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هللاديعنبدمحمنيلسرملاديسىلعمالسلاوةالصلاو

نيعمجاهباحصاوهلآىلعو

ميدقت
هناوضرعبتانمهللاهبيدهينيبمباتکورونلأنممكءاجدقل

طارصىلامهيدهيوهنذابرونلاىلاتاملظلانممهجرخيومالسلالبس

ةيجابحلاصذاتسالاهمدقيذلاميقلاثحبلااذهىلعتعلطادقل

ىلعلوصحلايفهلذبيذلاريبكلادوهجملاىلعو‹(ديرجلابةيضابالا)
امكديرجلابةيضابالاىلعهثحبزكررهظياميفنكل.ةميقلاعجارملاهذه
::قرشملاوبرغملايفرشتنابهذمةيضابالاوثحبلاناونعيفءاج

نامعوتومرضحونسميلاوناسارخوةرصبلاوةنيدملاوةكميفمهن
لدطاساإلامهلوءءامعزلاوةداقلاوءاملعلاوةمئإلامهيفوءةيقرشلاةشرفاو

ءيطاوشوجيلخلايفيرامعتسالاوزغلاعبتتوقحلانععافدلايفةروهشملا

نوقنتعيمهلكو.اثيدحواميدقفورعموروهشموهامكايقيرفاودنهلا

هللادبع:اثيدحواميدقمهئاملعرهشانموربريوبرعنميضابالابمذملا

بيرقويدسالاةرتوحنبعادوويعجشالالفوننبةورفويبسارلابهونيا
ىلااوعدنيذلاسادرمباحصاوريدحاتياسادرموةورعوفاحزلاو

راحصودیزنبارباجوضايانبللادبعمث.هيلعاودهشتسایتحهللانيد

ملسمةديبعوياوبتاكنبتاتحونامسلانبرفعجويديبعلاسابعلانبا
مامالاییحينبللادبعوناهدلاحوننيحلاصحونوباوةميركيبانيا
دهشتسانمونيصحلانبيلعرحلاوباوفوعنبراتخملاوقحلابلاط

مشيناسارخلاروضنموباوبئاسلانبمامضوبيبحنبعيبرلاومهعم

متسرنبنمحرلادبعوباطخلاوياوينامعلامامالادؤعسمنبيدنلجلا



هللادبعنبمشاهوليحرلانببوبحمومهباحصاونايبرغملانامامالا

نبماشهورينلانبرينمورذنملانبريشبورياجيبانبىسومويناسارخلا
نامیلسوهرزعنبيلعورشبملانبديعسوسيقيبانبهللادبعورجاهملا
یسومونالیغنبمشاهومشاهنبدمحمومكحنبردتقملاديعونامثعنبا
يفو.بوبحمنبدمحموةبقعنبحاضولاوزرحمنبديعسويلعنبا
نمةددعتملاتافيلاتلابحاصشيفطأفسوينبدمحمةمئالابطقنيرذاتملا

حلاصوليلخلانافلخنباديعسوسيقنبانازعمامالاكورئازجلاءاملع
هلونامعءاملعنميملاسلاديمحثادبعخيشلاويثراحلايلعنبا
ةعوسوملا(1)تعجارولو4يليلخلاهللاديعنيدمحممامالاوةددعتمفيلآت

ءاملعلمجارتتيارلةيمالسالانوؤشللىلعالاسلجملااهجرختسييتلا
قرطتملاتببحاعوضومكلانهو.يلكرزللمالعالاباتكيفامكنيددعتم

‹ةماقت:سالاوقحلالهاةيضابالاىلعجراوخلاظفلقالطاوهوهحيضوتوهيلا
ايناثيبهذملامثالوايسايسلابصعتلانعتاشنيتلاةضرغملاتاياعدلانم
ةيدجنلاوةيرفصلاوهقرازالاوةيضابالانيباوطلخدقوبهاذملاةالغرهظامل
مهوحناحننموةقرازالاوةيرفصلابعماجمهعمجيملقحلالهاةيضابالاف
لوبقبهيلعطغضلالبقيلعياروهوةيواعمويلعنيبميكحتلاراكناالا
ثحبلاةنوؤممهسفنانوفنكيالونوعروتيالانوفلاخمناكاملوميكحتلا
الامنوحيبتسبالنيذلاقحلالهاةضابالانيباوطلخهدنعاوفقيلّقحلانع

ىتحةريبكلاةيصعملابءامدلااولحتسانمنيبودحوممدنمةرطقالو
لحتسملانيبقرفلاكادجريبكقرفلاناعممهئابألاعبتلافطالااولتق
.لالضلاالاقحلادعياذامفمرحملاو

متشلاوبسلابحيمهضعبنيخرؤملانمةعامجةطرولاهذهيفعقودقلو
ىلعقلطياملعحبصاجراوخلاظفلنالكلذلقنلايفحماستيمهضعبو
مهيرارذيبسومهءامدوةلبقلالهالاومانولحتسينيذلاةقرازالاوةيرفصلا
اقاقحتساةماقتسالالهابمهتيمستوبقللااذهبةيضابالاضريملانهنمف
ةمامالاباختناكبهاذملارئاسنممهريغعمنكتملءايشانمهباودرفناامل
هللايضرةباحصلادهعيفناكامكدقعلاولحلالهاوءاملعلاةروشمتحت
نعيهنلاوفورعملابرمإلاوللالىديسيفداهجلاودودحلاةماقاكومهنع

ثحبلاناونعوهامك.ةنيعمةقطنمبصتخيعوضولملا(:



ىلاانعجرنئلومهرابخاومهريسعبتتنملروهشموفورعموهامكركنملا
وأنيدلانعجورخلانمذوخامجاروخلافافرعوةغلهانعموجراوذلاظفل
مهيلعقلطينيدلانعجورخلانمفلداعلاوطسقملاكدضلللياقنيدلاىلا

هللاليبسيفاداهجنوجراخلامهيلعقلطينيدلاىلاعوجرلانموةقراملا
ةمئالایلعجورخلابابحتفنملواو.ةدعهلاودعالجورخلااوداراولو

ةلمجهدنعوروهشملايباحصلاىراصتالاورمعنبةلبجمهميعزونويرصلملا
روهشملايباحصلاريهزنيصوقرحمهميعزونويرصبلاوةباحصلانم
نممهتداقوممهؤامعزونويفوكلاوهحراشوسوماقلاورجحنباهركذ
ةنيدملايفةياحصلاةرفوعمنامثعمامالاىلعمهلكءالؤهجرخةباحصلا
نمةباحصلانمةنيدملايفوةليلنيعبراتاياورلالقاىلعهورصاحو

امکضرحملامهيفلبنيركنمريغنوتكاسمهلکورصيقوىرسکشویجمزهي

.مهيفحدقلامرحيوخيراتلابتكنمامهريغوىربطلاوريثالانبايف

يففورعمومهامكمهعمنموريبزلاوةحلطجورخلايفمهعبتمث

مهعمنموصاعلانبورمعوةيواعممهنمدعينانكميولمجلاةعقاو
.بلاطيبانبيلعمامالاىلعاجورخ

.ةياحصلانمةلمجمهيفورهنلالهامهدعبنمجرخمث

ديزيىلعاجورخمهعمنموةنيدملالهاويلعنبنيسحلامامالامث
ديعوجاجحلاىلعاجورخمهعمنموةرصبلاوقارعلالهامثةيواعمنبا
نيديعسكءاهقفلامهيفوثعشالانبدمحمةدايقتحتمهعمنموكلملا

.ءارقلانممهعمنمويبعشلاوربيج

نيحلصملاىلعهقالطايفحماستييذلاحيحصلاجورخلاوهاذه

ملاعضرالاوتاومسلارطافمهللالق.حلصملانمدسفملاملعيشاو
.نوفلتميهيفاوناكاميفكدابعنيبمكحتتناةداهشلاوبيغلا

يعباتلاينامعلاديزنبرباجوهفورعموهامكةيضابالالصاو
بلهملاووهشاعوامهنعللايضرسابعنباوةشئاعنعملعلاذخايذلا



اناسلقارعلاوةرصبلانعاعافدوجراوخللايرحهدالواوةنصيان

.خيراتلابتكنمهريغودریايفامكنامعلها.نممهلکوناتسو

ناونعتحتهصنامدیرجلابةيضابالاباتكبحأصلوقيو
ديرجلاب'يضابالاعمتجملاعبارلالصفلا

ةجردىلالاسيتسالاوةعاجشلانمجراوخلاهبفصتاامیفخیال

ةجردىلاكسنتلاىلاليملاوةدايعلاةدنشنمهباومستااموروتلا
برعلاةناعانوربتعيمهفلاقناىلا.مالسإلااهيلاعديمليتلاةنيهرلا

هبينعيناكنأطلغلاوهاذه(1)(ريكفتلابجوتستةنايخ.ريربلاىلع

هللاهياعيذلاوهامهيلعهبيعي.يذلاروهتلاوهاممهنعلوقافةيضابالا

نمسانلانموملسوللاىلصثالوسرباحصاىلعىلاعتوهناحبس
۳هللالوسرباحصاهعنصامماللاةاضرمءافتباهسفنيرشي

لاتقلهللاليبسيفينافتلانماهدعباموةتومةوزغيفملسوهيلعثا
راصمالايفمهقمعتوةدرلالهاونيكرشلملا

هللایلصهللالوسرامهيلعشاعيذلاةعاطلاودهزملامهيلعبيعبما

اوناکهرخالاىلاالايقاوايثدلانعاضارعاںاهطإلاهياحصاوملسوهيلع

هريسعجارالهو.عجاضملانعمهبونجىفاجتتنوعجهيامليللانماليلق
ةيودعلماةعيارومهدانبميهارياكناسحابنيعباتلاونيلوالاةياحصلا

هباوڻواجتمهناهمالكنممزلتسملمعلااذهنافنيحلاصلانمامهريغو

هللاهفصونممهينفةيضابالاعمادرطمنكيعملاذهناعممالسالادودح

لق»نقزرلانمتايبطملالامعتساياهحدمنم:مهيفوناسحالاونهزلاب

اهيااي»« قزرلانمتايبطلاوهدابعلجرخايتلاللاةنيزمرحنم
ىلاةلصومقرطاهلكو.«احلاصاولمعاوتايطلانماولكاونمآنىذلا

مهفهلوقوةينلاتصلخاذارخآلاقىرفلانىقىرفلادحابيعيناريغنمثا

امضأةانياذه(1)ريفكتلابجوتستةنايخربربلاىلعبرعلاةناعانوربتعي
ةينيدلاتافصلانمهبمهفصويذلاويملسلاشىاعتلاوحماستلانمهلاق

مافءاوسمارحيهفيغيلاىلعةناعالاامافةنسلاوباتكلابكسمتلاو

153ا152نهديرجلابةينضابالارظنا:يضاباللوقلااذه(١



ىلعمهضعينيملسملابجاووهفقحلاىلعاماويمجعاوايبرعاهب
ايوعشمكاناعجوىثناوركذنممكانقلخاناسانلااهيااي»:ضعب
هيلعللاىلصلاقوء«مكاقتالادنعمكمركانااوفراعتللئابقو

هيلعثاىلصلاقو«هبسنهبعرسيملهلمعهباطبانم»:ملسو
هللاعاطاامهوعبطاوهلاوعمسافدوسادبعمكيلعىلواذأ»:ملسو

ناهللادنعاتقم(1)ربكاةميركلاةيآلايهاهبمتتخنةملكنسحاو.«مكيف

ءاملعنمريثكةنسلاىلعمهتابةيضاباللدهشدقونوملعتالاماولوقت
ةمالعلااريخاورجحنباومزحنباولماكلايفدربملاكنيفلاخملا
يناثلاءْزجلايفظحاجللنييبتلاونايبلاىلعهتيشاحيفيبودنسلا
انريدقتعمو.بيبحنبعيبرلادنسمىلعهتمدقميفيخونتلانيدلازعو

.ةقد(2)رثكاعجارملالوصحلاىلعقيفوتلاهلىنمتنبتاكلل

1976ناوجيفسنوت

يثراصلادمحدمحم

.وہو٥7صديرجلابةيضابالاخيراترظنا(1

!!ثحبلاعجارمةمئاقرظنا(2

ہہ)س

رطاععمفلؤملانمينهيثراحلادمخدمحمذاتسألاةمدقمىلعقيلاعتنمعقوأام
`:"اذهلنماةالوا.ام.ىلعتءاتثلا



ییملرد
ةمدقم

اماهازكرميمالسالاخيراتلادادتماىلع«ةيليطسق»ديرجلاربتعد

هيلعتبقاعتيتلاراودالافالتخامغربوءةيمالسالاةفاقثلازكارمقم
حاتادقثحبلاولماتلاىلاعفدتصئاصختاذةعيبطيفهيوذلصاتناف

تلكشدقفءرهدزينارعشللوعونتتناةيدقعلاثحابمللووكزيناملعلل
ةيحانلانمهبيقيرفالانارمعلاءاهتنايفلثمتتةفلاتمرصانعهنيرات
عستاف.ءانغلاهتحاويفو.ةدتمملاةيوارحصلاهتعيبطيفو٠ةيبونجلا
يمسرلابهذمللةضهانملابهاذملاةاعدونيرئاثلانمةرفوةدافولديرجلا

