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 *** 

مهمًّا  ن  كون  ربيًًّّا  نف رًّ ًّاًًًًًًّّّّّّا  نف فبرًًّّا   ر بفيًّ     

ال لم ي بفي  اللسًّ     ربفي  السسًّو فالرابارًّ   ام م ن م مسًّلم 

( من منالًّد  256الهنى فالثق ر . محمد ين إام رًّل البخ ًّي)ت:

مًّدكسًّ  )يخًّ ًّى(  إ ًّدى مًّد  )نفايوسًًًًّّّّقًّ  ( الناع ًّ  الًّن  رل  

 طبكق الحبكب.

( يإعلًّم )خبااًًًّّّ  ( ع امم  من  خب  248) طت ًّ  ل  اًًًّّّس  

ًّ الفًّم ال لمًًّّ  من ال با   ي ًّد ن  نرمًّل اًًًًّّّّسنات البحًّ  ال لم   

ال  ل   فن رز مشًًّّبفرم ال لم  س اًًّّق  رشًًّّب ر مم  ع ًًّّ    س  م  

صًًًًّّّّحًّح ام ًّ اكًّ  السبنكًّ  )من نمنًّ ًّاًًًًّّّّنو اا فاًًًًّّّّسسًّم فنكًّ مًّم(  

الت رلمًّ  فمق يل  ًّفاهت  ففقب  افصًًّّ و ناًًّّ  ًّد م  إف اًًّّ رب س ًّ 

م قدة الحرناات  مق ًًًّّّ ًّي  المنارًّد  تًًًّّّملت نالو  نا ًًًّّّب 

ال ًّ لم اساًًًًّّّّالم  س القب ًّن الثًّ ا فالثًّ لًّ  الهربكًّن  ايقًّدا  من 

ا يباداا  ففااط  فالبصبة  فالونر   فامشق   مو  فالمدكس   مبفًّم

ف مص  فالق  بة  فعًّسًًّّ ًّك   فرسًًّّقال   فخبااًًّّ    ف ًّسًًّّ ينًّ   

يًّ ب 
فرًّب ف ًّباة   اسعًّبا   فمًّبف   رًّباًًًًّّّّ   رًّلًّ   لًّم  ًّلًّر  ب  فاًًًّّّب ًًّّ   

 فالقدًّكر  موًّسم  فاا  الم  ًّف فال لن .  



ة في التاريخ أدقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ
   حراسة علمي

الق   -نفًّا مؤًّخ اساًًًّّّال  الي ب  س مناًًًّّّنرقم الق ًّكخًّ   

لًّ  لصًًًًّّّّ  ًّو   -فسًّ فو رًّهًّ  اًًًًًّّّّّب نرال  السبال  اًًًًًّّّّّبة فافًًّّ  مة صًًًًّّّّ 

ال لمًًًّّّ     المشًًًًّّّّبفس  فاًًًًّّّّبا عًًّّ بمًًّّ  طنكلًًّّ  يقزرًًًّّّ ت امفاًًًًًّّّّّ   

ال لم بًّ   مشًًًًّّّّدةم ي ماا  ال لم  فالسق بل الدعًّق  فالشًًًّّّخصًًًًّّّّ ت 

الق  فنصًًًًًّّّّّل لهًّ  س مشًًًًّّّّبفرًّم الحًّدكث  الس ًّر  فرملًّم المققن 

 البدك .

من   فسًًًًّّّّ ن  نلل طًّ لًّو من ن حًّ   ال ًّ لم اساًًًًّّّّالم  كقًّدب

لسًًًّّّم س رق يم جالر م  الصًًًّّّحًّحم  مسهم فلمًّيي السرًّو محمد ين 

ي )ت: ِيبب ب 
ق ب مبفًّن   خب   ( اليي اًًّّم  مسم الو320كناًًّّل ال ب

ِيب( عبل فر فم يأًّي  اًّسنات  إف تًّبس س عبا فم رلًّم اًّس    ب 
يمدكس  )رب

(  فًّفاي فالمًًّّي  خبف  مسهم نين 255( فا قه  مسًّم اًًًًّّّّسًّ  )253)

