذ دعب تسرد محش & ةطيشن

 يد وكساف لوصو نم ماع ةئام يلاوح دعب هنا لوقلا زجومو

 لوحت 5 ةرم لوأل نيرخآلا نييلاغتربلا داوقلاو { اديملأو 3 اماج

 { >}٧"( ةشحوم ةرفقم دالبو ةروجهم ةقطنم ىلا ايقيرفا يقرش
 جومتو ةيمالسالا ةراضحلا راونأ اهيف ألألتت ةقطنم ناك نأ دعب
 يديأ ىلع ماق يذلا ميظعلا يراجتلا طاشنلاب رخزتو ةكرحلاب

 )٣٧٠)

.228 ,237 . , . , 
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 . ةقرافألاو نييليحاوسلاو نيملسملاو برعلا نم مهريغو نيينامعلا

 هاجتا وه 0 ةجيتنلا هذه ىلا يدأ يذلا يناثلا لماعلا امأ
 ماكح نيب ةيرسألا تاعزانملاو بورحلا ةراثا ىلا نييلاغتربلا

 نم نويلاغتربلا نكمتيو ، ماكحلا ءالؤه فعضي ىتح ، لحاسلا
 ىلع مهدعاس 3 )٢٧١( رمألا ةياهن يف اعيمج مهيلع مهترطيس ضرف

 ءافلحك نييلاغتربلاب اوبحر دق اوناك ل لحاسلا ماكح ضعب نأ كلذ

 باوبأ مل اوحتفو 0 ىرخألا ندملا ماكح نم مهيسفانم دض

 مكاح وه طقف دحاو مكاح الا كلذ لعفي مل هناف ةقيقحللو . مهندم

 مكاح نيبو هنيب ةمئاق تناك يتلا ةسفانملا ببسب يدنلام

 ةسبنم )٢٧٢٢( .

 ةراجتلا راكتحاو ، لخادلا نع لحاسلا لزع نأ كشالو
 بناجب © لحاسلا ماكح نيب بورحلاو ةنتفلا عاقياو © ةيقيرفالا

 يدأ دق ، ءامد كفسو لتقو بيرختو ريمدت نم نويلاغتربلا هلعفام
 ريمدتو ندملا بارخ .ىلاو ، ةيراجتلا تاسسؤملا ىلع ءاضقلا ىلا
 مدقت ىلع ءاضقلا ىلا اضيأ ىدأ اك .0 انرشأ ام وحن ىلع ةراضحلا

 دح ىلا نيحلا كلذ ذنم مالسالا راشتنا فقوتف { ةيمالسالا ةكرحلا
 © الوأ نييلاغتربلا دي ىلع رفاسلا يبيلصلا ناودعلا اذه ءازإ ريبك

 مهدعب اوتأ نيذلا نيرخآلا ابروأ يبيلص نم مهناوخا دي ىلع م
 . مهنيب اميف ةقطنملا اومساقتو

 ضعبو نييبروألا نيخرؤملاو باتكلا نم ريثك زهتنا دقو
 مالسالا راشتنا صلقت ةصرف ،© ةصرفلا هذه مهريغو نيملسلملا

 . ١٠٥١ ص ١ ج : رندياو \ ٣١٨ ص : برعلا رارقتسا : مساق ايركز لامج )٢٧١(
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 اونوهيو © ههج و اوهوشي نأ اولواحو . ايقيرفا يفرش يف هتراضحو
 ةيمالسالا ةراضحلا ريثأت نمو برعلا نأش نم اورقحيو 5 هنأش نم

 ايقيرفا يقرش يف مالسالا نا 1٧15 سيول لاقف 0 ةقطنملا هذه يف

 ةنايدلا تامس نم اريثك لمحي لازيال ىرخألا قطانملا سكع ىلع

 نأ دبالف _ هرظن يف _ ةيبنجأ ةنايد هنأ املاطو 3 )٧٣"( ةيبنجالا

 مدعو هراشتنا ةصرف نم للقي امم ليخدلا نيدلا اذهل ةمواقم ثدحت

 مهدافحأ الو مه اونوكي مل مهنأب برعلا دلونرأ مهتا اك . هلبقت
 امناو { هيلا وعدت تاثعب كانه نكت مل و ، دالبلا هذه يف مالسا ةاعد

 _ ام دح ىلا _ مهديبع ريسي ناب _ هيأر يف طقسم لهأ عنق

 اهلهج يف ةرداس ةيقرشلا ةيقيرفا لئابق اوكرتو © نيدلا رئاعش قفو
 ةداعس ردصم 0 لوقي اكو رهظي اميف لهجلا اذه ناكو 0 قبطملا

 لازام مالكلاو _ اولمعي مل نيذلا نيينامعلا برعلا ء الؤه

 ةيقارلا تافصلل رثأ لقأ مهيف اوكرتي مل و مهتيقرت ىلع _ دلونرأل
 رثأ لقأ مهيف لصتا نورق ةسمخ لاوط مهناريج اهب ىلحتي ناك يتلا

 نورق ةسمخ لاوط مهناريج اهب ىلحتي ناك يتلا ةيق ةيقارلا تافصلل

 رهزت مل و تبنت مل هيأر يفو كلذلو . مهب برعلا ءالؤه اهيف لصتا
 . 2٢٧٤ نينسلا هذه لاوط مهدنع ةحلاص ةدحاو ةرذب

 اوملستسا برعلا نأ تايرتفملا هذه ىلا دلونرأ فاضأ دقو

 ءارو يعس نم ةيداملا فادهألل. مالستسالا لك ايقيرفا قرش يف
 نوئش ةيقرت يف روتف ىلا ىدأ امم 3 قيقرلل ديصو ةراجتلا

 ن : ا ع ئ ع ن ل ع 0 ااس. )م ‘‘ا م (٣٣)

 حا ''(, . 11.
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 اوناك ىتلا مهتاجتنم قيوست الا مهمهي مل هنأ كلذ . )“}٢٧( مهنيد

 بهذو جاع نم ةيقيرفالا تاجتنملاب اهتلدابم وأ جراخلا نم اهن وبلجي

 هجاتحتام ردقب الا لخادلا ىلا جولولا يف اوقمعتي مل مهنأ اك ، ربنعو
 مهضرغ مدخي يذلا ردقلاب الإو { ةيراجتلا تالدابملا ةيلمع

 يسيئرلا ضرغلا ناك يذلاو مهطاشن ىلع بلغي ناك يذلا يراجتلا
 يلو & بسحف لحاسلا ىلع مهرارقتسا ناك اذهلو 0 مهرارقتسا نم

 . )٢٧٦( يراجتلا عفادلا اذه مدخت ةراتخم طقن

 رخا ضرغل ناك _ لاق امك _ رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا
 اورشني نأ قيقرلا بالج ةحلصم ف نكي ل هنأ وهو {} دوصقم

 مهاياحض اهنيب نم نوذخاي اوناك يتلا ةينثولا لئابقلا نيب مالسالا

 مهعم تخاتل { مالسالا ىلا لئابقلا هذه تلوحت ول ذا & ةسيعتلا
 كلذلو . )٢٧٧١( مهقاقرتساو مهيلع ةراغالا تلاحتسالو ٤ نيدلا يف

 اورهظي مل و ، لخادلا يف مالسالا رشن يف ةبغر برعلا رهظي مل
 © لحاسلا فلخ عقت يتلا ةديعبلا ةراقلا يضارأ فاشكتسا يف ةبغر

 رخا فده اهل نكي ملف ةراقلا لخاد ىلا لفاوق اولسرأ اذا ىتحو

 شرام هليمز ريبعت دح ىلع قيقرلا صنقو لاملا عمجو ةراجتلا ريغ
 6606 نوسربش جروج امهكيرشو . )}‘١"( سه

 وأ ةيناسنالا ىرخألا عفاودلا نأكو . >٢٢٩(

 . ٣٨١ ص : قباسلا عجزللا )٣٧٥)

 )٧٦) ص : اهرامعتساو ايقيرفا فشك خي رات : لمجلا يقوش ٤٩ } ٥٥ .
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 هذه نأل ، اقلطم نيملسملاو برعلا كرحت مل ةيراضحلا وأ ةينيدلا

 مهو ! مهدحو نييبروالا ىلع فقو _ مهرظن يف _ عفاودلا

 . )٢٨٠( ديحولا مهفده وه نورقلا

 يقرش يف مهنأش نم نيومتلاو برعلا ىلع مجهتلا ليبس يفو
 يف ةشيعملا نولضفي اوناك برعلا ءالؤه نا نورخا ركذ . ايقيرفا
 يلاهألا ءادتعا نع اهعقوم دعبو ث اهنع عافدلا ةلوهسل رزجلا
 لصافلا ءاملا اوضوخي نأ مهيلع ناك نيذلا يقيرفالا ربلا يف نينكاسلا
 ناك امم ، برعلا ىلع موجهلا اودارأ ام اذا رزجلا هذهو لحاسلا نيب

 . )٢٨١( مهباقعأ ىلع مهدر يف برعلا ءالؤهف ةصرفلا يطعي
 تاعمتجم نونوكي اوناك كانه نيملسملاو برعلا نأ اك

 ىليحاوسلا بعشلا نأو & ضعبلا اهضعب نعو يلاهألا نع ةلصفنم
 ناكسلا فالتخال ةجيتن & سناجتم ريغ ابعش و ايقبط ابعش ناك هلك
 ملف ، مالسالا راشتنا قاع امم & مهرصانع ددعتو مهسانجأ نيابتو
 { (٢٨٢)ببسلا اذل رشع عساتلا نرقلا ةياهن ىتح لخادلا يف رشتني

 نوهجتي اوناك كانه نييليحاوسلا نيملسملا نأ وهو ، رخا ببسلو
 مهطبرت يتلاو اهنم اومدق يتلا يضارألاو رحبلا ىلا مهراظنأب امئاد

 لخادلا نيبو مهنيب مقت مل ثيحب { ةيراجتو ةيفاقثو ةيلئاع طباور اهب
 مالسالا نورشني ةاعد مهنيب نم رهظي مل كلذلو 0 ةرشابم تالص

 ءانثا الا لخادلاو لحاسلا نيب جازتما ثدحي ل و . وتنابلا نيب

 )٢٨٠( ص : برعلا رارقتسا : مساق ايركز لامج ٢٩٧٢ .

 )٢٨١( ص : ةيخيراتلا لوصألا : مساق ايركز لامج ٧٣ .
 )٢٨٦( ص : دمحم العلا وبأ دمحم ٣٨  : 7 , . 110, 11. 8ن
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 يأ ، رشع سداسلا نرقلا تلت يتلا فصنو نورق ثالثلا ةلحر
 . )٢٨٣( دالبلا هذهل يبروألا رامعتسالا رصع

 ندملا ماكح نيب ماق يذلا عارصلا ىلا نورخآ باتك ريشيو
 بقلب نوعنقيال اوناك مهتكوش تدادزا املك هنأل 3 ةيلحاسلا
 عيسوت يف نوسفانتيو © نيطالسلاب مهسفنأ نوبقلي لب ، خيشلا

 برقل ارظنو . ):٢٨( لحاسلا تاهج ضعب ىلع مهتطلس قاطن

 ءارث دايدزاو يراجتلا اهسفانتل ارظنو ، اهضعب نم ندملا ضعب

 دسحلا نيعب ىلوألا ىلا رظنت ةريخألا تناك ، ىرخألا نع اهادحا
 اذه قيقحتل ةثلاث ةنيدم عم فلاحتلا ىلع لمعتو اهلاوز ىنمتتو

 امهنيب تراث نيتللا ، ةسبممو يدنلام نيب ثدح املثم . فدهلا

 اوفلاحف © لالغتسا نسحأ نويلاغتربلا اهلغتسا ةيهاركو بورح
 . )٢٨٠( لحاسلا ىلع ارطيسو تارم ةدع ةسبمم اورمدو يدنلام

 نم برعلا عم لقن هنأ ىريو عارصلا اذه ضعبلا لصؤيو
 لحاس ىلا اورجاه امدنع _ هرظن يف مهنأل ا ةيلصألا مهدالب

 ءادعلا رهظ كلذلو ، مهتاعزانمو 7 مهعم اولقن ايقيرفا يقرش
 عمجت ةدحو مايق ليحتسملا نم حبصأ ىتح ندملا هذه نيب ارفاس
 ةوقلا مادختسا ةجيتن ناك هناف ، كلذ ثدح اذاو . ةيعاوط اهنيب
 وأ وشدقم وأ تاب وأ ةسبمم تلعف امك & ةرطيسلاو عسوتلاو

 ةراضحلا ومن قوعي نأ دبال عارصلا اذه نأ يعيبطو . )٢٨٦( ةولك

 )٣٨٣) ص : دمحأ يلع دمحأ ١٧٦ _ ١٧٧ .

 )٢٨٤( ص : نايج ٢٤٦ .

 أ ٧٢ ص : ةيخيراتلا لوصألا : مساق ايركز لامج | ٢١٧ ص : قباسلا عجرملا )٢٨٥(
 م ل , . , م. 20.

 )٣٨٦( ص : ةيخيراتلا لوصألا : مساق ايركز لامج ٧٢٣ .© ٧٨٥ |“& ص : برعلا رارقتسا ٢٩٢ .
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 تقبس دقو . ديلا لوانتم يفو لهس هلك كلذ ىلع درلاو

 طاقنلا هذه ضعب ىلع درلا لمحم يف لمحت نأ نكمي ةديدع تاراشا

 ةنايدلا عباط هل مالسالا نأ نم ليق امف . معازملا وأ تاماهتالا وأ
 اذه ىلا مالسالا اولمح نيذلا مهو يلاتلاب برعلا نأو 3 ةيبنجألا
 معز . ةراجتلا الا مهفده نكي مل هنأو & بناجأ ةراقلا نم ءزجلا
 نكمي يتلا ةديحولا ةراقلا يه ربتعت ايقيرفا ةراق نأ كلذ . لطاب
 ٦٠ نم رثكأ نأ ذإ 3 ملاعلا يف ةملسملا ةراقلا اهنأب فصوت نأ
 يف ايبنجأ انيد سيل مالسالاف . )٨٧"( نوملسم اهناكس نم
 يجالا نيدلا وه ةراقلا ىوتسم لع ةب ةيلقألا نيد امنا ز ايقيرفا

 لع ةيب رع تانطوتسم دجوت تناك هنأو ئ داليملا لبقو لب ""

 مل يليحاوسلا بعشلا نأو ث مدقلا ذنم ةقرافألا لحاسلا ناكس

 كل : كلذ لبق رهظ امناو ئ كانه 1 هلاقتناو مالسالا روهظ لعب رهظي

 كانه ىا مهريغو نوينامعلا لقتناو مالسالا ءاج املو . )٣٨٨) ريثكب

 . ةقرافألا نبو مهنيب ةبحملاو ةوخألا رصاوأ تقمعتو لاصتالا دادزا

 ءالؤه نأ ةجردل . { يليحاوسلا بعشلا ومن دارطا كلذ نع جتنو

 نم جاوزلل ةجيتن مهناولا تريغت نييليحاوسلا برعلا
 مهتاجهلب اهوقطن وا اهوبتك ىتح مهؤامسا تفرحت و & تايقيرفالا

 . )٢٨٩( ةيليحاوسلا

 . ٢٤٧ ص ١ ج يمالسالا ملاعلا ةيفارغج يف : ناوضر ميلعلا دبع هط & ٢٣٧٤ ص : ةريقنلا دمحم )٢٨٧(

 )٢٨٨( ص : برعلا رارقتسا : مساق ايركز لامج ٢٩٩ .
 )٢٨٩( ص : يريغملا ديعس ٨٩ ، ص : يسرافلا حلاص نب هللادبع ١١٦١ ١١٨ ، ١٣١ _ ١٢٣٤ .
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 امنإ ، مهبيعي ءيش نم كلذ يف سيلف ةراجتلاب مهلاغتشا امأ
 نم مهريغ هسرامو هوسرامي مل يذلا لالغتسالا وه مهبيعي يذلا

 نوينامعلا راجتلا ناك دقف . دالبلا هذه ىلا اومدق نأ دعب نييبروألا
 ةماقتساو ةنامألاو قدصلل الاثم نيملسملاو برعلا نم مهريغو
 نسحبو مهكلسم ليمجب ةقرافألا اونتف { تافصلا ديمحو قالخألا

 0 مهلئاسوو مهفادهأ ءاقنو ةراهطو مهسبلم ةفاظنو © مهرهظم
 راظنأ اوتفلف ، ةمظتنم تاقوأ يف مهتالصو مهئوضو ىلع مهماودو
 مهتانب نم مهوجوزو مهتنايد اوقنتعاو مهيلع اولبق ًاف ، مهيلا سانلا
 حبصأف & )٢٩٠( لاخلا يأ ابموجام بقل نولمحي برعلا راضو

 مضب) ةمحللا تراص اذكهو . ابيرقو ابيسنو ارهص بيرغلا دفاولا

 8 ةدحاو فادهالاو لامالاو ةدحاو ةشيعملاو © ةدحاو (ماللا

 نم هالتامو ةرجهلل لوآلا نرقلا ذنم كلذو ، ةدحاو ةنايدلاو

 { ةكسامتم ةراضحو عمتجم ءانب يف نيقيرفلا نواعتل ةجيتنو . نورق
 يفو ةيليحاوسلا مهتفاقث يف امهتدحو ترهظو 4 انيأر اك ادحوت
 يذلا مهتشيعم طمن يفو { ةكرتشملا ةيعاتجالا مهديلاقتو مهتاداع

 اعيمج ناكسلا مع يذلا ىنغلاو ءارثلا كلذ يفو ، نالا ىتح ريغتي مل
 يفو © ندملا تارشع ءاشنا يف رهظ اميف رهظو 0 برعو ةقرافأ
 اه شهدنا ةيقار ةيندم ةايح ىلا خاوكألا ةايح نم ناكسلا ليوحت
 ةراجتلا لضفب الا لاحلا ةعيبطب كلذ نكي مل و . مهسفنأ نويلاغتربلا
 ةايح يف لوحت ةطقن ناكو برعلا هسرام يذلا يراجتلا طاشنلاو
 هسرام يذلا يراجتلا بولسالا امأ . ايقيرفا نم ماهلا ءزجلا كلذ

 ىلاو © ةيداصتقالا ةايحلا بارخ ىلا انيأر اكو ىدأ دقف نويلاغتربلا

 )٢٩٠( ص : ةريقنلا دمحم ٦٢ .، ٦٤ & ص : ملاس ةضيع دمحأ ١٥٤ .
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 ةقطنم ىلا لحاسلا لوحت ىلاو . ةرهازلا ندملا هذه مجن لوفأ

 ضعبو نييلاغتربلا باتكلا ضعب لاق اك ةبرخ ةشحوم ةروجهم
 دنع ةراضحلاو ةراجتلا نيب قرافلا وه اذهو . نيفصنملا نييبروألا
 برعلا دنع ةراجتلاف . سانلا نم مهريغ دنعو نيملسملاو برعلا

 رشنل ةليسوو 0 ةراضحلل ةليسو تناك انيأر اكو ايقيرفا قرش يف
 راكتحالل ةليسو ادبأ نكت ملو . ةينثولا ىلع ءاضقلاو مالسالا
 ىلع ءاضقلاو داقحالا رشنو ءامدلا كفسو ريمدتلاو بيرختلاو

 . نارمعلاو ةيندملاو ةراضحلا رهاظم

 تاذلاب لخادلا يف مالسالا اورشني مل برعلا نأب لوقلا امأ

 ةقيقحلل فاجم لوق هناف & قيقرلا ةراجت ردصم ىلع اوظفاحي ىتح
 برعلا روصي هنأل 3 ريبك مالسالاو برعلا ىلع نجت هيفو ، عقاولاو