مضناف٠ةينسلاةمصاعلانعىانمبمهبهاذمنوقنتعياعابتامهلنودشني
بهاذمللاحرسمديرجلاداليتدغمثنموءةركبمةرتفيفنولهالامهل
تبتكيذلانرقلاوهوعباسلانرقلاىلاةرجهلليناثلانرقلانمةفلتخملا
فغشوءداقوءاكذمامضنالااذهدفري.يكلاملابهذمللايئاهنةبلغلاهيف

.لايخبثوتوةيركفةارجوثحبلاب

يفطايشلانيابسحو.حاتفنإالابركيمتقوذنمديرجلافرعكلذل

ةفوكلابيركبلابسحةطفنتمسوامكءدادغببةهيبشرزوتفطمسلاةلص
نوؤشيفلدجللواهبجومتتناكيتلاةفلتخلابهاذمللارظنىرفصلا
٠.ةيركفلااهتايحردصتيناكيذلاةديقعلا

طاشنلانمايورضةدادسوسودقتو(ةماحلا›)ليلاهيلاةمحتكرداو

هذهفتكتملو.دفنيالدازبمالسالاةفاقثتدماوركفلاتبصخايبهذملا
اهنمةيلاغلاءذئتقويمالسالاقرشلايفةدئاسلابهاذملاباعيتسابةقطنملا
اهنالي,لازتعالاو,يكلاملابهذملاويناسيكلاعيجشتلاك.ةلدتعملاو

ةيهقفعورفبهاذملاةيقيىلافاضنتلءارآلانمريثكلاكلذىلاتنضتحا



دالبىلامهسفناديرجلالهانمةاعدلااهلقنةثدحتسمبعشاهنعبعشنتو

عرفتامويضابالابهذمللةرتفلاهذهبلغايفتناكةبلغلاناديب
ءيناثلانرقلانمءادتباةقطنملاهتفرعيذلايفارغميدلاعزوتللكلذوءهنع

نمةنيزكوءةطفنبنيجردبنيجردونبوةطفنبرارطنقبةسوفنترقتسادقف
ونيو.اهریغورزوتبةتانزنمنايسوونبو٠ةماحلاورزوتنيبةتازم
ةمصاعةطغنيرازرطلقنويضابالاذختاو.ةدادسبةتانزبةيراكنلانرفي

هذهلدجلارمغف‹اهنعةحفانملاومهتديقعحيضوتلمهطاشناوسراموءمهل
كاكسلاهللاديعاهسساةفرطتمةيضاباةقرفروهظهنعجتناممةمصاعلا

مهتمدقميفوىرخالابهاذملاباحصانيبومهنيبجاجحلاحادقناو
نافمهلوصاضعييفةلزتعملانوقفاويةيضابالانأببسبو.ةلزتعملا
:نييلازتعالانيلصالاراكنايفةيدابتناكءالؤهلةيضابالاةضهانملا
ةيرحلارارقانمهنعرجنياموهموهفميهلالالدعلاوءنيتلزنملانيبةلزنملا
ةصاخوةيضابالابتكءىلمتو.ةرشابملاةيرايتخالاهلاعفايفناسنالل
نيذهلوحتراديتلاتارظانملازابخابيطفنلاينيجردللتاقبطلاباتك
ةيمالسالاةفاقثلاتيسكهلككلذءارونم.ةلزتعملاوةيضابالانيبنيلصالا
ءارثايفقسنلااذهىلعديرجلامهساوءءارآلاعونتوراظنالاددعت

.يئيبلاعباطلابةعبطنمةيهقفلولحداجيايفوةيدقعلاثحابملا

ةيضابالاخيرات ةطفنليصاوهو-ةيجابحلاصديسلاىلجدقل
رداصملانمدافاوءةيلجتريخىلوالاةيمالسالاروصعلايفديرجلابمهتديقعو
ةلباقموتاياورللدقنوةيلقعةظقييفةثيدحلاعجارملانموةيساسالا
ملركبعوضوملااذهنارابتعابةصاخةيمهاهلمعلتطعاضعبباهفعبصوصنلل
برغملايفةيضابالاخيراتيفصصختملا«يكتسفيل»ىتحو«نوثحابلاهلوانتي
كلذعموءاماملالاديرجلايفنييضابالارمهضرعتنكيملءيبرعلا
ةيضابالاىرقللولئابقلاعقاوملهدىيدحتيةصاخلصتتءاطخايفعقودقف



هذههبيوصتيفةيجابحلاصديسلاقفودقو.ةماعديرجلادالبيوةطفنب
مهتالصنعوةسةطنملاكاتيفةيضابالاطاشننعفشكلايفوءاطخالا

ةبلجديرجللةيضابالاةروصلاتدبفءةضهانملاىوقلابوةيمتسرلاةلودلاب
.ةرملوال

ثحبلااذهدادعأالفرقافلوليلعيقافشامففخ.دقل

يتقثةينوتيزلاةيلكلانميملعلاثُّحْبللةءافكلاةداهشىلعٌلوصحلاةيقيأ
دعبءاذههتمىضتقافثحبلابفلكوملعلأبفغشنمهنغهتفرعاميف
ستوستبةيضابالانطاوملاىلالاحترالا,ةحاتملاقئاثولاىلعفوقولا
.تبثلاثحابلارصبتوملاعلاةمهبلعففءةدازتساللرئازجلاو

خيراتلايفصصختملاثجْبلابابنيسرادللجمتفددقاذههیاتکبفلۇؤملاو

ةدخيراتلاتاساردلادافاو6ةسنوتلا.قطانملاوندملانمددعليضابالا

..ةنيبةدافاةيسنوتلاةيبهذملاو

هناهاطخددسيناوةيمالسإلاةفاقثلاةمدخيفهقفودناهللاوجرن

1976يام20.يفسنوت



 4ەدقە

ايوارحصاريعمناکٹیحءاماهایراضحازکرملتحب(دسیرسجاا)

ةيرشبلاوةيفارغجلاةعيبطلاو«نادوسلاداليبوبرغملاوقرشملانيب
حمسانفمءءاطعسااوذخالاوحتفتلاازكرمنوكياهتلهانطوملاكلذل
ءةييهذملاوةيركفلاتارابتلاعيمجهبرهظتنايمالسالالوالادهعلايف

ناكامناو.سامحوةيويحوةوقيفةيعيشوةيضاباوةينسنم

عجريءعونتوةيرحيفتاعزنلافلتخموقرفلافلتخمنيبرشاعتنم
عيشتنمهيلعاولبيجامو(ةيليطسقرةقطنمناكسةعيبطىلا

املوءريغلانوؤشيفلخدتلامدعوفرصتلاودقتعملايفةيرصلاب

لعلو..داحطرفمءاكنوبصخعساولايخنمهباوزاتماوهباوفرع

كلتتيبثنولقصيفنسحملارثالااهلناك(ديرجلا›)ةهجيفةعيبطاا
مهلهرفوتامل.يتاذلامهلالقتسابنورعشينيذلاهلهايفتافصلا

اههايموتاحاولاف.ةلحاقةرفقمءارحصطسوريخونمانممهتاحاو

ءانغلاقئادحلاودهدهمفيطلزيرخيفنيجللاكةبكسنملاةيراجلاةبذعلا

ةقروءامسءافصودودحمريغميعنودودمملظنماهيفرفوتيامو

ديدرتوةليمجلالبالبلاودشالاهعطقيالسفنللحيرمءودهعمءاوه
رومهزلاوةرمثملاراجشالانمةقسانتلاناولالاتاجومواماسميلاليده

تاقسابلالخنلاراجشاتحتةفتلملاةعونتملاةقباعلانيحايرااوةليمجلا

هيتيفرظنلااهيفحرسيتانجلاكلت.دكادتعاوومسيفعفترتيتلا

هتعيبطبشيعيناسئالاهناناسنالارعشيويهانتملاريغلاكياشتلاوقسانتلااذهيف
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لامجلااذه.نيقتملاهدابعللادعويتلاتانجلاطسوهناو.ةعيبطلاناضحايف

مدعواهئافصواهتمصبةيمارتملاةعساشلاءارحصلاراطاامهبطيحيناذللارحسلاو

لماقلانماهنكميوءافصلاونانئمطالاسفتلايفثعبيامملءاهدودحيهانت

٠.اضرلاوةعانقلاولادتعالاوومسلاو

ةبصخةبرتواميركاندعمروصعلارمىلع(ديرجلا)ناككلذل

`دفاورةيدغتيفرفاوطسقباومهسانيذلاءارعشلاوءاملعلاباجنتال

٠.تارايتلاوعيضاوملافلتخميفيمالسالايبرعلاثارتلا

روهظيهابتناىعرتسايتاعلاطمدنعوةعماجلابيتساردءانثاو

(ةيضابالا›)ةصاخوةيعيشوةينسنم(ديرجلاداليب›ةفلتخملاتاعزنلا

Gكلتب(الوهجم›)اماهاروداويعلمهنالمهرمانعثحيلابتممتهانيذلا

رىيثكيفوكذتءةردانةليلقءةقرفلاكلتىلعتامولعملاتناكو.عوبرلا

ةقيقحلانماهبرقتةروصةيااهيلعيطعياللامجالاوضومغلانم
ةقرفلطمغكلذيفو.انايحامتشلابنورقمفحجمباضتقايفمدقتلب

ديرجلا)ةايحباباقحاتطبتراواهيفكشالةيباجياحاوتاهلتناك
.هتيراتو

 

يطيفنآلاىااوقبدقءةهجلاهذهبةنسلالهاءاملعناكاذاو

اهيلعةظفاحملاصرفوةرفوتمةينسلاعجارملاوءلامهالاونايسنلا

ةصاخوقرفلانممهريغبفيرعتلايفكلابامف.ةددعتماهبفيرعتلاو
ممهراثآءافخاىلعةعونتملاةريثكلالماوعلاترفاوتوتضرقناةطنلها

امامهاءزىجنولثمينيذلا(ةيضابالا)مهوالامهملاعمسمطىلعلمعلاو

.(ديرجلا›ةقطنمخيراتنم



تناكوديرجلابفيرعتلل دقتعااميفلمعقشابادياناتعوطتدقو
عجارملاةلقللوهجملاوصحتقالطنالايفةرماغمهيشهذهيتلواحم

.لاجملااذهيفةطوطخملانعالضفةعوبيللملا

فارشالابلضفتيذلا,يباشلايلعروتكدلايذاتساهيجوتنكلو

يلالدايوا«ةصاخلاهتبتكم»نمعجارمنميلهرفوامو‹ثحيلااذهىلع

ءاخسبنيمثتقونمهلذباموثحبلااذهيفينديفيامناظمىلع

يفهيتاتدكنادعب.تابوعصلاماماتبثاينلعجاممباسحالسيو

امك.ارفخمىلعملانعڭاهازاجوينانتماهلف.هنمعوضوملا

.اذهيلمعمامتاىلعينناعانملكلركشلابهجوتأ

ةنيلعضويفمهساعضاوتملادوهجملااذهبينايداقتعايفو

.ةيانعلابةريدجلا(ديوجلادالب)خيراتءانبل
امعمجاأانايننكمااهئاصقتساو(ةيضابيالا)رايحانعثحبلابو

هقانتعايفناكيذلا(يجراخلاعمتجملا)كلذحمالمةداعايفديفي

يفرحقببطتلةلواحموىريصمعارصوةيموقةعزتلراتسةيضابالل

نمبناجىلعناكيذلاعمتجملاكلذمهفبسح»ةيمالسالاءىدايملن

موصمعتمزىنويضابالابهذملاهدشمغر»ةطاسبلانموحتقفتلا

نبتافن›لثمددجملادهتجملاديرجلاةيضايايغىرنف.هيلابستنانم

بمهذملابيحاصو.(ةيمتسرلاةلودلا›)جرحايذلا(يرارطتقلارصن

لثملدتعملالضافلاملاعلاو(يطفنلاقاقزلاثادبع›)لثمفرسطتملا

هلمعنمءانسبقفنيناكيذلا(يماحلادلخمنبديزيمساقلاييا)

مقانلاوفينعلارئاثلامهنمناكامك.ةفرعملارشنليبسيفهلاموؤ

هسوديفزواجتيذلا(يدادسلاداديكنبدلخمديزييبا)لثشميلاغملا
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ةيمطافلاةلودلاناكراهتروثبعزعزو«قرزالانبعشان»هلعفامميقلا

شكاارقتسموبسناةبرتتدجوثيحقرسشملاىلااهلاقتنابلجعوةيقيرفاب
.يمالسالابرغملابلملمتوتازهنمهتدجواممانمأ

نمريثك«ةددعتمبقحيف»هداسديرجلاداليبيضابالاعمتجملاو

ةيضابالا›نيبيملسلاشياعتلاوحماستلانمءيشوةفيفرلاقالشالا

.ءاوسلاىلعبرعلاوربربلانمءةنسلالهانممهناوخاو

هملسيفءيضابالاعمتجملاكلذروصاناثحبلااذهيفتلواحو

هومسيفءليلقلاهحماستوهبصعتيفءهئاخروهتدشيفءهبرحو

تمجرتو٠هركذتاقلحوهميلعتماظنوهديلاقتوهتاداعيفءهفافساو

.مهضعبيدنعريكفتلاجهانمتللحوةيضابالاتايصنشلاضعبل

ءردانلاطوطخملااهنمةيلوارداصمءعوضوملااذهيفتدمتعاو

تاقبط›)باتكو.ينامعلاديعسنبناحرسل(ةمغلافشك)باتكك

اذهيفعجرممهاربتعييذلا‹ينيجردسلاسابعلايبيال(خراشملا

هعمتجمنعليصافتركذديرجلادالبنمويضاياهبحاصنالءثحبلا

ليقةرتاؤتماهعمجوا(يرجهلاعباسلانرقلا)يفةرشايماهلجس

.اهعايضلبقةيضابابتكنماهلقنوااهنايسن

مامالالئاسر›:قحلملابفيضانأديفملانمتيارثحيللةمتتكو

امل‹(يرارطنقلارصتنبتافن›:ىلعدرلايف(بامهولادبعنبحلفا

(تافن›ةيصخشبناوجضعبىلعفشكلايفةميقنملئاسرلاهذهل

طابقراىدمنايبيفةيسايسوةيبداةميقنمتابتاكملاكلتلامو

لاجرضعبريثاتىدموةيمتسرلاةلودلاباهيحاونوديرجااةقطنم
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ةيمهالاغلايلا(ةقلحلاةريسماظن)تبثاامك.ةلودللاكلتىلعديرجلا