السسًًًًّّّّ  )ت: السسًًًًّّّّني)ت:295إاًًًًّّّّحًًّّ    (   311( فنين محمًًّّد 

فاًّب م  إ  ن  المح  ن الحدكثًّ   فمبارز القلق  فالسم س  لبت 

ب  
ِيبي رل  اًّبي من البفاك ت لم  افسًّمت ي لدع  فال ًّبط   ًّفاك  ال ب

فالقحبكًّ ت الق  ن با ًّ  ال بيبي رل   سًًًًّّّّخًّ  تًًًًًّّّّّخًّم امصًًًًّّّّلًًّّ    

 فف دا ام رم مسم  فرس كقم ال  بق  يأل  ظ الوق ب.

لم كبق من البفاة مطل  القب  الباي  اًًًًّّّّنى ال بيبي الًّيي 

 فمون من الحصنو رل   سخ  ناق في الخ ص .

يقدًّات خ ًّع  س  ًّبط  ص الوق ب ففحبكب افسًّم ال بيبي 

ا    نل ًّ هًّم   ًًّّل  ًّدكًّد من ال لمًّ   فطالب ال لم كقًّدرقن  إلًًّّم مرًّدام



ة في التاري أدق
ّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خحراسة علمي

كسًًًًّّّّقم ن  )الوقًّ ب(  فكحملن ًّم رسًّم إل  يلًّداأم. رًّ   نيبا فالمًًّّي 

فلًّ  الًّدر ًّ ت ال لمًًّّ  لاللًّ  اخقصًًًًّّّّنا يبفاكًّ  ال بيبي رن ناًًًًّّّّقًّ في  

ا   م:  البخًّ ًّي  اًّدفا نفابًّل فلًّ  امرناق القًّ امًّ    يبارًّ  فا قهًّ ام

(  فنين محمد 367نين إاًًًّّّح   إيبا ًّم ين ن مد المسًًًّّّقمل )ت:

)ت: الًّحًّمًّنكًّ   ن ًّمًًّّد  يًّن  اا  يًّن 381رًّبًًّّد  مًّحًّمًًّّد  الًّهًًًّّّثًّم  فنيًّن    )

شًًًًّّّّمًًًّّّهًّسًّ )ت: الًّوة الًّ ًّلًّمًًًًّّّّ   389الًّمًّوًّ   امفاًًًًًّّّّّ    فن ًّمًّ ًًّّت    )

رًّن   الًّوًّقًًّّ ب  مًّن  ًّمًًّّل  فنا   نفلًّق  نأًّم  الًّثًّاللًًّّ   الًّمًّقًًّّ يًّ ًًّّ  ماا  

 ناق ف م ال بيبي.  

ط ال ثاللًّ  أًّ كًّ  القب  الباي  س  شًًًًّّّّب الوقًّ ب فإاًًًًّّّّمًّ رًّم  شًًًًّّّّب

امرناق الق ام  يإاس ا م المب تب لل بيبي  رٌل س مدكسقم  فس لس ك  

فل  الدر  ت الما اًّة يسسخ البفاك ت الثالث س نًّ    الم منًّة   

فألق فلمًّي  بًّم   كقل  ب    رن ال بيبي   سًّم  ااًّمم نين فًّ ربد ين 

الثاللًًّّ   434ن مًًّّد الهبفي)ت: د  اماًًًًًّّّّّ فًًًّّّي  مًًّّة (  اًّفحًًّّل إل  

ل ًّفاكًّ  رًّل فا ًّد مسهم رن ال بيبي  رسًًًًّّّّم هًّ  فبًّ رًّم  من  ف صًًًًّّّّ 

منك    هبباة اًّس ) (  فمن 374(  فمن المسًّقمل  يبلخ اًّس )373الحة

ن اًّس ) ًِّه  م  شًِّ شًّمًّهس  يوة (  فبرزت مهمقم ال لمًّ  س  م  375الوة

ن بره   فمق ًّ   البفاك ت الثالث يدع  مقس  ًّ   ففدعًّقه   ف ًًًّّّبط  

ف ني رلمًّ هتًّ    فًّصًًًًّّّّد نيبا اخقالرًّ ت الثاللًّ  يفمًّز رًّ تًًًًّّّّل  

رادت ًّفاكقم ن  البفاك ت  فع مت رلًّه  ًّفاك  الصًًًّّّحًّح س الد ًّ    

فمألت نًّ    ال  لم اساًّالم  تًّهبةم ف ناةم فاع م  ففس رر رلًّه  
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-( 852 ًّل  دكد من القالمًّي  فاعقصًّب اين  حب ال سًّقالا)ت:

