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بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ 

 

ادؼدمة 

(1 )

ضمزاًء ووم٤مىم٤ًم , طم٤مومزه٤م ُم٤م أص٤مب ُمـ صٞم٧م قمريض. سملم شم٤مريخ طَمَدصمل وؾمػمة. سمٙمت٤مسم٤مت يمثػمة (ضمبؾ قم٤مُمؾ)وم٤مز شم٤مريخ 

ُم٤م ٟمزال ٟمجد صداه٤م ذم اعمٙمتب٦م  (اهلٜمد)و  (اًمٕمراق)صمؿ ذم , سم٤مًمدرضم٦م إومم (إيران)ذم . ٕقمامل رضم٤مًمف اًمٗمٙمري٦م واًمسٞم٤مؾمٞم٦م

ػم واًمت٤مريخ قمٜمٝمؿ. او سم٤مٕطمرى ومٞمام سم٘مل ُمٜمٝم٤م, اًمٕم٤مُمٚمٞم٦م اًمْمخٛم٦م إذا ارشمْمٞمٜم٤م , وهق يمثػم وواٍا . وأيْم٤ًم ومٞمام يمتبف أهؾ اًمسِّ

. اًمتل يستخدُمٝم٤م اعم١مرخ ذم شمريمٞم٥م وطمبؽ اًم٘مّم٦م, عمٕمٜمك اًمقوم٤مء اعم٤مّدة اًمت٤مرخيٞم٦م إوًمٞم٦م

ومل شمٜمت٩م شم٤مرخي٤ًم ىم٤مسماًل , أقمٜمل أهن٤م مل شمٕمٛمؾ قمٛمٚمٝم٤م, ًمٙمـ آؾمتج٤مسم٦م اًمٜم٤مضمح٦م قمغم احل٤مومز فمّٚم٧م حمّمقرة وحم٤مسة ذم ُمٞمداهن٤م

. وذم ُمرطمٚم٦م اًمٜمٝمْم٦م اًمس٤مسم٘م٦م قمغم آٟمتِم٤مر واعمتّمٚم٦م  ٤م ومٙمرًا ورضم٤مًٓ , إٓ ذم ُمرطمٚم٦م آٟمتِم٤مر اًمٕم٤مُمكم, ًمٚمؽميمٞم٥م واًمٜم٘مد

أُم٤م ىمبؾ ُمرطمٚم٦م . سمحٞم٨م إٟمف يٕمٛمؾ قمٛمٚمف إٓ ذم دائرشمف اخل٤مص٦م. ومٙم٠مٟمٜم٤م ذم هذا أُم٤مم طم٤مومز قمغم ُمستقى رومٞمع ضمدًا ُمـ إُم٤مٟم٦م

ومام , اًمث٤مين قمنم ًمٚمٛمٞمالد وُم٤م ىمبٚمف/ أي اًم٘مرن اًمس٤مدس ًمٚمٝمجرة , وإمم طمد ُم٤م ىمبؾ ُمرطمٚم٦م ُم٘مدُم٤مهت٤م وإره٤مص٤مهت٤م, اًمٜمٝمْم٦م

, وقمغم يمؾ طم٤مل. ُمثٚمام يٙمقن دائاًم قمٜمد همٞم٤مب اًمت٤مريخ. وإٟمام هٜم٤مك أؾمٓمقرة. ُمـ شم٤مريخ قمغم أي ُمستقى طمتك اًمِمٗمقي

. وم٢مهن٤م قمٜمد َُمـ ي٠مظمذ  ٤م ٓ شمٗمّّس اًمٙمثػم
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وأن يمؾ اًمِمٕمقب شمٕمٛمؾ قمغم أن . ومٜمحـ ٟمٕمرا أن احل٤مومز ُمقضمقد دائامً . إُمر ـمبٕم٤ًم مل يٙمـ أُمر طم٤مومز وطم٤مرض وهم٤مئ٥م

. وُم٤م هل إٓ شم٤مريخ ُمرُمقز. وم٢من مل دمده جل٠مت إمم إؾمٓمقرة. يٙمقن هل٤م شم٤مرخيٝم٤م اخل٤مص ُمٙمتقسم٤ًم أو ؿمٗمقي٤مً 

ذم رأؾمٝم٤م أن أصح٤مسمف اىمُتٚمٕمقا اىمتالقم٤ًم ُمـ ُمقاـمـ . إن همٞم٤مب اًمت٤مريخ ذم ُمرطمٚم٦م ُم٤م ىمبؾ اًمٜمٝمْم٦م اًمٕم٤مُمٚمٞم٦م ًمف أؾمب٤مسمف ـمبٕم٤مً 

وم٤مٟم٘مٓمٕم٧م صٚمتٝمؿ اعم٤مدي٦م سم٠مرضٝمؿ وشمبٕم٤ًم . سمسب٥م اًمٖمزو اًمّمٚمٞمبل وُم٤م راوم٘مف ُمـ َهقل, (ومٚمسٓملم)و  (إردن)قمٞمِمٝمؿ ذم 

ضمبؾ ), صمؿ إن ُمٜمزهلؿ اجلديد. وذًمؽ هق اًمٔمرا اًمٜمٛمقذضمل اًمذي يٜمزاح ومٞمف اًمت٤مريخ شم٤مريم٤ًم اًمٗمسح٦م ًمألؾمٓمقرة. سمت٤مرخيٝمؿ

قم٤مؿمقا ومٞمف عمدة شم٘مؾ ىمٚمٞماًل قمـ . ٓ قمالىم٦م هلؿ سمف ُمـ ُمثؾ ُم٤م شمٕمٜمٞمف إوـم٤من ٕهٚمٝم٤م, مل يٙمـ أيمثر ُمـ دمٛمع فمرذم (قم٤مُمؾ

. ومل ُيبؼ ُمٜمٝمؿ إٓ قمغم ُم٤م يقضمٝمف ذم ُمّم٤محلف. حت٧م وـم٠مة اطمتالل ىم٤مٍس ؾمٚمبٝمؿ يمؾ رء مم٤م يتّمؾ سم٤محلٞم٤مة اعمٕمٜمقي٦م, اًم٘مرٟملم

ويمت٥م يمؾ ُمـ . وُم٘م٤مريٕمٝمؿ ُمـ اعمسٚمٛملم ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر, ذم ذًمؽ إوان يم٤من اًمت٤مريخ ىمسٛم٦م سملم اعمحتٚملم ُمـ ضم٤مٟم٥م

, إٓ ذم أطمقال ٟم٤مدرة ضمداً , َُمـ يٙمت٥م شم٤مرخيٝمؿ اخل٤مص (ضمبؾ قم٤مُمؾ)وـمبٕم٤ًم مل جيد أهؾ . اًمٗمري٘ملم اًمت٤مريخ ُمـ ُمٜمٔمقره

. طمٞم٨م يت٘م٤مـمع ُمع شم٤مريخ أطمد ذيٜمؽ اًمٗمري٘ملم

اًمٜمٝمْم٦م . وم٘مد اظمتٚمػ إُمر, اًمراسمع قمنم ًمٚمٛمٞمالد/ أي ُمٜمذ أواؾمط اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم ًمٚمٝمجرة , أُم٤م سمٕمد اٟمبٕم٤مث اًمٜمٝمْم٦م

, ين اًمٙمت٤مسم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م‘أ, واًمت٠مريخ. واًمٙمٞم٤من صٜمع أجم٤مده. يمٞم٤من ؾُمداه وحلٛمتف اًمث٘م٤موم٦م. ُمٕمٜمك اًمٙمٞم٤من (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ُمٜمح٧م 

ذًمؽ . ويم٤من ـمٚمٞمٕمتٝم٤م يمت٤مب ايمتس٥م سمّسقم٦م صٗم٦م اًمٓمٚمٞمٕمل واعم١مؾمس. وم٤مٟمبٕمث٧م اًمٙمت٤مسم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م, هل اسمـ ذقمل هلذيـ

 . عمحٛمد سمـ احلسـ اًمٕم٤مُمكم(أُمؾ أُمؾ ذم قمٚمامء ضمبؾ قم٤مُمؾ)هق 

اقمت٘مد أن اًم٘م٤مرئ سمٖمد أن يّٓمٚمع قمغم ُم٤م . ذًمؽ شمٗمسػم واضح وسمسٞمط ًمٖمٞم٤مب اًمت٤مريخ اًمٕم٤مُمكم ىمبؾ اًمٜمٝمْم٦م واٟمبٕم٤مصمف ُمٕمٝم٤م

. إٟمام هق ذم اًمٗمؽمة اًمتل يم٤من إسم٤مهن٤م حت٧م آطمتالل (ضمبؾ قم٤مُمؾ )شم٘مدم يستٓمٞمع أن ي٘مرر دون صٕمقسم٦م أن ُمٗمت٤مح شم٤مريخ 

. وأقمت٘مد أيْم٤ًم أن هذه احل٘مٞم٘م٦م ؾمتّمبح أيمثر ىمقة ووضقطم٤ًم ًمديف سمٕمد أن يٜمتٝمل ُمـ ىمراءة هذا اًمٙمت٤مب
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. وم٢من ه٤مهٜم٤م ُم٤م يٜمبٖمل إيْم٤مطمف (ضمبؾ قم٤مُمؾ حت٧م آطمتالل اًمّمٚمٞمبل)طملم شم٘مدم إمم اًم٘م٤مرئ حت٧م قمٜمقان 

وُمثؾ يمؾ اًمذيـ . شمبدو سم٤مهت٦م ضمدًا ذم يم٤م ُم٤م يمتبف اعم١مرظمقن ووصؾ إًمٞمٜم٤م قمـ ومؽمة احلريم٦م اًمّمٚمٞمبٞم٦م (ضمبؾ قم٤مُمؾ)إن صقرة 

وم٢مٟمف ٓ يذيمر إٓ طملم يّم٤مدا أن يت٘مٚمٓمع ذيمره ُمع اًمرضورة اًمتل شم٠مظمذ سمٚم٥م ذًمؽ , هؿ ظم٤مرج اهتامم اعم١مرخ اًمسٚمٓمقي

ُمـ إض٤مءة هٜم٤م وشمٕمتٞمؿ هٜم٤مك , أقمٜمل ذيمر ذوي اًمسٚمٓم٤من وأقمامهلؿ سمام هق ُمٜم٤مؾم٥م عم٤م هق ُيتقىمع ُمٜمف. اًمٜمٛمط ُمـ اعم١مرظملم

وم٤محل٘مٞم٘م٦م أن اإلٟمس٤من . (اعمّم٤مب إذا قمؿ ه٤من)ًمٙمـ يّمح أ, ٟمردد هٜم٤م اعم٠مصمقر اعمٕمروا . ووم٘م٤ًم ًمٚمح٤مضم٦م, وشمؼمير هٜم٤مًمؽ

إمم درضم٦م أن . مل حيظ ُمـ ُم١مرظمل اًمٗمؽمة إٓ سم٤محلد إدٟمك ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م, أم ذم همػمه (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ؾمقاء ذم , اًمٕم٤مدي أيٜمام يم٤من

وقمٜمد اًمرطّم٤مًم٦م اسمـ ضمبػم اًمٙمٜم٤مين , (آقمتب٤مر)سمؾ ٟمجدمه٤م قمٜمد اًمٗم٤مرس اًمِم٤مقمر أؾم٤مُم٦م سمـ ُمٜم٘مذ ذم يمت٤مسمف . اًمقصٗملم ُم١مرخ

ومٛمـ هٜم٤م ٓ قمج٥م إـمالىم٤ًم ذم أٟمٜم٤م ٓ ٟمجد اًمٙمثػم مم٤م يٕمٞمٜمٜم٤م قمغم اًمٙمالم سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اًمٙم٤مذم قمـ , (اًمرطمٚم٦م)ذم يمت٤مسمف اًمِمٝمػم 

. حت٧م آطمتالل (ضمبؾ قم٤مُمؾ)طمٞم٤مة اسمـ 

ُم١مداه٤م أهنؿ يم٤مٟمقا ُمع حمتكم سمالدهؿ , ذم اعم٘م٤مسمؾ وم٢مٟمٜم٤م ٟمجد إض٤مءة ؾم٤مـمٕم٦م ًمٕمٜم٤مس صقرة ُمقضققمٝم٤م أهؾ اجلبؾ أٟمٗمسٝمؿ

, وٓ ؿمؽ قمٜمدٟم٤م أن سمٕمض ُم٤مىمٞمؾ ذم هذا اًمسٞم٤مق مم٤م يٛمٙمـ شمؼميره أظمالىمٞم٤مً . مل يٕمدو ذًمؽ أسمداً , يسـ اعمس٤معم٦م واًمتٕم٤مون

سم٤مًمٜمٔمر إمم قمجز اًم٘م٤مئؾ قمـ شم٘مقيؿ ُمقضقع يمالُمف شم٘مقياًم 
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, وسم٤مًمٜمٔمر أيْم٤ًم إمم همْمبف اًمتٚم٘م٤مئل اًمٕمٗمقي. ي٠مظمذ ذم آقمتب٤مر جُمٛمؾ اًمٔمروا اًمتل اضٓمرب ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس آٟمذاك, صحٞمح٤مً 

طمتك ًمق يم٤من مم٤م ومرضف ُمٞمزان اًم٘مقى سملم . وهق يرى ٟمٛمٓم٤ًم ُمـ أٟمامط اًمتٕم٤ميش سملم اعمسٚمٛملم وسملم ُمستٕمٛمري أرضٝمؿ

رُمك ُمٜمف اعم١مرخ إمم إًم٘م٤مء . ًمٙمـ سمٕمْمف أظمر اظمتالق وحتريػ ًمألطمداث قمـ طم٘مٞم٘متٝم٤م. اعمسٚمٛملم قمٛمقُم٤ًم وسملم اًمّمٚمٞمبٞملم

ٕٟمف حت٧م . ُمس١موًمٞم٦م سمٕمض ُم٤م طمٗمٚم٧م سمف اًمٗمؽمة ُمـ آصم٤مم طُمّٙم٤مم ُمسٚمٛملم قمغم ـمرا ضٕمٞمػ وقم٤مضمز قمـ اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمسف

وهق ُم٘مدُم٦م ُمقضققمٞم٦م  . صمؿ ٕٟمف يٗمت٘مر إمم احلد إدٟمك ُمـ أدوات آـمالع قمغم ُم٤م ُٟمس٥م إًمٞمف  ت٤مٟم٤مً . آطمتالل أوًٓ 

. ًمٚمدوم٤مع ذم وضمف أي اهت٤مم

ٓ ًمٌمء إٓ ٕن . ذم ضمٝم٤مد اعمحتٚملم  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)وم٘مد ضمرى اًمتٕمتٞمؿ شمٕمتٞماًم ؿمبف شم٤مم قمغم دور أهؾ , ُمـ ضمٝم٦م أظمرى

. أراد أن يٙمقن ومْمؾ اجلٝم٤مد يمؾ اًمٗمْمؾ ٕوًمٞم٤مء ٟمٕمٛمتف  ٓ ذيؽ هلؿ وُٓمٜم٤مومس, ومٞمام يبدو, اعم١مرخ

وقمجز قمـ , اإلداٟم٤مت دون شمدىمٞمؼ/ سم٠من ردد آهت٤مُم٤مت . صمؿ ظمٚمػ ُمـ سمٕمدهؿ ُمـ اعم١مرظملم اعمحدصملم ُمـ صمب٧م يمؾ ذًمؽ

وُمـ هذا وذاك سملم . ذم اًمتحرير (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ومٝمؿ اإلؿم٤مرات اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمتل ٟمج٧م ُمـ ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتٕمتٞمؿ شمٚمؽ قمـ دور أهؾ 

أهنؿ يم٤مٟمقا ُمـ اعمحتٚملم سملم ُمس٤معملم أو , ومٙمرة ُمـ ؿمّ٘ملم ي٘مقل أوهلام, قمغم خمتٚمػ ُمستقي٤مت اهتامُم٤مهتؿ سم٤معمقضقع, اًمٜم٤مس

إن اًمٗمْمؾ ذم اًمتحرير ُُمٜمحٍم ذم اًمٕمٜم٤مس , وي٘مقل صم٤مٟمٞمٝمام. وأهنؿ يم٤مٟمقا ذم أطمسـ إطمقال ذم ُمقىمػ اعمتٗمّرج. ُمتٕم٤موٟملم

وٟمحـ ٟمٕمت٘مد أن شمٚمؽ إطمٙم٤مم شمٗمت٘مر إمم ىمدر يمبػم ُمـ . اًمسٚمٓمقي٦م ُمـ ؾمالضم٘م٦م وأسمقيلم ومم٤مًمٞمؽ قمغم اًمتقازم- اًمٕمسٙمري٦م

سمؾ أن هنلء اًم٘م٤مرئ ًمٚمدظمقل ومٞمف ُمستققمب٤ًم ُمِمٙمالشمف . وُم٤م ٟمريد  ذا اًمٙمالم أن ُٟمّم٤مدر قمغم اًمبح٨م وٟمستبؼ ٟمت٤مئجف. اًمدىم٦م

. إؾم٤مؾمٞم٦م
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. اًمتل جُيٛمٚمٝم٤م اؾمؿ اًمٙمت٤مب وشمٗمّمٚمٝم٤م هذه اعم٘مدُم٦م ذم ُمٓمٚمبلم, ؾمٜمٕم٤مًم٩م ُمِمٙمالت اًمبح٨م

. وشم٠مير ذًمؽ قمغم ٟمِم٠مشمف ؾُمّٙم٤مٟمّٞم٤م, ُمـ ىمبؾ اًمّمٚمٞمبٞملم (ضمبؾ قم٤مُمؾ)وومٞمف شم٤مريخ وصٗمل عمراطمؾ اطمتالل : ادطؾب األول- 

وذم هذا اعمٓمٚم٥م ؾمٜمُٗمرز ومّماًل ظم٤مص٤ًم ًمألُمػم طمس٤مم اًمديـ سمِم٤مرة . ُمع قمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م سمقصػ طمٞم٤مة اًمٜم٤مس حت٧م آطمتالل

. وسمقصٗمف أيْم٤ًم سمٓماًل ُمـ أسمٓم٤مل اًمتحرير. سمقصٗمف أول ؾمٚمٓم٦م وـمٜمٞم٦م ىم٤مُم٧م قمغم أرضف. اًمٕم٤مُمكم

ويمام قمٙمستٝم٤م سمٕمض . يمام ٟم٘مرأه٤م ذم خمتٚمػ اعمّم٤مدر اعمٕم٤مسة (ضمبؾ قم٤مُمؾ)وىمٗمٞمف ُمراضمٕم٦م ٟم٘مدي٦م ًمّمقرة : ادطؾب افثاين- 

ذم ومؽمة همػم شمزويؼ صقرة ص٤مطم٥م  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)شمرُمل إمم شمّمحٞمح وشمّمقي٥م أومٙم٤مر ؿم٤مئٕم٦م قمـ أهؾ . اعم١مًمٗم٤مت احلديث٦م

ًمٙمـ . ًمٙمـ سمٕمْمٝم٤م أظمر ارشمٙم٥م سم٘مٚم٥م ؾمٚمٞمؿ. وذم هذا اًمسبٞمؾ وم٢مٟمف ٓ يتقّرع قمـ آظمتالق واًمتزوير اعمٗمْمقح. اًمسٚمٓم٦م

مم٤م . وم٢مهنام ُمـ اًمتجٜمّل اًمذي ٓ ُمؼمر ًمف, وإن اظمتٚمٗم٤م ذم اعمٞمزان إظمالىمل, ًمٙمٜمٝمام يمالمه٤م. آومتف اًمتّّسع وٟم٘مص اًمتدىمٞمؼ

. اؾمتدقمك ىمراءهتام ُمـ ضمديد حت٧م قمٜمقان اًمٙمت٤مب
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(4 )

: ظمت٤مم هذه اعم٘مدُم٦م أن أىمقل

. اًمتل ُوًمدت ذم أٓم, هق ومٕمؾ ووم٤مء هلذه اًمب٘مٕم٦م اخلػّمة اعمب٤مريم٦م, وأيمثر شم٤مريخ ض٤مئع, (ضمبؾ قم٤مُمؾ)إن اًمٕمٜم٤مي٦م سمت٤مريخ 

. وظمالل شمسٕم٦م ىمرون ُمـ شم٤مرخيٝم٤م  اعمستٛمر طمتك اًمٞمقم مل شمٚمَؼ همػم صٜمقا اًمٕمسػ واًمٕمدوان واإلمه٤مل

ومٙمرًا . وُمع ذًمؽ وم٢مهن٤م مل شمتقىمػ يقُم٤ًم قمـ اًمٕمٓم٤مء ومل شمٙمّػ قمـ أن شمٙمقن ُمّمدرًا ًمٙمؾ ُم٤م هق ـمّٞم٥م ًمٙمؾ ُم٤م وَُمـ يتّمؾ  ٤م

. وقمٚماًم وضمٝم٤مدًا وظمػماً 

. واحلٛمد هلل. وأدقمق اعمقمم ؾمبح٤مٟمف أن يقوم٘مٜمل ًمٚمتامم. أُمكم أن أيمقن ىمد وومٞم٧م سمٕمض ُم٤م قمكمّ 

 

 

   رضمٕمٗمر اعمٝم٤مج             

ه  1421 حمرم احلرام 11سمٕمٚمبؽ  

م 2000ي٤مر  أ16                           
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تقضئة 

 

(1 )

سمٞم٧م )سمٞمد اًمتح٤مًمػ سمف اًمقيص قمغم ممٚمٙم٦م  (صقر)م ؾم٘مٓم٧م ُمديٜم٦م 1124 متقز 7/ ه518 مج٤مدى إومم 23سمت٤مريخ 

ظمّمقص٤ًم , ذوي اًمسٓمقة اعم٤مًمٞم٦م واًمٕمسٙمري٦م (اإليٓم٤مًمٞم٦مٟمسب٦م إمم ُمديٜم٦م اًمبٜمدىمٞم٦م ) اًمّمٚمٞمبٞم٦م وًمٞمؿ دي سمقز  (اعم٘مدس

قمغم , (ُمـ أطمّمـ اعمدن وأُمٜمٕمٝم٤م) (صقر)وم٘مد يم٤مٟم٧م . دم٤موسم٧م ذم خمتٚمػ إٟمح٤مء, مم٤م يم٤من ًمف رٟم٦م طمزن قمٛمٞم٘م٦م. اًمبحري٦م

ومْماًل قمـ أٟمف سمس٘مقـمٝم٤م همدا . (518طمقادث ؾمٜم٦م / اًمٙم٤مُمؾ )ُم٤م وصٗمٝم٤م اعم١مرخ اعمٕم٤مس قمز اًمديـ اسمـ إصمػم ذم يمت٤مسمف 

 .يمٚمف سمٞمد اًمّمٚمٞمبٞملم (قمس٘مالن)طمتك  (ـمراسمٚمس)اًمس٤مطمؾ اعمٛمتد ُمـ 

سم٤مؾمتثٜم٤مء رىمٕم٦م , ؾم٤مطماًل وضمبالً , يٕمٜمل أن اًمبالد اًمٕم٤مُمٚمٞم٦م (صقر)وم٢من ؾم٘مقط , وحت٧م اًمٕمٜمقان اًمذي ٟمٙمت٥م, سم٤مًمٜمس٦م إًمٞمٜم٤م

وُم٤م يم٤من ؾم٘مقط اعمديٜم٦م اًمٕمٜمٞمدة إٓ . ًمٙمـ هلذه اًمٚمحٔم٦م احلزيٜم٦م ُم٤م ؾمب٘مٝم٤م. ىمد أصبح٧م حت٧م آطمتالل, صٖمػمة ُمـ ؿمامهل٤م

وَُمـ أقم٤مهنؿ قمغم أن يتجٜمبقه٤م ذًمؽ  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)شمٙم٤مشمػ ذم أهٚمٝم٤م وأهؾ . سمٕمد أن صٛمدت ًمألقمداء رسمع ىمرن ُمـ اًمزُم٤من

ًمذًمؽ وم٢من قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمقد . سمٕمد أن اؾمُتتزوم٧م ـم٤مىم٦م أهٚمٝم٤م قمغم اًمّمٛمقد, وهل قمغم يمؾ طم٤مل مل شمس٘مط إٓ صٚمح٤مً . اعمّمػم

. سم٤مًم٘مّم٦م رسمع ىمرن إمم اًمقراء
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(2 )

سمٕمد طمّم٤مر مل يُٓمؾ أيمثر ُمـ أرسمٕملم  (اًم٘مدس)م اىمتحؿ اًمّمٚمٞمبٞمقن ُمديٜم٦م 1099 متقز 15/ 493 مج٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦م 7سمت٤مريخ 

اُمتد أصمره٤م اعمب٤مذ قمغم زه٤مء . واحل٘مٞم٘م٦م أن شمٚمؽ إي٤مم إرسمٕملم يم٤مٟم٧م ُمـ إي٤مم اًمٗم٤مصٚم٦م ذم شم٤مريخ اعمٜمٓم٘م٦م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م. يقُم٤مً 

وسمٛمقىمٕمٝم٤م , سمام هل٤م ُمـ ىمٞمٛم٦م ُمٕمٜمقي٦م قمٔمٞمٛم٦م قمٜمد اعمسٚمٛملم, وم٤مٓؾمتالء اًمٞمسػم قمغم اعمديٜم٦م اعم٘مّدؾم٦م. اًم٘مرٟملم ُمـ سمٕمده٤م

وومتح ؿمٝمّٞم٦م اًمٖمزاة وَُمـ وراءهؿ قمغم اعمزيد ُمـ . يمِمػ يمؿ أن اعمٜمٓم٘م٦م هِّم٦م ؾمٝمٚم٦م آظمؽماق, (دار اإلؾمالم)اعمتقؾمط ذم 

ًمٕمجزه٤م قمـ حت٘مٞمؼ , سمؾ ورسمام اٟمتٝم٧م قمٜمد هذا احلد. وًمق أهن٤م صٛمدت ومل شمس٘مط ًمتبّدل ُمس٤مر احلريم٦م اًمّمٚمٞمبٞم٦م. اعمٙم٤مؾم٥م

. هدومٝم٤م اعمٕمٜمقي إؾم٤مد

دون متٞمٞمز , وظمالل أؾمبقع يم٤مُمؾ ُمْمقا ُي٘مّتٚمقن أهٚمٝم٤م. إؾمػمة ارشمٙم٥م اعمحتٚمقن واطمدة ُمـ أسمِمع اعمذاسمح (اًم٘مدس)ذم 

ذم يمت٤مسمف , ىمّسٞمس ىمٚمئد احلٛمٚم٦م, وىمد وصػ ومقؿمٞمف اًمِم٤مرشمري. سمحٞم٨م مل خيرج أطمد ُمٜمٝمؿ طمٞم٤مً . ُم٤م سملم رضمؾ واُمرأة وـمٗمؾ

ظمتٛمٝم٤م . اعمذسمح٦م اًمرهٞمب٦م سمٙمٚمامت ٓ شم٘مؾ اؾمتٝمت٤مرًا سم٤مًمٜمٗمقس اًمؼميئ٦م قمـ اًم٘متٚم٦م أٟمٗمسٝمؿ (75/ شم٤مريخ احلٛمٚم٦م إمم اًم٘مدس)

: سم٠مسمٞم٤مت ُمـ اًمِمٕمر شم٘مقل

وبسققف ممُؼظة رـض رجافـا يف ادديـة )

ال يستبؼقن أحدًا حتك أوفئؽ افذيـ يستعطػقن افرمحة 

 (وتساؿط اجلؿقع ـام يتساؿط افتػاح افعػـ مـ األؽصان ادفزومة

 

أن قمدد اًمذيـ ىُمتٚمقا  (493طمقادث ؾمٜم٦م / اًمٙم٤مُمؾ )وي٘مقل اسمـ إصمٞمػم ذم 

 

, ُمٜمٝمؿ مج٤مقم٦م ُمـ أئٛم٦م اعمسٚمٛملم وقمٚمامئٝمؿ وقمّب٤مدهؿ وُزّه٤مدهؿ) وطمده سمٚمغ ؾمبٕملم أًمٗم٤مً  (اعمسجد إىمَم)ذم                 

. (ممـ وم٤مرىمقا إوـم٤من وضم٤موروا سمذًمؽ اعمقضقع اًمنميػ
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(3 )

 

يم٤من اًمٜمذير , سمام شماله ُمـ ومٔم٤مئع ُمٝمقًم٦م (اًم٘مدس)إن ؾم٘مقط : ٟم٘مقل, وحت٧م اًمٕمٜمقان ٟمٗمسف, أيْم٤ًم سم٤مًمٜمسب٦م إًمٞمٜم٤م            

ومس٤مرقمقا إمم اًمٗمرار شم٤مريملم . ًمسٙم٤من يمؾ اجلقار سم٤معمّمػم اًمرهٞم٥م اًمذي يٜمتٔمرهؿ طملم شمٓم٤مهلؿ ؾمٞمقا اًمٖمزاة

وُم٤م يم٤من هٜم٤مك إٓ . وادمف اًمٜم٤مزطمقن إمم أىمرب اجلب٤مل إًمٞمٝمؿ. وظَمَٚم٧م اعمدن واًم٘مرى واعمزارع ُمـ أهٚمٝم٤م. أوـم٤مهنؿ

وأهؾ ُمزارقمٝم٤م , (ـمؼمي٦م)ويم٤مم ممـ ٟمزح أهؾ . وم٤مُمتأل اجلبؾ سم٤مًمسٙم٤من سمٕمد أن يم٤من ؿمبف يب٤مب. (ضمبؾ قم٤مُمؾ)

يمام يم٤من . (وادي إردن)وهل يم٤مٟم٧م ُم٘مر أيمؼم دمٛمع ؾمٙم٤مين ذم . اًمٙمثػمة اًمتل يم٤مٟم٧م شمٓمٞمػ سمبحػمهت٤م اًمٕمذسم٦م

إمم همػممه٤م ُمـ خمتٚمػ سمٚمدان . (اًم٘مدس)سمٕمد  (ومٚمسٓملم)وهل يم٤مٟم٧م ُم٘مر أيمؼم دمٛمع ذم . (ٟم٤مسمٚمس)ُمٜمٝمؿ أهؾ 

يمام يم٤من ٟمّمػ أهؾ . ويم٤من يمؾ أهٚمٝم٤م ؿمٞمٕم٦م (اًمِم٤مم)قم٤مصٛم٦م اًمتِمّٞمع ذم طمٜمقب  (ـمؼمي٦م)ويم٤مٟم٧م . (اجلٚمٞمؾ)

مم٤م يرى اعم١مرخ أصمره ذم . وقمّٚم٦م هقيتف اعمذهبٞم٦م, سم٤مًمسٙم٤من (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ومذا سمٞم٤من قمّٚم٦م اُمتالء . ُمٜمٝمؿ (ٟم٤مسمٚمس)

سمٕمد أن يم٤من هم٤مئب٤ًم ٓ , ظمّمقص٤ًم اًمسٙم٤مٟمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م, ُمـ خمتٚمػ أسمقاسمف, دظمقًمف اًمت٤مريخ ومج٠مة سمٕمد اًمٖمزو اًمّمٚمٞمبل

ُم٤م , اًمذي ؾمٞمدظمؾ اًمت٤مريخ ومٞمام سمٕمد سمقصٗمف فم٤مهرة صم٘م٤مومٞم٦م ذات اُمتٞم٤مز, (ضمبؾ قم٤مُمؾ)وُمـ هٜم٤م ٟمٕمرا أن . ذيمر ًمف

وادي )هق ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ؾمٙم٤مٟمٞم٦م إٓ قمرض ُمـ أقمراض سمٕمثرة اًمّمٞمٖم٦م اًمسٙم٤مٟمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ىم٤مئٛم٦م ذم 

ومؽمى اًمبٚمدان . ويمؿ هلذا ذم شم٤مريخ اًمِمٕمقب ُمـ أُمث٤مل. صمؿ إقم٤مدة شمريمٞمبٝم٤م ُمـ ضمديد, (ومٚمسٓملم)و (إردن

وعمـ يرهم٥م ذم شمٗمّمٞمؾ . وإىمٓم٤مر ىمد ايمتسب٧م ُمـ سمٕمد احلروب وضٕم٤ًم ضمديدًا همػم اًمذي يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ُمـ ىمبؾ

اًمت٠مؾمٞمس ًمت٤مريخ اًمِمٞمٕم٦م ذم ًمبٜم٤من )ُمـ يمت٤مسمٜم٤م  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)هذا اًمٙمالم اعمقضمز أن ي٘مرأ اًمٗمّمؾ اعمخّمص ل 

. (وؾمقري٦م

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

الفصل األول 

 

االحتالل ومراحؾف 

 

 (جبؾ ظامؾ)متك امتد االحتالل إػ - 1

. ادرحؾة األوػ مـ االحتالل- 2

. ادرحؾة افثاكقة- 3

. درحؾة افثافثة- 4
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 (جبؾ ظامؾ)متك امتّد االحتالل إػ  -1

                                                           (       2) 

ُمـ , ضمٞمش ضمّرار (صقر)م اضمت٤مز اًمٓمريؼ قمغم اًمؼّم اعمقاضمٝم٦م عمديٜم٦م 1099 أي٤مر 23 /493 رسمٞمع اًمث٤مين 11سمت٤مريخ 

. ومل يٕمرض اجلٞمش اًمٖمري٥م ًمٚمٛمديٜم٦م احلّمٞمٜم٦م سمسقء. اًمٗمرؾم٤من واًمرضّم٤مًم٦م اًمذيـ يْمٕمقن قمالُم٦م اًمّمٚمٞم٥م قمغم صدورهؿ

وُمْمقا يراىمبقن اجلٞمش اًمٖم٤مزي وهق يتخذ ـمري٘مف ٟمحق . وأهمٚمؼ أهٚمٝم٤م أسمقا ٤م. دون ؾمقاه٤م (اًم٘مدس)ٕٟمف يم٤من يريد 

وملم طملم . ومل حيّمؾ أدٟمك اشمّم٤مل سملم اًمٓمروملم. ووىمػ ُم٘م٤مشمٚمقه٤م قمغم أؾمقاره٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم طم٤مًم٦م اؾمتٕمداد ًمٚم٘مت٤مل. اجلٜمقب

. وأُمدهتؿ سم٤مُٕمقال واعم١من, ؾم٤مرقم٧م إمم إقمالن ُم٤م يِمبف اخلْمقع ًمٚمٖمزاة (قمّٙم٤م)و  (سمػموت)و  (ـمراسمٚمس)أن  ُمدٟم٤ًم ُمثؾ 

إن هؿ ٟمجحقا ذم آؾمتٞمالء قمغم , شمٕمّٝمدوا سم٤مًمدظمقل ذم ـم٤مقم٦م اًمّمٚمٞمبٞملم وآقمؽماا سم٤مًمتبٕمّٞم٦م هلؿ (سمػموت)سمؾ إن أهؾ 

(. 1:239: احلريم٦م اًمّمٚمٞمبٞم٦م: قم٤مؿمقر) (اًم٘مدس)

أُمٚم٧م وضٕمف هذا طمّم٤مٟم٦م . وىمد رأيٜم٤م أٟمف يم٤من اشمّم٤مًٓ ؾمٓمحّٞم٤ًم ضمداً . يم٤من ذًمؽ أول اشمّم٤مل سملم اًمبالد اًمٕم٤مُمٚمّٞم٦م واًمّمٚمٞمبٞملم

ومبٕمد ؾمٜمقات ىمٚمٞمٚم٦م اٟمبسط . ًمٙمٜمف مل يٙمـ اًمٜمٝم٤مي٦م. (اًم٘مدس)وأ, اًمٖمزاة يم٤مٟمقا ُمِمٖمقزم اًم٘مٚم٥م سم٤مٓؾمتٞمالء قمغم , اعمديٜم٦م

اضٓمر ومٞمف أهٚمف أيام اضٓمراب زه٤مء ُم٤مئ٦م وؾمبٕملم . ويم٤من اطمتالًُٓمتٗم٤موت اًمِمدة وآشمس٤مع. (ضمبؾ قم٤مُمؾ)آطمتالل ٟمحق 

. ؾمٜم٦م

واؾمت٘مّرت , ومام أن اؾمتقًمقا قمغم اعمديٜم٦م اعم٘مّدؾم٦م. يم٤من آشمّم٤مل اًمت٤مزم ُمذظمقرًا عم٤م سمٕمد حت٘مٞمؼ اًمٖمزاة هدومٝمؿ إؾم٤مس

طمتك ادمٝمقا ٟمحق , أُمقرهؿ ومٞمٝم٤م
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صمؿ قمٝمد أول ُمٚمؽ صٚمٞمبل قمغم . (ومٚمسٓملم)سم٤مٓؾمتٞمالء قمغم ُم٤م مل يٙمقٟمقا ىمد اؾمتقًمقا قمٚمٞمف ُمـ . شمقؾمٞمع رىمٕم٦م ممٚمٙمتٝمؿ

يمام , (اًم٘مدس)وم٤مطمتّؾ ُمديٜم٦م ُم٘متٚم٦م . (اجلٚمٞمؾ)إمم إُمػم شمٜمٙمر اًمٜمقرُم٤مين سمٗمتح إىمٚمٞمؿ , ضمقدومري سمقايقن, (سمٞم٧م اعم٘مدس)

. وُمٜمٓمٚم٘م٤ًم ًمٚمٖم٤مرة قمغم ُم٤م وآه٤م, صمؿ طمّّمٜمٝم٤م حتّمٞمٜم٤ًم ىمقي٤ًم ًمتٙمقن ُمريمزًا إلُم٤مرشمف. ىمٚمٜم٤م آٟمٗم٤مً 

(2 )

أي ُمـ . وُمـ اعم١ميمد أيْم٤ًم أن اعمحتٚملم ضم٤مءوه ُمـ ضمٜمقسمف. (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ُمـ اعم١ميمد أن آطمتالل حلؼ سمٛمـ ٟمزطمقا إمم 

اًمتل اختذه٤م , (ـمؼمي٦م)قمؼم . قم٤مصٛم٦م هل٤م (ُمـ اًم٘مدس)واختذت , طمٞم٨م اؾمت٘مرت ٟمقاة اًم٘مقة اًمّمٚمٞمبٞم٦م, (ومٚمسٓملم)

. اجلٜمقسمٞم٦م (ضمبؾ قم٤مُمؾ)همػم سمٕمٞمدة قمـ أـمرا  (ـمؼمي٦م)وُمٕمٚمقم أن . يمام قمرومٜم٤م, اعمحتٚمقن ىم٤مقمدة هلؿ

ضمبؾ )شمسٙم٧م قمـ اطمتالل , ُمـ ذىمٞم٦م وهمرسمٞم٦م, ٕأن اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م. قمغم أٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمرا سم٤مًمتحديد ُمتك وصؾ إًمٞمف

وُمست٘ماًل قمـ اًمسٙمقت . ُمست٘ماًل قمـ جمٛمؾ إطمداث اًمتل شمٚم٧م شم٠مؾمٞمس اعمٛمٚمٙم٦م اًمّمٚمٞمبٞم٦م, سمقصٗمف طمدصم٤ًم سم٤مرزاً  (قم٤مُمؾ

يم٤من ذم ذًمؽ إوان جمرد دمٛمع فمرذم ًمبنم  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ٕن . إٓ ٕٟمف يم٤من اُمتدادًا هّٞمٜم٤ًم طمّمؾ دون ُم٘م٤موُم٦م, ومٞمام يبدو

واضٓمروا اضٓمرارًا إمم ٟمزول شمٚمؽ اًمبٓم٤مح . اٟم٘مٚمٕمقا ومج٠مة ُمـ أوـم٤مهنؿ وُمـ طمٞم٤مهتؿ اهل٤مٟمئ٦م اعمست٘مرة. ٟم٤مزطملم ُمرقمقسملم

, ُيٖم٤مًمبقن أؾمب٤مب اًمٕمٞمش. اًمتل ٓ شُم٘م٤مس سمٛمٜم٤مزهلؿ اًمس٤مسم٘م٦م اخلّمب٦م اعمٝمٞم٠مو ًمالؾمتثامر اًمٖمٜمٞم٦م سم٤معمٞم٤مه واًمثامر, اًمٗم٘مػمة

ومْماًل قمـ أن وضع اًم٘مقى اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م قمٛمقُم٤ًم يم٤من سمٛمجٛمٚمف إذ ذاك وضع . ويٙمدطمقن اسمتٖم٤مء إؿم٤مدة سُمٜمٞمتٝم٤م

وزادت ُمـ وهـ اعمٜمٓم٘م٦م  , أٟم٤مظم٧م سمث٘مٚمٝم٤م قمغم اًمٜمٗمقس, هزيٛم٦م



21 
 

سم٤مٓؾمؽمض٤مء , ٓ هّؿ ًمف إٓ طمٗمظ ٟمٗمسف وطمٞم٤مـم٦م ؾمٚمٓم٤مٟمف, سمحٞم٨م أن طمٙم٤مم اعمٜمٓم٘م٦م ىمبع يمؾ ُمٜمٝمؿ ذم طمقزشمف. وهِم٤مؿمتٝم٤م

أي أٟمف يم٤من يٗمت٘مرإمم . وـمبٕم٤ًم يم٤من ًمذًمؽ اٟمٕمٙم٤مؾمف قمغم أهؾ اجلبؾ. طمٞمٜم٤ًم وسمدومع إشم٤موات ًمٚمٛمحتٚملم ُم٤مًٓ أو قمٞمٜم٤ًم أطمٞم٤مٟم٤مً 

ومٞمام يبدو اُمتد آطمتالل , ومٛمـ هٜم٤م. وٓ ُمٓمٛمع ًمف ذم أي ؾمٜمد ظم٤مرضمل, اعم٘مقُم٤مت اًمٜمٗمسٞم٦م واعمقضققمٞم٦م ًمٚمّمٛمقد واًم٘مت٤مل

ومٞمسجٚمقه ومٞمام ؾمّجٚمقه ُمـ شمٚمؽ إي٤مم احل٤مومٚم٦م , اًمّمٚمٞمبل إًمٞمف دزن أن ُيّمدر احلدث ُم٤م ُيٚمٗم٧م ٟمٔمر خمتٚمػ اعم١مرظملم إًمٞمف

. اًمتل يم٤من هل٤م أصمره٤م اًمٕمٔمٞمؿ ذم اعمست٘مبؾ اًم٘مري٥م واًمبٕمٞمد, سم٤مٕطمداث اجلس٤مم

وسم٤مًمتحديد إمم , وضّٛمقه همغم ممتٚمٙم٤مهتؿ (ضمبؾ قم٤مُمؾ)سمٞمَد أٟمٜم٤م ٟمٛمٚمؽ إؿم٤مرشملم شم٘مقٓن ضٛمٜم٤ًم ُمتك حلؼ اًمٗمرٟمج٦م سمٜمُّزال 

اًمسٙم٤مين اًمذي ص٤مر إًمٞمف اجلبؾ ذم , أو ؿمبف آُمتالء, ي١مظمذ ُمٜمٝمام أن إُمر مل يُٓمؾ سملم ذًمؽ آُمتالء, (اًم٘مدس)ممٚمٙم٦م 

وفمٜمقا أهنؿ ىمد ٟمجقا , وأن أهٚمف ُم٤م إن اؾمت٘مر  ؿ اعم٘م٤مم. وسملم وىمققمف ذم ىمبْم٦م اعمحتٚملم, اًمٔمرا اًمذي وصٗمٜم٤مه ومٞمام وم٤مت

يمام ومٕمؾ سمٛمـ أوىمٕمٝمؿ ؾمقء , ًمٙمـ ٓ ًمٞم٘متٚمٝمؿ. طمتك وضمدوا أٟمٗمسٝمؿ ىمد وىمٕمقا حت٧م آطمتالل, سم٠مٟمٗمسٝمؿ مم٤م يم٤مٟمقا خي٤مومقن

وؾمٜمٗمّّمؾ . سمؾ ًمٞمستحٞمٞمٝمؿ اسمتٖم٤مء اإلؾمتٗم٤مدة ُمـ ىمقة قمٛمٚمٝمؿ سمام خيدم ُمنموقمف آؾمتٞمٓم٤مين, طمٔمٝمؿ ؾم٤مسم٘م٤ًم حت٧م رمحتف

. وًمٜمبلّم أن اإلؿم٤مرشملم اعمذيمقرشملم وُمٕمٜم٤ممه٤م. اًمٙمالم قمغم ؾمٞم٤مؾم٦م اًمّمٚمٞمبٞملم ذم هذا اًمِم٠من ٓطم٘م٤مً 

. اًمّمٚمٞمبٞم٦م (اًم٘مدس)ذًمؽ احلّمـ اًمذي يم٤من ًمف ؿم٠من يمبػم ذم شم٤مريخ ممٚمٙم٦م . (شمبٜملم)ومٝمل سمٜم٤مء طمّمـ , أُم٤م اإلؿم٤مرة إومم

ويم٤من اًمٖمرض . وُم٤م شمزال ظمرائبف ىم٤مئٛم٦م وؾمط اًمبٚمدة طمتك اًمٞمقم. (ضمبؾ قم٤مُمؾ)اعمٕمرووم٦م ذم أقم٤مزم  (شمبٜملم)وهق أصؾ سمٚمدة 

 (صقر)ومْماًل قمـ اًمتْمٞمٞمؼ قمغم , وًمٞمٙمقن ٟم٘مٓم٦م ؾمٞمٓمرة قمغم ُم٤م وآه, ُمـ سمٜم٤مئف مح٤مي٦م طمدود اًمدوًم٦م اإلومرٟمجٞم٦م

وم٢من سمٜم٤مء احلّمـ شمؿ ؾمٜم٦م  (149/ذيؾ شم٤مريخ دُمِمؼ )واؾمتٜم٤مدًا إمم اعمقرخ اعمٕم٤مس اسمـ اًم٘مالٟمز ذم . وآؾمتٞمالء قمٚمٞمٝم٤م

. سمس٧م ؾمٜمقات (اًم٘مدس)أي سمٕمد ؾم٘مقط , 1105/ 499
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طمٞم٨م ي٘مقل إٟمف ذم . (10/455:اًمٙم٤مُمؾ)وهق قمز اًمديـ اسمـ إصمػم ذم . واإلؿم٤مرة اًمث٤مٟمٞم٦م وردشمٜم٤م قمـ ُم١مرخ ُمٕم٤مس أيْم٤مً 

. (صقر)ضمرت أول حم٤موًم٦م صٚمٞمبٞم٦م ًمالؾمتٞمالء قمغم , سمثامين ؾمٜمقات (اًم٘مدس)أي سمٕمد ؾم٘مقط , م1107/ 501اًمسٜم٦م 

وي٘مقل . طمتك اًمٞمقم, وهق شمؾ يرشمٗمع ىمٚمٞماًل قمـ ُمستقى اًمسٝمؾ. (أُمر سمبٜم٤مء طمّمـ قمغم شمؾ اعمٕمِمقىم٦م)وأن ُمٚمؽ اإلومرٟم٩م 

ؿم٤مد ىمٚمٕم٦م ىمرب صقر ؾمٜم٦م ( اًم٘مدس)إن اعمٚمؽ سمٚمدويـ ُمٚمؽ  (161/ شم٤مريخ احلٛمٚم٦م إمم اًم٘مدس)ومقؿمٞمف اًمِم٤مرشمري ذم 

وأن آظمتالا , وإرضمح أهن٤م هل ٟمٗمسٝم٤م اًمتل ذيمره٤م اسمـ إصمػم. (ًمتٙمبح مج٤مح أهؾ صقر)ه 511م أي 1117

ٕن ٟمص هذا . ُٓمتٜم٤مع طمّمقل شمّمحٞمػ ُمثٚمف قمغم ٟمص اسمـ إصمػم. سم٤مًمت٤مريخ طمّمؾ سمتّمحٞمػ أص٤مب ٟمص اًمِم٤مرشمري

. ُمٜمسقق طَمَدصمٞم٤ًم قمغم اًمسٜملم

ُمـ يسٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م يبسط ؾمٚمٓم٤مٟمف قمغم . دوم٤مقمٞم٦م- وُمـ اعمٕمٚمقم أن احلّمقن هل ُٟم٘م٤مط ؾمٞمٓمرة قمسٙمري٦م ذات وفمٞمٗم٦م هجقُمٞم٦م

اًمنمىمٞم٦م سم٤مشم٧م سمحٙمؿ اعمحتٚم٦م قمغم رأس اًم٘مرن اخل٤مُمس  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ومٛمـ هٜم٤م ٟمستٜمت٩م أن أقم٤مزم . ُم٤م طمقهل٤م

يمام ؾمبؼ ُمٜم٤ّم  (ـمؼمي٦م)أي ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م , وأن آطمتالل أشم٤مه ُمـ ضمٜمقسمف, (شمبٜملم)عمٙم٤من طمّمـ , احل٤مدي قمنم عمٞمالد/ًمٚمٝمجرة

, احلّمٞمٜم٦م (صقر)سملم اعمسٚمٛملم اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم ُمقىمع دوم٤مع ُمريمزه ُمديٜم٦م , أُم٤م أؾم٤مومٚمف وم٘مد سم٘مٞم٧م ُمٜمٓم٘م٦م دم٤مذب. اًم٘مقل

. يرُمل إمم آؾمتٞمالء قمغم اعمديٜم٦م. (شمبٜملم)وسملم اًمّمٚمٞمبٞملم اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم ُمقىمع هجقم ُمٜمٓمٚم٘مف ىمٚمٕم٦م 

وهق . اًمّمٚمٞمبل قمغم إرض اًمٕم٤مُمٚمٞم٦م- ٟم٘مٓم٦م اًمٍماع اإلؾمالُمل (صقر)ؾمتٙمقن , وًمزه٤مء قم٘مديـ ُمـ اًمزُم٤من, ُمـ أن

. وؾمٜمخّمص ًمف اًم٘مسـ اًمت٤مزم. ُم٤م ؾمٜمسٛمٞمف اعمرطمٚم٦م إومم ُمـ آطمتالل
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 ادرحؾة األوػ مـ االحتالل-2

(1) 

م 1124متقز518/7 مج٤مدى إومم 23وطمتك , اًمٕمسٙمري٦م ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م- ُمٜمذ سمداي٤مت دظمقل اًمّمٞمبٞملم ذم اًمّمقرة اًمسٞم٤مؾمٞم٦م

 .حمقر اًمٍماع اإلؾمالُمل اًمّمٚمٞمبل ذم اًمبالد اًمٕم٤مُمٚمّٞم٦م (صقر)يم٤مٟم٧م 

اًمتل ىمٚمٜم٤م أهن٤م متتد قمغم زه٤مء اًمٕم٘مديـ ُمـ اًمزُم٤من وأهن٤م اعمرطمٚم٦م إومم ُمـ آطمتالل , ذم ؾمبٞمؾ ومٝمؿ أطمداث هذه اًمٗمؽمة

 قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرؾمؿ صقرة ًمتقزيع اًم٘مقى اعمِمؽميم٦م ذم اًمٍماع, (ضمبؾ قم٤مُمؾ)اًمّمٚمٞمبل ل 

وذم . (قمس٘مالن)طمتك (ـمراسمٚمس)قمغم خمتٚمػ ُمدن اًمس٤مطمؾ اًمِم٤مُمل ُمـ , وإن ؿمٙمٚمّٞم٤مً , يم٤من اًمٗم٤مـمٛمٞمقن يبسٓمقن ؾمٚمٓم٤مٟم٤مً 

وذم اجلٜمقب ممٚمٙم٦م . (دُمِمؼ)ُمـ ُمريمز إُم٤مرهتؿ ذم , وؿمامًمف (اًمِم٤مم)اًمداظمؾ يم٤من إشم٤مسمٙم٦م سمٜمق سمقري حيٙمٛمقن  وؾمط 

شمدور ذم ومٚمٙمٝم٤م . قمغم اًمٓمراز اًمٗمرٟمجل اإلىمٓم٤مقمل, اًمتل اؾمت٘مر وضٕمٝم٤م قمغم أن أصبح٧م ُمٚمٙمّٞم٦م. اًمّمٚمٞمبٞم٦م (اًم٘مدس)

 .(اجلٚمٞمؾ)و (ومٚمسٓملم)جمٛمققم٦م ُمـ اإلُم٤مرات اًمت٤مسمٕم٦م هل٤م ذم 

, هق اعميض ذم شمقؾمٕمف قمٛم٘مٝمؿ آؾمؽماشمٞمجل. ذًمؽ اًمقضع اجلٞمق ؾمٞم٤مد شمرك اًمّمٚمٞمبٞملم أُم٤مم ظمٞم٤مر وطمٞمد ٓ صم٤مين ًمف

أشمٞم٦م ُمـ ىِمَبؾ اًمٗم٤مـمٛمٞملم ُمـ , اسمتٖم٤مء ايمتس٤مب ىمدرة قمغم اعمٜم٤مورة ذم وضمف احلٛمالت اعمتت٤مًمٞم٦م. سم٤مُٓمتداد طمٞمثام شم٠مشّمك هلؿ

 .وُمـ ىِمَبؾ اًمبقريلم ُمـ اًمِمامل, اجلٜمقب
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ٓ ُمٓمّؾ هل٤م , اًمّمٚمٞمبٞم٦م يم٤مٟم٧م داظمٚمٞم٦م (اًم٘مدس)هق أن ممٚمٙم٦م . ًمٙمـ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمالطمظ هٜم٤م أُمرًا خيّمص اعمالطمٔم٦م إظمػمة

وهق . وٓذي يزّوده٤م سمح٤مضمتٝم٤م اًمذائٛم٦م إمم اعم٘م٤مشمٚملم, أي أهن٤م ُم٘مٓمققم٦م آشمّم٤مل سم٤مًمٖمرب اًمذي ضم٤مءت ُمٜمف. قمغم اًمبحر

ًم٘مد يم٤من اًمبحر سم٤مًمٜمسب٦م إًمٞمٝم٤م سمٛمث٤مسم٦م اًمنمي٤من . ُمّمدره٤م اًمقطمٞمد ًمسّد اًمٜم٘مص سم٤مًمرضم٤مل اًمذيـ يس٘مٓمقن ذم اعمٕم٤مرك اعمتت٤مًمٞم٦م

. ويزّوده٤م سم٤مًمٖمذاء, اًمذي يّمٚمٝم٤م سم٤مًم٘مٚم٥م

وظمالل ؾمٜمقات ىمٚمٞمٚم٦م ٟمجحقا ذم . ًمذًمؽ وم٢مهنؿ ريّمزوا ضمٝمقدهؿ ذم اًمسٜمقات إومم قمغم إظمْم٤مع اعمدن اًمس٤مطمٚمٞم٦م

 (صٞمدا)ا  (سمػموت)صمؿ ـمراسمٚمس ا  (ومٚمسٓملم)ذم  (قمٙم٤م)ا  (ىمٞمس٤مرؾّم٦م)ا  (أرؾمقا)ا  (ي٤موم٤م)آؾمتٞمالء قمبك 

وؾمٞمٙمقن قمٚمٞمٜم٤م أ, ٟمقضّمف ضمٝمدٟم٤م . (صقر)و  (قمس٘مالن)م مل يبَؼ ذم أيدي اعمسٚمٛملم ُمٜمٝم٤م ؾمقى 1118/ 505وذم اًمسٜم٦م 

. ًمٕمالىمتف اًمقاضح٦م سم٤مًمبح٨م ذم هذه اعمرطمٚم٦م, ظمّمقص٤مً  (صقر)إمم وصػ اًمٍماع قمغم 

(2 )

ُمـ رضم٤مل وؾمالح , وًم٘مد يم٤مٟم٧م شمتٚمّ٘مك ُمٜمٝمؿ اإلُمدادات. يم٤مٟم٧م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٗم٤مـمٛمٞملم (صقر)وًم٘مد قمٚمٛمٜم٤م مم٤م ؾمٚمػ أن 

. يم٤من حمّمقرًا سمٓمريؼ اًمبحر, ًمٙمـ وصقل شمٚمؽ اإلُمدادات إمم اعمديٜم٦م اًمتل همدت قمغم طم٤مًم٦م شمِمبف احلّم٤مر اًمداذم. وُم١من

يمثػمًا ُم٤م  (صقر)ًمذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜمرى أن أهؾ . سمؾ ُمرهقٟم٦م اافمروا ُمـ ُمٜم٤مظمّٞم٦م أو قمسٙمري٦م. وهق ـمريؼ همػم ُمٞمسقرة دائامً 

ٕٟمف . (م1128- 522/1103- 497_فمٝمػم اًمديـ ـُمٖمتِٙملم سمـ سمقري  (دُمِمؼ)ادمٝمقا ذم أوىم٤مت اًمِمدة إمم أُمػم 

. أىمرب أُمراء اعمسٚمٛملم ُمٜمٝمؿ وأىمقاهؿ وأؿمجٕمٝمؿ

قمغم رأؾمٝمؿ سمٖمدويـ ُمٚمؽ , ومس٤مروا إًمٞمٝم٤م. (صقر)م امجتع اًمٗمرٟم٩م ُمـ يم٤موم٦م اًمٜمقاطمل قمغم ىمّمد 1118/ 505ذم اًمسٜم٦م 

أي زه٤مء اًمثالصملم , قمٚمّق يمؾ ُمٜمٝم٤م ؾمبٕمقن ذراقم٤مً , ويم٤مٟمقا ىمد أقمدوا صمالصم٦م أسمراج ظمِم٥م قمٔمٞمٛم٦م. (اًم٘مدس)
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أًمّم٘مقا أطمدمه٤م إمم ؾمقر . ذم يمؾ سمرج ُمٜمٝم٤م أًمػ رضمؾ. سمحٞم٨م أن َُمـ يٕمٚمقه٤م ي٘م٤مشمؾ اعمداومٕملم قمغم إؾمقار ُمقاضمٝم٦م, ُمؽماً 

. وضٛمـ قمغم ٟمٗمسف إطمراق إسمراج, سمٕمد ؿم٘مقط سمٚمده (صقر)يبدو أٟمف ممـ جل٠م إمم , (ـمراسمٚمس)وىم٤مم ؿمٞمخ ُمـ أهؾ . اًمبٚمد

وم٘م٤مشمٚمقا اًمٗمرٟم٩م إمم أن وصٚمقا إمم اًمؼمج اعُمٚمّمؼ . وُمع يمؾ رضمؾ ُمٜمٝمؿ طمزُم٦م طمٓم٥م, وأظمذ ُمٕمف أًمػ رضمؾ سم٤مًمسالح

صمؿ رُمك اًمؼمضملم أظمريـ سمسالل ُمِمتٕمٚم٦م ىمد . وم٠مًم٘مقا احلٓم٥م ُمـ ضمٝم٤مشمف وأـمٚم٘مقا ومٞمف اًمٜم٤مر وم٤مطمؽمق سمٛمـ ومٞمف. سم٤مًمسقر

. وم٠مطمرىمٝمام, ممٚمقءة سم٤محلٓم٥م اًمذي ؾم٘م٤مه سم٤مًمٜمٗمط واًمزوم٧م واًمٙمّت٤من واًمٙمؼمي٧م, أقمّده٤م

ومسػّم إًمٞمٝمؿ . صمؿ إن أهؾ اًمبٚمد وطم٤ميمٛمٝم٤م ُمـ ىِمَبؾ اًمٗم٤مـمٛمٞملم راؾمٚمقا ـُمٖمتِٙملم يستٜمجدوٟمف ويٓمٚمبقٟمف ًمُٞمسّٚمٛمقا إًمٞمف اًمبٚمد

ذم طملم يم٤من هق ُيٖمػم قمغم أُمالك . وؿم٤مريمقا أهٚمٝم٤م ذم أقمامل اًمدوم٤مع, ؿمّ٘مقا ـمري٘مٝمؿ إمم داظمؾ اعمديٜم٦م, ٟمجدة ُمـ اًمٗمرؾم٤من

وهق ُمع ذًمؽ . ي٘متؾ وحيرق ويدُّمر (صٞمدا)يمام أهم٤مر قمغم ٟمقاطمل . وي٘مٓمع ـمرق إُمدادهؿ, اًمٗمرٟم٩م ذم اًمٜمقاطمل اًم٘مريب٦م