 دوصقملا وهو _ مهنأ وأ ، قيقرلا ةراجت وه ديحولا مهلمع نأكو
 نوموقي اوناك نيذلا مه مهنأ ىنعمب ، قيقرلل ةبالج اوناك _ انه
 سيل كاذ وأ رمألا اذهو . ةيلخادلا قطانملا نم هديصو قيقرلا صنقب
 ةراجت نإ") : لاقف كلذ ىلع نوسدفاد در دقو . ةرملاب ايقيقح

 ةيسيئرلا ةعلسلا نكت مل و ةيوناث ةراجت تناك اهتاذ دح يف قيقرلا

 يبرغلا لحاسلا ىلع نييبروالا دنع كلذك تناك امك برعلا دنع

 تناك امك ةراقلاو برعلا نيب ةيساسألا ةلصلا نكت مل و ، ةراقلل
 يف الا ةساخنلل برعلا فرصنا امو 0 نييبروألا نيبو اهنيب كلذك
 8 قيقرلل ةجاح يف نكي مل قرشلا نأو &، رشع عساتلا نرقلا
 جاعلاو ديدحلا يف يقيرفالا لحاسلا عم لماعتي ناك امناو

 اضيأ برعلاف هصنق وأ قيقرلا بلج ةمهت امأ . )٢٢١( ““بهذلاو
 )٣٩١( ص . ةديدج ءاوضأ تحت ايقيرفا ٢٤٩ .
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 روصعلا يفف . مهريغ لمع نم ناك رمألا اذه نأل 2 ءارب اهنم
 نوبراحي اوناك ثيح 3 مهسفنأ ةقرافألا لمع نم ناك ىطسولا

 . قيقرلا عيب هنوعيبي اوناك مهنم رسألا يف عقي نمو © اضعب مهضعب
 مهسفناب هوسرام نيذلا نييبروألا لمع نم ناك ثيدحلا رصعلا يفو
 نم نوءاشي ام مهل اوديصيل ةقرافألا ضعبل حالسلا ءاطعاب وأ

 © نيرتشملاو نيعئابلا نيب نييراجت ءاطسو اوناكف برعلا امأ . قيقر
 تماق يتلا مهتانطلسو مهتاراماو مهندم نيوكت ةعيبط نأل كلذ
 ةراغالا نم مهنكمتال تناك ، حتف وأ وزغ نودو ةيملس لئاسوب

 دنهلا نم علسلل ةيالجو راجتك مهتعيبطو ءةيلخادلا قطانملا ىلع
 { نادلبلا هذه ىلا اهعلس ريدصتو دالبلا هذه ىلا ىصقالا قرشلاو

 يف ءاوس . ةقرافألا عم ةبيط تاقالع اوميقي نأ مهيلع متحي ناك

 مهتراجت و 3 ناودعلل مهلفاوق ضرعتتال ىتح ، لخادلا يف مأ لحاسلا
 . نارسخلاو راوبلل

 . ايقيرفا يترش يف مالسالل ةاعد اونوكي مل برعلا نا امأ
 يذلا موهفملا كلذ 3 ةوعدلل يبرغلا موهفملاب حيحص رمأ وهف
 اهدمت ةنيعم تاميظنتو تاسسؤم دي ىلع ةوعدلا مايق الا فرعيال
 نيدلا نم ةذختم 3 ةيرامعتسا فادهأ قيقحتل ةنوعملاو لاملاب ةلودلا

 بولطم لمع ةوعدلاف ، كلذك اونوكي ملف برعلا امأ . ةيطم
 اذه ناك اذا ةصاخو 0 نيملسملا دارفأ نم درف لك هنع لوئسمو

 8 لاحرتلاو لقنتلا هنم بلطتي رجاتلا لمع نأل ث ارجات درفلا
 اك ،:ةوعدلا ةمهم هل لهسي لاصتالا اذهو 0 يلاهألاب لاصتالاو
 هنأ ذا ل هترابحت ج اورو هنوئش ةيقرت ىلع هدعاسي مالسالا راشتنا نا

 ةيمالسا ةلود وأ ىمالسإ عمتجم نيب شاع اذا هتراجت و هلام ىلع نم أي
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 اميق اهل فرعيال لئابق نيب وأ ، رخآ عمتجم يف هشيع نم رثكأ ىف
 ريغ ىلع انايحأ اهكرحت ةيئادبلا ةينثولا اهتنايد نأل 5 انيعم اكولس الو

 نيبو مهنيب الئاح فقت تاسرامم اهل نوكت دقف & راجتلا ىوهيام

 مهيلع ءاضقلا ىلا تاسرامملا هذه يدؤت امبرو { ةراجتلل مهترشابم
 عاقبلا هذه يف ةلاحرلاو راجتلا نم ريثكل ثدح اك 0 مهتايح ىلعو

 نوناق الإ { نوناق وأ ماظن دوسيال ثيح 7 امامت ةنوم ل ريغ ةلوهجملا

 ةليبق نم فلتخيو ننقم ريغو فورعم ريغ رمأ وهو 7 ةليبقلا
 لك يف مالسالا رشن ىلع اصيرح رجاتلا ناك كلذلو . ىرخال
 اجاورو ، ةهج نم ىلاعتو هناحبس هلل يبرق { هامدق هيلا لصت ناكم
 . ىرخأ ةهج نم هلامو هسفنل انيمأتو هتعلسل

 مهنأ حيحصف اي ايقيرفا يقرش يف ةقرافألاب برعلا لاصتا امأ

 مهوأدب اك مهوكرتي مل منهكلو ، نورق ةسمخ نم رثكأ مهب اولصتا

 اوطلتخاو مهنيب اوماقأ مهنإ لب © ليق اك رضحتم ريغ ابعش ةرم لوأ
 نيثالثو تسب ضعبلا اهدع اندم اونبو مهتايح مهوك راش و مهب

 تانطلس اونوكو & لوقلا قبس اك اهدحو اينازنت لحاس ىلع ةنيدم
 وأ تانطلس كانهو . نوينامعلا هماقأ امم اهضعب نع انثدحت ةديدع

 نع جراخ وهو نيينامعلا ريغ هماقأ امم اهنع ثدحتن مل ىرخأ ندم

 ع ماكحلا ناك اهعيمج ندملاو تانطلسلا هذه يفو 0 انثيدح قاطن

 را نيذلا ةقرافألا نم اهبعش مظعم ناكو ى ةقرافأ وأ اسرف وأ

 ءامس يف ألألتت مهندم تراص ىتح مهتراضح ترهدزاو مهتايح
 تفطخ يتلا ةيمالسالا ةراضحلا ءوض يف عملتو ، يقيرفالا لحاسلا
 مهتراثأ دقف .. لوقلا قبس اك برغلا نم نيمداقلا نييلاغتربلا راصبأ
 دالبلاو نيطالسلاو ديلاقتلاو مظنلاو ءارثلاو سبالملاو ندملا مهترهبو
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 نييلاغتربلا نع الوقنم هليصفتو هنايب قبس امك ، ءيش لكو تاقرطلاو
 . 2٨٨٢١ مهسفنأ

 كلذ ناك دقف لحاسلاو رزجلا ىنكس برعلا ليضفت امأ
 كانه اوناك مهموق نم اضعب نأل الإ ءيشل نكي مل و { ةيادبلا يف
 ةنمزأ ذنم كانه ىلا مهوقبس 0 مالسالا روهظ لبق يأ ، لبق نم
 ةيراجتلا مهزكارم نع اضيأ عافدلا لهسي يكلو 3 (آ"") ةديعب
 .. نيحلا كلذ يف ةرضحتملا ريغ لخادلا لئابق نم ليبق اهمجاه اذا
 برعلا نأب لوقلا وه حيحصلا ريغ نكلو ، حيحص كلذ لك

 لخادلا يف اولغوتي مل و ، طقف رزجلاو لحاسلا ىلع مهدجاوت رصتقا
 اوفرعي مل و لخادلا اوفشتكي مل مهنأو & رشع عساتلا نرقلا يف الا

 يلناتس لاثمأ نم نويبروألا نوفشتكملا يتأ نأ دعب الا ائيش هنع

 ابذك اومعز نمم مهريغو كيبسو نوتريب دراشتيرو نوتسجنفيلو
 كلذ !!.. دابعلا ءالؤهو دالبلا هذهب ةرم لوال ملاعلا اوفع مهناب
 يف برعلل اداترم هنم ريثك ناك نويبروالا ءالؤه هفشكام نا

 رصعلا يف كلذ دعب برعلا هفرع همظعمو & ىطسولا روصعلا

 نم مهريغو نيينامعلا لغوت نع ثيدحلا قبس دقو . ثيدحلا
 دنع نييلاغتربلا نأو ، ىطسولا روصعلا يف لخادلا يف برعلا
 اودجو رشع سماخلا نرقلا ةياهن يف ةقطنملا هذه ىلا مهمودق

 كلذلو . )٢٩٤( مهرابجت و برعلا نم نوكتت ةيلخاد تانطوتسم

 درجم ناك امنإ ، افشك هتقيقح يف نكي مل نويبروألا هفشكام نإف

 . ٢٨٤ _ ٢٩٠ ص : ايقيرفا يقرش لحاس يف برعلا ةراضح نع هانبتكام رظنا )٢٩٢(

 )٢٩٢( ص ث رظنا ١٦٥ _ ٧١!\ ص برعلا رارقتسا : مساق ايركز لامج . د اضيأ كلذكو ٢٩٩ .

 )٢٩٤( ص . رظنا ١٧١٧ _ ١٨١ .

٢٣٠٦ 



 . )٢٢٥( لبق نم برعلا ىدل ةفورعم تناك قطانمل ليجست
 رصانع نم انوكم اعمتجم ناك هنأو يليحاوسلا عمتجملا ةيضقو

 بعش دجوي لهو © حيحص رمأ وهف ، ىطسولا روصعلا يف ةفلتخم
 رصانع العف كانه تناك ؟.. دحاو رصنع نم نوكم ملاعلا يف

 يقرشلا لحاسلا ضرأ ىلع شيعت قارعألاو لوصألا ةفلتخم ةيرشب
 اذه نع جتن يذلا ع ونتلاف . ىنغأو يرثأ فالتخا هنكلو ايقيرفال

 يف اعونت ناك لب ايبلس اعونت نكي مل يراضحلاو .يقرعلا ددعتلا

 يف ةراهملاب اوفرع موقف ث عادبالاو لمعلاو ةطشنألاو تاراهملا
 ةنيعم ةعلس ةراجت يف نورخاو 0 دونهلاو برعلاك ةيراجتلا تايلمعلا

 . ةيعانص ريغو ةيعانص فرح يف مهريغو ث ةعارزلا يف مهريغو
 ترهب ةيقار ةراضح روهظ ىلا تدأو ةطشنألا تلماكت اذكهو
 باعل راثأ ءارث روهظ ىلا تدأ اك .. مهتشهد ترانأو نييلاغتربلا
 ءارثلا اذه هيف يدأ يذلا تقولا يف { ةيلحاسلا ندملا ماكح ضعب
 تامادص انايحأ هنع جتن امم ، ةيركسعلاو ةيسايسلا ةوقلا دايدزا ىلا

 ديحوت ىلا تامادصلا هذه تدأ امبرو .. اهعوقو بنجت ىلا ليبسال

 روصعلا نم تارتف يف همظعم ديحوت وأ لحاسلا ءازجأ ضعب
 ( . ىطسولا

 كلذ يف اعدب يركسع لمع نع ةجتانلا ةدحولا نكت مل و
 مهدح و لحاسلا لهأ ىلع باعت ىتح ةديعبلا ةنمزألا كلت نم نيحلا
 ةيبروألا نادلبلا ضعب يف ةدحولا نإ لب & بيع كلذ يف ناك نإ

 ذخ 7 هباشم لمعل ةجيتن تماق بيرقلا يضاملا يف ىتحو ميدقلا ىف
 وأ (يدلابيراغ) دي ىلع ايلاطيا تدحو يتلا ةيركسعلا ةكرحلا الثم

 )٣٩٥( ص : برعلا رارقتسا : مساق ايركز لامج ٢٩٧ .

_ ٢٣٠٧ 



 يضاملا نرقلا يف كلذو .. (كرامسب) دي ىلع ايناملل تدحو يتلا

 . رشع ثلاثلا وأ رشع يناثلا نرقلا يف سيلو طقف

 وأ نيملسملا نيب ءاوس ناك ايأ عارصلا ذبحنال انناف عبطلابو

 ملسلا اهراطا يف ثادحألا عضي يذلا قدصلا ذبحن امناو & مهريغ

 . خراتلل ريوزت كلذف رضاحلاب يضاملا سيقيالو ، حيحصلا اهنزوو
 لحاسلا ندم ضعب نيب ثدح يذلا عارصلا اذه ىلع هبيعن يذلاو
 عاقيالا يف نويلاغتربلا اهنم دافتسا ةصرف ىطعأ هنأ وه 7 انايحأ
 نأ انرودقمب سيل ذا ، رخالا اهضعب عم فلاحتلاب ندملا ضعبب
 ملسملا هيخأ دض هنيدو هدلب ودع عم فلاحتي املسم اكاح روصتن

 ىلع ناسنا ردقيال ةنايخ كلتف { بابسالاو عفاودلا تناك امهم

 . ناك امهم اهريربت

 وأ ندملا ضعب نيب ثدح يذلا عارصلا نكي مل كلذ عمو

 ثدح هنأل { الوأ 3 ةيخيرات وأ ةيسايس ةرهاظ لكشي تارامالا

 رمألا يفام لكو 5 رارمتسالا وأ ماودلا ةفص ذخأي ملو ةليلق تارم
 © ةسبنمو يدنلام نيب فالخ مايق اوفداص اومدق نيح نييلاغتربلا نأ
 فرعت نكت مل ندملا هذه نأل 7 ايناثو ، ةيناثلا دض ىلوألا اوفلاحف

 ةقيرطب تأشن اهنأل تاحوتفلاو تاوزغلاو تاعارصلا ةايح

 راحبلا ءارو نم مدق لوطسأ وأ شيج شيج دي ىلع أشنت ل و & ةيملس

 نوينامعلا نورجاهملاو راجتلا مه لب 3 اهدوجو ضرف وأ اهماقأو
 اوماقأو ندملا اونبو ، رخا دعب اماع اورثك نييذلا نيينامعلا ريغو

 لب ، ةيبرح ليطاسأ وأ شويج ءاشنا ىلع اولمعي مل و ، تانطلسلا
 لئاسو ةيمنتو ةيراجتلا ليطاسألا ءاشنا وه ربكالا مهمه ناك
 مخضتل عاد كانه نكي مل كلذلو . مالسالا رشنو ةراضحلا

٢٣٠٨



 هذه وأ ندملا هذه ضعب نيب انايحأ تاعارص نم ثدحام
 يف اهب ماق نزولا ةريغص بورح وأ تاعارص اهنأل © تانطلسلا
 عمتجملا فرعي مل كلذ ادع اميفو ، لاجرلا نم ةليلق تائم بلاغلا

 . 2٢٨٦9 بورحلا ةايح يليحاوسلا

 نيح نييلاغتربلا عم انواعت اورهظأ نيذلا ءالؤه ىتحو
 ةقيقح اوفشتكا ام ناعرس مهنأ اك .3 ةلق اوناك مهنإف 0 مهمودق

 ريمدتو ءارثالاو ءانتغالا وه يسيئرلا مهفده نأ اوكردأو نييلاغتربلا
 . ةيسايسلا ةيحانلا نم ةقطنملا ىلع ةرطيسلاو ث ةيمالسالا ةايحلا
 يف اوأدبو © مهعم نواعتلا يف رارمتسالا يف اوددرت دقف كلذلو

 ىلع الوأ اولمعف . مهدض ةيباجالاو ةيبلسلا ةمواقملا نارين لاعشا

 ةولك وأ ةلافس ىلا لخادلا يف يوبابمز نم بهذلا لوصو عنم

 كلامملا نيب حلص ةماقا نع مهسعاقتب كلذو ، لحاسلا ىلع
 اباتومونوم كلامم يهو ةقطنملا هذه يف ةمئاق تناك يتلا ةيلخادلا

 نيتاه نيب بشن دق عارص ناكو . حا6٦٨ همع يريمجناشتو

 ىلا اهب ثعب ةلاسر يف نييلاغتربلا نيلوئسملا دحأ هيلا راشأ نيتكلمملا

 لمعلا ليطعت ىلا ىدأ عارص وهو.. م١ ٥٠٦ ماع لاغتربلا كلم

 مل و . لحاسلا ىلا بهذلا لوصو مدع ىلا يلاتلابو ، مجانملا يف
 دجيال ىتح عارصلا اذه ءاهنإل انكاس ةولك وأ ةلافس مكاح كرحي
 نييحيسملا ءالؤه ىلا هقيرط يلاغتربلا لوئسملا اذه لوقي اكو بهذلا

 . )٢٨٧( مهاياون ةقيقح تفشكنا نيذلا نييلاغتربلا

 حالسلا اذه ةقرافأو ابرع نوملسملا نويليحاوسلا مدختسا

 )٣٩٦) . 233 - 234ح, م. .0 : ,

 )٣٩٧) . : . 237اط

٢٣٠٩ 



 نع ةجتانلا ةلماكلا ةدافتسالا قيقحت نم مهعنمل نييلاغتربلا ةمواقم يف

 نارين مهدض اولعشا مهنأ اك 0 هرامعتساو لحاسلا ىلع مهترطيس
 ببسلا اذهلو © ةديدع "تارم ندملا نم اهريغو ةسبنم يف ةروثلا

 دق اوناك نأ دعب دنهلا هاجت مهدوهج مظعم نويلاغتربلا زكر هريغو
 . )٢٩٨( هتراجت و هتراضح ىلع اوضقو هندم اورمدو لحاسلا اوبرخ

 راشتنا فقوت يف يسيئرلا ببسلا وه رامدلا اذهو بارخلا اذه ناكو
 ام لك نويلاغتربلا لذب نأ دعب ةصاخو . ايقيرفا يقرش يف مالسالا

 ديدش طاشنو ةمه ةمه ىف يف نولمعي اوذخأو © هيلع ءاضقلل مهعسو ي

 ضرأ مهمادقأ تثطو نأ ذنم نيينثوو نيملسم ةقرافألا ر ريصنت ىلع

 ضعب اهراثأ يتلا ىواعدلا نكت مل كلذ ىلعو . }٢٩"0 ةقطنملا هذه

 نيب مالسالا راشتنا فقوت ءارو ببسلا يه اهيلع انددرو باتكلا
 . ايقيرفا يقرش ةقرافأ

 ةيرشبو ةيفارغج لماوع نيخرؤملاو باتكلا ضعب درويو
 ةقرافألا لك نيب مالسالا راشتنا مدع يف رود اهل ناك هنأ نوريو

 تارجهلا نأب لوقي نم كانهف . ايقيرفا يقرش نم ةقطنملا هذه يف
 لالخ نم مالسالا راشتنا راسم عم قباطتت تناك اذا ةيلبقلا

 املثم 3 هتعقر عاستاو مالسالا راشتنا نم ديزي كلذ ناف ، ةراجتلا

 . يقرشلا نادوسلا يفو اهلامشو ايقيرفا يبرغ يف ةماع ةروصب ثدح
 لاقتنالا ىلا هجتت ةرجهلا ةكرح ناك دقف 0 ايقيرفا يقرش يف امأ

 وتنابلا ددع رثك نأ كلذ نع جتنو - لحاسلا ىلا دالبلا لخاد نم

 عقو املو . ناكسلا ةيبلاغ اوحبصأو لحاسلا اذه ىلا نيرجاهملا

 ا : م. 237, 238. )٣٩٨)

 دمحم : رظنا { ايقيرفا يقرش يف نييبروألا ةيقبو نييلاغتربلل ةيريصنتلاو ةيرامعتسالا دوهجلا ةفرعمل )٣٩٩(
 . ٢٥ ص 4 رابجنز : مساق ايركز لامج .« داقعلا حالص { ٣٢٣٥ . ٢٦١٥ ص : ةريقنلا

_ ٢٣١٠ 



 برعلا نم لحاسلا ناكس نيبو مهنيب طالتخالاو ج وازتلا

 سانلا لكش ىلع ةيوتنبلا تافصلا تبلغ { نيرخآلا نييليحاوسلاو
 تارم رمألا اذه لا ةطوطب نبا راشأ دقو > لحاسلا يف مهناولأو

 جونزلا نم اوناك مهنإ لاغملا ليبس ىلع ةولك لهأ نع لاقف ، ةديدع

 . )٠٠٠( داوسلا يمكحتسلملا

 نم وحنلا اذه ىلع هجتت ةيوتنبلا ةرجملا هذه تناك املو

 هذختي نأ اضورفم ناك يذلا هاجتالا سكعب لحاسلا ىلا لخادلا
 ةقطنملا ىف يف هرصح ىلا تدأ دقف 0 لخادلا وحن هراشتنا ف مالسالا

 نع جتنو © ةيلخادلا ةيلبقلا رصانعلا بذجت تحبصأ يتلا ةيلحاسلا

 تنكس ةديدع ةيلبق تاثف نيدو ندم نيد مالسالا حبصأ نأ كلذ

 مالسالاب مالسالا اذه ىمس ىتح © طقف لحاسلا كلذو ندملا هذه

 يوغللاو يفاقثلا بيكرتلا كلذ ءوشن لا كلذ ىداو 6 يليحاوسلا

 نوكتت يتلا ةغللا كلت 0 ةيليحاوسلا ةغللا يف لثمتي يذلا ديرفلا

 . )٤٠( ةيسرافو ةيبرعو ةيوتناب رصانع نم

 ةروصحم ةيمالسالا ةيبرعلا ةراضحلاو ءامدلا تلظ كلذبو

 رابجنز ةنطلس مايق ىتح لخادلا ىلا دتمت ل و هررجو لحاسلا ىلع

 ةعزنلا كلت اضيأ كلذ ىلع دعاس دقو . ثيدحلا رصعلا يف ةينامعلا
 اريثك تناك يتلا ةيلخادلا ةيقيرفالا لئابقلا ضعبل ةيناودعلا

 نيب برحلا عقتو برعلا هناكسب مدطصتو لحاسلا ىلع ريغتام

 يف ةولكل هترايز نيح ةطوطب نبا هيلا راشأ امم ، )٤٠٦( نيقيرفلا

 . ٢٨٢٣ ص ١ ج : هتلحر )٤٠٠(

 )٤٠١( ج : ثروزوبو تخاش ١ ص ١٦١٩١ -_ ١٧٠ .