رل    - الشًًًّّّبف  ت المناًًًّّّنرًّ  رل   ص البخ ًّي  و نرربصًًًّّّ

ملت  نل  هه  س تًًّّب م  ففدار  إلًّه  ن ل المشًًّّب  فالمابب  رحة

من فاًًّّط  اًًًّّّ  إل  نع صًًّّ  يالا ام دلر س ابب نفًّفي  ينااًًّّط   

الًّبًًّّ  ًّ )ت: الًّنلًًًًّّّّد  الشًًًًّّّّهًًًّّّب  474نيًّ   الًّهًّبفي  فًّ  نيًّ   فًّلًّمًًًًّّّّي    )

منل ق  يأرل    ففًّلت امم  اساًّالمًّ  من  يي السسًّخ   سًّخم  رقًّق  

اًّ  ت المنلنعًّ  الق  امق ا هب  المسًًًًّّّّلمن   رل  ن   س خ  سًًًًّّّّخم   

نخبى مس باة ط ًّ هب  الطالب س امصًّق س رن رل تًًّّخ من الثالل    

 رنلدت له  ربفس رثًّبة  ف سخ مخقل  .

الس ًّسًًًًًّّّّّ  يمًًّّ  فنارب لهًًّّ  من  ال لمًًّّ    ًًّّيي السسًًًًّّّّخًًّّ   ا قبًًّّل 

ع   ًّبط  صًّنصًّه    الخصًّ بص فالممًّزات  رإاًّس ا   ال  ل   فا

ففمًًّّز الخالرًّ ت يًّن ًّفاهتًّ  الثاللًّ   ففًّدافلهًّ  الطالب س نًّفعًّ   

الشًّب  فالابب ال لمًّ   ف سخ مسه  القالمًّي  ةسخم  مط يق   رسسخ  

( الق ا  من 469فلمًّي الهبفي المب تًّب ني  ربد اا ين مسونًّ )ت:

( الق  ًّفا   رن  514فاًّط إتًّبًّلًّ   ف سًّخ  ني  رل  الصًّدس)ت:

  النلًًّّد البًّ    فلمًًّّي الهبفي نك ًًًًّّّّم . ف سًًًًّّّّخًّ  تًًًًًّّّّّخ ام ًّدلر  ني

ين اًًًًّّّّ ًًّّ اة)ت: ني  رل  565محمًًّّد  المًًّّأخنفة رن  سًًًًّّّّخًًّّ     )

الصًًًًّّّّدس  ف   السسًًًًّّّّخًّ  الق  رًّ خب هبًّ  ن ًّل ام ًّدلر ف ًّباأم س 

المابب ال بي   ره  موقنيًّ  يخط ني  فًّ الهبفي تًًًًًّّّّّخ البًّ      

   رل  ناًًًًّّّّق في  ر  ق   هب  اين اًًًًّّّّ  اة  فع يله  فصًًًًّّّّححه   فعبن
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الصًًًّّّدس  رصًًًّّّ ًّت السسًًًّّّخ  السًًًّّّ  اك  س نرل  اًّ  ت الصًًًّّّح   

 فالرناة  فالقنلًّق.

ر   )الر م  الصًّحًّح( س مسقصًّل القب  السًّ ي  رل  منرد 

فرًّدكدي  دكد  كس   رسًّم نفبي  السقص فالقصًًًًّّّّحًّل  فكصًًًًّّّّحح  

اًّقط ت نرم و السقل فنخط   السسسًّ خ  فربف  البفاك ت  فك ًّد لم 

الًّن ًّس )ت:ًّف قًًّّم امف   الًًّّدكن  رًًّّ  ربى ال المًًّّ  تًًًًّّّّبف  ( 701و  

(   زكل 672يصًًًّّّحب  إم   اللا  الوبًّب محمد ين م ل  الرًّ ا)ت:

امشًًّّق  فصًًّّ  و امل ًّ   رق   يرم  السةسًًّّخ فمق يلقه   ففدعًّقه   

فعبن ًّ  الًّن ًّس  رل  اين مًّ لًّ  الًّيي اعق س إرباهبًّ   فيًّ ن ف ًّدا  

ا ل ه  يل ظ )م م (  فرب ًًّّه  ف ني إرباب ي   منا ًًّّ ه   مصًًّّدًّم

قًًّّدت  ًًّّدفات  فرًّة الًّحًًّّدكًّثًّ    الًًّّدًّت  رًّلًّمًًّّ    رًّبًًّّ ًّ  رًّلًّ   الًًًّّّن ًًًّّّسًّ  

رلمًّ بًًّّ  موث  ًّ  ل ًًًًّّّّبط  ًّيي السسًًًًّّّّخًّ  ففصًًًًّّّّ ًّقهًّ  من ااًّل القًّدافو 

فالسقل فنخط   السةسًًّّ خ  ر  ا له  يبكقه  امفو  فتًًّّ ات امفاًًّّ   

ال لمًًّّ  س القب  السًًًًّّّّ ي  فالثًّ من يًّ ماا  الًّن ًّس  ال بكًّد س فسقًّح  

 سخ  الر م  الصحًّح  فارقمد   ال لم   س الشبح فالقدًّكر. 

ر  ت م قمدات امصًّنو الق  ط يقه  الًّن ًّس  نًّي   نصًّنو: 

(  فنصًًًًّّّّل 392نصًًًًّّّّل مسًًًًّّّّمنس رل  ني  محمًّد امصًًًًًّّّّّل  )ت:

(  فنصًًًًّّّّل مسًًًًّّّّمنس رل  434مسًًًًّّّّمنس رل  ني  فًّ الهبفي )ت:

(  فنصًًّّل ني  اًًّّ د السًًّّم  ا  571مؤًّخ الشًًّّ   اين رسًًّّ رب)ت:
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(  رق يله  يمدًّاًّ   512( المسًّمنس رل  ني  النعت )ت:562)ت:

ي يمدكس  الق  بة.  ) عبةا    ص( يسنكق  ال بزِّ

عبن الًّن ًّس   سًًّّخقم فسًًّّ  مبات رل  رب ًّ مخقصًًّّ  الدًّت 

الحًّدكث    ق  اًّدت س اًّ كًّ  الًّدعًّ  فاسفقًّ    رر لهًّ  ال المًّ  

 ( س مطل  القب  ال  تًّب رمدفم س فحقًّق مقن923القسًّطالا)ت:

الوق ب ف ًّبطم  برم   برم   فرلم  رلم    ًّبطم  لانكا  رق يًّا  كدًّرم  

من كًّدعق س المرهنا ال مال  الًّيي عًّ اي القسًًًًّّّّطالا س جإًّتًًًًّّّّ ا  

 الس ًّيم لح ظ  بطًّ  نل  ظ الوق ب.

 يي الصًّس   الح ًّ ًّك  اساًّالمًّ  رل مت الد ًّ  طب  فحقًّق 

تًًًًّّّّنع  المخطنطًّ ت  فرحصًًًًّّّّهًّ   ف خًّل خطلهًّ . فكؤرًّد الًّدرقنًّ  

 ًًًًّّّّل ن  المققدمًّن ر  نا ك برن   ًّدا القنارد ال لمًّ  س إخباق 

الًّسسًًًًّّّّخ  نفلًّق  فاخًّقًًًًّّّّ ًّ  الًّمًّخًّطًّنطًًّّ ت   ًّمًّنا  مًّن  ًًًًّّّّ   الًّوًّقًًّّو  

 اقخالص نا  صنًّ   السه بًّ  للسص رم  صس  الًّن ًّس  س القب   

 الس ي  يصحًّح البخ ًّي.  