إمم أن ي٠مس اًمٗمرٟم٩م . وم٤مؾمتامشمقا ذم اًم٘مت٤مل. سم٤مًمٙمت٥م واًمرؾم٤مئؾ اًمتل حتّثٝمؿ قمغم اًمّمؼم واًمثب٤مت (صقر)يقاصؾ أهؾ 

. وؾم٤مروا قمٜمٝم٤م سمٕمد مخس٦م أؿمٝمر ُمـ احلّم٤مر

(3 )

طمقادث / اًمٙم٤مُمؾ)يمام رواه٤م ُُمٗمّّمٚم٦م اعم١مرخ اسمـ إصمػم ومس  (صقر)شمٚمؽ هل ىمّم٦م احلّم٤مر اًمّمٚمٞمبل إول ل 

إض٤موم٦م  (178/ ذيؾ شم٤مريخ دُمِمؼ)يقرد ذم  (م1160/ 555:ت)ًمٙمـ اعم١مرخ اعمٕم٤مس محزة اسمـ اًم٘مالٟمز . (505ؾمٜم٦م

يٕمٜمل ذم اًمدوم٤مع - وأشم٧م أهؾ صقر رضّم٤مًم٦م يمثػمة ُمـ صقر وضمبؾ قم٤مُم٦م رهمبقا ذم ذًمؽ): شم٘مقل, ه٤مُم٦م قمغم رواي٦م اسمـ إصمػم

ضمبؾ )وُم٧م ٟمدري قمّٚم٦م دم٤مهؾ اسمـ إصمػم ًمدور أهؾ . (ُمع رضّم٤مًم٦م دُمِمؼ وصٚمقا إًمٞمٝمؿ وطمّمٚمقا قمٜمٝمؿ- قمـ اعمديٜم٦م

ُمع أٟمف أورد , ذم اًمدوم٤مع قمـ طمْم٤مرهتؿ (قم٤مُمؾ
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ٓٔج أػٌٝ٘ج ػٖ ىًٌٙ ك٤ٔج . ٜٓ٘ج ٓج هثً د٤ٖ ثُٖن٤ٖٚ أٝ ثاًغٌ ه٤ِالًال . صل٤ٚالس هه٤وز أهَ أ٤ٔٛز دٌغ٤ٌ 

ى ٣ًذز ثُ٘جهو ك٢ ٓوجٙو ٛيث ثُٔؤًك. ثهضذْ٘جٙ ػ٘ٚ ٌّ ٝأٗٚ ُْ ٣ٌٖ ػ٠ِ ٓج ٣٘ذـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ , ثآٌ ثُي١ ٣ق

ُؼالهضٜج دذؼٜ ٓج ٣ؤص٢ ٖٓ , ٤ُٝقضلع ثُوجًا دٜيٙ ثُٔالفظز ك٢ ىٛ٘ٚ. ٖٓ ف٤ظ ثُق٤جه ٝثُذٌثءر, ثُٔؤًك ثُقٌ

 .ٓوجٙو ثٌُضجح

(4) 

أْٜٗ ٓ٘قٞٙ , ك٢ ٓق٘ضْٜ (ًٙٞ)ًجٕ ٖٓ ف٤ٔو أعٌ ثُ٘ؾور ٝثُٔؼجٝور ثُٖؾجػز ٝثُ٘ذ٤ِز ٖٓ ٟـض٤ٌِٖ اَٛ 

ػ٠ِ ص٤ِْْ , ٝٓؼْٜ ٗجةخ ثُلج٤٤ٟٖٔ ك٤ٜج, أؽٔؼٞث أٌْٓٛ (1119ّ/  506)دقذظ أْٜٗ ك٢ ثُْ٘ز ثُضج٤ُز . عوضْٜ

ُؼٌٛ ٓج  (هٖٓن)ٝك٢ ٛيث ثُْذ٤َ ٗودٞث ًّٞالًال ْٜٓ٘ إ٠ُ , مٞكجًال ٖٓ ػٞهر ثُلٌٗؼ إ٠ُ فٚجًٛج, ثُٔو٣٘ز إ٤ُٚ

ٝدجُلؼَ ػجه ثٌٍُّٞ ٖٓ ّلجًصٚ ٝٓؼٚ صجػ ثُِٔٞى د١ًٞ دٖ ٟـض٤ٌِٖ ٝثا٤ٌٓ ْٓؼٞه . ثصلوش ػ٤ِٚ ًِٔضْٜ

ٖ ٣ُؼضٔو ػ٤ِٚ ٖٓ ثُؼْجًٌ, (دج٤ٗجُ)ٝث٤ُٚ ػ٠ِ  َٓ همِٞث ؽ٤ٔؼجًال إ٠ُ ثُٔو٣٘ز . عْ صذؼضْٜ كٌهز أًذٌ. ٝٓؼٜج 

, ًٝجٕ ٖٓ ُٗذَ ُٟـض٤ٌِٖ أٗٚ. كطجدش ٗلّْٜٞ, ٍفَٔ ثا٤ٌٓثٕ ٓؼٜٔج أٓٞثالًال ٝٓؤٗجًال دٌّْ أِٜٛج. ٝثّضوٌٝث ك٤ٜج

ٌّز ُِن٤ِلز ثُلج٢ٟٔ, ٝٛٞ ثُي١ أٙذـ ثُقجًْ ثُلؼ٢ِ ُِٔو٣٘ز د٠ٌٝ أِٜٛج ٝإٔ ال , إٔ أٌٓ دئؽٌثء ثُوػٞر ٝثُْ

ج ًجٗش ػ٤ِٚ ٖٓ هذَ ّٔ أٗج ٓج كؼِش : )هجةالًال ( ًٙٞ)ٝمجٟخ أَٛ . (182/ ى٣َ صج٣ًل هٖٓن). ٣ُـ٤ٌّ ٜٓ٘ج ٢ٕء ػ

ًٝضخ إ٠ُ . (506فٞثهط ثُْ٘ز / ٌٓآر ثَُٓجٕ )(ٝإٕ هٌْٛٔ ػوٝ ؽتضٌْ د٢ْ٘ ًٝؽج٢ُ. ٓج كؼِش إال هلل صؼج٠ُ

إٕ دـو٣ٖٝ هو ؽٔغ : ٣وٍٞ, (ثُوجٌٛر)ٝثٌُؽَ ثُو١ٞ ك٢ , ٣ٌٍٝ ثُن٤ِلز ثُلج٢ٟٔ, ثاكَٞ ثدٖ أ٤ٌٓ ثُؾ٤ٞٓ

كذجهًس دئٜٗجٛ ٖٓ أعن . ٝثُضْٔٞث ٢٘ٓ هكؼٚ ػْٜ٘, ٝإٕ أِٜٛج ثّض٘ؾوٝث د٢ ػ٤ِٚ. ٝفٖو ٍَُِ٘ٝ ػ٠ِ ًٙٞ

ٝٓض٠ َٝٙ إ٤ُٜج ٖٓ ٌٓٚ ٖٓ ٣ض٠ُٞ أٌٓٛج ٣ٝيّح ػٜ٘ج . ٝفِٚٞث ك٤ٜج, دٖٜجٓضٚ ُقٔج٣ضٜج ٝثٌُٔٓجر ػٜ٘ج

 ٝمٌٝػ ٗٞثد٢, ٝدجهًس دض٤ِْٜٔج إ٤ُٚ, ٣ٝق٤ٜٔج
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(. 182/ى٣َ صج٣ًل هٖٓن )(ٝإٗوجى ثاّطٍٞ دجُـِّز إ٤ُٜج ٝثُضو٣ٞز ُٜج, ٝأٗج أًؽٞ إٔ ال ٣َُٜٔ أٌٓٛج, ٜٓ٘ج

ٛيث أٌٓ ٝهغ ّٓ٘ج ): ًٝجٕ ٓٔج هجٍ. ٝؽجءٙ ثُؾٞثح ٖٓ ث٣ٌٍُٞ ٣ْضقْٖ ٓج كؼَ ٣ْٝضٚٞح ًأ٣ٚ ٣ٝقٔو ؿ٤ٌصٚ

ٝأٌٓ دضؾ٤َٜ ثاّطٍٞ إ٤ُٜج دجُـِّز ٝثاهٞثس ُضُذجع ٖٓ أَٛ ثُٔو٣٘ز دؤّؼجً . (أؽَٔ ٓٞهغ ٝأفْٖ ٓٞٝغ

كٌمٚش ثاّؼجً  (ًٙٞ)َٝٝٙ ثاّطًٞر ديُي ًِٚ إ٠ُ . ٝدجآٞثٍ ُضُ٘لن ك٢ ثُؼٌٌْ ٝثاؽ٘جه, ٓ٘جّذز

ُْٖ فجُٜج  (.188/ٗلْٚ)ٍٝثٍ ٟٔغ ثإلكٌٗؼ دٜج . ٝف

ٝإ٠ُ ثّضٔجصضْٜ , إىث ُؾؤٝث إ٠ُ ُٟـض٤ٌِٖ ك٢ ٓق٘ضْٜ (ًٙٞ)ًجٗش صِي ثُ٘ض٤ؾز ثُٔٔضجٍر عٌٔر ُُقْٖ صود٤ٌ أَٛ 

ٝديٍ ك٢ , ف٤ظ ٗظٌ إ٠ُ ثُِٔٚقز ثُؼ٤ِج ٤ُِِْٖٔٔ هٕٝ ّٞثٛج, ٝإ٠ُ ٗذَ ُٟـض٤ٌِٖ ٕٝؾجػضٚ. ك٢ ثُّيٝه ػٜ٘ج

ثُي١ ؽجء ٖٓ , ٝثُقو٤وز إٔ ٛيث ثُض٤ْ٘ن ثُؼل١ٞ. عْ إ٠ُ صلّْٜ ث٣ٌٍُٞ ثاكَٞ ٌُٔث٤ٓٚ. ّذ٤ِٜج أه٠ٚ ٓج ػ٘وٙ

ُْٓذن جّ ٝأٌٓثء ث٤ُِْٖٔٔ ك٢ صِي , إٓالء ثًٌُٞٝر ٝهٕٝ صلجْٛ  ٌّ ًضجٕ ظجٌٛر ثّضغ٘جة٤ز ؽوثًال ك٢ ػالهجس ف

 .إٔ صٚٔو إفوٟ ػٌٖر ّ٘ز أمٌٟ (ًُٚٞ)ثُلضٌر ثُؼ٤ٚذز ٛٞ ثُي١ أصجؿ ٍ 

(5) 

, ثُقٌْ ك٤ٜج ُِلج٤٤ٟٖٔ ٗظ٣ٌجًال : دٔٞؽذٜج مالٍ صِي ثُٔور ِٓضذْز ؽوثًال  (ًٙٞ)ُٝوو ًجٗش ث٤ُٚـز ثُض٢ ُفٌٔش 

دجٌُؿْ , ٝٓغ ىُي كئٕ ثّضٌٔثًٛج ٍٛجء ثُؼٌٖ ّ٘ٞثس إٓجًر ٙجههز ػ٠ِ ٗؾجفٜج. ػ٤ِٔجًال  (هٖٓن)ٌُٝ٘ٚ ا٤ٌٓ 

٣٘ضظٌٕٝ , ثُي٣ٖ ظِّٞث ٓضٌد٤ٖٚ. ٖٓ ًَ ثُٔوج٤٣ِ كٞالًال ػٖ أٜٗج ٗؾقش ك٢ فٔج٣ضٜج ٖٓ أٟٔجع ث٤ُِٚذ٤٤ٖ

 .ثُلٌٙز ثُٔالةٔز ُٔؼجٝهر فٚجًٛج

ّ إٓجًر أ٠ُٝ ػ٠ِ ث٤ٜٗجً أٌٓ ثُٔو٣٘ز ّٝوٟٜٞج د٤و 516/1122ُٝوو ؽجء ث٤ٜٗجً صِي ث٤ُٚـز ك٢ ثُْ٘ز 

فَٔ هجةوٛج صؼ٤ِٔجس ٣ٌّز دجُوذٜ ػ٠ِ . كل٢ صِي ثُْ٘ز ِٝٙش إ٤ُٜج ػٔجًر دق٣ٌز كج٤ٟٔز ًذ٤ٌر. ث٤ُِٚذ٤٤ٖ

 .ثا٤ٌٓ ْٓؼٞه
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. فض٠ ثػضوِٚ ٝثّض٠ُٞ ػ٠ِ ثُذِو, ثُي١ ٓج إٕ ٙؼو إ٠ُ ًٌٓخ هجةو ثُؼٔجًر ُِْالّ ػ٤ِغ. ٗجةخ ُٟـض٤ٌِٖ ك٤ٜج

ٝإٔ ٌٕجٟٝ أِٜٛج صضجدؼش . ٝثػضيًس ثُِْطز ثُلج٤ٟٔز ػٖ ٛيث ثُضود٤ٌ دؤٕ ثا٤ٌٓ دوأ ٢ْ٣ء ث٤ٌُْر ك٢ ثٌُػ٤ز

ٝٛٞ ثُي١ ػٌك٘ج هذَ ه٤َِ هًٝٙ  (1130ّ- 1101/ 525- 49)إ٠ُ ثُن٤ِلز ثُلج٢ٟٔ ث٥ٌٓ دؤفٌجّ هللا 

ثُي١ ٗوِ٘ج ػ٘ٚ , ٝثُؾو٣ٌ دجُيًٌ إٔ ثُٔؤًك ثُوال٢ْٗ. ثاّج٢ّ ك٢ صغذ٤ش ثُِْطز ك٤ٜج ٝكوجًال ُٔج كؼِٚ ُٟـض٤ٌِٖ

, ّٝٞء ثُضود٤ٌ ك٤ٜج-  ٣ؼ٢٘ ثا٤ٌٓ ّؼٞه–ًٝجٗش ػجهذز مٌٝؽٚ ٜٓ٘ج ): ٣نضْ ًالٓٚ ٛ٘جٍ دجُوٍٞ, ٛيث ثُن٤ٌ

 (.207/أ٣ٞجًال  )(مٌٝؽٜج إ٠ُ ثإلكٌٗؼ ٝفُٜٚٞج ك٢ ٌِْٜٓ

(6) 

 (ثُووُ)ث٢ُٙٞ ػ٠ِ ٌِٓٔز , ؽجء عٌٔر ُضقجُق ه١ٞ ؽوثًال د٤ٖ ٤ُْٝ ه١ دًٍٞ (ًٙٞ)ٌُٖ ثُقو٤وز إٔ ّوٟٞ 

ٝد٤ٖ , ٤ٗ1123ّْجٕ 517/18 ٙلٌ 20ثُي١ ٝهغ ك٢ أٌّ ث٤ُِْٖٔٔ دضج٣ًل , ك٢ ؿ٤جح ٌِٜٓج دِو٣ًٖٝ ثُغج٢ٗ

٣ؼو عالعٔجةز , ًٝجٕ ٛؤالء هو ؽجءٝث إ٠ُ ثُٔ٘طوز دؤّطٍٞ دق١ٌ ًذ٤ٌ. (ثُذ٘وه٤ز)ْٗذز إ٠ُ ٓو٣٘ز , ثُذ٘جههز

 .صّقًٌْٜ ٕٜٞر ثُٖٔجًًز ك٢ ثٌُٔجّخ ٝثُضؾجًر ك٢ ثٌُٖم. صقَٔ مْٔز ػٌٖ أُق ٓوجصَ, ّل٤٘ز

ف٤ظ ٗؾقٞث ك٢ صو٤ٌٓ ثاّطٍٞ ثُلج٢ٟٔ  (ػْوالٕ)ًجٕ أٍٝ ٓج كؼِٚ ثُذ٘جههز صٞؽ٤ٚ ؽَء ٖٓ أّطُْٜٞ إ٠ُ 

ٌثد٠ ك٢ ٤ٓ٘جةٜج ُٔ  (ثُؼ٣ٌٔ)فض٠  (٤ّ٘جء)ٝ  (كِْط٤ٖ)ٝدؼو ىُي دوأٝث ثُـجًثس ػ٠ِ ثُٖٞثٟب ثُؾ٘ٞد٤ز ٍ . ثُ

 .ٝديُي ٝٔ٘ٞث ُوٞصْٜ ثُذق٣ٌز ٤ّطٌر ًجِٓز ػ٠ِ ثُذقٌ هٕٝ ٓ٘جٍع (ٌٓٚ)دجح 

ٖٝٔ ثُذ٘جههز د٘ض٤ؾضٜج اٗلْْٜ عٔ٘جًال ػ٣ٌٌْجًال ُِْٔجػور ثُؼ٣ٌٌْز , دؼو ٓلجٝٝجس ٣ِٟٞز د٤ٖ ٌٟك٢ ثُضقجُق

 ٌٕػش, ثُض٢ ٤ّووٜٓٞٗج ٤ُِِٚذ٤٤ٖ
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٤ٌّّٝ إ٤ُٜج ٤ٌٓر . ّٝجًع ُٟـض٤ٌِٖ إ٠ُ إٓوثهٛج دؼٌٌْ. دٌثًال ٝدقٌثًال  (ًٙٞ)ؽ٤ٔغ ثُوٟٞ ث٤ُِٚذ٤ز ك٢ فٚجً 

هٚ ك٤ْٜ ٌّ دٜٔجؽٔز , ٓقجٝالًال ثُٞـ٠ ػ٠ِ ث٤ُٚذ٤٤ٖ. (دج٤ٗجُ)ٝمٌػ د٘لْٚ ػ٠ِ ًأُ ؽ٤ٖٚ إ٠ُ . ٝٓجالًال ك

هذَ عالط ػٌٖر ّ٘ز ًٔج مٌؽش هٞر ٖٓ , ًٔج كؼَ ك٢ ثُ٘ٞدز ثُْجدوز, ٝهطغ ٌٟم إٓوثهْٛ, ٓنضِق ٌٓثًَْٛ

دؼو إؿالم ًجكز ثادٞثح , (ًٙٞ)ػ٠ْ إٔ صُنلق ثُٞـ٠ ػ٠ِ  (ثُووُ)ٝفجُٝش ثَُفق دجصؾجٙ  (ػْوالٕ)

 .أٝ إ٠ُ ثُٞـ٠ ػ٠ِ ثُوٟٞ ثُٔجؽٔز, ثُض٢ ٣ٌٖٔ ص٘لي ٜٓ٘ج ثُوٟٞ ثإلّال٤ٓز إ٠ُ ٗؾوصٜج

فٚجٗز ٟذ٤ؼ٤ّز ٖٓ أ,ٛج ٕذٚ ؽ٣ٌَر ال ٣ِٜٚج ثُذٌ إال ٌٓٔ , ٓو٣٘ز ك٢ ثُـج٣ز ٖٓ ثُقٚجٗز (ًٙٞ)ًجٗش 

ٌُٖ ثُوٟٞ . دٔج ٕجهٝٙ ٖٓ أّٞثً ػج٤ُز ٓض٤٘ز, أ٤ُٝلش إ٤ُٜج فٚجٗز ٓٔج صٞثُش ػ٠ِ ٙ٘ؼٚ أ٣و١ ثُ٘جُ. ٤ٝن

ّٝتْ أِٜٛج . كوِّش ثاهٞثس.... ٝإٌٔف أِٜٛج ػ٠ِ ثُٜالى. ٝصٔجهس ثا٣جّ). ثُض٢ ثؽضٔؼش ػ٤ِٜج ًجٗش ػظ٤ٔز

ٝأم٤ٌثًال ُْ ٣ؾو ُٟـض٤ٌِٖ دوثًال ٖٓ ثُؼَٔ ػ٠ِ إٗوجى . (518ٙفٞثهط ثُْ٘ز / إدٖ ثاع٤ٌ )(ٝٝؼلش ٗلّْٜٞ, ثُوضجٍ

كٌثِّْٜ ٝصوًٌ ثآٌ ػ٠ِ . ًٔج كؼَ ث٤ُِٚذ٤ٕٞ ؿ٤ٌ ٌٓر. ٝم٢ٖ إٔ صْو٠ فٌدجًال ٣ُٝذجه أِٜٛج. ٓج ٣ٌٖٔ إٗوجىٙ

ٖ دٜج ٖٓ ثُؾ٘و ٝثٌُػ٤ز ٖٓ ثُنٌٝػ ٜٓ٘ج دٔج ٣ووًٕٝ ػ٤ِٚ ٖٓ أٓٞثُْٜ . إٔ صُِْْ إ٤ُْٜ َٓ ػ٠ِ إٔ ٣ٌُٔ٘ٞث 

س ثُوجػور ػ٠ِ ىُي). ًٝؽجُْٜ ٍؿ٤ٌٛج ٌّ ٝصلٌهٞث ك٢ , ٝكجًهٚ أِٛٚ. ٌِٝٓٚ ثإلكٌٗؼ. ٝكُضقش أدٞثح ثُذِو. كجّضو

ٝهو صٌى (. ثُٔٚوً ٗلْٚ )(ُْٝ ٣ؼٌٛ ثإلكٌٗؼ افو ْٜٓ٘. ثُذاله ٝفِٔٞث ٓج أٟجهٞث ٝصًٌٞث ٓج ػؾَٝث ػ٘ٚ

ًال ُِٖٜٔو ف٤ظ هجٍ . كٞهق دئٍثء ثإلكٌٗؼ, دؼٌٌْٙ- ٣ؼ٢٘ ُٟـض٤ٌِٖ- ؽجا ثاصجدي: ُ٘ج أدٞ ثُٔقجّٖ ٝٙلجًال ف٤ّج

ثُ٘ؾّٞ  )(ُْٝ ٣ؼٌٛ ُْٜ أفو. ٝٙجًٝث ٙل٤ٖ ٝمٌػ أَٛ ثُذِو ٣ٌٕٔٝ د٤ٖ ثُٚل٤ٖ. ٝٝهلٞث دئٍثةٚ

 (.5/183:ثَُثٌٛر

 ًٝجٕ ّوٟٜٞج ٝٛ٘جًال ػظ٤ٔجًال . دؼو ٙٔٞه ٓؾ٤و (ًٙٞ)ٌٛيث ّوطش 
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ؽذَ )كئٗٚ دْوٟٜٞج ؿوث , ٝدجُْ٘ذز ُٔ٘ظًٞٗج ك٢ ٛيث ثُذـ. أ٤ُٝق إ٠ُ ٓج ًجٗٞث ػ٤ِٚ ٖٓ ٖٝٛ, ػ٠ِ ث٤ُِْٖٔٔ

ٌُ٘٘ج ُٖ . ٝديُي ٣نٌػ دقغ٘ج ٖٓ ٌٓفِز ٤ُومَ ٌٓفِز ؽو٣ور . ًٔج ِّق ٓ٘ج ثُوٍٞ, ًِٚ صقش ثالفضالٍ (ػجَٓ

ؽذَ )ٝٝٔ٘جًال فج٢ٓ ٓج دو٢ فٌثًال ٖٓ  (ًٙٞ)ٗـجهً ٛيٙ ثٌُٔفِز هٕٝ إٔ ٗ٘ٞٙ دجٌُؽَ ثٌُذ٤ٌ ثُي١ ظَ فج٢ٓ 

ف٤ٖ ًجٗٞث ٓؼِو٤ٖ د٤ٖ ثُق٣ٌز , ًٝجٕ ثُْ٘و ثُنجًؽ٢ ثُٞف٤و ُٜج ُٝٚ. ٤ِٟز أًدؼز ػٌٖ ػجٓجًال  (ػجَٓ

ٝدج٤ُْجّز ثُق٤ٌٔز , ٛٞ ىث أٝثٕ ثُض٣ٞ٘ٚ دٜيث ثٌُؽَ ثُ٘ذ٤َ. أػ٢٘ ثاصجدي ُٟـض٤ٌِٖ دٖ د١ًٞ. ٝثالفضالٍ

٤ْ٤ٛٝجّز ٓ٘قش . (522/1103/1128ّ- 397) (هٖٓن)ٝثُٖؾجػز ثُض٢ ّجً ػ٤ِٜج ٤ِٟز ٓور فٌٔٚ إلٓجًر 

, ُْٝ ٣ْٔـ ُالمضالف ثُٔيٛذ٢ إٔ ٣ُلٌم ثُٚق. ٗجظٌثًال إ٠ُ ثُِٔٚقز ثُؼ٤ِج. ثا٣ُٞٝز ثُٔطِوز ُؾٜجه ثاػوثء

٤ٌّ أػالّ : ثُيٛذ٢)ثُي١ ٣٘ذـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ أكَٞ فجٍ ٖٓ ثُضٌثٗ ك٢ صِي ثا٣جّ ثُٖوثه 

ه ك٢ . ثُي٣ٖ ٓقٞٞٙ عوضْٜ( ؽذَ ػجَٓ)ًٝجٕ ػ٠ِ ٝكجم صجّ ٓغ أَٛ . (20- 19/518:ثُ٘ذالء ٌّ كٌؤٗٚ ٟضتٌ ٣ـ

ػ٠ِ , إ٠ُ ؽ٘خ أدطجٍ ٛجص٤ي ثا٣جّ, ًٝدٔج ُيُي ُفٌّ ٖٓ إٔ ٣قضَ ثُٔٞهغ ثُي١ ٣ْضقوٚ ك٢ ثُضج٣ًل. ؿ٤ٌ ٌّدٚ

 .ٓنضِق هًؽجصْٜ ٖٓ ف٤ظ ثُذطُٞز

 

 

_______________________ 
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 انًشحهح انثاَيح -3

(1) 

 ٝك٤ٜج ًجٕ ثالفضالٍ .ػ٠ِ مِٔ ّٝض٢٘ ّ٘ز (ؽذَ ػجَٓ)صٔضو ثٌُٔفِز ثُغج٣ز ٖٓ ٌٓثفَ ثالفضالٍ ث٤ُِٚذ٢ ٍ 

/ 518ّ٘ز  (ًٙٞ)ٝهو ثصنيٗج ك٢ ٓ٘ـ ٙلز ثٌُٔفِز ٓو٤جّجًال ّوٟٞ . ْٝٓضوٌ ٤ّج٤ّجًال , ٕذٚ صجّ ؽـٌثك٤جًال 

ٝصٍََُ ثالفضالٍ , ثُي١ ّٕ٘ٚ ثُِْٕٔٔٞ ػ٠ِ ثُٔقض٤ِّٖ ك٤ٚ, فض٠ ظًٜٞ صذج٤ٌٕ ٗؾجؿ ثُٜؾّٞ ثُٔٞجه, 1124ّ

ك٢ ثُْ٘ز , (إًٔٗٞ)ٝ  (صذ٤ٖ٘)ٛٔج فٚ٘ج , دضق٣ٌٌ ف٤ٖ٘ٚ أّج٤٤ّٖ ٖٓ ثُقٕٚٞ ثُض٢ ٕجهٛج ث٤ُِٚذ٤ٕٞ

دجُْ٘ذز ُِٔؤًك ثُي١ ٣ضضذّغ ثافوثط , ًٝجٗش صِي ثُلضٌر ٤ٌّّٗٞز صٔجٓجًال . ػ٠ِ ٣و ٙالؿ ثُو٣ٖ, 583/1187ّ

ك٢ ثٌُضخ ثُض٢ ٌٗؽغ إ٤ُٜج ك٢ ثُضؤ٣ًل , (ؽذَ ػجَٓ)إ٠ُ هًؽز أٗي ال صؾو مالُٜج أ١ ىًٌ ٍ . ىثس ثاعٌ

ٍ ثُقو٣ظ ػٜ٘ج إ٠ُ ٝٙق ف٤جر ثُ٘جُ ك٢ ثُؾذَ . ٖٓ أٜٓجس ٝأدقجط, ُِقًٌز ث٤ُِٚذ٤ز ّٞ ُٝيُي كئٗ٘ج ّ٘ق

ػ٠ِ ثاهَ ٣ْ٘قخ ػ٠ِ ٓج ٛٞ , إٔ دؼٜ ٓج ّ٘وُٞٚ ك٢ ٛيث, ًٝدٔج ًجٕ ٖٓ ثُـ٢٘ ػٖ ثُذ٤جٕ. صقش ثالفضالٍ

ٝإ٠ُ ثُلضٌر ثُغجُغز ثُض٢ ّ٘لٌؽ ُٜج دؼو , إ٠ُ ثُلضٌر ثا٠ُٝ ثُض٢ صؾجٍٝٗج ثُقو٣ظ ك٤ٜج, أّٝغ ٖٓ صِي ثُلضٌر

ٌّجٕ ٤ِٟز كضٌر ثالفضالٍ دٌجكز ٌٓثفِٚ, ك٤ٔج ٣ذوٝ, ىُي إ ثُٔقض٤ِّٖ ُْ ٣ذّوُٞث ٖٓ ٤ّجّضْٜ. ه٤َِ دَ . صؾجٙ ثُْ

 .ٓٔج ّ٘ذ٤ّ٘ٚ ٝٗذ٤ّٖ أّذجدٚ ك٢ ثُلوٌر ثُضج٤ُز. ّجًٝث ػ٠ِ ٜٗؼ ٝثفو
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(2) 

ٌّٕٝٞ ػ٤ِٜج . ُْٝ صٌٖ أدوثًال فًٌز ؿَٝ. ًجٗش ثُقًٌز ث٤ُِٚذ٤ز فًٌز ثّض٤طجٕ ٗظٌ هجهصٜج ٝثُٔق

إ٠ُ ٓج ٣ٌٖٔ إٔ صؼٞه ػ٤ِْٜ ٖٓ ٓٚجُـ ٤ّج٤ّز ٝٓجه٣ز , ٖٓ أٌٓثء ًٝؽجٍ ٤ًْ٘ز ٝصّؾجً, ٝثُْٔجػوٕٝ ك٤ٜج

ٖ ٣ذـ٢ ثُضنِ٘ ٖٓ ف٤جصٚ ثُذجةْز, كوو ًجٕ ٖٓ ثُِٚٞٗ ٝثُٔؾ٤ٌٖٓ, أٓج ػو٣و ؽ٤ٖٜج. هثةٔز َٓ  ًَٝ ,

فْخ ك٤ٌٕٞٙ ثُٖجًص١ٌ  (ٕؼخ هللا)إ٠ُ ؽجٗخ ثُٔضو٤٘٣ٖ . ٝثُذقظ ػٖ كٌٙز ؽو٣ور ُق٤جر ه٣ٞ٤ٗز أًغٌ ّؼجهر

ٌّٕٝٞ, (81/صج٣ًل ثُقِٔز إ٠ُ ثُووُ )ك٢ ًضجدٚ  ٝثُض٢ . ثُي٣ٖ ثٓضألس ٗلّْٜٞ دجاٝج٤َُ ثُض٢ إٔجػٜج ثُٔق

ًس ُْٜ ثُقٌح ٝو ث٤ُِْٖٔٔ أهٌح ٣ٌٟن إ٠ُ ّؼجهر ثام٣ٌٝز ّٞ ٝهو ًجٕ ًَ أُٝتي فج٣ٌٖٝ ك٢ ىٖٛ . ٙ

ك٢ ٓؾٔغ , (1099ّ- 1088/ 492- 481)ثُذجدج أًٝدجٕ ثُغج٢ٗ , ٗطن دٚ ًذ٤ٌْٛ. ثُي٣ٖ إٔؼِٞث ثُقٌح

هع أُٝتي ثُي٣ٖ ): ٖٓ ًِٔجس ًجٕ ُٜج ٝهغ ثُطِوز ثا٠ُٝ ك٢ فٌح ٟجُش ٓجةض٢ ّ٘ز, ف٤ظ هجٍ (٤ًٌِٓٞٗش)

. دقٌح صذوأ ٝال ص٘ض٢ٜ إال دجٌُ٘ٚ, ٣َفلٕٞ ػ٠ِ ثٌُلّجً, ثػضجهٝث ػ٠ِ فٌٝدْٜ ثُنجٙز دط٤ٔ ػ٠ِ ثُٔؤ٤ٖ٘ٓ

 (.36/صج٣ًل ثُقِٔز إ٠ُ ثُووُ)٤ُٝٚذـ أُٝتي ثُي٣ٖ ٟجٍ ًْٜٞٗ ُٚٞٙجًال ؽ٘ٞهثًال ٤ُِْٔـ 

, صق٣ٌٞجًال ٝػو٣وثًال ُٝػور, إٕ ٓٚجُـ ٝٗٞثٍع ًَ ثُي٣ٖ ّجٛٔٞث ك٢ ثُقٌح: ٗقِ٘ ٖٓ ٛيث ثُؼٌٛ إ٠ُ ثُوٍٞ

أ١ ٓج ٤ْٔٗٚ ث٤ُّٞ دجالّضؼٔجً . ٛٞ ثٗضَثع ثاًٛ ٖٓ أٙقجدٜج دوٚو ثُضّٟٖٞ ك٤ٜج, ثُضوش ػ٘و ٓطِخ ًة٤ِ

ٌّْ ُ٘ج ثُوْٞر ثُُٜٔٞز ثُض٢ ػَٞٓ دٜج ثُٔو٤ّٕٗٞ ك٢ دوث٣ز , دوضِْٜ أٝ دؤٌّْٛ ٝد٤ؼْٜ ػذ٤وثّ . ثالّض٤طج٢ٗ ٝٛيث ٣ُل

 إٓج دوٚو. ثُؼ٤ِٔجس ثُؼ٣ٌٌْز مٚٞٙجًال 
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طمٞم٨م . ظمّمقص٤ًم طملم ؾم٘مقط اعمرايمز اًمسٙمٜمٞم٦م اًمٙمؼمى. شم٤مريملم يمؾ رء ـُمٕمٛم٦م ًمٚمٖمزاة, إومٜم٤مئٝمؿ أو إرهم٤مُمٝمؿ قمغم اهلرب

شم٤مريخ احلٛمٚم٦م ) (اًم٘مدس)يمام طمدث ذم . ُي٘متؾ ومٞمٝم٤م قمنمات إًمقا دون متٞمٞمز, يم٤مٟمقا يٕمٛمدون إمم شمٜمٔمٞمؿ ُمذاسمح ُمٝمقًم٦م

(. 68/ شم٤مريخ اجلٛمٚم٦م إمم اًم٘مدس( )ُمٕمرة اًمٜمٕمامن)وذم  (75/إمم اًم٘مدس

. ٓ همٜمك هل٤م وهلؿ قمّٛمـ يٕمٛمره٤م ويستٜمبط ظمػماهت٤م, وهمدا اًمٖمرسم٤مء أصح٤مب إرض, ًمٙمـ رسقم٤من ُم٤م دار اًمزُم٤من دورشمف

واًم٘مّٚم٦م اًمتل سم٘مٞم٧م يم٤من . ُمٚمٙم٤ًم ًمٚمٛمسٞمحٞملم (اًم٘مدس)وأصبح٧م , ظمّمقص٤ًم وأن ايمثر َُمـ ؿم٤مرك ذم احلٛمٚم٦م إمم هم٤ميتٝم٤م

, ومْماًل قمـ أهن٤م يم٤مٟم٧م ذم طم٤مًم٦م شمٜم٤مىمص ُمستٛمر. قمٚمٞمٝم٤م أن شمتٗمّرغ حلامي٦م اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمقاؾمٕم٦م اًمتل يمسبتٝم٤م ذم اًمّّمدُم٦م إومم

. سمسب٥م اًم٘متغم اًمذيـ يس٘مٓمقن ذم اًمٖمزوات واًمٖمزوات اعمْم٤مدة اعمستٛمرة سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمسٚمٛملم

ىمقاُمٝم٤م اؾمتحٞم٤مؤهؿ وشمريمٝمؿ . ُمـ هٜم٤م يالطمظ اًمب٤مطم٨م اعمتتّبع  شمبّدًٓ ضمذري٤ًم ذم ؾمٞم٤مؾم٦م اًمّمٚمٞمبٞملم ٟمحق اًمسٙم٤من إصٚمٞملم

. ووم٘م٤ًم ًمّمٞمٖم٦م ؾمٜم٘مقل ُم٤م ٟمٕمرومف قمٜمٝم٤م قمغم اًمتقّ , يٕمٛمٚمقن ذم إرض

(3 )

اًمّّمٞمغ , سمٕمد اؾمت٘مرارهؿ ومٞمف, ٟمحـ ٟمٕمرا قمغم وضمف اإلمج٤مل أن اًمّمٚمٞمبٞملم اعمحتّٚملم ٟم٘مٚمقا إمم ممتٚمٙم٤مهتؿ اجلديدة ذم اًمنمق

وذم رأس ذًمؽ . ُمقـمـ أهمٚمبٝمؿ (ومرٟمس٦م)ظمّمقص٤ًم ذم . آضمتامقمٞم٦م واًمسٞم٤مؾمٞم٦م اعم٠مًمقوم٦م ًمدهيؿ واعمٕمٛمقل  ٤م ذم سمالدهؿ

هٙمذا وم٢من إؾمٞم٤مد اجلدد ًمألرايض اعمٛمٚمقيم٦م . اًمٖمرسمّٞم٦م (أوروسم٤م)اًمذي يم٤من أسمرز ُم٤م ذم اًمٜمٓم٤مم آضمتامقمل ذم , ٟمٔم٤مم اًم٘مٜم٤مٟم٦م

اًمٜمٔمؿ : ـمرظم٤من). يٛمٚمٙمٝمؿ قمٛمٚمّٞم٤م ُم٤مًمؽ إرض, سم٤مًمٗمتح ضمٕمٚمق اًمٗمالطملم اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمٞمِمقن ذم اًم٘مرى واعمزارع أىمٜم٤مٟم٤مً 

ويٜم٘مؾ قم٤مؿمقر  (33- 132/ اًمّمٚمبٞمقن ذم اًمنمق:  وزاظم٤مروا58/ آىمٓم٤مقمٞم٦م ذم اًمنمق إوؾمط
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ش ػ٠ِ إٔ ( ثُووُ)إٔ هٞث٤ٖٗ ٌِٓٔز , ػٖ ٓٚوً ؿٌد٢ (495/ك٢ ثُقًٌز ث٤ُِٚذ٤ز  ّٚ ثُؼذ٤و )ث٤ُِٚذ٤ز ٗ

 .(ٝإٔ ٤ُِّْو إٔ ٣لؼَ ٓج ٣ٖجء دؼذ٤وٙ. ٝثُلالف٤ٖ ٝثاٌّٟ ًجُٔٞث٢ٕ ٣نٞؼٕٞ ُوجٕٗٞ ثُذ٤غ ٝثٌُٖثء

صقش ثالفضالٍ ًجٗش ٓنضِلز ك٢  (ؽذَ ػجَٓ)ٝٓج ٖٓ ّذخ ٣وػٞٗج ُِوٍٞ دؤٕ ثاٝٝجع ثُض٢ ػجٓ ك٤ٜج أَٛ 

 .دؤ١ ٓؼ٠٘ ٖٓ ٓؼج٢ٗ ثالمضالف, ٛيث

ُش ٖٓ فجٍ إ٠ُ فجٍ, ٛٞىث ٓج ٗؼٌكٚ ػٖ ٤ّجّز ث٤ُٚذ٤٤ٖ ػٔٞٓجًال ٗقٞ ثُٔو٤٤ٖٗ ث٤ُِْٖٔٔ ّٞ . ٤ًٝق ُٝٔجىث صق

 ,مٚٞٙجًال  (ؽذَ ػجَٓ)ٝٛجٛ٘ج صل٤َٚ ٣ضؼِّن دؤَٛ 

(4) 

ٗؾوٙ ػ٘و ثدٖ ؽذ٤ٌ ٓقٔو دٖ , صقش ثالفضالٍ (ؽذَ ػجَٓ)دٞٙق فذجر أَٛ . ثُ٘٘ ثُٞف٤و ثُي١ َٝٙ إ٤ُ٘ج

دجصؾجٙ ( ٤ٖٗٞٛ)ٝٛٞ ًجٕ هو ثؽضجٍٙ ٖٓ , ك٢ ًفِضٚ ث٤ٌُٜٖر (/1217- 1144/ 614ٙ- 539)أفٔو ثٌُ٘ج٢ٗ 

ج)ثُْجفَ ػ٘و  ٌّ أ١ ك٢ . ّ ٜٝٗجًثإلع٤ٖ٘ ثُضج1183٢ُ أ٣ٍِٞ 579ٙ/15ؽٔجهٟ ث٥مٌر 7ٓج د٤ٖ ٜٗجً ثُْذش  (ػ

. ٝثّضوٌثً ثالفضالٍ ث٤ُِٚذ٢ ك٤ٚ دئهفوٟ ّٝض٤ٖ ّ٘ز ه٣ٌٔز (ًٙٞ)ٝىُي دؼو ّوٟٞ . ٤ٓٞ٣ٖ ٝدؼٜ ٣ّٞ

 .ٝٛج ٗقٖ ٗغذش ٓٞٝغ ثُقجؽز ٓ٘ٚ. ٝٓغ ىُي كئٕ ٓج ّّؾِٚ ع٤ٖٔ ؽوثًال ٖٓ ف٤ظ كٌثهصٚ

 :هجٍ

دٔوٌدز ٖٓ فٖٚ , ػ٢ّٖ ٣ّٞ ثُْذش ثُٔيًًٞ إ٠ُ ه٣ٌز صُؼٌف دج٤ُّْٔز- أ١ ػٖ دج٤ٗجُ- كٌفِ٘ج ػٜ٘ج). . . . 

َقٌثًال . كٌجٕ ٓذ٤ض٘ج دٜج-  ٣ؼ٢٘ فٖٚ ٤ٖٗٞٛ- ثإلكٌٗؼ ثُٔيًًٞ  َّ ٝثؽضَٗج ك٢ ٣ٌٟو٘ج د٤ٖ . عْ ًفِ٘ج ٣ّٞ ثافو 

ْٗو, ٤ٖٗٞٛ ٝصذ٤ٖ٘ دٞثٍه ِٓضق الٕؾٌ ٌّ . صِضو٢ فجكضجٙ. ًؤٗٚ ثُن٘وم ثُْق٤ن ثُٜٟٔٞ, دؼ٤و ثُؼٔن. ٝأًغٌ ٕؾٌٙ ثُ

ال ٓ٘ؾ٠ ٝال ٓؾجٍ ُْجٌُٚ ٖٓ ٣و . ُٞ ُٝؾضٚ ثُؼْجًٌ ُـجدش ك٤ٚ. ٣ُؼٌف دجاّطذَ. ٣ٝضؼِّن دجُْٔجء أػالٙ

 .ثُطجُخ ك٤ٚ
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ٝثٗض٤ٜ٘ج إ٠ُ ًَ . كؤؽَٗجٙ ٤ٖٓٝ٘ج ػ٘ٚ ٤ْ٣ٌثًال . كؼؾذ٘ج ٖٓ أٌٓ ىُي ثٌُٔجٕ. ثُٜٔذ٠ ٝثُطِغ إ٤ُٚ ػوذضجٕ ًؤهصج 

ٝٙجفذضٚ م٣ٌَ٘ر صُؼٌف . ٝٛٞ ٓٞٝغ ص٤ٌِٔ ثُوٞثكَ. فٖٚ ًذ٤ٌ ٖٓ فٕٚٞ ثإلكٌٗؼ ٣ُؼٌف دضذ٤ٖ٘

ٌّز, دجٌُِٔز ّّ ثُِٔي ثُن٣ٌَ٘ ٙجفخ ػ ٌِّ ثُ٘جُ ص٤ٌْٔجًال . كٌجٕ ٓذ٤ض٘ج أّلَ ىُي ثُقٖٚ. هٌٓٛج هللا, ٢ٛٝ أ ُٓ ٝ

ُْٓضٞك٠  .(ٝث٣ٌُٞذز ك٤ٚ ه٣٘جً ٝه٤ٌثٟ ٖٓ ثُوٗج٤ٌٗ ث٣ًُٞٚز. ؿ٤ٌ 

َقٌ ٣ّٞ ثالع٤ٖ٘, هٌٓٛج هللا, ًٝفِ٘ج ٖٓ صذ٤ٖ٘) جٜٗج . ٣ٌٟٝو٘ج ًِٚ ػ٠ِ ٤ٝجع ٓضِٚز ٝػٔجةٌ ٓ٘ضظٔز. َّ ٌّ ّ

ٝىُي أْٜٗ ٣ؤهٕٝ ُْٜ ٗٚق ثُـِّز ػ٘و . ٗؼٞى دجهلل ٖٓ ثُلض٘ز. ْٝٛ ٓغ ثإلكٌٗؼ ػ٠ِ فجٍ صٌك٤ٚ. ًِْٜ ِْٕٓٔٞ

ٜج ّٔ ُْٜٝ ػ٠ِ عٌٔ ثُٖؾٌ . ٝال ٣ؼضٌٕٝٞ ك٢ ؿ٤ٌ ىُي. ٝؽ٣َز ػ٠ِ ًَ ًأُ ه٣٘جً ٝمْٔز هٌث٠٣ً. أٝثٕ ٝ

ًَٝ ٓج دؤ٣و١ ثإلكٌٗؼ ٖٓ ثُٔوٕ . ٝؽ٤ٔغ أفٞثُْٜ ٓضًٌٝز ُْٜ. ْٝٓجًْٜ٘ دؤ٣و٣ْٜ. ٣ٌٝذز مل٤لز ٣ؤهٜٝٗج أ٣ٞجًال 

ٝهو إٌٔدش ثُلض٘ز هِٞح . ٢ٛٝ ثُوٌُٟ ٝث٤ُٞجع, ًّجص٤وْٜ ًِٜج ٤ُِِْٖٔٔ: دْجفَ ثُٖجّ ػ٠ِ ٛيٙ ثُْذ٤َ

٘ق ثإلّال٢ٓ ؽًٞ أم٤ٚ, أًغٌْٛ ُٔج ٣ُذٌٕٚٝ ػ٤ِٚ إمٞثْٜٗ ٖٓ أَٛ ًّجص٤ن ث٤ُِْٖٔٔ ّٚ , إٔ ٣ٖض٢ٌ ثُ

 (.75- 274/ ثٌُفِز )(٣ٝقٔو ٤ٌّر ٝوٙ ثُٔجُي ُٚ ٖٓ ثإلكٌٗؼ ٣ٝؤِٗ دؼوُٚ

(5) 

ج)دجصؾجٙ  (٤ٖٗٞٛ)ٖٓ , ٣ؤمي ٖٓ ًالّ ثدٖ ؽذ٤ٌ أٗٚ ثؽضجٍ ثُؾذَ ٖٓ ٌٟكٚ ثُؾ٘ٞد٢ ثٌُٖه٢ ٌّ ك٢ ). ؿٌدجًال  (ػ

ِغ ِّْ ٝثُط٣ٌن ثُي١ ٌِّٚ ًجٕ ثُط٣ٌن ثَُٔٞٙ د٤ٖ . (271/ٗلْٚ )(هجكِز ًذ٤ٌر ٖٓ ثُضّؾجً ثُْٔجك٣ٌٖ دجُ

ج)ٝهو هجٍ ػٖ . ثُوثمَ ٝث٤ُٔ٘جء ثٌُة٤ِ ػ٠ِ ثُْجفَ ٣ٞٓيثى ٌّ ٝٓق٠ ثُؾٞث١ً , هجػور ثإلكٌٗؼ دجُٖجّ)إٜٗج  (ػ

ثُض٢ , ًٝجٕ ىُي ثُط٣ٌن ؽَءثًال ًْ ٕذٌز ثُطٌم ثُوثم٤ِّز ثٌُغ٤لز. (276/أ٣ٞجًال  )(ثُٖٔ٘آس ك٢ ثُذقٌ ًجاػالّ 

 ًجٗش صٌد٠ د٤ٖ

 



36 
 

هذَ إٔ ص٘وعٌ ٝصؼلٞ . ٝظِش ػجٌٓر دجُْج٤ٌُٖ دجالصؾج٤ٖٛ فض٠ ثآِ ثُو٣ٌخ. (كِْط٤ٖ)ٝ  (ؽذَ ػجَٓ)

ٝٛيث . (ؽذَ ػجَٓ)إىٕ كٜٞ ُْ ٣ؼٌف هِخ . (كِْط٤ٖ)دجُضذوالس ث٤ُْج٤ّز ثُ٘جٕتز ٖٓ ثالفضالٍ ث٤ُٜٞه١ ٍ 

 .ٝٛٞ ٣ؾضجٍٙ ٌْٓػجًال , ٗو٘ آمٌ ٣ُٞجف إ٠ُ ثُٔور ثُو٤ٌٚر ثُض٢ هٞجٛج ك٤ٔج ػٌكٚ ٓ٘ٚ

ثُْجدغ / 579ٙثُض٢ ه٠ٞ ثدٖ ؽذ٤ٌ أّلِٜج ٤ُِز ثإلع٤ٖ٘ ثُضجّغ ٖٓ ُؽٔجهٟ ث٥مٌر ّ٘ز  (صذ٤ٖ٘)ُٝوو ًجٗش هِؼز 

ًٔج ًجٗش ًٌَٓ ثّض٤لجء ٣ٌٝذز . ًٌَٓ ثا٤ٌٓ ث٤ُِٚذ٢ ثُقجًْ ُٜج ُِٝٔ٘طوز ثُٔٞث٤ُز ُٜج, 1183ّٖٓ أ٣ٍِٞ 

دجُْ٘ذز ُِوجهّ ٖٓ  (٤ٖٗٞٛ)ٌُٖ عـٌْٛ ًجٕ فٖٚ . (ص٤ٌِٔ)ثًٌُٔٝ ػ٠ِ ثُذٞجةغ ٝثإنجٗ ثُؼجد٣ٌٖ 

 (عـٌ داله ث٤ُِْٖٔٔ)ثُض٢ ٝٙلٜج دؤٜٗج , (دج٤ٗجُ)صوجدِٚ ؿ٤ٌ دؼ٤و . (ثُؾٞالٕ)ػٖ ٣ٌٟن  (هٖٓن)

ثُي١ ٣ؾ٤ب ػ٠ِ , (د٤ش ثُٔووُ)ِٓي , ٣ؤص٢ ك٢ ثُوًؽز ثُغجُغز دؼو ثُِٔي( صذ٤ٖ٘)ًٝجٕ فجًْ . (273/أ٣ٞجًال )

٤ِ٣ٚ . (ٗجدِِ)ٝ  (ػٌج)ٝ  (د٤ش ثُٔووُ)٢ٛ , ٝصضؤُق أٓالًٚ ٖٓ عالعز ٓوٕ ًة٤ْز. ًأُ ثٌُّٜ ثإلهطجػ٢

ٝ  (٤ٙوث)ٝ  (ثُؾ٤َِ)ٝ  (٣جكج)ْٛ أٌٓثء , إٔذٚ دجُوٝهجس ك٢ ثُـٌح ثاًٝٝد٢, أًدؼز ٖٓ ًذجً ثآٌثء

ٝػوصْٜ إع٘ج ػٌٖ , ثُي٣ٖ ٣قٌٕٔٞ دو٤ز ٓوٕ ثٌُِٔٔز ٝفٜٚٞٗج, دؼوْٛ صؤص٢ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثآٌثء. (ثاًهٕ)

ُْٝ . (ػٌج)إٕ ثُوِؼز ٣ٞٓيثى ًجٗش دقٌْ ٝثُور أ٤ٌٓ , ٝٛجإٕ ثدٖ ؽذ٤ٌ ٣وٍٞ. (صذ٤ٖ٘)ٖٓ أْٜٛٔ أ٤ٌٓ , أ٤ٌٓثًال 

 .٣يًٌ ىُي أفو ّٞثٙ ٖٓ ثُٔؤًم٤ٖ ث٤ُِْٖٔٔ ك٢ فوٝه ٓج دقغ٘ج

ًجٕ ٣ٌٟوٚ ًِٚ ػ٠ِ ٤ٝجع ٓضِٚز ٝػٔجةٌ  (صذ٤ٖ٘)إٗٚ ٓي ًفَ ػٖ , ٌُٖ أْٛ ٓج أصجٗج دٚ ثدٖ ؽذ٤ٌ ًجٕ هُٞٚ

ؽذَ )ٌّجٜٗج ًِْٜ ِْٕٓٔٞ ٝٛٞ ٗ٘ ال ٣٘وٚٚ ثُٞٝٞؿ ػَ ٓذِؾ ثُؼٌٔثٕ ثُي١ دِـٚ ىُي ثُؾَء ٖٓ . ٓ٘ضظٔز

 .ػ٠ِ ثاهَ ٝٛٞ صقش ثالفضالٍ (ػجَٓ

ٌّ إٔ  , ٝٓج ٝثالٛج ٖٓ هٌٟ َٝٓثًع ًغ٤ٌر (ٟذ٣ٌز)هو صٌٕٞ د٣ٌٖجًال دجَُ٘ٝؿ ثٌُذ٤ٌ إ٤ُٚ ٖٓ  (ؽذَ ػجَٓ)ٝٓؼِٞ

 ٓٔج ًجٕ ٣ط٤ق دذق٤ٌصٜج ثُؼيدز
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. ثُي٣ٖ مٌؽٞث ٜٓ٘ج ىُي ثُنٌٝػ ثُوًث٢ٓ ثُي١ ٝٙل٘جٙ ك٤ٔج كجس, (ًٙٞ)كٞالًال ػٖ أَٛ ٓو٣٘ز . ثُٞثّؼز

ٖٓ ًضجد٘ج , (ؽذَ ػجَٓ)ٝكوجًال ُٔج هوٓ٘جٙ ٖٓ أهُّز ك٢ ثُلَٚ ثُٔنٚ٘ ٍ . ٝٛؤالء ؽ٤ٔؼجًال ًجٗٞث ٖٓ ث٤ُٖؼز

 .(ثُضؤ٤ِّ ُضج٣ًل ث٤ُٖؼز ك٢ ُذ٘جٕ ٣ًّٞٝز)

هو ٟلٌ ٖٓ فجُز ٕذٚ ثُنٞثء ثُض٢ ًجٕ ػ٤ِٜج ٝكوجًال ُ٘ٚٞٗ ّجدوز ػ٠ِ ثدٖ ؽذ٤ٌ  (ؽذَ ػجَٓ)ٛيث ٣ؼ٢٘ إٔ 

ٝك٢ ٍٖٓ . ٝٛٞ صقش ثالفضالٍ, إ٠ُ فجُز ثالٓضالء أٝ ٕذٚ ثالٓضالء ثٌُْج٢ٗ, ثهضذْ٘جٛج ٝفِِ٘جٛج ٛ٘جى أ٣ٞجًال 

إ ٓج ٝٙلٚ ثدٖ ؽذ٤ٌ ٖٓ فجُز ػٌٔث٤ٗز ٓضووٓز ُْ ٣ٌٖ , دَ أهَ ٖٓ ىُي دجُضؤ٤ًو. ٣٘جَٛ ثُغٔج٤ٖٗ ػجٓجًال . ه٤ج٢ّ

ثهض٠ٞ ػَٔ أؽ٤جٍ ٖٓ . دَ ًجٕ أٌٓثًال عجدضجًال ًثّنجًال . ُْٝ ٤ُٜ٣ّؤ ٢ٌُ ٣ؤص٢ ثٌُّفجُز ك٤ٌثٙ ٣ٝٚلٚ, ثدٖ ٣ٞٓٚ دجُضؤ٤ًو

 .ثُ٘جُ

مٚٞٙجًال ك٤ٔج , عْ أٗ٘ج ًأ٣٘ج ثٌُّفجُز ٣ٚق ٠ٔٗ ثُؼالهجس ثُض٢ ًجٗش هجةٔز د٤ٖ ثٌُْجٕ ِّٝطجس ثُقضالٍ

ك٘قٖ ٗؼٌف ػٖ ٤ّجّز ث٤ُِٚذ٤٤ٖ ٗقٞ , ٤ُِٝ ٛيث ثُي١ هجُٚ دجآٌ ثُؾو٣و ػ٤ِ٘ج. ٣ن٘ ػالهجس ثالٗضجػ

 .ٝهو أُٔق٘ج آٗلجًال إ٠ُ ٢ٕء ٖٓ ىُي, ثُٔو٤٤ٖٗ ث٤ُِْٖٔٔ ٓج ٣ٌل٢

٣وجّٕٔٞ   . ٓقضِز- كئٕ ٖٓ ثُٞثٝـ إٔ ٓج ٝٙلٚ هو أمي ٌِٕٚ ٖٓ إٔ صِي ثُِْطجس ًجٗش إهطجػ٤ز, ٜٓٔج ٣ٌٖ

ٝٛيث إؽٌثء . ٝد٣ٌٞذز ٓؼِٞٓز ػ٠ِ ثإؾجً ثُٔغٌٔر, د٘ٚق ثُـِّز ف٤ٖ أٝثٕ ٜٝٔج, ثَُٔثًػ٤ٖ ثٗضجؽْٜ

 .ِّط١ٞ- ٝٛيث ٖٓ ِّطز ثالفضالٍ إؽٌثء ػ١ٌٌْ. إهطجػ٢ ٗٔٞىؽ٢ دجإلٝجكز إ٠ُ ؽ٣َز ػ٠ِ ثٌُأُ

ثُض٢ . دَ ٣ٌٝل٢ ُٔضجدؼز ثُقجُز ثُض٣ٞٔ٘ز. كجُظجٌٛ إٔ ٓج ًجٕ ٣ذو٠ ك٢ ثَُٔثًػ٤ٖ ًجٕ ٣وّٞ دؤّٝهْٛ, ٝٓغ ىُي

ًٌٝٝر أٗٚ ك٢ ثُض٤ٔ٘ز ال ٣ٌل٢ إٗضجػ فجُز ٓضووٓز دٔؼ٠٘ ٖٓ . ٗؾـ ثدٖ ؽذ٤ٌ ك٢ ٝٙلٜج دؤٝؽَ ػذجًر

ٝإال ثٜٗجًس ٝٝجع ًَ ثُؾٜو ثُٔذيٍٝ ك٢ , دَ ال دو ٖٓ ًكوٛج ٝٓضجدؼضٜج ٝدَ ثُؼ٘ج٣ز ثُٔ٘جّذز دٜج. ثُٔؼج٢ٗ

 كئٕ ٓج ٝٙلٚ ٖٓ, ٝػ٠ِ ًَ فجٍ. إٗضجؽٜج ٛذجءًال 

 



38 
 

ٝهو ُّن٘ . إى ال ٓوجّٔز هٕٝ ٓج ٣ؾ١ٌ ثُضوجّْ ػ٤ِٚ. ٓوجّٔز ٣ٌٝٝذز ػ٤٘٤ّز ٝٗوو٣ّز ُٚ ٓٞٝٞػٚ ٝال ٣ًخ

١ أَٛ - اْٜٗ ): ٝأِٛٚ (ؽذَ ػجَٓ)ثُض٢ مضْ دٜج ٓطجُؼضٜج ثُٔوضٞذز ػٖ , ثٗطذجػٚ دؼذجًصٚ ثُذجُـز ثإل٣قجء

كن- ٣ؼ٢٘ أفٞثٍ أَٛ ًّجص٤ن ث٤ُِْٖٔٔ- ػ٠ِ ٝو أفٞثُْٜ- ثُؾذَ ٌّ  .(ٖٓ ثُضٌ٘ك٤ٚ ٝثُ

ػٖ دِو ُْ ٣ٌٖ ٣ؼٌف ػ٘ٚ ال ه٤ِالًال , ٌُٖ ػ٤ِ٘ج إٔ ال ٠ْ٘ٗ إٔ ثٌُؽَ مٌػ دجٗطذجػٚ ٛيث ٖٓ ٓالفظز ػجدٌر

إٕ ىُي ثُٞٙق ثُٔؼذٌّ , ٓٔج ٣ٔ٘ق٘ج ثُقن دؤٕ ٗوٍٞ. ٝٛٞ ثٌُفجُز ثُي١ ٌٟهٚ آص٤جًال ٖٓ ًٝثء ثُذقٌ. ٝال ًغ٤ٌثًال 

٣طٌم , ثُض٢ صذوٝ ُٔؾضجٍ ػجدٌ ّذ٤َ, ٗظٌ إ٠ُ ظجٌٛ ثآًٞ. ػٖ ثٌُكجٙ ٝثُطٔؤ٤ٗ٘ز ًجٕ ٝٙلجًال ّطق٤جًال ّجىؽجًال 

. ثٌُجٖٓ صقش ٓج ًآٙ ٖٓ ٓظٌٜ مجهع, ُْٝ ٣ُضـ ُٚ إٔ ٣نض٠ِ دجُ٘جُ ٣ٌٖٝق مذ٤تْٜ. دِوثٗ ُْ ٣ؼٌكٜج ٖٓ هذَ