 )٢ ٤٠) ص : برعلا رارقتسا : مساق ايركز لامج ٢٨٦  6ص : ةريقنلا دمح ١ ٥ ١ ٠

٢٣١١ 



 لهأ اهناكسو اهناطلس نإ لاق ذإ ، داليملل رشع عبارلا نرقلا
 اهناطلس نإ لاق اك “‘جونزلا رافك عم دحاو رب يف مهنأل داهج

 ذخايو مهيلع ريغي جونزلا ضرأ ىلا وزغلا ريثك" ناك
 . )٤٠٣( ‘‘“ےئانغلا

 يف مالسالا راشتنا ةكرح ىلع كلذ ريثأتب انفارتعا عمو
 نم اورجاه نيذلا ءالؤه نيب مالسالا راشتنا يف دافأ هنأ الإ لخادلا
 نكت مل وتنابلا ءالؤه نأ اك . وتنابلا نم لحاسلا ىلا لخادلا
 مهل تناك دقف ، لحاسلا ىلا لخادلا نم امئاد ةهجتم مهتارجه
 نرقلا يف اوقفدت مهنأ كلذ . اهيلا ةراشالا تقبس ىرخأ تاكرحت
 لاغتشالل تاريحبلا بونج ىلا اقيناجنت نم داليملل رشع يناثلا

 لحاسلا نيب ةراجتلا قيرط اوحتف تقولا سفن يفو ، ةعارزلاب
 نيمدختسم اريثك لخادلا يف برعلا لغوتف { ٤٠٤ ةراقلا لخادو

 يبرع للست ثدح اذكهو ؤ ىرخألا قرطلا نم هريغو قيرطلا اذه
 { ةراجتلل لفاوق لكش يف لخادلا ىلا ةدودحم ةيبرع تارجه وأ

 نم وتنابلا ةرجه ناف كلذلو 3 هيف قمعتتو لخادلا قرتخت تناك
 لوصو نود فقت ةبقعك ريبك ريثأت اهل نكي مل لحاسلا ىلا لخادلا
 . هلافغا نكميال الماع تناك ناو ، لخادلا ىلا ةوعدلا

 اهريثأت اضيأ ا ناك دقف 3 ةيفارغجلاو ةيعيبطلا لماوعلا امأ
 ةصاخ و ايقيرفا يقرش ناكس لك نيب مالسالا راشتنا مامأ فوقولا يف
 رزجلا نم ايبسن ريبك ددع دوجو مغر هنأ كلذ . ةيلخادلا قطانملا يف
 هذه ناف ، اهلحاوس نم هريغب نروقام اذا ايقيرفا يقرش لحاس مامأ

 . ٢٨٢٣ } ٢٨٤ ص ١ ج : هتلحر )٤٠٢(

 )٤٠٤( ص : رظنا ٨٠ . ج : قداص تلود ٤ ص ٢٤ .

 س ٢١٢



 نيرشع نم رثكأ انايحأ غلبت تافاسمب لحاسلا نع دعبت تناك رزجلا
 { ةدودحم لخادلاب لاصتالل تاطحمك اهتميق تناك كلذلو 0 اليم

 اك . &٠٠ث) علسلا اهيف مكارتت نزاخم درجم ىلا تلوحت نأ ثبلت ملو
 اهيلا انرظنام اذا ةدئافلا ةليلق ايقيرفا يقرش يف ةدوجوملا راهنألا نأ

 ةريصق راهنأ اهنأ كلذ ، لحاسلاب هطبرتو لخادلل يدؤت نييارشك
 رهن اهمهأ نمو . اهتابصم برق ةيئاملا طقاسملاو لدانجلا ةريثك

 تالالش هنم طسوألا ءزجلا يف هارن ضرتعت يذلا يزيبمزلا
 رهنلا نأ اك ، مظع عافترا نم اهدنع رهنلا هايم طقستو 0 ايروتكيف

 نيبغارلل ةريبك ةمدخ دؤي مل كلذلو 0 قرشلا ىلا برغلا نم ريسي
 . 2٠٤٠ ةراقلا لخاد يف لغوتلا يف

 ةجيتن ادودحم ناك ايفارغج لخادلاو لحاسلا نيب لاصتالاف
 دوجو ىلع لمعي يذلا يقيرفالا دودخألا دوجول ةجيتنو كلذل

 يف لثمتي يذلاو تاريحبلا ةقطنم نيبو لحاسلا نيب ريبك لصاف
 نأ امك . (ئ‘٧) اهفافجب ةزيمتم ةعارزلل ةحلاص ريغ يضارأ دوجو
 ذإ ، نايحالا بلغأ يف ريقف ريهظ اهل ةماع ةفصب ايقيرفا لحاوس

 لابج ىلإ وأ ، ةيوارحص هبش وأ ةيوارحص امإ قطانمل يدؤت اهنأ
 ىرخأ قئاوع ىلا ةفاضالاب { اهقارتخا بعصي ةفيثك تاباغ وأ
 عجشت ام دح ىلا نكت مل يتلا تابنلاو خانملاو سيراضتلا يف لثمتت

 . )٤٠٨( ةريبك تافاسمل لخادلا يف لغوتلا ىلع سانلا

 ةيرشبو ةيعيبطو ةيفارغج افورظ كانه نأ انل نيبتي كلذ نمو
 . ١٩١٩ ص : لمجلا قوش )٤٠٥(
 . ١٥ ص : رابجنز : مساق ايركز . داقعلا حالص & ١٩ .{ ٢٤ ص : قباسلا عجرملا )٤٠٦(

 )٤٠٧) قداص تلود : + ٤ ص ٢٢٣ .

 )٤٠٨( ص : لمجلا يقوش ٢٧ } ٤٩ ، ص : نوسدفاد ٢٨٣ .
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 تاريحبلا ةبضه لوحو ةراقلا لخاد يف مالسالا راشتنا نم تدح

 اك عنمت مل فورظلا هذه تناك ناو ، يقيرفالا دودخألا فلخو

 يف مهلغوتو برعلا تاكرحتو وتنابلا تاكرحت نم اقباس هيلا انرشأ
 © ىطسولا روصعلا لاوط ارمتسم ناك يذلا لغوتلا كلذ © لخادلا

 عمو . 0ٹ٩٠) اليصفت لوقلا هيف انلصف ليوط ثيدح كلذل ناكو
 هتفاثك يف لاحلا ةعيبطب نكي مل لخادلا يف يبرعلا دوجولا ناف كلذ

 ىلع ةريثك ةيبرع تامصب دجوت مل اذهلو & رزجلاو لحاسلا ىلع

 ناو ة ةبورع هتايح طلاخت مل ايقيرفا لخاد لظ امنإ ، لخادلا ناكس

 ةفاقنلا ريثأتف . )`٤١٠( “‘ةيمالسالا ةفاقثلاب اريثك هتفاقث تزرنأت

 تاعمتجم ةعيبط هنم دح نإو لخادلا يف ادوجوم ناك ةيمالسالا

 ةيلبق ةيلئاع روفك وأ تاعامج يف نوشيعي اوناك نيذلا وتنابلا

 يبرغ يف لاحلا وه امك موهفملا ىنعملاب ىرق يف سيلو 5 ةرثانتم
 . )٤١١( ايقيرفا

 اررض هب رضو ريثأتلا اذه نم دح يذلا يسيئرلا لماعلاو
 يلاغتربلا رامعتسالا وه 0 مربملا ءاضقلا هيلع يضقي نأ لواحو اغلاب
 { ايقيرفا يقرش يف ةيمالسالا ةراضحلا هدهع يف يفتخت تداك يذلا

 لحاسلا يف غلاب ررض هب قحلو ةريبك ةبرضب مالسالا بيصأ يلاتلابو
 يبروألا رامعتسالا ءاج املو . (ئ٦١) نييلاغتربلا ءالؤه يديأ ىلع
 نورمعتسملا ءالؤه ماق ناملألاو نايلطلاو زيلجنإلا يديأ ىلع ثيدحلا
 داهطضاب كلذو 3 نييلاغتربلا نم مهناوخإ ةلاسر لامكتساب ددجلا

 )٤٠٩( ص : رظنا ١٧٧ _ ١٨٥١ .

 )٤١٤( ص : نوسدفاد ٢٤٧ .

 )٤١١( ص : دمحأ يلع دمحأ ١٧٦١ .

 )٤١٦( ص : مالسالا خيرات سلطا : سنؤم نيسح ٣٨٠ { .230 , . ,
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 ةيرح ءاطعإابو { اعم لخادلاو لحاسلا يف هيلع قييضتلاو مالسالا

 دهع ذنم كانه اهطاشن أدب يتلا ةيريصنتلا تايعمجلل ةكرحلا

 دويقلا عضوو لخادلا يف لغوتلا نم نيملسملا عنمبو & نييلاغتربلا

 نيب يمالسا لصاوت كانه نوكي ال ىتح مهتاك رحت ىلع ةديدشلا

 هذه يف مالسالا راشتنا فقوتي كلذبو & )"٤١( لخادلاو لحاسلا

 ةراقلا لك اولوحي نأ نوعيطتسي مث نمو . ةراقلا نم ةقطنملا

 { ةينارصنلا الا اهل نيدال ىرخأ ةراق ىلا ةملسم ةراق نم جيردتلابو

 . ةيبروالا ةفاقثلا الا اهل ةفاقثالو

 عيمج نيب مالسالا راشتنا نود تفقو يتلا تابقعلا يه كلت
 برعلا طمغن نأ ةلادعلا نم سيلف كلذلو 0 ايقيرفا يقرش ناكس
 يتلا ةعئارلا مهدوهج نم للقن نأو { مهقح ةصاخ نيينامعلاو ةماع
 لخادلا يف ءاوس ةيمالسالا ةفاقثلاو مالسالا رشن ليبس يف اهولذب

 لحاسلا اذهف ةهجاوملا ةديعبلاو ةبيرقلا رزحلا يف وأ لحاسلا يف وأ

 ىتحو ةرجهلل لوألا نرقلا ذنم ةراقلا يقرش مهمادقأ تئطو نأ ذنم

 ةايحب اريثك تقترا يتلا ةفاقثلا كلتو مالسالا اذه . نييلاغتربلا مودق

 ةيراضحلاو ةينيدلا يحاونلا يف يف ةراقلا نم ةقطنملا هذه يف ىف ةقرافألا

 نأ وهو ، طيسب ببسل هنأش نم ليلقتلا وأ هراكنا ىلا ليبسال ام
 اهورشن مث نمو ، ةراضحلا ءاول ةلمح اوناك نيحلا كلذ يف برعلا

 هذه سأر ىلع نامع بعش ناكو . هيلا اولصو ناكم لك يف
 {©= فدهلا اذه قيقحتل برعلا ةريزج هبش نم تقلطنا يتلا بوعشلا

 طاشنلا لاجم يف ةيمالسالاو ةيبرعلا بوعشلا نم مهريغ اوقافف

 روكشملا مهرودب اوماقو ، يدنهلا طيحملا يف يراجتلاو يرحبلا
 )٤١٣( ص : ةريقنلا دمحم ٢٣٣٥ _ ٣٦٥ { ص : نوزيم تيلوك ١٦١ }{ ١٨ } ١٩ .
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 يف ءاوس . مهمادقأ هيلا تلصو ناكم لك يف مالسالا رشن يف
. 

 . ايقيرفا يقرش يف مأ 9 ايسا يقرش بونج

 بهذملاو ةيبرعلا ةغللا راشتنا مدع ىلا تدأ يتلا لماوعلا - ٠

 -: ايسآ قرش بوجو ايقيرفا قرش يف يضابألا
 يراجتلاو يرحبلا طاشنلا اذه نيينامعلل ناك اذا نكلو
 نم هريغ وأ ايقيرفا يرش لحاس برعتي ل اذاملف . يمالسالاو

 يتلا دالبلا يف يف يضابألا بهذملا رشتني مل اذاملو ؟.. ايسآ لحاوس
 وحن ىلع ارثؤم و ايوق دوجولا اذه ناك املاط نوينامعلا اهيف دجاوت

 ؟.. انيأر ام

 نأ ىلا ةراشالا تقبس دقف { لوألا لاؤسلا ىلع ةباجالا امأ

 ايسا لحاوس وأ ايقيرفا يقرش لحاس لثم دالب يف ينامعلا دوجولا
 يلاهألا نم ةبلاغلا ةرثكلل ةبسنلاب ادودحم ادوجو ناك . اهنادلبو
 ةيويسآلا بوعشلاو ايقيرفا يقرش يف ةقرافألا وتنابلا مهو ، نييلحملا
 رحبو يدنهلا طيحملا ىلع ةلطملا نادلبلا يف اهعاونأ فالتخا ىلع
 اريثأتو ةيلاعف رثكألا وأ لاعفلا ينامعلا دوجولاب دصقن امناو { نيصلا

 ىرخألا ةيمالسالاو ةيبرعلا بوعشلا دوجو نم هريغل ةبسنلاب وه
 دوجولا نيبو ينامعلا دوجولا نيب انه ةنراقملاف { دالبلا هذه ىيف

 دقف ةيبرع ريغ ةرثكلا تناك اذاو . امهريغ وأ يمرضحلا وأ يسرافلا
 طيحملا اذه يف ةياهنلا يف برعلا نم مهريغو نيينامعلا نم ريثك باذ
 هتيوهو هرصنع ءاقنب ظفتحي و دمصي ل و عساولا يويس آلاو يقيرفالا

 تارسألا ةصاخو . ةيبرعلاو ةينامعلا رسألا نم دودحم ددع الإ
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 هذه لوح رودي امو 0 اهنع انثدحت يتلا تانطلسلا يف ةمكاحلا
 ةرثكلا امأ ، اهلظو اهفنك يف شيعت وأ اهدنست رسأ نم تارسألا

 تايوتناب اوجوزت دقف برعلا نم مهريغو نيينامعلا نم ةبلاغلا
 مهرحب يف اوباذو يلاهألا عم اورهصناو ، تايويسا وأ (تايقيرفا)
 لحاس يف ءانبلاو نارمعلا رهاظمو ةايحلا عباط نأ مغرو . عساولا
 ةيليحاوسلا ةغللا نا الا ايبرع اعباط ناك تاذلاب ايقيرفا يقرش
 حيحص . ناكم لك دوست تحبصأ ةيليحاوسلا ةيمالسالا ةفاقثلاو

 ةيمسرلا تالماعملا يف نكلو ةدوجوم تناك ةيبرعلا ةغللا نأ
 ةغللا اهيف تداس دقف ةيراجتلاو ةماعلا ةايحلا امأ .3 ةيناويدلاو
 ةيقيرفالا لحاوسلا ناكس برعتي مل كلذلو ٠ ةيليحاوسلا
 الماك ابيرعت اهيلا اورجاه وأ نوينامعلا اهعم لماعت يتلا ةيويسالاو
 . ةيبرعلا نادلبلاب نالا فرعي اميف ثدح اك ايئاهنو

 صاخ لاؤس وهو 3 يناثلا لاؤسلا نع ةباجالا انيدل ىقبت
 لح يتلا نادلبلا يف اظوحلم اراشتنا يضابالا بهذملا راشتنا مدعب
 ىلع ةباجالا صخلن نأ انه نسحيو . اهعم اورجات وأ نوينامعلا اهب
 نيذلا نيينامعلا نأ يه ىلوألا ةطقنلا . ةنيعم طاقن يف لاؤسلا اذه
 مل تاذلاب ايقيرفا يقرش يف ةيمالسالا تانطلسلاو تارامالا اوماقأ
 يقرش يف ومال ةراما اوسسأ نيذلا ىدنلجلا ينب لثم { ةيضابأ اونوكي
 ةقطنملا هذه ىلا اوتأ لوقلا قبس اكو مهنأ كلذ . (ئ١ث) ايقيرفا
 هذه يفو . ليلقب اهدعب وأ اهلبق وأ ، م٢٦٠٧ /ه٣٨ ةنس يلاوح
 بهاذم كانه نكت مل ةرجهلل لوألا نرقلا ةياهن ىتحو ةرتفلا

 هالتامو ةرجهلل يناثلا نرقلا يف لاحلا وه اك ةفورعم ةيمالسا
 . ٨٤ ص : جيلخلا : زليام )٤١٤(
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 يتلا بهاذملا نم ابهذم نوفرعيال اهتقو سانلا ناكو ، نورق نم
 مهفالخ نكلو > اوفلتخا نيملسملا نأ حيحص .. لعب اميف ت أشن