خ  ف ل  لقد اف   الًّن ًّس  رل ًّمنا ال ًًّّبط فإتًًّّ ًّات السةسًًّّ 

ظ اللانك   فرشًًًّّّل رن ف ني ا اًًًّّّق م و  فناًًًّّّسد امرم و امل  

الًّرًًًًّّّّ ا   مًًّّ لًًّّ   يًّن  مًّحًّمًًّّد  الًّسًّحًّني  الًًّّدًّت  ًّابًًّّد  إلًّ   الًّلًّاًّنكًًّّ  

( س مًّدف قًّم 544فااًًًًّّّّقًّدر  مًّ  ًّصًًًًًّّّّّدي القًّ  ًًًًّّّّ  رًًّّ   )ت:

الم رمًّ  البدك   جمشًّ ًّ  ام ناًّم  فاًّب فل  من فقسًّ ت ال ًّبط  

 فالقصحًّح.
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لقب  الث من  فع منا  ا قبل ال لم   السسخ  الًّن ًّسًّ  س مطل  ا

يسسًًًًّّّّخهًّ   سًًًًّّّّخًّم    ًّسًًًًّّّّ  طبق امصًًًًّّّّل ا قشًًًًّّّّبت س نًّ ًّ   ال ًّ لم  

 اساالم   فمسه  صدًّت طب  ت البخ ًّي.

فرب ال الم  القسًّطالا س القب  ال  تًّب ن  السسًّخ  امصًّلًّ   

صًًًًّّّّ ًّت فع ًّم  رل  خزا ًّ  مًّدًّاًًًًّّّّ  ) عباًّ   ص( س القًّ  بة  إ  ن  

ه  المط يق  فايي الدًّت مصًّب   لم ك بف إل  اآل   فيقًّت ربفر

السنكبي )ت: ال المًًّّ   (   733الحًًّّدكث  يرناهتًًّّ  فإفقًًّّ أًًّّ   ر بس 

(  782(  ف سًًًًّّّّخًّ  اين السًًًًّّّّباق )ت:777ف سًًًًّّّّخًّ  الازفل )ت:

 (. 1134ف سخ  البصبي )ت:

 -يحسًًّّو المحدث ن مد تًًّّ رب-فلم كقمون الم  صًًّّبف   

من فحًّدكًّد موًّ   ف نا السسًًًًّّّّخًّ  الًّن ًّسًًّّ  امصًًًًّّّّلًًّّ  الق   ًًًًّّّّبطهًّ   

اما ًًّّب  سًًًًًّّّّّن ًًّّ   الًًًًًّّّّّن ًًًًًّّّّّ الًًّّرًًّّ مًًّّ   تًًًًًًًًّّّّّّّّخ  ن   إ   سًًّّ   ًًّّ سًًًًًّّّّّم  

 ( ارفف ن  السسخ  السلط  ًّ  ااقسدت رلًّه .1343السنافي)ت:

- مطل  القب  الباي  رشًًًًّّّّب نصًًًًّّّّدًّ السًًًًّّّّلطًّ   ربًّد الحمًًّّد

ا رًّ     مباًًًًّّّّنمًّم السًًًًّّّّلطًّ ا يطبًّ رًّ  )الرًّ م     - 1311ًًًًًًًًّّّّّّّّفحًّدكًّدم

ا رل  السسًًًّّّخ  الًّن ًّسًّ  البدك    رقنلت مشًًًًّّّّخ   الصًًًّّّحًّح( ارقم ام

م  اما ب امرم و القس ًّيك  للمبان  السلط ا  ففنل  الشًّخ الر 

ا اًًًًّّّّسًّ  1343 سًًًًّّّّن ًّ  السنافي)ت: ( ًّبًّ اًًًًّّّّ  اللرسًّ   فنرًّد فقبكبم

 ًًًًًّّّّّ نتًّ ًّ رًّم إل  ن  لر   القدعًّق ارقمدت السسًّخ  الًّن ًّسًّ   1313
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امصًًًًّّّّلًًّّ   فنأًّ  مح نهًّ  س الخزا ًّ  الملنرًًّّ  يًّ آلاًًًًّّّّقًّ  ًّ  ال لًًّّ   

 يإاطسبنو  فف  صًّل نخبى.