ْٝٛ ٓغ ): كٔج فو٤وز ٓج ػذٌّ ػ٘ٚ دوُٞٚ, ٝإىثٕ. ٝٛٞ ثُي١ ػٌك٘ج أٗٚ ثؽضجٍ ثُؾذَ ك٢ ٤ٓٞ٣ٖ ٝدؼٜ ٣ّٞ

إال ثُنٞٞع ٝثالّضٌجٗز ٖٓ ال ٣ؾو ُـ٤ٌٛٔج ّذذجًال , ٝػوذز دجالّضؼجىر دجهلل ٖٓ ثُلض٘ز, (ثإلكٌٗؼ ػ٠ِ فجٍ صٌك٤ٚ

 .٤ِّٝٝز

ٝثُظجٌٛ إٔ ىٖٛ ثدٖ ؽذ٤ٌ ًجٕ , ٝال صٌك٤ٚ ٝال ٌٓكّٜٕٞ, ٝثُقو٤وز أٗٚ ٓج ًجٕ ٛ٘جى ٟٔؤ٤ٗ٘ز ٝال ٓطٔتّٕ٘ٞ

ٝد٤ٖ ٓج ًجٕ هو ًآٙ ٖٓ ػ٤ٖز ٌٝ٘ز ٝظِْ صقش , ٖٓـٞالًال دٔوجًٗز ّطق٤ّز د٤ٖ ف٤جر ثَُٔثًػ٤ٖ صقش ثالفضالٍ

. (صذ٤ٖ٘)دجّضغ٘جء ٓج ٕٜوٙ ك٢ فٖٚ , ٝٛٞ دجُضؤ٤ًو هو مل٤ش ػ٤ِٚ ٓظجٌٛ ثالفضالٍ. فٌْ ثإلهطجػ٤٤ٖ ث٤ُِْٖٔٔ

دق٤ظ , ًٝجٗش ثُوٌٟ ٝثَُٔثًع ؿ٤ٌ ىثس أّٞثً. إ ثُٔقض٤ِّٖ ًجٗٞث أه٤ِّز ٝت٤ِز دجُو٤جُ إ٠ُ ػو٣و ثٌُْجٕ

ٖٝٓ . (ؽذَ ػجَٓ)ُٝيُي كئْٜٗ هذؼٞث ك٢ ثُقٕٚٞ ٝثُوالع ثُض٢ ٕجهٝٛج ك٢ ٓنضِق أٗقجء ثُؼجُْ . صٖٞٔ أْٜٓ٘

 .ٝفجُز ثإلفذجٟ ثإلّال٢ٓ ثَُٔٓ٘ز, ك٢ ظَ ثُؼؾَ ثُٔق٢ِ. ٛ٘جى ٌٖٗٝث ٤ّطٌصْٜ ثٌُجِٓز ػ٤ِٚ

ٕ ك٤ٚ  ّٞ ٝهو . د٣ٌٖجًال  (ؽذَ ػجَٓ)ٗؼضوو إٔ ثُلَٞ ثاًذٌ ك٢ صِي ثُطلٌر ثُض٣ٞٔ٘ز ٣ٌؽغ إ٠ُ ثُظٌف ثُي١ صٌ

 أٗٚ ال ٕي إٔ. أُٔق٘ج إ٤ُٚ هذَ ه٤َِ
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مٚٞٙجًال ػٖ ف٤جصٜج , ثُض٢ ثٝطٌس ثٝطٌثًثًال إ٠ُ ثَُ٘ٝؿ كؾؤر ػٖ ٓٞثٟٜ٘ج, صِي ثاُٞف ثُٔؤُلز ٖٓ ثُ٘جُ

إى ٝؽوس ٗلْٜج ػ٠ِ ٛٞجح . هو ٝثؽٜش صقو٣جًال ًذ٤ٌثًال ك٢ ٤ٌٚٓٛج, ثُن٤ٚ٤خ (ٝثه١ ثاًهٕ)ثٌُؿ٤ور ك٢ 

أه٠ٗ دٌغ٤ٌ ٖٓ صِي ثُض٢ مذٌصٜج , ٖٓ ف٤ظ صق٤َٚ أّذجح ثُؼ٤ٔ\, ك٢ ٌٕٝ. ثُلو٤ٌر ثُٖق٤قز (فذَ ػجَٓ)

عْ ال ٕي أٜٗج ًجٗش ك٢ . ٝثاًٛ ثُن٤ٚذز, ٝثُطوِ ثُوثكب, ف٤ظ ث٤ُٔجٙ ثُـ٣ٌَر. ك٢ ٌٓثدؼٜج ثُٔؤُٞكز

ك٢ ّذ٤َ إٗؾجٍ د٤٘ز إٗضجؽ٤ز ٝٓؼج٤ٕز , ٛٞ ثالٗوالع ثٌُجَٓ إ٠ُ ثُؼَٔ ثُوثةخ. ٝٝؼٜج ثُؾو٣و أٓجّ م٤جً ٝف٤و

ٝثؽضٌثؿ صو٤ّ٘جس ؽو٣ور الّض٘ذجٟ ثاًٛ صض٘جّخ ٓغ ثٌُٖٟٝ , ٝثّضٚالؿ أ٤ًٖٝ, ٖٓ د٘جء ْٓجًٖ. ٓالةٔز

. ٝىُي ظٌف ٣ُ٘ؾَ ك٤ٚ ثإلْٗجٕ ػجهر ٓج ال ٣ُ٘ؾَٙ ك٢ ٝٝغ ثٌُثفز ٝثٌُٖٟٝ ث٤ُّٜٔؤر. ٝٓج إ٠ُ ىُي, ثُٔق٤ِز

ً ٝكْٜ ثُظٌف ثُٔٞٝٞػ٢ ٝثُ٘ل٢ْ ّٞ ضؤَٓ ث٤ُّٞ ػ٠ِ صٚ ُٔ ثُي١ ؽؼَ أُٝتي ثُ٘جُ , ٝٛيث ثُضق٤َِ ٣ْجػو ثُ

ًال ٓج ٝٙلٚ ثدٖ ؽذ٤ٌ دؤٝؽَ د٤جٕ ٣ٌٟٝو٘ج ًِٚ ): ك٢ ػذجًصٚ ثُض٢ ثهضذْ٘جٛج آٗلجًال , ٣ذٕ٘ٞ ك٢ ثَُٖٓ ثُو٤ٌٚ ْٗذ٤ّج

 .(ػ٠ِ ٤ٝجع ٓضِٚز ٝػٔجةٌ ٓ٘ضظٔز

(6) 

ٖٓ د٤ٖ ًَ ٓج د٠ْ ػ٤ِٚ ث٤ُِٚذ٤ٕٞ ِّطضْٜ ٛٞ  (ؽذَ ػجَٓ)٢ٛ إٔ . ػ٤ِ٘ج ث٥ٕ إٔ ّْٗؾَ ٓالفظز ٛجٓز

ًَٝ ٓج ػوثٛج ًجٕ . ٝصَثٖٓ ثفضالُٜج ٓغ ػٌٔثٜٗج, ثُذوؼز ثُٞف٤ور ثُض٢ ًجٗش ٖٓ هذَ ثالفضالٍ ٕذٚ مج٤ُز

ٝال . ك٘قٖ ٛ٘ج أٓجّ ظجٌٛر ك٣ٌور ك٢ صج٣ًل ثالفضالٍ ث٤ُِٚذ٢ ُْ٘ج ٗؼٌف ُٜج عج٤ٗز, إىٕ. ٓ٘جٟن ٝدِوثٗجًال ػجٌٓر

ال ِٗٔي ثُٔؼِٞٓجس , ٖٓ أّق, ٌُ٘٘ج. دو إٔ ٣ٌٕٞ ُٜج أعٌٛج ثُنجٗ ك٢ ٛيث ثُؾجٗخ أٝ ىثى ٖٓ ف٤جر ثُ٘جُ

ُٝٞ ص٤ّٜؤس ُ٘ج ثاّذجح ٌُدٔج أصش هًثّز ٓوجًٗز . ثٌُجك٤ز ثُض٢ صؤِٛ٘ج ُِنٞٛ ك٢ ٛيث ثُٔٞٝٞع دٌجكز ؽٞثٗذٚ

 .٣ٌٟلز
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ٝمٚٞٙجًال ٖٓ آعجً صَثٖٓ ثٓضالةٚ ٌّج٤ٗجًال  (ؽذَ ػجَٓ)ٌُٖ دو٢ أٓجّ ثُذجفظ ٖٓ آعجً ىُي ثُطًٞ ٖٓ صج٣ًل 

أٗي صؾو ك٤ٚ فض٠ ث٤ُّٞ أّٔجء - , ٓغ ٤ّجهر ثأؽ٘ذ٢ ٝٓج ال دو إٔ ٣ٌٕٞ هو ٙجفخ ىُي ص٤ٌٚٔ هٌٟ ٝدِوثس

ًال ٝثٝقجًال ٖٝٓ ثُٔؼِّٞ إٔ ثُِـز ثُل٤ٌْٗز ًجٗش , دٔنضِق ُٜؾجصٜج ثُٔق٤ٌز, هٌٟ ٓج صَثٍ صقَٔ ؽٌّجًال ك٤ٌّْٗج

ٛيث ٓغ ًٌٝٝر ثامي دجُُقْذجٕ ثُضق٣ٌق ثُي١ ال دو . (495ثُقًٌز ث٤ُِٚذ٤زّ)ثُِـز ثٌُة٤ْز د٤ٖ ث٤ُِٚذ٤٤ٖ 

 .كؤدؼوٛج دْ٘خ ٓضلجٝصز ػٖ أِٜٙج, أٗٚ ٗجٍ ثٌُِٔجس

 (ٝهٝد٤ٚ) FRONT (كٌٕٝ) PARISٝػ٠ِ ثّْ ثُٔو٣٘ز ثُض٢ ؿوس ثُؼجٙٔز ثُل٤ٌْٗز  (دج٣ًٔ)ٖٝٓ ىُي 

Doubais , ٝ(ٕٕٞؼِذ) CHALON  ثّْ ػجةِز ٖٓ ثإٌثف ثُل٤٤ٌْٖٗ ٕجًًش ك٢ ثُقٌح ث٤ُٚذ٤ز ٞٛٝ 

 (إًٔٗٞ)ٝ ,Alesse (ثُق٤ِّٞز)ٝ  Yaron )٣جًٕ ( ٝ Encyclopedie Larousse)ًثؽغ ثُٔجهر ك٢ )

Arrnon (دٞكًٞ) ثّْ هِؼز ٓٔج د٘جٙ ث٤ُِٚذ٤ٕٞ ٓؼٌٝكز أ٣ٞجًال ح BeauForte  = َ٣ٝوٍٞ . ثُقٖٚ ثُؾ٤ٔ

ٝ , ٝٛٞ ثّْ هِؼز ٤ِٙذ٤ز أ٣ٞجًال , Tyron( ص٤ٌٕٝ)ٝ. ثّْ ًؽَ( إًٔٗٞ)إٔ  (56/صو٣ْٞ ثُذِوثٕ)أدٞ ثُلوثء ك٢ 

, (ثُّ٘قج٣ًٌ )ثُض٢ ٣ذوٝ إٔ ث٤ُِٚذ٤٤ٖ ثُل٤٤ٌْٖٗ ٕجهٝٛج ػ٠ِ أًٛ ًجٗش صُؼٌف ٖٓ هذَ دجّْ (ِّٟٞز)

ٞٛج  ّٔ ّٝToulouse ٕؤٕ ؿ٤ٌْٛ ٖٓٔ دوُٞث , صؼذ٤ٌثًال ػٖ ثُق٤ٖ٘ ُِٟٖٞ, ػ٠ِ ثّْ ثُٔو٣٘ز ثُل٤ٌْٗز ثُٔؼٌٝكز

ف ثالّْ ثا٢ِٙ ٤ُض٘جّخ ٓغ ٣ٌٟوز ثُ٘طن دجُؼٌد٤ز. أٟٝجْٜٗ ٌّ ٣ٝيًٌ ث٤ُْو ٓقْٖ ثا٤ٖٓ . ٝٓغ ثَُٖٓ فغ

ُٝؼِْٜ ْٛ ثُي٣ٖ . ٓوثكٖ صقَٔ ٕجًثس ٤ِٙذ٤ز( ٕوٌثء)إٔ ك٢ ْٓو٠ ًأّٚ  (295/ مط٠ ؽذَ ػجَٓ)ك٢ 

فٚ٘جٕ )ٛٔج ( ٤ٖٗٞٛ)ٝ ( صذ٤ٖ٘)إٕ  (151/ْٓجُي ثادٚجً)٣ٝوٍٞ ثدٖ كَٞ هللا ثُؼ١ٌٔ ك٢ . ٌٓٚٝٛج

ٞٛٔج, (٤٘ٓؼجٕ د٘جٛٔج ثإلكٌٗؼ ّٔ ٝػ٠ِ ٛيث كئٕ ثّْ ثُذِوص٤ٖ ثُِض٤ٖ هجٓضج . ٖٝٓ ثٌُّٔؽـ دجُضج٢ُ أْٜٗ ْٛ ثُي٣ٖ ّ

ُِّْ ؽٌُ ثٌُِٔض٤ٖ . ك٢ٌْٗ أ٣ٞجًال , إل٣ٞثء ثَُٔثًػ٤ٖ, ك٤ٔج دؼو فٍٞ ًَ ٖٓ ثُق٤ٖ٘ٚ  ٝصق
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 .ٓٔج ٣ٞف٢ إٔ ثُذِور ُْ صٌٖ هجٓش دؼو, ُٝ٘الفع إٔ ثدٖ ؽذ٤ٌ هجٍ إٕ ٓذ٤ضٚ ًجٕ أّلَ ثُقٖٚ. ٣ؤ٣و ىُي

ه٣ٌضجٕ  (ثُالىه٤ز)كل٢ ؽٞثً ٓو٣٘ز  (ؽذَ ػجَٓ)ٝثُؾو٣ٌ دجُيًٌ إٔ ٛيٙ ثُظجٌٛر ٤ُْش ٓ٘قٌٚر دوٌٟ 

ٝٓج ٛيث ثالّْ ثُـ٣ٌخ إال صق٣ٌق الّْ ٓ٘ظٔز ثٌُٛذجٕ  (ثُٖذط٤ِز)إفوثٛٔج . صقٔالٕ ثّٔجًال ٤ِٙذ٤جًال ٝثٝقجًال 

ثُي١ ٣ذوٝ أٗٚ ٣ٌؽغ إ٠ُ  (ّ٘ؾٞثٕ)ٝثُغج٤ٗز .  ٝىُي أٌٓ ٓؼٌٝف ػ٘و أِٜٛج ث٤ُّٞ Hospitallersثُٔوجص٤ِٖ 

ّش ػ٘و ,  ordre de saint jean (أم٣ّٞز ثُووُ ٣ٞف٘ج)ثالّْ ث٥مٌ ٝثاهَ ٌٕٜر ُِٔ٘ظٔز ٗلْٜج  ٌّ ًُ ثُض٢ 

ٌُ٘٘ج ٗالفع إٔ . عْ صقُٞش أ٣جٕ ثُقٌٝح ث٤ُِٚذ٤ز إ٠ُ ٓؤّْز كٌّجٕ ػ٣ٌٌْز, صؤ٤ّْٜج ُِوّو٣ِ ٣ٞف٘ج

 .ٝٓج ىُي إال ُٔج ىًٌٗجٙ ٖٓ صَثٖٓ ػٌٔثٗٚ ٓغ ثفضالُٚ. (ؽذَ ػجَٓ)ثُظضٌٜر أّٝغ ثٗضٖجًثًال ك٢ 

إٕ ثُٔقض٤ِٖ د٘ٞث , ٖٓ ػٌٔثٕ صقش ثُقٌْ ث٤ُِٚذ٢ إٔ ٗوٍٞ (ؽذَ ػجَٓ)ٖٝٓ صٔجّ ثُقو٣ظ ػٔج ؽو ػ٠ِ 

ٓج صَثٍ أعجًٛج ٝثٝقز هٌح . (دج٤ٗجُ)ٝٙٞالًال إ٠ُ  (٣ٌٙلج)ف  (هًهؿ٤ّج)ف  (ًٙٞ)٣ٌٟوجًال ٓؼذور ٖٓ 

 .(هًهؿ٤ّج)

(7) 

كئٕ ٖٓ ثُٔل٤وإٔ ُِْٗ , ك٢ صِي ثُلضٌر (ؽذَ ػجَٓ)ٓج هٓ٘ج هو أميٗج دجُقو٣ظ ػ٠ِ ٓج ٛٞ ٖٓ ٕؤٕٝ ثُؼٌٔثٕ ك٢ 

ُٔج ُيُي ٖٓ ػالهز دؤػٔجُْٜ ٤ّٝجّضْٜ . دٔج ٕجهٙ ثُٔقضِٕٞ أٝ ًٓٔٞٙ ٖٓ ػٔجةٌ ػ٣ٌٌْز إدجٕ كضٌر ثالفضالٍ

 .كٞالًال ػٖ أٗٚ ٣ُِو٢ ٝٞءثًال ػ٠ِ ٠ٔٗ ثُؼالهز ثُض٢ هجٓش د٤ْٜ٘ ٝد٤ٖ ثٌُْجٕ

ك٤ٔج , ٝٓج ىثى. ًغجكز ثُوالع ٝثُقٕٚٞ دجُو٤جُ إ٠ُ ًهؼز ثُؾذَ, ٝأٍٝ ٓج ٣الفظٚ ثُٔضضذّغ ك٢ ٛيث ثُٖؤٕ

 :إال ُْذذ٤ٖ, ٗقْخ
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ٓٔج ثهض٠ٞ إهجٓز صق٤ٚ٘جس . (هٖٓن)ثٌُٖه٤ز ٢ٛ م٠ صٔجُ ٓغ إٓجًر  (ؽذَ ػجَٓ)إٕ فوٝه : األٔل -

دَ ثُؾٜز ثُٞف٤ور ثُٔلضٞفز ػ٠ِ . ث٤ُِٚذ٤ز ك٢ أٝؼق ٗوطز (ثُووُ)ُقٔج٣ز فوٝه ٌِٓٔز . ٓض٤٘ز

أػ٢٘ ػ٘و صق٣ٌٌٙ ثاٍٝ , ٝهو أعذش صطًٞ ثافٞثٍ ك٤ٔج دؼو, ثُٔوٟ ثإلّضٌثص٤ؾ٢  ثإلّال٢ٓ ثا١ٞ٤ّ

 .أ, ٛيٙ ثُؾٜز ٢ٛ دجُلؼَ ثُذجح ثٌُٖٔع ػ٣ٌٌْجًال ُُِٞٞػ إ٠ُ هِخ ثُؾذَ, ػ٠ِ ٣و ٙالؿ ثُو٣ٖ

, إٕ ًٌٝٝثس ث٤ُْطٌر ػ٠ِ ثاؿِذ٤ز ثُِْٔٔز ثهضٞش إٕجهر أٝ ص٤ٌْٓ ػوه ٖٓ ثُقٕٚٞ: انثاَي -

ٖ ال دو , ثُض٢ ًجٗش ٓوٌ إلهجٓز ثا٤ٌٓ ثُقجًْ, ثُق٤ٚ٘ز (صذ٤ٖ٘)ػ٠ِ ًأّٜج هِؼز . إلهجٓز ثُٔق٤ِٖ َٓ ٝ

عْ ػوه ٖٓ ثُقٕٚٞ ثاٙـٌ فؾٔجًال ٝثاٝؼق صق٤ٚ٘جًال . إٔ ٣ٌٕٞ صقش ٣وٙ ٖٓ هٞر ػ٣ٌٌْز

ػز ك٢ ٓنضِق أٗقجء ثُؾذَ. ٝص٤ِْقجًال  ٍّ ُٓقٚ٘ز ٌٝٓثًَ إهث٣ًز. ٓٞ ٣ذوٝ . ٤ٕوس ُضٌٕٞ دٔغجدز ٓنجكٌ 

أػ٢٘ . ثإلهطجػ٢ ٖٓ ػَٔ ثالفضالٍ/ أٜٗج ًجٗش ٓنٚٚز إلهجٓز ثُُٔٞؾ٤ٖ دذ٠ْ ِّطز ثُٔو٢ٗ 

وجّٔز ثٌُْجٕ ػ٠ِ ٓج ٣٘ضؾٕٞ ٖٓ ؿالٍ . ٝؽذج٣ز ثٌُٞثةخ ثُٔجه٣ز ٝثُؼ٤٘٤ز ثُٔلٌٝٝز ػ٤ِْٜ, ُٓ

ثُض٢ ٤ُِ ٖٓ . ٝثُظجٌٛ إٔ ٛيٙ ثُقٕٚٞ ثُوثم٤ِز ٓج ٤ٕوس إال ُضٌٕٞ دو٣الًال ػٖ ثُٔوٕ ىثس ثاّٞثً

ٝصؤّْش ك٤ٚ , ٝٛٞ ثُي١ ٗٔج ٌّج٤ٗجًال . ثُٚؼخ ػ٠ِ ثُوجًا ثُق٤ٚق إٔ ٣ُنٖٔ ّذخ ؿ٤جدٜج ك٢ ثُؾذَ

ٝك٢ فوٝه ث١ًٌُٝٞ ٝثٌُٖٔٔ ُضْو , ػ٠ِ ٝؽٚ ثٌُْػز, ٖٓ دِوثٕ ٝهٌٟ َٝٓثًع, ثٌُٔثًَ ث٤ٌُْ٘ز

ثُقو ثاه٠ٗ ٖٓ فجؽز أُٝتي ثُْٔج٤ًٖ ثُي٣ٖ ثٝطٌصْٜ ظٌٝف ثُقٌح إ٠ُ ثَُ٘ٝؿ ػٖ أٓجًٖ ٌّْٜ٘ 

ٝثُقو٤وز إٔ ٛيٙ ثُليٌُز . (ؽذَ ػجَٓ)ٝثُِؾٞء إ٠ُ . ٝؿ٤ٌٛٔج (ًٙٞ)ٝ  (ٝثه١ ثاًهٕ)ثا٤ِٙز ك٢ 

ً ٠ٔٗ ثُؼالهز ثُض٢ هجٓش د٤ٖ ثُٔق٤ِٖ ٝثٌُْجٕ ّٞ دق٤ظ ٣ْضط٤غ إٔ ٣ٌٟ أٜٗج . صوٞه ثُوجًا إ٠ُ صٚ

ُْٝ صَوُْ د٤ْٜ٘ ػالهجس مجًػ ث٤ُٚـز . ٝإٔ ثُٔقض٤ِٖ ُْ ٣ؤٓ٘ٞث أدوثًال ؽجٗذْٜ. ًجٗش ػالهز إًٌثٙ ٝإىػجٕ

 .دَ ظِٞث أدوثًال ؽج٤ُجس صُو٤ْ ك٢ ثُوالع ٝثُقٕٚٞ, ُْٝ ٣نضِطٞث دْٜ, ثإلهطجػ٤ز
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هْٔز ٖٓ ٝؽٜز ٗظٌ , كئٕ ٖٓ ثٌُٖٔٔ إٔ ٗوْْ ثُوالع ٝثُقٕٚٞ ثُض٢ ٕجهٛج أٝ ًٜٓٔج ث٤ُِٚذ٤ٕٞ, ػ٠ِ ٛيث

 :إ٠ُ ه٤ْٖٔ, ٝظ٤ل٤ز

٢ٛٝ صٔضجٍ . ث٤ُِٚذ٤ز (ثُووُ)ثُـٌٛ ٜٓ٘ج ثُوكجع ػٖ فوٝه ٌِٓٔز .  هالع ثّضٌثص٤ؾ٤ز:انقسى األٔل -

ُٓؾَٜ دؤهٝثس ثُقٚجً, ِْٝٓقز دآالس ثُوكجع, دؤٜٗج ٓقٚ٘ز صق٤ٚ٘جًال ٓض٤٘جًال  , دق٤ظ صٚٔو ُؾ٤ٔ 

٢ٛٝ: 

ثُٔؼٌٝف . أٝٗل١ٌ ه١ صًٍٞٝ (دج٤ٗجُ)ّ ٙجفخ فٖٚ 575ٙ/1179د٘جٛج ّ٘ز . (َْٕيٍ)قهعح  -1

ُضٌٕٞ فَءثًال ٖٓ م٠ هكجػ٢ ك٢ . ػ٠ِ أٗوجٛ هِؼز ًٝٓج٤ٗز (ثُٜ٘ل١ٌ)ك٢ ثُٔٚجهً ثُؼٌد٤ز دجّْ 

ٍ ُٚجُـ ث٤ُِْٖٔٔ. (هٖٓن)ٓوجدَ  ّٞ ٝهو أميس ثُوِؼز ثّٜٔج ٖٓ . دؼو أ, أمي ٤َٓثٕ ثُو١ٞ ك٢ ثُضق

ثٌُٖٔف ػ٠ِ َّٜ  (ؽذَ ػجَٓ)ك٢ أه٠ٚ ٌٕم  (٤ٖٗٞٛ), ؽذَ, ثّْ ثُؾذَ ثُي١ ٤ٕوس ػ٤ِٚ

ٝهو صذجهُش ػ٤ِٜج . Chateau mnut (ثُؾو٣و)ّٝٔجٛج ث٤ُِٚذ٤ٕٞ ػ٘و د٘جةٜج . ٝدق٤ٌصٚ (ثُقُٞز)

ُضُقًٌ ٜٗجة٤جًال ػ٠ِ ٣و د٤ذٌُ , ُٝمٌدش ٝأػ٤وس ػٔجًصٜج. أ٣و١ ث٤ُِٚذ٤٤ٖ ٝث٤ُِْٖٔٔ ػور ٌٓثس

 .664ٙ/1266ّّ٘ز , ثُذ٘وهوث١ً ثُِْطجٕ ث٢ًُِٞٔٔ

أٓج . دٔؼ٠٘ ثُٚنٌ ثُٖجٛن, ٖٓ ث٣ٌُْج٤ٗز (ٕو٤ق)ف . ٝثّٜٔج ص٤ًٌخ ؿ٣ٌخ. (أسٌَٕ)شقيف  -2

. ك٘قٖ هو ًّؽق٘ج أٗٚ ٖٓ ثُل٤ٌْٗز ثُض٢ هِ٘ج آٗلجًال أٜٗج ًجٗش ثُِـز ثُْجةور د٤ٖ ث٤ُِٚذ٤٤ٖ (إًٔٗٞ)

ٌّٗؽـ أ٣ٞجًال أٜٗج ٖٗؤس ك٢ ؽٞثً ثُوِؼز ًٔج . ٝٛيث ثالّْ ؿوث ك٤ٔج دؼو ػِٔجًال ػ٠ِ ه٣ٌز ك٢ ثُؾٞثً

 .ٕؤٕ ؿ٤ٌٛج

ٝصٌُٖف ٖٓ ٓٞهؼٜج ثُؼج٢ُ ػ٠ِ . (ثُ٘ذط٤ز)دؾٞثً ٓو٣٘ز , إ٠ُ ثُٖٔجٍ أهٌح (ؽذَ ػجَٓ)صوغ ثُوِؼز ك٢ أٝث٠ّ 

اٜٗج صوغ ػ٠ِ كْ َّٜ , ٝٓٞهؼٜج ك٢ ؿج٣ز ثا٤ٔٛز. (ثُقُٞز)ٖٓ ثُْجفَ فض٠ ٓ٘نلٜ . ًَ ثُٔ٘طوز ٖٓ فُٜٞج

ٝإٔ ث٤ُِٚذ٤٤ٖ هو . ٝال ٕي أٗٚ ًجٗل٢ ثٌُٔجٕ ٗلْٚ هِؼز ًٝٓج٤ٗز, (هٖٓن)دجُْ٘ذز ُِوجهّ ٖٓ  (ٌٓؽؼ٤ٕٞ)

 ًٔج. أفْ٘ٞث ثّضـالٍ ٓٞهؼٜج ثُق٤ٖٚ
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ٌُٖ ال ٕي أٜٗج ٤ٕوس . ال ٣ُؼٌف دج٤ٜٗج ػ٠ِ ٝؽٚ ثُضقو٣و ٝال صج٣ًل د٘جةٜج.  ثّضجكوٝث ٖٓ مٌثةخ ثُوِؼز ثُوو٣ٔز

ٝهو صذجهُش ػ٤ِٜج أ٣و١ ثُطٌك٤ٖ ػور . ُٜٝج ىًٌ ػ٣ٌٜ ك٢ صج٣ًل  ثُقٌٝح ث٤ُِٚذ٤ز. (٤ٖٗٞٛ)هذَ هِؼز 

ثس ٌّ آمٌ ٖٓ ٌِٜٓج هذَ  (ثُوث٣ٝز)ثُٔؼٌٝكز ك٢ ثُٔٚجهً ثُؼٌد٤ز دجّْ , ًٝجٗش ٓ٘ظٔز ثُلٌّجٕ ث٤ُِٚذ٤ز. ٓ

 .صق٣ٌٌٛج ٜٗجة٤جًال 

ٌُ٘ٚ ف٤ٖٚ ؽوثًال . (إًٔٗٞ)مٚٞٙجًال ٕو٤ق ,  فٖٚ ٙـ٤ٌ دجُو٤جُ إ٠ُ ّجدو٤ٚ.(ذيشٌٔ)شقيف  -3

أٓج ثًصلجع ثُقٖٚ . دْذخ ٓٞهؼٚ ػ٠ِ ًأُ ؽذَ ثًصلجػٚ ثُق ٝٓجةز ٓضٌ صو٣ٌذجًال ػٖ ّطـ ثُذقٌ

أ١ ػ٘و فوٝه . (ؽ٣َٖ)ٓٞهؼٚ دجُوٌح ٖٓ ٓو٣٘ز . ٗلْٚ ػٖ ٓق٤طٚ كوو ًجٕ ٍٛجء ثُغالعٔجةز ٓضٌ

ثس ثُٔؼجه٣ز , إىٕ. (ؽذَ ُذ٘جٕ)ثُٔوجدِز ٍ , ثُٖٔج٤ُز (ؽذَ ػجَٓ) ّٞ كٜٞ فٖٚ هكجػ٢ ك٢ ٝؽٚ ثُو

دْذخ , ُْٝ ٣ٌٖ ىث هًٝ ٣ُيًٌ ك٢ ثُقٌٝح د٤ٖ ث٤ُِْٖٔٔ ٝث٤ُِٚذ٤٤ٖ. ثُوجهٓز ٖٓ ؽٜز ثُْجفَ

 .دقْخ ثُؾـٌثك٤ج ث٤ُْج٤ّز ٣ٞٓيثى, ٓٞهؼٚ ثُي١ ال ٣ٔ٘قٚ ه٤ٔز ثّضٌثص٤ؾ٤ز مجٙز

صضٌدّغ ػ٠ِ ٛٞذز صؼِٞ ّضٔجةز ٝأًدؼز ػٌٖ ٓضٌثًال ػٖ . (ؽذَ ػجَٓ)ك٢ أٝث٠ّ . (ذثُيٍ)قهعح  -4

ًجٗش إدجٕ ثالفضالٍ ث١ًٌَُٔ . ٝصٌٖف ػ٠ِ ًَ ٓج فُٜٞج إ٠ُ ْٓجكز دؼ٤ور. ّطـ ثُذقٌ

ؽذَ )ٝثُقو٤وز إٔ صج٣ًنٜج ٣ِن٘ صج٣ًل . ثُؼ١ٌٌْ ٝثإلهث١ً ك٢ ثُٔ٘طوز ٝٓوٌ ثا٤ٌٓ ثُقجًْ

 .ُٝيُي كئٗ٘ج ّ٘وق ػ٤ِٚ د٢ٖء ٖٓ ثُضل٤َٚ. صقش ثالفضالٍ (ػجَٓ

ٝىُي ُقٔج٣ز فوٝه ثُوُٝز . ّ ًٔج هِ٘ج آٗلجًال 1105/ 499ٙٝصْ ّ٘ز , ث٤ُِٚذ٢ (ٟذ٣ٌز)أٌٓ دذ٘جةٜج فجًْ  -

ُٝضٌٕٞ ٓ٘طِوجًال ُألػٔجٍ ثُؼ٣ٌٌْز ثٌُث٤ٓز ُالّض٤الء ػ٠ِ . (هٖٓن)ث٤ُِٚذ٤ز ثُؾو٣ور ٖٓ ؽٜز إٓجًر 

 .ًِٚ ثًٌَُٔ ثُؼ١ٌٌْ ٝثإلهث١ً ُالفضالٍ  (ؽذَ ػجَٓ)عْ ؿوس دؼو ّوٟٞ . (ًٙٞ)

 .ٓذجٌٕر (فط٤ّٖ)ّ دؼو ٓٞهؼز 1187/ 583ٙدؼو أًدغ ٝعٔج٤ٖٗ ّ٘ز ثّض٠ُٞ ػ٤ِٜج ٙالؿ ثُو٣ٖ ّ٘ز  -
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ٝٛٞ ثا٤ٌٓ , ٝك٢ ػٜوٙ ؿوس ٓوٌثًال اٍٝ فجًْ ػج٢ِٓ. دؼو ٝكجر ٙالؿ ثُو٣ٖ ٙجًس ُُٞوٙ ثاكَٞ -

. عْ ٙجًس ُِِٔي ثُؼجهٍ أمٞ ٙالؿ ثُو٣ٖ. ثُي١ ّ٘وٍٞ ٓج ٗؼٌكٚ ػ٘ٚ ك٤ٔج ٢ِ٣. فْجّ ثُو٣ٖ دٖجًر

ٓغ ٓالفظز ثٗوالح . (ًٙٞ)ٝػ٣ٌٌْجًال ُِض٤٤ٞن ػ٠ِ , ٝك٢ ٛيٙ ثُلضٌر ػجهس ًٌَٓثًال إهث٣ًجًال ُِٔ٘طوز

 .ثُٔقضِز (ًٙٞ)ثُي٣ٖ ٣ْضنوٜٓٞٗج ُِض٤٤ٞن ػ٠ِ , كجُوِؼز ؿش ث٥ٕ د٤و ث٤ُِْٖٔٔ. ثاهٝثً

ٓٔش ك٤ٔج دؼو. ّ هٌٓٛج ثُِٔي ثُؼظ٤ْ ػ٠ْ٤ ثا٣ٞد٢ ُؼؾَٙ ػٖ فٔج٣ضٜج616ٙ/1219ّ٘ز  - ًُ  .عْ 

ّ ِّّٜٔج ثُِٔي ثٌُجَٓ ثا٣ٞد٢ إ٠ُ ثالٓذٌثًٟٞ ك٣ٌو٣ًي ثأُج٢ٗ ٖٝٔ ٙلوز 627ٙ/1229ّ٘ز  -

 .ٝدو٤ش د٤وٙ ػور ّ٘ٞثس. ٤ّج٤ّز ًذ٤ٌر

 .ص٤ِْٜٔج ٤ُِِٚذ٤٤ٖ (هٖٓن)ّ أػجه ثُِٔي ثُٚجُـ إّٔجػ٤َ ثا٣ٞد٢ أ٤ٌٓ 1240/ 639ّٙ٘ز  -

 .ّ فًٌٛج ثُظجٌٛ د٤ذٌُ ٜٗجة٤جًال 1266/ 664ّٙ٘ز  -

ػ٠ِ إٔ ٛيث . هِ٘ج أٜٗج ًجٗش دٔغجدز ٓنجكٌ ٓقٚ٘ز ٌٝٓثًَ إهث٣ًز ٓؼجًال . فٕٚٞ هثم٤ِز: انقسى انثاَي -

ثُض٢ , (صذ٤ٖ٘)كوِؼز . ٝثُؼٌِ ٙق٤ـ, ال ٣ؼ٢٘ أٜٗج ُْ صٌٖ صُْضنوّ ٌٓثًَ هكجػ٤ز أ٣ٞجًال ػ٘و ثًٌُٞٝر

ًٌَٓثًال , أ١ ػ٘و ثّضوٌثً ِّطز ث٤ُِٚذ٤٤ٖ ك٢ ثُٔ٘طوز, ثّضُنوٓش ك٤ٔج دؼو, د٤ُ٘ش ُضٌٕٞ ًٌَٓثًال هضج٤ُج

ثالػضذجً ثاّج٢ّ ثُي١ أميٗجٙ دٚ ك٢ ٛيٙ . (ؽذَ ػجَٓ)ُالّضلجهر ٖٓ ٓٞهؼٜج ثُٔض٠ّٞ ٖٓ . إهث٣ًجًال 

 .ثُؤْز ٛٞ ٓٞهغ ثُوِؼز أٝ ثُقٖٚ ٝفؾٔٚ ٝٓضجٗز صق٤ٚ٘ٚ

 :صِي ثُقٕٚٞ ٢ٛ

ؿ٤ٌ دؼ٤و ػٖ ثُقوٝه . (ٕوٌث)ٓٞهؼٚ هٌح دِور . ٝثالّْ ٖٓ ثُل٤ٌْٗز ًٔج ًّؽق٘ج آٗلجًال . ُدٔتيّ -1

 .ٝثُظجٌٛ إٔ ث٤ُِٚذ٤٤ٖ د٘ٞٙ ػ٠ِ أٗوجٛ فٖٚ ًٝٓج٢ٗ. ثُلجِٙز ػٖ ثاًٛ ثُٔقضِز ث٤ُّٞ
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ًَع -2 ٓوجدَ , ؿ٤ٌ دؼ٤و ػٖ ثُْجفَ, (ؽذَ ػجَٓ)ٓٞهؼٚ ك٢ ؽ٘ٞح .  ثّٔٚ ٖٓ ث٥ًث٤ٓز ًٔج ٣ذوٝ.َش

٣ٝٔضجٍ دلنجٓز .ِّٜٜٝج ٖٓ ػِٞ أًدؼٔجةز ٝػ٣ٌٖٖ ٓضٌثًال  (ًٙٞ)٣ٌُٖف ػ٠ِ . (ًأُ ثُذ٤جٝز)

 .د٘جةٚ ٝؽٔجٍ ٛ٘وّضٚ

ؽذَ )ك٢ أٝث٠ّ  (ه٣ٌ ٤ًلج)ٓٞهؼٚ هٌح دِور . ثُٔؾجًٝ (ؽذَ ٓجًٕٝ)ثّٔٚ ٖٓ ثّْ . ياسٌٔ -3

 .ٝثُظجٌٛ إٔ ث٤ُِٚذ٤٤ٖ ؽوهٝث د٘جءٙ ػ٠ِ أٗوجٛ فٖٚ ًٝٓج٢ٗ. (ػجَٓ

ٝأ٣ٞجًال ثُقٖٚ ثُٞف٤و ثُي١ . (٤ٙوث)ٓٞهؼٚ هٌح .  ٝٛٞ ثُقٖٚ ثُٞف٤و ثُْجف٢ِ.اتي انحسٍ -4

كئٕ ثالّْ ٣ذؼظ ػ٠ِ ثُظٖ دؤٗٚ ٖٓ د٘جء , ٜٝٓٔج ٣ٌٖ. ٝال ٗؼٌف ٓ٘جّذز ىُي. ٣قَٔ ثّٔجًال ػٌد٤جًال 

كٞالًال ػٖ إٔ ثُوجػز . ٝٛيث إٕ ُْ ٣ٌٖ ثالّْ ٓقٌكجًال ػٖ أِٙٚ, ٌُٖ ُْ ٣يًٌ ىُي أفو, ث٤ُِْٖٔٔ

ثُٔؼٌٝكز ك٢ ٛيٙ ثُلضٌر إٔ ث٤ُِٚذ٤٤ٖ ًجٗٞث ٣ذٕ٘ٞ ثُضق٤ٚ٘جس دٔنضِق أٗٞثػٜج ٝثُِْٕٔٔٞ 

 .٣ٜوٜٓٞٗج

 (صَ ثُٔؼٖٞم)ٝهِ٘ج ك٤ٔج كجس إٗٚ ًجٕ ػ٠ِ , (ؽذَ ػجَٓ)أٓج أٍٝ فٖٚ د٘جٙ ث٤ُِٚذ٤ٕٞ ك٢ 

ُْٝ ٣يًٌٙ أفو ٖٓ .ٝأ٣ٞجًال ال ىًٌ ُٚ ك٢ ّؾَ ٖٓ أفوثط ثُلضٌر. كال أعٌ ُٚ, (ًٙٞ)دؾٞثً 

كئٓج إٔ ث٤ُِٚذ٤٤ٖ ُْ . ٝثٛضٔٞث دضْؾ٤َ ٖٓجٛوثصْٜ ك٤ٜج, ثٌُفجُز ثُي٣ٖ ٍثًٝث ثُٔ٘طوز ك٤ٔج دؼو

, اْٜٗ صنِٞث ػٖ ٓقجُٝز ثفضالٍ ثُٔو٣٘ز دؼو فٚجً ؿ٤ٌ ٍٟٞ, ٝٛٞ ثاًؽـ, ٣ٌِٔٞث ٓج دوأٝث دٚ

 .ٝإٓج أٗٚ ثٗوعٌ دؼو إٔ ٍثُش ثُقجؽز إ٤ُٚ دجفضالُٜج ك٤ٔج دؼو,ًٔج ىًٌٗج آٗلجًال 

إ٠ُ . ٖٓ آعجً ٓجه٣ز دجه٤ز ْٗ كضٌر ثالفضالٍ ث٤ُِٚذ٢ ثُط٣ِٞز (ؽذَ ػجَٓ)ىُي ٛٞ ًَ ٓج ٗؾوٙ ك٢ 

ٝأػٌٝ٘ج ػٖ ىًٌ ٓج ّٞثٛج , ؽ٘خ آعجً أه٠ٗ ٕؤٗجًال ٖٓ ٓوثكٖ ٝػٔجةٌ ىًٌٗج دؼٜٞج ك٤ٔج ك٤ٔج كجس

 .ٝدنالف ىُي كئٕ ثُذجفظ ال ٣ؾو صِي ثُلضٌر ٓج ٣يًٌ دٜج, ُوِز ثُؾوٟٝ
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(8) 

ٌٟٗ أٗٚ . ك٢ كضٌر ثالفضالٍ ث٤ُِٚذ٢ (ؽذَ ػجَٓ)صذو٠ ثإلٕجًر إ٠ُ ٗ٘ ٣ضَٚ دقجُز ثُؼٌٔثٕ ثُض٢ ًجٕ ػ٤ِٜج 

ُألّذجح ثُض٢ , ػ٠ِ أٗٚ ٝت٤َ ثُلجةور. ُِٚضٚ ثُٔجٌٕر ٝثُٔض٤٘ز دجُٔٞٝٞع, ال دو ٖٓ ثُٞهٞف ػ٤ِٚ ٝهلز ٓج

 .ُّ٘و٢ُ دٜج

أدٞ ثُٔؼج٢ُ ثاُل٢ , ثًُٔ٘ٚٞ ٤ّق ثُو٣ٖ هالٕٝٝ, ىُي ٛٞ ٗ٘ ٓؼجٛور ثُض٢ ػووٛج ثُِْطجٕ ث٢ًُِٞٔٔ

 .هثّ ٌٓث٣ًش د٘ش ١ٌٌ٘ٛ٤ّ دٖ ثإلدٌِٗ د٤ٔ٘و)ث٤ُِٚذ٤ز ( ٓجٌُز ًٙٞ)ٝ  (1290ّ- 1279/ 689ٙ- 678)

DAME Marauerite fille de aire Henri fils de prinse boemond 

ص٣ٌٖق ثا٣جّ ٝثُؼًٚٞ ك٢ )ّ ثُٔغذش ٜٗٚج ك٢ 1285 صٍٔٞ 684ٙ/19 ؽٔجهٟ ثال٠ُٝ 14دضج٣ًل ثُن٤ِٔ 

 (.110- 103/ ٤ٌّر ثُِٔي ثًُٔ٘ٚٞ

صؤص٢ أ٤ٔٛز ثُ٘٘ ٖٓ أٗٚ ثُٞف٤و ثُي١ ٣ووّ عذضجًال ٣ُلضٌٛ أٗٚ ٕجَٓ دجُوٌٟ ٝث٤ُٞجع ٝثَُٔثًع ثُض٢ ًجٗش ك٢ 

. أ١ ك٢ أٝثمٌ كضٌر ثالفضالٍ ث٤ُِٚذ٢. ثُغجُظ ػٌٖ ٤ُِٔاله/ك٢ أٝثمٌ ثُوٌٕ ثُْجدغ ُِٜؾٌر , (ًٙٞ)ٗطجم 

ٝثإلفٚجء ٣ٌه ك٢ ٤ّجم عْٔز ثُٔ٘طوز ٓٞٝٞع ثُٔؼجٛور د٤ٖ ثُِْطجٕ ث٢ًُِٞٔٔ ٝثا٤ٌٓر ث٤ُِٚذ٤ز ُٝيُي كال 

ًاَل ُِٖي ك٢ ههضٚ ُٕٝٔٞٚ  .ٓؾجٍ ٓذوة٤

ٝإٔ ؿج٣ز ٓج . ٣ذوٝ ؽ٤ِجًال ٖٓ ٗ٘ ثُٔؼجٛور إٔ ثا٤ٌٓر ث٤ُِٚذ٤ز ُْ صٌٖ ك٢ ٝٝغ ٣ْٔـ ُٜج دئٓالء ثٌُٖٟٝ

ثُض٢ ًجٗش ك٢ ٣ّٞ ٖٓ ثأ٣جّ ٓقوٝهر . ًجٗش صٌؽٞٙ إٔ ٣ُْٔـ ُٜج دؤٕ صقضلع دذؼٜ ثآالى ثصجدؼز إلٓجًصٜج

 ٖٓ (٤ٙوث)ٝإٓجًر , ٖٓ ثُؾ٘ٞح (ثُووُ)ٝإٓجًر , ٖٓ ثٌُٖم (صذ٤ٖ٘)دؤٓالى أ٤ٌٓ 
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ٝهذَ ّ٘ز ٖٓ صج٣ًل ثُٔؼجٛور . ٝال ػؾخ كوو ًجٕ ثُٔٔج٤ُي آٗيثى ٓج٤ٖٝ ك٢ صق٣ٌٌ ٓوٕ ثُْجفَ. ثُٖٔجٍ

ج)ٝأًغٌ ٓوٕ ُِْجفَ ُْٝ ٣ٌٖ هو دو٢ أٓجْٜٓ إال  (ٌٟثدِِ)ًجٗٞث هو فًٌٝث  ٌّ ٝثُقو٤وز إٔ ثُِٔي  (ًٙٞ)ٝ  (ػ

ٌُٖ مِلٚ ٗؾـ ك٢ . (ػٌج)ٝٛٞ ٣ْضؼو ُالّض٤الء ػ٠ِ . ثًُٔ٘ٚٞ ٗلْٚ صٞك٢ دؼو مِٔ ّ٘ٞثس ٝإٌٜٔثًال 

. 1291ّ أ٣جً 16/ 690ٙ ؽٔجهٟ ثا٠ُٝ 17ُضْو٠ هٕٝ هضجٍ ك٢  (ًٙٞ)صذؼضٜج .صق٣ٌٌٛج دؼو ّ٘ض٤ٖ ٝإٌٜٔثًال 

ُْ ٣ُضـ ُٜج صطًٞ ثافٞثٍ إٔ صٔٞس , ثُض٢ ُػووس ُٔور ػٌٖ ّ٘ٞثس ًٞثَٓ, ٌٝٛيث ٗؼٌف أ, صِي ثُٔؼجٛور

 .فضق أٗلٜج

دٔج صؼٌٛ ُٚ ٖٓ ىًٌ ٓٞثٟٖ , ًجٕ ٣ٌٖٔ إٔ صٌٕٞ ىثس كجةور ؽ٤ِِز دجُْ٘ذز ُٔج ْٗؼ٠ إ٤ُٚ, ٛيٙ ثُٞع٤وز ثُل٣ٌور

ٝال صؼٌٛ ُوِخ . ال صُـط٢ ّٟٞ ثُٔ٘طوز ثُْجف٤ِز ٝثُٜٞجح ثُو٣ٌذز ٜٓ٘ج, أٝالًال , ُٞال أٜٗج. ثٌُْٖ ٝثالٗضجػ

هذَ ثُضق٣ٌٌ ثٌُجَٓ دغٔج٢ٗ . إ صج٣ًنٜج ٣ٌؽغ إ٠ُ ٜٗج٣جس ثُقٌْ ث٤ُِٚذ٢, ٝعج٤ٗجًال . ثُؾذَ ٝأػج٤ُٚ ثٌُٖه٤ز

أ١ ٓ٘ي إٔ فًٌ . ٝمالٍ كضٌر ثالفضالٍ ًجٕ ثُؾذَ هو صيديح د٤ٖ ثالفضالٍ ٝثُضق٣ٌٌ ُٔور هٌٕ ًجَٓ. ّ٘ٞثس

ك٢ٜ ال صووّ ًذ٤ٌ ٗلغ ُٖٔ ٣ضضذغ , إىٕ. 1189ّ- 585ٙ/1187- 583مالٍ ثُْ٘ٞثس , ٙالؿ ثُو٣ٖ أػج٤ُٚ

أ١ ٓ٘ي ّوٟٞ . دْذخ ػؾَٛج ػٖ صـط٤ز كضٌر ٤ٍ٘ٓز صٔضو ٓجةز ٝثع٘ض٤ٖ ّٝذؼ٤ٖ ّ٘ز ػوثًال . صطًٞ ػٌٔثٕ ثُؾذَ

أ, أّٔجء ثُوٌٟ ٝث٤ُٞجع ,ٝٛيث ٛٞ ثاًغٌ أ٤ٔٛز, ٝعجُغجًال . ّ فض٠ صج٣ًل ثُٔؼجٛور1111/ 518ٙػجّ  (ًٙٞ)

ّْجك ك٤ٔج ٣ذوٝ, ًٔج ٗوٌأٛج ث٤ُّٞ ك٢ ثُٔٚوً ثُي١ ٗؤمو ػ٘ٚ, ٝثَُٔثًع . ٖٓٞٓ ؽوثًال دْذخ صٚق٤لجس ثُُ٘

ٝ , ػ٤ج (ِػذّج)ٝ , ف٣ٞ٤ٚ (ف٣ٞ٘ٚ )ٝ, ٙجً ػ٠ِ ٣وٙ دجد٤ُٞٚ (دجص٤ُٞٚ)صٚق٤لجس عذضٜج ٓقون ثٌُضجح إٔ ثّْ 

ٓٔج أٝجع . ٝٓج إ٠ُ ىُي, ٤ٌٟ ه٣ج (٤ٌٟ هدج)ٝ , ثُضلجف٤ز (ثُ٘لجم٤ّز)ٝ , فٞدج (ؽ٣ّٞج)ٝ , ًٌّٝج٤ٗٚ (ًٌٕج٤ٗز)

 مٚٞٙجًال ك٤ٔج ٣ٌؽغ إ٠ُ ٓج ثٗيعٌ ٖٓ ٛجص٤ي ثُوٌٟ ٝث٤ُٞجع. ػ٤ِ٘ج ث٤ُّٞ كٌٙز ثإلكجهر ٖٓ ٛيٙ ثُٞع٤وز
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 .ثُقًٌز ثٌُْج٤ٗز دووً ٓج ٣ُؼذٌ ػٜ٘ج ثُؼٌٔثٕ, أ١ إؽٔجالًال . ٝثام٣ٌجس ثُض٢ ٝؽوس ٖٓ دؼوٛج. ٝثَُٔثًع

٣طجدن , ٝصٞغ ػالٓجس د٤ّ٘ز ُقوٝهٛج, (106/ٗلْٚ) (داله ًٙٞ)إٔ ٓج ص٤ُْٔٚ ثُٔؼجٛور , ٌُٖ ٖٓ ؿ٣ٌخ ثالصلج

ٝال ٣ًخ إٔ ىُي ثإلٟالم ٣ؼٌِ ثًصٌجٍثًال ًجٕ . (هٞجء ًٙٞ)صٔجٓجًال ٓج ٤ْٔٗٚ ث٤ُّٞ ك٢ ثُؤْز ثإلهثًث٣ز 

ضْجُٔجًال ػ٤ِٚ ٝٓؼٔٞالًال دٚ ك٢ ٍٓجٗٚ ٌٜٗ )ٖٓ ثُٖٔجٍ , دقْخ ٓج صوُٞٚ ثُٔؼجٛور, (داله ًٙٞ)أػ٢٘ , فوٝهٛج. ُٓ

ٖٝٓ ثُؾ٘ٞح ه٣ٌز ( ًٌٕج٤ٗز)ٝ ( ثُض٢ ص٠ْٔ ك٢ ثُ٘٘ ٣ٌٙلج( )٣ٌٙلج)ٖٝٓ  ثٌُٖم ه٣ٌضج , (ثُوج٤ّٔز

ٝٓغ ىُي كئٕ ثُلجةور ٢ٛ . ًغ٤ٌ ٜٓ٘ج ؿ٤ٌ ٓؼٌٝف ث٤ُّٞ. ثُٔؼجٛور دجالّْ عٔج٤ٗجًال ٝعٔج٤ٖٗ ه٣ٌز ٤ٝٝؼز ًَٝٓػز

ثّضغٔجًثُ ٣ؼٞه ثُؾَء . ىُي أٗٚ ٣وُ٘ج ػ٠ِ ٓذِؾ ٗؾجؿ ثُٔقض٤ِٖ ك٢ ثّغٔجً ثاًٛ ٝثإْٗجٕ. ك٢ ٛيث ثإلفٚجء

. ٝٓج ٛيث ٝٓغِٚ دجآٌ ثُٔلجؽب ُ٘ج. هٌأٗج ػٜ٘ج ُوٟ ثدٖ ؽذ٤ٌ آٗلجًال , ٝكن ٤ّجّز هه٤وز. ثاًذٌ ٖٓ م٤ٌٙ ػ٤ِْٜ

 .ٗقٖ ثُي٣ٖ ػٌك٘ج فجؽز ُٖٔ ٣ْض٘ذ٠ ُْٜ ثاًٛ ٣ٝؼْٜٔ دن٤ٌثصٜج

(9) 

 

ٝٓؼِّٞ إٔ ٓغَ , (ثُضغجهق)٣ؼ٢٘ صذجهٍ ثُضؤع٤ٌ ثُغوجك٢ . ٗلضوو ٛ٘ج ٓج ٣ٌٖٔ إٔ ٤ْٔٗٚ ث٥عجً ثُٔؼ٣ٞ٘ز ُالفضالٍ

ٝصذوٝ ك٢ ثُِـز ٝأِّٞح . ٛيٙ ثُضؤع٤ٌثس صٖ٘ؤ ػلٞثًال ٖٓ ثُضوجء ٕؼذ٤ٖ ٣٘ض٤ٔجٕ إ٠ُ فٞجًص٤ٖ ٝعوجكض٤ٖ ٓنضِلض٤ٖ

 .ًٔج إٔ ٖٓ ثُٔؼِّٞ أّ ثُٔـِٞح ٤ٔ٣َ إ٠ُ ثُضٖذّٚ دـجُذٚ. ثُؼ٤ٔ ٝثُؼجهثس ٝثُضوج٤ُو ٝثُلٕ٘ٞ ٝٓج إ٠ُ ىُي

 ػٖ (ؽذَ ػجَٓ)ٓج ٗذقظ ػ٘ٚ ٛ٘ج ٛٞ ٓج ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ هو أميٙ أَٛ 
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ٓغ ثُضوجء ثُقٞجًص٤ٖ ٝثُغوجكض٤ٖ ًجٕ ك٤ٚ أهٟٞ ٓج ًجٕ دجُو٤جُ . كال ٗؾو ُٚ أعٌثًال ػ٠ِ ثإلٟالم. ٓقض٢ِ أًْٜٝ

اٗٚ ًجٕ ُوجء ػ٠ِ ْٓجفز ػ٣ٌٞز . ٓٔج د٠ْ ثالفضالٍ ث٤ُِٚذ٢ ػِذٚ ِّطجٗٚ, إ٠ُ أ١ دوؼز إّال٤ٓز أمٌٟ

ج ً٘ج . صوَ ه٤ِالًال ػٖ ثُو٤ٌٖٗ, د٣ٌٖجًال ٤ٍ٘ٓٝجًال ف٤ظ صْجً٘ش أؽ٤جٍ ٖٓ ثُطٌك٤ٖ ُٔور ٣ِٟٞز ٖٓ ثَُٓجٕ ّٔ كٞالًال ػ

ٖٝٓ ثُٔضٞهغ إٔ صٌٕٞ ثُغوجكز . هو صٌٕٞ د٣ٌٖجًال صقش ثالفضالٍ ث٤ُِٚذ٢ (ؽذَ ػجَٓ)إٕ . هو ىًٌٗجٙ ّجدوجًال 

مٚٞٙجًال ٝإٔ أُٝتي ثُ٘جُ ثُي٣ٖ ثٝطٌصْٜ ثُقٌح . ثُٔق٤ِز ك٢ ٛيث ثُظٌف أهَ ٓٔجٗؼز ُِضؤعٌ دجاؽ٘ذ٢

ٝٓؼِّٞ إٔ . هو ثٗوِؼٞث ٖٓ أًْٜٝ ٝصلٌهٞث ك٢ ثُذاله, ثُوج٤ّز ٝؿ٤ٌ ثُٔقضْذز إ٠ُ ثَُ٘ٝؿ كؾؤر ػٖ أٟٝجْٜٗ

ٓٔج ٗلْٜ ٓ٘ٚ إٔ ثصٚجٍ . ٝؿجُذجًال ٓج صضقٍٞ صقش ٟٝؤر ٛيث ثُؼجَٓ إ٠ُ أّطًٞر. ثُيثًٌر ثُؾٔؼ٤ز أٝ ؽَء ٜٓ٘ج

ًجٗٞث ك٤ٚ ٓلضو٣ٌٖ إ٠ُ ػٞثَٓ ثُٔٔجٗؼز . دجُٔقض٤ِٖ هو فوط صقش ٟٝؤر ظٌف هجُ (ؽذَ ػجَٓ)أَٛ 

ُٝٞ ًجٕ . ٝٓغ ىُي كئٗ٘ج ال ٗؾو أ١ ه٤َُ ػ٠ِ صؤعٌ ثُٔـِٞد٤ٖ دـجُذ٤ضْٜ ك٢ أ١ فوَ ٖٓ ثُقوٍٞ. ٝثٌُكٜ

 .ٓٞؽٞهثًال ك٢ ٝهضٚ ٌُجٕ فضٔجًال إٔ ٣ْضٌٔ أٝ هْْ ٓ٘ٚ ػ٠ِ ثاهَ فض٠ ث٤ُّٞ

ٖ, ٝٗقٖ ٗذقظ ػٖ ثُْذخ, ٟٝذؼجًال ٤ُِ د٤وٗج. ٟذؼجًال ال دو إٔ ٣ٌٕٞ ُيُي ثُـ٤جح ّذخ أٝ أًغٌ ّٔ ىُي . إال إٔ ٗن

ٓٔج ٣ُؼ٤٘٘ج ػ٠ِ . ال ه٤ِالًال ٝال ًغ٤ٌثًال  (ؽذَ ػجَٓ)أٗ٘ج ال ِٗٔي  ٖٓ ثُٔؼِٞٓجس ػٖ أُٝتي ثُ٘جٍف٤ٖ ثُي٣ٖ َُٗٞث 

 .إٔ ٗوٍٞ ك٢ أٌْٓٛ ػٖ ػِْ أٝ ٕذٚ ػِْ

ػ٠ِ ثٌُؿْ , ٌُ٘٘ج أ٣ٞجًال ٓج ٠ٖٗ إٔ ىُي ثُـ٤جح إٓجًر ال صوذَ ثُ٘وٜ ػ٠ِ هٞر ٝٓضجٗز ثُذ٤٘ز ثُغوجك٤ز اَٛ ثُؾذَ

ٝىُي ثُقٌْ ال ٣قضجػ إ٠ُ هُذَ أًغٌ ٓٔج الفظ٘جٙ ٖٓ . ٖٓ ًَ ٓج ًأ٣٘ج ك٤ٚ ػجٓالًال ٖٓ ػٞثَٓ ثُضغذ٠٤ ٝثإلفذجٟ