 سانلا قحأ .. نمو ةفالخلا بصنم لوح زكرتي ايسايس افالخ ناك

 كانه نكي ملف ةديقعلاو ةعيرشلاو هقفلا رومأ امأ ، هيلوت ةيفيكو هب

 ةفلتخم وأ ةزيمم ةينيد بهاذم ءاشنا ىلا مهعفدي اهيف ريثك فالتخا

 لحاس ىلا اوتأ ىدنلجلا ينب ناف كلذ ىلعو . ضعبلا اهضعب نع

 اوناك نا !و > ابهذمو ةديقع مالسالا الا نوفرعيال مهو ايقيرفا يقرش

 . ةيسايسلا ةيحانلا نم ةيمأ ينبل نيضراعم

 ءاسحألا ةقطنمو نامع لامش نم اولبقأ نيذلا ثراحلا ونب امأ

 8 ةيمالسالا وشدقم ةنطلس اوماقأو لاموصلا دالبب ردانب لحاس ىلا
 لبق ةيضابأ اوناك امبرو . ةيضابأ اونوكي ملو 3 ةنس اوناك مهنإف
 اورقتسا ثيح ءاسحألا ةقطنم لا ش اهلامش 1 نامع نم مهليحر

 يبهذملا اوقنتعاو مهبهذم اوريغ ةقطنملا هذه لا اولصو املو 6 كانه

 نم اورجاه املف . ةنيعم ةيسايس وأ ةيعاتجا بابسأل امبر ينسلا

 . )©٤١( ديدحلا مهبهذم مهعم اولمح ايقيرفا يقرش ىلا ءاسحألا

 اوماقأو نامع نم نورخآلا مه اولحر نيذلا ناهبن ونب امأ
 لبق اوناك دقف 7 ايقيرفا يقرش لحاس ىلع ةيناهبنلا تاب ةنطلس
 اوناك ذا ، ةيضابألا ةمامالا عم مئاد عازن يفو نامعل اماكح مهترجه
 رصع لاوط امدتحم نيقيرفلا نيب عارصلا ناكو ، اه نيضراعم امئاد

 عينشب نييناهبنلا اوفصو ةيضابالا نأ ىتح . ةيناهبنلا ةنطلسلا

 رون مهنع لاق دقف .. مالسالا نع مهن وجرخ اوداك لب {©= تافصلا

 . دانعلاب دابعلا اورهقو 0 دالبلا يف داسفلا اورهظأ مهنأ يملاسلا نيدلا

 ٢١١ ٢٠١٤. ص .رظنا )٤١٥(
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 © هللا لزنأ ام فالخب اومكحو & مهسفنأ يهتشتام ىلع اورجو
 يبايسلا ملاس مهنع لاقو & )١`٤( ءاملعلا نم مهيلع ركنأ نم اولتقو
 ال تافص يهو .، )٧`٤( ‘‘داسفو ىوهو ملظو روج لهأ" , مهنا

 هذه ناف بهذملا اذه ىلع اوناك ول ىتحو 3 ةيضابألا نم مهلعجت
 كلذلو . هل نيصلخم ريغ _ لقألا ىلع _ اوناك مهنأ نيبت تافصلا
 ماقأو كانه رقتساو ايقيرفا يقرش لحاس ىلا مهنم رجاه نم نإف
 يضابألا بهذملا رشن ىلع اولمع مهنا عمسن ل ©{&©&= تاب ىف ف ةلود

 اذه ريغ ىلع اوناك مهنأ نم هيلا انبهذام حجري امم . دالبلا هذه يف
 . هل نيصلخم ريغ اوناك لقالا ىلع وا بهذملا

 نامع ضرأ ىلع نيدوجوملا نيينامعلا نأ يه 0 ةيناثلا ةطقنلاو

 نمف . كلذك مهراجت ناك يلاتلابو { ةيضابأ مهلك اونوكي مل اهتاذ
 ناكس نم .٦٠; يلاوح نيب رشتنا يضابألا بهذملا نأ فورعملا
 نم مهليلقو 3 2٤٨ ةنسلا نم مهتيبلاغف نوقابلا امأ ، نامع

 بهذملا راشتنا مدع ىلا تدأ لا بابسألا نم اذه ناكو . ةعيشلا

 ذإ . اهعم اورجات وأ نوينامعلا اهيلا لحر يتلا دالبلا يف يضابألا
 مهتاراجت ةيمنتل اوغرفتو ةيبهذملا ةيحانلا اوكرت نيينامعلا راجتلا نأ
 ، لوالا ماقملا يف ايراجت الاصتا بوعشلاب اولصتاو ، مهدراومو
 هذه دارفأ نيب مالسالا رشنل ىلوألا ةليسولا وه لاصتالا اذه ناكو
 . بوعشلا

 ىلع ةرصاق نكت مل مالسالل ةوعدلا نأ وه ةثلاثلا ةطقنلاو

 . ٣٦٨ ص ١ ج : نايعألا ةفحت )٤١٦(

 )٤١٧( ص : نامع لهأ خيرات نع ناونعلا ٢٥٥ .

 )٤١٨) ص : ةمفلا فشك باتكل هتساردو هتمدقم : يلديبع دمحأ ٨٦ .
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 نيينامعلا دي يف اضيأ ةراجتلا نكت ملو ، مهدحو نيينامعلا

 نم ىرخالا ةيمالسالاو ةيبرعلا بوعشلل ناك لب 0& مهدحو

 بوعشلا هذه تناكو . نيلاجملا نيذه يف اهبيصن سرفو ةمراضح

 يف كلذو يعيشلا بهذملاب اهليلقو ىنسلا بهذملاب اهبلاغ يف نيدت
 اضيا رشتناو ينسلا بهذملا رشتنا كلذلو . ىطسولا روصعلا
 نم ريثك يف يضابالا بهذملا بناجب 0 ةليلق ةبسنب يعيشلا بهذملا
 نيرجاهم وا راجتك ةماع نوملسملاو برعلا اهب لح يتلا نادلبلا
 . ةاعد وا

 رجاتلا نقلي نأ لوقعملا نم نكي مل هنأ يه © ةعبارلا ةطقنلاو
 ناك ذإ ، بهاذملا نم بهذم يأ يئدابم مالسالا يف لخاد يأ

 ءايشأ يهو . رئاعشلاو ضئارفلا ءادأو نيتداهشلا قطنب هنم يفتكي

 ءاوس رجاتلا اذه ثبليال مث { بهاذملا نم بهذم يأ اهيف فلتخيال
 ىلا ادئاع هلاومأ وأ هتراجتب لحري نأ ينامع ريغ وأ اينامع ناك
 هدنعام هيف عيبي وأ ةديدج اعلس هيف سمتلي رخآ دلب ىلإ وأ هدالب

 رشنب موقي يك ةيفاك ةصرف كانه نكت مل مث نمو ، علس نم
 زكارملا نم زكرم يف ينامعلا رجاتلا اذه رقتسا اذاو . هبهذم
 يتلا ةيمالسالا تانطلسلا نم ةنطلس وأ ةنطوتسم يف وأ ةيراجتلا

 انثدحت يتلا نادلبلا ضعب يف نيينامعلا ريغ وأ نوينامعلا اهأشنأ
 عبطلاب هنوكراشي اوناك نيينامعلا ريغ نم راجتلا نم هريغ ناف 0 اهنع
 موقتال ىتحو ، تانطلسلاو نكامألا هذه يفو ةماقإلا هذه يف
 ةسايس اوعبتا مهنإف & ضعبلا مهضعب راجتلا ءالؤه نيب ةسفانم
 يأ نوراتخي يلاهألل رمالا اوكرتو 0 مهبهذم رشنل ةبسنلاب حماستلا

 وأ ةقرافألا جاجحلا مهناوخا نم هنع نوعمسي وأ هنوديري بهذم
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 فورعم وه اك زاجحلا دالبو . زاجحلا دالب نم نيدئاعلا نييويسآلا
 هريغ نم رثكأ ينسلا بهذملا رشتنا مث نمو 0 ةنسلا بهذم عبتت
 . نادلبلا هذه يف ىرخألا بمهاذملا نم

 . يضابالا بهذملا هب فرع رمأ لادتعالاو حماستلا ةمس و

 ةليخدلا ءارألا دض اوفقو اهيف ةيضابألا نأ نبي اهاذ نامع خيراتو

 اولتاق دقف 2 ولغلاو فرطتلا دضو عدبلا دضو مالسالا ىلع

 { )٤٦٢٠( مهنم اوعربت و ةقرا زألاو ةيرفصلا اولتاقو {&= 0٤١٩ ةطمارقلا

 وأ ةيردقلا يأر ىري نمو ينسلاو يضابألا مهنيب نم ناكو
 ناك اذاو & بهذملا اذه ةمس يه هذه تناك اذاف . )١"٤( ةئجرملا
 ادحأ اوهركي الأ مهب ىرحأف { مهدالب يف وحنلا اذه ىلع نوينامعلا

 . مهدالب ريغ ىف مهبهذم يف لوخدلا ىلع

 هنع عاشي ابهذم ناك يضابألا بهذملا نأ كلذ ىلا فاضي

 نيينامعلا راجتلا ناف كلذلو ، جراوخلا بهاذم دحأ هنأ يضاملا يف
 وأ اهيلا اولحر يتلا نادلبلا هذه يف بهاذملا نع ثيدحلا اوبنجت
 هاعرت ةريبك ةلود هل نكت ل مهبهذم نأ ةصاخو ] اهعم اورجات

 كلذو ،© ىطسولا روصعلا يهو اهنع ثدحتن يتلا روصعلا يف
 . نييمطافلاو سابعلا ينبو ةيما يتنب ةلود لثم لودب ةنراقملاب

 يتب ةلود ش ةيمأ ينب ةلود هرشنتو هاعرت تناك ةنسلا بهذمف

 ملاعلا مظعم يلاوتلا ىلع _ اتمكح ناتلود امهو © سابعلا
 تناك دقف يعيشلا بهذملا كلذكو . كاذتقو فورعملا يمالسالا

 . ١١ ص ١ ج : تاباوجلاو ريسلا باتكل اهتمدقم : فشاكلا ةديس )٤١٩(

 )٤٦٢٠( ج : يربطلا ٦ ص ١٦٢٧ .، ١٧٤ || ج : نايعألا ةفحت : يملاسلا نيدلا رون ١ ص ٨٢:8

. ٩ 0 ٩٤ 

 )٤٦٢١() ص : مساقتلا نسحأ : يسدقملا ٩٦ نايعألا ةفحت : يملاسلا نيدلا رون آ : + ١ ص ١٣٨ .
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 ماشلا البو رصمو ايقيرفا يلامش تمكح يتلا ةيمطافلا ةلودلا

 قيرط نع نادلبلا ةفاك يف هرشن ىلع لمعتو هرزأ دشت 0 زاجحلاو

 بهذملا امأ . )٤٢٢( اعساو اراشتنا اهيف نيرشتنم اوناك نيذلا ةاعدلا
 مظعم يف شيعت يسيئرلا هلقعم يهو نامع تناك دقف يضابألا
 . ةيلخاد ةيسايس نتفو تابارطضا ةايح ىطسولا روصعلا تارتف
 تابرض نم اهباصأ امو ةيجراخ تاوزغ نم اهمهادام ىلا ةفاضالاب

 وه اك نامع نأل ، تارم سابعلا ونبو ، ةرم ةيمأ ونب اهلاك ةيلاوتم

 ةيسايسلا ةضراعملا فقوم امهنم لك نم فقت تناك فورعم
 مهدالب لالقتسا ىلع ظافحلاب نوينامعلا لغشنا كلذلو . ةيبهذملاو
 بهذملا رشن ةمهم نع لخادلا يف امهل ةمالسلاو نمالا ريفوتو

 . مهدالب جراخ يضابألا

 اراجت اوناك امناو آ بهذم ةاعد نوينامعلا نكي مل كلذ ىلعو

 نودت نا ةريدج ةفرشم ادوهج كلذ يف اولذبو & مالسا ةاعدو

 نويومألا ناك اذاف هريدقتو راخف لكب خيراتلا بتك يف لجستو
 برغملا دالب ىلا ابرغو 3 ايسا طسو ىلا اقرش مالسالاب اولصو دق
 ايسا يقرش ىلا اقرش هب اولصو نيينامعلا ناف ڵ تاح وتفلاب سلدنألاو

 اقاقحإو . تارجهلاو ةراجتلاب { ايقيرفا يقرش ىلا ابرغو 0 اهبونجو
 يتلا ىرخألا ةيمالسالاو ةيبرعلا بوعشلا رود ركننال اننإف قحلل

 عقاو نمو نيينامعلا نا لوقن اننكلو 0 لاجملا اذه يف مهتكراش
 ةيمح مهريغ نم رثكأ اوناك باتكلا اذه يف اهب انمق يتلا ةساردلا
 رشن لاجم يف مأ { يراجتلاو يرحبلا طاشنلا لاجم يف ءاوس اطاشنو
 . مالسالا

 هط . :سح محار .! نسح ، ٦٤١ ٦٤٦ ص : نييمطافلا ءافلخلا رات : نيدلا دامع سيردا )٤٦٢٦٢(
 . ٢٧٢ ص : هللا نيدل زعملا : فرش دمحأ
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 ىلا ميركلا ءيراقلا رظن تفلن نأ الا انعسيال ةياهنلا يفو

 اهنع انثدحت نأ قبس يتلاو 3 ةماه اهربتعن يتلا جئاتنلا ضعب

 لبق مالسالا قانتعا يف نامع قبس 9 جئاتنلا هذه نم . ليصفتب
 اطبترم قبسلا اذه نكي ل و . برعلا ةريزج هبش يحا ون نم اهريغ

 ىلع اقباس ناك امناو ، ةوعدلا لوبقب () يبنلا باتك لوصوب
 لبق ةكم ىلا اولصو نيينامعلا ضعب نأ انيب دقو . ريثكب كلذ

 حلص لبق ةنيدملا ىلا لصو مهضعبو 3 مالسالا اوقنتعاو ةرجملا
 حلصلا اذه بقع اوملسأ نورخاو ث مالسالا اوقنتعاو ةيبيدحلا
 نامع ىلا اعيمج ج ءالؤه داعو ئ ةرجهلل نمانلا ماعلا يف ةكم حتف لبقو

 ديز وبآو صاعلا نب ورمع يتأ امدنعو . مالسالا اهيف اورشنو
 نماثلا وأ عباسلا ماعلا يف (دلبعر يبنلا باتكب نامع ىلا يراصنألا
 قانتعا درجمبو .. ةث ورحم ضرألاو ادهمم رمألا ادجو ] ةرجهلل

 نيينامعلا نم ايقاب ناك نم هقنتعا مالسالل رفيجو دبع نامع يكلم

 الإ © ريدقت رثكأ ىلع ه٨ وأ ها٧ ماع هتني و 0 ميدقلا هنيد ىلع

 مظعم ناك اهيب > مالسالا نيد ىلع مهيبأ ةركب نع نوينامعلا ناكو

 ماعب فرعي ماع ف الا مالسالا اوقنتعي ل و ةينثولا ىلع نيقاب برعلا

 1 مهم فلخت نم لبقأ مث © ةرجهلل عساتلا ماعلا وهو > دوفولا

 اذه يف لوخدلا ىلع ر " اوعيابو ، رشاعلا ماعلا يف ةنيدملا
 . ديدجلا نيدلا

 نودو ئ ةلوهسو رسي يف نيينامعلا نيب مالسالا راشتناو
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 نيب فورعم رمأ { ةيركسع تالمح وأ ايارس وأ تاوزغ لاسرا

 امالسا نامع لهأ مالسا ناك كلذلو . نيثدحمو ىمادق نيخرؤملا
 اوملسأ نيذلا نم اونوكي ملف . ةيند وأ ةبئاش لك نم اصلخم اصلاخ

 فلأتي ناك لاومأ يف ابح وأ 5 منغمل ابلط وأ 5 ةدايسلا يف ةبغر
 ةبغرو قدص نع اوملسأ امناو ، سانلا ضعب (نر يبنلا اهب
 ناكو . ارفاو مهل (كيَع) يبنلا حدم ناك كلذلو . مات عانتقاو

 انيهتنا يتلا ةيناثلا ةجيتنلا يه كلتو ، اميظع هتبحص نم مهبيصن
 . اهيلا

 نكي مل نيينامعلا ةباحصلا ددع نأ انل حضتا ددصلا اذه يفو

 اذه قوفي ناك لب ، مهسفنأ نوينامعلا نوخرؤملا ركذ امك اسمخ
 دكأت ايباحص نيرشعو نينثا يلاوح مهنم انددع دقف . ريثكب ددعلا
 يهتنت نيذلا ةباحصلا نم ددع ريغ اذه © العف نامع نم مهنأ انيدل

 ضرعم يف ليلقلا الا مهنم ركذن ملف دزألا ةليبق ركذب مهؤامسأ

 مهرابتعا وأ مهلعج ىلع ديكأتلا يف انظفحت و © نتملا ريغ يفو هيونتلا

 نامع ريغ ىرخأ ادالب كانه نأ رابتعا ىلع ث نيينامعلا ةباحصلا نم

 نم ءالؤه ناك امبرف 9 اهلئابقو دزألا تالاجر نم ددع اهب ناك
 نومتني يتلا لئابقلا ءامسأ ن اف ، البق مهانركذ نم امأ . دالبلا هذه

 تناك لئابقلا هذه نأل { نامع نم مهنأ ىلع ةحضاو ةلالد لدت اهيلا

 . نآلا ىتح نامع يف شيعت تلازالو

 . اهل ناضتحاو ةوعدلل لوبق نم نوينامعلا هب مستا امل ارظنو
 نم مهل ناك امل ارظنو ، مهموق نيب اهرشنو اهعابتا يف صالخإو
 اوزيمت مهنلف ؤ (هلت) هللا لوسر ةبحص نم هب سأبال بيصن
 امدنعف . ةدشارلا ةفالخلا دهع لاوط ةفرشملا ةيسايسلا مهفقاومب
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 ميركلا لوسرلا ةافو بقع رهظ يذلا درمتلاو ةدرلا ثداوح تراث

 نوينامعلا كراشي مل ، هنع هللا يضر قيدصلا ركب يأ ةموكح دض

 كلام نب طيقل وهو مهدحأ عفر امدنعو . رومألا هذه يف مهريغ

 مهلسرأ نيذلا مهناوخا ةدعاسمب نوينامعلا ماق { نايصعلاو درمتلا ةيار

 . هروهظ روف درمتلا اذه ىلع ءاضقلل هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ
 يضقيل ةرواجملا نادلبلا حتفل مهرفنتساو سانلا قيدصلا اعد امدنعو
 نيد رشنل اديهمتو © ةوعدلا لوصو نود لوحت يتلا تابقعلا ىلع

 & ءادنلا نوينامعلا يبل ، ةنسحلا ةظعوملاو ةجحلاب ضرالا يف هللا

 نميلا برع نم مهناوخإل اومضناو ، داهجلا نيدايم ىلا اعارس اوفخو
 © نيرخآلا برعلا ةيقب نم مهريغو نيرحبلاو ةماميلاو دجنو زاجحلاو
 دعب اميف _ تيمس ىتح اهيف اورثاكتو ةرصبلا ىلع اورطاقتو
 ناك يذلا ينامعلا ةرفص يبأ نب بلهملا وهو 0 مهتالاجر دحا مساب

 دالب ريغو قارعلا دالب ىلا نامع نم هموق نم ريثكو هوبأ لحر دق
 ةجيتنلا يه كلتو . ةيمالسالا تاحوتفلا يف كارتشالل قارعلا

 . ةثلاثلا

 رشنل اوأيهت نأ دعب نيينامعلا نأ يهف ث ةعبارلا ةجيتنلا امأ

 ضرالا جاجف يف نوبرضي اوجرخ ء وحنلا اذه ىلع مالسالا
 بالطو ةاعدو اراجتو ةراحبو ةذخاون & تاطيحملاو راحبلا قامعأو
 ليطاسالاو ةيرحبلا ةيراجتلا ليطاسالا اونب ةيحانلا هذه يفو . ملع

 ققحت نامع لعج امم & ليصفتب اهنع ثيدحلل انضرعت يتلا ةيبرحلا
 . حنزلا رحبو نيصلا رحبو يدنهلا طيحملا يف ةيرحبلا ةدايسلا اهسفنل