ًّت الطب ًّ  السًًًًّّّّلطًّ  ًًّّ  ال ًّ خبة  رًّ اًًًًّّّّقمًّد مسهًّ  ال ًّ لم  صًًًًّّّّد

اساًًًًّّّّالم  نالًّو طب ًّ ت الوقًّ ب إل  كنمسًّ   فرًّ  ًّت س اًّ كًّ  من 

 الدع   فالرناة  فاسفق  .  

فمهمًّ  كون من تًًًًّّّّ    رًّ  وب رًّل فنلًّت ال سًّ كًّ  اسلهًًّّ   

 بااًّ  )الر م  الصًّحًّح( من نعصًّ  المشًّب  إل  نعصًّ  المابب  

 ًّن نف لالل  كب   اا إم مم  ك ًّد إل  اساًًًّّّالم   فرل  ًّنت رل عب

السسًًّّخ  يبكقه   فكطهب   من تًًّّنابو القصًًّّحًّل  فنخط   الطب ر   

 فالسسخ. 

محطًّ ت رًّ ًّعًّ  عًّ ا ًّ  ال بيبي ففالمًًّّيي الثاللًّ   لم الققطهًّ   

د نرم لهم  رط رت  رسهم نين فًّ الهبفي مطل  الباي  الهربي  رن  

الد ًّ  تًًًّّّبعم  فابيم  يبفاكقم الدعًّق   لم الققطه  مطل  القب  السًًًّّّ ي   

ا  لم رًّ   إرًّ اة فحقًّقهًّ    المحقق الًّن ًّس   رًّأرًّ ا لهًّ  يبكقهًّ  مرًّدام

 ًّك  الخالر  ال ثم  ًّ   يقباًّ ف ًّكخ  من السًًًّّّلط    من نفاخب مشًًًّّّ

 ربد الحمًّد مطل  القب  المسصب  فإل  الًّن .  

ن ًّباي  الًًّّيي  لًّلًّمًّخًّطًّنطًًّّ ت  الًّ ًّهًّباًًًًّّّّ   الًّقًّقًّبًّ   نلًّبًًّّت  فعًًّّد 

 -الب  ثن  رل  ًّناًًًّّّهم الب    املم ا المسًًًّّّلم رؤاا اًًًًّّّّزرًّن  

ن  لصًًًًّّّّحًّح اسم   البخ ًّي م  كزكد رن رشًًًًّّّّبة   ف   -ًّ مم اا 

ًًّّ  مقطًّ يقًّ  ام ًّ اكًّ  فالمبفكًّ ت  ففًّدافلًّم السةقًّ  ا فنبمًّ   سًًًًّّّّخًّ  خط
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ر مم  يس ر السص فالقط يق  في فت لم موقب  خ ص   1200ال لم لًًًّّّ  

من الشًًًًّّّّبف ًّ ت فالقًّدعًّقًّ ت فالمطن ت مًّ  كبين رل  اآل ف   

فنت ًّت مدف   )ال هبت الش مل( إل  ف نا ي    من مخطنط فم  

يرب  ا. اًًّّزرًّن س )ف ًّكخ  من ًّ   من موقب ت ال  لم  فك 2327س 

الفاث ال بي ( ن  المسًًًًّّّّقشًًًًّّّّب  )مسرًّ  ًّ (  شًًًًّّّّب س رمرباق رًّ   

 ًًًًًًًّّّّّّّ يبفاك  370  نعد   سًًّّخ  خطًّ  فعل رلًّه  رقبت ر   1936

 المبفاي رن ال بيبي.

مسًًًًًّّّّّبة فنلًّقًّ  ر لًّ  اماا  فؤرد ن  رس ك  اا ال  بق  فحبت 

يو ًًّّ  فًًّّم    الًًّّد ًًًّّّ   الًًّّيي تًًًًّّّّهًًّّدت  المقًّن  القًًّّدفكن  ف نافًًّّم    ًًّّيا 

فافصًًّّ لم  فف ط  يةق  سًًّّخقم امفل  م  امخًّبة س رل رصًًّّب  ففقد   

 منف ًّم  مثًّ لًًّّا  للقنلًّق المحوم الًّيي لم ك بف القًّ ًّكخ مثلًّم لوال  

  ب  نف   اا يم إلًّم كشبح لأل ًّ و نمب اكسه  الخ لد.

 رهل ك   فل  الس اًّف ؟

 *** 