 كال ٣ْٔـ, كجُؾْْ ػ٘وٓج ٣وجّٝ ثُؼجه٣جس. ؿ٤جح أ١ أعٌ ٖٓ آعجً ثالفضالٍ
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ؽذَ )ٛيث ٓغ ًٌٝٝر ٓالفظز إٔ . كٜيث ديثصٚ ه٤َُ ػ٠ِ ػ٠ِ ٙالدضٚ ٝهٞر ٓٔجٗؼضٚ, ُٜج إٔ صقلٌ ك٤ٚ آعجًٛج

دٞٙلٚ ٓ٘ذغ ثُؼٔجء ٝظجٌٛر عوجك٤ز أعجًس ٝٓج , ُْ ٣ٌٖ آٗيثى ٛٞ ٗلْٚ ثُي١ همَ ثُضج٣ًل ك٤ٔج دؼو, (ػجَٓ

دق٤ظ أٙذقش . ىُي أٜٗج ٗذضش ٖٓ ؿ٤ٌ أّجُ ٝثٍهٌٛس ك٤ٔج دؼو ثٍهٛجًثًال ػؾ٤ذجًال . صَثٍ صغ٤ٌ هٖٛز ثُوث٤ًّٖ

ثآٌ ثُي١ ٣ؾخ . ثُٔض٘وِز ك٢ أًؽجء ثُؼجُْ ث٤ُٖؼ٢, فِوز أّج٤ّز ك٢ صطًٞ ثُقًٌز ثُل٣ٌٌز ٝثُؼ٤ِٔز ث٤ُٖؼ٤ز

ُْ ٣ـ٤ٌّٝث ُْٝ , إٔ أُٝتي ثٗجُ إىث ٙٔوٝث ػ٠ِ ىثص٤ضْٜ ٓج ٣وَ ه٤ِالًال ػٖ ه٤ٌٖٗ, إٔ ٣لْٜ ٓ٘ٚ ثُوجًا ثُق٤ٚق

ٝثُضْج٢ٓ , ًجٗٞث ٣لضوٌٕٝ إ٠ُ ثُؼٌ٘ٚ ثاّجُ ثُي١ ٖٓ ٝظ٤لٚ فٌثّز ثُغوجكز ثُنجٙز ُٖؼذٚ, ٣ذوُٞث ُْٝ ٣ٜ٘ٞث

ٝإ٠ُ ثُٔٞثءٓز د٤ٖ ٓؼط٤جس ثُٞثهغ , ٝثُي١ ٣وٞه دوًٝٙ إ٠ُ ثُضٌثًْ, دٜج ػٖ ٣ٌٟن ثُضؤَٓ ك٢ ػ٘جٌٙٛج

 .ًٌٝٝٝثس ثُقلجظ ػ٠ِ ثُيثص٤ز

دؤًغٌ ٖٓ ٓؼ٠٘ ًجٗش ؽَٔ ٓؼضٌٝز ال ٓؼ٠٘ ُٚ ك٢ صج٣ًل , كٌؤٕ كضٌر ثالفضالٍ ث٤ُِٚذ٢ ثُٔظِٔز, ٌٛيث

ٓ٘قٚ . دوأس إًٛجٙجصٚ هذ٤َ ثٗضٜجء ثالفضالٍ. ثُي١ ٤ّٖٜو دؼو هِذَ صذوالًال أّج٤ّجًال ٝؿ٤ٌ ٓضٞهغ إٟالثًال . ثُؾذَ

. ثُٜؾٌر ثُؼج٤ِٓز إ٠ُ إ٣ٌثٕ ك٢ ثُؼٌٚ ثُٚل١ٞ)ٓٔج ٝٙل٘ج دؼٞٚ ك٢ ًضجد٘ج . فًٞٞثًال ك٣ٌٌجًال ٛجةالًال دؼ٤و ثاعٌ

 .(ٝآعجًٛج ث٤ُْج٤ّز ٝثُل٣ٌٌز, أّذجدٜج ثُضج٣ًن٤ز

 

_____________________________ 
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 ادرحؾة افثافثة-  4

سمدأ جمرى إطمداث يتحقل ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم إمم , (ضمبؾ قم٤مُمؾ)سمٕمد مخس وؾمتلم ؾمٜم٦م ىمٛمري٦م ُمـ آطمتالل اًمّمٚمٞمبل اًمت٤مم ل 

حت٧م  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)أن ذًمؽ أن اًم٘م٤مرئ سم٤مت يٛمٚمؽ ُمـ اعمٕمروم٦م ب . همػم ص٤مًمح اعمحتٚملم ورسمام يم٤من ُمـ اًمٖمٜمل قمـ اًمبٞم٤من

أٟمف ذم وضٕمف ذاك يم٤من أقمجز وأضٕمػ سمٙمثػم ُمـ أن جيؽمح ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف أن يٙمقن ًمف ُمٕمٜمك , آطمتالل ُم٤م يٙمٗمٞمف ٕن ي٘مرر

 .ُمٝمام يٙمـ شمٖمٞمػمًا هٞمٜم٤مً , اًمتٖمٞمػم 

ىمد سمدأ , اًمذي أظمذ سمِمٙمؾ ُمتٕم٤مفمؿ يمٚمام شم٘مدُم٧م سمف إي٤مم ؿمٙمؾ هجقممْم٤مد قمغم آطمتالل اًمّمٚمٞمبل, واحل٘مٞم٘م٦م أن اًمتحقل

- 1246/ ه589- 541)اعمٕمروا سمٚم٘م٥م اًمِمٝمٞمد , ٟمقر اًمديـ حمٛمقد سمـ زٟمٙمل, قمغم يد أشم٤مسمؽ اًمسالضم٘م٦م ذم اًمِم٤مم

  .(م1193

اخلّمٞم٥م أول صدام يمبػم سملم قمسٙمر صالح اًمديـ  (ُمرضمٕمٞمقن)م ؿمٝمد ؾمٝمؾ 1179 طمزيران 10/ه575حمّرم 3يقم 

وإٟمام ومرضف شمٓمقر أطمداث سمدأت سمٖم٤مرات . واحل٘مٞم٘م٦م أن اًمّمدام طمّمؾ دوٟمام ختٓمٞمط ُمسبؼ ُمـ اًمٓمروملم. واًمّمٚمٞمبٞملم

, واًمٔم٤مهر أن اًمّمٚمٞمبٞملم أرادوا أن يٚمّ٘مٜمقا صالح اًمديـ درؾم٤ًم ىم٤مؾمٞم٤مً . رسيٕم٦م ًمٚمٛمسٚمٛملم قمغم إُمالك اصٞمبٞم٦م اعمج٤مورة

 .وىمقة ه٤مئٚم٦م, ومجٛمٕمقا قمغم قمجؾ ومٞمام يبدو. يٛمٜمٕمف ُمـ اًمتٗمٙمػم سم٠من يٜمتزع اعمب٤مدرة اًمٕمسٙمري٦م ُمٜمٝمؿ
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ًَ ٜٓ٘ج دو٤جهر , (ؽ٤ٖ٘)ٝ  (ٟذ٣ٌز)ٝ  (ٗجدِِ)ٝ  (ثٌُِٓز)ٝ  (ؽذ٤َ)و  (ـمراسمٚمس)اؿمؽمك ومٞمٝم٤م ُم٘م٤مشمٚمقن ُمـ 

ٝثصؾٚ . (ثُووُ)ِٓي  (دـو٣ٖٝ)ٝثٌَُ دو٤ِور دِو٣ٖٝ . كٞالًال ػٖ ثالّذضج٣ًز ٝثُوث٣ٝز دو٤جهر ًة٤ْ٤ٜٔج. أ٤ٌٓٛج

هٕٝ إٔ صؼٌف . ثُض٢ ًجٗش ك٢ فجُز صٖضش, ثُؾ٤ٔ ثٌُذ٤ٌ ٕٔجالًال إ٠ُ ف٤ظ ًٙوس ثُوٞثس ثإلّال٤ٓز ثُٔـ٤ٌر

كئٕ , ٝثٓضالًٜج ُؼٌ٘ٚ ثُٔلجؽتز, ٝػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ ثُضلٞم ثُؼوه١ ثٌُذ٤ٌ ُِوٞثس ث٤ُِٚذ٤ز. دٔج ٣ذ٤ش ُٜج

. هو أهٟ ك٢ ثُٜ٘ج٣ز إ٠ُ إَٗثٍ ٣َٛٔز ّجفوز دٜج, ًدٔج الّضٜجٗضٜج دؼوٝٛج, صطًٞٛج ك٢ أمطجء صٌض٤ٌ٤ز ٝثٝقز

, دج٤ُجٕ ثُغج٢ٗ ه١ أد٤ِٖ, ْٜٓ٘ ثدٖ د٤ٌٍثٕ, ٝأٌُّ ْٜٓ٘ ًغ٤ٌ, ٝٗؾج ٌِْٜٓ ك٣ٌوثًال . ٝهُضِش ْٜٓ٘ ٓوضِز ًذ٤ٌر)

, ٝٙجفخ ٟذ٣ٌز, ٝأٌّٝث أ٣ٞجًال ٙجفخ ؽذ٤َ. ٝٛٞ أػظْ ثُلٌٗؼ ٓقالًال دؼو ثُِٔي. ٙجفخ ثٌُِٓز ٝٗجدِِ

 (ٝٙجفخ ؽ٤ٖ٘ ٝؿ٤ٌْٛ ٖٓ ٖٓج٤ٌٛ كٌّجْٜٗ ٟٝٞثؿ٤ضْٜ, ٝٓووّ ثالّذضج٣ًز, ٝٓووّ ثُوث٣ٝز

 .ًجٕ ىُي أٍٝ ٌٗٚ ًذ٤ٌ ُٚالؿ ثُو٣ٖ ك٢ ٝؽٚ هٞر ٤ِٙذ٤ز ٓ٘ظٔز ٝٓضؤٛذز. (56-11/455ٙ:ثٌُجَٓ)

ٓ٘طوٞ , (ؽذَ ػجَٓ)ٝ  (َّٜ ثُذوجع)ثُي١ ٣َٚ ٓج د٤ٖ , (ث٤ُِطج٢ٗ)مالٍ ثُْ٘ٞثس ثاًدغ ثُضج٤ُز ظَ ٌٓٔ 

ثصنيصٚ ٌِْٓجًال ُِـجًر  (هٖٓن)ف٤ظ ثُوٞثس ثإلّال٤ٓز ثُوجهٓز ٖٓ .ث٤ُِٚذ٤ز ثُٞف٤ور ثُْجمٖ- ثُضٔجُ ثإلّال٤ٓز

عْ , آٗيثى (هٖٓن)ٝٗجةذٚ ك٢ , ؿجًثس ٓضضج٤ُز صٞالٛج هٝٗٔج ًَِ ثدٖ أم٢ ٙالؿ ثُو٣ٖ. ػ٠ِ ثآالى ث٤ُِٚذ٤ز

ٝك ٕجٙ, ك٤ٔج دؼو (دؼِذي)ثا٤ٌٓ ػ٠ِ  ٌّ ُؼؾَٙ ػٖ ٓٞثؽٜز ثُوٞثس ثُؼوٝر , ٓؼضٔوثًال أِّٞح ثُـجًثس ثُنجٟلز, ك

 .ك٢ ٓؼًٌز كجِٙز

ىُي . (ؽذَ ػجَٓ)ّ دوأـ ِِّْز ٖٓ ثافوثط آُش إ٠ُ صق٣ٌٌ أٍٝ دوؼز ٖٓ 1182/ 578ٙك٢ ٝهش ٓج ٖٓ ثُؼجّ 

ُٔؼجهذز كِٚٚ  (ثاًهٕ)ك٢  (ًٌى ثُٖٞدي)ث٤ُِٚذ٢ دِو٣ٖٝ ثٌُثدغ فٖو ؽ٤ٕٞٚ ٝثصؾٚ ٗقٞ  (ثُووُ)إٔ ِٓي 

 اٗٚ هأح. ثُٔؼٌٝف ػ٘و ثُؼٌح دجّْ أًٗجٟ, ثَُ٘م ٣ًُ٘ٞو ه١ ٕجص٤ٕٞ
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وُمـ ذًمؽ أٟمف دم٤مهؾ اهلدٟم٦م اعمٕم٘مقدة سملم صالح اًمديـ . واًمٕمٛمؾ دوٟمام طمس٤مب ًمسٞم٤مؾم٦م اعمٛمٚمٙم٦م, قمغم قمّمٞم٤من أواُمره

ُمٕمٚمٜم٤ًم أٟمف يريد . (شمٞمامء)اظمؽمىم٧م ضمزيرة اًمٕمرب طمتك وصٚم٧م إمم واطم٦م , وظمرج قمغم رأس ىمقة قمسٙمري٦م. وسمٚمدويـ

ذم وىم٧م يم٤من اًمّمٚمٞمبٞمقن سمح٤مضم٦م إمم اًمسالم ,وـمبٕم٤ًم يم٤من ذًمؽ اؾمٗمزازًا سم٤مًمٖم٤ًم ًمٚمٛمسٚمٛملم. (اعمديٜم٦م اعمٜمقرة)آؾمتٞمالء قمغم 

عم٤م يم٤من , دوٟمام حتّرز (ُمٙم٦م)إمم  (دُمِمؼ)يم٤مٟم٧م ُمتجٝم٦م ُمـ , يمام أٟمف ه٤مضمؿ ىم٤مومٚم٦م إؾمالُمٞم٦م يمبػمة. اًمذي وومرشمف اهلدٟم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م

. وم٠موىمع  ٤م ىمتاًل وأرسًا وهنب٤مً , هٜم٤مًمؽ ُمـ هدٟم٦م

وأهم٤مر ذم , وم٤مٟمتٝمز ومروخ ؿم٤مه اًمٗمرص٦م. ُمٙمِمقوم٤ًم دوٟمام مح٤مي٦م (اجلٚمٞمؾ)شمرك إىمٚمٞمؿ  (إردن)ادم٤مه اجلٞمقش اًمّمٚمٞمبٞم٦م إمم 

ومل يٚمتٗم٧م اًمّمٚمٞمبٞمقن إمم اخلٓم٠م اًمٗم٤مدح اًمذي , (قمٙم٤م)إمم  (وادي اًمٚمٞمٓم٤مين)خمؽمىم٤ًم اعمٜمٓم٘م٦م ُمـ , قمٛمؼ أرايض اًمٕمدو

وًم٘مد قمرومٜم٤م مم٤م  (اًمِم٘مٞمػ أرٟمقن)وذم إصمٜم٤مء ٟمجح ومروخ ؿم٤مه ذم آؾمتٞمالء قمغم ىمٚمٕم٦م . ارشمٙمبقه إٓ سمٕمد ومقات إوان

, وأهن٤م يم٤مٟم٧م ُمـ أيمثر اًم٘مالع اًمّمٚمبٞم٦م أمهٞم٦م, (اًمٜمبٓمٞم٦م)سمجقار ُمديٜم٦م , (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ؾمٚمػ أن اًم٘مٚمٕم٦م شم٘مع ذم أواؾمط 

وهمٜمل قمـ اًمبٞم٤من أن آؾمتٞمالء  (دُمِمؼ)سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚم٘م٤مدم ُمـ (ُمرضمٕمٞمقن)حلّم٤مشمٜمٝم٤م وُمقىمٕمٝم٤م آؾمؽماشمٞمجل قمغم ومؿ ؾمٝمؾ 

ومٛمـ طمؼ , إذن. قمٛمراٟم٤م (ضمبؾ قم٤مُمؾ)وهل يم٤مٟم٧م وُم٤مشمزال ُمـ أيمثر سم٘م٤مع . قمٚمٞمٝم٤م يٕمٜمل حترير اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل شمسٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م

وأول أرض حيزروهن٤م , شمس٘مط سمٞمد اعمسٚمٛملم (ضمبؾ قم٤مُمؾ )يقصٗمٝم٤م أول ىمٚمٕم٦م صٚمٞمبٞم٦م ذم , هذه احلّمٞمٚم٦م أن شمدظمؾ اًمت٤مريخ

, أن ومروخ ؿم٤مه قمجزقمـ آطمتٗم٤مظ سم٤مًم٘مٚمٕم٦م سمٕمد قمقدة اجلٞمقش اًمّمٚمٞمبٞم٦م إمم اعمٜمٓم٘م٦م, سمدًٓم٦م ُم٤م ؾمٞم٠ميت, ُمٜمف ًمٙمـ اًمٔم٤مهر

. ٕؾمب٤مب همػم ظمٗمٞم٦م

(2) 

سمدأت سم٤مًمقضع آٟم٘ماليب ذم , وشم٤مًمٞم٤ًم سم٤مدم٤مه اًمّمػمورة ٟمحق اًمٙمٞم٤من, سم٤مدم٤مه اًمتحرير (ضمبؾ قم٤مُمؾ)اًمٕمٓمٚم٦م اًمٙمؼمى ذم شم٤مريخ 

  رسمٞمع أظمر25ذم , (طمٓملم)اًمذي أٟمِم٠م قمـ ُمٕمريم٦م , ُمٞمزان اًم٘مقى سملم اعمسٚمٛملم واًمّمٚمٞمبٞملم
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وًمٙمـ شم٠مصمػم ذًمؽ اًمقضع . وطمده (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ُمـ اًمقاضح أن ُم٤م يِمػم إًمٞمف هٜم٤م مل يٙمـ خيص . م1187 متقز 4/ ه583

ٕٟمف طمتك أن مل يٙمـ أيمثر ُمـ دمٛمع فمرذم ًمبنم اضٓمرهتؿ احلرب إمم . آٟم٘ماليب سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمجبؾ ي٠مظمذ ُمٕمٜمك خمتٚمٗم٤مً 

واًمٔم٤مهر أن اًمراسمٓم٦م اًمقطمٞمدة اًمتل . ٓ ًمٌمء إٓ ٕٟمف ووّمر هلؿ طمّدًا ُم٘مبقًٓ  ُمـ إُمـ, آًمتج٤مء إمم أىمرب اجلب٤مل إًمٞمٝمؿ

ًمٙمٜمٜم٤م ؾمٜمرى أن شم٤مرخيف اًمذايت . إذ ذاك يم٤مٟم٧م اًمراسمٓم٦م اعمذهبٞم٦م ًمٞمس همػم, أو دمٛمع أيمثرهؿ, يم٤مٟم٧م دمٛمع أوًمئؽ اًمٜم٤مس

 .اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ شمٚمؽ اراسمٓم٦م ٟمٗمسٝم٤م, ؾمٞمبدأ سمٕمد ىمٚمٞمؾ

وُمٜمٝمؿ ىم٤مدة , ومٝمل مل شمتٛمّخض قمـ ىمتؾ وأرس أيمثر ىم٤مدة وأُمراء اًمّمٚمٞمبٞملم. أيمؼم سمٙمثػم ُمـ ٟمٍم ذم ُمٕمريم٦م (طمٓملم)يم٤مٟم٧م 

اًمذيـ , وقمـ اًم٘مْم٤مء قمغم زهرة اًمٗمرؾم٤من اًمّمٚمٞمبٞملم. ٟمٗمسف (اًم٘مدس)ويم٤من ُمـ مجٚمتٝمؿ أقمالهؿ ؿم٠مٟم٤ًم ُمٚمؽ . شم٤مرخيٞمقن

سمؾ إهن٤م سم٤مإلض٤موم٦م إمم ذًمؽ يمٚمف وضٕم٧م   - (طمٓملم)أي طمتك قمِمٞم٦م , طمٗمٔمقا احل٤مًم٦م اًمّمٚمٞمبٞم٦م سمسٞمقومٝمؿ ذم يمؾ ُم٤م ُم٣م

اًمتل فمٚم٧م عمدة أرسمع وصمامٟملم ؾمٜم٦م قمدا . اًمّمٚمٞمبٞم٦م (اًم٘مدس)وذًمؽ إذ أهن٧م ممٚمٙم٦م . ٟم٘مٓم٦م اخلت٤مم قمٜمد هن٤مي٦م شم٤مريخ طم٤مومؾ

يمام شمريم٧م إُم٤مراشمف وُمٕم٤مىمٚمف ذم ضمٜمقب . اًمرُمز اعم٤مدي اًمذي ُمٜمح اًمتجٛمع اًمّمٚمٞمبل وَُمـ وراءه سُمٕمدًا روطمٞم٤ًم ؾم٤مُمٞم٤ًم قمٜمدهؿ

ًمذًمؽ ومال قمج٥م أن رأيٜم٤م ُمدٟمف زىمالقمف . ضمساًم ُمِمٚمقًٓ قم٤مضمزًا قمـ اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمسف, (ضمبؾ قم٤مُمؾ)وُمٜمف , (اًمِم٤مم)

ًمٙمٜمف . ٕظمده٤م سمٖمػم ُمِم٘م٦م)و, سمٖمػمه٤م ًمتحررت هل أيْم٤مً  (صقر)صالح اًمديـ قمـ , شمتٝم٤موى أُم٤مم اًمسٚمٓم٤من اعمٜمتٍم

ويم٤من أُمر اهلل . ومٙم٤من ذًمؽ ؾمب٥م طمٗمٔمٝم٤م, وم٠مراد أ, يٗمرغ سم٤مًمف مم٤م ضم٤موره٤م ُمـ ٟمقاطمٞمٝم٤م ًمٞمسّٝمؾ أظمذه٤م, اؾمتٕمٔمٛمٝم٤م حلّم٤مٟمتٝم٤م

وعم٤م يم٤من قمٚمٞمف أن يٜمتٔمر حت٧م إرس ُمدة ُم٤مئ٦م وؾمبع , وًمتحرر سمتحريره٤م يم٤مُمؾ اجلبؾ (11/543: اًمٙم٤مُمؾ )(ىمدرًا ُم٘مدوراً 

 .ؾمٜمقات أظمرى
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(3) 

اًمٕمٚمٛمل هلذا اًمذي ؾمٛمٞمٜم٤مه ذم أول اًمٗم٘مرة اًمس٤مسم٘م٦م قمٓمٗم٦م يمؼمى ذم - قمٚمٞمٜم٤م أن أن ٟم٘مػ ُمٚمٞم٤ًم قمٜمد اعمٕمٜمك اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل

ٕن هذه شمٍما . ُمٕمٜمك يتج٤موز سمٙمثػم اًمٜمّمقص اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل أظمذٟم٤م قمٜمٝم٤م. (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ادم٤مه اًمتحرير واًمّمػمورة ل 

أقمٜمل شمٚمؽ , مم٤م جيٕمٚمٝم٤م. وُمـ شمٚمؽ اُمرايمز اعمحّمٜم٦م واعمرايمز اًمسٙمٜمٞم٦م اًمٙمؼمى. قمٜم٤ميتٝم٤م ٟمحق اًمسٚمٓم٦م وأقمامهل٤م وُمرايمزه٤م

اًمذيـ يْمٓمرسمقن ومٞمٝم٤م , قمـ ُمالطمٔم٦م وىمع إطمداث قمغم اًمٕمب٤مد, وسمتٙمقيٜمٝم٤م اعمٝمجل, قم٤مضمزة سمٓمبٕمٝم٤م, اًمٜمّمقص

 .ًمٙمـ ُم٤م يٛمٙم٨م ُمٜمٝم٤م وم٢مٟمام  ؿ وومٞمٝمؿ, وخيْمٕمقن ًمٜمت٤مئجٝم٤م دون أن يٙمقن هلؿ يد ذم صٜمٕمٝم٤م

هل ُمرايمز , ُمـ ُمدن وىمالع وطمّمقن, أن إُم٤ميمـ اعمحّمٜم٦م, وهق أُمر ُمٕمروا قمغم يمؾ طم٤مل, وًم٘مد قمٚمٛمٜم٤م مم٤م وم٤مت

يدظمؾ , ووم٘م٤ًم عمٕم٤مدًم٦م ُمٕم٘مدة. سمحٞم٨م أ, ُمـ يسٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م يٜمنم ؾمٚمٓم٤مٟمف قمغم ُم٤م يٚمٞمٝم٤م وحيٞمط  ٤م. ؾمٞمٓمرة ذات ُمدى طمٞمقي

وقمالىمتف سم٤محلّمقن أو اعمرايمز اًمسٙمٜمٞم٦م , وطمجؿ ودرضم٦م اؾمتٕمداد اًم٘مقى اعم٘م٤مشمٚم٦م ومٞمف, وُمت٤مٟم٦م حتّمٞمٜمف, ومٞمٝم٤م طمجؿ احلّمـ

شمبٕم٤ًم عمٞمزان اًم٘مقى , اًمخ وُمـ اعمٗمٝمقم أن هذه اعمٕم٤مدًم٦م شمٙمقن شمٙمقن قُمرض٦م عمختٚمػ آطمتامٓت. . . .اعمحّمٜم٦م اعمج٤مورة 

. وًمٚمح٤مًم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمـ ؾمٚمؿ وطمرب, اعمحكم

ىمد ؿمٞمدت ًمتٙمقن  ُمريمز  (شمبٜملم)أن ىمٚمٕم٦م , صمؿ أٟمٜم٤م ٟمٕمرا مم٤م قمّٚم٘مٜم٤مه قمغم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ُمراطمؾ آطمتالل اًمثالث, هذا

وُم٘مرًا ُٕمػم شمّمؾ , وًمٙمٜمٝم٤م سمٕمد ؾم٘مقـمٝم٤م همذت ُمريمز ؾمٞمٓمرة وإدارة رئٞمز. وم٤مطمتالهل٤م (صقر)اٟمٓمالق ًمٚمتْمٞمٞمؼ قمغم 

اًمذي  (اًمِم٘مٞمػ أرٟمقن)أُم٤م . ٟمٗمسٝم٤م (صقر)ؾمٚمٓمتف إمم طمدود إُم٤مرة 
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ومٝمام ذم إؾم٤مس , اًمذي يم٤من قمغم أـمراومف اجلٜمقسمٞم٦م (هقٟملم)و, إمم اًمِمامل أىمرب (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ىمٚمٜم٤م أٟمف ي٘مع ذم أواؾمط 

, وـمبٕم٤ًم يم٤من هلام دورمه٤م ذم سمسط ؾمٚمٓم٦م آطمتالل وإدارشمف. (دُمِمؼ)مح٤مي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمالشمٞمٜمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م , طمّمٜم٤من دوم٤مقمٞم٤من

واجلدير سم٤معمالطمٔم٦م أن ُمّم٤مدر اًمٗمؽمة شمسٙم٧م قمـ ُمّمػم سم٘مٞم٦م احلّمقن إصٖمر وإىمؾ أمهٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م . يمام أوضحٜم٤م آٟمٗم٤مً 

. واعمرضمح أهن٤م حتررت هل أيْم٤ًم شمبٕم٤ًم ًمتٚمؽ إؾم٤مؾمٞم٦م اًمثالث. ُمٜمتنمة داظمؾ اجلبؾ

, وم٘مد طمّمؾ, (صقر)ومل يبَؼ سمٞمد اعمحتٚملم إٓ , أو أمهٝم٤م وأيمثره٤م قمغم إىمؾ, وىمد حتررت يم٤موم٦م طمّمقن اجلبؾ, وأن

, اًمتل يم٤مٟم٧م ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م قمغم صٛمقده٤م (صقر)ا. اٟم٘مالب ذم إدوار قمام يم٤من ذم اعمرطمٚم٦م إومم ُمـ آطمتالل, أوًٓ 

سمٕمد أن جل٠مت إًمٞمٝم٤م , (اًمِم٤مم)اعمريمز اًمسٞم٤مد واًمٕمسٙمري إول ًمٚمّمٚمٞمبٞملم ذم ضمٜمقب , وعمدة ـمقيٚم٦م ُمـ سمٕمد, همدت أن

ُمٜمٓمٚمؼ اًم٘مقة اًمٕمسٙمري٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م ًمٚمتْمٞمٞمؼ , وًمٗمؽمة قمغم إىمؾ , همدت (شمبٜملم)ذم طملم أن ىمٚمٕم٦م . أهمٚم٥م ومٚمقهلؿ

. قمٚمٞمٝم٤م

: يٛمٙمـ شمٚمخٞمّمٝم٤م سم٤مًمِمٙمؾ اًمت٤مزم (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ًمٙمـ احل٤مصؾ اًمث٤مين وإيمثر أمهٞم٦م هق ظمريٓم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ضمديدة ل

ُمع ُمدى طمٞمقي حمّمقر سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمس٤مطمٚمٞم٦م وإؾم٤مومؾ اعمس٤مُمت٦م هل٤م ُمـ صمالث ضمٝم٤مهت٤م سم٘مٞم٧م يمٚمٝم٤م حت٧م إدارة  (صقر)

ًمٙمـ يٛمٙمـ آؾمتئٜم٤مس ذم هذا اًمٜمٓم٤مق سمٜمص اعمٕم٤مهدة اًمتل قم٘مده٤م . وًمسٜم٤م ٟمٕمرا سم٤مًمتحديد طمدود هذه اعمٜمٓم٘م٦م. آطمتالل

. ويٛمٙمـ ُمراضمٕمتٝم٤م ذم اًمٗم٘مرة اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اًم٘مسؿ اًمس٤مسمؼ. (صقر)اًمسٚمٓم٤من أسمق اعمٕم٤مزم إًمٗمل ُمع آظمر أيمػمة صٚمٞمبٞم٦م قمغم 

رسمام يرضمع إمم . مم٤م ُيٗمٝمؿ ُمٜمف أٟمف يم٤من إذ ذاك ُمّمٓمٚمح٤ًم راؾمخ٤مً . ُمع حتديد واضح هل٤م (سمالد صقر)طمٞم٨م يرد ومٞمٝم٤م ُمّمٓمٚمح 

. اًمتل طمّمٚم٧م اعمٕم٤مهدة ذم ظمقاشمٞمٛمٝم٤م. أوائؾ اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ ُمراطمؾ ُمراطمؾ آطمتالل

. وم٘مد طمٔمٞم٧م سم٢مدارة حمّٚمٞم٦م, ؿمامًٓ  (سم٤مٟمٞم٤مس)ذىم٤ًم و  (ؾمٝمؾ ُمرضمٕمٞمقن)وصقًٓ إمم , وأقم٤مًمٞمف (ضمبؾ قم٤مُمؾ)أُم٤م أواؾمط 
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عم٤م . وهل ظمٓمقة يمبػمة سم٤مًمٜمسب٦م ًمت٤مرخيف. قمغم رأؾمٝم٤م أُمػم ُمـ أسمٜم٤مئف (ضمبؾ قم٤مُمؾ)شمٚمؽ هل أول إدارة ؾمٞم٤مؾمٞم٦م حمٚمٞم٦م ل 

, قمرومٜم٤مه مم٤م وم٤مت ُمـ أٟمف يم٤من إمم ُم٤م ىمبٚمٝم٤م جمّرد دمّٛمع فمرذم ًمبنم ٓ جيٛمع سمٞمٜمٝمؿ إٓ اًمٚمجقء إًمٞمف هرسم٤ًم ُمـ ويالت احلرب

صمؿ عم٤م قمرومٜم٤مه أيْم٤ًم ُمـ أن أضمٞم٤مًٓ ُمٜمٝمؿ ىمد قم٤مؿم٧م وُم٤مشم٧م دون أن شمٕمرا إٓ شمٚمؽ احلٞم٤مة اًمزري٦م . وإٓ اًمراسمٓم٦م اعمذهبٞم٦م

, وُم٤م ُمالطمحظ اسمـ ضمبػم ذم هذا اًمٜمٓم٤مق. يٕمٛمٚمقن قمغم أرضٝمؿ ًمٖمػمهؿ : اًمتل هل أؿمبف ُم٤م يٙمقن سمحٞم٤مة اًمٕمبٞمد, اًمب٤مئس٦م

وؾمٜمخّمص , إٓ صقرة ؾمٓمحٞم٦م ؾم٤مذضم٦م ُمـ قم٤مسمر ؾمبٞمؾ (طم٤مًم٦م شمرومٞمف)طمٞم٨م وصػ طمٞم٤مهتؿ حت٧م آطمتالل سم٠مهن٤م 

 (ضمبؾ قم٤مُمؾ)وقمٚمٞمف وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜمٕمقد إمم ُم٤م سم٘مل ُمـ شم٤مريخ . اًمٗمّمؾ اًمت٤مزم هلذه اًمٗمؽمة ذات إمهٞم٦م اخل٤مص٦م ذم شم٤مريخ اجلبؾ

 .أي ُمـ سمٕمد صالح اًمديـ طمتك حتريره اًمٜمٝم٤مئل

(4) 

وضٕم٧م إٟمج٤مزاشمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم . م ومؽمة ُمْمٓمرسم٦م ضمداً 1193 آذار 5/ ه589 صٗمر 27: ت)شمٚمؽ ووم٤مة صالح اًمديـ 

 .ًمْم٤مع يمؾ رء (طمٓملم)وًمق أن وضع اًمٕمدو اًمّمٚمٞمبل يم٤من قمغم ُمثؾ أي٤مم ُم٤م ىمبؾ . ُمٝم٥م اًمري٤مح

وًمٙمٜمف شمرك أيْم٤ًم قم٤مئٚم٦م يمبػمة ومٞمٝم٤م . ُمٕم٤مً  (اًمِم٤مم)و  (ُمٍم)اؿمتٛمؾ قمغم ,ذًمؽ أن صالح اًمديـ شمرك ُمـ سمٕمده ُمٚمٙم٤ًم واؾمٕم٤َم 

سومقا اجلزء إيمؼم ُمـ ضمٝمدهؿ ُمـ سمٕمده ذم اًمٜمزاع واًمتخ٤مصؿ قمغم هذا اجلزء أو . إسمٜم٤مء وإظمقة واسمـ إخ واسمـ اًمٕمؿ

ضمبؾ )وـمبٕم٤ًم ٟم٤مل . إُمر اًمذي يم٤من ًمف أؾمقأ إصمر قمغم ُم٤م سم٘مل ُمـ أي٤مم آطمتالل ـمٞمٚم٦م ُم٤م يزيد قمـ اًم٘مرن. ذاك ُمـ اًمؽميم٦م

وسم٘مدر ُم٤م يم٤من ًمرىمٕمف اًمقؾمٓمٞم٦م ُمـ . سم٘مدر ُم٤م يم٤من ًمف ُمـ ٟمّمٞم٥م ذم اًمٍماع. ُمـ ذًمؽ آضٓمراب وآصم٤مره ٟمّمٞمبف (قم٤مُمؾ

 .أمهٞم٦م ومٞمف

اعمٚمؽ إومْمؾ ٟمقر , وَُمـ أقمّده ًمٞمٙمقن ظمٚمٞمٗمتف, ُمـ سمٕمد صالح اًمديـ ذم طمّم٦م وًمده إيمؼم (ضمبؾ قم٤مُمؾ)وًم٘مد وىمع 

 ُمٗمّرج )اًمديـ أيب احلسـ قمكم 
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ًمٙمـ اعمٚمؽ إومْمؾ عمؽ يٙمـ سم٤مًمرضمؾ اًمذي يّمٚمح ًمٚم٘مٞم٤مدة وحلٙمؿ دومم ُمؽماُمٞم٦م إـمراا ذم شمٚمؽ . (378/ 2:اًمٙمروب

وُمع ذًمؽ . (1/118: اًمسٚمقك)ًمْمٕمٗمف وؾمقء ؾمػمشمف واٟمٍماومف إمم ُمٕم٤مىمرة اخلٛمر واًمٚمٝمق وؾمامع إهم٤مين . إي٤مم اًمِمداد

وذًمؽ سمٗمْمؾ أُمػمه احلٙمٞمؿ . وم٢من اجلبؾ فمؾ ًمٗمؽمة سمٛمٜم٠مى قمـ أصم٤مر اًمسٞمئ٦م ًمٚمقضع اًمذي ختبٓم٧م ومٞمف اعمٜمٓم٘م٦م ُمـ طمقًمف

 .اًمذي وقمدٟم٤م اًم٘م٤مرئ سم٠من ٟمٗمرغ ًمسػمشمف ذم اًمٗمّمؾ اًمت٤مزم. إُمػم طمس٤مم اًمديـ سمِم٤مرة, واًمِمج٤مع

ؾم٘مط سمٕمده٤م اجلبؾ ذم وهدة اًمٕمب٨م اًمسٞم٤مد إيقيب , يمام ؾمٜمٕمرا, ًمٙمـ إُم٤مرة سمِم٤مرة مل شمُٓمؾ همػم ؾمٜمقات ُمٕمدودات

وذم ؾمبٞمؾ ذًمؽ مل يتقّرقمقا قمـ ارشمٙم٤مب أومٔمع . واًمٜمزاع اًمذي ٓ يٜمتٝمل سملم أسمٜم٤مء اًمبٞم٧م قمغم اًمٙم٤مؾم٥م اًمِمخّمٞم٦م, اًمب٤مئس

 .يمام ؾمٜمٕمرا مم٤م سم٘مل ذم هذا اًمٗمّمؾ, اعمقسم٘م٤مت ٓؾمٞم٤مؾمٞم٦م

(5) 

وشمٚمّ٘مقا ٟمجدة , سمٕمد أرسمع ؾمٜمقات ُمـ ووم٤مة صالح اًمديـ يم٤من اًمّمٚمٞمبٞمقن ذم اعمٜمٓم٘م٦م ىمد أقم٤مدوا شمٜمٔمٞمؿ ُم٤م سم٘مل ُمـ صٗمقومٝمؿ

, ومٞمام يبدو, ُمستٖمٚملم, ومبدأوا هدوُم٤ًم ُمْم٤مداً . ُمـ اًمٖمرب قُمروم٧م ذم شم٤مريخ احلريم٦م اًمّمٚمٞمبٞم٦م سم٤مؾمؿ احلٛمٚم٦م إعم٤مٟمٞم٦م

يمام طم٤موًمقا . (593طمقادث /اًمٙم٤مُمؾ ) (سمػموت)وم٤مؾمتٕم٤مدوا ُمديٜم٦م . اضٓمراب وضع اعمسٚمٛملم وهمٞم٤مب اًم٘مٞم٤مدة اجل٤مُمٕم٦م

 (شمبٜملم)ُمّمٕمديـ سمحٞم٨م وصٚمقا إمم  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)وذم هذا اًمسٞم٤مق اظمؽمىمقا . ومٗمِمٚمقا (ضمبٚم٦م)و  (اًمالذىمٞم٦م)اؾمؽمداد 

سمحٞم٨م اضٓمر اعمٝم٤ممجقن إمم اًمتخكم قمـ . ًمٙمـ مح٤ميتٝم٤م صٛمدوا هلؿ وىم٤مشمٚمقا ىمت٤مًٓ ؿمديداً . وسمدأوا طمّم٤مر ىمٚمٕمتٝم٤م اعمٜمٞمٕم٦م

وظمّمقص٤ًم ذم ىمدرة إقمداء , وذم هذا . (594طمقادث / اعمختٍم: أسمق اًمٗمدا) (صقر)وقم٤مدوا ظم٤مئبلم سم٤مدم٤مه , طمّم٤مره٤م

سم٤مًم٘مٞم٤مس . دًمٞمؾ قمغم أن شمٚمؽ احلري٦م أو وضع اًمتحرير اًمذي يم٤من يتٛمتع سمف, وصقًٓ إمم أقم٤مًمٞمف (ضمبؾ قم٤مُمؾ)قمغم اظمؽماق 

اًمتل أصبح٧م سمٕمد ظمس٤مرة , (صقر)وُم٤م ذاك إٓ  عمٙم٤من . يم٤من وضٕم٤ًم هِم٤ًم وُمرهتٜم٤مً , إمم اعمٜم٤مـمؼ اعمحتٚم٦م اطمتالًٓ ُمب٤مذاً 

 .اعمريمز اًمسٞم٤مد واًمٕمسٙمري إول هلؿ ذم اعمٜمٓم٘م٦م (اًم٘مدس)اًمّمٚمٞمبٞملم 
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وذًمؽ . وُمع ذًمؽ وم٢من ذًمؽ اًمقضع يم٤من يٛمٚمؽ ُمـ ُم٘مقُم٤مت وأؾمب٤مب اًمب٘م٤مء ُم٤م أقمٓم٤مه أن يستٛمر ُمـ سمٕمد ُمدة همػم ىمّمػمة

اًمّمٚمٞمبٞمقن يم٤مٟمقا . عم٤م هٜم٤مًمؽ ُمـ شمقازن ؾمٚمبل ًمٚم٘مقى سمٞمٜمٝمام. قمـ شمٕمديٚمف, اعمسٚمٛملم واًمّمٚمٞمبٞملم, ًمٕمجز يمؾ ُمـ اًمٓمروملم

أُم٤م . ومْماًل قمـ سمدء فمٝمقر إُم٤مرات ُمٚمؾ اًمٖمرب ُمـ اًمِمٕم٤مر اًمّمٚمٞمبل إمج٤مًٓ , (طمٓملم)وُم٤م يزاًمقن يٕم٤مٟمقن ُمـ آصم٤مر 

واحل٘مٞم٘م٦م ــ شمٚمؽ . سمسب٥م اًمٜمزاقم٤مت اًمدائٛم٦م سملم ُمٚمقك اًمبٞم٧م إيقيب. اعمسٚمٛمقن ومٚمؿ يٙمقٟمقا أطمسـ طم٤مًٓ سمٙمثػم

ُأؿمػم سمذًمؽ . وذًمؽ سمٕمد أن قم٤مش صمالصم٤ًم وأرسمٕملم ؾمٜم٦م قمّداً , هل اًمتل أّدت ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إمم ختريبف, وًمٞمس همػمه٤م, اًمٜمزاقم٤مت

/ ه626إمم اًمّمٚمح اعمِملم اًمذي طمّمؾ سملم اعمٚمؽ اًمٙم٤مُمؾ سمـ اًمٕم٤مدل إيقيب وسملم آُمؼماـمقر ومريدريؽ إعم٤مين ؾمٜم٦م 

 .م1229

سمؾ جمرد شمٜم٤مزل جم٤مين ًمألقمداء . وُم٤م هق سم٤مًمّمٚمح ذم احل٘مٞم٘م٦م. ومٗمل ذًمؽ اًمت٤مريخ اٟمٕم٘مد سملم اًمٓمروملم ُم٤م ؾمٛمل صٚمح٤مً 

و  (شمبٜملم)و  (اًم٘مدس)و  (اًمٜم٤مسة)و  (يب٧م حلؿ)سمٛم٘مْم٤مه اؾمت٤مقمدوا. اًمّمٚمٞمبٞملم قمـ ُمٜم٤مـمؼ واؾمٕم٦م ُمـ سمالد اإلؾمالم

. (ه626طمقادث ؾمٜم٦م /اًمٕمٞمٜمل قم٘مد اجلامن : ُمثالً )طمس٥م ُم٤م ذيمره اعم١مرظمقن اعمسٚمٛمقن اعمٕم٤مسون . سم٠ميمٛمٚمٝم٤م (صٞمدا)

وُمٕمف ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ , وهٙمذا قم٤مد اجلبؾ إمم آطمتالل جم٤مٟم٤مً . يمٚمف (ضمبؾ قم٤مُمؾ)هتٜمل  (شمبٜملم وصٞمدا سم٠ميمٛمٚمٝم٤م)وقمب٤مرة 

وهل اًمتل حتررت ىمبؾ أرسمٕملم ؾمٜم٦م وٟمّٞمػ ,  دوٟمام أدٟمك ُمؼمر أو ُمسقغ ؾمٞم٤مؾمٞم٠مو قمسٙمري, اًمبٚمدان  ٤م ُمـ ضٞم٤مع ىمرى

 .سمسقاقمد اعمج٤مهديـ

يمام أٟمٜم٤م ٓ . وهل اًمتل أقم٤مدهتؿ سمجّرة ىمٚمؿ إمم طمٞم٤مة إرس, (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ًمسٜم٤م ٟمدري ُم٤مذا يم٤من وىمع هذه اًمردة قمغم أهؾ 

وُم٤م قمٚم٦م هذه . ٟمدري يمٞمػ شمٚم٘مقه٤م وهؿ اًمذيـ ظمؼموا ىمبؾ قم٘مقد ىمٚمٞمٚم٦م طمٞم٤مة اجلٝم٤مد سم٘مٞم٤مدة أُمػمهؿ طمس٤مم اًمديـ سمِم٤مرة

ٓ ُيذيمرون إٓ سمٛم٘مدار ُم٤م , ُمثؾ يمؾ اًمٕمب٤مد, اجلٝم٤مًم٦م قمٜمدٟم٤م إٓ أن اجلبؾ وأهٚمف يم٤مٟمقا دائاًم ظم٤مرج اهتامم يمّت٤مب اًمت٤مريخ

 شمت٘م٤مـمع أظمب٤مره وأظمب٤مرهؿ ُمع أظمب٤مر
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ودون أدٟمك , وهمػمه٤م إمم إقمداء سمتٚمؽ اًمسٝمقًم٦م (اًم٘مدس)أن شمسٚمٞمؿ , وًمٙمٜمٜم٤م ٟمٕمرا قمغم ٟمحق اإلمج٤مل. ذوي اًمسٚمٓم٤من

سمٕمض  (1/231: اًمسٚمقك)ويّمػ اعم٘مريزي ذم . ىمد أصم٤مر ُمقضم٦م قم٤مرُم٦م ُمـ اًمسخط وإؾمك سملم اعمسٚمٛملم يم٤موم٦م, ُمؼمر

وطمرض إئٛم٦م واعم١مذٟمقن ُمـ اًم٘مدس . وقمٔمؿ اًمٍماخ واًمٕمقيؾ, واؿمتد اًمبٙم٤مءاعمٔمتٝمر اًمٕمٚمٜمٞم٦م ًمٚمسخط وإؾمك سم٘مقًمف

واؿمتّد اإلٟمٙم٤مر قمغم  وقمٔمؿ قمغم أهؾ اإلؾمالم ذًمؽ اًمبالء. . . اىثٕ إمم خمٞمؿ اًمٙم٤مُمؾ وأّذٟمقا قمغم سم٤مسمف ذم همػم وىمػ ا

مل يٙمـ قمغم ( ضمبؾ قم٤مُمؾ)وهمٜمل قمـ اًمبٞم٤من أن ؿم٠من اًمٜم٤مس ذم . (ويمثرت اًمِمٜم٤مقم٤مت قمٚمٞمف ذم ؾم٤مئر إىمٓم٤مر. اعمٚمؽ اًمٙم٤مُمؾ

 .وهؿ اًمذيـ أصٞمبقا سم٤مًمردة ذم سمٚمدهؿ وأٟمٗمسٝمؿ إص٤مسم٦م ُمب٤مذة, همػم ُم٤م وصٗمف ُمـ ؾمخط وأؾمك

واًمٙمؾ مم٤م اضٓمرسم٧م ومٞمف . مم٤م ؾمٜمذيمره سمٕمد ىمٚمٞمؾ, اعمِملم يم٤من وم٤محتف عمثٚمف وؿمبٞمٝمف همػم ُمرة (اًمّمٚمح)واحل٘مٞم٘م٦م أن ذًمؽ 

ٟمزاقم٤مت ًمٞمس وراءه٤م إٓ , واًمٙمؾ ٟم٤مؿمئ قمـ اًمٜمزاقم٤مت اًمدائٛم٦م سملم ُمٚمقك اًمبٞم٧م وأُمرشمف. اًمسٞم٤مؾم٦م إيقسمٞم٦م أيام اضٓمراب

وُمـ صمؿ , وهل اًمٜمزاقم٤مت اًمتل أّدت إمم ومِمؾ ؾمٞم٤مد قم٤مم ويم٤مُمؾ ًمٚمبٞم٧م إيقيب وظمّسان. ؿمٝمقة اًمسٚمٓم٤من وٟمزقم٦م اعمٚمؽ

 .وهق اًمبٞم٧م اًمذي أىم٤مم جمده أول ُم٤م ىم٤مم قمغم اجلٝم٤مد وقمغم اإلٟمج٤مزات اًمسٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمسٙمري٦م اًمٙمبػمة, يمتب٧م ًمف ٓهن٤مي٦م

. إن ذم ذًمؽ ًمٕمؼمة

ع =قم٤مم شمقىمٞمف, م1229/ ه626أي ُمٜمذ ؾمٜم٦م . ومريدريؽ واًمٙم٤ميمؾ اُمتد مخس٦م قمنم قم٤مُم٤مً  (ُصٚمح)ُمٝمام يم٤من ومٖمـ ُمٗمٕمقل 

وأهنق اًمقضمقد اصٚمٞمبل اًمْمٕمٞمػ ومٞمٝم٤م  (اًم٘مدس)قم٤مم اىمتحؿ اخلقارزُمٞم٦م , م1244/ ه641طمتك اًمسٜم٦م , اًمّمٚمح سمٞمٜمٝمام

. ًمٚمٛمرة إظمػمة

 ظمالل شمٚمؽ اعمدة؟؟ (ضمبؾ قم٤مُمؾ)وًمٙمـ ُم٤مذا قمـ اًمقضع ذم 

سمحل أن ُم٤م ٟمحّّمٚمف ُمٜمٝم٤م سمٕمد اًمتدىمٞمؼ واًمتٜم٘مٞم٥م إٟمام هق قمغم ٟمحق . اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م شمْمٓمرب ذم هذا أيام اضٓمراب

 ومم٤م ٟمستٗمٞمده ُمـ ًمقازم, اًمؽمضمٞمح
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يمام أٟمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أٟمف ظمالل شمٚمؽ اعمدة يم٤مٟم٧م . إمم ؾمٚمٓم٦م ومريدريؽ (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ومٚم٘مد قمرومٜم٤م سمٛم٘م٣م اًمّمٚمح ص٤مر . اًمٙمالم

ًمٙمٜمٜم٤م ٟمجد ذم اعمّم٤مدر ٟمٗمسٝم٤م ُم٤م يدل أن اًمّمٚمٞمبٞملم مل . ويم٤من ًمف ومٞمٝم٤م ٟم٤مئ٥م اختذ ُمٜمٝم٤م ىم٤مقمدة حلٙمٛمف. شمب٤مقم٦م هل٤م (صقر)ُمديٜم٦م 

/ ه639سمِمٝم٤مدة ُم٤م شم٘مقًمف ُمـ أٟمف ذم اًمسٜم٦م . سمؾ أن اًمسٚمٓم٦م يم٤مٟم٧م ومٞمف عمٕمسٙمر اإلؾمالم, يٙمـ هلؿ وضمقد ومٕمكم ذم اجلبؾ

قمغم شمسٚمٞمؿ اًمّمٚمٞمبٞملم , طمٗمٞمد صالح اًمديـ ُمـ اسمٜم٦م اعمٚمؽ إومْمؾ, اًمّم٤مًمح إؾمامقمٞمؾ (دُمِمؼ)أىمدم ص٤مطم٥م . م1241

ىمٚمٕم٦م اًم٘مٞمػ أرٟمقن وأقمامهل٤م وىمٚمٕم٦م صٗمد وسمالده٤م وضمبؾ قم٤مُمؾ وؾم٤مئر سمالد )ومْماًل قمـ  (اًم٘مدس وـمؼمي٦م وقمس٘مالن)

ُمثٚمام صم٤مر م ىمبؾ قمغم اعمٚمؽ اًمٙم٤مُمؾ سمـ . إُمر اًمذي أصم٤مر اًمرأي اًمٕم٤مم ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل. (3-1/3: اًمسٚمقك )(اًمس٤مطمؾ

رومْم٧م ( اًم٘مٞمػ أرٟمقن)أن احل٤مُمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم  (323/ 6:اًمٜمجقم اًمزاهرة)ويروي أسمق اعمح٤مؾمـ ذم . اًمٕم٤مدل

إمم أن . وشمسٚمٞمؿ احلّمـ إمم اًمّمٚمٞمبٞملم  سمحٞم٨م اضٓمر إمم احلْمقر سمٜمٗمسف وحم٤مسة احلّمـ, آٟمّمٞم٤مع ٕواُمر اًمّم٤مًمح

سمؾ , وٟمحـ ٟمٗمٝمؿ ُمـ ذًمؽ ضٛمٜم٤ًم أيْم٤ًم طم٤مُمٞم٦م ُمـ اًمّمٚمٞمبٞملم طمّٚم٧م ذم احلّمـ. ؾمٚمٛم٧م طم٤مُمٞمتف وم٠مٟمزل سم٠مومراده٤م اًمٕم٘م٤مب

احلريم٦م )شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٗمرؾم٤من آؾمبت٤مري٦م  (شمبٜملم)م يم٤مٟم٧م ىمٚمٕم٦م 1243/ه641ومٗمل اًمسٜم٦م. (ضمبؾ قم٤مُمؾ)وذم همػمه ُمـ طمّمقن 

وإىمٚمٞمؿ ( اًمِم٘مٞمػ أرٟمقن)وذم اًمٕم٤مم ٟمٗمسف أقمٚمـ اعمٚمؽ اًمّم٤مًمح أيقب طمؼ اًمّمٚمٞمبٞملم ذم ُمٚمؽ  (1041/ اًمّمٚمٞمبٞم٦م

(. 1040/اعمّمدر ٟمٗمسف ). (هقٟملم)و  )شمبٜملم)سمام ومٞمف طمّمٜمل . (اجلٚمٞمؾ)

/ ه665وذم اًمسٜم٦م . فمؾ سمٙم٤مُمٚمف ىمٞمد آطمتالل ُمدة شمٜم٤مهز اًمرسمع ىمرن ُمـ سمٕمد ذًمؽ آقمؽماا (ضمبؾ قم٤مُمؾ)واًمٔم٤مهر أن 

 (صقر)ًمٙمـ  (اًمِم٘مٞمػ أرٟمقن)وذم اًمٕم٤مُمؾ اًمت٤مزم طمرر . (شمبٜملم)و  (هقٟملم)م طمرر اًمسٚمٓم٤من اًمٔم٤مهر سمٞمؼمس 1226

وسمذًمؽ اٟمتٝمك آطمتالل اًمّمٚمٞمبل ل . م1290/ ه690ًمتحرر هل أيْم٤ًم ؾمٜم٦م . احلّمٞمٜم٦م سم٘مٞم٧م ص٤مُمدة رسمع ىمرن آظمر

 .(ضمبؾ قم٤مُمؾ)
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 (متفقد)

ضمبؾ )عم٤م ًمف ُمـ دورظمٓمػم ذم شم٤مريخ . سم٠مٟمٜمُخّمص هذا اومّمؾ ًمألُمػم سمِم٤مرة, يُمٜم٤ّم ىمد وقمدٟم٤م اًم٘م٤مرئ ذم اًمٗمّمؾ اًمس٤مسمؼ

, إن ص٤مطم٥م اًمدور إول ذم ٟم٘مٚمف ُمـ ـمقر اًمتجّٛمع اًمٔمرذم إمم ـمقر اًمٙمٞم٤من, سمحٞم٨م يٛمٙمٜمٜم٤م أٟمٜم٘مقل دون شمرر. (قم٤مُمؾ

أهن٤م يم٤مٟم٧م ٟم٘مٚم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م ضمدًا ذم , وهمٜمل قمـ اًمبٞم٤من. قمغم ىم٤مقمدة اجلٝم٤مد واًمٕمٛمؾ اعمب٤مذ سم٤مدم٤مه اًمتحرير, سمٛمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين

اًمتل شمقٓه٤م وىم٤مده٤م قمٚمامؤه٤م ُمٜمذ اًمِمٝمٞمد إول . قمغم ىم٤مقمدة صم٘م٤مومٞم٦م هذه اعمرة. ُمٝمدت وأؾمس٧م ًمٚمٜم٘مٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م. شم٤مرخيف

 .رضقان اهلل قمٚمٞمف

ٟمٔمرًا ًمٚم٘مسٛم٦م اعمٜمٝمجٞم٦م اًمتل وضٕمٜم٤مه٤م واًمتزُمٜم٤م  ٤م . واحل٘مٞم٘م٦م أٟمف يم٤من م طمؼ ُم٤مدة هذا اًمٗمّمؾ أن شُمدرج ذم اًمٗمّمؾ اًمس٤مسمؼ

سمٞمًد أٟمٜم٤م آصمرٟم٤م أن ٟمٗمرد . حمؾ ؾمػمة إُمػم سمِم٤مرة ذم اعمرطمٚم٦م اصم٤مًمث٦م ُمٜمٝم٤م, طمٞم٨م ىمسٛمٜم٤م ُمدة آطمتالل إمم ُمراطمؾ صمالث. هٜم٤مك

يم٤من ؾمٞمحرُمٝم٤م ُمـ أٟم٦م شمٜم٤مل طم٘مٝم٤م ُمـ , عم٤م ًمف وإلقمامًمف ذم اجلبؾ ُمـ أمهٞم٦م ظم٤مص٦م, اًمٙمالم قمغم إُمػم ذم ومّمؾ سمرأؾمف

 .وُمـ آٟمتب٤مه ُمـ اًم٘م٤مرئ, اًمؽميمٞمق ُمـ اًمٙم٤مشم٥م

همػم , ٟم٘مقل. إمم أٟمٜم٤م  ذا اًمٗمّمؾ ؾمٜمدظمؾ ذم اجل٤مٟم٥م همػم اعمرئل ُمـ شم٤مريخ اًمٗمؽمة, وضمدير سمٜم٤م أن ُٟمٜمبف ذم سمداي٦م اًمٙمالم

سمؾ يمٚمٝم٤م ظم٤مضٕم٦م ًمب١مس . اًمتل ٓ ٟمزقمؿ أهن٤م شم٘مع ذم اجل٤مٟم٥م اعمرئل. طمتك سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم اًمٗمّمقل إظمرى ُمـ اًمبح٨م, اعمرئل

ؾمٜمِمػم إًمٞمٝم٤م ذم ـمّٞم٤مت . دمٕمؾ ُمٝمٛم٦م اعم١مرخ أيمثر قمّساً , ًمٙمـ ه٤مهٜم٤م أؾمب٤مسم٤ًم إض٤مومٞم٦م. اًمت٤مريخ اًمسٚمٓمقي وىمّمقره اعمٜمٝمجل

 .اًمٙمالم أيت
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وحُيسـ إمم ذًمؽ ٟمٔمٛمٝم٤م ذم ٟمسؼ . قمـ اًمٕمٝمد إيقيب إمج٤مًٓ , اًمتل سملم أيديٜم٤م, إن اعم١مرخ  اًمذي حُيسـ ىمرارة اعم٤مدة اًمت٤مرخيٞم٦م

 هذا اعم١مرخ يٛمٚمؽ أن يٕمٞمد شمريمٞم٥م –ٓ شُمٗمّمح قمٗمقًا قماّم سمٞمٜمٝم٤م ُمـ قمالىم٦م , يتّمّٞمد قمٜم٤مسه ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت ُمقّزقم٦م.ُمتامؾمؽ

ذم يمؾ ُم٤م صدر قمـ , ٓ ٟمجد قمٜمٝم٤م يمٚمٛم٦م واطمدة ُمب٤مذة. ذم ذًمؽ إوان (ضمبؾ قم٤مُمؾ)صقرة ضمديدة مت٤مُم٤ًم قمـ شم٤مريخ

وسمام , شمٚمؽ ص٤مًمقرة اجلديدة شمتّمؾ سمج٤مٟم٥م جمٝمقل ُمٜمف. ؾمقاه ُمٜمف احلدصمل أم اًمِمخيص, شمٚمؽ اًمٗمؽمة ُمـ صٜمقا اًمت٠مريخ

أو , ضمرى اًمتٕمتٞمؿ قمٚمٞمف. يم٤من ٕهٚمٞم٦م ُمـ طمْمقر ودور ذم اًمتجٛمع اًمذي ٟم٤مضمز اًمّمٚمٞمبٞملم حت٧م ىمٞم٤مدة صالح اًمديـ

ًمٙمٜمٜم٤م ٓ . اًمذي هق آوم٦م اًمت٤مريخ اًمسٚمٓمقي, ٟمرضمح أٟمف ذم إؾم٤مس اًم٘مّمقر اعمٜمٝمجل اًمٓمبٕمل. ًمسب٥م ُم٤م, سم٤مٕطمرى دم٤مهٚمف

 .وؾمٞمٚمٛمس اًم٘م٤مرئ ُم٤م ييضء ًمف هذه اعمالطمٔم٦م سمٕمد ىمٚمٞمؾ. ٟمِمؽ أيْم٤ًم أن اًمٕمّمبٞم٦م اعمذهبٞم٦م ىمد ؾم٤ممه٧م ومٞمف أيْم٤مً 