ء(يرجهلا)سماخلانرقلايف(ركبنبدمحمللادبعوبا)هنودامبسح
صنلاادمتعمهطبضلاريسبتهتنونعوهلياحتوماظنلاكاذلميدقتدعب

عوسبطملا(ةاقتنملارهاوجلا)ءباتكيف(يدأريلاميهاربا)هدروايذلا

يفهرابتعانكمييذلاويرجد1302ةنس(؛ةنيطنسق)بةيرجحةعبط

.تاطوطخملادادع

عقاوموانادلبءامسااهيلعتطبخىرخاتعضوو(طئارخ)ترثاو

اهعقاومديدحتعشقوواءلبقنمةفورعمنسكتملء(ديرجلابةيضابالرل
ةيضايالاةمصاعلاتناكيتلا(ارارطنق):لثم.نيفلّؤملاضعينم اطخ

ىلىفسىلانىدجردو()و(و

٠.(نيرارزنيت)(ةطامسءارحص)و(ةموشك)ةدنسدو(ةديدسجلا

ىلستاينلعجيامم٠:كاديفقيفوتلاضعبتقثودقنوكايلعلو

امعراذتعالاعمانايحاتنعوءانعنمثحباااذهيفينقلامىسناو

ليمكتلاوعسوتاللةللباقتلازامبئاوجواطاقننمهيذترصقنوكا

.قيفوتملايلواو

1972ناوج30يفسنوت

هجانحلاص
ee o



لوالالصفلا

يضابالابرستلاوديرجلادالي

نآلافراعتملاىنعملابوهثحبلااذهعوضوموهيذلا«ديزجلا»

لمشييذلاوىلوالاةيمالسالاروصعلايف(ةيليطسق)يفرصحنييذلاو

ءسويقتوةدادسةماحلا,رارطنق,اهيحاوضوةطفناهيحاوضورزوت:صوصخلاب

.(1)(ةيليطسق)ىلعيركبلاهقلطييذلاموهفملاابيرقتوهو

ىمادقلابرعلاةلاحرلاونيخرّؤملافصوبسحديرجلاميدقتلواحاسو

ةيمالسالاروصعلاوهوثحبلااذهيفانينعييذلانمزلايفهيلعناكامبسحو.

روصعلايفهيلعتناكامىلعاهبلغايفنآلاىلاةيقابةقطنملاهذهوىلوالا

.ةربالا

طشو(ترمكاتةخبس)ديرجلاطشنيبليطتسملهسيفديرجلا.دجويو

وا(2)(دوصتقلا)ةيضابالااهيمسيةليمجلاتاحاولانمةعومجموهو.ةسرغلا
.(ةرارطنق)وأ(رارطنق)ىمستةيضابالااهتمصاعتناكوةيليطسقدالب

نالسيدقيقحت75ء74وء3839صكلامملاوكلاسملا:(هللاديعوبا)يركبلا(:

(1857رئازجلا)

411:صريسلاباتك:يخامشلا(2
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ديرجلاموهفمددحينودلخنباو.رزوتيهفةينسلاةمصاعلاامأ

اهلكوةوازفندالبوةصفقورزوتوةطفنلمشيهدنعوهفالومشرثكاب

لخنلانمريثكاهبةراضحلاةمكحتسمنارمعلاةريثكيهوةيليطسقدلبىمست

(1)راهنالاو

ددحيو.ةصاخرزوتةنيدمىلعةيليطسقمساقلطيلقوحنباو

ثيدحلايفف.ةفاسملاباهريغنعاهلصفيامبةيليطسقةقطنميركبلا

نوطيق»ىلاهجوتي(2)سيدابنمو»:لوقيةيليطسقنعناوريقلاىلانارهو)قيرطنع

:باعشثالثىلاقيرطلاعرفتيكانهو(4)«ةطامس»ةقطنمادبتثيحءةضايب

دعيو٠.ناورسدقلاىلاثلاثلاوسلبارطىلايناثلاونادوسلادلبىلايدّؤيقيرط

قرشلاىصقالتحتيتلارزوتىلارورملاعقياهنموةطفنةنيدمدجن(5)نيمويةريسم

رزوتنمو.ماياةسمخةريسمةركسبورزوتنيبوةيليطسقبةامسملاةقطنملانم

.(5)نيمويةريسماهنعاهلصفتيتلاةصفقىلارفاسملاهجتي

نالسيدرشن12:صأجنودلخنباخيرات(:

ةطفنةحاوبةنج:سيداييلاج:ءامسالاهذهبىمستديرجلابنكامالاضعبتلازام(2

طمسلاةلص:طابشلانبا)عفاننباةبقعنمزبرغملانادلبربكانمةدوهتوسيداب
.(پ4هقرو2ج

ناكةسضايبنوطيقنأركذيطابشلانبا ةطفنبةيبرغلاةقطنملاقوسلمسا:ةضايبلا(و
.(178ةقرو2جطمسلاةلص)بارخنآلاهناوةطفنبرقب

دتمتو(ابيرقتارتملکنوتس)ةطفنيبرغنيمويةريسمةطامسءارحصةقطنمةيادب(4
يقبيتلاةقطنملايهو.(ىرخاارتملكنوثالث)ةيليطسقنمةيقرشلاةقطنملاىلا

ساروالالابجىلاههجوتلبقورزوتنجسنمهرارفدعبايفتخميراكتنلاديزيوبااهب
.(116ةقرو:جتاقبطلاباتكينيجردلا)ةطامسديدحتلرظنا)

ةطامسءارحصنمءزجةطقفنوةماحلانيبةعقاولاةيلاحلا(ةسمش)ءارحصنأ
.ابيرقتارتملكنيعستةفاسمىلاقرشلانماهدادتمالماكنوكييتلا

.ةدحاوةلحرمیری1ةقرو2جطمسلاةلصيفطابشلانيا)5

م1913رْئازجلانالسيدةمجرت153‹151ء146صيركبللكلامملاوكلاسما)6
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برفملاىلاسلبارطنم)يمالسالابرغلابةيالوسماخربتعيديرجلاناكو

نميتلاوىلوالاةيمالسالاروصعلايفديرجلانادلبمهالثيدحلابضرعتاو

.رارطنقوةطفنورزوتاهمها

.ابيرقتارتملكنيعستةفاسمىلاقرشلانماهدادتمالماكنوكييتلا

ھ1373سنوتط61/605ص٠ءسنوتخيراتةصالخ:باهولادبعينسحنسحإ(2



يحاوننمةيقيرفايفةنيدميهوديرجأادالبلةينسلاةمصاعلايهرزوت

ةعبرأ)خسارفةرشعةطفننيبواهنيبةرومعميهو.ديرجلالامعانمريبكلابازلا

بونطلاورجحلابينيمروساهيلعوريثكلخنايبةخبساهضراو(ارتملكنورشعو

ةنيصحةنيدميهوةعساوضابرااهوحوةريثكقاوساوءانبلامكحمعماجاهلو

اهنمجرخيوارمتةيقيرفادالبرثكايهونيتاسبلاولختلاةريثكباوباةعبرااهل

قاقزنمجرختراهناةثالثنماهبرشوارمتةروقومريعبفلامايالارثكايف

هذهمسقنتامناو.(ىسربت)مهناسلبعضوملاكلذىمسيواضايب(1)كمدلاك

رهنلارعقنوكي«لامجلايداو»ىمسيعضومبهايملاكلتعامتجادعبراهناةئالثل

نمبعشتتولوادجةتسىلعراهنالاهذهنمرهنلكمسقنيمثعارذيتئاموحنكانه

ديزياللدعةمسقىلعرخصلابةينبمتاونقيفيرجتةريثكيقاوسلوادجلاكلت

يقسينملکمزل:(2)رتفعافترايفنيربشةعسةيقاسلكائيشضعبىلغاهضعب

دمعينأوهولقالاورثكالايفكلذباسحبوماعلايفلاقثمسادقاةعبرااهنم

ەؤلميففادنلاسوقرتواهعسيامرادقمةبقثهلفسايفسدقىلايقسلاةنودهليذلا

مثسدقلاءامىتفيىتحلوادجلاكلتنمناتسبلاواطئاحلاىقسيوهقلعيوءام

ال.(3)اسدقنوعستونانثاوةئامموياىقسانااوردقدقواذكهايناثالمي

فلااتئامةيليطسقنمىبجيناكوامظعوةوالحوالالجاهجنرتالثمدالبيفملعي

.رايد

:ةطفنةيمهالايفرزوتةدلبيلتو

ضيبالاقيقدلا(ء
امهتحتفاذاةبابسلافرطوماهبالافومينيبام(2
رايتعايوديرجلاةهجيففيصلامايالوطوهوةعاسةرشعتسهلوطامويلباقيام(3

¦شانسسودرااب)نالادحللمعلاهيامى.اگییهوقداقدمعبرا(سود....6

.طقفقئاقدثالثسوداقلاباسحنافةطفنباما



14ر

:ةطفنةيمهالايفرزوتةدلبيلتو

لامعانمةقيرفابةنيدميهو.ءارحصلارفثبفرعتتناكةطفن

٠.(1)نودرمتمةيبهووةيضاباةارشاهلهاوريبكلابازلا

اهنيبوةلحرمةوازفنةنيدمىلاوةلحرمرزوتةنيدموةطفننيبو
.ناتلحرمةصفقنيبو

شاعوةفلتخملابهاذملايمالسالااهدهعلوايفةطفنتفرعدقو

يضامسبالابهذملاىفطدقوهيلاىمتنااميفلكازوربءاملعاهديعصىلع

نبدمحمنبنامحرلادبعاهئاملعنمف.ىلوالاةبيمالسالاروصعلايف

هيقفلابرغملابعمس(غئاصلانباب)فرعييطفنلامساقلاوبادمحا

هيقفلانيريشنبهللادبعاباويفدصلادمحمنبنيسحلايلعاباظفاحلا

 

ينارفعزلاقوزرمنبدمحمنسحلااباعمسوقارعلاىلالحرويضاقلا

مثقشمدبماقاويكرتلامكجبنبنيكتلبنبناخرطنبدمحمركباباو

هتاعومسمعيمجمساقلا.يباظفاحللزاجاوهدلبادصاقرصمىلاهجوت

.(2)(م1124/ھ518)ةنسلوالاعيبريف

يومحلالوقيفو.م1906صمط304ص8جيومحلااينادلبلامجعم

یيناتکبرتهپدايوقالپطفلةيشابالاحالطصايفف(ةرارشلاو)

ىلاكلذمهبىداولوتوملانمفوخالوةالابمنوديفورعلابملاركنملاراكناىلعللا
ايافخومهرئارسىلعهبنولدتسيامبلامعلاوةميالانونحتميامئادمهو.لاتقلا

.سانلالاوقارادمنوکيكلذهنيباهنومذيوامهتريسنودمحيومهلامعاومهدصاتم

٠(2:4ص2جننورابللةيضايرلارامهزالا).(نيدلاةماقاوةمالاحالصايفهلل

نينرقلايفةطفنبةيضابالاءاملعنممولعلايففارحيترثكااوناكةنسلاءاملع)2

ةرجهللسداسلاوسماخغلا
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اهبهلناكوناوريقلانكسنسحلانبدمحمهللادبعوباةطفننمو

هيفناكويفوكلارشبنبنايفسنموقارولارشبنبدمحمنمعامس

.ءوسيةباحصلانمادحاركذيهتعمسامبرعلاوبالوقيوعيشت

.(1)(م887/ھ294.)ةنسةطفنبتامو

اهيةرماعرخصلابةينبمتناكةطفنةنيدمنافيركبلابسحو

عيمجبرشوةحئاسلاهايملاةريزغيهوةريثكتامامحودجاسموعماج

ةفوكلا)ىمستوفازجاهبرشنافةطفنالاةيليطسقدالب

.(2)(ىرفصلا

اهعمبرخوبارخمويلايهوةطفنلمعنمتناكفةناشرفاماو

نسحللاوياةناشرفنمو.(نيجرد)الااهبقبيملواهريغاهلمعنم

به217)ةنسهنععمسنوتحسنمعامسلاميدقناك.ليعامسانبا

امهريغویسومنبدسانبديعسنموجرفلانبغبصانمعمسو(م2

امهريغةعامجونامحرلادبعنبىسوموناميلسنيدمحاهنمعمسو

ھه263)ةنسجحلانمهعوجريفيفوت.هريغونونحسباحصانم

.(3)(م8

.ةطفنبةفلتخمةيبهذمتاعزندوجوىلعلديامم(:

ايهذمعضويذلايلغبلاکاهلهانمعیشتنمةرثكلواهنمةعيشلاقاعدراشتنال)2

دممم)٠ةعيشلاقلطتمةفوكلاتناكاملميلعناصتااهيقشكيتلاىرقصلا
:نامعنلايضاقلا)و(1966سيراب)ط(50-571صةيبلغالاةرامالا:يبلاطلا
قيقحت(ةوعدلاحاتتفاةلاسر .1970نانيلطوو4صيضاقلاںادو:قیق

نسحيديسبفرعيوديرجلاطشةفاحىلعةطفنةحاوابونجنآلادوجومهحيرض(3
.ىحضالاورطفلايديعيفةصاخرازيثيحديعلاىلاةبسندايع
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اطق

نييضابالاةبلاغالامزهنادعبو.(نيجرديقرش)ةطفنبيمه

يناثلايفنيرجامهملااكلوانمددعمهانأرهيةسوفنلبجب

رانطنقةنيدماولتحاثيحديرجلادالبوحناوهجتاةرجهللثلاثلاو

باهولادبعنبحلفامامالاتحتتحبصايتلاو(ةرارطنق ةرانطنقر

ةعمطاقملةمصاع(م823871/ھ168208)متسرنبنامحرلادبعنيا

.(1)تزهاتلةعباتةديدج

خياشملااهيفرثكةيضابالاةوعدللازكرمتناكدقو

نرقلاطساواىلاةيضابالاءاملعدصقمتيقبوملعلاةكرحاهيفترهدزاو

دجسملوحذاكلذىلاةمئاقاهدجاسمتناكويرجهلاسماخلا

نيبحلصلاركبنبدمحمهللادبعوباىرجاةطفنبةيقوفلارارطنق

.(2)ةلعفنةبازعنمةناعابنيجردينبةنتفةيوستلنيمصاختلا

ةطفنةحاوبهايملاعبانمنميبرفلالامشلابءامنيعنآلادجوتو

فيرحتهلعلو(ةراطقنسيعب)فرحتنآلاءارحصلالزننمةبرقمىلع

ثحبلااذهنم223صةطيرضخللانمةرارطنقعقومرظنا.(ةرارطنق)

سنوپوباناکدقو.(يجيت)يه(رارطنق)نافينورابلابسحو

ةرامعتاذتناكو.اهيلعترهاتماماهالودقواهنميسوفنلاميسو

نآلااهيفقبيملناودمهعلاكلذيفةيزاجنويعوةعونتمرامثوةعساو

يلغسنارارطنقدوجوىلاريشيوهو513و402ةقرو2جتاقاباتك:ينيجردلا(1

252نس:ةنقنأفشك(7
17ةندج:تاغا

KASNTARA : Voir .T. lewiki (une langue roumaiue oubliéc de PAfrique

du Nord p. 466, n° 65,

Folia oricnlaiia (Fascicu!e 2 P. 176 1939)
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ريثكعافشرالضرالاهجوىلعليستاهنويعوليخنلانمليلقءيشالا

(1).ءيشبدحااهبعفتنيالواهعبانمنم

:ديرجلاعقومةيمها

نكامالانودصقيءالؤهلعجةيضابالاىلعطلسيذلاداهطضالانا

.مهؤاجتلاونامعبمهعمجتتناكفةيمالسالاةكلمملايفةنيصحلاةيئانلا

ديرجلاتاحاووىسنوتلابونجلابرمدلابجوسلبارطبةسوفنلابجىلا

نوكتيك.ةيادرغتروقت.نالجرو:يرئازجلابونجلاتاحاووةوازفنو

نارهوبونجسلطالالابجبتنصحتيتلا(ةيمتسرلاةلودلل)ادادتمااهلك

بصخلاةرثكوهايملاةرفونمهبتزاتماامو(ديرجلا)تاحاوف

ءارحصلانماهبرقوالامشاهدحييذلايوارحصلاسلطالانماهبرقو

يضابالابهذملاراهدزالاماهازكرماهلعجتابرغوابونجاهدحييتلا

نأامك.بهذملاريوطتولماتللغارفلاوةحارللاراصتالاهبدجياجلمو

ةمصاعلانيبطبرلارسجنوكيىتحةيضابالاةلودلليرورضعقوملااذه

تعداذانوسمحتملا:راصنالاودوتجلاثيحةسوفنلبجوةدايقلاثيحترمهات

ماهءزجيفديرجلاهنيبنمويسنوتلابونجلاناكف.مهيلاةجامحلا

يبيلغالامكحلاءانثاةيضابالاةلودللرمتسمءالوىلعربربلاهناكسنم

ةلودلاىلعتضقوترهاتتيرخيتلاةيعيشلاةلودلامايقدنعىتحو

ديزييبارئاثلانثاربنمتلفتالتداكةيداعملاةلودلانافةيضابالا

هقلطنمناكوةيمطافلاةلودلانايكددهيذلايراكنلادادكنبدلخم

(ياركسمليميا)قيلعترظناوء97ى196ص2جةيضايرلاراهزالا:ينورابلا(:
Emile Masqueray .ايركزيباباتكلهتمجرتيف««

Chronique d’abu Zakaria pages 287 / 288 Edition d’Alger 1879
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ةيجاهنصلاةلودلاءانثاىتحةفيخمةوقديرجلابةيضابالارمتساوديرجلا

(نيجردينب)ةملقلاهبيرخټبكلذوتابرضلاىصقامهلتددسيتلا

امئاقيضابالابهذملايقبدقفكلذمغرو.)¢1048/ھه410)ةنسةطفتي

(ھ6نرقلا)ةيدحوملاةلودلادهعيضفيفصناىلاعجارتيفوروتفيف

.يطقنلاينسلايلعوبايفوصلاملاعلاوةيعادلاهلذبامبةصاخو

:ريريلانمديرجلابنكسنم

ريربلانمديرجلانكسنم

مئادرارقتسااهلنيعمناكميفةنيعمةليبقديدحتبعصلانم

ةيمالسالاروصعأايغيتحويمالسالاحتفلالبقيقيزفالالامشلابيئاهن

ةمسقمدحاولاةليبقلانكستولخادتتولقتنتتناكلئابيقلانالكلذوىلوالا

.(194ي190صةطيرخلارظنا)يمالسالابرغملانمةفلتخمءازجايف

.اهبرارقتسالااهيلعبلغيتلالئابقلامسابقطانملاىمستامناو

ةصعجارلا(1)ةوازفنةليبقىلانوعجريربربلاديرجلاناكسبلغاو

)2(ةتاموس»ةليهزءةسأاسغةصاهلو:لمشتيتلاورتيالاسغدامىلا

.نييدرو٠ءسورشغدرو٠ءهسيینرم(:)لوکرو«ةميتاز.ةزيثرم٠ءفيسرو

رشن0وو108ء107ص1جنودلخنبالريربلاخيرات(:
116ةقرو1جتاقبطلاباتكينيجردلا:ةطفنوةماحلانيبام)ةطاموسءارحص(2

يريزنبنیکلبنبروصنملاىلعدفينمم(نيجرد)ينبمدقملوغيرونبنيلحو(3
168ةقرو±جتاقبطلاباتك:ينيجردلا.(لوكروىلاةبسنهلعل)يجاهنصلا
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(ةتازم›)ةليبقبديرجلاءاملعضعبلاصتاىلاينيجردلاريشيو

رشعانثااهماوقةوقبزاتمتتناكوديرجلابنطقياهضعبناكيتلا

.(1)سراففلا

نمودبلاوةلقةيليطسقببرعلاناكيرجهلاثلاثلانرقلايفو

(2)تاحاولابنيدوجوم(ةسانكم)و(ةراوز)و(ةتااول)

دقو(ةزارطنق)نونطقياوناكماهددع(ةسوفن)نمدجويامك

روصعلايفيقرشلابونجلايفايبرحوايسايسارودةليبقلاهذهتبعل

.(3)ىلوالاةيمالسالا

يتلاةوازفنةليبقىلانوبستنيربربلانمناكسرثكاو

.(4)(م757/140)ةنسناوريقلاتدده

دادكنبدلخمديزيىيااهيلابسنييتلانرفيينبةليبقدجوتامك

.(5)اهيلابسنييذلانوطيقدليبةتانزتسرفغنا

لوغرونبنينحومهنمنيذللا(لوغروينب)و(نيجردينب)دجنو

(65)طامطمعورفنمنیچرتوعملوکكروو.(نيجردينب)مدقمناكيذلا

.(8)اضيآرارطنتقنمنتيوربينبو(7)رارطنقنمليليوينبدجنو

(rةتازمعقوم).348صريسلا:يخامشلاو138ةقروجتاقبطلا:ينيجردلا

 ثحبلااذهنم1و0صرظنا(فيطسيقرشبونجيركبلاخيشلاةطيرخبسح
.ديرجةدام1:965طةيمالسالافراعملاةرئاد(2

.نالسيدرشن138ص:جنودلخنبالربربلاخيرات(3
نالسيدرشن139ص1جنودلخنبالربربلاخيرات(4

ثصحبلااذهنم1:92صةطيرخلارظناورزوتدلبنمةظقيلابنالاىمسيامهلعل(5
ينيجردلارظناو٠نالسيدرشن×57و156ص1جنودلخنبالربربلاخيرات(6

.168ةقرو:جتاقبطلا
.466صريسلا:يخامشلا(7

.498ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا)8
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سويقتوةماصلادقو.(1)(نيساوينب)نم(لوديمينبو)

.(2)ترجیتينيب

تزاتمادقديرجلابتنطوتيتلاةيربربلالئابقلاهذهنأظحالملاو

نيذللانويبرحلااهداوقواهرايمعزرفاوتكلذلةكويشلاةويقو.ةلولاب

ةعساشلاةقطنملابلببسحفةقطنملاهذهيفالاماهايخيرأتاروداوبعل

ىلاةيسنوتلاةيقررفانمونالجراووغيراىلاساروالالابجنمةدتملا

تناكابيزقتيمالسالابرافصنيطغتقطانمكلستوةسوفنلايج

.ةماهةيبرحوةيفاقثاراوداديرجلاةدضابأهرنبعلاجرسم

اليصفتدرواربربلابيمالسالابرغمابةيضابالابهذنمطابترالارظنو

ىلااهعورفنملخادتامعاجرانكميىتحةيربربلاةيبسنلاةرجشلل

نآلادحلةدوجوملازتامنادلبولئابقضعبلءامسااهيفواهلوصا

.يسنوتلابونجلاب
)3(

sey3ا سكللكافلنيلو
woeګیو۳7

1:

سغدام

ةنوزنه,هرادنا,ةرافس):(ةراوه)يفمهلك:ةسادا

(ةنهرت٠ةطيطوأ٠ءةغاره.ء.ةربنص
نسطاوم)ةسوطاموروكسمونبءرومزونب:ةسوفن

(سلبازطةهجبمهروسهمج

.430ةقرو2جيجر1

.(ميقرتلااذهو7ونمدعبيهو)نرمزووصفشك(
.هذہهمیلظننبتمددنونالسیدرشندوىف13ء107نحا

.روكذملاعجرللالعادامتعاةييسنلا
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ءةتاموس,ةليهزءةساسغءةصامهلو)|

ةسينرم»لوکرو»ةمىتاز‹ةزىشرم4فيسرو

(نیيدرو٠.سورغدرو

ةغاغم.ةتازم٠ةلصاموتب,ةزورتع.ةروكأا)|

: - 2

:ةتاموس

ةجادزا

(ةراصغ)ةدومصمنم

ندلقورغمودلمو(ةراوه).:انهن

:ةطفنوةماحلانيبءىدتبتو)ةطامس:ءارحصتيمساهمسابنوكتدق

.(ةيلاوملاةفيحصلارظنا):لوكيرو

:يرجهلاسماخلاوعبارلانرقلا)ديرجلاةقطنمبمهنمريثكناك:ةتازم

138ةقروı1جتاقيطلا:ينيجردلاو348صريسصللاباتكيخامشلارظنا
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روصعلايفبرعلانمديرجلابرقتسانم
ىلوالاةيمالسالا

اهلمشيتلاايقيرفالامشبىلوالاقطانملانمتناكديرجلادالبنا

:هكلسيذلاقيرطلايهوءارحصللةمخاتمتناكثيحيمالسالاعقلا

شويجعممداصتللءاقتاىلوالاةيمالسالاشويجلاوعفاننباةبقع

.لحاوسلاىلعةيتبملاةريثكلانوصحلابنيمرحتملامورلا

ةصفقونازفوةيناثنادوحتفركذ)لالصفدقعيطابشلانباف

(1)يوازحصلاقيرطلااهلمشياهلكوعفاننبنبةبقعديىلع(ةيليطسقو

يتلاةيقيرفابىلوالاتاهجلانمديرجلاةقطنمنوكتنايعيبطلانمناكف

فئاوطرارقتس]ىلارداصملاريشتالويبرعلاحتفلادونجبتكتحا

ماكحلاعوننماونوكينأالايمالسالالوالارصعلايفةقطنملابةيبرع

ربربلانيطوتلوفيقثتللاوعوطتنيذلا:ءاملعلاواةيركسعلاةيماحلاوا

يناثلانرقلايفءاهقفوءاملعدوجورربياماذهومالسالانيدىلع

ةيواعمنابلوقلاىلعيراذعنباوريثالانباقفتيو.ةقطنملاهذهبيرجهلا

القنتمةبقعراسو.(2)يرجهنيسخةنسيفةيقيرارماةبقعيلو

نموةيليطسقوسمادغلشمهقيرطيفابيقليتلاتاحاؤلاميلاقانيب

ةيواعمناكيذلاةينومقعضوسمىلااسارهجتافةيقيرفاىلاىضفامث

لبقنامعنلانبناسحرورمناكدقو.هلبقهيفركسعدقجيدجنبا

(3)يوارحصلاقيرطلآاضيااكلاسةصفقوةيليطسقوةوازفنب.ةنهاكللهلاتق

.0()1:94ةقرو2ج(طمسلاةلص)طابشلانبا(
.ل1306رصمبط230ةفيحص3جلماكلأ:ريثالانبا(د

.1:2وا1×ص×جبرغملانايبلا:يراذعنيا

.62صبرغملاوةيقيرفاخيرات:قيقرلا(3
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ينبفحزدتعالاديرجلاببرعلليعامجرارقتساىلارداصملاريشتالو