 عتمت يذلا ءارثلاو ىنغلا كلذ اهنم & ةديدع جئاتن كلذ نع جتن دقو

 ةرماغملا حور عاستا اهنمو { نيموكحمو ( اماكح نامع لهأ هب
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 يف نيصلاك نادلبلا يصاقأ ىلا اولصوف 0 نيينامعلا دنع فشكلاو

 . يدنهلا طيحملا برغ يف رقشغدمو قيبمزومو ةلافسو ، قرشملا
 لك نيب مالسالا رشنل ةوعدلا مامأ ةصرفلا رمألا اذه دهم دقو
 . نوينامعلا اهب لصتا يتلا بوعشلا

 نيصلا رحب يف ينامعلا دوجولا نأ انل نيبت ددصلا اذه يفو

 { نادلب نم راحبلا هذه ىلع لطي امو & يدنهلا طيحملاو جزلا رحبو
 ةلاحرلا نم هريغو يدوعسملا ركذ امكو . هريغ نم رثكأ ناك
 مه ةمراضحلاو نويفاريسلاو نوينامعلا ناك ، نيخرؤملاو نييفارغجلاو

 هذه يف يراجتلاو يرحبلا طاشنلا لاجم يف مالسالا بوعش رثكأ
 ةمدقم يف نيينامعلا اولعج باتكلا ءالؤه مظعم نكلو ث نادلبلا

 لاجم يف مهريغ نود ركذلاب مهدحو مهوصخو بوعشلا هذه
 كلذ انظحال دقو . نايحألا مظعم يف طاشنلا اذه نع ثيدحلا
 نع انثدحت امدنعو ، راجتلاو ةراحبلاو ةذخاونلا نع انثدحت امدنع
 . ةيراجت زكارمو تانطلس و تاراماو ندم نم هتأشنأ امو تارجهلا
 تناك _ رداصملا تركذ امكو _ ةينامعلا تارجهلا نأ اندجو دقف
 اددع ةيمالسالاو ةيبرعلا بوعشلا تارجه نم اهريغ نم رثكأ
 اماكح و ةراحبو اراجت نيينامعلا طاشن اندجوو . ةفاثكو اريثأتو
 مالسالل ةوعدلا لاجم يفو يراضحلا طاشنلا لاجم يف نينطوتسمو

 ةرجه لوأ تناك لاثملا ليبس ىلعف . قبسأو مهريغ طاشن نم رثكأ

 يكلم ناميلسو ديعس ةرجه يه ايقيرفا قرش ىلا تلصو ةريبك
 اهدعب تعباتتو { ةرجهلل لوالا نرقلا نم ريخالا عبرلا يف نامع

 تارجهلا هذهو طاشنلا اذه نأ كشالو . ادارفأو تاعامج تارجهلا
 اهيلا اورجاه يتلا نادلبلا لك يف مالسالا رشنل ةيسيئرلا ةليسولا اناك
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 . ةسماخلا ةجيتنلا يه هذهو 0 اهب اولصتاو اهعم اورجات وأ

 رثكأ مهنوك مكحب نيينامعلا نأ يهف ةسداسلا ةجيتنلا امأ

 لخاد يف اولغوت ث ايقيرفا يقرش لحاس ىلا ةرجهو اطاشن برعلا
 ءزجلا يف يوبابمز لخاد ىتحو ىمظعلا تاريحبلا ىتحو ةراقلا
 ارصاق ضعبلا لاق اك لغوتلا اذه نكي مل و . ةراقلا نم يبونجلا

 ام وهو اضيأ ىطسولا روصعلا يف ناك امنا آ ثيدحلا رصعلا ىلع

 ةصاخو نيثدحملا باتكلاو نيخرؤملا نم ريثك هافن نإو هانتبثأ

 ليلدلا ةماقا نوديري مهنأ وهو ، بوقعي سفن يف ضرغل نييبروألا
 لخاد يف ةيمالسالا ةراضحلاو مالسالل رثأ يأ دوجو مدع ىلع
 اولوقي نأ نوديري مهنأ اك { ةديعبلا روصعلا كلت ىلا دوعي ةراقلا
 مهدحو مهنأو ، هلك ملاعلل ةلوهجم تناك ةيلخادلا قطانملا هذه نإ
 اهب ملاعلا فيرعتو اهفاشتكا يف لضفلا باحصأ مه نييبروألا يأ
 نيينامعلا نأ ةقيقحلا نكلو . ةيندملاو ةراضحلا ملاع يف اهلاخداو
 مظعمو © رامضملا اذه يف مهوقبس نيملسملاو برعلا نم مهريغو
 ىلع اقورطمو افورعم ناك ثيدحلا رصعلا يف نويبروالا هفشتكا ام

 . ىطسولا روصعلا ذنم برعلا دي

 نييلاغتربلا نأ نم باتكلا اذه نم هناكم يف انثدحت دقو
 ايراجت اطاشن اودجوو 3 لخادلا يف ةيبرع تانطوتسم اودجو

 لحاسلاب برعلا لاصتا نا انيأرو ، لخادلاو لحاسلا نيب الصتم

 دقو & ةديدع نورقب مالسالا روهظ لبق ادوجوم ناك لخادلاو

 يبرغو يوبابمزك ةيلخادلا نادلبلا يف تيرجأ يتلا تايرفحلا تديأ
 عطقي نأ لوقعملا نم سيلو ، يأرلا اذه تاريحبلا ةقطنم يفو اينازنت
 ةوق هدازو همعدو هاوق هنا لب . لاصتالا اذه مالسالا روهظ
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 رثإ انرقو ماع دعب اماع نادلبلا هذه ىلا نيرجاهملاو راجتلا ح وزنب

 راهدزا ءارو لخادلا يف لغوتلا اذهو لاصتالا اذه ناكو . نرق

 نم ريثك يفو لحاسلا يف مالسالا راشتناو ةيمالسالا ةكرحلا

 ببسب ارثؤمو ايوقو ازراب لحاسلا يف راشتنالا ناك ناو © لخادلا
 ةفاقثلاو يبرعلا عباطلا هيلع بلغف ، برعلا نيرجاهملاو راجتلا ةرثك

 ةلقل اريثأتو ةوق لقأ لخادلا يف راشتنالا ناك انيب © ةيمالسالا

 هذه كانه تداس مث نمو . ةيوتنابلا ةفاقثلا ةبلغو يبرعلا دوجولا

 . ةحضاوو ةيوق ةيمالسا تارثؤمب ةطلتخم ةفاقثلا

 يف اهنع انثدحت يتلا تانطلسلا نأ يهف ةعباسلا ةجيتنلا امأ
 يف مهريغ نم قبسأ نوينامعلا ناك 0 باتكلا اذه نم اهناكم
 ةرجهلل ةجيتن ومال ةنطلس اوماقأ ايقيرفا يقرش لحاس يفف . اهتماقإ

 ةياهن برقو . ةرجهلل لوألا نرقلا نم ريخألا عبرلا يف ةينادنلجلا

 ةجيتن وشيدقم ةنطلس يه ةيناث ةنطلس اوماقأ يرجهلا ثلاثلا نرقلا

 ةثلاث ةنطلس اوماقأ ةرجهلل عباسلا نرقلا لهتسم يفو . ثرحلا ةرجهل

 نويناممعلا مدق كلذبو . ناهبن ينب ةرجهل ةجيتن تاب ةنطلس يهو

 نم يلامشلا فصنلا يف تانطلس ثالث اوماقأو تارجه ثالث

 يف رثؤملاو طشنلا مهدوجو فالخب & هدحو ايقيرفا يقرش لحاس
 ملف نيملسملاو برعلا نم نم مهريغ امأ . هرزجو لحاسلا ندم ةيقب

 & ةيديزلا ةرجهب ىمست ةعيشلل ةدحاو ةرجه & نيترجه الإ اومدقي
 يلع نب نيسحلا نب نيدباعلا نيز يلع نب ديز مامالا عابتأ اهب ماق
 تقو يف لاموصلاب ردانب لحاس ىلا ههجو هللا مرك بلاط يفأ نب

 ةرجهو 0 ةرجهلل يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىلا دوعي ركبم
 آ يزاريشلا نسحلا نب يلع ةرجه يهو © سرفلل ةدحاو ىرخأ
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 ةولك ىلا) ايقيرفا يقرش لحاس نم يبونجلا فصنلا ىلا تهجتا يتلا

 . ةرجهلل عبارلا نرقلا ةياهن برق كلذو . (اهعباوتو

 © نيصلا رحبو يدنهلا طيحملا ىلع ةلطملا ةيويسآلا نادلبلا امأ
 اهعم يرحبلا طاشنلا يف اضيأ مهريغ نم قبسأ نوينامعلا ناك دقف

 رونه ةنطلس كلذ لاثم . اهب تارامالاو تانطلسلا ةماقإ يفو

 رابلم لحاس ىلع نامع نم بلاغلا يف يبرع اهماقأ يتلا ةيمالسالا

 اهمكاح حدتماو ةطوطب نبا اهراز ةنطلس ىهو . دنهلا دالبب

 اقلم ةنطلسو ، ةيمالسا ديلاقتو ةايح نم هب رخزت تناكام فصوو

 يف مساق هللادبع خيشلا ىمسيو © نيينامعلا ةاعدلا دحأ اهماقأ يتلا
 عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف كلذو 3 ويالملا ةريزج هبش

 مالسالل ةيعادلا اذه نكم نأ دعب { داليملل رشع سماخلا /ةرجهلل
 زكارملا نم ديدعلا ريغ اذه . مهنيب هرشنو كانه سانلا ةيبلاغ نم
 نيبيلفلاو ايسينودناو دنهلا لحاوس ىلع ترشتنا يتلا ةيراجتلا

 اذه اينث يف اهنع انثدحت ةعمال ةينامع ءامسأ اهيف تزربو & نيصلاو

 . باتكلا

 تارامالا هذه ةماقإ نع جتن امب لصتتف ةنماثلا ةجيتنلا امأ
 ةيمالسالا ةكرحلل راهدزا نم ةيراجتلا زكارملاو تانطلسلاو
 { ةريثك دالب مالسالا رمغ دقف . نادلبلا هذه يف مالسالل راشتناو

 ةواج ةصاخو ةيقرشلا دنهلا رزج لثم اهيف ةيبلغألا نيد حبصأو

 فيدلاملا رزجو ، ويالملا ةريزج هبشو 0 اهريغو وينروبو ةرطموسو
 تقو ذنم ةيمالسا لود نادلبلا هذه يف تماق ثيح فيداكللاو

 . مالسالا اهكولم و اهلهأ قنتعاو اهيضارأ مالسالا مع نأ دعب ركبم
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 رمغ دقف « ايقيرفا يقرشل ةبسنلاب ءيشلا سفن ثدحو

 . اعيمج اهلهأ نيد راصو لاموصلا دالب لثم اهرسأب قطانم مالسال
 فرعت يتلا نادلبلا يف ةيلحاسلا قطانملا يف ةيبلغألا نيد راص اك

 نم ةبيرقلا رزجلا يف كلذكو { قيبمزومو اينازنتو اينيك مساب نآلا
 ةولك و ةسبنم لثم هنم اءزج برعلا باتكلا اهلعج يتلاو لحاسلا
 ةعبرأ نم رثكاب لحاسلا نع اهاصقأ دعبتال رزج يهو ، قيبمزومو
 يتلاو ايبسن لحاسلا اذه نع ةديعبلا رزجلا يفو & تارتم وليك

 ايفام و ابمب رزج لثم ئ ارتم وليك نيتس نم رثك اب هنع اهدعبأ ديزيال

 رمقلا رزج لثم كلذ نم دعبألا رزجلا يف كلذكو . رابجنزو
 تناك اهلك رزجلاو دالبلا هذه يفو . (شاجالام) رقشغدم هريزج و

 ةيقبو نوينامعلا ناكو ] ةقرافألا نيملسملا نم ىمظعلا ةيبلغألا

 نإو ] ةيلق اك مهنيب نوشيعي نيملسملا نم مهريغو سرفلاو برعلا

 ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا لاجم يف ةرطيسمو ةمكاح ةيلقأ تناك
 ءاج ىتح كلذك رمألا لظو . ىطسولا نورقلا ذنم ةيفاقثلاو
 نم ةماع ةفصب يبرعلاو ينامعلا مكحلا لازأو يلاغتربلا رامعتسالا
 لا فسألل كلذ يف حجنو { اهيف هسفنل نكمي ىتح قطانملا هذه

 . ديعب دح

 ةيقب امأ ، اهيضارأ معو مالسالا اهرمغ يتلا نادلبلا يه هذه
 يمالساو يراجت طاشن نيينامعلل ناك يتلا ىرخألا نادلبلاو قطانملا
 نيصلا دالب لثم . ريبك لكشب مالسالا اهيف رشتني ملف { اهيف

 نالا فرعيام ادع __ دنهلا دالبو (اكناليرس) بيدنرس و نيبيلفلاو

 كلذكو ئ ةيمالسالا ناتسكاب ةيروهمجو . شيدالاجنب ةيروهمج

 فلخو ىمظعلا تاريحبلا لوح ةيقرشلا ايقيرفا يف ةيلخادلا قطانملا
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 نيد مالسالا ناك نادلبلاو قطانملا هذه يفف . يقيرفالا دودخألا
 برعلا نم مهريغو نيينامعلا نم ريصقتل كلذ نكي مل و { ةيلقأ
 . ةنيعم تابقعو تابوعصل لب 3 نيملسملاو

 ةعساتلا ةجيتنلا لثمت يهو _ تابقعلاو تابوعصلا هذه امأ

 ةيفارغجلا فورظلا ضعبب قلعتت اهناف _ جئاتن نم هيلا انلصو اميف
 يقرش يف ةيلخادلا قطانملا يف ةمئاق تناك يتلا ةيرشبلاو ةيعيبطلاو
 هذه يف لاعفلاو ريبكلا لغوتلا نود تلاح تابقع يهو . ايقيرفا
 رامعتسالا يتأ مث . اهيف مالسالا راشتنا لق مث نمو ، قطانملا
 مطحو 0 ةوعدلا نود ءاداك ةبقع فقوو ةقطنملا هذه ىلا يلاغتربلا

 له نآ ذنم 3 اميطحت ةرهاز ةيمالسا ةراضح نم اهيف دجوام

 اورمدو اوعاضأف { داليملل رشع سماخلا نرقلا ةياهن دنع مهلئاوأ

 ةقطنملا هذه يف ةماع نوملسملاو برعلاو نوينامعلا هانبام لك

 يتأيو . ديزت وأ نامزلا نم نورق ةينامث نع لقتال ةدم لاوط
 رثأ نع نوثدحتيو رصاعملاو ثيدحلا رصعلا يف نويبروألا باتكلا
 ةقيقحلل ايفاجمو اروتبم اثيدح ايقيرفا يقرش يف مالسالاو برعلا

 نع نوثدحتيو 0 انيه مهرمأ راص دقو برعلا نع نوثدحتي مهنأل

 راهدزاو هخومش نابإ هنع اوثدحتي ل و ©}© هفعض نابإ مالسالا

 نويلاغتربلا هب دهش راهدزا وهو © ىطسولا روصعلا يف هتراضح

 هولجسو مهبتك يف هوفصوو & ةشهدلا لك هل اوشهدناو مهسفنأ
 . مهريراقت يف

 ةريثك اضيأ تابقعلا تناك . ةيويسآلا نادلبلا يفو

 يتلا نيصلا لثم دالب يف يلخادلا عارصلاب قلعتي ام اهنم ، ةعونتمو
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 ةيلخادلا ةراجتلا ىلع اهخيرات تارتف ضعب يف ةمراص ادويق تضرف
 مودق نم فدهتسملا يمالسالا ريثأتلا لوصو تعنمف 0 ةيجراخلاو
 اهيف لاوحالا بارطضا ىلع ةوالع & نيينامعلا ريغو نيينامعلا راجتلا

 ةكرح قاعأ امم داهطضالاو لتقلل راجتلا ضرعت ثيح انايحأ

 . دالبلا هذه لخاد يمالسالاو يراجتلا لغوتلا

 لثمت ايوق ايكودنه ادومص ةوعدلا تهجاو دنهلا دالب يفو

 تانطلسلل سودنهلا تاجارهملاو تاجارلاو ةمهاربلا ةمواقم ىف

 يبرغ يف رابلم لحاس ىلع تماق يتلا ةيراجتلا ةيمالسالا زكارملاو
 تانطلسلا هذه كهنأ امم ، دنهلا يقرش يف لدنامورك لحاس وأ دنهلا
 { دالبلا لخاد يف دونلا نم ريثك نيب ةوعدلا رشن نع اهلغشو

 نأ ريغ . مهمظعم ملسأ نيذلا لحاسلا دونه ىلع رمألا رصتقاو
 رامعتسالا يتأ مث { ةيمالسالا ةكرحلا ومن فقوأ نييلاغتربلا مودق

 دلب لك يفو كانه داصرملاب مالسالل فقوف © هدعب نم يزيلجنالا

 . يبروألا رامعتسالا ناولأ نم هريغ وأ رامعتسالا اذه هب لح

 يف احساك اراشتنا مالسالا رشتني مل تابوعصلا هذهل ةجيتنو
 كلت وأ تابقعلا هذه اهيف ترهظ يتلاو اهيلا انرشأ يتلا نادلبلا هذه
 نيينامعلا لبق نم نواهت وأ ريصقت نع كلذ نكي مل و ؤ تابوعصلا
 مالسالاو يراجتلاو يرحبلا طاشنلا لاجم يف دئارلا رودلا باحصأ
 بوعشلا نم مهريغ لبق نم وأ ، يدنهلا طيحملا ىلع ةلطملا نادلبلا يف
 © لذبلا مهعسوام اولذب دقف © طيحملا اذه ىلع لطت يتلا ةيمالسالا
 رخف لكب مهل لجسي امم لاجملا اذه يف ءاطعلا مهعسوام اوطعأو
 . ريدقتو
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 باتتكاتعالت

 دبعو رفيج نامع يكلم ىلا () يبنلا ةلاسر _ ١

 ١( ىدنزلجلا يتبا

 دمحأ سابعلاوبأ انا { يزملا دمحم نب دمحم حتفلا وبأ انربخأ
 انا ، يسيسرفلا نسحلا نب دمحم نسحلا وبأ انا ، يفنحلا نامثع نب
 دبعو رفيج ىلا (قنإع) يبنلا باتك : لاق سانلا ديس نب حتفلا وبأ
 هللا يضر صاعلا نب ورمع عم نامع يكلم نييدزألا ىدنلجلا ينبا

 رفيج ىلا هللا دبع نب دمحم نم . ميحرلا نمحرلا هللا مسب» : هنع

 يناف ،.دعب امأ . ىدهلا عبتا نم ىلع مالس . ىدنلجلا ينبا دبعو
 ةفاك سانلا ىلا هللا لوسر يناف املست املسأ مالسالا ةياعدب اكوعدأ

 امتررقأ نا امكناو ، نيرفاكلا ىلع لوقلا قحيو ايح ناك نم رذنأل
 لئاز امككلم ناف مالسالاب ارقت نأ ايبأ ناو { امكتيلو مالسالاب

 بتكو . «امككلم ىلع ينبن ر رهظتو امكتحاسب لحت يليخو امكنع
 ‘‘باتكلا ( دنلل هللا لوسر متخو بعك نب يبأ

 اهتمدق املف نامع ىلا تيهتنا ىتح تجرخ ش ١. ورمع لاق

 ينا تلقف 0 اقلخ امهلهسأو نيلجرلا ملحأ ناكو دبع ىلا تدمع
 نسلاب ىلع مدقملا يخأ لاقف { كيخأ ىلاو كيلا هللا لوسر لوسر
 وعديامو ، يل لاق مث & كباتك أرقي ىتح هيلا كلصوأ انأو كلملاو