ف٤ظ صضٞكٌ ثُٔؼِٞٓجس ثُضج٣ًن٤ز . (1192ّ- 1163/ ه589- 559)شمٚمؽ اعم٤مدة شمرضمع إمم أي٤مم صالح اًمديـ 

اًمٜمقادر اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م واعمح٤مؾمـ )ذم  (م1234/ ه632: ت)سمٗمْمؾ يم٤مشمبل ؾمػمشمف  ٤مء اًمديـ سمـ ؿمداد . سمِمٙمؾ ممت٤مز

ومْماًل قمـ قمز اًمديـ (. اًمٗمٞمح اًم٘مّز ذم اًمٗمتح اًم٘مدد)ذم  (م1200/ ه597:ت)وقمامد اًمديـ إصٗمٝم٤مين  (اًمٞمقؾمٗمٞم٦م

أمهٞم٦م ظم٤مص٦م ذم  (م1264/ ه665: ت)وٕيب ؿم٤مُم٦م (. اًمٙم٤مُمؾ)ذم شم٤مرخيف اًمِمٝمػم  (م630/1232:ت)اسمـ إصمػم 

سمٗمْمؾ اىمتب٤مؾم٤مشمف . ُمع أٟمف ُمت٠مظمر زُم٤مٟم٤ًم قمـ صالح اًمديـ. (اًمروضتلم ذم أظمب٤مر اًمدوًمتلم اًمٜمقري٦م واًمّمالطمٞم٦م)يمت٤مسمف 

ذم يمت٤مسمف اًمثٛملم واًمْم٤مئع قمغم ؾمػمة صالح  (م1232/ ه630:ت)حمل اًمديـ سمـ محٞمدة احلٚمبل , اًمٙمثػمة قمـ اسمـ أيب ـمل

,  مم٤م حيٛمؾ اًمب٤مطم٨م قمغم آقمت٘م٤مد سم٠مٟمف ًمـ ُيٕم٤مين ُمـ صٕمقسم٤مت شمذيمر ذم احلّمقل قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ شم٤مريخ اًمٗمؽمة. اًمديـ

ٓ ٟمجد هل٤م شمٕمٚمٞماًل همػم ُم٤م أذٟم٤م . وقمـ ؾمػمة إُمػم طمس٤مم اًمديـ سمِم٤مرة وأظمب٤مره اؾمتثٜم٤مء سم٤مرز ووطمٞمد ُمـ هذه اعمالطمٔم٦م

 .إًمٞمف أقماله
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(1) 

ًمٙمٜمٜم٤م ٟمٕمرا أٟمف يم٤من أُمػمًا ذم ضمٞمش صالح اًمديـ , ًمسٜم٤م ٟمٕمرا مت٤مم اؾمؿ طمس٤مم اًمديـ سمِم٤مرة ُمٕمروم٦م شمٓمٛمئـ إًمٞمٝم٤م اًمٜمٗمس

 (اًمِم٤مم)وطملم شمقذم صالح اًمديـ يم٤من هق أرومع إُمراء ذم . (سم٤مٟمٞم٤مس)صمؿ قمغم  (قمّٙم٤م)صمؿ واًمٞم٤ًمقمغم . وص٤مطم٥م قمسٙمر

وضمرت قمٚمٞمف ُمـ سمٕمد صالح اًمديـ . (شمبٜملم)ىم٤مقمدشمف  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)وُمـ سمٕمده همدا أُمػمًا قمغم . ُمٜمزًم٦م وأقمالهؿ ُم٘م٤مُم٤مً 

ًمٙمـ ِوًمده ٟمجحقاا سمٓمري٘م٦م ُم٤م ذم آؾمتٛمرار سمام يم٤من قمٚمٞمف . سمٕمٞمدًا قمـ وـمٜمف, يٕمٜمل ٓ إُم٤مرة ًمف, سمحٞم٨م شمقذم سمٓم٤مًٓ , ظمٓمقب

وهذه . أي زه٤مء اًمثالصم٦م ىمرون وٟمّمػ. (اًمِم٤مم)وفمٚمقا قمغم هذا  طمتك اًمٗمتح اًمٕمثامين ل . (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ُمـ اإلُم٤مرة قمغم 

وذم ُمقىمٕمف ُمـ , قمٚمٝم٤م شُمٕملم اًم٘م٤مرئ قمغم اًمدظمقل ذم ُمٗم٤موز اًمسػمة اعمٕم٘مدة حلس٤مم اًمديـ. ظمالص٦م قمّجٚمٜم٤م  ٤م دوٟمام أؾمٜم٤مد

 .واًمتٗم٤مصٞمؾ وإؾمٜم٤مد وسمٞم٤من ُمٕم٤مين ُم٤م ذم يمالُمٜم٤م ُمـ يمٚمامت ومٜمّٞم٦م ي٠ميت. (ضمبؾ قم٤مُمؾ)شم٤مريخ 

(2) 

وًم٘مبف  (إُمػم)ٓ شمذيمر ًمف إٓ رشمبتف , قمغم يمثرة ُم٤م شمذيمره, وذم رأؾمٝم٤م ُم٤م ذيمرٟم٤مه ىمبؾ ىمٚمٞمؾ, واعمّم٤مدر اعمٕم٤مسة يم٤موم٦م

يم٤من يٛمٙمـ أن . ودون أن شمٜمسبف ٟمسب٦مُم٤م. دون أن ي٠ميت قمغم اؾمؿ قم٤مئٚمتف أو قمِمػمشمف. (سمِم٤مرة)واؾمٛمف إول  (طمس٤مم اًمديـ)

 .شُمٕمٞمٜمٜم٤م اًمٞمقم ُمٕمروم٦م ٟمسب٦م أو ُمٜمبتف ُمـ سملم إىمٓم٤مر واًمبٚمدان

 

 



68 
 

 

أو ؾمػمة أظمٞمف , أي طمٞم٨م شمت٘م٤مـمع ؾمػمشمف ُمع ؾمػمة صالح اًمديـ. صمؿ أهن٤م ٓ شم٠ميت قمغم ذيمره إٓ سمٛمٜم٤مؾمب٦م ُم٤م يتّمؾ سمٖمػمه

اًمذيـ . ؿم٠من همػمه ُمـ أُمراء ذًمؽ اًمٕمٍم, يمام أٟمٜم٤م مل ٟمٕمثر ًمف قمغم شمرمج٦م ُمست٘مٚم٦م. أو ؾمػمة اسمٜمف اعمٚمؽ إومْمؾ. اعمٚمؽ اًمٕم٤مدل

ػم وم٘مد . وٓ ؿمؽ أن هذا اًمتج٤مهؾ اًمٕم٤مم اًمِم٤مُمؾ ٓ قمالىم٦م ًمف سمْمآًم٦م ُمٙم٤مٟمتف. مل ختُؾ ُمـ ذيمرهؿ أُمٝم٤مت يمت٥م اًمؽماضمؿ واًمسِّ

صمؿ ٓ . وؾمٜمٕمقد إمم ذًمؽ ُمع ذيمر ؾمٜمده. أذٟم٤م ىمبؾ ىمٚمٞمؾ إمم اًمتٜمقيف سمٛمٙم٤مٟمتف اًمٕم٤مًمٞم٦م سملم أىمراٟمف ُمـ أُمراء صالح اًمديـ

وهذه اعمالطمٔم٦م سمقضمٝمٞمٝم٤م حتٛمؾ اعمت٠مُّمؾ قمغم اًمٔمـ فمٜم٤ًم ىمقي٤ًم يت٤مظمؿ . ؿمؽ أيْم٤ًم أن ذًمؽ اًمتج٤مهؾ ٟمٗمسف ًمٞمس سمدون ؾمب٥م

حيدد هلؿ درضم٦م آهتامم اًمتل . سم٠من اًمسب٥م يتّمؾ سم٤مًمٙمقاسمح اًمتل يم٤مٟم٧م شمسب٥م دائاًم ؾمبب٤ًم ىمقي٤ًم قمٜمد أوًمئؽ اعم١مًمٗملم, اًمٞم٘ملم

 .يٛمٜمحقهن٤م عمـ يؽممجقن هلؿ

(3) 

هق طمس٤مم اًمديـ سمِم٤مرة سمـ أؾمد سمـ . وأيْم٤ًم أيمثر إحي٤مءً , ًمٙمـ اعمّم٤مدر اًمٕم٤مُمٚمٞم٦م شم٘مقل ًمألُمػم سمِم٤مرة اؾماًم أيمثر سمسٓم٤ًم ودىم٦م

:  وحمٛمد شم٘مل اًمٗم٘مٞمف132/ظمٓمط ضمبؾ قم٤مُمؾ: حمسـ إُملم )(قم٤مُمر سمـ ُمٝمٚمٝمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ ؾمالُم٦م اًمٕم٤مُمكم

ٓ ٟمٕمرا . وهق شم٤مريخ ُمٗم٘مقد ُمـ أؾمػ. ويمالمه٤م يٜم٘مؾ سم٤مًمقاؾمٓم٦م قمـ شم٤مريخ اسمـ ومتحقن. (73/ ضمبؾ قم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ

, ًمٙمـ اًمٜم٘مقٓت اًمٕمديدة واًمدىمٞم٘م٦م اعمتقومرة قمٜمف شمِمٝمد سم٠مٟمف يمت٤مب صمٛملم همٜمل سم٤معمٕمٚمقُم٤مت. قمٜمف وٓ قمـ ُم١مًمٗمف ُم٤م ُيذيمر

 .مم٤م يبٕم٨م قمغم اًمؽمضمٞمح سم٠من ُمّمٜمٗمف اسمـ ومتحقن قم٤مُمكم. (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ُمقضقع قمغم شم٤مريخ 

ومٝمذا إُمػم يبدو ُمـ اًمث٤مسم٧م ُمـ . ُمـ طمٞم٨م أٟمف اؾمؿ قمريب حمض. دًٓمتف, اؾمؿ إُمػم سمِم٤مرة, ُمـ اًمقاضح أن ًمالؾمؿ

 :ُمـ ُمثؾ. سملم طمِمد إؾمامء اًمؽميمٞم٦م واًمٙمردي٦م ُٕمراء صالح اًمديـ, اؾمٛمف قمغم إىمؾ ـم٤مئرًا ذم همػم رسسمف
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يمام ُٟم٘مؾ قمـ , أُم٤م إذا أظمذٟم٤م سمتامم اؾمٛمف. اًمخ. . .ىمراىمقش , ؾمٞم٤مروخ, ضمٝم٤مريمس, ي٤مزيمقج, إي٤مز, ؾمٜم٘مر, يمرضمل, ضُمٜمدر

. وم٢من إُمر يٖمدو أوضح, وهق اعمّمدر اًمقطمٞمد اعمحكم وإضمدر سم٤مٓقمتب٤مر, شم٤مريخ اسمـ ومتحقن

. اًم٘م٤مئالن إن إُمػم طمس٤مم اًمديـ سمِم٤مرة قم٤مُمكم, أن هذه اعمالطمٔم٦م شم٘مّقي ُم٤م ذه٥م إًمٞمف ذاٟمؽ اعمّمدران اًمٕم٤مُمٚمٞم٤من, اعمٝمؿ

. أو سمجقاره قمغم أسمٕمد شم٘مدير (ضمبؾ قم٤مُمؾ)إمم طمد طمٍمه٤م ب , وشُمْمٞمؼ ُمـ ومسح٦م آطمتامٓت قمـ أصٚمف وُمٜمبتف

(4) 

وإن ؿمئ٧م يمٚمٛم٦م أيمثر ىمرسم٤ًم , أن ٟمٕمرا أن ضمٞمش صالح اًمديـ يم٤من ذم احل٘مٞم٘م٦م دمٛمٕم٤مً , ُم٤م يزيد إُمر وضقطم٤ًم سم٤مًمٜمسٞم٦م إًمٞمٜم٤م

وؿمامل  (دي٤مر سمٙمر)أيمراد ُمـ : ًمٕمدد يمبػم ُمـ اجلٞمقش اًم٘م٤مدة ُمـ خمتٚمػ إٟمح٤مء, ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمسٙمري٦م ىمٚم٧م حت٤مًمٗم٤مً 

. وُمـ هٜم٤مك ضم٤مء ذًمؽ احلِمد ُمـ إؾمامءاًمٙمردي٦م واًمؽميمٞم٦م سملم أُمرائف. (آؾمٞم٤م اًمقؾمٓمك)وأشمراك ُمـ  (اًمِم٤مم)و  (اًمٕمراق)

, يمام يم٤من حيدث أن يٚمتحؼ سم٤مجلٞمش. ُمع اؾمتثٜم٤مء ومريد هؿ اؾمؿ طمس٤مم اًمديـ سمِم٤مرة, ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٖمٞم٤مب اًمت٤مم ًمألؾمامء اًمٕمرسمٞم٦م

ويم٤من يمؾ . أو همػمه٤م دون أُمػم ـمٛمٕم٤ًم ذم احلّمقل قمغم قمقائد اًمٜمٝم٥م (ؾمٞمٜم٤مء)سمدو ُمـ , ذي اًمسٛمٕم٦م اًمٓمٞمب٦م ذم ُمٞمدان اًم٘مت٤مل

: ومُٞم٘م٤مل, ويٜمّٔمؿ أصمٜم٤مء آؾمتٕمداد ًمٚم٘مت٤مل شمبٕم٤ًم هلذه اًمّمٗم٦م, يمام يم٤من يٜمس٥م إًمٞمف. ٓ يتٚم٘مك إواُمر إٓ ُمٜمف, ضمٞمش شم٤مسمع ُٕمػمه

 .قمسٙمر ومالن

. يٙمتسبٝم٤م ص٤مطمبٝم٤م ًمقضمقد قمسٙمر ًمف ضٛمـ ضمٞمش صالح اًمديـ. يم٤من ًم٘مب٤ًم ذا صٗم٦م قمسٙمري٦م (أُمػم)ُمـ هٜم٤م وم٢من ًم٘م٥م 

يمثػم ضمدًا ذم  (قمسٙمر سمِم٤مرة)وم٢من ذيمر قمسٙمره , وقمٚمٞمك يمؾ طم٤مل. (إُمػم)وُمـ هٜم٤م ايمتس٥م طمس٤مم اًمديـ سمِم٤مرة ًم٘مبف 

 واًمٗمٞمح 147/ اًمٜمقادر: ُمثالً ). ذم ؾمٞم٤مق وصػ إقمامل اًم٘مت٤مًمٞم٦م جلٞمش صالح اًمديـ ضد اًمّمٚمٞمبٞملم, ٟمّمقص اًمٕمٍم

 (.442/ اًم٘مّز 
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أن اًمٕمامد إصٗمٝم٤مين  ذم اعمّمدر اًمث٤مين أؿم٤مر إؿم٤مرة ذات ُمٕمٜمك يمبػم ظمّص  ٤م قمسٙمر سمِم٤مرة دون , ومم٤م جيدر سمٜم٤م ذيمره هٜم٤م

. ): طمٞم٨م ىم٤مل, م1190/ ه586ؾمٜم٦م  (سم٤مٟمٞم٤مس)وهق يّمػ شمِمٙمٞمؾ ضمٞمش صالح اًمديـ وهقيت٘مدم ًمٚم٘مت٤مل طمقل , ؾمقاه

مم٤م يدل دًٓم٦م ٓ ًمبس ومٞمٝم٤م قمغم . (وهق اًمذي ٓ يرضمق ُمٜم٤مزًمتف إٓ ُمـ ومٞمف اًمب٤مس, وإُمػم سمِم٤مرة ص٤مطم٥م سم٤مٟمٞم٤مس. .

 .اًمٓمّٞم٥م اًمذي ايمتسبف سمِم٤مرة وقمسٙمره ذم إقمامل اًم٘مت٤مًمٞم٦م اعمستٛمرة

, صمؿ إٟمف يم٤من ُمـ ؾمٞم٤مؾم٦م صالح اًمديـ أن يقزم قمغم اعمٜم٤مـمؼ اًمتل ٓ شم٘مع حت٧م ؾمٚمٓمتف أو ؾمٚمٓم٦م أظمٞمف أو أطمد أسمٜم٤مئف اعمب٤مذة

ُيٛمٜمحقن ًم٘م٥م . ًمٞمٙمقٟمقا سمٛمث٤مسم٦م راسمط سملم اًمسٚمٓم٦م اعمريمزيق وأهؾ ُمٜمٓم٘متٝمؿ. ُمس١موًملم حمٚمٞملم ُمـ ذوي اعمٙم٤مٟم٦م سملم ىمقُمٝمؿ

 (.101/ واًمٜمقادر اًمسٚمٓمتٜمل3/211: صبح إقمِمك: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي)أُمػم أو ُمّ٘مدم 

ٟمدزم  ٤م ًمتس٤مقمدٟم٤م قمغم ومٝمؿ اعمٖمزى اخلبلء ذم اعمٕمٚمقُم٤مت اعمتٜم٤مصمرة , ومٝمذه ىمقاقمد ٟمٔم٤مم اًمٕمسٙمر واإلدارة ذم ذًمؽ إوان

 .(ضمبؾ قم٤مُمؾ)وسمقصٗمف أُمػمًا قمغم . اعمتقومرة قمـ طمس٤مم اًمديؿ وُمقىمٕمف سمقصٗمف أطمد يمب٤مر رضم٤مل إدارشمف

(5) 

أيٚمقل 27/ ه582 مج٤مدى اآظمرة 8يٕمقد إمم يقم اجلٛمٕم٦م , سم٘مدر ُم٤م أوصٚمٜم٤م إًمٞمف اًمتٜم٘مٞم٥م, إن أول ذيمر حلس٤مم اًمديـ سمِم٤مرة

ذم ظمدُم٦م اسمٜم٦م  (طمٚم٥م)إمم  (دُمِمؼ)طمٞم٨م صالح اًمديـ ؾمػّمه ُمـ . (طمٓملم)أي ىمبؾ ؾمٜم٦م شم٘مريب٤ًم ُمـ وىمٕم٦م . م1186

وؾمػّم ذم ظمدُمتف ؿمحٜم٦م طمس٤مم اًمديـ ). أي ض٤مسمٓم٤ًم قمغم ـم٤مسمقر طمراؾم٦م أو طمرس ذا يمام ٟم٘مقل اًمٞمقم. اعمٚمؽ اًمٔم٤مهر

ًمٞمس ًمف , وُمـ اًمٖمٜمل قمـ اًمبٞم٤من أن ض٤مسمٓم٤ًم ُيٙمٚمػ سمٛمثؾ شمٚمؽ اعمٝمٛم٦م هلق ض٤مسمط صٖمػم. (73/ اًمٜمقادر اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م )(سمِم٤مرة

 .ذم اًمٜمص اعم٘متبس أقماله (إُمػم)ُمٙم٤مٟم٦م ظم٤مص٦م ي١ميد ذًمؽ أن اسمـ ؿمداد مل يٚم٘مبف ب
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ًمٙمل شمس٤مقمد اًم٘م٤مرئ , (طمٓملم)ُمع ُم٘م٤مرٟمتف سمت٤مريخ وىمع , وًم٘مد قمٛمدٟم٤م إمم ذيمر اًمت٤مريخ اًمدىمٞمؼ هلذه اًمقاىمٕم٦م اًمبسٞمٓم٦م

, وهم٤مدر أيْم٤ًم ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ذم اًمٗم٘مرة اًمس٤مسم٘م٦م, (ضمبؾ قم٤مُمؾ)اًمذي هم٤مدر ُم٤م رسدٟم٤مه ُمـ ُمراطمؾ آطمتالل اًمثالث ل, احلّمٞمػ

 (ضمبؾ قم٤مُمؾ)هق أٟمف ذم اًمقىم٧م اًمذي يم٤من ومٞمف . وقمغم أن يّمؾ قمـ ـمريؼ ُمٕمٚمقُمتلم إمم جمٝمقل. قمغم أن يسب٘مٜم٤م سم٤مًمت٠مُمؾ

حت٧م ىمٞم٤مدة طمس٤مم اًمديـ , يم٤من ومريؼ ُمـ أهٚمف ىمد سمدأ يٜمٔمؿ ٟمٗمسف ذم ضمٞمش صالح اًمديـ , يرزح حت٧م آطمتالل اًمّمٚمٞمبل

يمام أٟمـ ُٟمٜمػم ٟم٘مٓم٦م ُمٕمتٛم٦م مت٤مُم٤ًم ُمـ شم٤مريخ . و ذه اًمٜمتٞمج٦م ٟمبدأ إًم٘م٤مء اًمْمقء قمغم سمداي٤مت صٕمقد ٟمجؿ طمس٤مم اًمديـ. سمِم٤مرة

 .(ضمبؾ قم٤مُمؾ)

 24يقم  (طمٓملم)اؿمؽميمقا ذم ُمٕمريم٦م , أن إُمػم طمس٤مم اًمديـ وقمسٙمره, اؾمتٜم٤مدًا إمم ُم٤م سم٠ميديٜم٤م ُمـ ُُمٕمٓمٞم٤مت, ُمـ اعمرضّمح

واًمٔم٤مهر أن ٟمجٛمف سمدأ يرشمٗمع ذم ؾمٚمسٚم٦م اعمٕم٤مرك واًمٗمتقطم٤مت اعمتقاًمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م . م1187متقز 2/ ه583رسمٞمع آول 

ذًمؽ أٟمٜم٤م ٓ يٛمٙمـ أن ٟمتّمقر ؾمبٞماًل آظمر ٓرشمٗم٤مع اًمِم٠من وايمتس٤مب اعمٙم٤مٟم٦م ذم زُمـ احلرب ًمِمخص . وم٤محتتٝم٤م (طمٓملم)

 .وهذا واضح. قمسٙمري إٓ اًمؼموز وإصمب٤مت اًمٙمٗم٤مءة ذم ُمٞمدان اًم٘مت٤مل

اًمذي ٓ )ي١ميد ذًمؽ شم٠ميٞمدًا ىمقي٤ًم قمب٤مرة آصٗمٝم٤مين اًمتل ؾمبؼ اىمتب٤مؾمٝم٤م ىمبؾ ىمٚمٞمؾ طمٞم٨م وصػ إُمػم سمِم٤مرة وقمسٙمره سم٠مٟمف 

سم٠مهنؿ ًمٞمسقا ممـ شمسٝمؾ , اًمتل شمدل دًٓم٦م ٓ ًمبس ومٞمٝم٤م قمغم اٟمٓمب٤مع ىمقي قمٜمف وقمٜمٝمؿ. (يرضمق ُمٜم٤مزًمتف إٓ ُمـ ومٞمف اًمب٤مس

وُمـ اًمرضوري هٜم٤م اًمتذيمػم سم٠من هذا اًمٙمالم ىمٞمؾ سمٛمٜم٤مؾمب٦م اؿمؽماك إُمػم طمس٤مم اًمديـ . ُمٜم٤مزًمتٝمؿ ذم ُمٞمدان اًم٘مت٤مل

أي سمٕمد زه٤مء . م1190شمنميـ إول / ه586ظمالل ؿمٝمر رُمْم٤من  (قمٙم٤م)وقمسٙمرهٗمل اًمتِمٙمٞمالت اًمٕمسٙمري٦م أُم٤مم 

وسمٕمد زه٤مء إرسمع ؾمٜمقات ُمـ شمرءؾمف ـم٤مسمقر احلراؾم٦م اعمٙمٚمػ سمٛمراوم٘م٦م اعمٚمؽ اًمٔم٤مهر اسمـ . (طمٓملم)اًمثالث ؾمٜمقات ُمـ 

وسمٜمتٞمج٦م هذه اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمت٤مرظمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م . طمٞم٨م يم٤من يقُمذاك جمرد ض٤مسمط صٖمػم (طمٚم٥م)إمم  (دُمِمؼ)صالح اًمديـ ُمـ 

 هل أن إُمػم طمس٤مم اًمديـ. يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمخرج سمٜمتٞمج٦م واضح٦م

 

 



72 
 

 

وىم٤مئد شمِمٙمٞمؾ أؾم٤مد وُمرهقب اجل٤مٟم٥م ذم ضمٞمش صالح اًمديـ ظمالل ُمدة ٓ شمزيد  (أُمػم)ارشمٗمع ُمـ ض٤مسمط صٖمػم  إمم 

 .قمغم إرسمع ؾمٜمقات

ه صالح اًمديـ قمغم 1189أوائؾ ؿمب٤مط / ه585ذم أوائؾ اًمٕم٤مم  ّٓ . سمٕمد أن قمدل قمـ هدُمٝم٤م وىمرر حتّمٞمٜمٝم٤م, (قمّٙم٤م)م و

اًمٗمٞمح ). طمٞم٨م يم٤من ُمس١موًٓ قمـ شمدقمٞمؿ أؾمقاره٤م, (اًم٘م٤مهرة)وذم هذا اًمسبٞمؾ اؾمتدقمك إير  ٤مء اًمديـ ىمراىمقش ُمـ 

 (.96/  واًمٜمقادر اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م6/109:  واًمٜمجقم اًمزاهرة276/ اًم٘مّز 

وهمدا ضمٞمش صالح . وأصٞم٥م اًمّمٚمٞمبٞمقن ذم اًمّمٛمٞمؿ, ىمد طمّمٚم٧م (طمٓملم)ظمالل اعمدة اًمقاىمٕم٦م سملم اخلؼميـ يم٤مٟم٧م وىمٕم٦م 

اًمتل يم٤من , (قمٙم٤م)وٟمٗمٝمؿ ُمـ اظمتٞم٤مر إُمػم طمس٤مم اًمديـ ًمٚمقٓي٦م قمغم . اًمديـ اًم٘مقة اًمٕمسٙمري٦م إىمقى ذم اعمٜمٓم٘م٦م

وأن وٓيتف قمغم . أٟمف ص٤مر حمؾ اقمتامد ذم اعمٝم٤مم اًمٕمسٙمري٦م اخلٓمػمة, اًمّمٚمٞمبٞمقن يٕمٛمٚمقن يمؾ ُم٤م ذم وؾمٕمٝمؿ ٓؾمتٕم٤مدهت٤م

ويم٤مٟم٧م اًم٘مٞم٤مدة . (طمٓملم)صم٠مرًا هلزيٛمتٝمؿ اًمٙم٤مرصم٦م ذم , طمّمٚم٧م ذم فمؾ أراضمٞمػ سم٠من اًمّمٞمبٞملم ُيٕمدون حلٛمٚم٦م يمؼمى (قمٙم٤م)

ورسمام ٕضمؾ ذًمؽ قمدل صالح اًمديـ قمـ هدُمٝم٤م  . اإلؾمالُمٞم٦م شمٕمرا ضمٞمدأ طم٤مضمتٝمؿ اعم٤مؾم٦م إمم ُمٞمٜم٤مئٝم٤م اًمقاؾمع واًمٕمٛمٞمؼ

, سمؾ ويٛمٙمـ اًم٘مقل. ًمـ هدم اعمديٜم٦م ًمـ يٛمٜمع اًمٖمزاة ُمـ  اؾمتٕمامل ُمٞمٜم٤مئٝم٤م ذم إٟمزال اجلٜمقد واًمتٕمزيزات.وُم٤مل إمم حتّمٞمٜمٝم٤م

اًمٕمسٙمر  (أُمػم)وإن هذا آظمتٞم٤مر يم٤من ي٠مظمذ سمٕملم آقمتب٤مر أٟمف ىم٤مئد . إن اظمتٞم٤مره يم٤من اظمتٞم٤مرًا ًمٕمسٙمره, سم٤مإلض٤موم٦م إمم ذًمؽ

سمام ذم . ىمد همدت حمررة (صٞمدا)إمم  (قمٙم٤م)أٟمف ذم هذا اًمت٤مريخ يم٤مٟم٧م اعمٜمٓم٘م٦م اعمٛمتدة ُمـ , وُمـ اعمٕمٚمقم مم٤م وم٤مت. اعمحكم

 .(صقر)ومل يبَؼ سمٞمد اًمّمٚمٞمبٞملم ُمٜمف ؾمقى طم٤مرضشمف اًمس٤مطمٚمٞم٦م . (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ذًمؽ إقم٤مزم اًمنمىمٞم٦م اًمتل ُمٜمٝم٤م 

/ اًمٗمٞمح اًم٘مّز ) (ص٤مطم٥م سم٤مٟمٞم٤مس), (سم٤مٟمٞم٤مس)م يم٤من ىمد همدا واًمٞم٤ًم قمغم 1190ه شمنميـ إول 586ذم ؿمٝمر رُمْم٤من 

 اًمتل قم٤مدت ومس٘مٓم٧م سمٞمد , (قمٙم٤م)واًمٔم٤مهر أن إقمٗم٤مءه ُمـ إُم٤مرة . (147/  واعمٜمقادر اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م 442
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وسمدأ اًمبحر ي٘مذا سم٠مقمداد . سمٕمد أن صّح٧م إراضمٞمػ. يتّمؾ سم٤مضٓمراب أُمره٤م, اًمّمٚمٞمبٞملم ذم اًمسٜم٦م اًمت٤مًمٞم٦م ًمقٓيتف قمٚمٞمٝم٤م

ومْماًل قمـ وصقل ومٚمقل احلٛمٚم٦م إعم٤مٟمٞم٦م اًمتل ىم٤مده٤م ومريدريؽ , (إٟمٙمٚمؽمة)و (ومرٟمس٦م)يمبػمة ُمـ اعم٘م٤مشمٚملم اًم٘م٤مدُملم ُمـ 

يمؾ أوًمئؽ . سم٤مإلض٤موم٦م إمم اًمتجٛمع اًمّمٚمٞمبل اعمحكم. اعمٕمرووم٦م ذم اًمؽمشمٞم٥م اًمت٘مٚمٞمدي ًمٚمحٛمالت اًمّمٚمٞمبٞم٦م سم٤محلٛمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م

 .وؾم٘مٓم٧م اعمديٜم٦م سمٕمد طمّم٤مر ـمقيؾ. سمرًا وسمحراً  (قمّٙم٤م)طمقل  (طمٓملم)مجٕمٝمؿ ٟمٗمػم اًمث٠مر هلزيٛم٦م 

ضمبؾ )سمداي٦م إُم٤مرة إُمػم طمس٤مم اًمديـ سمِم٤مرة قمغم , م1190/ ه586أي قم٤مم , يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٕمتؼم اًمت٤مريخ اعمذيمقر أقماله

وم٢مٟمف يم٤من يتخذ ُمـ ىمٚمٕم٦م , يمام قمرومٜم٤م, (ص٤مطم٥م سم٤مٟمٞم٤مس)ويبدو أٟمف قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن صٗمتف اًمرؾمٛمٞم٦م يم٤مٟم٧م  . (قم٤مُمؾ

, (صقر)يم٤من ُمٙمٚمٗم٤ًم سم٤مشمْمٞمٞمؼ قمغم . ومٗمل إوىم٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م هتدا ومٞمٝم٤م اجلبٝم٤مت. ُمريمزًا ًمٕمٛمٚمٞم٤مشمف اًمٕمسٙمري٦م (شمبٜملم)

وًم٘مد قمٚمٛمٜم٤م مم٤م وم٤مت أن . (210/اًمٜمقادر اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م ) (اًمٕمسٙمر اعمرصد حلٗمظ اًمبالد ُمـ ذًمؽ اًمٓمرا)وأُمػمًا قمغم 

قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م ُم٤م شمزال سمٞمد اعمسٚمٛملم وه٤م ٟمحـ ٟمرى أن إدوار  (صقر)ًمٚمتْمٞمٞمؼ قمغم  (شمبٜملم)اًمّمٚمٞمبٞملم ىمد سمٜمقا ىمٚمٕم٦م 

. اعمحتٚم٦م وٟمٓم٤مىمٝم٤م (صقر)شُمْمٞمؼ قمغم , سم٢مدارة إُمػم طمس٤مم اًمديـ ومه٦م قمسٙمره اًمٕم٤مُمكم, (شمبٜملم)وهمدت . وىمد اٟم٘مٚمب٧م

 .وشمتقمم طمراؾم٦م طمدود اًمبالد اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ضم٤مٟمبٝم٤م

ومٗمل ذًمؽ اًمت٤مريخ اؾمتحؼ ُمـ اسمـ . يم٤من إُمػم سمِم٤مرة ىمد سمٚمغ أوج قمّزه (م1193/ه 589)قم٤مم ووم٤مة صالح اًمديـ 

يٕمٜمل إُمراء اًمذي طمرضوا اعمجٚمس . (اعم٘مدم قمغم ه١مٓء)وصػ , اًمذي قمرومٜم٤مه أطمد ُم١مرظمل صالح اًمديـ, ؿمداد

سمٞمٜمام يم٤من , ًمتحٚمٞمٗمٝمؿ قمغم اإلظمالصٚمف, (اًمِم٤مم)اسمـ صالح اًمديـ إيمؼم ووزم قمٝمده قمغم , اًمذي قم٘مده اعمٚمؽ إومْمؾ

إمم قمدد ضمؿ ُمـ . (صٝمٞمقن)وص٤مطم٥م  (سمػموت)وص٤مطم٥م  (ؿمٞمزر)ويم٤من ُمٜمٝمؿ ص٤مطم٥م . واًمده ذم ـمقر آطمتْم٤مر

 (.245/اًمٜمقادر اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م ). أي َُمـ ًمٞمس ًمف يمبػم ؿم٠من (وؿمّذ ُمٜمٝمؿ همػم ُمٕمروا). إُمراء
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ويم٤مٟم٧م سمٞمد طمس٤مد اًمديـ سمِم٤مرة ومٜم٤مزًمقه٤م سمٗم٤مرؾمٝمؿ وراضمٚمٝمؿ  ) (شمبٜملم)م ىمّمد آومرٟم٩م ىمٚمٕم٦م 1195/ ه 594قم٤مم  

وٟم٘مبقه ُمـ طمٝم٤مشمف . وضمّدوا ذم اًم٘مت٤مل. وىم٤مشمٚمق ُمـ سمف )(3/75: ُمٗمرج اًمٙمروب: اسمـ واصؾ )(وأطمدىمقا  ٤م وض٤مي٘مقه٤م

اعمّمدر ( )وىم٤مشمٚمقا ىمت٤مل ُمـ حيٛمل ٟمٗمسف ومحٛمقه٤م. أّسوا قمغم آُمتٜم٤مع)وًمٙمـ مح٤مة اًم٘مٚمٕم٦م . (128/ 12: اًمٙم٤مُمؾ)

 .(ٟمٗمسف

سمؾ يٗمٕمؾ يمؾ ُم٤م ذم وؾمٕمف ًمٞمٜمس٥م . وضمدير سم٤مًمذيمر أن اسمـ إصمػم ٓ ي٠ميت قمغم ذيمر إُمػم طمس٤مم اًمديـ ذم هذه اًمقىمٕم٦م

وذم اعم٘م٤مسمؾ وم٢مٟمف حي٤مول أن يقدع ذم ذهـ . يمام هق ديدٟمف دائامً , اًمٗمْمؾ ذم صٛمقد اًم٘مٚمٕم٦م اعمٚمؽ اًمٕمزيز سمـ صالح اًمديـ

, وهق. يبحثقن قمـ أي وؾمٞمٚم٦م ًمالؾمتسالم حتٗمظ قمٚمٞمٝمؿ طمٞم٤مهتؿ, أن اعمداومٕملم قمـ اًم٘مٚمٕم٦م يم٤مٟمقا ظم٤مئري اًمٕمزيٛم٦م, اًم٘م٤مرئ 

وًمٞمحتٗمظ . اًمذي مل يذيمر إُمػم طمس٤مم اًمديـ إـمالىم٤ًم ذم يمت٤مسمف, ُمـ سملم يمؾ ُم١مرظمل اًمٗمؽمة , اعم١مرخ اًمقطمٞمد, قمغم يمؾ طم٤مل

 .حل٤مضمتٜم٤م إًمٞمٝم٤م ومٞمام يكم, اًم٘م٤مرئ  ذه اعمالطمٔم٦م ذم ذهٜمف

 (ضمبؾ قم٤مُمؾ)أي إمم ىمٚم٥م  (شمبٜمل)إمم  (سم٤مٟمٞم٤مس)وإن يم٤من ىمد ٟم٘مؾ ىم٤مقمدشمف ُمـ . ُمـ سمٕمد فمؾ إُمػم سمِم٤مرة قمغم وٓيتف

( ضمبؾ قم٤مُمؾ)شم٘مع قمغم أـمراا ( سم٤مٟمٞم٤مس)ومٛمـ اعمٕمٚمقم أن . و وهلذا اًمتحقل دًٓمتف همػم اخلٗمٞم٦م.(3/75: ُمٗمرج اًمٙمروب)

وسمٕمد أن , أُم٤م أن, ومٞمام يبدو يم٤من طمس٤مم اًمديـ يتخذه٤م ىم٤مقمدة ًمف, وُمـ هٜم٤م. وُمـ هٜم٤م ىمٞمٛمتٝم٤م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م. اجلٜمقسمٞم٦م

وإمم ىمٚم٥م اًمٙمث٤موم٦م , (ضمبؾ قم٤مُمؾ)وم٢مٟمف حتقل إمم ىمٚم٥م , يمام ؾمٜمٕمرا سمٕمد ىمٚمٞمؾ, أصبح اخلٓمر إيمؼم قمٚمٞمف ظمٓمرًا داظمٚمٞم٤مً 

وطمريم٦م شمٙمتٞمٙمٞم٦م ُمٗمٝمقُم٦م ضمدًا سم٤مًمٜمٔمر إمم إوض٤مع اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل اضٓمرب , ٓؾمٙم٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚمٞم٦م وهق ارشمٙم٤مس ـمبٞمٕمل

 .شم١ميد أيْم٤ًم وأيْم٤ًم ُم٤م ذهبٜم٤م إًمٞمف ومٞمام وم٤مت قمـ هقيتف واٟمتامئف. ومٞمٝم٤م ُمـ سمٕمد صالح اًمديـ

مم٤م يم٤من ًمف أسمٚمغ إصمر قمغم ُم٤م سم٘مل ُمٜمسػمة . ومٝمق يٕمٜمل ُم٤م ضمد سمٕمد ووم٤مة صالح اًمديـ, أُم٤م ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ُمـ أوض٤مع ؾمٞم٤مؾمٞم٦م

 .إُمػم طمس٤مم اًمديـ
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سمٕمد أن أوىص ٓسمٜمف اًمبٙمر اعمٚمؽ إومْمؾ قمكم  (دُمِمؼ)م شمقذم صالح اًمديـ ذم 1193 آذار 589/5صٗمر 27سمت٤مريخ 

وُمع ذًمؽ وم٢من طمرب اًمقراصم٦م . قمغم أن يٙمقن ًمٙمؾ ُمـ سمٕمض أسمٜم٤مئف واظمقشمف طمّمتف ُمـ اًمؽميم٦م اهل٤مئٚم٦م. سم٤مًمسٚمٓمٜم٦م ُمـ يٕمده

وأدت إمم اٟمٗمراط اًمقطمدة اًمتل يٕمقد إًمٞمٝم٤م اًمٗمْمؾ ذم آٟمج٤مزات اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل طمّمٚم٧م قمغم يد , رسقم٤من ُم٤م ٟمِمب٧م سمٞمٜمٝمؿ

وإذا يم٤مٟم٧م  أقمامل صالح اًمديـ ضد اًمّمٚمٞمبٞملم ىمدوضمٝم٧م رضسم٦م ىم٤مصٛم٦م إمم وضمقدهؿ . وىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م جمده, ُم١مؾمس اًمبٞم٧م

ىمد ُمٜمحتٝمؿ ومرص٦م ضمديدة ًمٞمستٛمروا ُمـ سمٕمده ُم٤م , وم٢من اًمٜمزاقم٤مت اعمستٛمرة اًمتل ٟمِمب٧م سملم أسمٜم٤مء سمٞمتف ُمـ سمٕمده, ذم اعمٜمٓم٘م٦م

ويم٤من اًم٘مسط إيمؼم ُمـ اًمٜمزاع ىمد وىمع أول ُم٤م وىمع سملم أسمٜم٤مء صالخ اًمديـ اًمثالصم٦م . يزيد ىمٚمٞماًل قمـ اًم٘مرن ُمـ اًمزُم٤من

, ُمتخذًا ضم٤مٟم٥م هذا ـمقراً . ويم٤من اًمٕمؿ اعمحٜمّؽ يتالقم٥م سم٠مسمٜم٤مء أظمٞمف اًمثالصم٦م. إومْمؾ واًمٕمزيز واًمٔم٤مهر وأظمٞمف اًمٕم٤مدل

 .طمتك وم٤مز سم٤مًمٜمٝم٤مي٦م سمٜمّمٞم٥م إؾمد. وضمتٜم٥م ذاك آظمر

وطمتك سمٕمد سمدء فمٝمقر .وم٢مٟمف فمؾ ُمتخذًا ضم٤مٟم٥م اعمٚمؽ إومْمؾ ووومٞم٤ًم ًم٘مسٛمف ًمف. سم٤مًمٜمسب٦م حلس٤مم اًمديـ ذم هذا اعمٕمؽمك

واٟمٍماومف اًمت٤مم إمم اًمٚمٝمق , وأيْم٤ًم سمٕمد أن صمب٧م ومِمؾ اعمٚمؽ إومْمؾ ذم احلٙمؿ, إُم٤مرات شم٘مدم اًمٕم٤مدل قمغم أسمٜم٤مء أظمٞمف

راومْم٤ًم . وم٢من طمس٤مم اًمديـ صمب٧م قمغم ووم٤مئف ًمّم٤مطمبف, واعمٚمذات وؾمقء ؾمػمة وزيره ضٞم٤مء اًمديـ سمـ إصمػم أظمل اعم١مرخ

و ٤م اعمٚمؽ ( دُمِمؼ)سمؾ واؿمؽمك سمٕمسٙمره ذم طمّم٤مر . (117/ 3: ُمٗمرج اًمٙمروب) ُمٕمف ـمٚم٥م اعمٚمؽ اًمٕم٤مدل سم٠من يٙمقن

أي , (اعمّمٚمح٦م)م وىمٕم٧م 1200/ 597وذم ُمستٝمؾ ؾمٜم٦م . (128/ 6: اًمٜمجقم اًمزاهرة)م 595/1198اًمٕم٤مدل ؾمٜم٦م 

وُم٤م أن . ُمتح٤مًمٗم٤ًم ُمع اعمٕمٔمؿ ُم٘م٤مسمؾ أظمقيف إومْمؾ واًمٔم٤مهر (دُمِمؼ)قمغم طمس٤مم اًمديـ سمٕمد أن دظمؾ اًمٕم٤مدل , اعمٙمٞمدة

وم٘م٤مشمؾ . و ٤م طمس٤مم اًمديـ سمِم٤مرة, ُم٣م اعمٕمٔمؿ وذيمس وىمراضم٤م ومح٤مسوا سم٤مٟمٞم٤مس)ًمٚمٕم٤مدل طمتك  (دُمِمؼ)اؾمتت٥م أُمر 

يٕمٜمل إُمػم ضمٝم٤مريمس ومخر اًمديـ . (479/ 8/ ُمرآة اًمزُم٤من )(وىُمتؾ وًمده وأظمرضمقه ُمـ اًمبالد وشمسٚمٛمٝم٤م ذيمس

 (أيمؼم ُمـ سم٘مل ُمـ اُمرأة صالح اًمديـ)اًمّمالطمل 
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أقمٓم٤مه )ا. اًمذي يم٤من اؾمؽمضؾءه  ذه اًمقؾمٞمٚم٦م ُمـ أهمراض اعمٙمٞمدة قمغم طمس٤مم اًمديـ (1/496: اًمدارس: اًمٜمٕمٞمٛمل)

 .سم٠ميمٛمٚمف( ضمبؾ قم٤مُمؾ)يٕمٜمل , (ٟمٗمسف )(اًمٕم٤مدل ٟمٞم٤مسم٦م سم٤مٟمٞم٤مس واًمِم٘مٞمػ وشمبٜملم وهقٟملم

شمقذم إُمػم , أي سمٕمد زه٤مء اًمسٜم٦م قمغم إظمراضمف ُمـ اإلُم٤مرة, م1201 يم٤مٟمقن إول 25/ 598 رسمٞمع أظمر 26سمت٤مريخ 

: ت)ًمٙمـ اًمذهبل . وًمٞمس ًمديٜم٤م أي ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ ُمالسمس٤مت ووم٤مشمف. (31/ اًمذًمٞمؾ قمغم اًمروضتلم)طمس٤مم اًمديـ 

, إُمػم طمس٤مم اًمديـ, سمِم٤مرة: )ي٘مقل  (341 /600 – 591طمقادث ووومٞم٤مت: شم٤مريخ اإلؾمالم)ذم  (م1347/ 748

وًمٞمس قمٜمدٟم٤م شمٗمسػم (. أظمرضمقه ُمـ سمالد)وهذا يتٜم٤مرم ُمع ىمقل اسمـ اجلقزي (. سم٤مٟمٞم٤مس)أي ذم  (شمقذم ومٞمٝم٤م, أُمػم سم٤مٟمٞم٤مس

 .وإن يمٜم٤م ٟمرضّمح ىمقل إظمػم. ًمذًمؽ

وُمـ جُمٛمؾ ُم٤م اضمتٛمع ًمديٜم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمخرج سم٤مًمٜمت٤مئ٩م . هق ذاك يمؾ ُم٤م ٟمٕمرومف ُمٕمروم٦م صم٤مسمت٦م قمـ إُمػم طمس٤مم اًمديـ سمِم٤مرة

 :اًمت٤مًمٞم٦م

سمٗمْمؾ , صمؿ إمم أقمغم أُمراء صالح اًمديـ ؿم٠مٟم٤مً , ت سمسٞمٓم٦م إمم أُمػمإٟمف سمرز ُمـ ض٤مسمط صٖمػم يٙمٚمػ سمٛمٝمام: أوالً  -

إٟمف واطمد ُمـ أوًمئؽ اعم٘م٤مشمٚملم اًمذيـ يؼمزون سم٠مدائٝمؿ اعمٛمت٤مز ذم . ُمِم٤مريمتف اًمٗمّٕم٤مًم٦م ذم أقمامل اجلٝم٤مد ضد اًمّمٚمٞمبٞملم

 .وهلذا أُمث٤مل ٓ حُتَم. وُمـ هٜم٤مك يتخذون ؾمبٞمٚمٝمؿ إمم ُمقىمع ؾمٞم٤مد. احلروب اعمّمػمي٦م

صمؿ , سمقصٗمف سمٓماًل ُمـ أسمٓم٤مل شمٚمؽ إي٤مم اقمّمٞمب٦م واعمجٞمدة, طم٘م٤ًم إن ُم٤م قمّٚم٘مٜم٤مه ُمـ ؾمػمشمف خيتص سمف وطمده:  اكقاً  -

وأظمػمًا سمقصٗمف ىم٤مئدًا ذا أصمر ذم شم٘مرير أُمقر . صمؿ قمغم ُمٜمٓم٘م٦م واؾمٕم٦م ذات ىمٞمٛم٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٦م, سمقصٗمف واًمٞم٤ًم قمغم ُمديٜم٦م

يٖمّٞم٥م ذم اًمٙمب٤مر ُمـ , ؾُمٚمٓمقي٤مً - ًمٙمـ قمٚمٞمٜم٤م هٜم٤م أن ٓ ٟمٜمسك أٟمٜم٤م ٟم٘مرأ شم٤مرخي٤ًم رؾمٛمٞم٤مً . (اًمِم٤مم)اًمسٚمٓم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ذم 

. وىمٚمٜم٤م إٟمف يم٤من ذم احل٘مٞم٘م٦م دمٛمٕم٤ًم أو حت٤مًمٗم٤ًم جلٞمقش قمدة. وًم٘مد يمٜم٤م وصٗمٜم٤م شمريمٞمب٦م ضمٞمش صالح اًمديـ. وراءهؿ

 شمؽمدد يمثػمًا ذم اعمّم٤مدر  (قمسٙمر سمِم٤مرة)وقمغم يمؾ طم٤مًمٕمب٤مرة . يمؾ ُمٜمٝم٤م ضم٤مء وراء أُمػم
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 .ومٛمـ هٜم٤م ٟمٕمرا أن ُم٤م سمرر ومٞمف سمِم٤مرة يم٤من ذم ضم٤مٟم٥م يمبػم وأؾم٤مد ُمٜمف شمؼميزًا ًمٕمسٙمره, اعمٕم٤مسة إذن

 (ضمبؾ قم٤مُمؾ)يم٤من حمّمقرًا ذم , ُمٜمذ سمدء اًمتحرير, ُم٘م٤مشماًل وطم٤ميمامً , ُمـ اًمٞمسػم أن ٟمالطمظ أن ُمٞمدان ؾمػمشمف:  افثاً  -

وهذه . وم٘مد يم٤مٟم٧م سم٤مًمت٠ميمٞمد شمِمٛمؾ اجلبؾ (سم٤مٟمٞم٤مس)أُم٤م اًمقٓي٦م قمغم . (قمّٙم٤م)ومل يبتٕمد إمم أيمثر ُمـ , وضمقاره

يمام شم٘مقل اًمرواي٤مت , شمؽميمٜم٤م قمغم ؿمبف اًمٞم٘ملم ُمـ أن اًمرضمؾ قم٤مُمكم. اعمالطمٔم٤مت سمٛمجٛمٚمٝم٤م ذات ُمٖمزى وٓ ؿمؽ

يمؾ ذًمؽ ُمْم٤موم٤ًم إمم ُم٤م يمٜم٤م ىمد . ويمذًمؽ قمسٙمره اًمذي ظم٤مض سمف وُمٕمف احلروب ضد اًمّمٚمٞمبٞملم. اعمحٚمٞم٦م

هذه يمٚمٝم٤م شمت٘م٤مـمع قمٜمد ٟم٘مٓم٦م .وُم٤م ىمدُمٜم٤م اًمٙمالم ومٞمف قمـ ؾمٞم٤مؾم٦م صالح اًمديـ, اؾمتٗمدٟم٤مه ُمـ اؾمٛمف اًمٕمريب اعمحض

 .(ضمبؾ قم٤مُمؾ)هل أن اًمرضمؾ وقمسٙمره مجٞمٕم٤ًم يم٤مٟمقا ُمـ أهؾ , واطمدة

(7) 

وم٘مد ٟمجح أظمالومف ذم شم٤مريخ ُم٤م وسمٓمري٘م٦م ُم٤م ذم اؾمتٕم٤مدة اًم٘مسؿ , وقمغم اًمرهمؿ ُمـ يمؾ ُم٤م ضمرى قمغم إُمػم سمِم٤مرة

 :ويم٤مٟم٧م إُم٤مرهتؿ شمْمؿ. إيمؼم ُمـ إرث أسمٞمٝمؿ ذم اإلُم٤مرة

 .(سمٜم٧م ضمبؾ)وىم٤مقمدهت٤م . (هقٟملم)أو ٟم٤مطمٞم٦م  (هقٟملم)ضمبؾ  -

 .(شمبٜملم)وىم٤مقمدهت٤م . (شمبٜملم)ضمبؾ أو ٟم٤مطمٞم٦م  -

 .(ىم٤مٟم٤م)وىم٤مقمدهت٤م  )ىم٤مٟم٤م)ؾم٤مطمؾ  -

 (.131/ ظمٓمط ضمبؾ قم٤مُمؾ). (صقر)وىم٤مقمدهت٤م  (ُمٕمريم٦م)ؾم٤مطمؾ  -

ويمذًمؽ ٟمجحقا ذم آطمتٗم٤مظ سم٢مُم٤مرهتؿ ـمٞمٚم٦م اًمٕمٝمد . (ضمبؾ قم٤مُمؾ)أي أهن٤م يم٤مٟم٧م شمِمٛمؾ اًم٘مسؿ إيمؼم ُمـ  -

, 17/3/891طمقاذث  (شم٤مريخ اسمـ ـمقق) اًمتٕمٚمٞمؼ 2/191: ظمٓمط اًمِم٤مم)أي صمالصم٦م ىمرون وٟمٞمػ , اعمٛمٚمقيمل

 سمدائع
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ًمٙمـ اًمت٤مريخ ـمقى ذيمرهؿ ُمـ سمٕمد اًمٗمتح اًمٕمثامين ل . (وهمػمه٤م يمثػم, 3/138: اًمْمقء اًمالُمع, 3/231: اًمزهقر

ورسمام ىم٤مشمٚمقا ذم ُمٕمريم٦م ُمرج داسمؼ ُمع . أو ٟمٕمرا ُمٜمٝمؿ أطمداً , ومٚمؿ ٟمٕمد ٟمسٛمع هلؿ طمّس٤ًم  (م1516: 922) (اًمِم٤مم)

. ورسمام ىم٣م قمٚمٞمٝمؿ اًمسٚمٓم٤من ؾمٚمٞمؿ إول ذم َُمـ ىم٣م قمٚمٞمف. وأـم٤مطم٧م  ؿ اهلزيٛم٦م اًمس٤مطم٘م٦م ومٞمٛمـ أـم٤مطم٧م سمف, اعمامًمٞمؽ

: ًمٚمتٗمّمٞمؾ ُمراضمٕم٦م يمت٤مسمٜم٤م )وهق اًمذي ضم٤مء إمم اًمسٚمٓم٦م راومٕم٤ًم ؿمٕم٤مر اًم٘مْم٤مء قمغم اًم٘مقى اًمِمٞمٕمٞم٦م ذم ممٚمٙمتف وذم اعمٜمٓم٘م٦م

 (.33/34. . ./ اهلجرة اًمٕم٤مُمٚمٞم٦م إمم إيران 

(8) 

ىمد أصبح أن ضم٤مهزًا ًمت٘مقيؿ ُمقىمع طمس٤مم اًمديـ سمِم٤مرة ُمـ , اًمذي راوم٘مٜم٤م ذم يمؾ ُم٤م ؾمٚمػ, أقمت٘مد أن اًم٘م٤مرئ اًمٚمبٞم٥م

 .ظمّمقص٤ًم اًمت٤مريخ اًمسٞم٤مد, ((ضمبؾ قم٤مُمؾ)شم٤مريخ 

. صمؿ ُم٤م سمٕمده سمزُمـ ـمقيؾ, اًمذيـ طمٗمؾ  ؿ ذًمؽ اًمزُم٤من, طمؼ أن اًمرضمؾ يم٤من واطمدًا ُمـ مجٚم٦م آىمٓم٤مقمٞملم اًمٕمسٙمريلم

. ي٠مظمذ سمٕملم آقمتب٤مر ظمّمقصٞم٦م اًمت٤مريخ اًمٕم٤مُمكم. شمستدقمل شم٘مقيٛمف شم٘مقياًم ظم٤مص٤ًم سمف, ُمـ اجلٝم٦م إظمرة, ًمٙمـ ظمّمقصٞمتف

 .وًمٞمس دائاًم ُمـ اًمتّمٜمٞمٗم٤مت واًم٘مقاقمداًمٕم٤مُم٦م. وإؿمٞم٤مء ىمد شم٠مظمذ ُمٕمٜم٤مه٤م ُمـ ذاهت٤م وذاشمٞمتٝم٤م. اعمس٠مًم٦م إذن ٟمسبٞم٦م

دمٛمٕم٤ًم فمرومٞم٤ًم عمـ أضمؼمهتؿ احلرب قمغم شمرك , ُمـ اًمقضمٝم٦م اًمسٙم٤مٟمٞم٦م, يم٤من (ضمبؾ قم٤مُمؾ)أن , ومٚم٘مد ص٤مر ُمٕمٚمقُم٤ًم مم٤م وم٤مت

طمتك حلؼ  ؿ آطمتالل اًمّمٚمٞمبل , وأن ه١مٓء اًمٜم٤مزطملم ُم٤م إن اؾمت٘مر  ؿ اعم٘م٤مم ذم ُمٜمزهلؿ اجلديد. أوـم٤مهنؿ واًمٚمجقء إًمٞمف

 .ومٕمٜمدُم٤م ُوزم سمِم٤مرة قمغم اجلبؾ يم٤من أول ؾمٚمٓم٦م حمٚمٞم٦م ومٞمف, هٙمذا. وومرض ؾمٚمٓم٤مٟمف قمٚمٞمٝمؿ

ٟمسب٦م إمم طمس٤مم . (سمالد سمِم٤مرة)سم٤مؾمؿ آظمر هق , طمتك وىم٧م ىمري٥م ضمداً , فمؾ ُيٕمرا أيْم٤مً  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ٟمِمػم أن إمم أن 

 وهذا. اًمديـ سمِم٤مرة ٟمٗمسف
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, (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ذم طملم اطمتٗمٔم٧م إدسمٞم٤مت اعمحٚمٞم٦م سم٤مٓؾمؿ اًمت٤مرخيل . آؾمؿ إظمػم يم٤من إيمثر دوراٟم٤ًم قمغم أًمسٜم٦م اًمٜم٤مس

أم ُمـ طمٞم٨م اًمبٜمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م اًمتل , ؾمقاٌء ُمـ طمٞم٨م اًمقؾمط آضمتامقمل. وهٙمذا قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمْمع يماًل ُمـ آؾمٛملم ذم ُمستقاه

ذم  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)وسم٤معم٘م٤مسمؾ وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمسٛمع اؾمؿ . ذم إدسمٞم٤مت (سمالد اًمِم٤مم)ومٜم٤مدرًا ُم٤م ٟمجد اؾمؿ . يٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م أو يِمٞمع ومٞمٝم٤م

. طمتك ضمرى اؾمتٞمٕم٤مب اًمٜم٤مس ًمٚمت٘مسٞمامت اإلداري٦م. (سمالد اًمبِم٤مرة)سمؾ يم٤من آؾمؿ اعمتدوال قمغم إًمسـ . اًمٚمٖم٦م اًمٞمقُمٞم٦م

وهق آؾمؿ . (ًمبٜم٤من اجلٜمقيب)أو  (اجلٜمقب)ومّم٤مر آؾمؿ إيمثر دوراٟم٤ًم . (ًمبٜم٤من)سمٕمد وضع احلدود اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ًمدوًم٦م 

. (ضمبؾ قم٤مُمؾ)خمٚمّم٦م ًمالؾمؿ إيمثر قمراىم٦م وإصمػم قمٜمد اعمث٘مٗملم , ظمّمقص٤ًم اًمت٤مرخيٞم٦م ُمٜمٝم٤م, اًمرؾمٛمل سمٞمٜمام فمٚم٧م إدسمٞم٤مت

 .عم٤م يقطمٞمف ُمـ أجم٤مد اًمت٤مريخ اًمث٘م٤مذم

اًمذي ٓ ري٥م أٟمف طمّمؾ ذم فمؾ . (سمالد سمِم٤مرة)إمم  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)اعمٖمزى اًمٙمبػم ُمـ هذا اًمتبّدل يٙمٛمـ ذم آٟمت٘م٤مل ُمـ 

 :ُمتٖمػميـ أؾم٤مؾمٞملم

 .وىمد همدا أن ُمتٖمػّمًا شم٤مرخيٞم٤مً . اًمذي اٟمتٝمك إمم إقمامر أرضف سم٤مًمٜم٤مزطملم إًمٞمف, اعمتٖمػّم اًمسٙم٤مين: أوهلام -

 .اعمتٛمّثؾ ذم أول ؾمٚمٓم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م حمٚمٞم٦م وـمٜمٞم٦م ىم٤مُم٧م قمغم أرضف, اعمتٖمػّم اًمسٞم٤مد:  اكقفام -

سمٕمد أن ظمٚمػ قمغم إرض ىمقم ٓ . وم٘مد يمؾ ُمؼمراشمف. همدا اؾماًم ُم٘مٓمققم٤مً  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)وم٢من اؾمؿ , سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٜم٤مس اًمٕم٤مديلم

وهٙمذا اٟمت٘مؾ اًمٜم٤مس سمٙمؾ سمس٤مـم٦م إمم . وسم٘مٞم٤مم ؾمٚمٓم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُمـ سمِم٤مرة صمؿ سمٜمٞمف ُمـ سمٕمده. قمالىم٦م هلؿ إـمالىم٤ًم سم٘مٚمبٞم٦م قم٤مُمٚم٦م

أي ُمـ اًمسٚمٓم٦م . وم٤مٟمتزقمقا آؾمؿ ُمـ أيمثر اًمٕمٜم٤مويـ وضقطم٤مً . اًمسٙم٤مين اجلديد- آؾمؿ إصدق متثٞماًل ًمٚمقاىمع اًمسٞم٤مد