فمعضرسقياماذهلمعلوةيجاهنصلاةلودلاىلعمهضاضقناولاله

امدنعيرجهلاسماخلانرقلايفديرجلاةقطتمبيضابالابهذملا

.ىلعقييضتلاىلعناعااممتناكوةيبرعلالئابقلاضعبهبترقتسا

ھ445)ذنمو.يضابالابهذملايقنتعمنمريثكلامهيفنيذلاربربلا

ناكولالهينبعئالطمهو(حاير)فرطنمةيليطسقبهنعقو(م3

ھه446)ةنسةيقيرفاداليبرعلاتمسټقاو(1)ثيرلاىبانبديبعمهدوقي

:ناكغ(2)(م54

.اهيلياموسلبارط:ةبغزل
:ناكفةيناثاومستقامثاهيلياموةجاب٠حايرنم:سادرلو

مشجولقعملاوةبغزوحاير:مهو.برفلاىلاسباقنم:لالهل

٠.نايفسوطلخلاو(3)دادشوجبثالاوةرقو

ىلانوبستنيديرجلاباورقتسانيذلابرعلابلغانانظلاىلعبلفيف
هيرحيف ةيناغنبايلعاوديانبذلا(4)ميلسينبناو(لالهينب)

ةلطقنورزوتوةصخغفقكلموديرجلادالبحتتفايذلاو نيدحوملادض

نمبرغملاممارجيشكارمنمروصنملامهيلاضهنثيحمهتقولطيمل

`هتمدقمباومقوافجبثالاروهمجونييلالهلانمةيغزوةدماصملاوةتانز.

ةرثكلاهلتناكفسنوتنممهيلافحزمث.ةصفقتاهجنمةرمعصحفب

.(ديرج:ةدام)م1965 طةيمالسالافراعملاةرئاد(
نالسيدرشن٥2ص:جنودلخنباخيرات

.(ةدادش)اهلصاو(دادش)ىلاةبسنديرجلاب(ةدادس)لعل(3
نالسيدرشن28ص:جنودلخنباخيرات(4
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ںالبعزتناوةقربيراحصىلامهدرشنأىلامهراٹآعييتاومهعمجلفو

.مهيديانمةصفقوسباقوةيليطسق

هتوعدباوقلعتوهتعاطنييلاليهلانمحايرومشجلئابقتعجارو

طبهلادالبباحايروانسماتداليبمشجلزناوىصقالابرغملاىلامهلقنف

سداسلانرقلانوضغيفديرجلانمايجيردتحايرءالجاعقودقو

(ميلس)نملئابقيلاوملانرقلايفمهضوعويحيسمرشعيناثلايرجهلا

(1)يضارالاضعباوكلتمانادعبرزوتبمهضعبرقتسانيذلاسادرموبومكلا

(ديرج ةدام)م1965 طةيمالسالافراعملاةرتاد(د

22



ايقيرفالامشىلااويرستنيذلاجراوخلا

برفلمابيجراخلابهذملاروهظلةطوبضمةيادبديدصحتبعصلانم
كلتددحتنأاهنكميالاميروكلذىلارشتملرداصملاناثيحيمالسالا

ةيومالاةلودلافرطنمةدهطضمتناكةكرصحلاهذهناثيحةيادبلا

برفغلمابةينلعةفصبةكرحلاهذهروهظىلعنومانيالاهتالووقرشملاب

ريبزلانبهللادبعفرطنمجراوخلااهبلبوقيتلاةدشلاناو.يمالسالا

يفمهدرشتلايفاكاببسنوكت(1)(م697/478)هدعبنمجاجحلانمو

لانملاةبعصنوكتةفالخلاةمصاعنعةيئاننكامانعمهٹحبوقافالا

مهتيبصعواهلهاةعنمةهجلاكلتيفرفوتاذاوضرالاةعيبطثيحنم
ةديدجلاةوعدلاهذهلنمكمريخنوكتةيزكرملاةموكحلاىلعمهتمقنو
برستنوكينأحجريكلذليمالسالابرفغملايفةرفوتمطورشلاهذهو

قيرطنعيرجمهلالوالانرقلاةياهنيفيقيرفالالامشلاىلاجراوخلا

قرشلابداهطضالانماورفنيذلاةاعدلاقيرطنعوةيبرعلاتاثعبلادونج
ضعبفرصتمهلاهدقومهبولقنمناميالانكمتيملو ربربلااودجوف

نبديزييدهعيفةئيسةلماعممهنولماعياوناكنيذلانييومالاةالولا

ريربيلاو.ةوعدلاهذهلةبصخةبرت باحبحلانبهللادبعويفقثلاملسم

مستييذلايجراخلابهذملايفاودجوفمهتماركومهتيموقيفنوروتوم

مليذلايركفلامهجازمبسانياملمعلادمتعيوةديقعلايفةطاسبلاب
ةييروثلاجراوشضحلاءارااوقنتعافةديقعلايففسلفتلاىلادعبحضني

(برغملاوةيقيرفابيجراخلابهذملاءوشن)يباسشلايلعروتكدلا(:
.رشنللةيسنوتلارادلا:35ص(ناوريقلا)ةرشن
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ساتلانيبةقلطملاةاواسلملايفةيلايخلامهلامآمهوكراشوةيطارقميدلاو

(1)ماعلاباختنالالضفبةفالخلابصنمىلالصيناهنكمييربربلقاناو

مسابملظلااومواقيلحالسريخءىدابملاهذهيفربربلادجودقو

نرقلاةليطةيجراخلاةلحنلاتحبصاكلذل.هئدابمييمالسالانيدلا

هبنوعفادياعرداهيفاودجونيذلاربربلابلغابهذمةرجهلليناثلا

ةيبرحلاحوتفلاتاوزغدريفاولشفدقومالسالامساسبمهتيموقنع

(2)ةجنطىلاسلبارط_نمةرمةرشعيتنثاريربلا.دترادقو.يرجهلالوالانرقلايف

خودنادعبسلدنالاىلادايزنبقراطریصننبیسومزاجایتحمهمالسارقتسیملو

مهنمريثكملسادقو(3)داهجللمهئارماوربربلاتالاجرنماريثكهعمزاجاوبرفغملا

مورلاوربربلانولتاقيمهنمافلارشعانثاحبصاوةنهاكلالتقمرثاةبهرواةبغر

٠(4)(م693/ھ74)ةنسذنمةنهاكلاينباةدايقب

تأ.۸ نماهوذخاواهباونادفربريلايفةيجراخلاةوعدلاترشتنا.مث

ةيضايالاوةيرقصلاراشتناكلذبناكوقارعلانماهئدابماولقننيذلابرعلا

:ةيضابألابهذمىلاوعديءاجنملوانأةيضابالارداصملاىرتو

سايعنيایلومةمركعهعموةرصبلاضرانممدقدقف.ديعسنيةمالس

ىلاوعديةمركعوةيضابالابيهذمىلاوعديةمالسف.دحاوريعبىلع

امويرمالااذهرهظىلنأتددو):لوقيةمالسناكو.ةيرفصلابهذم

م1932:ط146ص(اينابسايفنيفطتملاخيرات)يود(:
.نالسيدرشن136ص1:جنودلخنباخيرات(
اوملعينا)اعيمجىسوممهرمابرعلانمافلانيرشعوةعيسوربربلانمافلارشعانثا(3

64صپبرغملاوةيقيرفاخيرات:قيقرلاميهاربا(4
.نالسيدرشن136ص×جنودلخنباخيرات(و
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عبشتدقو.(هدعبةايحلاىلعفساالفهرخآىلاراهنلالوانمادحاو

يباىلعاوسردثبيحقارعلاىلااوهجوتمثيضابالابهذملابةنعامج

ديعسنبةمالسةوعدةزمثكلذناكويميمتلاةميركنبملسمةديبع

مهنمنوكيوةفلتخمتاهجنمةبلطلاضعبعمجيوهف(1])تحجنيتلا

اميفاومسوةسمخمهددعناكوةرصيلاىلااهرفسىلعفرشيةثعب

ءمتسرنبنامحرلادبع):مهو.(ةيقيرفاىلاملعلاةلمح):دعب

باطخلاوباويسمادفلاراردنبليعامساويتاردسلاليمجنبمصاعو
.(يوازفنلادووادوياويرفاعملاحصمسلانبىلعالادبع

يمالسالابرغملابجراوخلاةاعدنوكينأةفدصلابابنملهف

متسرنبنامحرلادبع-يسرافهلصانممهيفوربربلانممهبلغايف

ناكو برصعلاىلوم يقيرفالاجيدخنبىلعالادبع:يمورهلصانمو

اتنوامتةيقيرفالامشةيموقوةيبوعشيهله؟(2)ةيرفصلامدقم

تخالاودجلايففارسالاوهما؟ةيمالسالاةفالخلاةكوشنملينلل

يذلاوه ةالوملااروجك ءىدابملافيرحتنمةرفنلاوةطيسبلاةايحلاب

ءىدابمللةوعدلايفسنجلاولصالاةفلتخملارصانعلاكلتنيبدحي

اهلكةايحلاذخايفةطاسبلاوةيموقلاوةيبوعشلالعل.؟ةيجراخلا

.ةقئافةعرسبيمالسالابرغملابيجراخلابهذملاراشتنالترفاظت

مهعازنبيسيمهلاومااوبلسنيذلاونوطخاسلاجراوخللمضنيناكدقو

نويومالاهبمعنىذلاءارثلادضمهلاضنبيبسيوةمئاقلاةموكحلاعم

نيدلايفمهددشتومهدهزلىوقتلاوعرولالهامهيلامضناكلذكو

(3)ةاواسملايفمهئارابالمععمتجملايفةيبعشلاتاقبطلاءانياكلذكو

م1969ةنيطنسقط227صيمالسالابرغملا:ىسوملابقل(:
نالسيدرشن1:37ص1جنودلخنباخيرات(2

م1969يزاغنبط145ص
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نمنومعزتملاوبرعلاضعبهذختادقويجراخلابهذملاىشفتو

ىلااوعدوةهجلكيفاوثيبنافمكحلاىلعضاضقنالاىلاةعيرذريربلا

(1)هيدابممهيفتخسرنأىلابهذلاءىدابممهنوملعيريربلاماوعمهدئاقع

ةنسملسمنبديزياولتقفبرعلاءارمابكتفلاىلاربربلالواطتمث

دبعنياماشهماياباحبحلانبهللادبعةيالويف(م739/122)

(ةفوسم)ىلاىمهتناومنغوىبسوربربلايفنخثاوسوسلاداليازغال

اموهونيملسمللءيفمهنابريربلاسمخيناكوبعرهنمربربلالخادوىبسولتقف

ناكامكلذو(*)مهنمنمؤيملنمنوسمخيةالولاناكامناوهلبقلماعهبكتريمل

.(2)هلتقويدارملاديپعنبرمعىلعيرغدملاةرسيمةروثيفابيس

ىلععجشاممربربلاءازاةالولاضعبنمفرصتلااذهلثملعلو

ةلودلامرهوفعضهتاعدمنتغاىذسلايجراخلابهذملاراشتناوتارولا

يمالسالابرغملادجنكلذلةيسابعلاةلودلازكرمتمدعوةدجوةيومالا

تناكدقو.(3)ةرمتسمةروثهبشيف(م787/171ىلا(م739/122)ذتم

نيملاظلاهتالوضعبةيلوؤسمنعةيمهالقتاليومالاةفضيلخلاةيلوؤسم

ةيلسعلادولجلامهبلطوتايربربلاتاليمجلانمايابسلاوايادمهلاهلويقب

له.ربربلامنغنمريثكلااهيلعلوصحلاليبسيففلتيناكيتلا

عتملةصقنموةييرعلاةلودلاداصتقابرضمكاذاربربلامالساربتعا

.نالسيدرشن137ص:جنودلخنباخيرات(۲

.46ص3جلماكلا:ريثالانبا
متسرنبباهولادبعبغرو):لوقيذانالسيدرشن14:ص×جنودلخنباخيرات(3

ةصيبقنيامتاحنيحډدناوريقلابحاصةعداوميف)م787/ھه171(هنسترهاتبحاص

.(ربربلاةكوشتدضخناوهعداوفبلهملانيا

1:09صبرغملاوةيقيرفاخيرات:قيقرلا°
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.(1)ىوقتلابالايمجعاىلعيبرعل

:مهتاروشبمايقلل

0.134و133صبرغملاوةيقيرفاخيرات:قيقرلارظنا(
.0وصپرغملاوةيقيرفاخيرات:قيقرلا
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› برغملايفةيجراخلاةكرصلاروهظبابسا