 )١( ص ه٨٤٣١ ةنس ، قشمد ! نيلسرملا ديس بتك نع نيلئاسلا مالعإ : يقشمدلا نولوط نبا ٢٦ _ ٢٩ .
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 نم دبعام علختو هل كيرشال هدحو هللا ىلا كوعدأ تلق 0 هيلا
 تنأ كنا > ورمعاي : : لاق 0 هلوسرو هدبع ادمحح نأ دهشتو 6 هنود

 تام : تلق 0 ةودق هيف انل ناف كوبأ عنص فيكف . كموق ديس

 © هب قدصو ملسأ ناك هنأ تددوو 0 (نر دمحمم نمؤي ل و

 ىتمف لاق . مالسالل هللا يناده ىتح هيأ ر لثم ىلع انأ تنك دقو

 دنع تلقف 3 يمالسا ناك نيأ "" { ابيرق تلق ٠ هتعبت

 هموق عنص فيكف لاق . ملسأ دق يشاجنلا نأ هتربخأو © يشاجنلا
 تلق 03 هوعبت نابهرلاو ةفقاسألا و لاق 0 هوعبتاو هورقأ تلق . هكلمب

 لجرلا يف ةلصخ نم سيل هنا ، لوقتام ورمعاي رظنا لاق 3 معن
 لاق مث { اننيد يف هلحتسن امو تبذكام تلق . بذكلا نم حضفأ

 ءيش ياب لاق ، ىلب تلق ، يشاجنلا مالساب ملع لقره ىرأ ام
 ملسأ املف & اجرخ هل جرخي يشاجنلا ناك تلق ، كلذ تملع

 ام ادحاو امهرد ينلأس ول هللا و ال لاق . ( دنر دمحمب قدصو

 جرخيال كدبع عدتا 5 هوخأ قاين هل لاقف هلوق لقره غلبف & هتيطعأ

 هراتخاو نيد يف بغر لجر لقره لاق ، اثدحم انيد نيديو اجرخ
 { عنص اك تعنصل يكلمب نضل ا ال ول هللاو 5 هب عنص ا ام هسفنل

 دبع لاق {} كتقدص هللاو تلق ، ورمعاي لوقتام رظنا ، لاق
 زع هللا ةعاطب رمأي تلق 3 هنع ىهنيو هب رمأي يذلام ينربخأف

 نع ىهنيو محرلا ةلصو ربلاب رمايو 0 هتيصعم نع ىهنيو ، لجو
 نثولاو رجحلا ةدابعو رمخلا برشو انزلا نعو 6 ناودعلاو ملظلا

 نضا يخ ١ نكل و .ز هب قدصن و دمحمب نم ؤن ىتح انبكرل ينعب اتي

 هكلم ملسأ نا هنا تلق . انيد ريصيو هعدي نأ نم هكلمي
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 ىلع اهدرف مهينغ نم ةقدصلا ذخأف هموق ىلع (كقيقَع) هللا لوسر
 امب هتربخأف © ةقدصلا امو ، نسح قلخل اذه نا لاقف { مهريقف

 تيهتنا ىتح لاومألا يف تاقدصلا نم (ةلع) هللا لوسر ضرف
 رجشلا ىعرت يتلا انيشاوم مئاوس نم ذخؤي ورمعاي لاقف ، لبالا ىلا
 مهراد دعب يف يموق ىرأ ام هللاو لاقف ، معن تلقف . هايملا درتو
 ربعي وهو امايأ هبابب تثكمف لاق 9 اذه نوعيطي مهددع ةرثكو

 هناوعا ذخاف هيلع تلخدف اموي يناعد هنا ش {| يربخ لك هربخيف

 ينوعدي نأ اوبأف سلجأل تبهذف تلسرأف { هوعد لاقف يعبضب
 باتكلا هيلا تعفدف كتجاحب ملكت لاقف هيلا ترظنف © سلجأ

 & هيخأ ىلا هعفد مث © هرخا ىلا يهتنا ىتح هأرقف همتاخ ضفف اموتخم
 ينربخت الأ لاق مث & هنم قرأ هاخأ تيأر ينأ الا هتءارق لثم هأرقف

 اماو نيدلا يف بغار امإ هوعبتا تلقف & تعنص فيك شيرق نع
 مالسالا يف اوبغر دق سانلا تلق & هعبت نمو لاق {| فيسلاب روهقم

 اوناك مهنأ مهايإ هللا ىده عم مهلوقعب اوفرعو هريغ ىلع هوراتخاو
 نا تنأو ةجرحلا هذه يف كريغ يقب ادحأ ملعأ امف & لالض يف

 ملست ملسأف © كءارضخ ديبتو ليخلا كؤطت هعبتتو مويلا ملست مل
 لاق ، لاجرلاو ليخلا كيلع لخدت الو كموق ىلع كلمعتسيو
 لاقف 3 هيخأ ىلا تعجرف 0 ادغ ىا عجرا و اذه يموي ينعد

 ناك اذا ىتح . هكلمب نضي مل نا ملسي نأ وجرأل ينا ، ورمعاي
 ينأ هتربخ ًأف هيخأ ىلا تفرصناف ، ىل نذأي نأ يأف هيلا تيتأ دفلا

 © هيلا ينتوع+ اميف تركف ينا لاقف 5 هيلا ينلصوأف © هيلا لصأ مل
 غلبت ال وهو ى۔ي يفام الجر تكلم نا برعلا فعضأ انأ اذاف
 8 ىقال رم لاتمك سيل الاتق تفلأ هيلخ تفلب ناو 0 انهاه هليخ
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 نحنام لاقف هوخأ هب الخ يجرخمب نقيأ املف { ادغ ج راخ انأو تلق

 لسراف حبص ًأف { هباجأ دق هيلا لسرأ نم لكو هيلع رهظ دق اميف

 (َع) يبنلا اقدصو ى اعيمج هوخأو وهو مالسالا ىلا باجأف ىلا

 انوع يل اناكف © مهنيب اميف مكحلا نيبو ةقدصلا نيبو ينيب ايلخو

 . "اذه وحن هجيرخت رخا يف يعليزلا هلقنو . ينفلاخ نم ىلع

_ ٣٢٣٦ _



 طئارخلا _ ٢

 )١( مقر ةطيرخ

      
     

   

 جنزلا رحب
 . (: (ابب ) ءارضخلا ةريزحلا

 مالسإلا دعب ةبراجنلا قرطلاو نامع ۔ .۔ . ۔ ةيفاريسو ةيتاص قرط  
   ٣١ : يرحبلا اهخيراتو نامع

 ١٢٨ ص : ةمغلا فشك باتك ققحم : يلديبع دمحأ : ردصملا

_ ٢٣٢٣٧ 



 )٢( مقر ةطيرخ

      
 دابدنسلا ةلحر 38 نرفس ميت : ردصملا

_ ٢٢٨ 
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 ىطسولا روصعلا يف ايقيرفأل يقرشلا لحاسلا
ِ . . . ١ 

 راشتنا ةكرح روطت : سيدسلا يلع نمحرلا دبع : ردصمل

 ص ف نيديعسوبلا ةلود لظ يف ةيقيرفا قرش يف مالسالا ٢٤٦ .
٢٤٠ 

  



 عجارملاو رداصملا - »

 : ةميدقلا ةيبرعلا رداصملا ب

 مركلا يبأ نب دمحأ نب ىلع : (م٨٣٣١ /ه٠٣٢٦ تر ريثألا نبا
 ١ _ خيراتلا يف لماكلا ‘ ١٢ رداص راد ، دلجم 8

 ةنس © توريب ٩٨٦٢ ١م .

 رصم ١©{ ج . ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ _ ٢
 . ما ٠ ةنس

 : (م١ ٤٨١ /ه٢٧٨ تر) نيدلا دامع سيردا

 مسقلا وهو ،}© برغملاب نييمطافلا ءافلخلا خي رات _ ٢

 نويع ىمسملا هباتك نم نييمطافلاب ساخلا
 برغلا راد ، يوالعيلا دمحم قيقحت “‘رابخألا

 . م٥٨٩١ ةنس ىلوألا ةعبطلا توريب ، يمالسالا

 هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ : (م٢٦٦١١ /ه٧٥٥ ت) يسيردالا
 . ينسحلا سيردا نبا

 ةروصم ةخسن 3 قافالا قارتخا يف قاتشملا ةهزن _ ٤٤.
 . خيرات نودب ۔ ةرهاقلا ةعماجب

 . ديعس نب ناحرس : (م٨١ ,/ه٢١ نرقلا يف شاع) يوكزإلا
 ةمغلا فشك باتك نم سبتقملا نامع خيرات _ ه

 بيسح ديجملا دبع قيقحت { ةمالا رابخال عماجلا

 ةيناثلا ةعبطلا { ثارتلا ةرازو ، طقسم © يسيقلا

٢٤١ 



 . م ٩٨٥ ١ ةنس

 نوملد & ةمغلا فشك باتكل يلديبع دمحأ ةسارد . ٦

 . م٥٨٩١ ةنس & صربق 3 ايسوقين ح رشنلل

 نب ميهاربا قاحسا وبأ (م١٦٩ /ه٠٥٢) لبق يفوتر يرخطصالا
 . يخ ركلاب فورعملا دمحح

 . م١ ٩٦٧ ةنس { نديل {}© كلامملا كلاسم _ ٧

 . دمحأ دمحم وبأ : (م٦٢٩ /ه٤١٣ ت) يفوكلا مغعأ نبا
 بتكلا راد ] تادلجم عبرأ ف ءازجأ ٨ » ح وتفلا . د ٨

 . م٦٨٩١ ةنس ىلوالا ةعبطلا {| ت وريب 0 ةيملعلا

 ميهاربا نب ليعامسا هللا دبع وبأ : )م٦٨ ٩ /ه ٥٠٦ ٢ تا) يراخبلا

 ١ يفعجحل .

 ٩ _ ريبكلا خيراتلل ، ٨ ةيملعلا بتكلا راد ، ءازجأ ©

 خي رات نودب . توريب .

 ميهاربا نب مساقلا وبأ : (م١ ٤ نرق /ه٨ نرقلا يف شاع) يداربلا
 . يسوفنلا يداربلا

 باتك هب لخأ ام مامتإ يف ةاقتنملا رهاوجلا _ ٧٠

 . تاقبطلا

 ةعماج دجسم ةبتكمب دوجوم روصم طوطخم

 . سوباق ناطلسلا

 . يرزمره مارلا هاذخانلا

 نيب هتدام عمج دنهلا بئاجع ب اتك _ ١١

٢٤٢



 . ه٢ ٩٢٣ {\۔ ٢٨٨ يماع

 . م١!٦٨٨ ١٨٨٣ ةنس « ليربا ، نديل

 هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ : (م٧٧٣١ /ه٩٧٧) ةطوطب نبا
 . يجنطلا يتاوللا

 راصمألا بئارغ يف راظنلا ةفحت هامسملا هتلحر _ ١٢
 يلع . د قيقحت 9 ناءزج . رافسألا بئاجعو
 { توريب ث ةلاسرلا ةسسؤم ث يناتكلا رصتنملا

 . م٥٨٩١ ةنس ةعبارلا ةعبطلا

 . زيزعلادبع نب هللا دبع ديبع وبأ : (ما٤٩٠ /ه ٤٨٧ ت) يركبلا

 ‘“كلامملاو كلاسملا) هباتك نم برعلا ةريزج _ ٣

 تاذ ض منغلا فسوي هللادبع . د ةساردو قيقحت
 ةنس ش ىلوألا ةعبطلا © تيوكلا { لسالسلا

 . ما ٩٧٧

 نب ىيحي نب دمحأ نسحلا وبأ : (م٢٩٨ /ه٩٧٢ ت) يرذالبلا
 . يدادغبلا رباج

 دمح ناوضر . د قيقح ئ نادلبلا حوتف . ١٤

 ةنس > توريب > ةيملعلا بتكلا راد . ناوضر

 ٩٢ ما .

 ت) يخونتلا ٣٨٤ه/ ٤ ٩٩م( : يلع نب نسحلا ىلع وبأ يضاقلا .
 ٥ . ج 7 ةركاذملا رابخأو ةرضاحملا راوشن ٣ & قيقحت

 ةنس . توريب .( يجلاشلا د وبع ٣٩٢ ٥١/

 ٩٧٢ ما .

_ ٢٤٢٣



 نب دمحم رفعج وبأ : (م٩٥٨ /ه ٤٥ ٢ ت) يدادغبلا بيبح نبا

 . ورمع نب ةيمأ نب بيبح

 نيسحلا نب نسحلا ديعس يفأ ةياورب ، ربحلا _ ٦
 راد ، رتيتش نتخيل ةزليإ . د حيحصت & يركسلا

 . خي رات نودب ©} توريب 0 ةديدحلا قافآلا

 نب ظفاحلا : (م١ا )٧٧٢ _ ٨٥٢ه/ ١٣٧٤ _ ٤٤٩ رجح نبا

 . ينالقسعلا رجح
 قيقحت & ٥ “}{ ١١ ج 0 ةباحصلا زييمت يف ةباصالا _ ٧

 ٤ ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم . ينيزلا دمحم هط . د

 /ه٨٨٣١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .3 ةرهاقلا
 . ما ٩٦٨

 دمحم وبأ : (م٤٦٠١ _ )٣٨٤ _ ٤٥٦ه/ ٩٩٤ مزح نبا
 دمحا نب ىلع

 دمحم مالسلا دبع قيقحت &، برعلا باسنأ ةرهمج _ ٨

 نودب © ةسماخلا ةعبطلا { فراعملا راد & نوراه

 . خيرات

 . يجاهنصلا معنملا دبع نب دمحم : (م٥ /_ه٩ نرق) يريمحلا

 ماع هعمج ث راطقالا ربخ يف راطعملا ضورلا _ ٩

 8 سابع ناسحا . د قيقحت ، م١ ٤٦٣ /ھه٦٦

 ةنس . ةيناثلا ةعبطلا ، توريب 3 نانبل ةبتكم

 . ما ٩٨٤

٢٤٤



 دمحم نب دمحأ : (م٥٥٨ _ )١٦٤ _ ٢٤١ه/ ٧٨٠ لبنح نبا

 . . ينابيشلا لبنح نبا
 لاوقألا ننس يف لامعلا زنك هشماهبو & هدنسم _ ٠

 ةنس ةيناثلا ةعبطلا ةرهاقلا ، ركفلا راد ، لاعفألاو

 . م٨٧٩١ /ه٨٩١

 يلع نب دمحم مساقلا وبأ : (م٧٩ا٧ /ه٧٦٣ ت) لقوح نبا

 . يبيصنلا
 ةبتكم ، كلامملاو كلاسملا وأ ضرألا ةروص _ ١

 . م٩٧٩١ ةنس ، توريب . ةايحلا

 ديبع مساقلا وبأ : (م٢١٩٦ /ه٠٠٣ ماع يلاوح تر ةبذادرخ نبا

 . هللادبع نب هللا

 جارخلا باتك نم ذبن هعمو ، كلامملاو كلاسملا _ ٢
 رفعج نب ةمادق جرفلا يبأل ةباتكلا ةعنصو
 3 م٢٣٩ /ه٢٣ ٠ ماع يفوتملا يدادغبلا بتاكلا

 . خيرات نودب 3 دادغب ( ينثملا ةبتكم

 سابعلا وبأ : (م٢٨٦٢١ _ )٦٠٨ _ ٦٨١ه/ ١٦١١ ناكلخ نبا

 . ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نيدلا سمش
 عبس ء نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو _ ٢

 راد ؤ}ك سابع ناسحا . د قيقحت .3 تادلجم

 . خيرات نودب ، توريب ، رداص

٢٤٥



 رمع وبأ ثدحملا مامالا : (م٤٥٨ /ه٢ ٤٠ ت) طايخ نب ةفيلخ

 . يرفصعلا بايش طايخ نب ةفيلخ

 نب ىسوم نارمع يبأ ةياورب & تاقبطلا باتك _ ٦٤

 ءايض ماركا . د قيقحت 3 يرتستلا ايركز
 { ةيناثلا ةعبطلا { ضايرلا © ةبيط راد © يرمعلا

 . م١ا٢٨٩ /ه٢٦٠.٤١ ةنس

 . ذيعس نب دمجأ سابعلا وبأ : (ه٧٦ ٠ يلاوح ت) ينيجردلا

 ميهاربا قيقحت { برغملاب خئاشملا تاقبط باتك _ ٥
 ةنس 0 رئازجلا ةنيطنسق © ثعبلا ةعبطم ، يالط

 . ما ٩٧٤

 ركب وبأ : (م٣٣٩٦ _ )٢٢٣ _ ٣٢١ه/ ٨٣٨ يدزألا ديرد نبا
 . نسحلا نب دمحم

 مالسلا دبع قيقحت ، دلجم يف ناءزج ، قاقتشالا _ ٦

 ةعبطلا ، توريب ةريسملا راد © نوراه دمحم
 . م٩٧٩١ ,/ه٩٩٣١ ةنس . ةيناثلا

 بيبح نب عيبرلا : (ةرجهلل يناثلا نرقلا يف شاع) بيبح نب عيبرلا
 . يرصبلا يدزألا رمع نبا

 نب فسوي بوقعي يبأ بيترت ، حيحصلا عماجلا _ ٧
 © رشنلاو ةعابطلل حتفلا راد & ينالجرولا مهاربا
 . ه١ ٣٨٨ ةنس © توريب

٣٤٦



 . نسحلا نب دمحم ركب وبأ : (م٩٨٦ /ه٩٧٣ ت) يديبزلا
 وبأ دمحم قيقحت { نييوغللاو نييوحنلا تاقبط _ ٨

 ةعبطلا &© رصم يجناخلا ةبتكم 3 ميهاربا لضفلا

 . ما٤٥٩٦ /ه٣٧٣١ ةنس ىلوألا

 دمحم نب ديزي ايركز وبأ : (م٩ ٤٥ /ه٤٣٢٣ تر) يدزألا ايركز وبأ

 . يدزألا مساقلا نب سايا نبا
 ءايحإ ةنجل ، ةبيبح يلع . د قيقحت ، لصوملا خيرات _ ٩

 /ه٧٨٣١ ةنس ةرهاقلا © يمالسإلا ثارتلا

 . ما ٩٦٧

 نب دعس نب دمحم هللادبع وبأ : (م٨ ٤٥ /ه ٢٣٠ ت) دعس نبا

 . يرهزلا عينم
 & ريرحتلا راد ث ءازجأ ةينامث ك يربكلا تاقبطلا _ ٠

 . م٨٦٩١ /ه٨٨٣١ ةنس .3 ةرهاقلا

 وبأ : (م٥٧٢١ _ )٦١٠ _ ٦٧٣ه/ ١٦١٤ ينرغملا ديعس نبا

 . ىسوم نب يلع نسحلا
 ةبتكملا ، يبرعلا ليعامسا قيقحت ، ايفارغجلا باتك _ ١

 ةنس ء يىلوألا ةعبطلا 0 توريب . ةيراجتلا
 . ما ٠

 ٣٢ _ ج . ةماقتسالا ١ & نسحلا وبأ دمحم قيقحت 8

 ةنس 0 ثارتلا ةرازو { طقسم ١٩٨٥م .