 .اًمسٞم٤مؾمٞم٦م إومم ذم اًمبالد

أوًٓ أن أؾمامء إُم٤ميمـ واًمب٘م٤مع واعمٕم٤ممل , ُمٕمتؼميـ, إٟمٜم٤م إذا شم٠مُمٚمٜم٤م ذم هذا اًمتبدل, قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمختؿ هذا اًمتحٚمٞمؾ سم٤مًم٘مقل

 أن, وصم٤مٟمٞم٤مً . إٓ سمت٠مصمػم قم٤مُمؾ ىمقي, إن شمبدًم٧م, وٓ شمتبّدل. اجلٖمراومٞم٦م قمٛمقُم٤ًم هل ُمـ أيمثر اًمتسٛمٞم٤مت صمب٤مشم٤مً 
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وُمع ذًمؽ وم٢من اؾمٛمف هق اًمقطمٞمد . ُمٜمذ أن شمقٓه إُمػم سمِم٤مرة (ضمبؾ قم٤مُمؾ)سمٞمقشم٤ًم إىمٓم٤مقمٞم٦م قمدة ىمد شمداوًم٧م احلٙمؿ ذم 

وم٢مٟمٜم٤م ٟمْمع أٟمٗمسٜم٤م ذم اعمقىمع اعُمنما قمغم , إذا شم٠مُمٚمٜم٤م ذم يمؾ ذًمؽ. اًمذي اًمتّمؼ سمف ذًمؽ آًمتّمٚمؼ اًمث٤مسم٧م اًمذي وصٗمٜم٤مه

وًمٞمس هق إٓ إدراك اًمٜم٤مس عمٕمٜمك وُمٖمزى اخلٓمقة اًمت٘مدُمٞم٦م . اًمذي يم٤من اًمب٤مدئ ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتبّدل شمٚمؽ, اعمحّرك اجلامهػمي

 .إذ ىم٤مُم٧م ذم سمالدهؿ أول ؾمٚمٓم٦م وـمٜمٞم٦م, سم٤مًمٜمسب٦م إًمٞمٝمؿ وإمم وضٕمٝمؿ

ُيٕمرا ضمٞمدًا أن اًمٜم٤مس ىمد يسجٚمقن اٟمٓمب٤مقم٤مهتؿ قمـ إطمداث , ويمذًمؽ يم٤مشم٥م اًمسػمة اخلبػم, إن اعم١مرخ اعمتٛمّرس

وًمٞمس قمٚمٞمف إٓ أن يٛميض ذم اًمتحٚمٞمؾ . وإؿمخ٤مص سمٓمري٘م٦م ٓ شُمٗمّمح سمسٝمقًم٦م قمـ رّس اعمقىمع اًمذي اطمتٚمتف ذم وضمداهنؿ

ُمـ , أو قمغم إىمؾ اًمرضوري وإؾم٤مد, وم٢مذا ُووّمؼ إمم شمريمٞم٥م يم٤موم٦م. واضٕم٤ًم ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمف أن ه٤مهٜم٤م ًمّّساً , واًمؽميمٞم٥م

. دمغّم أُم٤مُمف اًمّس ذم أن طمدصم٤ًم أو ؿمخّم٤ًم يٗمقز سمٛمقىمع ممت٤مز وهمػم قم٤مدي ذم وضمدان اًمٜم٤مس, اعمِمٙمٚم٦م- قم٤مٟم٤مس اعمقضقع

 .ظمّمقص٤ًم ًمٚمب٤مطم٨م اعم١مُمـ سم٠من اًمت٤مريخ هق اإلٟمس٤مين وًمٞمس اًمسٚمٓمقي, وهذه ىم٤مقمدة ذهبٞم٦م ذم اًمبح٨م

 

________________________ 
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 الفصل الثالث

 

 األرض الحرّة, جزّين

 

 

 

 .(جزين)األصول السكانية ل -1
 .ودورها في الجهاد (جزين) -2
. باعثة النهضة (جزين) -3
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 (متفقد)

. وظمط اًمس٤مطمؾ (اجلٚمٞمؾ)أقمٜمل ظمط ؿمامل . (ضمبؾ قم٤مل)يمؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤مه طمتك أن دار قمغم اجلزء اًمذي رضسمف آطمتالل ُمـ 

. (ضمبؾ ًمبٜم٤من)ومل يٕمرض ًمِمامل اجلبؾ وأقم٤مًمٞمف اعمتّمٚم٦م ب. وهق اجلزء إيمؼم وإيمثر أمهّٞم٦م ُمـ ُمٜمٔمقر ؾمٙم٤مين وإٟمت٤مضمل

اًمتل ؾمٞمٙمقن هل٤م ذم ُمست٘مبؾ إي٤مم ؿم٠من قمٔمٞمؿ ذم اًمت٤مريخ اًمث٘م٤مذم  (ضمب٤مل صٞمدا)اًمتل يم٤مٟم٧م شمسّٛمك ذم ذًمؽ إوان 

. (ضمبؾ قم٤مُمؾ)واًمسٞم٤مد ل

وشمؼ قمغم . وُمٜمٓم٘متٝم٤م أرض٤ًم ـم٤مهرة مل ُيدّٟمسٝم٤م اطمتالل ُمع أهن٤م حم٤مـم٦م ُمـ صمالث ضمٝم٤مهت٤م سم٠مرض حمتٚم٦م (ضمّزيـ)وًم٘مد فمّٚم٧م 

يمام ىمٚمٜم٤م آٟمٗم٤ًم ُمـ احلّمقن اًمتل ؿم٤مده٤م اًمّمٚمٞمبٞمقن قمغم طمدود , ومه٤م. (أرٟمقن)و  (شمػمون)ضمٜمقيب سملم طمّمٜمل - ظمط ؿمامزم

. ٓ ظمػم ومٞمٝم٤م وٓ ُمٓمٛمع, وُم٤م ذاك إٓ ٕهن٤م ُمٜمٓم٘م٦م وقمرة صٕمب٦م اعمس٤مًمؽ. (اٟمٔمر اخلريٓم٦م ذم اًمّمٗمح٦م اًمس٤مسم٘م٦م). اعمحتّٚم٦م

ـّ سم٘م٤مرئ اًمٔمـ إمم أن اًمٙمالم قمغم  ي٘مع ظم٤مرج اعمقضقع اًمذي رؾمؿ , ُم٤م داُم٧م مل يٛمسٝم٤م اطمتالل, (ضمزيـ)وٓ يذهب

وإذا يم٤من ضمزء . يمام هق ُمٕمٚمقم, حت٧م آطمتالل اًمّمٚمٞمبل (ضمبؾ قم٤مُمؾ)إن طمدود اًمبح٨م هل , يمال. اًمٕمٜمقان طمدوده

ىمد ٟم٤مهل٤م ُمـ قمسٙمر  (ضمزيـ)صٖمػم ُمٜمف ىمد ٟمج٤م ُمـ آطمتالل اعمب٤مذ ومٚمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف يم٤من طمّرًا مت٤مُم٤ًم ومْماًل قمـ أن 

أن هذه اًمب٘مٕم٦م يم٤من هل٤م ذا اومتت٤مح اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ضمبؾ , أضػ إمم ذًمؽ. مم٤م ؾمٜمبسط اًمٙمالم ومٞمف, آطمتالل ُم٤م ٟم٤مهل٤م

سم٠من , سمؾ شمٚمزُمٜم٤م, إُمر اًمذي طمدث ذم ومؽمة اًمبح٨م ومٝمذه صمالصم٦م أؾمب٤مب جمتٛمٕم٦م شمسّقغ ًمٜم٤م. مم٤م ؾمٜمِمػم إًمٞمف أيْم٤مً  (قم٤مُمؾ

. ذم سمحثٜم٤م هذا (ضمزيـ)ٟمٕمرض ُٕمر 
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 (جزيـ)األُصقل افسؽاكّقة ل -1

(1) 

ضمبؾ )سمؾ ؿم٠مهن٤م ذم هذا ؿم٠من . وُمٜمٓم٘متٝم٤م (ضمزيـ)ُم٤م ُمـ ؾمب٥م ظم٤مص يدقمقٟم٤م إمم اًمبح٨م قمؿ إصقل اًمسٙم٤مٟمٞم٦م ل 

( ـمؼمي٦م)واًمٜمزوح اًمٙمثٞمػ ٕهؾ , اًمرهٞمب٦م( اًم٘مدس)قمغم أصمر ُمذسمح٦م . قمٛمقُم٤ًم وُم٤م طمدث ومٞمف ُمـ ـمٗمرة ؾمٙم٤مٟمٞم٦م (قم٤مُمؾ

اًمت٠مؾمٞمس )ذم يمت٤مسمٜم٤م  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)يمام أذٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ويمام ومّّمٚمٜم٤مه ذم اًمٗمّمؾ اعمخّمص ل . وُم٤م وآه٤م إمم اجلبؾ اعمج٤مور

 .(ًمت٤مريخ ؿمٞمٕم٦م ؾمقري٦م وًمبٜم٤من

ٓ يٛمٙمـ أٟمٞمٙمقن ىمد طمّمؾ دون , وهل شمٚمؽ اًمققمرة اجلدسم٤مء, ًمٙمـ ٟمزوح ىمسؿ ُمـ أوًمئؽ اًمٜم٤مزطملم شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م سم٤مًمذات

ومٛمـ اعمٕمٚمقم أن احلريم٦م اًمّمٚمٞمبٞم٦م شم٘مقده٤م طم٤مضمت٤من أؾم٤مؾمٞمت٤من مه٤م . ُمع أن ذم همػمه٤م ُمّتسع وأىمرب ُمٜم٤مًٓ . ؾمب٥م ظم٤مص

أي أن اًمٜم٤مس ٓ يٜمزًمقن أرض٤ًم  ذه اعمث٤مسم٦م إمم أن . وشمست٘مر طمٞم٨م يٓمٞم٥م اًمٕمٞمش ويسٝمؾ. إُمـ وحتّمٞمؾ أؾمب٤مب اًمٕمٞمش

رهمؿ اومت٘م٤مره٤م ٕطمد ذـمل . ومام هق ذًمؽ اًمسب٥م اخل٤مص اًمذي ضمٕمؾ شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م قم٤مُمرة. ُيْمٓمروا إمم ذًمؽ اضٓمراراً 

 آؾمت٘مرار اًمسّٙم٤مين؟؟

وم٤مضٓمر أوًمئؽ اًمٜم٤مس إمم ؾُمٙمٜمك . إمم ُم٤م ضمرى, وإن ُمـ سمٕمٞمد, وىمٗمٜم٤م قمغم ُم٤م ٟمٔمـ أٟمف ُيِمػم, سم٤مًمبح٨م قمـ طمؾ هلذا اعمِمٙمؾ

اًمذيؾ قمغم )وذم  (267/ٟمخب٦م اًمدهر ًمِمٞمخ اًمرسمقة )ٟمجده ذم . ظمبٞمئ٤ًم ذم اؾمؿ ًمبسقه أو ُأًمبسقه. ذًمؽ اجلدب اًمٕمّس

 أُم٤م اًمث٤مين. (راومْم٦م)سم٠مهنؿ ويّمػ أهٚمف , (ؿمقا اعمٞم٤مذًم٦م)طمٞم٨م إول ُيسٛمل ُمٜمٓم٘متٝمؿ . (103/ اًمروضتلم ٕيب ؿم٤مُم٦م

 .(اعمٞم٤مذًم٦م)ومُٞمسٛمٞمٝمؿ أٟمٗمسٝمؿ ب
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قا هق اعمٙم٤من اًمٕم٤مزم اعُمنما قمغم ُم٤م طمقًمف ٟمجده طمتك أن ذم اعمحٙمٞم٦م . واًمٙمٚمٛم٦م ُمـ أصؾ آراُمل ومٞمام يبدو. واًمِمُّ

ُم٤م يزال قمٚماًم قمغم  (اًمِمقا)واؾمؿ . وُمٜم٤مؾمب٦م آؾمؿ واعُمسّٛمك ضمٚمٞم٦م. ؿم٤ما وُمِمت٘م٤مهت٤م سمٛمٕمٜمك رأى (اًمِم٤مم)اًمدارضم٦م ذم 

ؿمقا : )ضمزءًا ُمـ اؾمؿ همػم ُمٙم٤من (م1326/ه727:ت)ويم٤من ذم قمٍم ؿمٞمخ اًمرسمقة . (ضمبؾ ًمبٜم٤من)ُمٜمٓم٘م٦م ُمٕمرووم٦م ُمـ 

وًمٙمؾ ُمـ هذه . (267(/ ٟمخب٦م اًمدهر(. )ؿمقا  اعمٞم٤مذٟم٦م)ومْماًل قمـ ( ؿمقا اخلّروب)و ( ؿمقا اخلٞمٓمل)و  (اًمٕمدد

 .ًمٙمـ إُمر اجل٤مُمع سمٞمٜمٝم٤م هق ُم٤م ٟم٘مٚمٜم٤مه قمـ ُمٕمٜمك اًمِمقا. وسمٕمْمٝم٤م واضح. إؾمامء ُمٜم٤مؾمبتٝم٤م وٓ ري٥م

سمٜمسب٦م اجلامقم٤مت , (اًمِم٤مم)ختتص ومٞمام هق ضم٤مٍر قمغم أًمسٜم٦م أهؾ . ومٝمل ٟمسب٦م إمم جمٛمققم٦م قمغم همػم ىمٞم٤مس (اعمٞم٤مذٟم٦م)أُم٤م 

, يمام ٟمجده٤م.اًمسٞم٤مد (إردن)ُم٤م شمزال صٞمٖمتٝم٤م ؿم٤مئٕم٦م أيمثر ُم٤م يٙمقن ذم . ُمـ قمِم٤مئر وسمٓمقن وُمذاه٥م وُم٤م إًمٞمٝم٤م, اًمبنمي٦م

وآؾمؿ . (اعمت٤موًم٦م)هق , أيمثر ؿُمٝمرة (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ذم اؾمؿ آظمر ُمـ إؾمامء اًمت٤مرخيٞم٦م ًمٚمِمٞمٕم٦م ذم , أقمٜمل اًمّمٞمٖم٦م ٟمٗمسٝم٤م

 (اعمت٤مورة)وُمٜمف . (ؾمقري٦م)واًمّمٞمٖم٦م أيْم٤ًم ذم أؾمامء سمٓمقن اًمِمٞمٕم٦م اًمٕمٚمقيلم ذم . قمٚماًم قمغم ؿمٞمٕمتٝم٤م (طمٚم٥م)ٟمٗمسف ٟمجده ذم 

سم٠مهن٤م  (ُمت٤موًم٦م)إٟمف ٓ ُمٕمٜمك ًمتٗمسػم يمٚمٛم٦م , وأٟمٜمل أؾمٛمح ًمٜمٗمز سم٠من أىمقل سم٤معمٜم٤مؾمب٦م. (اعمت٤موًم٦م)اًمذي يدهِمٜم٤م سمِمبٝم٦م ب

 .ىم٤مًمف َُمـ ىم٤مًمف دون شمثّب٧م. وًمٙمٜمف ُُمردمؾ, وهق شمٗمسػم ؿم٤مئع. (ُُم٧م وًمٞم٤ًم ًمٕمكم)ُمٜمحقشم٦م ُمـ ىمقهلؿ 

 .(ُمٞم٤مذٟم٦م)سم٤مًمٕمقدة إمم يمٚمٛم٦م 

ُمـ . عمٜم٤مؾمب٦م ضمٖمراومٞم٦م أو همػمه٤م, (اًمِم٤مم)اًمتل أـمٚم٘م٧م قمغم سمٕمض اًمِمٞمٕم٦م ذم , يبدو أن هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ إؾمامء اًمت٤مرخيٞم٦م

اًمذي ُي٘م٤مل إٟمف حترسمػ . (اًمْمٜمٞم٦م)ذم اعمٜمٓم٘م٦م اعمٕمرووم٦م اًمٞمقم ب (ًمبٜم٤من)قمغم اًمذيـ يم٤مٟمقا يٜمزًمقن ؿمامل ضمبؾ  (اًمٔمٜمّٞملم)ُمثؾ 

. (طمٚم٥م)و (ضمبؾ قم٤مُمؾ)قمغم ؿمٞمٕم٦م  (اعمت٤موًم٦م)و. (اجلُرد)ٟمسب٦ًم إمم , (يمّسوان)قمغم ؿمٞمٕم٦م  (اجلُرديلم)و. (اًمٔمٜمّٞملم)ل

 .(اعمٞم٤مذٟم٦م)وأظمػمًا 
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يست٘مل ُمـ . وهق ؾمٝمؾ ُمِمٝمقر سمخّمقسمتف. (ؾمٝمؾ اعم٠مذٟم٦م)ٟمسب٦م إمم  (اعمٞم٤مذٟم٦م)أهن٤م أقمٜمل , واًمتٗمسػم اًمقطمٞمد اًمذي يبدو ًمٜم٤م

 (ضمّزيـ)دّل قمغم أن ؾمّٙم٤من, وم٢مذا صّح ذًمؽ. (ضمبؾ قم٤مُمؾ)اعمٕمرووم٦م ذم  (اًمٜمبٓمٞم٦م)ٟمبع حيٛمؾ آؾمؿ ٟمٗمسف ىمري٥م ُمـ ُمديٜم٦م 

ًمسب٥م أو , صمؿ ٟمزطمقا قمٜمف ذم وىم٧م همػم سمٕمٞمد. ٟمزًمقه سمٕمد ٟمزوطمٝمؿ ُمـ ُمقاـمٜمٝمؿ إصٚمٞم٦م. هؿ أصاًل ُمـ قُماّمر ذًمؽ اًمسٝمؾ

سمِمٝم٤مدة أن اًمٜمسب٦م مل شمُٙمـ ىمد ُٟمسب٧م . آظمر مم٤م يتّمؾ سم٤مٕوض٤مع اًمسٙمتٜمٞم٦م همػم اعمست٘مرة اًمتل ؾم٤مدت إسم٤من احلروب اًمّمٚمٞمبٞم٦م

. ؿم٠من أُمث٤مهلؿ ُمـ اًمٜم٤مزطملم( ضمزيـ)واطمتٗمٔمقا  ٤م ذم ُمقـمٜمٝمؿ اًمث٤مين . (م1261/ه665: ت)سمٕمد ذم زُمـ أيب ؿم٤مُم٦م 

عم٤مذا , إُمر اًمذي ُي٘مّدم ًمٜم٤م شمٗمسػمًا ُُم٘مٜمٕم٤ًم وذم اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمقضقح. اًمتل ىمٚمٜم٤م ومٞمٝم٤م ُم٤م قمٜمدٟم٤م, آظمذة شمٚمؽ اًمّمٞمٖم٦م اًمٖمرسمٞم٦م

أي ذم . ذم شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م اًمققمرة اجلدسم٤مء, اًمث٤مًم٨م قمنم ًمٚمٛمٞمالد/ ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمس٤مسمع ًمٚمٝمجرة , ؾمٜمراهؿ سمٕمد ىمٚمٞمؾ

 .(ضمزيـ)

_____________________________ 
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 .ٔدٔسِ في انجٓاد (جزيٍ)- 2

 (ذًٓيذ)

طملم يم٤من ُم٤م سم٘مل ُمٜمف حت٧م , (ضمبؾ قم٤مُمؾ)يم٤مٟم٧م اعمريمز اًمسّٙم٤مين ًمٚمجزء اًمذي فمؾ طمرًا ُمـ  (ضمزيـ)قمرومٜم٤م مم٤م وم٤مت أن 

وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمجد هل٤م ذيمرًا ذم يمؾ ُم٤م وصؾ إًمٞمٜم٤م ُمـ شمسجٞمالت , وُمع أهن٤م متّتٕم٧م سمتٚمؽ اعمريمزي٦م سم٤مًمٜمسب٦م عم٤م وآه٤م. آطمتالل

. اًمتل ٟمٕمرا أهن٤م أيمثر سمراءة وؾمالُم٦م ىمّمد ُمـ يمت٥م اًمت٤مريخ, وظمّمقص٤ًم ذم اًمٙمت٥م اعمٕمٜمّٞم٦م سمِم١مون اًمبالد. ذًمؽ إوان

ضمبؾ )ٕٟمف قمرا  (أطمسـ اًمت٘م٤مؾمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م إىم٤مًمٞمؿ)ويم٤من ًمٜم٤م أُمؾ ظم٤مص سم٠من ٟمجد هل٤م ذيمر قمٜمد اعم٘مدد ذم يمت٤مسمف 

وذم ذًمؽ دًمٞمؾ . ًمٙمـ أُمٚمٜم٤م ظم٤مب سمٕمد أن وضمدٟم٤م أٟمف مل ي٠مٍت قمغم ذيمره٤م طمتك وٓ قمرض٤مً . ُمٕمروم٦م ضمٞمدة وُمب٤مذة (قم٤مُمؾ

أن شمٜمتٔمر زه٤مء اًم٘مرٟملم ُمـ اًمزُم٤من ىمبؾ أن شمّمبح ؿمٞمئ٤ًم ُمذيمقرًا  (ضمزيـ)وؾمٞمٙمقن قمغم . قمغم هقان ؿم٠مهن٤م ذم ذًمؽ إوان

سمٗمْمؾ ُمـ أٟمجبتٝمؿ ُمـ يمب٤مر اًمٕمٚمامء اعم١مؾمسلم اًمذي حتّٚم٘مقا قمغم رائد اًمٜمٝمْم٦م اًمٕم٤مُمٚمٞم٦م حمٛمد سمـ ُمٙمل . سملم اًمبٚمدان

ذًمؽ اًمّمٞم٧م ( ضمبؾ قم٤مُمؾ)أوًمئؽ اًمذيـ ُمٜمحقا . (م1384/ ه786: ق)إيمثر ؿمٝمرة سمٚم٘م٥م اًمِمٝمٞمد إول , اجلزيٜمل

 .اًمذي دظمؾ سمف اًمت٤مريخ ُمـ أوؾمع أسمقاسمف, اًمٕمريض

ُمثٚمام ؾمٞمٙمقن هل٤م دوره٤م اًمرائد ذم . وإن يٙمـ دورًا ُمٜمٙمقراً . دوره٤م ذم اجلٝم٤مد وُم٘م٤مرقم٦م آطمتالل (ضمزيـ)قمغم أٟمف يم٤من ل

طم٤مل : وؾمٞمٙمقن قمٚمٞمٜم٤م ومٞمام يكم أن ٟم٘مػ قمغم ُم٤م يم٤من ُمـ ؿم٠مهن٤م ذم احل٤مًملم. (ضمبؾ قم٤مُمؾ)اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚمٞم٦م ذم 

 .وطم٤مل طمّريتٝم٤م اخل٤مص٦م ويمٞمػ اؾمتثٛمره٤م ذم دوره٤م اًمري٤مدي. آطمتالل اًمٕم٤مم وُم٤مومٞمف ُمـ ضمٝم٤مد وؾمٕمل إمم اًمتحرير
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(1) 

, ذم اجلٝم٤مد واًمٕمٛمؾ ذم ؾمبٞمؾ اًمتحرير (ضمزيـ)إمم ُم٤م يم٤من ُمـ ُمِم٤مريم٦م ٕهؾ , وإن سمٓمرا, إن اًمٜمص اًمقطمٞمد اًمذي ُيِمػم

: وإًمٞمؽ ٟمّمف (م654/1256:ت)ٓسمـ اجلقزي(8/585:ُمرآة اًمزُم٤من)قمثرٟم٤م قمٚمٞمف ذم 

: ضمزيـ﴾ ىمري٦م ىمرب ؿمٕمراء ﴿وًمُت٘مرأ: وًمُت٘مرأ. وهق شمّمحٞمػ! م﴾وصؾ اًمٗمرٟم٩م إمم ضمزيز ﴿يمذا614/1217وومٞمٝم٤م ﴿ؾمٜم٦م )

. ومٜمٝم٤مه ص٤مطم٥م صٞمدا. وىم٤مل ٓ سمّد زم ُمـ أهؾ هذا اجلبؾ, وم٘مّمد اسمـ ُأظم٧م اهلٜمٙمري صٞمدا.  عّم٤م قم٤مدوا ُمـ اًمٓمقر[ُمِمٖمرة

وم٠مظماله٤م . ﴾ ضٞمٕم٦م اعمٞم٤مذٟم٦م!وصٕمد مخسامئ٦م ُمـ أسمٓم٤مل اًمٗمرٟم٩م إمم ضمزيز﴿يمذا. ومٚمؿ ي٘مبؾ. وسمالدهؿ وقمر, وىم٤مل ه١مٓء ُرقم٤مة

. وم٠مظمذوا ظمٞمقهلؿ. وضم٤مء اًمٗمرٟم٩م ومٜمزًمقا  ؾ وشمرضّمٚمقا قمـ ظمٞمقهلؿ ًمٞمسؽمحيق ومتحّدرت قمٚمٞمٝمؿ اعمٞم٤مذٟم٦م ُمـ اجلبؾ. أهٚمٝم٤م

ويم٤من ُمٕمٝمؿ رضمؾ ُي٘م٤مل ًمف اجل٤مؾمقس ُمـ . وهرب ُمـ سم٘مل ُمٜمٝمؿ إمم صٞمدا. وأرسوا اسمـ أظم٧م اهلٜمٙمري. وىمتٚمقا قم٤مُمتٝمؿ

ومسٚمؽ  ؿ . وم٘م٤مًمقا إن ومٕمٚم٧م أهمٜمٞمٜم٤مك. أٟم٤م أقمرا إمم صٞمدا ـمري٘م٤ًم ؾمٝماًل أوصٚمٙمؿ إًمٞمٝم٤م: وم٘م٤مل هلؿ. اعمسٚمٛملم ىمد أرسوه

ومل يٗمٚم٧م إمم صٞمدا ؾمقى صمالصم٦م . ومٗمٝمٛمقا أن اجل٤مؾمقس همّرقمؿ وم٘متٚمقه. واعمسٚمٛمقن ظمٚمٗمٝمؿ ي٘متٚمقن وي٠مرسون, أودي٦م وقمرة

. (ويم٤من يقُم٤ًم قمٔمٞمامً . وضم٤مءوا إمم دُمِمؼ سم٤مٕؾم٤مرى. سمٕمد أن يم٤مٟمقا مخسامئ٦م, أٟمٗمس

ًمتقىّمػ ومٝمؿ جُمٛمؾ . قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمبلّم أول ُمٕمٜمك يمٚمٛمتلم أؾم٤مؾمٞمتلم وردشم٤م ومٞمف, ذم ؾمبٞمؾ شمٞمسػم ومٝمؿ هذا اًمٜمص اًمثٛملم ًمٚم٘م٤مرئ

. (اعمٞم٤مذٟم٦م)اًم٘مّم٦م قمغم ذًمؽ ُمع اًمتذيمػم سم٠مٟمٜم٤م ىمد سمّٞمٜم٤م ىمبؾ ىمٚمٞمؾ ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م 
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وأطمد زقمٞمٛمل , (هٜمٖم٤مري٤م)ُمٚمؽ , وهل آؾمؿ اًمذي قُمرا سمف حمٚمٞم٤ًم اعمٚمؽ أٟمدرو اًمث٤مين. (اهلٜمٙمري)اًمٙمٚمٛم٦م إومم هل 

وىمد . ًمٞمس٧م إل حتريٗم٤ًم قمـ اهلٜمٖم٤مري (اهلٜمٙمري)ومٛمـ هٜم٤م يٕمرا اًم٘م٤مرئ أن , إذن. احلٛمٚم٦م اًمّمٚمٞمبٞم٦م اعمٕمرووم٦م سم٤مخل٤مُمس٦م

ص٤مطم٥م )وُمـ هٜم٤م ؾماّمه أسمق اعمٔمّٗمريـ اجلقزي . ىم٤مقمدة ًمف ُمدة إىم٤مُمتف اًم٘مّمػمة ذم اعمٜمٓمث٦م (صٞمدا)اختذ هذا اعمٚمؽ ُمـ 

 .(صٞمدا

اسمتٖم٤مء , (قمٙم٤م)اعمقاضمف ل (ضمبؾ اًمٓمقر)وهل اؾمؿ اًم٘مٚمٕم٦م اًمتل سمٜم٤مه٤م اعمٚمؽ إيقيب قمغم . (اًمٓمُّقر)أُم٤م اًمٙمٚمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم 

سمٞم٧م )طملم يم٤مٟم٧م آظمر ُم٤م شمبّ٘مك ُمـ ممٚمٙم٦م . واًمتْمٞمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م (قمّٙم٤م)وذم اًمقىم٧م قمٞمٜمف هتديد , (اجلٚمٞمؾ)اًمسٞمٓمرة قمغم إىمٚمٞمؿ 

حت٧م , ورسمام ًمذًمؽ يم٤من سمٜم٤مء اًم٘مٚمٕم٦م ؾمبب٤ًم وذريٕم٦م ًمْمجٞم٩م يمبػم أصم٤مره ذم اًمٖمرب اًمب٤مسم٤م أٟمقؾمٜم٧م اًمث٤مًم٨م. اًمّمٚمٞمبٞم٦م (اعم٘مدس

وىمد . داقمٞم٤ًم إمم دمٝمٞمز محٚم٦م صٚمٞمبٞم٦م ضمديدة إلٟم٘م٤مذه. (ؿمٝمد قمٔمٛم٦م اعمسٞمح وجمده)هق اعمٙم٤من اًمذي (ضمبؾ اًمٓمقر)ؿمٕم٤مر أن 

طمجاًم أيمؼم سمٙمثػم  (اًمٓمقر)إُمر اًمذي ُمٜمح ىمْمٞم٦م ىمٚمٕم٦م . أصم٤مر ذًمؽ اًمْمجٞم٩م وُم٤م شماله آرشمٙم٤مس اعمتقىّمع ًمدى اعمسٚمٛملم

 :(سمٖمداد)وىمد قمؼّم اًمِم٤مقمر قمـ هذا اجلق اعمِمحقن سم٘مقًمف خم٤مـمب٤ًم اخلٚمٞمٗم٦م ذم . مم٤م شمستح٘مف

 ىمـــــــؾ ًمٚمخـــــٚمٞمٗم٦م ٓ زاًمــــــ٧م قمســـــ٤ميمره                              ـــــــ٤م إمم اًمٜمـّمـــــر إصـــــدار وإيراد

ـّ ومحّمـــــ اًمٓمـــــقر سمٖمـــداد  إن اًمٗمرٟمــــ٩م سمحّمـــــــ اًمٓمــــقر ىمـــد ٟمزًمــــــقا                                          ٓ شمٖمٗمٚمـــــ

 (8/585: ُمرآة اًمزُم٤من)        

وأٟمدرو اًمث٤مين ُمٚمؽ  (اًمٜمٛمس٤م)سمزقم٤مُم٦م ًمٞمقسمقًمد اًمس٤مدس دوق . سم٤مًمٜمتٞمج٦م ضمرى دمٝمٞمز مجٚم٦م ضمٚمٝم٤م ُمـ اًمٕمٜمٖم٤مريلم واأعم٤من

اًمتل صٛمدت عمح٤مسهي٤م ُمدة قمنمة . طمتك ذقم٧م سم٤مهلجقم قمغم اًم٘مٚمٕم٦م (اًمِم٤مم)ُم٤م إن اؾمت٘مّر  ٤م اعم٘م٤مم ذم . (هٜمٖم٤مري٤م)

دوم٤مع اعمسٚمٛملم اعمجٞمد   (584/اعمّمدر ٟمٗمسف), وىمد وصػ اسمـ اجلقزي. دون أن ُيٗمٚمحقا ذم آؾمتٞمالء قمٚمٞمٝم٤م, أؿمٝمر

واًمٜمص اًمذي ٟمٕم٤مجلف أن يبدأ ُمـ ٟم٘مٓم٦م قمقدة اًمّمٚمٞمبٞملم اهلٜمٖم٤مريلم ظم٤مئبلم يٛمأل صدورهؿ احلٜمؼ عم٤م اٟمتٝم٧م إًمٞمف . قمٜمٝم٤م

 .محٚمتٝمؿ ُمـ ومِمؾ ذريع
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 .اسمتٖم٤مء حتٚمٞمٚمف ويمِمػ ظمبٞمئف, ٟمٕمقد إمم اًمٜمص, سمٕمد أن سمّٞمٜم٤م ُم٤م ٟمرى أن يٚمزم سمٞم٤مٟمف

وسمٕمد ىمرن وٟمّٞمػ قمغم , م1217/ 614فمٚم٧م طمتك شم٤مريخ احل٤مدصم٦م أي اًمسٜم٦م  (ضمزيـ)أن , وي١مظمذ ُمـ يمٚمامشمف إومم

واحل٘مٞم٘م٦م أن شمٚمؽ اعمح٤موًم٦م . ومل شمٓمرىمٝم٤م ىمدم حمتؾ, أرض٤ًم ـم٤مهرة مل يٛمّسٝم٤م اطمتالل (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ؾم٘مقط اًم٘مسؿ إوومر ُمـ 

 .مم٤م ٟمٗمٝمؿ ُمٜمف أهنؿ مل يٕمقدوا إمم ُمثٚمٝم٤م أسمداً . ًمدظمقهل٤م هل اًمقطمٞمدة اًمتل شمذيمره٤م اعمّم٤مدر اعمٕمٜمّٞم٦م سم٠مظمب٤مر اًمٗمؽمة

وسملم ىمّمد اسمـ أظم٧م , (ىمٚمٕم٦م اًمٓمقر)صمؿ أن ؾمٞم٤مق اًمٙمالم سمقضقح ُم٤م سمٕمده وضقح سملم ظمٞمب٦م اًمّمٚمٞمبٞملم ذم آؾمتٞمالء قمغم 

أي ٕهؾ , يٗمٝمؿ ُمٜمف اعمت٠مُمؾ أٟمف يم٤من ٕهٚمٝم٤م. وذًمؽ رسمط يدل قمغم قمالىم٦م ؾمببٞمك سملم سملم إُمريـ. (ضمزيـ)اهلٜمٙمري 

إذ ٓ ٟمٗمع ًمف . وضمٕم٤مه ُيّمٛمؿ قمغم آٟمت٘م٤مم ُمٜمٝمؿ, إُمر اًمذي أهم٤مظ إُمػم اهلٜمٖم٤مري. دور ذم اًمدوم٤مع قمـ اًم٘مٚمٕم٦م, (ضمزيـ)

ظمّمقص٤ًم وأٟمف ذم ذًمؽ إوان يم٤من اعمقىمػ اًمٕمسٙمري . وٓ ًمبٜمل ىمقُمف ُمـ دظمقل شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗم٘مػمة اًمّمٕمب٦م اعمس٤مًمؽ

, وسم٤مت اًمّمٚمٞمبٞمقن ذم ُمقىمع اًمدوم٤مقم٤م قمام سم٘مل سم٠ميدهيؿ ُمـ اعمٙم٤مؾم٥م اًمت٤مرخيٞم٦م. ىمد ؾمّجؾ حتقٓت ضمسٞمٛم٦م ًمّم٤مًمح اعمسٚمٛملم

اًمتل ًمٞمس هلؿ ُمٜمٝم٤م وم٤مئدة , (ضمزيـ)سمحٞم٨م أن آٟمِمٖم٤مل سم٤مًمتٛمدد إمم ُمٜمٓم٘م٦م . اًمتل طمّمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمّمدُم٦م إومم

وم٢من , وقمغم يمؾ طم٤مل, وٓ ُيِمّٙمؾ اطمتالهل٤م ُمٙمسب٤ًم سم٠مي ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين. أُمر ٓ ُمؼمر ًمف قمغم اإلـمالق, قمسٙمري٦م أو همػمه٤م

. (ٓ سمد زم ُمـ أهؾ هذا اجلبؾ). وًمٞمس اجلبؾ سمذاشمف, اًمٜمص سيح ذم أن ُم٘مّمقد إُمػم اهلٜمٙم٤مري يم٤من أهؾ اجلبؾ

إًمٗم٤مشم٤ًم إمم وم٘مر اعمٜمٓمث٦م وضمد ٤م وصٕمقسم٦م ُمس٤مًمٙمٝم٤م وإمم , (وسمالدهؿ وقمر, ه١مٓء رقم٤مة): وًمذًمؽ هن٤مه ظم٤مًمف اعمٚمؽ سم٘مقًمف

 .مم٤م جيٕمؾ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمسٙمري٦م ومٞمٝم٤م حمٗمقوم٦م سم٤معمخ٤مـمر وٓ وم٤مئدة شُمرضمك ُمٜمٝم٤م. صالسم٦م أهٚمٝم٤م

 ,سمؾ ومريدة, ومٝمذا اًمٜمص حيتقي قمغم إؿم٤مرة ُمزدوضم٦م وٟم٤مدرة ضمداً , إذن
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هل ُمقضقع . أوٓمه٤م سحي٦م وُمب٤مذة. ُمـ دور ذم ُم٘م٤مرقم٦م آطمتالل اًمّمٚمٞمبل (ضمبؾ قم٤مُمؾ)إمم ُم٤م يم٤من هل١مٓء ُمـ أهؾ 

وومٞمٝم٤م وصػ شمٚمؽ اًمقاىمٕم٦م . يمام أهن٤م طم٤مومز اعم١مرخ إمم ٟمٔمٛمف ذم قمٛمٚمف اًمت٠مرخيل. اًمٜمص اًمذي اىمتبسٜم٤مه وُٟمٕمّ٘م٥م قمٚمٞمف أن

قمغم اًمرهمؿ ُمـ . سم٤مًمذيم٤مء زاًمِمج٤مقم٦م واًمتّمٛمٞمؿ وطُمسـ  اًمتخٓمٞمط, قمغم قمدوهؿ (ضمزيـ)اًمتل اٟمتٍم ومٞمٝم٤م أهؾ , اجلٚمٞمٚم٦م

وٓ هق رُمك إمم , هل سم٤مًمت٠ميمٞمد مل شمٙمـ ُمـ هّؿ اًم١مرخ, واًمث٤مٟمٞم٦م ضٛمٜمّٞم٦م. اًمتب٤ميـ اًمٙمبػم ذم ُمٞمزان اًم٘مقى ًمّم٤مًمح اًمٕمدو

ىمٚمٕم٦م )أقمٜمل ُمـ ومِمؾ اًمّمٚمٞمبٞملم اهلٜمٖم٤مريلم ذم آؾمتٞمالء قمغم . وٟمحـ إٟمام ومٝمٛمٜم٤مه٤م ُمـ شمت٤مسمع إطمداث يمام ؾمّجٚمف. سمٞم٤مهن٤م

مم٤م ومٝمٛمٜم٤م ُمٜمف دون ارشمٞم٤مب أهنؿ . وآٟمت٘م٤مم ُمـ أهٚمٝم٤م( ضمزيـ)وقمالىمتف سمٕمزم إُمػم اهلٜمٖم٤مري قمغم اًمّمٕمقد إمم , (اًمٓمقر

ُمٜمٝمؿ يمٜم٧ٌم , مج٤مقم٦م ُمـ أقمٞم٤من اًمٗمرٟم٩م)اًمذي ظمّس ومٞمف اًمّمٚمٞمبٞمقن , يم٤مٟمقا ذوي دور سم٤مرز ذم اًمدوم٤مع اعمجٞمد قمـ اًم٘مٚمٕم٦م

وأّدى . إُمر اًمذي ُيٗمّّس قمٜم٤مده وقمدم اٟمّمٞم٤مقمف إمم ٟمّم٤مئح ظم٤مًمف اعمٚمؽ. (103-102/اًمذيؾ قمغم اًمروضتلم )(يمبػم

 .سم٤مًمت٤مزم إمم ظمس٤مرة اًمٗمرٟم٩م اهلٜمٖم٤مريلم ذًمؽ اًمٕمدد اجلؿ ُمـ ظمػمة ومرؾم٤مهنؿ

ويمتـ ): ظمتؿ يمالُمف سم٤مًمقل, سمٕمد أن وصػ اؾمتبس٤مل اعم٘م٤مشمٚملم ذم اًمدوم٤مع قمـ اًم٘مٚمٕم٦م, أن اسمـ اجلقزي, وضمدير سم٤مًمذيمر هٜم٤م

واًمّمٞمٖم٦م وإن يم٤مٟم٧م ٓ شمٕمٜمل سم٤مًمرضورة . (85- 8/584: ُمرآة اًمزُم٤من )(ذم اًمٓمقر أسمٓم٤مل اعمسٚمٛملم وظمٞم٤مر قمسٙمر اًمِم٤مم

ًمٙمـ ُئمٝمر إمج٤مًٓ أن وضمقد شمٚمؽ اًمٜمخب٦م ومٞمٝم٤م مل يٙمـ قمٗمقًا . أن يمؾ َُمـ يم٤من ذم اًم٘مٚمٕم٦م ُمـ اًمٕمسٙمر يستحؼ أطمد اًمقصٗملم

قمغم  (اًمرقم٤مة)ومٝمذه ؿمٝم٤مدة ٕوًمئؽ . سمحٞم٨م أن أوًمٞم٤مء إُمر طمِمدوا ومٞمٝم٤م ٟمخب٦م اعم٘م٤مشمٚملم. سمؾ حتّسب٤ًم عم٤م طمّمؾ, وٓ صدوم٦م

. سم٠مهنؿ يم٤مٟمقا قمغم وم٘مرهؿ وضمِمقسم٦م قمٞمِمٝمؿ ممـ ُيٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم اعمٚماّمت وطملم اًمب٠مس, طمد ُم٤م ىم٤مًمف أٟمدرو اًمث٤مين اهلٜمٖم٤مري

 .سمام افمٝمروه ُمـ سمراقم٦م وطُمسـ ختٓمٞمط, وهل ؿمٝم٤مدة زيّمقه٤م هؿ

, إذا ٟمحـ ضٛمٛمٜم٤م هذه اًمٜمتٞمج٦م إمم ُم٤م ؾمبؼ ًمٜم٤م أن حتدصمٜم٤م ومٞمف سم٠مورم ُم٤م يٛمٙمـ قمـ ؾمػمة إُمػم اًمٕم٤مُمكم طمس٤مم اًمديـ سمِم٤مرة

 ودٓٓهت٤م قمغم ُم٤م ظمٗمل ُمـ
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حلّؼ ,  إذا ٟمحـ ومٕمٚمٜم٤م ذًمؽ–. وظمّمقص٤ًم قمغم ُم٤م يم٤من ٕهٚمف ُمـ دور ذم ُمٜم٤مضمزة اعمحتٚملم اًمّمٚمٞمبٞملم. (ضمبؾ قم٤مُمؾ)شم٤مريخ 

وهق هيْرول ٓهث٤ًم . اإلٟمس٤مين- اًمسٚمٓمقي قمٜم٤ّم ُمـ طم٘م٤مئؼ اًمت٤مريخ احل٘مٞم٘مل- يمؿ يمتؿ هذا اًمت٤مريخ اًمرؾمٛمل: ًمٜم٤م أن ٟمتس٤مءل

ُُمٕمػمًا قمٞمٜم٤ًم قمقراء إمم يمؾ ُم٤م يتّمؾ سمٛمـ يرى أهنؿ أدٟمك ؿم٠مٟم٤ًم وأهقن ُمـ أن يذيمرهؿ . وراء أدٟمك أظمب٤مر أصح٤مب اًمسٚمٓم٦م

. أو ًمق يم٤من ذهٜمف ُمتحررًا ُمـ إصم٘م٤مل اًمت٤مرخيٞم٦م , مم٤م يم٤من ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمف ًمق يم٤مٟمت٤م ؾمقيتلم. ُمٝمام يٙمـ ٟم٘مّٞم٤ًم وضمٚمٞمالً , سمام ومٕمٚمقا

دون أن . سم٘مدر ُم٤م هق أسمٕمد قمـ آٟمت٘م٤مء, أن اًمٕمٛمؾ اًمتسجٞمكم ًمٚمٛم١مرخ  أىمرب إمم اًمّمدق, وىم٤مدرًا سم٤مًمت٤مزم قمغم أن يدرك

 .سمف يتٗم٤مصؾ اعم١مرظمقن, سمؾ ُم٘مقدًا سمحس ٓ همٜمك ًمٚمٛم١مرخ قمٜمف. يٕمٜمل ذًمؽ أن يٙمقن شمسجٞماًل قمِمقائٞم٤مً 

 

_________________________________ 
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 باظثة افـفضة (جّزيـ) -3        

سم٘مدر ُم٤م ي٘متْمٞمف , ُم٤م مل ٟم٘مػ (ضمزيـ)وُمريمزه اًمسٙم٤مين  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ًمـ يتؿ احلدي٨م قمغم اجلزء اًمذي فمّؾ طمرًا ُمـ 

سمٚمد َُمـ اختذ اعمب٤مدرة  (ضمزيـ)أقمٜمل , سمقصٗمٝم٤م. قمغم ُم٤م يم٤من هلذه ُمـ دور شم٤مرخيل ذم سمٕم٨م اًمٜمٝمْم٦م اًمٕم٤مُمٚمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م, اعم٘م٤مم

ُمـ سمٕمد أول  (ضمزيـ)سمحٞم٨م همدت , صمؿ يم٤من أن شمٙم٤مُمٚم٧م  اعم٘مدُم٤مت واعمٝمٞمئ٤مت. اًمتل سمدأت ُم٘مدُم٤مت اًمٜمٝمْم٦م, إومم

وجمٛمقع هذه احلريم٦م وُم٤م أٟمتج٧م هق . ومٞمام يِمبف اًمتٗم٤مقمؾ اعُمتسٚمسؾ, أٟمب٧م اًمٕمديد ُمـ اعمرايمز إظمرى. ُمريمز قمٚمٛمل قم٤مُمكم

اًمذي اُمتأل سم٤مًمس٤مًمٙملم ُمـ , يم٤من أول ُمـ ؾمٚمؽ اًمدرب, يمؾ ذًمؽ سمدأ سمٛمب٤مدرة ُمـ ؿمخص وطمٞمد. ُم٤م ٟمسٛمٞمف اًمٜمٝمْم٦م

 .سمٕمده

أي أٟمف ُوًمد ذم وىم٧م ُم٤م سُمٕمٞمد سمداي٦م . (م580/1184:ت)ُٟمِمػم سمذًمؽ إمم إؾمامقمٞمؾ سمـ احلُسلم اًمٕمقدي اجلزيٜمل 

يقم يم٤مٟم٧م اعمريمز اًمٕمٚمٛمل إول ًمٚمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ذم  (احلٚم٦م)إمم  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ويم٤من أول ُمـ ؿمد اًمرطم٤مل ُمـ . آطمتالل

سم٤مًمدرضم٦م إومم ذم , (اًمِم٤مم)وسمذًمؽ ضمدد وأطمٞم٤م اًمّمٚم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ىم٤مئٛم٦م ىمبؾ اًمٖمزو اًمّمٚمٞمبل سملم اًمِمٞمٕم٦م ذم . اًمٕم٤ممل

أي٤مم اًمِمٞمخ  (سمٖمداد)ظمّمقص٤ًم ذم اجل٤مٟم٥م اًمٖمريب ُمـ . (اًمٕمراق)وسملم اعمرايمز اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ذم , (ـمراسمٚمس)و  (طمٚم٥م)

واًمسٞمد  (م1022/ 413: ت)واًمسٞمد ُمرشم٣م قمكم سمـ احلسلم  (م1022/ 413: ت)اعمٗمٞمد حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن 

ومٝمق أول , إذن. (م460/1067: ت)واًمِمٞمخ اًمٓمقد حمٛمد سمـ احلسـ  (م1043: 436: ت)ُمرشم٣م قمكم سمـ احلسلم 

 .(ضمبؾ قم٤مُمؾ)وم٘مٞمف أٟمجبف 

. واحل٘مٞم٘م٦م أن هذا اًمرائد هق اًمذي وضع احلجر إؾم٤مس ًمّمقرة وـمٜمف يمام ؾمتبدأ ذم اًمتجكم سمٕمد زه٤مء اًم٘مرٟملم ُمـ اًمزُم٤من

 و ذا آقمتب٤مر ٟمرى ومٞمف
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إؿمٝمر اًمِمٝمٞمد إول حمٛمد سمـ ُمٙمل  (ضمزيـ)طمتك ضم٤مء . رضماًل شم٤مرخيٞم٤ًم ُمّٝمد وأؾمس عمس٤مر مل يتقىّمػ ُمـ سمٕمد ري٤مدشمف أسمداً 

. ُم١مؾمس٦م ًمٚمٜمٝمْم٦م( ضمزيـ)و ذا آقمتب٤مر أيْم٤ًم ٟمرى ذم . سمٓمؾ اًمٜمٝمْم٦م دون ُمٜم٤مزع, (م786/1384: ق)اجلزيٜمل 

وُم٤م هذه اًمُٕمج٤مًم٦م إٓ . ومس٤مر ومٞمف دون شمردد. يقم يم٤من سم٤مىمل اجلبؾ اعُمٚمتبس٦م, اؾمتثٛمرت طمريتٝم٤م اًمٜمٜم٤مضمزة ظمػم اؾمتثامر

ىمّم٦م . ضمبؾ قم٤مُمؾ سملم اًمِمٝمٞمديـ)وهل ذم اًمقىم٧م ٟمٗمسف دقمقة ًم٘مراءة يمت٤مسمٜم٤م اًم٘م٤مدم . إؿم٤مرات رسيٕم٦م اىمتْم٤مه٤م اعم٘م٤مم

 .طمٞم٨م ومّّمٚمٜم٤م ُم٤م أمجٚمٜم٤مه هٜم٤م (اًمٜمٝمْم٦م

_______________________________ 
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 (متفقد)

سم٤معم٘مدار اًمذي شُمٕمٓمٞمٜم٤م إي٤مه اعمٕمٚمقُم٤مت , حت٧م آطمتالل اًمّمٚمٞمبل (ضمبؾ قم٤مُمؾ)إمم هٜم٤مٟمٙمقن ىمد اؾمتقومٞمٜم٤م اًمٙمالم قمغم 

 .صمؿ ُم٤م مل يٜمٚمف احلتالل. ُم٤م يم٤من ُمٜمف حمتاًل سم٤مًمٗمٕمؾ. اعمتقومرة ذم اعمّم٤مدر اعمت٤مطم٦م

يمام شمٕمٙمسٝم٤م سمٕمض اعمّم٤مدر , وأهٚمٞمف (ضمبؾ قم٤مُمؾ)هق صقرة . سم٘مل ضم٤مٟم٥م ُمـ اعمقضقع ٓ ي٘مّؾ أمهٞم٦م قماّم ومرهمٜم٤م ُمٜمف

وهل صقرة ًمٞمس٧م شم٠مرخيٞم٦م . أو اًمّمقرة ٟمٗمسٝم٤م يمام ومٝمٛمٝم٤م وأذاقمٝم٤م سمٕمض اعم١مرظملم اعمحدصملم. اعمٕم٤مسة ًمٗمؽمة آطمتالل

, وًمذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م مل ٟمدظمٚمٝم٤م ذم صٚم٥م ُم٤م اًمتزُمٜم٤م سمف. إذا أظمذٟم٤م ذم آقمتب٤مر ىمّمد اعم١مًمػ أو صدىمف أو صّح٦م ومٝمٛمف. سم٤مًمرضورة

 : سمؾ هل شمٜمدرج ذم شمسجٞمالت وحتٚمٞمالت شمؽماوح سملم. مم٤م ومرهمٜم٤م ُمٜمف ىمبؾ ىمٚمٞمؾ

سمحٞم٨م يٗمٝمؿ ُمٜمف اًم٘م٤مرئ همػم . طمدث ضمرى شمسجٞمٚمف ووصٚمٜم٤م ُم٘مٓمققم٤ًم قمـ إـم٤مره واًمٔمروا اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م -1

وًمٓم٤معم٤م أّدى ُمثؾ ذًمؽ . همػم ُم٤م يٕمٜمٞمف سم٤مًمٗمٕمؾ, ذم هذا اًمِم٠من أو ذاك, اعمختص وهمػم اًمٕمٚمٞمؿ سمٛمقاصٗم٤مت اًمٗمؽمة

 .اًم٘مّمقر أو اًمت٘مّمػم إمم ٟمت٤مئ٩م سمٕمٞمدة يمؾ اًمبٕمد قمـ اًمّمقاب

ؾمّجٚمف همػم يمٗم١م سم٤مًمٜمسب٦م ًمدرضم٦م اـمالقمف قمغم , ٟمٔمر إمم فم٤مهر إُمقر وُم٤م سمدا ُمٜمٝم٤م قمغم اًمسٓمح, اٟمٓمب٤مع ُُمتّّسع -2

إُمر اًمذي أدى إمم إؿم٤مقم٦م وشمٜم٤مىمؾ أطمٙم٤مم وشمّمقرات همػم . أي أٟمف قمرا ؿمٞمئ٤ًم وهم٤مسم٧م قمٜمف أؿمٞم٤مء. احل٘مٞم٘م٦م يم٤مُمٚم٦م

 .شمداوهل٤م اخلٚمػ قمـ اًمسٚمػ دون ٟم٘مد أو شمدىمٞمؼ. ص٤مدىم٦م

 ارشمٙم٥م ذم ؾمٞم٤مق قمٛمؾ شم٠مرخيل ؾُمٚمٓمقي. شمِمقيف ُُمتٕمّٛمد ًمٚمح٘مٞم٘م٦م -3

 

 

 



98 
 

وم٢مٟمف إن قمجز قمـ , وذم هذا اًمسبٞمؾ, يم٤من هّؿ اعم١مرخ ومٞمف حمّمقرًا ذم شم٘مديؿ صقرة ُُمنمىم٦م دائاًم ًمذي اًمسٚمٓم٦م. ٟمٛمقذضمل

وم٢مٟمف ٓ يتقّرع قمـ إًمّم٤مىمف سمْمحٞم٦م سمريئ٦م قم٤مضمزة قمـ اًمدوم٤مع قمـ , ٕٟمف أيمؼم وأؿمٝمر ُمـ أن ُيٙمتؿ, يمتؿ طمدث ؾمٚمٓمقي خُمزٍ 

 .ُ ت٤مٟم٤ًم واومؽماءً , ٟمٗمسٝم٤م

ؾمت٠مشمٞمؽ شمب٤مقم٤ًم ذم . سمؾ هل ُُمستٜمدة إمم وىم٤مع صم٤مسمت٦م. وُم٤م هذه اًم٘مسٞمٛم٦م اًمٜمٔمري٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًمتّمقر اعمجّرد وقمغم اًمتٕمٛمٞمؿ

 .اًمٙمالم أيت

_____________________________ 
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 انرأثيشاخ انًزْثيح -1

في انًظادس  (جثم عايم)ٔعالقرٓا تظٕسج 

سمٕمد أن أقمٚمٜم٤م . حل٘مٞمؼ سم٠من يٕمرا ضمٞمدًا ذم اًمت٤مريخ واعم١مرخ اًمسٚمٓمقي, إن اًم٘م٤مرئ اًمذي راوم٘مٜم٤م ذم هذا ايمت٤مب وذم همػمه

 .ي٠مؾمٜم٤م ُمٜمف أيمثر ُمـ ُمرة

ذًمؽ أن . ًمٜم٘مقل إن اعمذهبٞم٦م هل ُمـ صٛمٞمؿ احل٤مًم٦م اًمُسٚمٓمقي٦م, ُمع أٟمف يبدو همريب٤ًم قمـ اًمٕمٜمقان, ٟمقرد هذا اًمتٜمٔمػم

حتريٙم٤ًم . حتّرك ُمقضققم٤ًم سمرُمتف ُمـ اعمستقى اًمٗمٙمري اًمت٠مُمكم إمم ُمستقى اًمٕمّمبّٞم٦م, إذ شمٖمدو قم٘مٞمدة رؾمٛمٞم٦م, اعمذهبٞم٦م

وًمذًمؽ وم٢من هذه شمٕمٛمؾ يمؾ ُم٤م وؾمٕمٝم٤م إلهمالق اطمتامل ٟمِمقء . اسمتٖم٤مء إٟمِم٤مء قمّمبٞم٦م حتتْمـ اًمسٚمٓم٦م. واقمٞم٤ًم وُم٘مّمقداً 

ًمٙمـ أسمرزه٤م وأسمٕمده٤م أصمرًا إقمالن . أي ُمـ اًمٕمّمبٞم٦م ٟمحق اًمٗمٙمروي٦م وإُمث٤مل قمغم ذًمؽ ٓ شمٜمحٍم, طمريم٦م ُمٕم٤ميمس٦م

احمّم٤مر اعمذاه٥م اعمٕمؽما  ٤م رؾمٛمّٞم٤ًم ذم إرسمٕم٦م , اًمدوًم٦م اعمٛمٚمقيمٞم٦م ُمـ ضم٤مٟمبٝم٤م سمِمخص ُم١مؾمسٝم٤م اًمٔم٤مهر سمٞمؼمس

إٟمٜمل أدقمق اًم٘م٤مرئ إمم اًمتٛمٕمـ ذم أن ُم٤م ُمـ دوًم٦م ىم٤مُم٧م ذم شم٤مرخيٜم٤م إٓ قمغم ىم٤مقمدة . وذًمؽ إضمراء ٟمٛمقذضمل. اعمٕمرووم٦م

 .ُمـ ذـمٝم٤م اًمٕمدواٟمٞم٦م ٟمحق أظمر. ُمـ ُمذهبٞم٦م

, اًمسٚمٓمقي واعمذهبل, هل أن اًمِم٠مٟملم, ٟم٘مقل يمؾ هذا شمقّصاًل إمم ُمالطمٔم٦م ذات قمالىم٦م ُمب٤مذة سمٕمٜمقان هذا اًم٘مسؿ

ورسمام يٙمقن أصمر اًمٕم٤مُمؾ اعمذهبل أيمثر . وحيٙمامن شمقضّمٝم٤مشمف وأوًمٞم٤مشمف وطمتك ًمٖمتف, يت٘م٤مـمٕم٤من قمغم قمٛمؾ اعم١مرخ اًمّرؾمٛمل

ومُٞمٗم٘مده صٗمتل , ٕن ذًمؽ يٜمٗمذ إمم ُمستقى احلقاومز اًمِمخّمٞم٦م ًمٚمٛم١مرخ. ؾمقءًا قمغم قمٛمؾ اعم١مرخ ُمـ أظمر اًمسٚمٓمقي

 .ومه٤م ذـم٤من ٓ همٜمك وٓ سمديؾ قمٜمٝمام ذم ىمبقل ؿمٝم٤مدشمف قمغم احل٘مٞم٘م٦م. اًمؼماءة واحلٞم٤مد
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أُم٤م هٜم٤م وم٤معمٕم٤مجل٦م . ًمٙمـ وىمٗمتٜم٤م هٜم٤مك يم٤مٟم٧م يم٤مٟم٧م وصٗمٞم٦م. وًم٘مد يمٜم٤م وىمٗمٜم٤م ومٞمام وم٤مت قمغم رء مم٤م ٟمٕم٤مًم٩م أُمره أن

 .إُمر اًمذي يستدقمل شمٙمرار اًمٜمٔمر ذم سمٕمض ُم٤م دم٤موزٟم٤م اًمٙمالم ومٞمف. شم٘متيض ُمقىمٗم٤ًم ٟم٘مدّي٤مً 

. وُم٤م قمٚم٘مٜم٤مه ًمف ُمـ ؾمػمة ضم٤مدت ُمـ اعمقضمقد. اًمٙمالم قمغم إُمػم طمس٤مم اًمديـ سمِم٤مرة اًمٕم٤مُمكم, سمؾ ذم رأؾمف, ُمـ ذًمؽ

ُمـ دور ذم  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)طمٞم٨م رأيٜم٤م أن ُم٤م قمرومٜم٤مه ُمـ ُمالسمس٤مت اًمسػمة يدًمٜم٤م دًٓم٦م ٓ ري٥م قمغم ُم٤م يم٤من ٕهؾ 

صمؿ سمٕمد اٟمٗمراط ذًمؽ اًمٕمسٙمر سمٕمد . ُمـ ضٛمـ اًمٕمسٙمر اًمذي دمّٛمع طمقل صالح اًمديـ. ُم٘م٤مرقم٦م اًمٕمدو اًمّمٚمٞمبل