٠ماشهنامزىلامهعمساوءدلبلالهاعوطانم,ةيقيرفالهالزيمل»

مهنيباوقرفوءاصعلااوقشو,مهوراثتساف,قارعلالهامهيلابدثيح

لاقف.لامعلاينجتامبةميالافلاخنال:نولوقياوناكو,مويلاىلا

جرفخف.مهربختىتح:اولاقف.كئلوارمابءالؤهلمعيامنا:مهل

مهلنذؤيملف,ماشهىلعاومدقفالجرنيرشعوةعستيفةرسيم

انبوزغيانريمانأنينمّؤملاريماغلبا:اولاقفشربالاىلعاولخدف

انرصاحاذاو,مكداهجلصلخااذه:لوقيو.مهافنانمنغاذاف,هدنجبو

هناوخاىفكانلثموءرجالايفدايدزااذهلوقي:مهرخاوانمدقةنيدم

اهلاخسنعاهنوطبنورقبياولعجفانتيشامىلأاودمعمهنامث

ءدلجيفةاشفلانولتقيفنينمّؤملاريمالضيبلاءارفلانوبلطيو

:انلقفانتانبنمةليمجلكاوذخاينا,انوماسمهنامث.,كلذاتلمتحاف

ىارنعاملعننأانببحافنوملسمنحنوةنسالوباتكيفاذهدجنمل

اوبتكفمهتاقفنتذفنو,ماقملامهيلعلاطف؟المأاذهنينمؤملاريما

ءەوربخافنينمؤملاريمالاسنا:اولاقو٠,هئارزوىلااهوعفدومهءامسا

ىلعاولوتساوهولتقوماشهلماعىلعاوجرخفةيقيرفاىلااوعجرمش

ممهاذافمهءامسأفرعفرفنلانعلاسفاماشهربخلاغلبوةيقيرفا

45ص3جلماكلا:ريثالانبا(
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يناثلالصفلا

ايقيرفالامشبةيضابالاوةيرفصلا

ةيعامتجالامهتروشربربلالوحيرجهلايناثلانرقلاطساوايف

ىلايعادلايجراخلابهذملااوقنتعافةينيدلاةيحانلاىلاةينطولاو

:نىيبهذماوقنتعاف,ةالولاضعبفرصتىلعاجاجتحاكلذوةاواسلا

رشثكايهيتلاةيضابالاوةيراسيلاةعزنلالثمييذلايرفصلابهذللا

.الادتعا

ةجنطىلاسلبارطنمةيرفصلاترشتنا(م743/124)نمةيادبو

دضاهوضاخيتلابورحلاباوكهنامهنافاليوطمديملمهقوفتنكلو

يفةيرفصلابلغاباذدقونيريخالاىلادالبلااوملسفةيضابالا.دضوابرعلا

يقبنياةريغصلا(ةساملجس)ةمامألوحاوعمجتينأىلعةيقبلاربجاوةيضابالا

٠.(1)(مرشاعلا)ھهعبارلانرقلاطساواىلامهرخاؤا

ةريخنمبكرتيةيلقصىلااشيجناوريقلاةموكحتلسرادقو

برفغملاةقطنمراوثلاراتخافةيركسعلاةيماحلاتفعضاذهبواهدونج

ترصتناو(م740/122)يرفطملاةرسيمةروثتناككلذبوددملانعةديعبلا

يقيرفالالامشلاحبصاوكراعملابلغايفةيبرعلاشويجلاىلعةيجراخلا

.(2)ريبربلاءامعزةدايقبةماعةروثيفهناكي

.5و4ص(ىطسولاروصعلا)يفسنوتينويضابالا:يكشتيفيلزوديت(
1:47صيودبنامحرلادبعةمجرتيقيرفالالامشلايفةيمالسالاقرفلاباتك:لبديرفلا(2

هريغاهدرویمللیصافتدروادقو10وصبرغماوةيقيرفاخيرات:قيقرلاو149و148
118صرظنا)افلانونامثوةئامةيرغصلانماهيفلتقيتلامانصالاةوزغنعنيخرّوملانم

.(12ىلا
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:ةيجراخةيربريتالىيودتنوكتدقفتاراصتنالاهذهلةرمثكو

(Iںرمعتملةيرفصةليوديهو(ةيولموناسملتي):هرقييلةلود

.(م122740/162780)ةنسنيعبراالا

ةيضابالاعمةنسحاهتقالعةيرفصتناكو.(م140757/2366976)نينرق

ترهاتبحاصمتسرنبنامحرلادبعتنبنمعسيلانبراردمجوزتدقف

ةفيلخللنوبطخبرفنييسايعلاءالوىلعةلودلاهذهتناكدقو.یورااهمساو

ةروشدنعنييمطافلانعمهلالقتسااونلعاامكيدهملاوروصتنملا:يسابعلا

.نيينسلانييسابعللمهئالوىلعاوقبودادكنبدلخمديزييبا

(ةيضابيالا):متسرينيةلود3

(م144761/296909)نمةنسنيسمخوةئامةبارقتماددقو

.بهذمللاقفوةيمالسالاتاساردللامهمازكرمترهاتتحبصاو.ةددشتملا

ةلحنلاقانتعابةنسلالهاءاملعاوعنقينايفنوعمطياوناكةيضابالا

.(1)ينسلاملصعلاةرضاحناوريقلاةليثمترهاتتناكدقوةيضابالا

150/146صيقيرفالالامشلايفةيمالسالاقرفلاباتك:لبديرفلا(

س30



نييمتسرلاةمصاعتحبصايراجتلالدابتلاوةعارزلاطيشنتلضفبو

ةكلمملاداسيذلاءاخرلاطسويفويمالسالابرفغملاقاوسانم

نودعيترهاتبنويمتسرلاةميالاحبصيملنيدلامولعيفقارغتسالايفو
ترهاتتراهناكلذلومهدالبنععافدللشيجلابةيانعلااولمهاوبورصلل
|.(م909/296)ةنسةعيشلااهمجامهنيح

.ةويسورابجنزو(طقسم)نامعوةسوفنلبيجوةيرجب

:نوسبرفغصلاا

ءةريزجلانميقرشلاميلقالامهنطومو‹رفصالانبدايزعابتامهو
مدع:مهئارآنمو.ةيضابالانماولغدشاوةقرازالانمافرطتلقامهو
لتقزاوجمدعوءمهتديقعسفنىلعاوناكاذالاتقلانعةدعقلاريفكت

مهئارالاعددقو.لمعلانودلوقلايفةيقتلاباوكسمتو,نيكرشملالافطا

دبعوءيرفطملاةرسيمو٠,سابعنباىلومةمكرعصرصخلاببرفغماب

نايصعلاوةروشثلاىلااواجتلاعانقالاوةوعدللادعبو.(1)جيرجنبىلعالا

.ىتدالاوطسوالابرغملاىلامهطاشنلقتنامثبرغملاوةجنطةقطنميق

.(2)يلياميفيروثلامهطاشنصيخلتنكميو

. 137 صجلحتلاوللملا:يناتسرهشلا (x

21:7 صيمالسالابرغملا:ىسوملابقل )2
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تهتنايتلاويتانزلاديمحنبدلاخاهمتايتلا:يرغطملاةرسيمةروث(ء

ةنسةجنطبرقبيبحنبدلاخمهدوقياوناكنيذلابرعلاةميزهب

.فارشالاةكرعماهيفدقفنمناكمولعلارظنتيمسو.(م739/1227)

اهيفلتقيتانزلاديمحنبدلاخاضيااهداقو:وبسةكرعم2

ناسميلسويريشقللارشبنبجلبويريشقلاضايعنبموثلك:برعلاةداقلانم

.(1)(743/ھه124)رجاهملايبانبا

لاصحتناىلعنيددرتملاروهمجناتقباسلاناتكرعملاتعجشدقو(3

ةشاكعاهمعزتةيقيرفابةيرفصةروشلواتبشنفةروثلابةردابملاوةيرفصلا

پبحسناوناوريقلاهاجتسباقةقطنمنمقلطنايذلايرازفلابويانبا

.ةركلاديعيلهمازهنادنعءارحصلاىلا

ىلعايلاوناوفصنبةلظنحرصمريماكلاملادبعنبماشهنيعو

لالتحايفةيرفصلافدهحضوتدقو(م742اةنسةيقيرقا

يزازفملابويانبةشاكعلواحوةيقيرفاىلعءاليتسالايفوناوريقلا

نماقالطناةطخلاهذهنيفنت(يمغدملا)يراوهلاديزينبدحاوملادبعو

يفةيرفصلاهرثاامساحةشاكعوةلظنحنيبءانقللاناكوبازلا

٠.ةشاكعاهيفلتقيتلا(نرقلاةكرعم)

ددشيتلاناوريقلابرق(مانصالاب)خانادقفدحاولادبعاما

نوكيرصنلالعجمهسامحوناوريقلالهاةئبعتنكلوقانخلااهيلع

نصحىتحةيرفصلالولفاوعبتتنيذلا(مانصالا)ةكرعميفنييثسلافيلح

:92ص:ةيمالسالابوعشلاخيرات:ناملكوربرظناو57ص:جبرغملانايبلا:يراذعنبا(ء

.1948توریب ط193و
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نىينامثوةئامغلبةيضابالانمىلتقلاددعناصوصنلاركذتوءالولج

٠١(5)ةيقيرفايفةيرفصللةمئاقمقتملمثنمو.ليتقفلا
ىلعكانهلمعوءارحصلاىلااجتلاةيرفصلانماقيرفنارهظيو

(2)-ةموجفروناو-ةوازفنةقطنميفءرتبلانيبةيرفصلاةوعدلارشن

مصاعةدايقتحتتنكمتوءةيرفصتناكةوازفنةليبقنوطبىدحايهو

دبعنيببيبحاهيلاودرطوةدم(3)ناوريقلاىلعةرطيسلانمليمجنيا

دعبةموجفروىلأبيبحنبثارولادبعاجتلادقويرهفلانامحرلا

لفتسادقو(م755/138)بيبحنبنامحرلادبعهيخالتقيفةمهاسلملا

يفةرملوالتحبصاأيتلاناوريقلااومجاهوبرعلاضعبةناعاربربلا

ىهتنا(م757/ه140)ةنسنامحرلادبعنببيبحلتقبوةيرفصلاءامعزةضبق

.(4)ةيقيرفايفنييرهفلاةرسامكح

(ةيضابالا)انثحبمهيةوازفنىلاعجرتيتلاةموجفروةليبقرماو

ةليبقنممهريربلاديرجلاناكسناثيحىلوالاةجردلاب(ديرجلاب

ديرجلاب.يضابالابهذنملانكمتىلعلدياذهةموجفرولمعوةوازفن

لالتحايفمهرودباومهاسديرجلاريبربلعلو(5)ركيمنمزنمةوازفنو

ٴتلمشدقوناريقلاربعةوازفنقيرطيفمهوكلذنمعناملااموناوريقلا

نأيضابالايرفاعملاحمسلانبىلعالادبعباطخلايباةلمحديرجلا

كتفلاةعيبطيفةلصنملهو.(6)نييسوفنلافرطنم(رارطنق)تلتحا

.118122صبرغملاوةيقيرفاخيرات:قيقرلا(ء
0.225ف224صيمالسالابرغملا:ىسوملابقل(2
0.141ىلا123صنمبرغملاوةيقرفاخيرات:قيقرلا(3
.81و85ص×جبرغملانايبلا:يراذعنبا(4
ليلدبةسوفنةيضابافلاختاهناالاةيضاباتناكةموجفروناىلاضعببهذي(

٠.(225صىسوملابقل:يمالسالابرغملا)مهعماهمادطصا
.ه168ةنسناكنييضابالافرطنمةطفنب(ةرارطنق)ةنيدمحتف(6

Folia orientalia

(Fascicule 2 p. 176 / 1959)
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هرودناكيذلايراكتنلاديزييباةروثوةموجفروةروشثنيببيرختلاو

ىلعهتروثدنعدودصلاكلذيفزواجتوبيرختلاوكتفلايفاميضف

تسيقبةوسقلابنوفصتيديرجلاربربنممسقله؟ةيمطاقلاةلودلا
ولغلااذهمجرتو.ءةقطنملابةيضابالابلغتمغرةيرفصلاقورعمهيف

هلباقييذلا(يراكتنلا)بهذملاديرجلاريربنمماهءزجقاتتعايف

نوكينأحجرا؟يضابالابهذملانعاعرفتناذللا(يبهولا›)بهذملا

.ديرجلابةيرفصلاقورعاياقبمه(راكتلا)ةالفغ

-ناوريقلامهحتفيف مراحملاهلاجرو(1)كلملادبعلحتساو

دجسميفمهباودمهطبربةينيدلاتاسدقملااوسادوضارعالااوكتهو

ءمالسالامهنيدوبرعلاىلعقنحيفمهناكوهيفركانملااولعفوةبقع

سانلابقرتواهروجوةموجفروملظرابخاترساملوسانلارجضف

زكريلةصرفيرفاعملاحمسلانبىلعالادبعباطخلاوبااهمنتغاذقنم

ىلعفحزفناوريقلاىلاسلبارطنمهذوفنةعقرعسويلويضابالابهذملا

.(كتيبمهللاكتيب):هعابتاماماهلاقمناسلوناوريقلايفةموجفرو

دحاوةساردلايفهليمزناوريقلابهنعافلخنيعواهدرشواهجرخاف

.(م758ھه14Iةنسنمءادتبامتسرنبنامحرلادبعةيقيرفاىلاملعلاةلمح

:ةيضشضابالا

اذهىلاايعادءاجنملواناومهتبسنىلاةراشالاتقبسدقو

ىلاملعلاةلمح)نوكدقوديعسنبةملسوهايقيرفالامشببهذا

81و85ص×جبرغملانايبلا:يراذعنبا)ينرفيلادعجلانبكللادبع(
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.بهذملايفجرختللقارعلاىلامهتثعبىلعفارشالاب(ةيقيرفا