٢٤٧



 ثلاثلا نرقلا يف اشاع) : يفاريسلا نسحلا ديز وبأو رجاتلا ناميلس

 . (يرجههلا
 ةنس سيراب {©ك دلجم ف ناءزج . خيراوتلا ةلسلس __ ٢٣

 . م١ا٨ ٤٥

 وبأ مامالا : (م٦٦١١ _ )٥٠٦ _ ٥٦٢ه/ ١١١٦١ يناعمسلا

 . يميمتلا روصنم نب دمح نب ميركلا دبع دعس

 هللا دبحع قيلعتو ميدقت ‘ ءازجأ ةسمخ [ باسنألا _ ٢٤

 ‘ توريب ةيملعلا بتكلا راد > يدورابلا رمع

 . م٨٨٩١ /ه٨٠٤١ ةنس ث ىلوألا ةعبطلا

 .دحاولا دبع نب ديعس نب دمحأ : )م١ ٥٦٢٢ /ه٨٢٩ ت) يخامشلا

 دوعس نب دمحأ قيقحت & ناءزج ريسلا باتك _ ٥
 ةنس .3 ثارتلا ةرازو ©]= طقسم ٤ يبايسلا

 ٤٠٧ ١ه/ ٩٨٧ ١م .

 دمحم رفعج وبأ : (م٢٢٩٦ _ )٢٢٤ _ ٣١٠ه/ ٨٣٨ يربطلا

 ع ء . ريرج نبا
 3 ءازجا ةرشع (كولملاو ممالا خيرات) يربطلا خيرات _ ٦

 8 فراعملا راد © ميهاربا لضفلاوبأ دمحم قيقحت
 . م٩٧٩١ ةنس ء ةعبارلا ةعبطلا { ةرهاقلا

 دمحم نيدلا سمش : (م٦٤٥١ /ه٣٥٩ ت) يقشمدلا نولوط نبا
 يقشمدلا نولوط نبا يلع نبا

 رشن © نيلسرملا ديس بتك نع نيلئاسلا مالعإ _ ٧
 . ه٨٤٣١ ةنس & قشمد & يسدقلا ةبتكم

_ ٢٣٤٨



 نمؤملا دبع نيدلا يفص : (م٨٣٢٣١ /ه٩٣٧ تر) قحلا دبع نبا
 . يدادغبلا قحلا دبع نبا

 © عاقبلاو ةنكمألا ءامسأ ىلع عالطالا دصارم _ ٩
 © توريب ةفرعملا راد & يواجبلا دمحم يلع قيقحت
 . م٤٥٩١ /ه٣٧٣١ ةنس 9 ىلوألا ةعبطلا

 . دمحأ نيدلا باهش : (م٨٤٩ /ه٦٣٣ تر) هبر دبع نبا

 فرش ليلخ ميدقت & تادلجم ٧ 0 ديرفلا دقعلا _ ٠

 ةعبطلا توريب 3 لالهلا ةبتكمو راد ث نيدلا

 . م٤٥٩١ /ه٣٧٣١ ةنس ض ىلوألا

 دمحأ نيدلا باهش : (م٨٤٣١ /ه٩٤٧ تر) يرمعلا هللا لضف نبا

 . ىح نبا

 ةنس ( ةرهاقلا ‘ فيرشلا حلطصملا نمب فيرعتلا . ٤١

 . ما ١٠

 نب ةملس : (ةرجهلل سماخلا نرقلا يف شاع) يراحصلا يبتوعلا
 . ملسم

 ٤٦ ثارتلا ةرازو © طقسم & ناءزج . باسنألا {

 ةنس « ةثلاثلا ةعبطلا ١٩٨٤م .

 دمحأ ركب وبأ : (م٢١٩ /ه٠٠٣ يلاوح تر) ينادمهلا هيقفلا نبا
 . دمحم نبا

 . ه١ ٣٠٢ ةنس © نديل { نادلبلا باتك رصتخم _ ٤٢

_ ٢٤٩



 . ملسم نب هللادبع دمحم وبأ (م٩٨٨ /ه٦٧٢) ةبيتق نبا
 © ةيملعلا بتكلا راد ، ٢ ج . رابخألا نويع _ ٤٤

 . م٦٨٩١ ةنس ض ىلوألا ةعبطلا ، توريب
 راد 0 يج وهقلا نيدلا ردب دمحم قيقحت 0 لئاوألا _ ٤٥

 ةعبطلا © توريب © رشنلاو ةعابطلل ريثك نبا
 . م١٧٨٩١ ٥١٤٠٧/ ةنس ىلوألا

 دومحم نب دمحم نب ايركز : (م٣٨٢١ /ه٢٨٦ تر) ينيوزقلا
 : ِ . ينيوزقلا

 ١ توريب ، رداص راد ح دابعلا رابخاو دالبلا راثا _ ٤٦

 . خيرات نودب

 . يلع نب دمحأ سابعلا وبأ : (م١ ٤١٨ /ه١٢٨ تر) يدنشقلقلا

 8 ءزج ١٤ ض اشنإلا ةعانص يف يشعالا حبص _ ٤٧

 ةنس 3 رصم يموقلا داشرالاو ةفاقثلا ةرازو

 . ما ٩٨٥

 . يدعسلا دجام نب دمحأ : )م١ ٥٠٤ /ه ١٠ يلاوح ت) دجام نبا

 رودويت قيقحت ، راحبلا ةفرعم يف راهزأ ثالث _ ٤٨

 رينم دمحم . د قيلعتو ةمجرت ،© يكسفوموش
 . م٩٦٩١ ةنس 3 ةرهاقلا \ بتكلا ملاع ، ىسرم

 دادم نب هللا دبع نب دمحم : (م١ ١٧ ٩ه/ ٥١١ تر) دادم نبا

 . يرقعلا يوزنلا
 ةنس. ، ثارتلا ةرازو ، طقسم . دادم نب ةريس _ ٩

. ما ٩٨٤



 . يلع نب نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ : (م٧٥٩٦ /ه٦٤٣ ت) يدوعسلا

 ميدقت ، ءازجا ٤ ، رهوجلا نداعمو بهذلا جورم _ ٥٠
 © ةيملعلا بتكلا راد © ةحيمق دمحم ديفم . د

 . م٦٨٩١ ةنس ىلوألا ةعبطلا & توريب

 { توريب © لالهلا ةبتكمو راد ى فارشالاو هيبنتلا _ ٥١

 . ما ٩٨١ ةنس

 دمحأ نب دمحم : (م٠٠٠١ _ )٣٢٣٥ _ ٣٩٠ه/ ٩٤٦ ىسدقللا
 . يراشبلاب فورعملا يسدقملا يماشلا ءانبلا ركب يأ نبا

 ةعبطلا { نديل ، ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحأ _ ٥٢

 . م٧٦٩١ ةنس . ةيناثلا

 . (م٤٧٨ /ه١٦٢ تر) يريشقلا جاجحلا نب ملسم
 راد كت ١١٥ ج يوونلا حرشب ملسم حيحص ٣

 { ةنلاثلا ةعبطلا . توريب . يبرعلا ثارتلا ءايحا

 ٠ خي رات نودب

 : لوهجم

 قيقحت ١ ج ، نامع ةمئأو ءاملعل تاباوجلاو ريسلا _ ٥٤

 { طقسم {} فشاكلا ليعامسا ةديس . د حرشو

 . م٦٨٩١ /ه٦٠٤١ ةنس ، ثارتلا ةرازو

 : (م٨٩٤١ /ه٤٠٩ ماع دلور) لوهجم
 يلع دمحم قيقحت . ةولك رابخأ يف ةولسلا _ ٥٠٥

 ةنس ثارتلا ةرازو ‘ طقسم ث يبيلصلا

 . م٥٨٩١ /ه١ ٤.٥

٢٥١



 : لوهجم

 ح اتفلا دبع ديعس . د قيقحت { نامع لهأ خي رات _ ٥٦

 . م ٠ ٨ ٩ ١ ةنس > طقسم > روش اع

 دمحم نب ناميلس وبأ هلعلو (م٨١ /ه٢١ نرقلا يف شاع) لوهجم
 : نايعألا ةفحت بحاص ركذ اك يلوعملا دشار نب رماع نبا

 دبع قيقحت ، نامع يف ترج رابخأو صصق _ ٥٧

 ةعبطلا ، ثارتلا ةرازو ، طقسم ك رماع معنملا
 . م٣٨٩١ /ه١ ٤.٠٣ ةنس 0 ةيناثلا

 فورعملا قاحسا نب دمحم : (م٦٤٠١ /ه٨٣٤ تر) ميدنلا نبا

 . قارولاب
 راد ، ناثع سابع دهان . د قيقحت {ك تسرهفلا _ ٥٨

 ةنس ( ىلوالا ةعبطلا © رطق 0 ةءاجفلا نب يرطق

 . ما ٩٨٥

 دبع نب دمحأ نيدلا باهش : (م١٧٣١ /ه٣٧٧ ت) يريونلا

 . باهولا

 قيقحت & ٢٠ ج © بدألا نونف يف برألا ةياهن _ ٩
 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا 0 هللا حتف تعفر دمحم
 { ٢١ ج ،م٥٧٩١ ةنس ص ةرهاقلا { باتكلل

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا آ يواجبلا دمحم يلع قيقحت

 . م٦٧٩١ ةنس . ةرهاقلا { باتكلل

٢٣٢٥٢



 ماشه نب كلملا دبع دمحم وبأ : (م٣٣٨ /ه٨١٢ تر ماشه نبا
 . يريمحلا

 قيقحت { نيدلجم يف ءازجأ ٤ . ةيوبنلا ةريسلا _ ٦٠

 ظيفحلادبعو يرايبالا ميهارباو اقسلا ىفطصم
 { ةره اقلا « يبلحل ١ ينابلا ىفطصم ةبتكم ئ يلش

 . م١ ٩٥٥ ةنس ةيناثلا ةعبطلا

 . كلملا دبع نب دمحم : (م٧٢١١ /ه١٢٥ تر) ينادمهلا

 وبأ دمحم قيقحت & ١١ ج ، يربطلا خي رات ةلمكت ٦١

 ةعبطلا © ةرهاقلا {ك] فراعملا راد ى ميهاربا لضفلا

 . م٢٨٩١ ةنس . ةيناثلا

 . رمع صفح وبأ نيدلا جارس : (م٨٤٣١ /ه٩٤٧ ت) يدرولا نبا
 ةكرش 3 بئارغلا ةديرفو بئاجعلا ةديرخ _ ٦٢

 . خي رات نودب ةرهاقلا 0 ةديدحلا ةينفلا ةعابطلا

 وبأ نيدلا باهش مامالا : (م٠٣٢١ /ه٦٢٦ ت) يومحلا توقاي
 . يدادغبلا يمورلا يومحلا هللادبع نب توقاي هللادبع

 ثارتلا ءايحا راد © ءازجأ ةسمخ ، نادلبلا مجعم _ ٦٢
 . م٩٧٩١ /ه٩٩٣١ ةنس & توريب ، يبرعلا

 رفعج نب بوقعي لأ نب دمحأ : )م ٥ /ه ٧٢ ٢ تر) يبوقعيلا

 . يبوقعيلاب فورعملا يسابعلا بتاكلا حضاو نبا بهو نبا
 | توريب ، رداص راد ، ناءزج . يبوقعيلا خي رات س ٦٤

 . خيرات نودب

 نادلبلل باتك نع ذوخام . برغملا ةفص _ ٦٥

 . م٨١ ٥٠ ةنس © نديل يبوقعيلل

٢٥٢٣



 : ةبرعملاو ةيبرعلا عجارملا _ ب

 : زتم مدا

 وأ يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةيمالسالا ةراضحلا _ ٦٦

 . د بيرعت ناءزج . مالسالا يف ةضهنلا رصع

 © يبرعلا باتكلا راد ، ةدير وبأ يداهلا دبع دمح
 . خيرات نودب ، ةسماخلا ةعبطلا ، توريب

 : يرمعملا دومح دمحأ

 " هللادبع نيمأ دمحم ةمجرت 0 ةيقيرفا يقرشو نامع _ ٦٧
 . م٠٨٩١ ةنس ثارتلا ةرازو { طقسم

 (روتكد) : يبلش دمحأ

 3 ةيمالسالا ةراضحلاو يمالسالا خيراتلا ةعوسوم _ ٦٨

 { ةعبارلا ةعبطلا ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم © ٦ ج

 . م٣٨٩١ ةنس

 : دمحأ يلع دمحأ

 ىلا رشاعلا نرقلا نم اهتراضحو اهخيرات ، ةولك _ ٩
 ريتسجام ةلاسر ، يداليملا رشع سماخلا نرقلا

 . م٣٨٩١ ةنس . ةرهاقلا ةعماج { ةروشنم ريغ

 (روتكد) : مل اس ةضيغ دمحأ

 باتك يف ثحب ٠ ايقيرفا يف ةيبرعلا تايلاحلا _ ٠

 ةنس © ىلوألا ةعبطلا { توريب ، ايقيرفاو برعلا
 . ما ٩٤

٢٥٤ 



 : نورخاو حلصم ينهم دمحا

 . م٧٨٩١ ةنس . نامع . انئدابم هذه __ ٧١

 : ساموت > ذلونرأ

 ميهاربا نسح . د ةمجرت ، مالسالا ىلا ةوعدلا _ ٢

 ليعامسا .3 نيدباع ديجملادبع . د 3 نسح

 ةعبطلا ، ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم 3 يوارحنلا

 . ما ٠ ةنس . ةثلاثلا

 : (نوسليو . دلونرا ريس لينولوك تنانتفل) نوسليو دلونرا
 ٢ _ هللادبع نيمأ دمحم ةمجرت 3 جيلخلا خيرات .

 ةنس . ةيناثلا ةعبطلا . ثارتلا ةرازو ©]© طقسم

 ٤.٥ ١ه/ ١٩٨٥م .

 : ميلعلا دبع رونأ

 ملاع ةلسلس &،© برعلا دنع راحبلا مولعو ةحالملا _ ٤

 ةنس رياني /ه٩٩٣١ ةنس مرحملا ددع 0 ةفرعملا

 . ما ٩٩

 : اتسوك ولواب

 . ثارتلا ةرازو 6 طقسم 6 رافظ ةنيدمل ةسارد . ا٧د\٥

 . م٤٨٩١ ةنس

 : يناتسبلا سرطب

 5 توريب 0 ةفرعملا راد {| ١١ ج( فراعملا ةرئاد . ٧٦

 ٠ خ ر ات ن و لب

_ ٢٣٥٥ _



 : رسنبس 3 ماهجنمرت
 فطاع دمحم ةمجرت 0 ايقيرفا قرش يف مالسالا _ ٧

 ةنس ث ىلوألا ةعبطلا ةيرصملا ولجنألا © يواونلا

 . ما ٩٢

 : ناي نوز غناشت

 ربع نامعو نيصلا نيب ةلدابتملا ةيدولا تالاصتالا _ ٨

 . م١٨٩١ ةنس ، ثارتلا ةرازو { طقسم 0 خي راتلا

 ٩ . زيزع يماس . د ةمجرت ( دابدنسلا ةلحر |{

 طقسم ٠ ةنس [ ثارتلا ةرازو ٠.٥ ٤ ١ /ه

 ٩٨٥ ما .

 (روتكد) : مساق ايركز لامج .

 ٠ _ ةيقيرفالا ةيبرعلا تاقالعلل ةيخيراتلا . لوصألا {

 ددع « ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم ةلجم

 ةنس ١٩٧٥م .

 يف ةيبرعلا تارامالا خيراتل ةسارد يبرعلا جيلخلا _ ١

 © يبرعلا ركفلا راد ، لوألا يبروألا عسوتلا رصع
 . م٥٨٩١ ةنس . ةرهاقلا

 تايلوح { ايقيرفا قرش لحاس يف برعلا رارقتسا _ ٦
 8 ١٠ ددع ، سمش نيع ةعماج { بادآلا ةيلك

 . م٧٦٩١ ةنس

٢٥٦



 ةيعمجلا ةلجم 0 ايقيرفا قرش خيراتل ةيبرعلا رداصملا _ ٨٢

 © ١٩٦٦ ةنس ،© ١٤ ددعلا ح ةيخيراتلا ةيرصملا

 . ما ٩٧٧

 . (ناروتكد) : نوراه دمحأ ىلع { ةدوج نينسح ةدوج

 فراعملا ةأشنم . ةيمالسالا لودلا ةيفارغج _ ٨٤

 . م٤٨٩١ ةنس 3 ةيردنكسالاب

 : (ةنيفس : نابر) نايج :

 ايقيرفا نع ةيراجتو ةيفارغجو ةيخيرات قئاثو ٥
 ةيبرعلا ىلا هلقن . م٦٥٨١ ماع هبتك .7 ةيقرشلا

 ئ ىلوألا ةعبطلا ئ ةرهاقلا ئ لاك فسوي اصخلم

 . م٧٢٩١ /ه٥٤٣١ ةنس

 : (ناروتكد) : فرش دمحأ هط . نسح ميهاربا نسح

 © ةيرصملا ةضهنلا راد ، يمطافلا هللا نيدل زعملا _ ٦

 . م ٦٣ ٩ ١ ةنس

 (روتكد) : دومح دمحا نمح

 ةضهنلا ةبتكم 0 ةيقيرفالا ةراقلا يف مالسالا راشتنا _ ٧

 . م٤٨٩١ ةنس . ةثلاثلا ةعبطلا { ةيرصملا

 (روتكد) : سنؤم نيسح

 ئ يبرعلا مالعالل ءارهزلا . مالسالا خي رات سلطأ ٨٩

 /ه٧٠.٤١ ةنس ءش ىلوألا ةعبطلا 3 ةرهاقلا
 . ما ٩٨٧

٢٥٧



 (روتكد) : يرسملا ىلع نيسح
 تاذ .{ يسابعلا رصعلا يف قارعلا ةراجت _ ٠

 . م٢٨٩١ /ه١ ٤٠٦٢ ةنس ، قارعلا { لسالسلا

 (م٤٧٨١ /ه١٩٢١ تر) : قيزر نب دمحم نب ديمح
 قيقحن © نييديعسوبلا ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا _ ٩١

 { هللادبع يسرم دمحم . د « رماع معنملا دبع

 ةنس . ةيناثلا ةعبطلا ، ثارتلا ةرازو 0 طقسم

 . ما ٩٢٣
 ٩٢ _ نامع ةمئأ ركذ يف ناعمللاب عئاشلا عاعشلا |

 ثارتلا ةرازو طقسم 3 رماع معنملا دبع قيقحت ١

 ةنس ١٩٧٨م .

 ديسلا يلاعم ةبتكمب طوطخم { ةيناطحقلا ةفيحصلا _ ٩٢

 ةخسن وهو ىديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم
 ةخسن نع ء3م٩١/١/٠٣٩١ يف ةروصم

 . دروفسكأ ةبتكمب ةدوجوم

 . ولضاف جروج : يناروح
 ٩٤ _ د ةمجرت ، يدنهلا طيحملا يف ةحالملاو برعلا .

 نودب 3 ةيرصملا ولجنألا ةبتكم & ركب بوقعي
 خرات .