وظمّمقص٤ًم ذم اًمتْمٞمٞمؼ . ُمث٤مسمريـ ذم ضمٝم٤مد حمتكم أرضٝمؿ (ضمبؾ قم٤مُمؾ)واًمتح٤مق  أُمرائف يمؾ سمٛمـ ُمٕمف ُمـ أهؾ , ووم٤مشمف

اعمريمز اًمرئٞمس ًم٘مقة آطمتالل اًمسٞم٤مؾمٞم٦م  (اًم٘مدس)اًمتل همدت سمٕمد اهنٞم٤مر اًمدوًم٦م اًمالشمٞمٜمٞم٦م وحترير  (صقر)قمغم 

وىمقشمؾ وُأظمرج وُمذ ذاك , ُمـ ىٍمبؾ اعمٚمؽ اًمٕم٤مدل, ُمٕم٘مؾ إُمػم طمس٤مم اًمديـ, (شمبٜملم)إمم أن طمقست . واًمٕمسٙمري٦م

اًمتل . وص٤مر إُمر ًمٚمٛمس٤موُم٤مت اًمسٞم٤مؾمٞم٦ماًمب٤مئس٦م. (ضمبؾ قم٤مُمؾ)شمقىمػ يمؾ قمٛمؾ ضمٝم٤مدي ضد اعمحتٚملم قمغم أرض 

 .قمرومٜم٤مه٤م وقمرومٜم٤م ٟمت٤مئجٝم٤م اًمسٞمئ٦م ومٞمام ؾمٚمػ

ىمد , هق أن اعمٗمرداشم٤مًمتل ريمبٜم٤م ُمٜمٝم٤م ُم٤م شمٞمّّس ُمـ ؾمػمة إُمػم طمس٤مم اًمديـ. قمٚمٞمٜم٤م أن ُٟمجدد هٜم٤م ُمالطمٔم٦م أُمر ه٤مم ضمداً 

أقمٜمل أٟمف . ٓ ٟمستثٜمل ُمـ هذه اعمالطمٔم٦م ؾمقى ظمؼم ووم٤مشمف. وردت ذم ُمّم٤مدره٤م حت٧م قمٜمقان احلدي٨م قمـ أقمامل همػمه

وذًمؽ . إٟمام ُذيمر سمٛمٜم٤مؾمب٦م شم٘م٤مـمع ظمؼم يتٕمّٚمؼ سمف ُمع أظمب٤مر صالح اًمديـ أو أظمٞمف اعمٚمؽ اًمٕم٤مدل أو اسمٜمف اعمٚمؽ إومْمؾ

ُمرورًا . سم٠مُمر ُمـ اعمٚمؽ اًمٕم٤مدل (ضمبؾ قم٤مُمؾ)إمم أن ُأظمرج ُمـ . ُمٜمذ أن يم٤من ض٤مسمٓم٤ًم صٖمػمًا ذم ضمٞمش صالح اًمديـ

اًمخ ويم٤من ُمـ دم٤مهؾ . . . . صمؿ اؿمؽمايمف ذم هذا اعمجٚمس أو ذااك ُمـ جم٤مًمس اًم٘مرار (سم٤مٟمٞم٤مس)صمؿ  (قمٙم٤م)سمقٓيتف قمغم 

 .ومل شمرد أدٟمك إؿم٤مرة إمم ُمقـمٜمف أو ُمٜمبتف. ُم٤م خيّّمف أن مل ُيذيمر اؾمٛمف اًمٙم٤مُمؾ إـمالىم٤مً 
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ًمٙمـ ه٤م هٜم٤م . ُمـ اعمٗمٝمقم أن شم٤مرخيٜم٤م اًمرؾمٛمل قم٤مضمز سمحٙمؿ صٗمتف اًمسٚمٓمقي٦م قمـ رؤي٦م يمؾ ُم٤م ٓ خيص اًمسٚمٓم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م

ويم٠من هٜم٤مك . ومٚمؿ شُمٗمرد سمؽممج٦م ًمف. هق أٟمف طمتك يمت٥م اًمسػمة واًمؽماضمؿ ىمد دم٤مهٚم٧م إُمػم طمس٤مم اًمديـ. أُمرًا إض٤مومٞم٤مً 

سمحٞم٨م أٟمف ًمقٓ شمٚمؽ اًمت٘م٤مـمٕم٤مت . وىمد طمّمؾ ذًمؽ سم٤مًمٗمٕمؾ. ٟمققم٤ًم ُمـ إمج٤مع أو اًمتب٤مين سمٞمٜمٝم٤م قمغم اًمّتٕمٗمٞمف قمغم ذيمره

ُمع أن يمت٥م اًمسػمة . ورسمام مل ٟمٕمرومف أصالً . عم٤م يم٤من قمٜمدٟم٤م أدٟمك ومرص٦م عمٕمروم٦م رء ُمـ أظمب٤مره, ُمع أظمب٤مر همػمه

ىمد , ًمٚمذهبل (ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء)ًمٚمّمٗمدي و (اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت)وُمـ أمهٝم٤م , واًمتل ضم٤مءت ُمـ سمٕمده٤م, اعمٕم٤مسة

وأيْم٤ًم ُمع أن إير طمس٤مد . أوًم٧م قمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م سمسػم إُمراء اًمذيـ سمرزوا ذم ضمٝم٤مد اًمّمٚمٞمبٞملم ـمٞمٚم٦م اًمٗمؽمة إيقسمٞم٦م

وأيْم٤ًم ُمع أٟمف ُيٗمؽمض أن يمت٥م اًمسػمة أسمٕمد قمـ . اًمديـ يم٤من أقمغم إُمراءاعمحٚمٞملم ُم٘م٤مُم٤ًم ذم أواظمر أي٤مم صالح اًمديـ

 .اًمذهٜمٞم٦م اًمسٚمٓمقي٦م ُمـ ـمت٥م اًمت٤مريخ احلدصمل ٕؾمب٤مب واضح٦م

ًمٞمس يٙمٗمل ًمتٗمسػمه ُم٤م ٟمٕمرومف ُمـ ُمزاج وذهٜمٞم٦م ؾمٚمٓمقي٦م طمٙمٛم٧م شمقضّمٝم٤مت شم٤مرخيٜم٤م . هق ذا أُمر إض٤مذم يمام ىمٚمٜم٤م

. سمقصٗمف أُمػمًا قم٤مُمٚمٞم٤م.  هقيتف اعمذهبٞم٦مأقمٜمل ذم اعم٘م٤مم إول, ٟمٕمت٘مد أٟمف يتّمؾ  قسم٦م إُمػم طمس٤مم اًمديـ. اًمرؾمٛمل

وإٓ يمٞمػ ُٟمٗمّّس ذًمؽ اًمتب٤مين اًمٕم٤مم سملم أهؾ اًمٜم٤مريخ وأهؾ اًمسػمة ُمٕم٤ًم قمغم . سمقصٗمف قمسٙمرًا قم٤مُمٚمّٞم٤مً , وهقي٦م قمسٙمره

يٛمٙمـ أن , وُم٤م ُمـ طم٤مومز ضم٤مُمع سملم أوًمئؽ. يمتؿ أظمب٤مره وأظمب٤مرهؿ أو سم٤مٕطمرى رسمام يمتؿ أظمب٤مره اسمتٖم٤مء يمتؿ أظمب٤مرهؿ

 .إٓ اعم٤مئز اعمذهبل اًمذي ٟمٕمرا ٟمحـ ويمؾ قم٤مرا أٟمف وراء ُم٤م ٓ حُيَم ُمـ إُمث٤مل, يسقق إمم هذا اعمقىمػ اًمٕم٤مم

وأهٚمف ذم اعمّم٤مدر اعمٕم٤مسة ًمٚمحروب  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)وٟمحـ ٟمٕم٤مًم٩م صقرة , ٟمٕمت٘مد أيْم٤ًم أن هذه اًمٜمتٞمج٦م شم٘مقدٟم٤م

وُمقضمقدة ذم , ىم٤مئٛم٦م ذم إذه٤من, إمم ُم٤م يّمٚمح أن يٙمقن ُمٗمت٤مطم٤ًم ًمٗمٝمؿ ظمٚمٗمٞم٦م اٟمٓمب٤مقم٤مت وٟمّمقص, اًمّمٚمٞمبٞم٦م

 .هل ُم٤م ؾمٞمٙمقن ُمقضقع ُم٤م سم٘مل ُمـ هذا اًمٗمّمؾ. شمت٘م٤مـمع قمٜمد ٟم٘مٓم٦م واطمدة ٓ شمٕمدوه٤م, اعمّم٤مدر
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 يشاجعح َقذيح نُظٕص -2

ذحد االحرالل  (جثم عايم)عٍ أْم 

 

. أو ُمـ همػم اعمٕمٜمٞملم سمٚمٛمقضقع قمٜم٤مي٦م ُم٤م, ُمـ اعمٛمٙمـ أن ٟمسٛمٕمف طمتك ُمـ همػم اعمختّملم. هٜم٤مك اٟمٓمب٤مع ؿم٤مئع

يم٤من ىم٤مئاًم سملم , وصٚم٧م أطمٞم٤مٟم٤ًم إمم طمد اًمتح٤مًمػ, ظمالصتف أن ًمقٟم٤ًم ُمـ أًمقان اًمٕمالىم٦م همػم اًمٕمدائٞم٦م قمغم ٓأىمؾ

 .إسم٤من اطمتالل ه١مٓء ًمبالدهؿ, واًمّمٚمٞمبلم (ضمبؾ قم٤مُمؾ)أهؾ 

ٕن . ضم٤مزُملم سم٠من هذا اًمسب٥م ذم اٟمتِم٤مره. ُمـ اًمٕمسػم دائاًم أن ُٟمرطمع ُمثؾ هذا آٟمٓمب٤مع إمم أصؾ وؾمب٥م سمٕمٞمٜمف

ي٘مبٚمٝم٤م دون , شمٖمدو ُمع اًمقىم٧م طمّمٞمٚم٦م. اٟمٓمب٤مقم٤ًم يمٝمذا يٙمقن هم٤مًمب٤ًم صمٛمرة ًمٕمدة اؾمب٤مب شم٘م٤مـمٕم٧م قمٜمد ٟم٘مٓم٦م واطمدة

ًمٞمس٠مل سم٤مًمت٤مزم هؾ هذا آٟمٓمب٤مع إمم ُم٤م يّمّح أن ُٟمسٛمٞمف ُمقاده . وقمـ ُم٘مقل يمؾ ُمٜمٝم٤م سم٤مًمْمبط, اًمس١مال قمـ ؾمٜمده٤م

واًمتل دمتٛمع ًمدى اعم١مرخ ٟمتٞمج٦م اًمبح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م ذم خمتٚمػ . أي اعمالسمس٤مت واًمٜمّمقص اعمتّمٚم٦م سمف, إوًمٞم٦م

 .اعمٔم٤من

اىمتْم٧م ىمراءات واؾمٕم٦م ذم يمؾ ُم٤م وىمع حت٧م يدٟم٤م ُمـ , واحل٘مٞم٘م٦م أن هذه اعمِمٙمٚم٦م ُمـ سملم ُمِمٙمالت اًمبح٨م

اسمتٖم٤مء اؾمت٘مراء يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن ذا . وُم٤م يتّمؾ  ٤م ُمـ دراؾم٤مت طمديث٦م, أدسمٞم٤مت قمٍم احلريم٦م اًمّمٚمٞمبٞم٦م

ٟمزقمؿ أهن٤م يمؾ ُم٤م ذم . وسم٤مًمٜمتٞمج٦م ظمرضمٜم٤م سمثالصم٦م ٟمّمقص. وُم٘مدُم٦م ًمّس قمٛمؼ احل٘مٞم٘م٦م ومٞمف. قمالىم٦م سمذًمؽ آٟمٓمب٤مع

 شمٚمؽ إدسمٞم٤مت
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صمؿ ُٟمٕمّ٘م٥م . ؾمٜمُثبتٝم٤م وومؼ شمرشمٞمبٝم٤م اًمت٤مرخيل. واًمدراؾم٤مت مم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن ىمد ؾم٤مهؿ سمدرضم٦م أو سم٠ُمظمرى ذم ٟمِمقئف

 .قمٚمٞمٝم٤م سمام يٜم٤مؾم٥م

(1) 

ذيؾ شم٤مريخ )ذم يمت٤مسمف  (م555/1660: ت)أيب يٕمغم محزة سمـ أؾمد , اًمٜمص إول قمـ اسمـ اًم٘مالٟمز

, اجلٜمقسمٞم٦م( ضمبؾ قم٤مُمؾ)همػم سمٕمٞمد قمـ طمدود , (سم٤مٟمٞم٤مس)طمٞم٨م يتخذ قمـ ُمٕمريم٦م ضمرت ىمري . (339/دُمِمؼ

 ٟمٞمس٤من 553/26 رسمٞمع إول 13سمت٤مريخ . سملم اإلومرٟم٩م وقمسٙمر ٟمقر اًمديـ حمٛمقد سمـ زٟمٙمل. (اجلقٓن)ؿمامزم 

 :وُمـ اًمرضوري ًمٗمٝمؿ اًمٜمص أن ٟم٘متبس سمتامُمف. م1157

ويف يقم األحد اخلامس ظؼ مـ صفر ربقع األول ، ورد ادبؼ مـ ادعسؽر ادـصقر برأس اداء ، بلن كرصة افديـ أمر )

ادقؾقرة افعدد  ( و1٨4)مران ، دا اكتفك إفقف خز األؾركج ادالظغ بلهنؿ ؿد أهنضقا هية واؾرة مـ افعدد مـ أبطاهلؿ 

أهع افـفضة إفقفؿ يف افعسؽر ادـصقر ، وؿد ذـر أن ظدهتؿ ف. اػ كاحقة باكقاس فتقفقفا وتؼقيتفا بافسالح وادال 

شبعامئة ؾارس مـ أبطال االشتبارية وافنجـدية وافداوية ، شقى افرجافة ، ؾلدرـفؿ ؿبؾ افقصقل اػ باكقاس ، وؿد 

خرج إفقفؿ مـ ـان ؾقفا مـ محاهتا ، ؾلوؿع هبؿ ، وؿد ـان ـؿـ هلؿ يف مقاوع ـؿـاء مـ صجعان األتراك ، وجافت 

احلرب بقـفؿ ، واتػؼ اكدؾاع ادسؾؿغ بغ أيدهيؿ يف أول ادجال ، وطفر ظؾقفؿ افؽؿـاء ؾلكزل اهلل كرصه ظذ ادسؾؿغ 

وخذالكف ظذ ادؼـغ ، ؾتحؽؿت مـ رؤوشفؿ ورؿابؿ مرهػات افسققف ، بؼقارع احلامم واحلتقف ، ومتؽـت مـ 

أجسادهؿ مؼظات افرماح وصقارم افسفام ، بحقث مل يـج مـفؿ إال افؼؾقؾ ممـ  بطف األجؾ ، وأضار ؿؾبف افقجؾ ، 

وصاروا بلمجعفؿ بغ ؿتقؾ وجريح ومسؾقب وأشر وضريح ، وحصؾ يف أيدي ادسؾؿغ مـ خققهلؿ وظدد شالحفؿ 

 .وـراظفؿ وأمقاهلؿ وؿراضقسفؿ وأهاهؿ ، ورؤوس ؿتالهؿ ، ما ال حيد ـثرة
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وحمؼت افسققف ظامة رجافتفؿ مـ األؾركج ، ومسؾؿل جبؾ ظامؾة ادضاؾغ إفقفؿ ، وـان ذفؽ يقم اجلؿعة افثافث 

 (.ظؼ مـ صفر ربقع األول

يم٤مشمب٤ًم ذم ديقان , سمدأ طمٞم٤مشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمقفمٗم٤ًم رؾمٛمٞم٤مً . (دُمِمؼ)يم٤من ُم٘مٞماًم ذم . واسمـ اًم٘مالٟمز ُم١مرخ ُمٕم٤مس

وٓ . وهق ُمٜمّم٥م ُمدين يِمبف اًمٞمقم ُمٜمّم٥م اعمح٤مومظ. صمؿ أصبح ذم اًمت٤مريخ اًمذي يمت٥م ومٞمف اًمٜمص رئٞمس٤ًم ًمٚمٛمديٜم٦م. اًمرؾم٤مئؾ

وسم٤مًمٜمسب٦م ٕظمب٤مر اعمٕم٤مرك . ري٥م أن وفمٞمٗمتف اًمٕم٤مًمٞم٦م ىمد ىمّدُم٧م ًمف شمسٝمٞمالت مّج٦م جلٝم٦م آـمالع قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت وإظمب٤مر

وًمٙمـ . أقمٜمل أٟمف مل يٙمـ ؿم٤مهد قمٞم٤من سم٤مًمٜمسب٦م ٕظمب٤مر ُمٜمٝم٤م مم٤م طمٗمؾ سمف يمتب٤مه. ُمع اًمّمٚمٞمبٞملم ومال ري٥م أٟمف ًمٞمس ُمّمدرًا أوًمٞم٤مً 

وُمـ هٜم٤م ضم٤مء ُم٤م اىمتسبٜم٤مه . ُمٜمّمبف اًمرومٞمع يم٤من يتٞمح ًمف آـمالع قمغم إظمب٤مر سمدىم٦م يم٤مومٞم٦م ُمـ ُمّم٤مدره٤م اًمِمٗمقي٦م أو  اعمٙمتقسم٦م

وهق يستخدم اًمٜمص ذم شمريمٞم٥م . اًمتل مل يٚمتٗم٧م إمم ُمٖمزاه٤م اعم١مرخ اعمرطمقم حمٛمد سمـ قمكم ُمٙمل, قمٜمف همٜمٞم٤ًم سم٤مًمتٗمّمٞمالت

ضمبؾ )وسمٜمك قمٚمٞمف أن اًمِمٞمٕم٦م ذم . اًمّمٚمٞمبل- ُمـ اًمٍماع اإلؾمالُمل (ًمبٜم٤من)ُم١مّذ قم٤مم عمقاىمػ اجلامقم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم 

 سمسب٥م ُم٤م أص٤مب اًمِمٞمٕم٦م قمغم يده ذم طمٚم٥م ودُمِمؼ وسم٘مٞم٦م ﴾حمٛمقد سمـ زٟمٙمل﴿مل يٙمقٟمقا قمغم ووم٤مق ُمع ٟمقر اًمديـ  )(قم٤مُمؾ

صمؿ  (اًمخ. . . . وم٘مد ذيمر اسمـ اًم٘مالٟمز. ًمذًمؽ ُم٤مًمقا ذم هذه اًمٗمؽمة إمم اجل٤مٟم٥م اًمّمٚمٞمبل. اعمٜم٤مـمؼ اًمسقري٦م ُمـ اضٓمٝمتد

 (.153/ًمبٜم٤من ُمـ اًمٗمتح اًمٕمريب إمم اًمٗمتح اًمٕمثامين). أورد ُمقضع احل٤مضم٦م ُمـ اًمٜمص اعم٘متبس أقماله

سمسب٥م قمدم اؾمتٞمٕم٤مسمف , ٟمٕمت٘مد أن صدي٘مٜم٤م اعمرطمقم اًمديمتقر ُمّٙمل ىمد وىمع ذم هذا آؾمتٜمت٤مج اًمبٕمٞمد قمـ اًمّمقاب

 متٜمّٕمف ذم مت٤مم اٟمص اًمذي اؾمتٜمد وأيْم٤ًم سمسب٥م قمدم.  حت٧م آطمتالل(ضمبؾ قم٤مُمؾ)ًمٚمٔمروا اًمتل قم٤مش ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ذم 

 .إًمٞمف

فمٝمػم اًمديـ  (دُمِمؼ)ُمثٚمام يم٤مٟمقا ُمـ ىمبؾ ُمع أُمػم . طمؼ أن اًمِمٞمٕم٦م إمج٤مًٓ مل يٙمقٟمقا قمغم ووم٤مق ُمع ٟمقر اًمديـ

 -522/1103- 497)ـُمٖمتٙملم سمـ سمقري 
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. أي٤مم إُم٤مرة طمس٤مم اًمديـ سمِم٤مرة ًمٚمسب٥م ٟمٗمسف اًمذي ىم٤مًمف, وُمثٚمام يم٤مٟمقا ُمـ سمٕمد ُمع صالح اًمديـ.  (م1128 

. يمام يٛمٙمـ اًمٙمالم قمغم أؾمب٤مب سمٕمٞمدة. (اًمٕمراق)اًمبقهيل قمغم - واًمذي شمرضمع أؾمب٤مسمف اًم٘مري٥م إمم اًمٍماع اًمسٚمجقىمل

ُيذيمر ومٞمٝم٤م اًمتجرسم٦م اًمٕمٜمٞمٗم٦م ٕؾمالومٝمؿ اًمؽمك أو . ؾم٤ممه٧م ذم شمِمٙمٞمؾ اعمقىمػ اًمسٞم٤مد اًمسٚمجقىمل ُمـ اًمتِمّٞمع قمٛمقُم٤مً 

صمؿ أهنؿ قمٜمدُم٤م دظمٚمقا أظمػمًا ذم اإلؾمالم مل يٕمرومقا همػم . ذم طمروب اؾمتٛمرت ُم٤م يزيد قمغم اًم٘مرٟملم, اهلٞم٤مـمٚم٦م ُمع اإلؾمالم

هذا ومْماًل قمـ . سمحٞم٨م يٛمٙمـ اًم٘مر أن هذا اعمذه٥م هق اعمٗمٝمقم اًمقطمٞمد اعم٘مبقل قمٜمدهؿ ًمإلؾمالم. اعمذه٥م احلٜمٗمل ُمذهب٤مً 

مم٤م ضمٕمٚمف همػم ُم٘مبقل ُمـ هذه . اًمتل متّرؾم٧م  ٤م اعمذاه٥م إظمرى, اؾمتٕمّم٤مء اًمتِمّٞمع قمغم قمٛمٚمٞم٤مت اًمتقومٞمؼ اًمسٚمٓمقي٦م

 .ُمدومققم٦م سمِمٝمقة اًمسٚمٓم٦م واًمؽما, اجلامقم٤مت اًم٘م٤مدُم٦م ُمـ أـمراا دار اإلؾمالم

ذم همػمه يم٤مٟمقا ذم وضع يسٛمح هلؿ سم٤مًمتٕمبػم قمـ  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)وًمٙمـ َُمـ ىم٤مل إن اًمِمٞمٕم٦م ذم . يمؾ ذًمؽ طمؼ

؟ ُم٤م يٕمرومف أدٟمك اًمٜم٤مس دراي٦م سم٤مًمٔمروا اًمتل (ُم٤مًمقا إمم اجل٤مٟم٥م اًمّمٚمٞمبل)ًمٙمل ُي٘م٤مل إهنؿ . ُمقىمٗمٝمؿ اًمسٞم٤مد اخل٤مص

ذم ؾمبٞمؾ هم٤مي٦م , أن احلراك واًمتٕمبػم اًمسٞم٤مد يم٤من حمّمقرًا سم٤مجلامقم٤مت اًمٕمسٙمري٦م, قم٤مش ومٞمٝم٤م اإلٟمس٤من ذم ذًمؽ إوان

 .ومٚمؿ يٙمـ أُم٤مُمٝمؿ إٓ اخلْمقع ًمّم٤مطم٥م اًمسٚمٓم٦م اًمٗمٕمكم, أُم٤م َُمـ ؾمقاهؿ ُمـ اًمٕمب٤مد. واطمدة هل اًم٘مبض قمغم اًمسٚمٓم٦م

ذم طمديثٜم٤م قمغم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ُمٜمراطمؾ , وم٘مد ؾمبؼ ُمٜم٤م اًم٘مقل, أُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٛمحتٚملم اًمّمٚمٞمبٞملم ظمّمقص٤مً 

وذم رأس . أهنؿ ٟم٘مٚمقا إمم ممتٚمٙم٤مهتؿ اجلديدة ذم اًمنمق اًمّمّٞمغ آضمتامقمٞم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اعمٕمٛمقل  ٤م ذم سمالدهؿ, آطمتالل

وهق ٟمٔم٤مم جيٕمؾ ُمـ اًمٗمالطملم اًمذيـ . اًمٖمرسمٞم٦م (أوري٦م)اًمذي يم٤من أسمرز ُم٤م ذم اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل ذم . ذًمؽ ٟمٔم٤مم اًم٘مٜم٤مٟم٦م

يمام ذيمرٟم٤م هٜم٤مك أيْم٤ًم . وجيٝمٝمؿ ذم ُمّم٤محلف يمٞمػ يِم٤مء, يٛمٚمٙمٝمؿ قمٛمٚمّٞم٤ًم ُم٤مًمؽ إرض, يٕمٞمِمقن ذم اًم٘مرى واعمزارع أىمٜم٤مٟم٤مً 

خيْمٕمقن ًم٘م٤مٟمقن اًمبٞمع , اًمٕمبٞمد واًمٗمالطملم وإرسى يم٤معمقار)اًمّمٚمٞمبٞم٦م ٟمّّم٧م قمغم أن  (اًم٘مدس)أن ىمقاٟملم ممٚمٙم٦م 

 .(وأن ًمٚمسّٞمد أن يٗمٕمؾ  ؿ ُم٤م يِم٤مء. واًمنماء
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ُمـ    , ذم ذًمؽ إوان(ضمبؾ قم٤مُمؾ)ذم فمؾ هذا اًمتّمقر اعم١ميمد عمجٛمؾ اًمٔمروا اًمتل قم٤مش حتتٝم٤م اإلٟمس٤من ذم 

. سمداومع ُمـ ُمٞمؾ ؾمٞم٤مد ًمف أؾمب٤مسمف اخل٤مص٦م قمٜمدهؿ, إهنؿ شمٍّمومقا ذم ؿم٠من قم٤مم شمٍّموم٤ًم طمراً , اًمٖمري٥م ضمدًا أن ٟمجد َُمـ ي٘مقل

 .ذم جمتٛمع ؾمٞم٤مد حيٛمل احلرّي٤مت, ويم٠مهنؿ ىمقم أطمرار

مم٤م شمٜم٤موًمف اعم١مرخ اًمديمتقر ُمّٙمل , سمٌمء ُمـ اًمتٛمّٕمـ ذم ٟمص اسمـ ىمالٟمز ٟمص إمم شمّمّقر إمم سملّم حل٘مٞم٘م٦م ُم٤م ضمرى

صمؿ سمٜمك قمغم شمٚمؽ اًمٜمتٞمج٦م اجلزئٞم٦م اًم٘مقل . وأّدى سمف إمم ٟمتٞمج٦م ذم هم٤مي٦م اًمُبٕمد قمـ اًمّمقاب. جمزوءًا أو ُم٘مٓمققم٤ًم قمـ ؾمٞم٤مىمف

 .وذًمؽ ُمـ ىمبٞمؾ أن ُيبٜمك قمغم اخلٓم٠م ظمٓم٠م أيمؼم. ُُمتح٤مًمػ قمٛمٚمٞم٤ًم ُمع اًمّمٚمٞمبٞملم (ضمبؾ قم٤مُمؾ)سمقضمقد ُمقىمػ قم٤مم ٕهؾ 

ُمـ أسمٓم٤مل )قمامده٤م ؾمبٕمامئ٦م وم٤مرس , أن رسي٦م ُمـ آومرٟم٩م: اًمتل ٟمخرج  ٤م إمم اًمتٛمٕمـ ذم اًمٜمص: ادعؾقمة األوػ

ىمد , سم٤مإلض٤موم٦م إمم قمدد همػم ُمٕمٚمقم ُمـ اًمرضم٤مًم٦م, (واًمداوي٦م- أي ُٟمخب٦م أو رءوس اًمٕمسٙمر- آؾمبت٤مري٦م واًمّسضمٜمدي٦م

ٓطمظ هٜم٤م أٟمف مل , اًمذي يم٤من آٟمذاك سمٞمد اعمحتٚملم. (سم٤مٟمٞم٤مس)سم٤مدم٤مه طمّمـ  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ظمرضم٧م ُمـ ُمٙم٤من ُم٤م ُمـ داظمؾ 

 .وهق اًمذي ؾمٞمذيمرهؿ سمٕمد ىمٚمٞمؾ ذم اًم٘متغم. ذم قمٜم٤مس اًمّسي٦م (ُُمسٚمٛمل ضمبؾ قم٤مُمؾ)يذيمر 

يٕمٜمل ًمتدقمٞمؿ . سمؾ ًمقضمستٞم٤ًم يمام ُي٘م٤مل اًمٚمٖم٦م اًمٕمسٙمري٦م, أن همرض شمٚمؽ اًمّسي٦م مل يٙمـ ىمت٤مًمٞم٤مً : ادعؾقمة افثاكقة

اًمذيـ يم٤مٟمقا ُم٤مضلم . وذًمؽ حتّسب٤ًم ُمٜمٝمؿ ومٞمام يبدو ًمٕمٛمؾ قمسٙمري ضدهؿ ُمـ ىِمبؾ اعمسٚمٛملم. اًمقضع اًم٘مت٤مزم ًمٚمحّمـ

طمٞم٨م سملّم اًمٖمرض ُمـ سمٕم٨م , واًمٜمص سيح ومٞمام ٟم٘مقل. سم٘مٞم٤مدة ٟمقر اًمديـ حمٛمقد سمـ زٟمٙمل, سمٛمٝم٤ممج٦م اعمرايمز اًمّمٚمٞمبٞم٦م

ٕن احلّمـ ومٞمام يبدو مل يٙمـ . ٓطمظ أٟمف مل يذيمر اعم٘م٤مشمٚملم (سم٤مًمسالح واعم٤مل-  أي ٟم٤مطمٞم٦م سم٤مٟمٞم٤مس–ًمتقًمٞمٝم٤م ): اًمّسي٦م سم٘مقًمف

قمب٤مرة قمـ رسي٦م طمراؾم٦م ًمتٚمؽ , سمام ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٗمرؾم٤من واًمرضم٤مًم٦م, إذن وم٘مد يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمّسي٦م. سمح٤مضم٦م إمم اعمزيد ُمٜمٝمؿ

 .اًمٕمٜم٤مس اًمٚمقضمستٞم٦م اعمراد إيّم٤مهل٤م ًمٚمحّمـ
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وم٘مٓمٕمقا اًمٓمريؼ قمٚمٞمٝم٤م ىُمبٞمؾ . وقمٛمٚمقا سم٠مُمر اًمّسي٦م. أن اعمسٚمٛملم يم٤مٟمقا يرصدون حتريم٤مت اًمٕمدو: ادعؾقمة افثاافثة

اٟمتٝم٧م  زيٛم٦م . وهٜم٤مك ضمرت ُمٕمريم٦م رسيٕم٦م سملم اعمسٚمٛملم اًمذيـ يم٤مٟمقا همػم ُُمتحسبلم ومٞمام يبدو. (سم٤مٟمٞم٤مس)وصقهل٤م إمم 

 .ُمٜمٙمرة ًمٚمّمٚمٞمبٞملم قمغم اًمرهمؿ ُمـ اًمٜمجدة اًمتل شمٚمّ٘مقه٤م ُمـ إظمقاهنؿ اعُم٘مٞمٛملم ذم احلّمـ

سمؾ يم٤مٟمقا يٜمت٘مٚمقن ذم أرض . ومٛمـ اعمحؼ أن سمٕم٨م شمٚمؽ اًمّسي٦م مل يٙمـ ًمٖمرض اعمب٤مدرة إمم أقمامل ىمت٤مًمٞم٦م, إذن

وسم٤مًمت٤مزم عمـ يٙمـ ُمـ مّهٝمؿ ومم٤م يٜم٤مؾم٥م . وهؿ ئمٜمقن أهنؿ آُمٜمقن ُمٓمٛمئٜمقن. يٕمتؼمون أٟمٗمسٝمؿ أصح٤م ٤م وُم٤مًمٙمٞمٝم٤م

شمسٛمح ًمٚمٛم١مرخ أن , ُمـ إؿم٤مرة, أي أٟمف ُم٤م ُمـ دًمٞمؾ. (ضمبؾ قم٤مُمؾ)همرضٝمؿ أن حيِمدوا ويٚمج٠موا إمم شمٙمثػم قمديدهؿ سم٠مسمٜم٤مء 

سمؾ يمؾ اعمالسمس٤مت شمدل . اًمذيـ حم٘متٝمؿ ؾمٞمقا إظمقاهنؿ يم٤مٟمقا ُم٘م٤مشمٚملم, أن أوًمئؽ اًمٕم٤مُمٚمٞملم اعمس٤ميملم, يٗمٝمؿ ُمـ اًمٜمص

سمحٞم٨م يتٗمّرغ ُمـ . ُمـ مُجٚم٦م قمٜم٤مس إقمداده حلّم٤مر ـمقيؾ ُمثالً . قمغم أهنؿ يم٤مٟمقا ُيٜم٘مٚمقن إمم احلّمـ ٕداء أقمامل ُمدٟمٞم٦م ومٞمف

طمٞم٨م يم٤من ُمٕمٜمّٞم٤ًم سمذًمؽ ذم سمداي٦م , وُٟمذيمر هٜم٤م سم٠من اعم١مرخ مل يذيمرهؿ ُمـ ضٛمـ قمٜم٤مس اًمّسي٦م, ومٞمف ٕقمامل اًم٘مت٤مل واًمدوم٤مع 

 (اعُمْم٤موملم إًمٞمٝمؿ)ب(ُمسٚمٛمل ضمبؾ قم٤مُمؾ)طمٞم٨م وصػ , هذا سم٤مإلض٤موم٦م إمم إؿم٤مرة ه٤مُم٦م ضمدًا وردت ذم هن٤ميتتف. اًمٜمص

ُمثٚمٝمؿ ذم هذا ُمثؾ يمثػميـ ُمـ إظمقاهنؿ اًمذيـ . مم٤م ٟمٗمٝمؿ ُمٜمف أن أوًمئؽ يم٤مٟمقا ُيس٤مىمقن ؾمقىم٤ًم دون اظمتٞم٤مر. أي إمم اًمرضم٤مًم٦م

أـم٤مطم٧م اهلزيٛم٦م سم٤مجلٛمٞمع دون , وقمٜمدُم٤م طمّمٚم٧م اعمٕمريم٦م ىمبٞمؾ وصقهلؿ احلّمـ. يم٤مٟمقا  ُيٙمرهقن قمغم ظمدُم٦م اعمحتٚملم

 .وهذا واضح. متٞمٞمز

ىمد  (ُم٤مًمقا إمم اًمّمٚمٞمبٞملم)طملم ىم٤مل إن اًمِمٞمٕم٦م أي٤مم ٟمقر اًمديـ حمٛمقد ىمد , هٙمذا ٟمرى أن اعمرطمقم اًمديمتقر ُمّٙمل

 .قمغم ٟمتٞمج٦م وم٤مؾمدة ُمـ واىمٕم٦م وطمٞمدة وحمّمقرة, ذم ذًمؽ إوان (ضمبؾ قم٤مُمؾ)اًمذي ؿمٛمؾ مجٞمع أهؾ , سمٜمك طمٙمٛمف اًمٕم٤مم
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وهل قمغم يمؾ طم٤مل ًمٞمس هل٤م أدٟمك قمالىم٦م سمام يم٤من . قمدد حمدود ُمٜمٝمؿ, أو سم٤مٕطمرى يم٤من ضحٞمتٝم٤م, ؿم٤مرك ومٞمٝم٤م

 .وذم شمرشمٞم٥م اًمٜمت٤مئ٩م قمٚمٞمٝم٤م, يمؿ قمغم اعم١مرخ أن يٙمقن ُمدىم٘م٤ًم ذم ومٝمٛمف ًمٚمٜمّمقص, وهذه ُمـ اًمٕمؼم اًمتل شم٘مقل ًمٜم٤م. يٕم٤مجلف

(2) 

وىمد ؾمبؼ ًمٜم٤م . (275/اًمرطمٚم٦م)ذم يمت٤مسمف  (م614/1217:ت)اًمٜمص اًمث٤مين قمـ اًمرطّم٤مًم٦م اًمِمٝمػم اسمـ ضُمبػم 

: وٟمذيّمر أن قمغم ٟمحق اًمتخّمٞمص سم٘مقًمتف. اىمتب٤مس ٟمّّمف سمتامُمف ذم اًمٙمالم قمغم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ُمراطمؾ آطمتالل

وىمد أذسم٧م . . . . ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمٗمتٜم٦م. وهؿ ُمع آومرٟم٩م قمغم طم٤مل شمرومٞمف.  يمٚمٝمؿ ُمسٚمٛمقن﴾ىمرى ضمبؾ قم٤مُمؾ﴿ؾمٙم٤مهن٤م )

يمام . (قمغم ضد أطمقاهلؿ ُمـ اًمؽمومٞمف واًمرومؼ, اًمٗمتٜم٦م ىمٚمقب أيمثرهؿ عم٤م يبٍمون ُم٤م قمٚمٞمف إظمقاهنؿ ُمـ أهؾ رؾم٤مشمٞمؼ اعمسٚمٛملم

أي سمٕمد أن يم٤من اعمحتٚمقن ىمد اسمتدأت طم٤مًم٦م . م1183أيٚمقل /579ٟمذيمر سم٠مٟمف ؾمّجؾ ُمالطمٔم٤مشمف ذم ؿمٝمر مج٤مدى أظمرة 

مم٤م سمّٞمٜم٤م . أن ٟمٔمٛمٝمؿ ذم اعمٜمٓم٘م٦م يم٤مٟم٧م ىمد اؾمت٘مرت وهمدت راؾمخ٦م, ًمٙمـ اًمقضمف أظمر هلذه اعمالطمٔم٦م. اٟمحدارهؿ اًمٓمقيٚم٦م

 .ُم٤م قمرومٜم٤مه ُمٜمٝم٤م ومٞمام وم٤مت

ضمبؾ )ومم٤م جيدر سمٜم٤م اعمالطمٔم٦م هٜم٤م أن اًمرطم٤مًم٦م مل يذيمر أٟمف رأى ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ُمٔم٤مهر آطمتالل اعمب٤مذة وهق جيت٤مز 

وُم٤م (. شمبٜملم)ظمالوم٤ًم عمالطمٔم٤مشمف اًمقاضح٦م واعمٗمّّمٚم٦م ظمالل اًمٙمالم قمـ اًمٜم٘مٓم٦م احلدودي٦م اًمتل يم٤مٟم٧م آٟمذاك ىمٚمٕم٦م , (قم٤مُمؾ

سمؾ يم٤مٟمقا . اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمٞمِمقن ذم اًم٘مرى واعمزارع, ذاك ومٞمٜم٤م ٟمرضّمح إٓ ٕن قمٜم٤مس آطمتالل مل يٙمقٟمقا خيتٚمٓمقن سم٤مًمسٙم٤من

عم٤م شم٘مدُمف هلؿ ُمـ . اًمتل يم٤مٟم٧م سمٛمث٤مسم٦م خم٤مـمر ؾمٞمٓمرة ُمٜمتنمة ذم خمتٚمػ أٟمح٤مء اجلبؾ, ي١مصمرون اًمٕمٞمش ذم طمّمقهنؿ اًمداظمٚمّٞم٦م

 .ُمستقى رومٞمع ُمـ إُمـ

. سم٤معمحتٚملم (ضمبؾ قم٤مُمؾ)يبدو أن ه٤م هٜم٤م مجٚم٦م أؾمب٤مب شمآورت قمغم شمِمٙمٞمؾ رؤي٦م اسمـ ضُمبػم ًمٕمالىم٦م أهؾ 

 :وٟمٚمخّّمٝم٤م ومٞمام يكم
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قمرومٜم٤م ذًمؽ ُمـ ُمالطمٔم٤مشمف .  ُمٕمرومتف سم٤مٕوض٤مع اًمسٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمِم٤مُمٞم٦م ؾمذاضمتف وضآًم٦م :أوهلا -

 .(دُمِمؼ)ظمّمقص٤ًم أصمٜم٤مء إىم٤مُمتف اًمٓمقيٚم٦م ذم . وٟم٘مٚمف ىمّمّم٤ًم يّمٕم٥م شمّمدي٘مٝم٤م, اًمس٤مذضم٦م

إُمتالء ذهٜمف سمّمقر قمـ صٜمقا اعمٔم٤ممل آضمتامقمٞم٦م اًمٗمٔمٞمٕم٦م اًمتل يم٤من اإلٟمس٤من اًمٕم٤مديٞمٕم٤مين ُمٜمٝم٤م ذم خمتٚمػ : تاكقفام -

 .وىمد أؿم٤مر إمم ذًمؽ إؿم٤مرة واضح٦م ذم ظم٤ممت٦م اًمٜمص اعم٘متبس قمٜمف. أٟمح٤مء دار اإلؾمالم

أي أٟمف مل . ذم يقم وسمٕمض يقم (قمّٙم٤م)سم٤مدم٤مه  (شمبٜملم)سمحٞم٨م أٟمف اضمت٤مز م  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)قمبقرة اًمّسسمع ل:  افثفام -

ويمِمػ ُم٤م هق يم٤مُمـ وراء طم٤مًم٦م آذده٤مر واحلري٦م اًمزائٗم٦م اًمتل , يٙمـ يٛمٚمؽ ومرص٦م يم٤مومٞم٦م ًمالشمّم٤مل سم٤مًمسٙم٤من

 .وصٗمٝم٤م

اضمت٤مز سمٚمدًا يٕمرا أٟمف واىمع , وهق اعمٛمتٚمئ  اًمذهـ سمّمقر اعمٔم٤ممل آضمتامقمٞم٦م ذم اًمبالد اإلؾمالُمٞم٦م, وم٢مٟمف. . . . هٙمذا 

. وًمٙمٜمف مل يالطمظ أي ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر آطمتالل. ويم٠مٟمف يم٤من يتقىّمع أن يرى ُم٤م هق أؾمقأ. حت٧م اطمتالل اضمٜمبل

دون أن يبدو قمٚمٞمف أٟمف ُيٕم٤مين ُمـ أي ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل . سمؾ رأى ؿمٕمب٤ًم يٜمٍما إمم ؿم١مون طمٞم٤مشمف اًمٞمقُمٞم٦م سمحري٦م

أي , اًم٘م٤ميض سم٤مقمتب٤مر ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ دقم٦م واؾمتٙم٤مٟم٦م ومتٜم٦م, وُمـ هٜم٤م أـمٚمؼ ذًمؽ احلٙمؿ اًمّم٤مرم سمحؼ أهٚمف. اًم٘مٛمع

إُمر . ٓ يٛمٙمـ اؾمتبٞم٤مهن٤م إٓ قمـ ـمريؼ آـمالع قمغم ُم٤م شمٙمٜمّف اًمٜمٗمقس, ُمع أن اًمٗمتٜم٦م هل طم٤مًم٦م داظمٚمٞم٦م, ضالًٓ 

وصم٤مٟمٞم٤ًم سم٤مًمٜمٔمر إمم ىمدرشمف قمغم آشمّم٤مل سم٤مًمٜم٤مس , أوًٓ سم٤مًمٜمٔمر إمم اؾمتٕمداده اًمذهٜمل, اًمذي مل يٙمـ ذم وؾمع اسمـ ضمبػم

 .اشمّم٤مًٓ ُمب٤مذاً 

هقاعم١مول إول قمـ ٟمنم ذًمؽ آٟمٓمب٤مع اًمذي أذٟم٤م إًمٞمف ذم أول هذا , ٟمٕمت٘مد أن ايـ ضمبػم سمٜمّمف اعمتّّسع هذا

واًمّمٚمٞمبٞملم  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)واًم٘م٤مئؾ إن ًمقٟم٤ًم ُمـ أًمقان اًمٕمالىم٦م همػم اًمٕمدائٞم٦م قمغم إىمؾ يم٤من ىم٤مئاًم سملم أهؾ . اًم٘مسؿ

ذًمؽ أٟمف هق اًمقطمٞمد اًمذي ذيمر ُم١مّداه ذيمرًا ُمب٤مذًا وسمٕمب٤مرة وم٤مىمٕم٦م ذم يمت٤مسمف . إسم٤من اطمتالل ه١مٓء ًمبالدهؿ

 .اًمذي اٟمتنم ُمـ سمٕمد اٟمتِم٤مرًا واؾمٕم٤ًم سملم خمتٚمػ ُمستقي٤مت اًم٘م٤مرئلم. (اًمرطمٚم٦م)
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(3) 

 (م626/1228 طمقادث اًمسٜم٦م 12/482:اًمٙم٤مُمؾ)اًمٜمص اًمث٤مًم٨م قمـ اعم١مرخ اًمِمٝمػم اسمـ آصمػم ذم يمت٤مسمف 

 :طمٞم٨م ي٘مقل

 .(أظاده اهلل إػ اإلشالم. تسّؾؿ افػركج فعـفؿ اهلل افبقت ادّؼدس صؾحاً ، أول ربقع اآلخر، يف هذه افسـة)

مـ داخؾ ، يف افبحر، مؾؽ افػركج، وشبب ذفؽ ما ذـركاه شـة مخس وظؼيـ وشتامئة مـ خروج األكزو)

وأؾسدوا ؾقام جياورهؿ مـ بالد . وـاكت ظساـره ؿد شبؼتف وكزفقا افساحؾ. بالد افػركج إػ شاحؾ افشام

وأضاظق ، ضائػة مـ ادسؾؿغ يسؽـقن اجلبال ادجاورة دديـة صقر، وهؿ بؿديـة صقر، ومىض إفقفؿ. ادسؾؿغ

 (.وصاروا معفؿ

 (ضمبؾ قم٤مُمؾ)يٕمٜمل أهؾ  (ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمسٚمٛملم يسٙمٜمقن اجلب٤مل اعمج٤مورة عمديٜم٦م صقر): وُمـ اًمقاضح أن ىمقًمف

ذم اعمّم٤مدر  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)اًمذي ُٟمٕم٤مًم٩م ومٞمف صقرة , وهذه هل قمّٚم٦م إدراضمف ذم هذا اًمٗمّمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب. طمٍماً 

 .اعمٕم٤مسة ًمٚمحريم٦م اًمّمٚمٞمبٞم٦م

, (ي٤موم٤م)يٕمرض ُوضمٝم٦م ٟمٔمر اعم١مرخ ذم اعم٘مدُم٤مت وإؾمب٤مب اًمتل اٟمتٝم٧م سم٤مًمّمٚمح اًمذي قُم٘مد ذم , إمج٤مًٓ , واخلؼم

وشمسٚمؿ اًمث٤مين . سملم اعمٚمؽ اًمٙم٤مُمؾ سمـ اًمٕم٤مدل إيقيب وومريدريؽ اًمث٤مين اُمؼماـمقر اًمدوًم٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م

ٓرشمب٤مـمٝم٤م , وهل ُمدن ذات ىمدؾمٞم٦م ظم٤مص٦م قمٜمد اعمسٞمحٞملم. (اًمٜم٤مسة)و (سمٞم٧م حلؿ)و (سمٞم٧م اعم٘مدس)سمٛم٘متْم٤مه 

طمقادث اًمسٜم٦م / قم٘مد اجلاُمن: اًمٕمٞمٜمل) (شمبٜملم وصٞمدا سم٠ميمٛمٚمٝم٤م)ومْماًل قمـ . سمحٞم٤مة اًمسٞمد اعمسٞمح قمٚمٞمف اًمسالم

626.) 
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وىمد يم٤من ًمذًمؽ اًمّمٚمح رّٟم٦م طمزن . سم٠ميمٛمٚمف (ضمبؾ قم٤مُمؾ)شمٕمٜمل ومٞمام شمٕمٜمل  , اعم٘متبس٦م قمـ اًمٕمٞمٜمل. واًمٕمب٤مرة إظمػمة

ودم٤موسم٧م اعمس٤مضمد واعمح٤مومؾ سمٙمٚمامت اخلٓمب٤مء . أصم٤مرت ُمقضم٦م همْم٥م قم٤مرُم٦م. قمٛمٞم٘م٦م ذم أرضم٤مء اًمٕم٤ممل اإلؾمالم

وهل اًمتل طمرره٤م اعمج٤مهدون سمسٞمقومٝمؿ ىمبؾ . اًمتل ُأقمٓمٞم٧م رظمٞمّم٦م, وىمّم٤مئد اًمِمٕمراء شمرصمل اعمديٜم٦م اعم٘مدؾم٦م

ذم , ذم همػم وىم٧م إذان, وأظمذ ُم١مذٟمق اعمسجد إىمَم ي١مذٟمقن أُم٤مم ظمٞمٛم٦م اعمٚمؽ اًمٙم٤مُمؾ. صمالث وأرسمٕملم ؾمٜم٦م

 .ُمثٚمام هق شم٤مئف ذم اعمٙم٤من, إؿمٕم٤مر سم٤مرع سم٠من إذان ذم اًم٨م احلرُملم ىمد همدا شم٤مئٝم٤ًم ذم اًمزُم٤من

إذ يتٛمّٕمـ ذم اًمٗم٘مرة اًمتل قم٘مده٤م ًمبٞم٤من أؾمب٤مب , إن اًم٘م٤مرئ اًمٕم٤مرا سم٤مًمقاىمٕم٦م اًمتل يدور قمٚمٞمٝم٤م ٟمص اسمـ إصمػم

اًمذي ىم٤مًمف سم٤مًمتٗمّمٞمؾ قم٤مُم٦م اعم١مرظملم . ًمػموقمف أن يرى أن اعم١مرخ خيٗمل ؾمببف احل٘مٞم٘مل, ذًمؽ اًمّمٚمح اعمخزي

 :وسمدًٓ قمـ ذًمؽ يسقق ؾمبب٤ًم ُمـ ؿمّ٘ملم. وؾمٜمبٜمٞمف سمٕمد ىمٚمٞمؾ, ُمـ ُمٕم٤مسيـ وحمدصملم, اعمٕمٜمٞملم سم٤مًمٗمؽمة

, يٕمٜمل ومريدريؽ اًمث٤مين. (ظمروج إٟمؼمو ُمٚمؽ اًمٗمرٟم٩م ذم اًمبحر ُمـ داظمؾ سمالد اًمٗمرٟم٩م إمم ؾم٤مطمؾ اًمِم٤مم): األول -

. ٓ ي٘متيض سم٤مًمرضورة إي٘م٤مع صٚمح, وًمٙمٜمف ؾمب٥م سمٕمٞمد. وهق ؾمب٥م وٓ ري٥م. اُمؼماـمقر اًمدوًم٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م ٟمٗمسف

سمؾ إمم صٚمح طمّمؾ ُمٜمف اًمٖمزاة قمغم ُمٙم٤مؾم٥م أيمؼم . ومٛمـ اعمٕمٚمقم أن محالت أوروسمٞم٦م يمثػمة اًمتل مل شم١مد إمم ىمت٤مل

ًمٙمٜمف . وذًمؽ سم٤مًمذات ُم٤م يم٤من يٜمبٖمل قمغم اسمـ إصمػم أن يبلم ؾمببف. سمٙمثػم مم٤م طمّمٚمقا قمٚمٞمف ذم محالت أيمؼم وأىمقى

 .أهمٛمْمف ودم٤مهٚمف

وُم٣م إًمٞمٝمؿ وهؿ . وأومسدوا ومٞمام جي٤مورهؿ ُمـ سمالد اعمسٚمٛملم, قمس٤ميمر ىمد ؾمب٘متف وٟمزًمق اًمس٤مطمؾ)إن :افثاين -

 .اًمخ (. . .سمٛمديٜم٦م صقر

 :شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمغم هذا اًمِمؼ اًمث٤مين ٟم٘مقل ُمالطمٔمتلم

اًمذي ؾمب٘مقه إمم , ظمّمقص٤ًم إؿم٤مرشمف إمم أن ىمساًم ُمـ قمسٙمر ومريدريؽ. وهل شمتٕمٚمؼ سم٠مصؾ اخلؼم يمام ؾم٤مىمف: األوػ -

 ٟمزول ؾمقاطمؾ
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 .(صقر)ىمد ٟمزًمقا ُمديٜم٦م . (اًمِم٤مم)

ًمٙمـ ُمـ . ىمبؾ وصقًمف هق سمٛمّدة ـمقيٚم٦م شمزيد قمغم اًمسٜم٦م (اًمِم٤مم)ُمـ اًمث٤مسم٧م أن مجٕم٤ًم ُمـ رضم٤مل ومريدريؽ ىمد ؾمب٘مقه إمم 

سمٕمد أن . وهل اعمديٜم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕم٤مين سم٤مًمٗمٕمؾ ُمـ ازدطم٤مم ظم٤مٟمؼ سم٤مًمسٙم٤من. (صقر)اعم١ميمد أيْم٤ًم أٟم٠مطمدًا ُمـ ه١مٓء مل يٜمزل 

اًمتل  (صٞمدا)سمؾ إن ؿمٕمب٦م ُمـ أوًمئؽ ىمد ادمٝم٧م إمم . شمدوم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م أهمٚم٥م ومٚمقل اًمّمٚمٞمبٞملم اعمٖم٤مدريـ ًمٚمُٛمدن اعمحررة

ومٓمردوا اعمسٚمٛملم ُمـ  ٟمّمٞمبٝمؿ . ُمٜم٤مصٗم٦م سملم اعمسٚمٛملم واًمٗمرٟمج٦م وؾمقره٤م ظمراب, سمٛمقضم٥م قمٝمد ؾم٤مسمؼ, يم٤مٟم٧م أراضٞمٝم٤م

أُم٤م . أوًمئؽ هؿ اًمّمٚمٞمبٞمقن اًمٗمرٟمسٞمقن. يمام طمّّمٜمقا ىمٚمٕم٦م اًمبحر اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم ضمزيرة صٖمػمة ىمب٤مًم٦م اعمديٜم٦م. وسمٜمق ؾمقره٤م

صمؿ أقم٤مدوا سمٜم٤مء ىمٚمٕم٦م . (قمٙم٤م)سمجقار  (شم٤مًمُ٘مريـ)وم٘مد ؿمٖمٚمقا أٟمٗمسسٝمؿ سمؽمُمٞمؿ طمّمـ , ويم٤مٟم٧م ُمـ إعم٤من, اًمِمٕمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

وُم٤م ُمـ أطمد ذيمر أو أؿم٤مر أن أي٤ًم ُمـ . (2/1003احلريم٦م اًمّمٚمٞمبٞم٦م ). اًمتل يم٤من اعمسٚمٛمقن ىمد هدُمقه٤م, (ىمٞمس٤مري٦م)

أمهٝم٤م ُم٤م ؾمٜمٕمرومف قمـ هذه احلٛمٚم٦م اعمٕمرووم٦م ذم شمرشمٞم٥م احلٛمال . وذًمؽ ٕؾمب٤مب ُمٕمرووم٦م. اًمٗمري٘ملم ىمد ىم٤مم سم٠مقمامل ىمت٤مًمٞم٦م

ؾمقاء َُمـ ؾمبؼ , صمؿ ُم٤م ُمـ أطمد ُمٜمٝمؿ ذيمر أن هذه احلٛمٚم٦م. اًمّمٚمٞمبٞم٦م سمٙمثػم ُمـ أن شُمٜم٤مزل اعمسٚمٛملم طمتك ذم ُمٕمريم٦م حمدودة

ُمع أٟمٜم٤م رأيٜم٤مهؿ ىمد سمذًمزا ضمٝمدًا ُمٚمجقفم٤ًم ذم سمٞم٤من ُمقاـمـ ٟمزوهل٤م ُمقـمٜم٤ًم . (صقر)ىمد ٟمزل ُمديٜم٦م , ىم٤مئده٤م أم َُمـ وصؾ ُمٕمف

 .ُمقـمٜم٤مً 

ٓ . اظمتالىم٤مً  (صقر)ًمذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ٟمٕمت٘مد ضم٤مزُملم أن اسمـ إصمر ىمد اظمتٚمؼ ىمّم٦م ٟمزول ضمزء ُمـ قمسٙمر ومريدريؽ ُمديٜم٦م 

 .مم٤م ؾمٞمٙمقن اؾمتٕمراضف ُمقضقع اعمالطمٔم٦م اًمت٤مًمٞم٦م. ًمٖمرض إٓ ًمٙمل يقفمٗمٝم٤م ومٞمام رُمك إًمٞمف ُمـ صٞم٤مهم٦م اخلؼم

وظمّمقص٤ًم سمام ومٞمف ُمـ إحي٤مء سم٤مرشمب٤مط ُم٤م سملم وصقل قمسٙمر . وهل شمتٕمٚمؼ سم٤مٕؾمٚمقب اًمذي صٞمغ سمف اخلؼم: افثاكقة -

إًمٞمٝمؿ وـم٤مقمتٝمؿ هلؿ  (ضمال قم٤مُمؾ)ُمـ أهؾ  (اًمٓم٤مئٗم٦م)وُميض شمٚمؽ , (اًمِم٤مم)اإلُمؼماـمقر إمم ؾم٤مطمؾ 

 .وصػمورهتؿ
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 .وبغ ظؼد افصؾح، معفؿ

ُؿصد مـفا . وافقاوح أن افصقاؽة مدّفسة. (. . .وشبب ذفؽ)هذان افعـرصان مـ اخلز شقؼا معًا حتت ظـقان 

ألن افسبب أو األشباب احلؼقؼقة . أو ظذ ؿقفف بافػؿ ادمن. أن أن تقحل بام مل جيرؤ ادمرخ ظذ افترصيح بف

وابـ األ ر وحده هق . ذـرها بافتػصقؾ أو بآخر ـؾ ممرخل افػسة دون اشتثـاء. فؾصؾح ـاكت مؽشقؾة

 .افذي  اهؾفا متاماً 

يؽشػ ، مما بّقـاه  كػاً  (وشبب ذفؽ): وبغ ما ؿافف حتت ظـقان، إن اجلؿع بغ  اهؾ األشباب احلؼقؼقة مـ ؿبؾف

فؽـ ظؾقـا أن كؼص أول افؼصة . مما شقؽقن ظؾقـا أن كبّقـف. فـا مرماه ومـفجف ورؤيتف فقطقػة ادمرخ وافتلريخ

 .احلؼقؼقة دا أخػاه ودّفسف

ادؾؽ افؽامؾ وادؾؽ ادعّظؿ : وؿصة ذفؽ افصؾح تبدأ يف افـزاع افذي كشب بغ أبـاء ادؾؽ افعادل افثال ة

ؾتػّتؼ ذهـ ادؾؽ افؽامؾ ظـ . وـان ادعظؿ أـثر افثال ة حزمًا وأصجعفؿ وأؿقاهؿ صؽقؿة. وادؾؽ األرشف

وبافػعؾ أرشؾ . وما مثؾ هذه افسقاشة بافغريبة ظذ افبقت األيقيب. أن يستعغ باالمزاضقر ؾريدريؽ ظذ أخقف

افبقت ادؼدس ومجقع ؾتقح صالح )يعرض ظؾقف أن حيرض فقعطقف ، م624/1226بؿبعقث خاص إفقف شـة 

ألكف ـان هق اآلخر . األمر افذي تؾؼاه ؾريدريؽ بنور. (924حقادث افسـة / ظؼد اجلامن  )(افديـ بافساحؾ

شقؽقن فف أبؾغ ، ظذ يده (افؼدس)وإن إكجازًا ـبرًا بحجؿ اشتعادة ادسقحقغ . (روما)يف كزاع مؼقؿ مع بابا 

 .األ ر يف تعزيز ووعف  اه خصقمف افؽثر وظذ رأشفؿ افؽـقسة افؽاتقفقؽقة

اكطؾؼ هذا ظؾقك ، ومراشالت ظدة بغ ادؾؽ واالمزاضقر ضافت زهاء افسـغ، بعد أمقر ـثرة يطقل رشحفا

وفؼد . م626:1228أوائؾ افسـة ، (ظؽا)ورشبت مراـبف يف مقـاء . (افشام)رأس ؿقة صغرة با اه شقاحؾ

احلرـة )فؽـ افمرخ ظاصقر يف . ُظرؾت هذه احلؿؾة يف افستقب اتؼؾقدي فؾحؿالت افصؾقبقة باحلؿؾة افسادشة

 ُيديل (م1003-1002/ 2افصؾقبقة 
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وإذا يم٤مٟم٧م احلٛمالت اًمّمٚمٞمبٞم٦م اًمتل ): شم٘مقل, سمٛمالطمٔم٦م ذات ُمٖمزى يمبػم سم٤مًمٜمسب٦م ًمٖمرضٜم٤م ُمـ إيراد هذه اًم٘مّم٦م