ىلعتدمتعاثيحمودااهلمعنوكيناتعاطتساةيضابالانأرهظيو
تامداصملاوبورحلااهتكهنايتلاةيرفصلافعضتلغتسادقوةاعدلاةفاقث
ةموجقروثبعنمناوريقلاذاقنانأامكةيبرعلاشويجلاعمىلوالا

نامطادقف.ةدافتساامياةيضابالاةكرحلاهنمتدافتسادقةيرفصلا
دقومتسرنباوباطخلايبالةدايقلااوملساواهلكةيقيرفايفسانلا
لصوةزمهترهاتبةيمتسرلاةلودلانيوكتدعبديرجلاةقطنمتحبصا

مهناوخاوسلبارطجراوخوةسوفنلبجنيبطبرياموتحماربعموةيرورض

ىلعءاليتسالانماوسيادقوترهاتبةيضابالاىفتكاثيحطسوالابرغلاب

.ةيقيرفالماكىلعوناوريقلا

ةنسلالهاىلامهيرقأوافرطتجراوخلاقرفلقامهةيضايالاو

بكترمنأمهدنعو.مكحلايفاولاغتيملفليماملسلاىلامهتعزنتناكو
ارافكامناونيكرشممهيفلاخمنوربتعيالونمؤمبسيلودحومةريبكلا

الازئاجريغمهلاتقولحمهعمةماقالاومهتحكانمومهتثراومومعنلل
ناو.ناطلسلاركسعمالامالسارادمهرادومهيلعةجحلاةماقادعب
قرفرئاسنوداذهانمويىلاءاقبلانممهلنكميذلاوهاذهمهلادتعا

قالغنالاوهو:اهنمضاهئاتفببسلمحتاهنالترثدنايتلاجراوخلا

ةيبهذملاوةيسايسلابابسالالقالفالخلاوماسقنالاىلاعرستلاوىلغلاو

.ةييهقفلاعورفلاىتحو

(1)ةبرجيفف.ماسقنالاوقرفتلابابسانمملستملاهسفنةيضابالاو
ناكمىايفمهنيبتافالخلاةدحرهظتملوفالتخايفامئادمهارتن

ديرجلاناكدقو.ىرقلاضعبنومنساقتياوناكنياديرجلابترهظاملثم
ةفبصذخايملفربعمهنالةحتفتمةقطنموهومهتاعطاقممهانم

.انكاس700يلاوحاهنكسييسنوتلايقرشلابونجلايفةريزج
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ةضرعديرجلاناكهكلذلةلزعنملاةيئانلالابجلاواةريزجلا

٠.ةيجراخلاتارايتلابسحروطتلاورثاتلل

:ةيضايإالاماسقتا

اهلوصاعجرتقرفةدعىلاتمسقنايمالسالابرغمابةيضابالانا

هذهنميقبدقوةيمتسرلاةلودلاتقونمةينيدوةيسايستافالخىلا

:ناتقرفقزفلا

:نويبهولا

قرفلاةييقبنمالادتعارثكاىلوالاةيمالسالاروصعلايفمهنيذلا

.(1)متنسرنببامهولا

:ةبرزراكتلا

:نيتقرفلانيذهنيبو٠متسرنببامهولادبعةمامااوركتادقوةيبهولا

تافالخ,ةريثكةيبهذمطاقننمامهنيبعمجياممغر(ةيراكنلاوةيبهولا)

٠.ةدحاولاةدلبلايفنينكاستمنونوكياماريثكوتاعزاتمو

متسرنبباهولادبعىلابسنتةيبهولانأىري173صبرغملاوةيقيرفاخيرات:قيقرلا(٠
نأىريوهف174صرهاوجلا:هباتكيفيداربلاهيلابهذامفالخبحجارلاوهويضابالا
سلف.اندنعكلذكوهو:لوقيويبسارلابهونبهللادبعمهعابتالكلذباومسةيبهولا
فورحلاوةدئازباهولايففلالاليقناف.(ةيباهولا)تناكلباهولادبعىلاتبسن
.ءاهلايفيذلافيعضتلآنيافكلذكناكولو:انلق.مسالانمبسنلادنعطقستدئاوزلا
:رعأاشلالاقةيبهولاوهامناوءداسفااذهوديدشتلابةيبهولانممسالااذاف
1اضرقنمييهولابهذمىرايلام
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`فلخباحصا)ةيفلخلاوةيرمعملاوةيديزيلاك:ىرخاقرفةدعركذ

.(متسرنبانامحرلادبعنبا

ناوجراوخلانوكيف.(1)راكتلامهنابةيلصاولافرعييخامشلاو

يفدمتعيناكراكتنلاقيرفمهيففةيدئاقعلئاسميفةلزتعملاعماوقفتا

(ءاطعنبلصاو)بهذموهولازتعالاعورفنماصاخاعرفةديقعلا

يفناكنملجوركسعلالهامهو:ةيركسعلاو.كلذلليصفتيتايسو

.مسالااذهبنومستيةسوفننمدلبلا

دبعىلاةيبهولاةبسنةيوفشةياورىلعادامتعاريغصلانباحجريو

.(2)متسرنبنامحرلادبعنبباهولا

املفمهتحلساسقفنبهموصخبراحينأباهولادبعنمرمالابلطتو

لبجلهانمةيركسعلاةنوعملابلطمهددعةرثكومهتكوشةدشىار

نمبلطنوملكتمةلزتعميآةيلصاوهيلعنوجراخلاناكاموةسوفن

.(3)نيرظانملاوريسفتلاءاملعبهودمينانييسوقنلا

.1:54صريسلا:يخامشلا(

16صةيمتسرلاةميالارابخا:ريغسحلانبا(2

0.154صريسلا:يخامشلا)3
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دیرجلابتضرقناوتثعبناةفرطتمةيضاباةقرف

(ةيقاقزلا)ةقرفلابسنتهيلآوبهذمبحاصناككاكسلاللادبع

.ءاضيا(قاقزلا)ى(قاقسلا)اهسسؤمنمقتشماهمسا,يضاباعرف

(دارطنق)نمةيصخشوهو(1)كاكسلاللادباهيمسيينيجردلاو

:لوقيالوهواهيفعمليتلاةرتفلانعءيشملعيالديرجنلادالبنم

ةيبهوملامهفصوكلذلةنسلابلمعلاب:لوقيالوناذآلابالوةعامجلاةالصب

ىهتنادقو(رارطنق)يفنيرصحنم(قاقزلا)عابتايقبدقونيكرشلملاب

٠.(يحيسمرشعيداحلا)يرجهلاسماخلانرقلايفمهركذ

نومعزيورفودرش:(دبا)نمهللادبعالهللادبانأنويضابالارسفيو

ناطيشهلدلونامانملايفىارفجحيلبهذايقتناكوقاقزلاابانا

ةفارخالااهنظاالو.للانمرافلاياثلاديبادولوملاىمسهتدوعدنعو

عابتاجرخةالصلاتقوبرقاذاناكو.(2)قاقزلاهللادبعموصخاهقفل

يكمهسفنالاهوويهدقصحافمىلاسانلانعنيحنتمقاقزلاهللادبع

ةعامجثافننبفسويبوقعيويافداصدقويدارضفاهيفاولصي

نيفلاخملانممهلكةلبقلالهاىتومعيمجىلعنولصيةيليطسقبخويشلا

هورجوطبارمهلجريفاولعجتيممهلتاماذامهنافكاكسلاباحصاالا

مهيفوكرشلابمهفصينمخويشلانمناكوهيفهنوراويعضومىلااهب

.(3)قافنلابمهفصينم

138ةقرو:جتاقبطلا:ينيجردلا(1
1878رئازجلا ط287و284صایرکزيباباتكلهتمجرتيفيارکسمرظنا(2

.T:138ةقروجتاقبطلا:ينيجردلا(3 Lewichi

La répartition géographique des groupcements ibadites dans Afrique du
Nord au moyen ûge - Rocznik orientalistyezny, 1. XXI p.p. 307 - 311.
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نمنيملسملاتافالخيفرصنعربكاناكيذلاةمامالالكشمىرنف

تافالخيفهرودبعلدقمويلاىلامتسوهيلعللاىلصلوسزلاةافو

تامطاقمنماهعبتامبوترهاتبيمالسالابرغمابمهماسقناوةيضابالا

فلسلاخئاشمللوقكانهذااركبمرهظدقكاكسلاهللادبعبهذمناو

ىتحدحايايفةمامالاطورشرفوتىرىيالناكهلعلو.هيفةيضابالا

-موزلمدعبلوقيناكهلعلوةعامجلاةالصبلقيملكلذلةالصلايف

عيمجنعتذشيتلاجراوخلاقرفنمةقرفيارىلعنيملسمللةمامالا

نمىرنو.مامالابصنةرورضب:اعيمجلوقتيتلاوةيمالسالاقرفلا

امنيبفاريبكاولغهعابتاوبهذمنم.ديرجلابةيضابالافقوم

عوناذهومهاتومىلعنولصيوةفلاخملاىرخالاقرفلاعمنوحماستي

ىلامهنورجيوكاكسلاعابتايفنولاغتيمهارنيملسلاشياعتلانم

نكميو.نيملسملارباقمبمهنونفديالومهيلعنولصيالوبالكلارجرفح

نمتاقرفتمهنمانلتدرويذلابهذملااذهىلعةيعطقةفصبمكحلا

كلذبحاصبسنفولفغلاوبصعتلااهربكةيئزجتافالخاهلعلوهموصخ

.يجراخلابهذملايفريسعبسيلةفصلاهذهقاصلاورفكلاىلابهذملا

9



بهاذملاولئابقلابسحديرجلابةيضابالا

نيعباتاوحبصادقويجاخلابهذااركبماوقنتعاديرجلابريربلانا

دالبلةيضابالاةمصاعلاتناكوةيمتسرلاةلودلاسيساتدعبترهاتةميال

ةطقنلةقصالميهيتلا(1)(ةرارطنق)ةنيدمدهعلاكلذيفةيليطسق

ةيربربلاةليبقلاةسوفننمةرمعتسم(ةرارطنق)بنويمتسرلاماقادقو

لاولوابستنيةليبقلاهذهىلاو.(ه)يبهولابهذمللصوصخلابتصلخايتلا

يفادوجومناكيذلاديعسنبميسوسنويوبا:ةيليطسقىلعيمتسر

يلاوسنوييبانبديعسهفلخوهنباناو(3)باهولادبعمامالاةيالو

ةايحلاديقبلازيامناكباهولادبعنبحلفامامالافرطنمةيليطسق

ةيليطسقبكانهناكدقفةسوفنةليبقنعةدايزو(4)(م896/ه283)ةنس

يفدعتتناكيتلاةيبهولانيجردينبةليبقاهنيبنمىرخاةيربربلئايق
تناكوسراففلارشعةينامثيرجهلاعبارلانرقلانملوالافصنلا

سيساتبسنيةليبقلاهذهىلاو.رزوتيبرغدتمتيتلاةقطنملالتحت

نبدمحاسايعلايباريهشلايضابالافلولانطوم(5)(نيجرد)ةدلب

ناو.(يحيسمرشعثلاثلايرجهلاسداسلانرقلا)يتيجردلاديعس

.Tيكشتفيلزودتو1:95صةطيرخلارظنا(ء Lewickiںیغاھنابرارظنقعقومددحی
Eامور12صىطسولانوصعلايفسنوتبةيضابالارظنأ(اطخوهوةماحلا

138.٠

هالعأعجرملاسفن(2

.219ء195صريسلا:يخامشلا(3

.218ي215ء214صريسلا:يخامشلا(4

)sاهمسابتانجءامساو,ةسمئاقاهبئارخراثاضعبتلازاموةطفنيبرغ:ةنئاكلا
ةيضابالارظنا).ةطفنورزوتنيباهناباطخيكشتيفيلزودتاهددحدقو(نيجردباب)
.(1:2صىطسولاروصعلايفسنوتب
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رزوتنيبنكستتناكةتازمعرف(ةتيزك)ةيضايألاةيربربلاةليبقلا

ةليبقدجوتةيليطسقنمىرخانكامايفوةمونكبورزوتبو.(1)ةماحلاو

ةتانزةليبقىلاعجرتيتلاوةيبهولا(نيساوينب)وانايسوينب

شيعتنرفيوشنيىمستةيليطسقوةيتانزىرخاةليبقكانهو(2)ةريبكلا

يضابالاميعزللاو.راكتنلابهذمبنونيدي(ايلاحةدادس)ةدادسب

.(3)ةليبقلاكلتليصادادكنبدلخمديزيوباروهشملا

.ةطقفنورزوتك:ديرجلاقطانمةيقبب

(Iتايصخشلانضعبنع532ء412ء362ء350صرىيسلاباتكيفيخامشلاانٹدحی

.8شازجلابطةليبقلاهذهيليصانيروهشلملاةينخايالا

355ف115ء53]1جتاقبطلا:ينيجردلاوب288صايركزيباباتک:یارکسمعجاري)2

355صريسلا:يخامشلاو330و301ء201205ء«197ص3جنودلخنباخيرات(3
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ايقيرفالامشبةيضابالاوةلزتعملانيبةلصلا