 : لزاب &، نوسدفاد

 دمحم لامج ةمجرت { ةديدج ءاوضأ تحت ايقيرفا _ ٥
 © توريب ، رشنلاو عيزوتلل ةفاقثلا راد 3 دمحأ
 . خيرات نودب

٢٥٨



 (روتكد) : قداص تلود

 ثحب « مالسالا ةيفارغك يف ةسارد . ايقيرفا يقرش _ ٦

 (لوالا يمالسالا يفارغجلا رمتؤملا ثوحب) باتك نمض

 . م١ا٤٨٩ /ه٤٠٤١ ةنس { ضايرلا { ٤ ج

 . (روتكد) : خيشلا يمينغ تفأر
 عبطلل ةفاقثلا راد ، رصاعملا خيراتلا يف ايقيرفا = ٧

 . م ٩٨٢ ١ ةنس . ةرهاقلا ‘ رشنلاو

 (روتكد) : ملحلا دبع دمحم بجر

 ةضهنلا راد © ديدج موهفم ء وض ف ةدرلا ا ٨

 . م٥٨٩١ ةنس . ةرهاقلا 0 ةيبرعلا

 يراصنو عليزلا يملسم نيب ةيسايسلا تاقالعلا _ ٩

 . م٥٨٩١ ةنس « ةرهاقلا 0 ةيبرعلا

 8 طقسم ث ةيضابألا لوصأ يف ةيضفلا دوقعلا _ ٠
 . م١ ٩٨٣ ةنس © ثارتلا ةرازو

 : يبايسلا دومح نب ل اس

 ةرازو ©{©}[: طقسم ءازجأ ةعب رأ ئ خيراتلا ريع نامع _ ١٠١

 . ما ٩٨٦ ةنس © ثارتلا

 خيشلا ةقفن ىلع رشن © نامع خي رات نع ناونعلا _ ١٠٢

 نودب ، ينامعلا ثراحلا ىسيع نب دمحم نب دمحأ

 . يرات نودبو & رشن راد

٢٥٩



 ١٠٣ _ يضابألا بهذملا تاقلح يف يضايرلا دهعملا تاقلط ©
 ةنس ، ثارتلا ةرازو ، طقسم ١٤٠٠ه/ ٩٨٠ا١م .

 درادوتس :

 ١.٤ _ قيلعتو ةمجرت 0 ناءزج ئ يمالسالا ل اعلا رضاح

 يبرعلا ركفلا راد ، نالسرأ بيكش ةفاضاو ©

 خيرات نودب ، رصم .

 يريغملا يلع ديعس :

 ١٠٥ _ معنملا دبع قيقح 0 رابجنز خيرات يف رابخالا ةنيهج

 ةنس © رصم عبط { رماع ١٩٧٩م .

 (ناروتكد) : تافيلخ ضوع & روشاع حاتفلا دبع ديعس

 ٠٦ _ ةنس 3}اطقسم . ةيمالسالا ةراضحلاو نامع

 ٩٨٧ ما .

 ينابيشلا هللا دبع نب ناميلس :
 ١٠٧ _ رابجنز ةكلمم ٠ نودبو ©}رشن ناكم نودب

 خيرات .

 (روتكد) : يكلام ينغلا دبع ناميلس

 ١٨ _ ةيبرعلا ةضهنلا راد 3 ةيمالسالا ةولك ةنطلس {

 ةنس ." ةرهاقلا ١٤٠٦ه/ ٩٨٦ا١م .

 ينورابلا ناميلس : .

 ٩ - دمحم { ةيضابالا كولمو ةمئا يف ةيضفلا راهزالا

 ج ، يبيلصلا ىلع ٢ { ثارتلا ةرازو & طقسم ©

 ةنس ٩٨٧ ا١م .

٢٦٠



 : هبر دبع ظفاحلا دبع ديسلا

 { ةماقتسالا ةبتكم .3 كولسو بهذم ةيضابألا _ ١٠٠4
 . م١ا١٦٨٩ /ه٦٠٤١ ةنس & نامع ةنطلس { يور

 (روتكد) : فشاكلا ليعامسا ةديس

 ةرازو © طقسم ى مالسالا رجف يف نامع _ ١١١

 . م٢٨٩١ ةنس ش ةيناثلا ةعبطلا { ثارتلا

 . : يشاطبلا دماح نب دومح نب فيس

 8 طقسم ٤ لئاوالا ةفرعم ىلا لئاسلا داشرا _- ١١١
 خيرات ، م١ا٨٨٩ /ه٨٠٤١ ةنس ، ثارتلا ةرازو

 . م١ا٨٨٩ { طقسم 3}ا بلهملا

 : ثروزوبو تخاش
 ريهز دمحم . د ةمجرت & ١ ج ٤ مالسالا ثارت _- ٣

 ناسحا . د & سنؤم نيسح . د }ك يروهمسلا

 { ةفرعملا ملاع ةلسلس . تيوكلا 0 دمعلا قدص

 . م٨٨٩١ ةنس « ةيناثلا ةعبطلا {©[ ٨ ددع

 (نوبروسلا ةعماج يف ذاتسأ) : اللب لراش
 . د ةمجرت ، ءارماسو دادغبو ةرصبلا يف ظحاجلا _ ١٤

 ةعبطلا ، قشمد ركفلا راد ، يناليكلا ميهاربا

 . م١ ٩٨٥ /ه٦٠٤١ ةنس . ىلوألا

 (روتكد) : لمجلا هللا اطع يقوش
 ولجنألا ةبتكم 5 اهرامعتساو ايقيرفا فشك خيرات ح ٥

 . م٠٨٩١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا { ةيرصملا

_ ٣٦١



 ثوحبلا دهعم ةلجم . يوبابمز ةراضح . ١١٦

 ددعلا 0 ةرهاقلا ةعماج . ةيقيرفالا تاساردلاو

 . م ١٩٧٧١ ةنس & سداسلا

 (ناروتكد) : مساق ايركز لامج . داقعلا حالص

 . م٩٥٩١ ةنس 3 ةيرصملا ولجنألا ةبتكم 0 رابجنز ١١٧

 (روتكد) : ناوضر ملعلا دبع هط
 ةبتكم & ١ ج ى يمالسالا ملاعلا ةيفارغج يف _- ١٨

 . م٩٨٩١ ةنس ةعبارلا ةعبطلا © ةيرصملا ولجنالا

 (روتكد) : يكز نمحرلا دبع
 لحاسلا نع هوبتك امو برعلا ةلاحرلاو نويفارغجلا - ٩

 ثحب © ىطسولا روصعلا يف يقرشلا يقيرفالا

 ‘ لوألا يمالسالا يفارغجلا رمتؤملا ثوحب نمض

 . م١ا٤٨٩ /ه٤٠٤١ ةنس ضايرلا ،| ٣ ج

 (اينيك ةاضق يضاق) : يسرافلا حلاص نب دمحم نب هللا دبع

 نيمأ دمحم ةمجرت 3 رابجنز ماكح نويديعسوبلا - ٠

 { ةيناثلا ةعبطلا ثارتلا ةرازو {“ طقسم . هللادبع

 . م٢٨٩١ ةنس

 : سيدسلا يلع نب نمحرلا دبع
 لظ يف ةيقيرفا قرش يف مالسالا راشتنا ةكرح روطت _ ١٦١

 )١٢٤٨ ١٣٤٩ه/ ١٨٣٢ نييديعسوبلا ةلود
 ةيلك { ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر ، (م٠

 دوعس نبا دمحم مامالا ةعماج 7 ةيعاتجالا مولعلا
 . م٧٨٩١ /ه٧٠.٤١ ةنس ضايرلا { ةيمالسالا
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 (روتكد) : يناعلا ميركلا دبع نمحرلا دبع
 ىتح ةيمالسالا ةراجتلاو ةحالملا يف نيينامعلا رود _- ٢

 ، ثارتلا ةرازو طقسم ، يرجهلا عبارلا نرقلا

 . م١٨٩١ ةنس

 : رماع معنملا دبع

 ةرازو ؤ طقسم ء ةيرحبلا اهداجمأ يف نامع _ ٢٣
 . م٠٨٩١ ةنس .« ثارتلا

 : ىسوم رمع نيدلا زع

 برعلا باتك يف ثحب ٠ ايقيرفا يف مالسالا . ١١٦٤

 . م٤٨٩١ ةنس ىلوألا ةعبطلا & توريب 0 ايقيرفاو

 (روتكد) : دجام معنملا دبع
 ءافلخلا رصع) ةيبرعلا ةلودلل يسايسلا خيراتلا ١٦٥

 8 ةيرصملا ولجنألا ةبتكم ، ٢ ج . (نييومألا

 . م٢٨٩١ ةنس ةعباسلا ةعبطلا

 (روتكد) : رمع قوراف

 ‘ ملقلا راد © ةيمالسالا روصعلا يف يبرعلا جيلخلا . ٦

 . م ١٩٨٣ ةنس & يبد

 : ي دي وه يمهف

 ٧ نيصلا يف مالسالا ل ٠ اع ةلسلس .« تيوكلا .

 ددعلا > ةفرعملا ٤٢٣  6هنس ناضمر ١ ٠ ٤ ١ مه

 . م ١٩٨١ ةنس هين وي
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 : نوزيم دنارج تيلوك
 { ةيقيرفالا ةراقلا طساوأ ىلا ثرحلا تارجه _ ٨

 . م٤٨٩١ ةنس © ثارتلا ةرازو © طقسم

 { | :رتل
 سيسنرف ريشب بيرعت ، ةيقرشلا ةفالخلا نادلب - ٩

 8 توريب ةلاسرلا ةسسؤم 3 داوع سيكروكو
 . م١ ٤.٠٥ ١ه/ ٩٨٥ ةنس . ةيناثلا ةعبطلا

 (م١ا٤١٩ _ )١٨٣٢٨ : زليام

 دبع نيمأ دمحم ةمجزت . هلئابقو هنادلب جيلخلا - ٠

 ةنس . ةثلاثلا ةعبطلا ثارتلا ةرازو ، طقسم . هللا

 . م٦٨٩١ /ه١ ٤.٦

 . رهطأ يلاعملا وبأ يضاقلا : يروبكرابمل
 ف ؤ ناءزج © عباسلا نرقلا ىلا دنهلاو دنسلا لاجر ١١

 ٤ ىلوألا ةعبطلا ةرهاقلا . راصنألا راد & دلجم

 . ه١ ٣٩٨ ةنس

 (روتكد) : دمحم العلا وبأ دمحم
 ةضهنلا راد { ةيناكملا اهتاقالعو يفارغجلا نامع عقوم _ ١٣١

 . م١ ٤٠٥ ١ه/ ٩٨٥ ةنس ةرهاقلا 0 ةيبرعلا

 (روتكد) : دادحلا روهشم دمحأ دمحم

 يتيرفا ي ز مالسالاو برعلا نع ةيخيرات قئاقح _ ٣

 © ىلوألا ةعبطلا © حتفلا ا راد ٤ ةيقرشلا
 . م٣٧٩١ /ه ١٣
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 (روتكد) : رورس نيدلا لامج
 لالخ ةيمالسالا ةيبرعلا ةلودلا يف ةيسايسلا ةايحلا _ ١٤

 ركفلا راد ، ةرجهلا دعب يناثلاو لوألا نينرقلا
 . خي رات نودب . ةرهاقلا . يبرعلا

 : يئاطلا يناهبنلا ةفيلخ

 راد ى ةيبرعلا ةريزجلا خيرات يف ةيناهبنلا ةفحتلا ح ١٥

 ةنس ا[( ىلوألا ةعبطلا توريب . مولعلا ءايحإ

 . ما ٩٦

 : ليفلا ديشر

 ةيفارغجلا ةفرعملا ريوطت يف ةلحرلاو ةراجتلا رثأ ح ٦
 رمتؤملا ثوحب باتك يف ثحب © برعلا دنع

 } ضايرلا { ٣ ج ث لوألا ىمالسالا يفارغجلا
 . م٤٨٩١ /ه٤٠.٤١ ةنس

 : فاسع يجانو يملاسلا هللا ذبع

 ٧ _ قشمد © ةيمومعلا ةعبطملا ، ملكتي خيرات نامع {

 ةنس ١٣٨٣ه/ ١٩٦٣م .

 (روتكد) : ةريقنلا هللا دبحع

 برغلا ةضهانمو ايقيرفا يقرش يف مالسالا راشتنا - ٨
 /ه١ ٤٠٦ ةنس ، ضايرلا ، رشنلل خيرملا راد © هل

 ٩٨٢ ما .

_ ٢٦٥



 (ريمالا) : ىلع دمحم

 ةنس سطسغأ) ةواج ىلإ ىلع دمحم ريمالا ةلحر - ٩
 © يلغرف دمحم دومحم اهبوبو اهبتر ، ( ٩

 . م٠٣٩١ ةنس © رصم فراعملا ةعبطم

 : يدج و ديرف دمحم

 راد فت ٥ہج « نيرشعلا نرقلا فراعم ةرئاد _ ١٠

 . ما ٩٧١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا . توريب 0 ةفرعملا

 : نيسح لاك دمحم

 يف نيملسملا دجاسم رهشأو مالسالا راشتنا -= ١١
 ةعبطلا ةرهاقلا © يبرعلا ركفلا راد 2 ملاعلا

 . مم ٩٦ ةنس ( ىلوالا

 (روتكد) : يبيلاودلا فورعم دمح

 ةعبطلا ۔ توريب 0 ينانبللا باتكلا راد 0 ةيناسنالا

 . م٣٨٩١ /ه٣٠٤١ ةنس . ةيناثلا

 : يدوبعلا رصان دمح

 © ضايرلا { نيعئاضلا نيملسملا دالب رقشغدم _ ١٢٣

 . م١٨٩١ /ه١٠٤١ ةنس

 (م٣١٩١ /ه٢٣٣١ تر) : يملاسلا نيدلا رون

 طقسم ، ناءزج ، نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت _ ١٤
 . م١٨٩١/ه١٠٤١ ةنس

_ ٣٦٦ _



 ٥ ١ _ طقسم .3 ةيضابألا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا ©

 ةنس ح ةثلاثلا ةعبطلا { ثارتلا ةرازو ١٩٨٣م .

 دلانود ، رندياو :

 ٦ - ج ح ءارحصلا بونج ايقيرفا خيرات ١ & ةمجرت
 لمجلا هللاطع يقوش . د ، يرخف دمحأ يلع &

 ةنس ء ةرهاقلا © برعلا لجس ةسسؤم

 ٩٦ ما .

 طقسمب بابشلاو ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو :.
 ٧ _ ايسآ يف مالسالا راشتناو ةيمالسالا ةراضحلا 3

 ةنس ء ةيناثلا ةعبطلا آ طقسم ١٩٨٥م .

 (س . ج) ، نوسنكلو : .
 ١٤٨ _ هللا دبع نيمأ دمحم ةمجرت & نامع ءاملع مجارت {

 ةنس ثارتلا ةرازو ، طقسم ١٩٨٠م .

 ٩ - ثارتلا ةرازو { طقسم { نامع يف ىدنلجلا ونب ،

 ةنس ١٩٨٢م .

 سبليف لدنو :
 ٠ - أ طقسم 0 هللا دبع نيمأ دمحم ةمجرت { نامع خيرات

 ةنس { ةيناثلا ةعبطلا { ثارتلا ةرازو ١٩٨٣م .

 ١١ _ هللا دبع نيمأ دمحم ةمجرت ، نامع ىلا ةلحر ،

 ةنس ض ثارتلا ةرازو ،& طقسم ١٤٠١ه/

 ١٩٨١م .

_ ٢٦٧



 (روتكد) : نسح لضف فسوي
 ثح > ةيقيرفالا ةيبرعلا تاقالعلل ةيخيراتلا روذجلا . ٥٢

 ةعبطلا . توريب © ايقيرفاو برعلا باتك يف

 . م٤٨٩١ ةنس ، ىلوألا

 :ةيبجألا عجارملا _ ج

 س ئلع :

 153( ع ه , )لح ح

 0 ا ن (, 0 1962.

 ل & ع :

 154( ع ن ي ه ل , ر

 . . 1000 م ح , , 1973.

: . , 

 155( ح 0 0 ع , , 1962.

, . : 

 156( ] م ل , ع ع 0

 « . . . ل , , 1980.

 ح نت :

 157( ح . , 1979.

 , ع :

 158( ع غ ح , ل

 ع , , 1961.

 , ع & , . :

 159( م آ م ع ح 0 ع , , 1961.
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 فا

 ةحفصلا عرض ومل ` ١

 يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ملقب : ميدقت

 ٣ . ةيخيراتلاو ةينيدلا نوئشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا

 ؛ . ةمدقملا

 لرألا لفلا

 ١٢ ناصمغ لمهأ مالسإ

 ١٤ . ةيبيدحلا حلص لبق نامع ىلا ةوعدلا لوصو _ ١
 ٢٢ . ةيبيدحلا حلص لعب لوسرلا ىلا نامع دوفو _ ٢

 ٥ ٢ . نامع لهأ نم هللا لوسر ةباحص _ ٢
 ٣٤ . ةدشارلا ةفالخلا رصع يف ةيمالسالا نامع لهأ فقاوم _ ٤

 ٣٧ . مالسالا رشنل ةوعدلل نامع لهأ ؤيهت _ ه

 ينانلا لففلا

 ةراجتلاو ةحالملاو نوينامعلا

 ٤٢ ايسا قرش بونج يف مالسالا رشنو

 ١ _ رحبلا ىلا نيينامعلا هجوت ىلا تدأ يتلا لماوعلا . ٤٢

 ٢ _ ةراجتلاو ةحالملاب لاغتشالاو ينامعلا لوطسألا . ٤٧
 ٢ _ دنهلا دالب يف مالسالا رشنو ةراجتلاو ةحالملاو نوينامعلا

 ۔ ٢٣٧٠



 ةفحصلا عوضرملا

 ٠٦٤ . فيدلاملا رزجو بيدنرسو
 ٤ _ دونهلا نيب مالسالا راشتنا نم تدح يتلا تابقعلا . ٩٩

 ليبخرأ يف مالسإلا رشنو ةراجتلاو ةحالملاو نوينامعلا _ ٥
 ٥ ١٠ . نيبيلفلاو ايسينودنأو ويالملا

 ٦ _ نيصلا دالب ي مالسالا رشنو ةراجتلاو ةحالملاو نوينامعلا . ١٣٠

 ٧ _ نيصلا دالب يف مالسالا راشتنا نم تدح يتلا تابقعلا . ١٥٣

 ثلافغلا لصفلا

 ايقيرفا يقرش يف يلامعلا دوجولا
 ١٦٠ مالسالا رشن يف هرثأو

 ١٦٠ . لحاسلا يف يراجتلاو يحالملا نيينامعلا طاشن _ ١
 ١٧٧ . لخادلا يف برعلاو نيينامعلا لغوت _ ٢

 لحاسلا يف مالسالا رشن يف نيينامعلا ةاعدلاو راجتلا رثأ _ ٢
 ١٨٦ . لخادلاو

 ٤ _ مالسالا رشن يف اهرثأو ايقيرفا يقرش ىلا نيينامعلا تارجه . ١٩٣

 ف اهرثأو ومال يف مهتراماو يدنلجلا ينب ةرجه _ |

 ١٩٩ . مالسالا رشن

 رشن ف اهرثاو وشدقم يف مهتنطلس و ثرحلا ةرجه _ ب

 ٢٠٩ , مالسالا

 ٢٢٢٣ . مالسالا رشن ف اهرثأو تاب ف مهتنطلسو ةنهابنلا ةرجه _ ج



 عوضرلا

 . ىرخألا لحاسلا ندم يف ينامعلا دوجولا _ ه٥

 رقشغدم يف مالسإلا رشنو ةراجتلاو ةحالملاو نوينامعلا - ٦
 . رمقلا رزجو

 ٧ _ ايقيرفا يقرش يف ةيمالسالا ةايحلاو مالسالا عباط .

 . ايقيرفا يقرش ف يراضحلا مدقتلا رهاظم _

 يف هتراضحو مالسالا راشتنا نم تدح يتلا تاقوعملا ٩

 . ايقيرفا يترش
 بهذملاو ةيبرعلا ةغللا راشتنا مدع ىلا تدأ يتلا لماوعلا _ ٠

 . ايسا يقرش بونجو ايقيرفا يقرش يف يضابالا

 ةماخلا

 باتكلا قحالم

 ينبا دبعو رفيج نامع يكلم ىلا (هل) يبنلا ةلاسر _ ١
 . ىدنجلا

 طئارخلا _ ٢

 عجارملاو رداصملا _ ٢

 . ةميدقلا ةيبرعلا رداصملا _ أ

 . ةبرعملاو ةيبرعلا عجارملا - ب
 . ةيبنجألا عجارملا _ ج

 سرهفل
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