وم٢من محٚم٦م , واًمرهمب٦م ذم اًمتِمّٗمل وآٟمت٘م٤مم ُمٜمٝمؿ. ,ظمرضم٧م ُمـ اًمٖمرب ىمد وم٤مض٧م سمروح اًمٕمداء ضد اعمسٚمٛملم

ظمرج ومٞمٝم٤م إُمؼماـمقر اًمٖمرب ًمٞم٘مقم سمزي٤مرة ودي٦م . وسمدت يم٠مهن٤م ٟمزه٦م مجٞمٚم٦م. ومريدريؽ ظمٚم٧م مت٤مُم٤ًم ُمـ هذه اًمروح

 .(ًمّمدي٘مف ؾمٚمٓم٤من اًمنمق

ذًمؽ أن اعمقىمػ اًمسٞم٤مد . ًمٙمـ آُمؼماـمقر اًم٘م٤مدم ٓؾمتالم ضم٤مئزة جم٤مٟمٞم٦م ُأصٞم٥م سمخٞمب٦م أُمؾ ؿمديدة قمٜمد وصقًمف

. وم٘مبؾ أؿمٝمر ُمـ وصقًمف شمقذم اعمٚمؽ اعمٕمّٔمؿ. يم٤من ىمد شمبدل شمبدًٓ أؾم٤مؾمٞم٤ًم قماّم يم٤من قمٚمٞمف ُمٜمذ أن اؾمتدقم٤مه اًمٙم٤مُمؾ

ة إمم ُمس٤مقمدة أي أن اًمٙم٤مُمؾ مل ُيٕمد سمح٤مج. وقمغم أصمر ذًمؽ اشمٗمؼ اًمٙم٤مُمؾ وإذا قمغم اىمتس٤مم سمالده

 (اًم٘مدس)ٕٟمف يم٤من يدرك شمسٚمٞمؿ .  اًمس٤مسم٘م٦م ًمع ىمد همدت أن ؾمب٥م طمرج يمبػم ًمفسمؾ إن شمٕمٝمداشمف. آُمؼماـمقر

وىمد خلص اًم١مرخ اعم٘مريزي ذم يمت٤مسمف . دون أي ُمٙمس٥م سم٤معم٘م٤مسمؾ. ؾمُٞمثػم اًمرأي اًمٕم٤من ذم اًمبالد اإلؾمالُمٞم٦م ضده

ومل يٛمٙمٜمف دومٕمف وٓ , حتػّم اعمٚمؽ اًمٙم٤مُمؾ: )طم٤مل اًمٙم٤مُمؾ ذم هذا سم٘مقًمف (1/228:(اًمسٚمقك عمٕمروم٦م دول اعمٚمقك)

ومٝمق ىمد . ومل يٙمـ طم٤مل آُمؼماـمقر سم٤مٕىمؾ طمرضم٤مً . (ومراؾمٚمف وٓـمٗمف. عم٤م يم٤من ىمد شم٘مدم سمٞمٜمٝمام ُمـ آشمٗم٤مق. حم٤مرسمتف

وًمذًمؽ وم٢مٟمف مل . (اًم٘مدس)ُمٕمتٛمدًا قمغم وقمد اًمٙم٤مُمؾ ًمف سمتسٚمٞمؿ . ظمرج ُمـ سمالده ُمٖمْمقسم٤ًم قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٜمٞمس٦م

وىمد خلص . وم٢مذا هق رضمع طم٤مئب٤ًم إمم اًمٖمرب ومسٞمٙمقن سم٤مًمت٠ميمٞمد ذم وضع ٓ حيسد قمٚمٞمف. ُيّمٚمح سمف أُمره دم٤مه أقمدائف

. (وإٟمام ىمّمد طمٗمظ ٟم٤مُمقؾمف قمٜمد اًمٗمرٟم٩م. ُم٤م ًمف همرض ذم اًم٘مدس وٓ ذم همػمه): اعم٘مريزي أيْم٤ًم طم٤مًمف سم٘مقًمف

 (.1/230: اًمسٚمقك)

. وشم٘مرر اًمّمٚمح عمدة قمنم ؾمٜمقات. اعمٝمؿ أٟمف سمٕمد ُمٗم٤موض٤مت ووؾم٤مـم٤مت رضخ اًمٙم٤مُمؾ  ًمتقؾمالت آُمؼماـمقر

قمجزوا ُمـ ىمبؾ قمـ حت٘مٞمؼ ُم٤م هق . ويم٤مٟم٧م يمٚمٝم٤م ُمٙم٤مؾم٥م جم٤مٟمٞم٦م ًمٚمّمٚمٞمبٞملم. وىمد سمٞمٜم٤م قمٜم٤مسه إؾم٤مؾمٞم٦م ومٞمام وم٤مت

 سمٞم٧م )ويم٤من أسمرز ه٤مشمٞمؽ اعمٙم٤مؾم٥م . قمغم اًمرهمؿ ُمـ احلٛمالت اًمٕمسٙمري٦م اًمٙمؼمى, أىمؾ ُمٜمٝم٤م سمٙمثػم

 

 

 



115 
 

 

إُمر اًمذي أصم٤مر ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف . دون رضسم٦م ؾمٞمػ, اًمتل دظمٚمقه٤م سمٕمد إظمراج اًمٙم٤مُمؾ اعمسٚمٛملم ُمٜمٝم٤م. (اعم٘مدس

 . ىمبؾ ُمـ همْم٥م واؾمتٜمٙم٤مر سم٤مًمٖملم قمٜمد قم٤مُم٦م اعمسٚمٛملم

. هذا همٞمض ُمـ ومٞمض اًمتٗمّمٞمالت اًمٙمثػمة اًمتل ذيمره٤م خمتٚمػ ُم١مرظمل إوان قمـ ذًمؽ اًمّمٚمح وُمالسمس٤مشمف

وذًمؽ ُمٜمذ أن يم٤من . واعمت٠مُمؾ يٗمٝمؿ ُمـ إيراد شمٚمؽ اًمٗمّمٞمالت أن إُمر يم٤من ُمٙمِمقوم٤ًم أُم٤مم يمؾ ذي قملم سمّمػمة

صمؿ ُم٤م أذٟم٤م . ومحْمقر هذا إظمػم, ومتب٤مدل اًمُرؾمؾ واهلداي٤م, ُمب٤مدرة ُمقضمٝم٦م ُمـ اعمٚمؽ اًمٙم٤مُمؾ ٟمحق آُمؼماـمقر

مم٤م يٕمٜمل أيْم٤ًم أن اعمٚمؽ اًمٙم٤مُمؾ وُمـ . وأظمػمًا شمسٚمٞمٛمف ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ سمالد اعمسٚمٛملم. إًمٞمف ُمـ ُمٗم٤موض٦م ووؾم٤مـم٦م

ظمالل اًمسٜمتلم اًمٚمتلم يم٤مٟم٧م اًم٘مْمٞم٦م شمتحرك ومٞمٝمام ذم خمتٚمػ . ُمٕمف مل يٙمقٟمقا ُمٝمتٛملم إـمالىم٤ًم سمٙمتامن أُمرهؿ

 .ُمراطمؾ صػمورهت٤م

ُمع أٟمف يم٤من آٟمذاك ُمِمٖمقًٓ سمتّمٜمٞمػ . مل يَر ؿمٞمئ٤ًم وٓ ـمرق ؾمٛمٕمف, وطمده اسمـ إصمػم ُمـ سملم يمؾ أوًمئؽ اعم١مرظملم

أي أٟمف أيْم٤ًم . أي ٟمف يم٤من سمحٙمؿ قمٛمٚمف هذا ُمٕمٜمّٞم٤ًم سمتتبع إظمب٤مر ةشمسجٞمٚمٝم٤م ذم أواهن٤م (اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ)يمت٤مسمف 

وًمٙمٜمٜم٤م رأيٜم٤مه خيٗمل ذًمؽ اعمس٤مر اًمٓمقسمؾ ُمـ إطمداث . ًمٞمس ُمـ اعمٕم٘مقل أن يٙمقن ضم٤مهاًل سمح٘مٞم٘م٦م ُم٤م يم٤من جيري

إن إول ٓ قمالىم٦م ًمف , طمٞم٨م قمّٚم٘مٜم٤م قمٚمٞمٝمام سم٤مًم٘مقل. حلس٤مب ذيٜمؽ اًمسببلم اًمقاهٞملم اًمٚمذيـ ذيمرٟم٤ممه٤م ىمبؾ ىمٚمٞمؾ

زقمؿ أن ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ . (ضمبؾ قم٤مُمؾ)أُم٤م اًمث٤مين ومٝمق حمض اومؽماء قمغم أهؾ . سمؾ ُمٕمٚمقًٓ ًمف, سم٤معمس٤مر وُم٤م ٟمت٩م قمٜمف

 !!!سمٛمٞمٚمٝم٤م إمم قمسٙمر ومريدريؽ يم٤مٟم٧م اًمسب٥م اًمذي أجل٠م اًمٙم٤مُمؾ إمم شم٘مرير اًمّمٚمح ُمٕمف

ُمـ اًمقاضح أن اسمـ إصمػم مل يٚمج٠م إمم ذًمؽ اًمتزوير اًمت٤مرخيل اعمٗمْمقح إٓ ٕٟمف يسٕمك إمم شمؼمئ٦م اًمٙم٤مُمؾ ُمـ وزر 

وحت٧م شم٠مصمػم ُم٤م شمردد ُمـ أصداء اًمٖمْم٥م اًمٕم٤مرم اًمذي . أو إمم إرض٤مئف أو إرض٤مء أهؾ سمٞمتف. ذًمؽ اًمّمٚمح اعمخزي

إيقيب ويم٤من أظمقه اًمزء اًمسٛمٕم٦م ضٞم٤مء اًمديـ وهق اًمذي يم٤من قمغم قمالىم٦م وصمٞم٘م٦م ضمدًا سم٤مًمبٞم٧م . أصم٤مره ذم طمٞمٜمف

شم٤مريم٤ًم ؿم١مون احلٙمؿ , وًمٙمـ هذا اٟمِمٖمؾ سم٤مًمٚمٝمق واعمٚمذات. (دُمِمؼ)وزيرًا ًمٚمٛمٚمؽ إومْمؾ اسمـ صالح اًمديـ ذم 

وص٤مر . ورّدت أُمقر اًمٜم٤مس إًمٞمف). يم٤موم٦م ًمقزيره
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صمؿ ص٤مر وزيره أيْم٤ًم . (2/158:وومٞم٤مت إقمٞم٤من: اسمـ ظمّٚمٙم٤من )(آقمتامد ذم مجٞمع إطمقال قمٚمٞمف

. (طمٚم٥م)صمؿ آل أُمره إمم ظمدُم٦م اعمٚمؽ اًمٔم٤مهر أظمل إومْمؾ ذم . (دُمِمؼ)سمٕمد أن ـمرد ُمـ  (ؾمسٛمٞمس٤مط)ذم

 .(اًمٙم٤مُمؾ)طمٞم٨م يم٤من أظمقه اعم١مرخ قمز اًمديـ ُمِمٖمقًٓ سمٙمت٤مسم٦م اجلزئلم إظمػميـ ُمـ شم٤مرخيف 

, (ضمبؾ قم٤مُمؾ)صمؿ أٟمٜم٤م ٟمٕمت٘مد أن ذهـ اسمـ إصمػم مل يتٗمّتؼ قمـ ذًمؽ اًمتزوير سم٤مًمذات أقمٜمل حتقيؾ اًمقزر قمغم أهؾ 

, سمؾ إٟمف. ومْماًل قمـ أٟمف قم٤مضمز قمـ اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمسف. إٓ ٕهنؿ يم٤مٟمقا ومريث٤ًم ٓ خيِمك سم٠مؾمف وٓ حُيس٥م ًمف طمس٤مب

يم٤من قم٤مضمزًا قمـ آـمالع قمغم آومؽماء واًمبٝمت٤من اًمذي ارشمٙم٥م , سمحٙمؿ وضٕمف اًمث٘م٤مذم اعمتدين طمتك ذًمؽ إوان

وم٢من ُمـ همػم , سمسب٥م طم٤مًم٦م اًمسٞمٓمرة اًمسٞم٤مؾمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م ذات اًمٚمقن اًمٓم٤مئٗمل, سم٤مإلض٤موم٦م إمم أٟمف, يمؾ هذا. سمح٘مف

وُمٝمام يٙمـ شمزيٞمٗمٝم٤م . ُمٝمٛم٧م شمٙمـ سمٜمٞم٦م ضمٚمٞم٦م. اعمتقىمع أن يقضمد َُمـ يٜمٝمض ًمٚمتّمدي ًمٚمرضمؾ همػمة قمغم احل٘مٞم٘م٦م

 .وهٙمذا يم٤من. وشمزورهي٤م وىمح٤مً 

إٓ سمٕمد وسمسب٥م ُمراضمٕم٦م يمؾ ُم٤م وصٚم٧م إًمٞمف اًمٞمد ُمـ يمت٤مسم٤مت , واحل٘مٞم٘م٦م أن اعمالطمٔم٦م إظمػمة مل شمٜم٘مدح ذم اًمذهـ

طمٞم٨م ذم طمجؿ وُمٙم٤مٟم٦م اسمـ إصمػم يٕمٛمد إمم إظمٗم٤مء ُمس٤مر . ظمّمقص٤ًم اعمحدصملم ُمٜمٝمؿ.  اعم١مرظملم طمقل هذه اًمٜم٘مٓم٦م

 .رُمك ُمٜمٝم٤م إمم مح٤مي٦م أو إرض٤مء أهؾ اًمسٚمٓم٦م. حلس٤مي ُأيمذوسم٦م ُمٙمِمقومب٦م, يم٤مُمؾ فمؾ قم٤مًم٘م٤ًم عمدة ـمقيٚم٦مطمَدصمل 

 :خالصة افؼقل

مل , وُم٤م يمتبف اعم١مرظمقن اعمحدصمقن قمٚمٞمٝم٤م, إٟمٜم٤م سمٕمد آؾمت٘مرار اًمت٤مم ًمٙمؾ ُم٤م ؾُمّجؾ قمـ ومؽمة آطمتالل اًمّمٚمٞمبل

أن أؾمب٤مب , سمؾ وايمتِمٗمٜم٤م سمام ٓ ي٘مبؾ اجلدل. (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ٟمٕمثر قمغم اي ُم٤م يسقغ آٟمٓمب٤مع اعمذيمقر قمـ أهؾ 

وشمزوير ُمٗمْمقح ارشمٙمبف , وومٝمؿ ظم٤مـمئ ًمٜمص شم٤مرخيل, ذيققمف شمرضمع إمم اٟمٓمب٤مع ُمتّّسع قمٜمٝمؿ ؾمّجٚمف همػم يمٗمقء

 .ُم١مرخ ؾمٚمٓمقي
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 خالصة ظامة

(1) 

زه٤مء اعم٤مئ٦م وؾمبٕملم , يمٚمٞم٤ًم أو ضمزئٞم٤مً , رزح حت٧م آطمتالل اًمّمٚمٞمبل (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ٟمخُٚمص ُمـ ذًمؽ يمٚمف إمم أن 

طمتك حترير آظمر طمّمـ ذم , م493/1099سم٠ميدي آومرٟم٩م ؾمٜم٦م  (اًم٘مدس)اي ُمٜمذ ُم٤م سُمٕمٞمد ؾم٘مقط . ؾمٜم٦مهجري٦م

 .م644/1262اجلبؾ سم٘مل ؾمٜم٦م 

آظمذيـ ذم آقمتب٤مر أن يمؾ ُمرطمٚم٦م ُمٜمٝم٤م ذات ُمقاصٗم٤مت ظم٤مص٦م . وًم٘مد ىمسٛمٜم٤م ُمدة آطمتالل إمم صمالث ُمراطمؾ

صمؿ ًمت٠مصمػم يمؾ ذًمؽ قمغم اًمت٤مريخ . وٓقمالىم٦م ذًمؽ سم٤مًمقضع اإلؾمالُمل اًمٕم٤مم, جلٝم٦م ىمّقة آطمتالل واٟمتِم٤مره,  ٤م

 ,اًمٕم٤مُمكم واخل٤مص

 

(2) 

أي , ىم٤مدُم٤ًم  ُمـ ضمٜمقسمف (ضمبؾ قم٤مُمؾ )طمٞم٨م اُمتد آطمتالل إمم . م1099/ 493شمبدأ اعمرطمٚم٦م إومم سُمٕمٞمد اًمسٜم٦م 

. م499/1105ؾمٜم٦م , أول اًم٘مالع اًمّمٚمٞمبٞم٦م ومٞمف, (شمبٜملم)وطمٞم٨م اعمحتٚمقن سمٛمقا ىمٚمٕم٦م . (وادي إردن)ُمـ 

, سم٤مؾمتثٜم٤مء ؿمامل اجلبؾ. م وسمس٘مقـمٝم٤م همدا آطمتالل ؿم٤مُمالً 518/1124ؾمٜم٦م  (صقر)وشمستٛمر طمت٦م ؾم٘مقط 

. م664/1262وشمبدأ اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ هذه طمتك اًمسٜم٦م . واًمتل سم٘مٞم٧م طمرة, (ضمزيـ)اًمذي طم٤مرضشمف سمٚمدة 

 .طمٞم٨م شمؿ اًم٘مْم٤مء قمغم آظمر ضمٞم٥م ُمـ ضمٞمقب آطمتالل
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(3) 

طمٞم٨م يم٤من . (ضمبؾ قم٤مُمؾ)إؿمد ىمسقة قمغم أهؾ , ُمـ سملم اعمراطمؾ اًمثالث, وًم٘مد يم٤مٟم٧م اعمرطمٚم٦م اًمقؾمٓمك

وُم٤م ذاك إٓ . ويم٤مٟم٧م ؾمٚمٓمتف وٟمٔمٛمف هل اًمس٤مئدة واعمٕمٛمقل  ٤م دون ُمٜم٤مزع. آضمتالل ذم طم٤مل اؾمت٘مرار شم٤مم

قمـ ـمريؼ . واٟمِمٖم٤مل يمؾ ُمٜمٝمؿ سمحراؾم٦م ُمّم٤محلف, وقمجز ىم٤مدهت٤م, سمسب٥م شمِمت٧م  اًم٘مقى اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

سمحٞم٨م أٟمف مل يٙمـ ٕهؾ اجلبؾ أي ؾمٜمد . سمؾ واًمتح٤مًمػ ُمع اًمٕمدو ذد ُمٜم٤مومس أو ظمّمؿ ُمسٚمؿ, اعمس٤معم٦م واعمٝم٤مدٟم٦م

ويٗمرض ؾمٚمٓمتف اعمب٤مذة ُمـ احلّمقن واًم٘مالع اًمتل . ذم طملم أ ن اًمٕمدو يم٤من ُيس٤ميمٜمٝمؿ ذم أرضٝمؿ. ظم٤مرضمل

وذم فمؾ اًم٘مالع هذه اًمنموط مل يٙمـ ذم وؾمٕمٝمؿ . ًمتٙمقن سمٛمث٤مسم٦م ُٟم٘م٤مط ؾمٞمٓمرة, ؿم٤مده٤م ذم خمتٚمػ أٟمح٤مء اجلبؾ

سمحٞم٨م يٛمٚمٙمٝمؿ قمٛمٚمٞم٤ًم ُم٤مًمؽ , اًمذي ومرض قمٚمٞمٝمؿ وضع قمبٞمدإرض. همػم آؾمتٙم٤مٟم٦م واخلْمقع ًمٚمٛمحتؾ

 .سمام يٕمقد قمٚمٞمف هق سم٤مًمٜمٗمع, ظمّمقص٤ًم ذم اؾمتثامر ظمػمات إرض. ويقضمٝمٝمؿ ذم ُمّم٤محلف يمٞمػ يِم٤مء. إرض

سمحٞم٨م أٟمف يم٤من . أٟمف ذم وضع يمٝمذا وم٢من اإلٟمس٤من اًمٕم٤مُمكم يم٤من ذم طم٤مًم٦م اؾمتالب ُمٕمٜمقي يم٤مُمؾ, وهمٜمٌل قمـ اًمبٞم٤من

وُمع ذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ٟمالطمظ أٟمف طم٤مومظ قمغم ذاشمٞمتف حم٤مومٔم٦م . ُم٘مٓمققم٤ًم قمـ يم٤موم٦م اعمّم٤مدر اًمث٘م٤مومٞم٦م اعمٜم٤مؾمب٦م هلقيتف اخل٤مص٦م

اُمت٤مز سمٜمٝمْم٦م ومٙمري٦م ه٤مئٚم٦م وقمجٞمب٦م . ضمديد يٜمٝمض (ضمبؾ قم٤مُمؾ)سمحٞم٨م أٟمف ُم٤م اٟمجغم آطمتالل طمتك رأيٜم٤م . شم٤مُم٦م

وُمع ذًمؽ وم٢مٟمف مل . ويٕمرومٝم٤م إمج٤مًٓ اًم٘م٤ميص واًمداين. هل شمٚمؽ اًمتل دظمؾ  ٤م اًمت٤مريخ ُمـ أوؾمع أسمقايف. ذم آن ُمٕم٤مً 

 ومٙم٠من ُمدة آطمتالل . دمِر طمتك أن حم٤موًم٦م ضمدي٦م ًمدراؾمتٝم٤م دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م واومٞم٦م
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مم٤م يؽميمف شمقاصؾ مم٤مصمؾ . مل شمؽمك ومٞمف أدٟمك أصمر, اًمٓمقيٚم٦م يم٤مٟم٧م جمرد مجٚم٦م ُمٕمؽمض٦م  ٓ ُمٕمٜمك هل٤م ذم اًمت٤مريخ اًمٕم٤مُمكم

ومٛمٜمحتٝم٤م , وشمٚمؽ أُم٤مرة همػم ظمٗمٞم٦م قمغم اًم٘مقة اهل٤مئٚم٦م اًمتل متتٕم٧م  ٤م اًمث٘م٤موم٦م اعمحٚمٞم٦م اخل٤مص٦م.سملم هم٤مًم٥م وُمٖمٚمقب

 .شمٚمؽ اًم٘مقة ٓقمجٞمب٦م قمغم اًمّمٛمقد

(4) 

إسم٤من اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ُمراطمؾ , قمـ اجلٝم٤مد (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ًمٕمٙمس إؾمب٤مب اًمتل قمرضٜم٤مه٤م ًم٘مٕمقد أهؾ 

 .وم٢من اعمرطمٚمتلم إومم واًمث٤مًمث٦م طمٗمٚمت٤م سم٠مقمامل ضمٝم٤مدي٦م ُمِمٝمقدة هلؿ, آطمتالل

ُمـ أن , (صقر)أقمٜمل ُمديٜم٦م , ذم اعمرطمٚم٦م إومم شمريمزت شمٚمؽ إقمامل قمغم اًمدوم٤مع قمـ طم٤مرضة اجلبؾ اًمٙمؼمى

اًمتل  يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مك اًمسٞم٤مؾمٞم٦م , وذًمؽ ذم فمؾ طم٤مًم٦م اإلطمب٤مط اًمت٤مم اًمِمبٞمف سم٤مًمِمٚمؾ. شمس٘مط سمٞمد اإلومرٟم٩م

, سمٕمد أن ٟمجح٧م احلٛمٚم٦ماًمّمٚمٞمبٞم٦م ذم إومم ذم اظمؽماىمف واًمقصقل إمم ىمٚمبف. واًمٕمسٙمري٦م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل

إُمر اًمذي يمِمػ يمؿ يم٤من قم٤ممل . وشمرشمٙم٥م ومٞمٝم٤م واطمدة ُمـ أسمِمع اعمج٤مزر ذم اًمت٤مريخ (اًم٘مدس)ًمتحتؾ ُمديٜم٦م 

 .اإلؾمالم هِّم٤ًم قم٤مضمزًا ٓ طمقل ًمف وٓ ىمقة

ذم ؾمبٞمؾ اًمدوم٤مع قمـ , سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم ىمقة إقمداء, أن يٜمٔمٛمقا ـم٤مىمتٝمؿ اًمْمئٞمٚم٦م (ضمبؾ قم٤مُمؾ)مل يٙمـ ذم وؾمع أسمٜم٤مء 

واحلؼ أن اًمٗمْمؾ ذم صٛمقد اعمديٜم٦م زه٤مء رسمع اًم٘مرن يرضمع اًمٗمْمؾ ومٞمف أوًٓ إمم . طمْم٤مرهتؿ ًمقٓ ؾمٜمد ظم٤مرضمل

وصم٤مٟمٞم٤ًم إمم ُم٤م يم٤مٟمقا . اؾمتامشم٦م أهٚمٝم٤م ذم اًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م سمٙمؾ ُم٤م وصٚم٧م إًمٞمٝمؿ أيدهيؿ ُمـ أدوات ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وقمسٙمري٦م

وصم٤مًمث٤ًم إمم ٓدقمؿ اًمذي شمقٓه سم٤مًمتٜمسٞمؼ سمٞمٜمٝمام رضمالن . يتٚمّ٘مقٟمف ُمـ قمقن ُمب٤مذ ُمـ إظمقاهنؿ أسمٜم٤مء اضمبؾ ذم اعمٚمامت

وزير اخلٚمٞمٗم٦م اًمٗم٤مـمٛمل احل٤ميمؿ , مه٤م إومْمؾ سمـ أُمػم اجلٞمقش. ُمـ أٟمٞمبؾ َُمـ قمرومٝمؿ شم٤مريخ شمٚمؽ آي٤مم اًمٕمّمٞمب٦م

 وفمٝمػم اًمديـ ـمٖمتٙملم سمـ سمقري أُمػم, سم٠مُمر اهلل
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وقمجز , إٓ سمٕمد ُم٘متؾ اًمقزير إومْمؾ, مل شمس٘مط أظمػمًا سمٕمد ذًمؽ اًمّمٛمقد اًمٓمقيؾ (صقر)واحلؼ أن . (دُمِمؼ)

حت٤مًمٗم٤ًم ُمقضّمٝم٤ًم إمم إظمْم٤مع , ُمـ حمٚمٞم٦م وهم٤مزي٦م, ذم وضمف حت٤مًمػ يم٤موم٦م اًم٘مقى اًمّمٚمٞمبٞم٦م. ـمٖمتٙملم وطمده قمـ مح٤ميتٝم٤م

 .واطمتالل اعمديٜم٦م سم٤مًمذات

 

(5) 

وسمتقطّمد , يم٤من ُمنموـم٠م سم٘مٞم٤مم ضمبٝم٦م إؾمالُمٞم٦م ُمؽماص٦م, ذم ُمٞمدان اجلٝم٤مد (ضمبؾ قم٤مُمؾ)ًمٙمـ اًمؼموز إيمؼم ٕسمٜم٤مء 

طمٞم٨م . إُمر اًمذي حت٘مؼ قمغم يد صالح اًمديـ. اًم٘مقى اإلؾمالُمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم وادم٤مهٝم٤م سمٙمّٚمٝم٤م ٟمحق ُم٘م٤مرقم٦م اعمحتٚملم

واًمث٤مسم٧م أهنؿ اؿمؽميمقا ذم ُمٕمريم٦م . اٟمدجمقا اٟمدُم٤مضم٤ًم يم٤مُماًل ذم اعمجٛمققم٤مت اعم٘م٤مشمٚم٦م اًمتل اضمتٛمٕم٧م ُمـ طمقًمف

ويم٤من ىم٤مئدهؿ ـمٞمٚم٦م ُم٤مسم٘مل . صمؿ ُمـ سمٕمده٤م ذم يم٤موم٦م اعمٕم٤مرك اًمتل ظم٤مضٕمٝم٤م اعمٕمسٙمر اإلؾمالُمل. اًمٗم٤مصٚم٦م (طمٓملم)

اًمذي ايمتس٥م . إُمػم طمس٤مم اًمديـ سمِم٤مرة اًمٕم٤مُمكم, أطمد أسمٓم٤مل اجلٝم٤مد ذم شمٚمؽ إي٤مم, ُمـ أي٤مم صالح اًمديـ

, سمحٞم٨م أٟمف اقمتؼم أقمغم إُمراء ؿم٠مٟم٤مً . آٟمذاك ُمقىمٕم٤ًم ه٤مُم٤ًم ضمدًا ًمدوره ودور قمسٙمره اعمتٛمٞمز ذم أقمامل اجلٝم٤مد

وذًمؽ سمسب٥م اًمٜمزاع اعم٘مٞمؿ اًمذي . ًمٙمـ إُمقر شمٖمػّمت يمثػمًا ُمـ سمٕمده. واعم٘مّدم قمغم يم٤موم٦م أُمراء صالح اًمديـ

 .ويم٤من إُمػم طمس٤مم اًمديـ أطمد ضح٤مي٤م ذًمؽ اًمٜمزاع. ٟمِم٥م سملم أسمٜم٤مء اًمبٞم٧م إيقيب قمغم اعُمٚمؽ

شمٕمتٞماًم همػم . وم٢من دورهؿ ضمرى ـمٛمسف واًمتٕمتٞمؿ قمٚمٞمف, ُمـ أصمر يمبػم ذم اجلٝم٤مد (ضمبؾ قم٤مُمؾ)وقمغم ُم٤م يم٤من ٕهؾ 

وًمٙمـ ُمـ اًمث٤مسم٧م أن سمٕمض أظمر . ارشمٙمبف اًمت٠مريخ اًمرؾمٛمل اًمسٚمٓمقي سمحٙمؿ ىمّمقره اعمٜمٝمجل, ُم٘مّمقد طمٞمٜم٤مً 

واحل٘مٞم٘م٦م أن ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ صٜمقا ضمٝم٤مدهؿ هق ٟمتٞمج٦م ًمبح٨م دائ٥م اؾمتٛمر ًمسٜمقات ذم خمتٚمػ . يم٤من ُم٘مّمقداً 

ٓ ؿمؽ قمٜمدٟم٤م . سمحٞم٨م وصٚمٜم٤م إمم شمريمٞم٥م رء مم٤م أهمٗمٚمف اًمت٤مريخ. اسمتٖم٤مء مجع اعمٕمٚمقُم٤مت واعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م. اعمّم٤مدر

 .أٟمف ىمٚمٞمؾ ُمـ يمثػم
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وم٘مد ارشُمٙم٥م اومؽماءات يمثػمة ٟم٤مًم٧م ُمـ ـمٝم٤مرة اًمت٤مريخ ااًمٕم٤مُمكم  إسم٤من شمٚمؽ اًمٗمؽمة , إمم ضمٜم٥م ذًمؽ اًمتٕمتٞمؿ

ذم وضمف اًم٘مقى , سم٤مخلٞم٤مٟم٦م واًمتح٤مًمػ ُمع اًمٕمدو (ضمبؾ قم٤مُمؾ)وصٚم٧م إمم طمد شمقضمٞمف اهت٤مُم٤مت إمم أهؾ . اًمٕمّمبٞم٦م

ٟم٘مدٟم٤م ٟمّمقصٝمؿ وسمّٞمٜم٤م ُمقضع . وسم٤مًمتتّبع شمبلّم ًمٜم٤م أن ذًمؽ اًمبٝمت٤من هق ُمـ صٜمع ُم١مرظمل ُمٕمرووملم. اإلؾمالُمٞم٦م

 .اًمْمالل ومٞمٝم٤م وأؾمب٤مسمف

 

______________________________ 
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  بت ادراجع

 

ـام أكـا مل . معتؿديـ أصفر ما ُيعرف بف ادمفػ مـ فؼب أو ــقة وإال ؾاالشؿ. وهل مـسقؿة ظذ أشامء ادمفػغ

 كلخذ يف افـسؼ فػظل أب وابـ

 :قمكم سمـ حمٛمد اًمِمٞمب٤مين, إسمـ إصمػم*

 .م1386/1966سمػموت . ط. اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ-  

 :حمٛمد سمـ أمحد, إسمـ إي٤مس*

 .م1962/ 1383اًم٘م٤مهرة . ط. سمدائع اًمزهقر ذم وىم٤مئع اًمدهقر- 

 :حمٛمد سمـ احلسـ, احلر اًمٕم٤مُمكم*

 .م1385/1965سمٖمداد . ط. أُمؾ أُمؾ ذم قمٚمامء ضمبؾ قم٤مُمؾ- 

 :حمٛمد سمـ أمحد اًمٙمت٤مين, اسمـ ضُمبػم*

 /.1388/1968سمػموت . ط .اًمرطمٚم٦م- 

 :ضمٕمٗمر اعمٝم٤مضمر*

 .م1413/1992سمػموت . ط. اًمت٠مؾمٞمس ًمت٤مريخ اًمِمٞمٕم٦م ذم ًمبٜم٤من وؾمقري٦م- 

 .م1410/1989سمػموت . ط. اهلجرة اًمٕم٤مُمٚمٞم٦م إمم إيران ذم اًمٕمٍم اًمّمٗمقي- 

 :يقؾمٗمبـ ىمزأوهمكم, اسمـ اجلقزي*
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 .م1985/ 1405سمػموت . ط. ُمرآة اًمزُم٤من ذم شم٤مريخ إقمٞم٤من-

 :أمحد إرسمكم, اسمـ ظمّٚمٙم٤من*

 .ٓت, ُمٍم. ط. وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟمب٤مء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من- 

 :حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن, اًمذهبل*

 .م1409/1989سمػموت . ط. شم٤مريخ اإلؾمالم ووومٞم٤مت اعمِم٤مهػم وإقمالم- 

 .1402/1982سمػموت . ط. ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء- 

 :حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ, اًمسخ٤موي*

 .ٓت, دار احلٞم٤مة, سمػموت. ط. اًمْمقء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع- 

 :ؾمٕمٞمد قمبداًمٗمت٤مح قم٤مؿمقر* 

 .م1963اًم٘م٤مهرة . ط.احلريم٦م اًمّمٚمٞمبٞم٦م- 

 :أسمق ؿم٤مُم٦م اعم٘مدد*

 .ٓت, دار اجلبؾ, سمػموت. ط. اًمروضتلم- 

 : ٤مء اًمديـ, إسمـ ؿمداد*

 .م1964اًم٘م٤مهرة . ط. واعمح٤مؾمـ اًمٞمقؾمٗمٞم٦ماعمقادر اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م-

 :حمٛمد سمـ أيب ـم٤مًم٥م إٟمّم٤مري اًمدُمِم٘مل, ؿمٞمخ اًمرسمقة*

 .م1988/ 1408سمػموت . ط. ٟمخب٦م اًمدهر ذم قمج٤مئ٥م اًمؼم واًمبحر- 

 :اسمراهٞمؿ قمكم, ـمرظم٤من*

 اًم٘م٤مهرة. ط. اًمٜمٔمؿ اإلىمٓم٤مقمٞم٦م ذم اذق إوؾمط ذم اًمٕمّمقر اًمقؾمٓمك- 
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 .م1968/ 1388 

 :ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد, اسمـ ـمقق*

 .م2000دُمِمؼ . ط. حت٘مٞمؼ ضمٕمٗمر اعمٝم٤مضمر. اًمتٕمٚمٞمؼ- 

 :حمل اًمديـ, اسمـ قمبد اًمٔم٤مهر*

 .م1961اًم٘م٤مهرة . ط. شمنميػ إي٤مم واًمٕمّمقر ذم ؾمػمة اعمٚمؽ اعمٜمّمقر- 

 :قمامد اًمديـ إصٗمٝم٤مين*

 .ٓت. ُمٍم حت٘مٞمؼ حمٛمد صبح. ط. اًمٗمٞمح اًم٘مّز ذم اًمٗمتح اىمدد- 

 :سمدر اًمديـ حمٛمقد, اًمٕمٞمٜمل*

 .م1407/1987اًم٘م٤مهرة . ط. قم٘مد اجلامن وشم٤مريخ أهؾ اًمزُم٤من- 

 أسمق اًمٗمدا*

 اعمختٍم ذم شم٤مريخ أومراد اًمبنم- 

 :ومقؿمٞمف اًمِم٤مرشمري*

 .ٓت, دار اًمنموق, سمػموت . ط. شمرمج٦م زي٤مد اًمٕمسكم. شم٤مريخ احلٛمٚم٦م إمم اًم٘مدس- 

 :أسمق يٕمغم محزة, اسمـ اًم٘مالٟمز* 

 .ٓت, سمػموت. ط.ذيؾ شم٤مريخ دُمِمؼ- 

 :أمحد سمـ قمكم, اًم٘مٚم٘مِمٜمدي*

, اعم١مؾمس٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م واًمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم, ُمٍم. ط. صبح إقمِمك ذم صٜم٤مقم٦م اإلٟمِم٤م- 

 .ٓت
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 :أسمق اعمح٤مؾمـ اسمـ شمٖمري سمردي*

اعم١مؾمس٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م واًمٓمب٤مقم٦م , ُمٍم.. ط, اًمٜمجقم اًمزاهرة ذم ُمٚمقك ُمٍم واًم٘م٤مهرة- 

 .ٓت, واًمٜمنم

 :حمسـ إُملم*

 .م1403/1983سمػموت . ط. ظمٓمط ضمبؾ قم٤مُمؾ- 

 :حمٛمد شم٘مل اًمٗم٘مٞمف*

 .م1986/ 1406سمػموت . ط. ضمبؾ قم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ- 

 :حمٛمد قمكم ُمٙمل*

 .م1974سمػموت . ط. ًمبٜم٤من ُمـ اًمٗمتح اًمٕمريب طمتك اًمٗمتح اًمٕمثامين- 

 :حمٛمد يمرد قمكم*

 .م1389:1969سمػموت . ط,ظمٓمط اًمِم٤مم- 

 :شم٘مل اًمديـ أمحد, اعم٘مريزي*

 .م1970اًم٘م٤مهرة . ط.يمت٤مب اًمسٚمقك ذم ُمٕمروم٦م اعمٚمقك- 

 :ُمٞمخ٤مئٞمؾ زاسمقرا*

 .م1986دار اًمت٘مّدم , ُمقؾمٙمق. ط. اًمّمٚمٞمبٞمقن ذم اًمنمق- 

 :قمبد اًم٘م٤مدريـ حمٛمد, اًمٜمٕمٞمٛمل*

 .1367دُمِمؼ . ط.اًمدارس ذم شم٤مٓيخ اعمدارس- 

 :مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل, إسمـ واصؾ*

 .م1977اًم٘م٤مهرة . ط. ُُمٗمّرج اًمٙمروب ذم أظمب٤مر سمٜمل أيقب- 
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كشاف عاو 

 
أشخاطاًا ٔتهذاَاًا ٔفشقاًا ٔقثائم ٔجًاعاخ , نلعالو عًٕياًا 

ٔقذ اعرًذَا في انُسق أشٓش يا يُعشف تّ . ٔيعانى جغشافيح

ًّى يٍ كُيح أٔ نقة أٔ َسثح ًُس ٔإال فاالسى اٌ كاٌ أشٓش يا . ان

. َأخز في انُسق تأنفاظ أب ٔإتٍ ٔنى. يُعشف تّ
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 (أ)

 .69: آؾمٞم٦م اًمقؾمٓمك- 

 .28: اخلٚمٞمٗم٦م اًمٗم٤مـمٛمل, أُمر سم٠مطمٙم٤مم اهلل- 

 .32: إسمراهٞمؿ قمكم ـمرظم٤من- 

, 113, 112, 111, 111, 74, 66, 29, 25, 25, 22, 14, 13: قمز اًمديـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمٞمب٤مين. اسمـ إصمػم- 

115 ,116. 

 .41: أظمقّي٦م اًم٘مديس يقطمٜم٤م- 

 , 85, 54, 53, 36, 8: (وادي إردن: اٟمٔمر أيْم٤مً )إردن - 

 .83, 43, 6 (ؿم٘مٞمػ أرٟمقن: اٟمٔمر أيْم٤مً ), طمّمـ, أرٟمقن- 

 .9: أؾم٤مُم٤مة سمـ ُمٜم٘مذ- 

 .196, 103, 62, 53, 41: اإلؾمبت٤مري٦م- 

 .62: (ص٤مطم٥م دُمِمؼ)إؾمامقمٞمؾ سمـ إومْمؾ سمـ صالح اًمديـ إيقيب - 

 .93: إؾمامقمٞمؾ سمـ احلسلم اًمٕمقدي اجلّزيٜمل- 

 .114, 113: إذا سمـ اًمٕم٤مدل إيقيب- 

 .ورد يمثػمًا ضمداً : اإلومرٟم٩م- 

 .121, 120, 75, 75, 28, 27, 26: إومْمؾ اسمـ أُمػم اجلٞمقش اًمٗم٤مـمٛمل- 

 .116, 100, 75, 75, 73, 68, 59, 58, 45: إومْمؾ ٟمقر اًمديـ قمكم سمـ صالح اًمديـ إيقيب- 
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 .89:إعم٤من- 

 .86: إٟمٙمٚمؽما- 

 .23: اًمب٤مسم٤م, أٟمقؾمٜم٧م اًمث٤مين- 

 .105, 32: أوروسم٦م- 

 .32: اًمب٤مسم٤م, أوروسم٤من اًمث٤مين- 

 .43: أوٟمٗمري دي شمقرون- 

 .7: إيران- 

 (ب)

 .48: سم٤مشمقًمٞمف- 

 .40: سم٤مريش- 

 .53: سم٤مًمٞم٤من اًمث٤مين دي أسمٚملم- 

 .107, 106, 106, 103, 103, 100, 77, 76, 75, 74, 73, 70, 67, 57, 36, 33, 29, 26: طمّمـ, سم٤مٟمٞم٤مس - 

 .53: سمٕمٚمبؽ- 

 .93, 89: سمٖمداد- 

 .79, 79, 78: سمالد سمِم٤مرة- 

 .62:سمالد اًمس٤مطمؾ- 

 .57, 49, 49: سمالد صقر- 

 ,.54, 53, 53, 28, 26, 24, 22: اعمٚمؽ, اًمث٤مين (سمٖمدويـ)سمٚمدويـ - 

 .28, 28, 13: اًمبٜم٤مدىم٦م- 

 .28, 13: اًمٞمٜمدىمٞم٦م- 

 .73, 71, 66:  ٤مء اًمديـ سمـ ؿمداد- 
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 .26: شم٤مج اعمٚمقك, سمقري سمـ ـمٖمتٙملم-

 .23, 23: (سمٜمق سمقري)اًمبقريقن - 

 .40: طمّمـ, سمقومقر- 

 .99, 62, 45, 43: اًمسٚمٓم٤من, سمٞمؼمس اًمبٜمدىمداري- 

 .110. 60: سمٞم٧م حلؿ- 

 .115, 113, 110, 110, 89, 36, 36, 20, 13: (اًم٘مدس: اٟمٔمر أيْم٤مً )اًمبٞم٧م اعم٘مدد , سمٞم٧م اعم٘مدس - 

 .53: اسمـ سمػمزان- 

 .73, 59, 19, 19: سمػموت- 

 (ت)

 .77: ضمبؾ, شمبٜملم- 

, 73, 62, 62, 60, 60, 59, 57, 56, 55, 47, 45, 44, 42, 40, 38, 36, 36, 36, 35, 33, 31, 22, 22, 21: ىمٚمٕم٦م, شمبٜملم- 

73 ,74 ,74 ,76 ,77 ,100 ,108 ,109 ,110 ,118. 

 .105: اًمؽمك- 

 .46, 22: شمؾ اعمٕمِمقق, شمؾ اعمٕمِمقىم٦م- 

 .20: إُمػم, شمٜمٙمرد اًمٜمقرُم٤مين- 

 .83, 40: طمّمـ, شمػمون- 

 .54: شمٞمامء-  

 (ج)

 .88,88: اجل٤مؾمقس- 

 .83: ضمب٤مل صٞمدا- 
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 .ورد يمثػمًا ضمداً : ضمبؾ قم٤مُمؾ-

 .85, 83, 44: ضمبؾ ًمبٜم٤من- 

 .59: ضمبٚم٦م- 

 .46: ضمبؾ ُم٤مرون- 

 .109, 108, 108, 58, 41, 39, 38, 37, 36, 36, 36, 35, 33, 9: حمٛمد سمـ أمحد اًمٙمٜم٤مين, اسمـ ضمبػم- 

 .53, 52: ضمبٞمؾ- 

 .85: اجلرديقن- 

 .228, 94- 81, 44: ضمزيـ- 

 .83, 62, 54, 36, 23, 20, 15: اجلٚمٞمؾ- 

 .53, 53: ضمٜملم- 

 .20: ضمقدومري سمقايقن- 

 .91, 89, 88,89: أسمق اعمٔمّٗمر, اسمـ اجلقزي- 

 .103, 103, 36: اجلقٓن- 

 .48: ضمقي٤م- 

 (ح)

 .8: حمٛمد سمـ احلسـ, احلر اًمٕم٤مُمكم- 

 .121, 105, 101, 100, 100, 100, 91, 80-65, 60, 59, 45, 11: إُمػم, طمس٤مم اًمديـ سمِم٤مرة اًمٕم٤مُمكم- 

 .46: طمّمـ أيب احلسـ- 

 .121, 72, 71, 71, 71, 70, 60, 55, 55, 54, 44: ُمقىمٕم٦م, طمٓملم- 

 .116, 104, 93, 85, 71, 70: طمٚم٥م- 
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 .93: احلٚم٦م-

 .40: احلّٚمقؾمٞم٦م- 

 .43, 43: ؾمٝمؾ, احلقًم٦م- 

 .48: طمٜمقيف- 

 (خ)

 .83: ظمط اًمس٤مطمؾ- 

 .116: أمحد, اسمـ ظمّٚمٙم٤من- 

 (د)

 .47: ُمٚمٙم٦م صقر, دام ُمراري٧م سمـ ؾمػم هٜمري- 

 .106, 103, 53, 53, 44: اًمداوي٦م- 

 .41, 41: دردهمّٞم٤م- 

, 104, 104, 88, 75, 75, 71, 70, 62, 57, 54, 54, 53, 53, 45, 44, 43, 43, 42, 36, 29, 27, 24, 23: دُمِمؼ- 

104 ,108 ,116 .

. 45, 40: دوسمٞمف- 

 .69: دي٤مر سمٙمر- 

 .46: دير يمٞمٗم٤م- 

 (ذ)

 .105, 77: حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن, اًمذهبل
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 (ر)

 .46: رأس اًمبٞم٤مض٦م-

 .103: رأس اعم٤مء- 

 .84: اًمراومْم٦م- 

 48: رؿمٙم٤مٟمٞم٦م- 

 .53, 53: اًمرُمٚم٦م- 

 .113: روُم٤م- 

 .53 (أرٟم٤مط)ريٜمقًمد دي ؿم٤مشمٞمقن - 

 (س)

 .113, 32: ؾمٕمٞمد قمبد اًمٗمت٤مح قم٤مؿمقر- 

 .52: اًمسالضم٘م٦م- 

 .78: اًمسٚمٓم٤من, ؾمٚمٞمؿ إول اًمٕمثامين- 

 .116: ؾمٛمسٞم٤مط- 

 .41: ؾمٜمجقان- 

 .53: ؾمٝمؾ اًمب٘م٤مع- 

 .86: ؾمٝمؾ اعم٠مذٟم٦م- 

 .57, 54, 52, 43: ؾمٝمؾ ُمرضمٕمٞمقن- 

 .58: ؾمقري٦م- 

 .69, 28: ؾمٞمٜم٤مء- 
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 (ش)

 .113, 113, 112, 110, 93, 89, 85, 85, 85, 78, 76, 69, 67, 58, 57, 55, 35, 23, 15: اًمِم٤مم-

 .86, 84, 66: ؿمٝم٤مب اًمديـ اعم٘مدد, أسمق ؿم٤مُم٦م- 

 .41: اًمِمبٓمّٚمٞمٚم٦م- 

 .75: ومخر اًمديـ اًمّمالطمل (ضمٝم٤مريمس)ذيمس - 

 .45, 40: ؿم٘مراء- 

 .76, 62, 62, 62, 56, 55, 54, 44, 43:(أرٟمقن: اٟمٔمر أيْم٤مً )ؿم٘مٞمػ أرٟمقن- 

 .44: (أرٟمقن: اٟمٔمر أيْم٤مً )ؿم٘مٞمػ أرٟمقن- 

 .40: ؿمٚمٕمبقن- 

 .46: طمّمـ, ؿمٛمع- 

. 94, 87: حمٛمد سمـ ُمٙمل اجلزيٜمل, اًمِمٝمٞمد إول- 

. 85: اًمِمقا- 

 .85: ؿمقا اخلّروب- 

 .85:ؿمقا اخلٞمٓمل- 

 .85: ؿمقا اًمِمقُمر- 

 .85: ؿمقا اًمٕمدد- 
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 .85, 84: ؿمقا اعمٞم٤مذٟم٦م-

 .85, 84: حمٛمد سمـ أيب ـم٤مًم٥م إٟمّم٤مري اًمدُمِم٘مل: ؿمٞمخ اًمرسمقة- 

 .73: ؿمٞمزر- 

 .107, 105, 104, 93, 93, 93, 37: اًمِمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م, اًمِمٞمٕم٦م- 

 (ص)

 .45: اعمٚمؽ, اًمّم٤مًمح إؾمامقمٞمؾ إيقيب- 

 .55: اًمٍمومٜمد- 

 .41: سيٗم٤م- 

 .62: صٗمد- 

 .101: ظمٚمٞمؾ سمـ أيبؽ: اًمّمٗمدي- 

, 71, 70, 69, 68, 68, 67, 66, 66, 59, 58, 55, 55, 54, 53, 53, 52, 52, 48, 45, 44, 42, 31: صالح اًمديـ إيقيب- 

72 ,73 ,73 ,75 ,75 ,76 ,77 ,100 ,101 ,105 ,113 ,121. 

 .وردت يمثػمًا ضمداً : اًمّمٚمٞمبٞمقن- 

 .73: صٝمٞمقن- 

, 37,, 33, 31, 29, 29, 29, 28, 27, 27, 27, 26, 26, 26, 25, 24, 24, 21, 22, 22, 22, 21, 19, 13, 13: صقر- 

41 ,42 ,44 ,45 ,46 ,46 ,48 ,48 ,48 ,55 ,56 ,57 ,57 ,57 ,59 ,59 ,62 ,62 ,72 ,73 ,73, 
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 77 ,100 ,110 ,111 ,112 ,112 ,118 ,120 ,121., 

 .112, 110, 89, 89, 88, 88, 72, 60, 60, 55, 47, 36, 25: صٞمدا- 

 (ض)

 .85: اًمْمٜمٞم٦م- 

 .116, 75: ضٞم٤مء اًمديـ اسمـ إصمػم- 

 (ط)

 .84, 62, 53, 53, 44, 22, 20, 22, 20, 20, 15, 15: ـمؼمي٦م- 

 .93, 53, 47, 25, 23, 19: ـمراسمٚمس- 

 .121, 120, 104, 30, 29, 29, 29, 28, 28, 27, 26, 26, 24: فمٝمػم اًمديـ, ـُمٖمتٙملم سمـ سمقري- 

 .40: ـمٚمقؾم٦م- 

 .89, 89: ضمبؾ, اًمٓمقر- 

 .91, 90, 89, 88: ىمٚمٕم٦م, اًمٓمقر- 

 .77:ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد, اسمـ ـمقق- 

 .66: حمل اًمديـ سمـ محٞمدة احلٚمبل,  اسمـ أيب  ـمل- 

 .48: ـمػم دسّم٤م- 

 (ظ)

 .116, 75, 71, 70: اًمٔم٤مهر سمـ صالح اًمديـ إيقيب- 
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 .85: اًمٔمٜمٞمقن-

 (ع)

 .113, 100, 100, 89, 75, 75, 75, 68, 45:  اعمٚمؽ, اًمٕم٤مدل إيقيب- 

 .48: قمّب٤م- 

 .105, 69, 7: اًمٕمراق- 

 .28: اًمٕمريش- 

 .74: اًمٕمزيز سمـ صالح اًمديـ إيقيب- 

 .113, 112, 109, 100, 89, 77, 72, 72, 71, 70, 67, 54, 48, 48, 36, 35, 33, 19: قمّٙم٤م- 

 .85: اًمٕمٚمقيقن- 

 .71, 70, 66: قمامد اًمديـ إصٗمٝم٤مين- 

 .110: سمدر اًمديـ حمٛمقد, اًمٕمٞمٜمل- 

 (ف)

 .27, 26, 24, 23, 23: اًمٗم٤مـمٛمٞمقن- 

 .69, 68: اسمـ ومتحقن- 

 .40: قمامد اًمديـ اؾمامقمٞمؾ, أسمق اًمٗمداء- 

 .73, 32: ومرٟمس٤م- 
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 .54, 54, 53: ومّروخ  ؿم٤مه  إيقيب-

 .40: ومرون- 

 .115, 114, 113, 112, 112, 111, 110, 110, 73, 62, 61, 60, 45 (آٟمؼمور)آُمؼماـمقر , ومريدريؽ إعم٤مين- 

 .40: اسمـ ومْمؾ اهلل اًمٕمٛمري- 

 .36, 36, 28, 23, 20, 20, 15, 15, 8: ومٚمسٓملم- 

 .32, 22, 14: ومقؿمٞمف اًمِم٤مرشمري- 

 .(ق)

 .77: ىم٤مٟم٤م- 

 .26: اًم٘م٤مهرة- 

, 33, 32, 32, 29, 28, 24, 23, 22, 21, 21, 20, 20, 19, 19, 19, 15, 15, 14, 14: (سمٞم٧م اعم٘مدس: اٟمٔمر أيْم٤مً ): اًم٘مدس-

42 ,47 ,53 ,53 ,55 ,55 ,59 ,60 ,61 ,61 ,62 ,84 ,100 ,105 ,113 ,114 ,118 ,120. 

 .75: ىمراضم٤م- 

 .112: طمّمـ, اًمُ٘مريـ-  

 .48: ىمْم٤مء صقر- 

 .106, 104, 104, 103, 25, 21: محزة سمـ أؾمد, اسمـ اًم٘مالٟمز-  

 .70: أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمكم, اًم٘مٚم٘مِمٜمدي - 

 .112: ىمٚمٕم٦م, :ىمٞمس٤مري٦م- 

 (ك)

 .115, 114, 113, 111, 110, 61, 61, 60, 45: اعمٚمؽ, اًمٙم٤مُمؾ سمـ اًمٕم٤مدل إيقيب- 
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 .53: يمرك اًمِمقسمؽ-

 .85: يمّسوان- 

 .32: يمٚمػم ُمقٟم٧م- 

 (ل)

 .59, 41: اًمالذىمٞم٦م- 

 .79: ًمبٜم٤من- 

 .79: ًمبٜم٤من اجلٜمقيب- 

 .54, 53: اًمٚمٞمٓم٤مين- 

 .89, دوق اًمٜمٛمس٤م, ًمٞمق سمقًمد اًمس٤مدس- 

 (م)

 .46: طمّمـ, ُم٤مرون- 

 .85: اعمت٤مورة- 

 .85: اعمت٤موًم٦م- 

 .29: أسمق اعمح٤مؾمـ اسمـ شمٖمري سمردي- 

 .68, 40: حمسـ إُملم- 

 .68: حمٛمد شم٘مل اًمٗم٘مٞمف- 

 .107, 104, 104: حمٛمد قمكم ُمٙمل- 

 .54: اعمديٜم٦م اعمٜمقرة- 

 .93: قمكم سمـ احلسلم, اعمرشم٣م- 
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 .78: ُمرج داسمؼ-

 .111, 15: اعمسجد إىمَم- 

 .28, 27, 26: (أُمػم صقر ُمـ ىمبؾ ـمٖمتٞمٙمـ سمـ سمقري)ُمسٕمقد - 

 .33: اعمسٞم٦م- 

 .110, 89: اعمسٞمح قمٚمبف اًمسالم- 

 .88: ُمِمٖمرة- 

 .58, 28, 28, 26: ُمٍم- 

 .77: ُمٕمريم٦م- 

 .114, 113, 75, 45: اعمٚمؽ, اعمٕمٔمؿ قمٞمسك إيقيب-

 .93: حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٜمٕمامن, اعمٗمٞمد- 

 .87: حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمبٜم٤ّمء, اعم٘مدد- 

 .114: اعم٘مريزي- 

 .54: ُمٙم٦م- 

 78: اعمامًمٞمؽ- 

 .57, 48, 47: اًمسٚمٓم٤من, اعمٜمّمقر ؾمٞمػ اًمديـ ومالوون- 

 .88, 88, 86, 85, 85, 84: اعمٞم٤مذٟم٦م- 

 .32: ُمٞمخ٤مئٞمؾ زاظم٤مروا- 

 (ن)

 .53, 53, 15, 15: ٟم٤مسمٚمس- 
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 .110, 60: اًمٜم٤مسة-

 .86, 54, 43: اًمٜمبٓمٞم٦م-  

 .40: اًمٜمح٤مرير- 

 .103: ٟمٍمة اًمديـ أُمػم ُمػمان- 

 .76: قمبد اًم٘م٤مدر, اًمٜمٕمٞمٛمل- 

 .48: اًمٜمّٗم٤مظمٞم٦م- 

 .107. 106, 104, 103, 52: ٟمقر اًمديـ حمٛمقد سمـ زٟمٙمل- 

 (ه)

 .7: اهلٜمد- 

 .89: هٜمٖم٤مري٤م-  

 .91, 89: اهلٜمٖم٤مريقن- 

 .(اوٟمٗمري دي ٟمقرون: اٟمٔمر): اهلٜمٖمري- 

 .91, 90, 89, 89, 88, 88: (أٟمدرو اًمث٤مين ُمٚمؽ هٜمٖم٤مري٤م)اهلٜمٙمري - 

 .77, 43:ضمبؾ , هقٟملم- 

 .76, 62, 57, 55, 44, 43, 40, 36, 35, 33, 33: ىمٚمٕم٦م, هقٟملم- 

 .77: ٟم٤مطمٞم٦م, هقٟملم- 

 .105: اهلٞم٤مـمٚم٦م- 

 (و)

 .118، 42، 39، 15، 15: (األردن: اكظر أيضاً )وادي اأردن - 
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 .74: ابـ واصؾ-

 .28، 13: وفقؿ دي بقرز- 

 (ي)

 .40: ي٤مرون- 

 .110, 36: ي٤موم٤م- 

 .41: اًم٘مديس, يقطمٜم٤م- 
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 ؾفرس ادقوقظات

  7...............................................................................................................  ادؼدمة 

 13 ................................................................................................................تقضئة

 62- 17 ..........................................................................االحالل ومراحؾف (افػصؾ األول)

 19............................................................................ (جبؾ ظامؾ)متك امتد االحتالل إػ  -1

 23...................................................................................ادرحؾة األوػ مـ االحتالل  -2

 31................................................................................................ادرحؾة افثاكقة  -3

 52................................................................................................ادرحؾة افثافثة  -4

طمس٤مم اًمديـ سمِم٤مرة اًمٕم٤مُمكم  (اًمٗمّمؾ اًمث٤مين)

 80 -63........................................................................... (جبؾ ظامؾ) أمر 

 94- 81.....................................................................األرض احلرة، جّزيـ  (افػصؾ افثافث)

 83..................................................................................................... (متفقد)

 84........................................................................... (ضمّزيـ)إصقل اًمسٙم٤مٟمٞم٦م ل  -1

 87............................................................................... ودوره٤م ذم اجلٝم٤مد (ضمّزيـ) -2

 93.................................................................................. سم٤مقمث٦م اًمٜمٝمْم٦م (ضمزيـ) -3
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 ذم اعمّم٤مدر (ضمبؾ قم٤مُمؾ)صقرة  (اًمٗمّمؾ اًمراسمع)

 116-  95..............................................................  اعمٕم٤مسة ًمٚمحريم٦م اًمّمٚمٞمبٞم٦م

 97.........................................................................................متٝمٞمد  

 اًمت٠مصمػمات اعمذهبٞم٦م وقمالىمتٝم٤م -1

 99........................................................ذم اعمّم٤مدر  (ضمبؾ قم٤مُمؾ)سمّمقرة 

 ُمراضمٕم٦م ٟم٘مدي٦م ًمٜمّمقص قمـ أهؾ -2

 102..........................................................حت٧م آطمتالل  (ضمبؾ قم٤مُمؾ) 

 117.................................................................................................. ظمالص٦م قم٤مُم٦م

 123................................................................................................... بت ادراجع 

 127....................................................................................................ـشاف ظام 

 143.............................................................................................ؾفرس ادقوقظات 
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