ءىدابمبنولوقيةيضابالاناف(نيتلزنلانيبةلزنملا)ءانثتساب

روطتتو.ركتنملانعيهنلاوفورعلابرمالاو ديعولاودعولانم:ةلزتعلا

ىرنفلازتعالابهذمروطتبسحيمالسالابرغمابةيضابالاةديقعلا

رثاتتو(1)حلفانبدمحمماماللةلاسرعوضوم(نآرقلاقلخةلاسمر

وهو( تاأفنب)فورعملايسوففنلاجرف:ىرنفةيفسلفلاتارايتلاضمبب

رثاتتامك(2)مئادلارهدلاوهڭا:لوقي ديرجلاةيضابانم

.(بسكلا)ةيضقيفةيرعشالانمنوبرقيفةنسلالهاةديقعبةديقعلا

دئاقعلادئاصقضعبىلعرامعوباهنمعلطاامل(مئاعدلا)باتكاذهو

ىراام):اضرعملاق.ةيردقلاىلعدرلايفيهيتلاءةيئارلايهو
:ينيجردللاسايبعلاوياهللاقف)(3)(ةنسلالهاةقفاومالاانهامه

.(ةنسلافالخوهفباتكلااذهفلاخامو

مهريغوةيضابالانيبترجةيمالكتارظانمنمرثعبموهامعبتتنمو

يفةطيسبةجذاسودبتيتلاةديقعلاةفسلفوقمعتلاوحناجرزدتىري

ةطلافملاويباطخلايلدجلابولسالاوةفارطلانمىلختالونايحالاضعب

نيبتنتارظانملاكلتلدهاوشملاضعبضرعبهللعلوىرخاانايحاةيطظفللا

.روطتلاكلذلةينايباطوطخ

.186و184ء183صرهاوجلا:يداريلا(:

.1:95ص2جةيضايرلاراهزالا:ينورابلا(2

.503ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(3



ةراشايفةطاسبلابنوعنقيةيبهولاناكيرجهلاعبارلانرقلاىتحف

هلاههجونع:)1(رامعيبالةيوجاهدذهفاهتجلاعمولكاشملا

:دیرجلابةيضاباخئاشم

؟امهنيبقرفلاوردقلاونيقيلاام:س

لاعفالضفانموبلقلالاعفانموهوداقتعالاةحصنيقيلا:ج

هللااودبعا):ملسوهيلعللاىلصللالوسرلاق.دابعلا

(ريثكريخهركتامىلعربصلايففالاونييقيلاواضرلاىلع

هللاهردقامردقلاو.ءاومهلاىلعىشلملانيقيدادزاوللاقو

هرشوهريخردقلابنموتنا:نامدالايفلاق.نوكينالبق

.هللانمهنا

؟ةيربريلابىلاعتللالاقيله:س

نممهبورمهلعلو(2)لهساباالاهزاجاادحاانعمسام:ج

ريادلانومسيمهنافربربلاةغليفةظفللاكارتشاهزاوج

اذهوىذنيبدعولافلخانملو(نداريا)شحولاوريطلانم

.ىلواحضاولالكشملانمبورهلاو.تافللابسحىلع

؟(شكيي)بسيلهللانالاقنميفمكحلاام:س

نمكوهفيربربلاناسللافرعينممواايربربناكنأهنا:ج

ضعبلاقف.كرشموهفكلذلاقنمو.هالابسيلللانا:لاق

؟مكبريفنوكشتوا:لاقف.ةلاسملاتجرداكارا:رضحنم

505ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(:

(دیرجلاب(نيچرديتبةعامجلنوديذلاوهومهئاحلصوةيضابالاءاملعنم:لهسويا)2

(168ةقرو×جتاقبطلا:ينيجردلا)ظعاوملاوريسلايفةيربربلاةغللاباباتكرشعينثا
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نٻبوياانخیشتعمس:(1)نامیمجيسنبهللادبعذئنيحلاق
كرشموهف.ةافحلسلاشكيانا:لاقنم:لوقيليعامسا

.ميظعلالاب

لشئاسلاىوتسمبسحطسبهلعلواطيسبشاقنلااذهىوتسمىرنف

هثاكوبجحمبيغردقلاو.ناسناللرايخلاكرتردقلانعةباجالايفو

.مهريكفتىلعيلمعلاعباطلاةبلغلتايبيغلايفثحبلامدعىلامهنمعوزن
ةيآ.ةسوفنلبجبمهناوخاوديرجلاةيضابانيبمئاقلدجلايفهبشلاو
وهفبرغمابقرفلارئاسوةيلصاولاوةلزتعملل(يطمللا)ةرظانمكلذ

ةباجالانمادبريملف.همسابهامسيتحةلزتعماميعزبيجيناىشاصتي
لكشملاناكو:ةرظانملل(ةنيمرهنب)ةلزتعملاوةيضابالاعمجتدقو

:رايتخألاوربجلاصخيمهيلعحورطلما

؟هيفتناناكمىلاهيفتسلناكمنملاقتنالاعيطتستله

ناكمىلاهيفتناناكمنملاقتنالاعيطتستلهف:لاق.ال:تلقف

نبااياهنمتجرخ:لاقف.تلعفتئشاذا:تلقف؟هيفتسل

.(2)يطمللا

ميلستلاةلوهسوةيوفعلانمبناجىلععانتقالاوةلئسالانوكتاذكهو
نمباوجلايلزتعملالبقتيامك.ةلئسالانمهفوخيفخياليطمللانباو

ةيلصاولاةلزتعملاقوفتىلعةلالداذهيفلعلو.قافشالانمءيشبيضابالا

اناسيحاىرتانكناو.لدجلايفةيضابيالاىلعيمالسالاةيراكنلا

.(543ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا)سويقتبءاحلصلاةيضابالاخئاشمنم
(ناميمقسنبا):نالاىتحىمستةيبرغلاةطفنةحاوبءامةبوندجوتو

۰(179صرهاوجلا:يداربلا)همايارخآريغصلانباكردادقوناظقيلايباةرامايف(
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ديعسحوتيبانيبترجةرظاتميفعقوامك(1)بلغتيريخالابناجلا

ومح(انیح)نباو(2)لیغنزنٻ

ام:لاؤسلابحونوباديفمويتاذامهمضدقاسلجمنأف

.لاقتنالاولاوزلاونوكسلاوةكرحلاوثودحلا:لاقف؟ةعنصلاةمالع

لك:هسفتىلعرباكدقو:لاقف.قولخمثدحملك:حوتويالاقف

ثدحملاو:حونوباهللاقف.قولخمثدحملكسريلوءثدحمقولخم

نوكينأكمزليف.قولخمريغثدحموقولخمثدحم:نيبرضىلعاذا

هلكميدقلالب:كلذدنعلاق.قلاخريغوقلاخ:نيبيرضىلعميدقلا

لكلب:لاق.قولخمهلكثدحملاكلذكو:حونوياهللاقف.قلاخ

قولخماذارفكلاف:حونوبالاق.قولخمثدحملكسيلوقلاخميدق

هللاقف.يلقولخمرفكلا:هباوجيفبرطضموهولاق.ثدحمهنتال

نأ:نزولاورايعلااذهىلعيفغبنيفكلاقولخمرفكلاناكاذا:حوتوبا

لاقف.هبروكلعفهلا.سايقلااذهىلع.كلاهولاموكلايويرمنوكي

نوكينايلاقولخمناكاذابجيسيلو٠يلقولخمرفكلالب:ايبرطضم

ريغهللاقولخمنوكينأاذهىلعكمزليف:حونوباهللاقف:يلابوبرم

.اههالاالواهبربسيلو.ءايشالانمقلخاملقلاخهللاناو:هلبوبرم

.هتجحتعطقناوتهبلباذهدعباباوجحونوباهنمعمسيملف

هباجاضف؟اذهكللوقييذلاامف:(يريزنبنيكلبنب)روصنملالاسف

ريغاقلخهلناوءاقلخللنا:معزياذهنأ.لاكمحلصا:حوتوبيأ

:روصنملاهللاقف.هقلخبادرفنم.دحاولكنوكيف.ىلاعتهللاهقلخام

(171و170هقروجتاقبطلا:دلا)يريدنبييوول

)171ق170.168ةقروI£تاقبطلا::(نيعماللا)رارطنق(خٌداشمنمناک)2
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كورشلااذهف.قلخيللوقلختتلقذا.اذهاياكيرشهللتلعجدقل

ىلعهنيعينمىلاجاتحاروصنملانأىتحةيوتلمةدقعمةرظانلاف

دبعلانوكيفرصحنيداكييلزتعملامالكو.شاقنلايفراداممهف

ناكوةنسلالهايارىلعروصنلاو.؟همثعلتهجوامف.هلاعقالاقلاخ

اقلاخهللانوكيفيرصشالاياربراقيوكلذيفهيراجييبهولاحونابا

براقتلالثميامماذهو.فيلكتلاطانموهابسكدبعللنكلوهلاعفاودبعلل

نرقلارخاوايفبسكلاةلاسميفةيضابالاةديقعلاوةينسلاةديقعلانيب

.يرجهلاعبارلا

يبااذمهف.ةيضابالاةديقعلانععافدلايفديرجلاةيضاباامهاسيو

.(يصميشلاميمتيبانمزيف)يماحلاينايسولادلخمنبديزيمساقلا

:ناوريقلابهبشمعملادجيف

مساقلاوباهارف.ميهاربااباىنكي‹نيقارولانملجربزاتجادقف

مظعتساف اريبكاولعلوقيامعللاىلاعت هقلخيفقلاخلاهيبش:بتكي

هيلعكلذردكناولجوزعهللاىلعهتارجنمهبشملاهبىتااممساقلاوبا

مسجبسيلللانأمعزتتنكاذا:هبشملاهللاقفةرظانمامهنيبترجف

لاقف؟لوقيفيك,هيرلطبينأدارانمعينربخافضرعالورهوجالو

.امهنيبمالكلاعطقناف.اذهكلوقلثملوقي:مساقلاوباهل

يبالوقو:ةرظانملاهذهىلعتاقبطلابحاصينيجردلاقلعيو

ثودحلاتاضفصبهتفصواذا:ددرس.كلوشقلثملوقي:هبشملامساقلا

.(1)هءاقبتلطباف.ثداحلاءانفهتمزلا

. 142 و138ةقرو:جتاقبطلا:ينيجردلا (I
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ىحتقمهيفاوحنيذلانارقلاقلخلكشمبةيضابالالغشنادقو

قلطملاهيزنتلاوديحوتلايفةلزتعملاادبمىلاعجريلكشموهو.ايلازتعا

هذهنميمالسالابرغملاجنيملودحاوءيشتافصلاوتاذلاناو

حلفانبدمحممامالاةلاسرو.ءاوسدحىلعةيضابالامهتمنويتسلا

يقيقطنملالدجألانمةيقيرفاعوبربةيضابالانكمتىلعلدتق

.(1)ةيضقلاهذه

1ددعقحلملارظنا136و183184ء182صرهاوجللا:ىداربلا)1
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ةدضابإلاقالغنا

ءاوزنالابابلاغمستتيضابالابهذملااهبرقتسايتلاعقاوملانا

رهدزايتأاديرجلاةقطنمكةصتفتملاقطانملانمليلقءانثتسابةوادبلاو

يفاقثلاويراضحلارثاتلاببسبضرقنامثيضابالابهذملااهيف

مهنيباميفبورحوتاعزاتمنمبهذملاراصناهاناعامناو.يسايسلاو

سامحوقالفنانمةيضابالاهبمستااموءىرخالاةيمالسالاقرفلانيبو
دجيالىلوالاةيمالسالاروصعلايفبهذملااذهلعجبصعتلاةجردىلا

ةضرعناكثيحلماكلاروطتلاوجضنللرارقتسالاالوةحارلاالوتقولا

ةمعقرلاعيسوتيفوحوتفيفاوركفجراوخلاىرنالكلذلو,داهطضالل
ةلقناامك.سفنلانعةعفادملاوملظتملافقوماوفقوامناو,ةيمالسالا

لصعجيالنامتكلاىالامهالاوافالتالاببسبمهثارتنمانيلالصوام

.الماكتمنآلادحلمهيلعمكحلا

وبااذهفبصعتلاىلاةوعدلانمةيضابالاءاملعرابكىشاحتيالو

بديادبدقو بهذملاعابتايصوييطفنلافلخينبيلعنبناميلسعيبرلا

يفليقهنافليلجلاوليلقلايفمكتمياراشةفلاخماورذحاو)

كلذيففنيفلاخملاةسلاجمةرثكاورذحاو.عقولمحلالامثيحلثلا

يباو(يرارطنقلا)حونيبانعىورييذلاكنيملسملادنعروهشمرثا

ةرثكوممهيلاليملاومهتطلاخماوبنجتو:امهنعهللايضر(يماحلا)رزغ
اضرلاؤطخسلاةلاسمنورتالا.مكاوسكلذنماورذحومهفيلاتةعلاطم
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ءليلضلانيسحلانبدمحاباتكنمةوعدلالهانمتعقونمدنعتعقودق

.(1)اولضواهباونادومهبواقيفتخسرف

ةرشكنوفقلخنبفسويبوقعييباىلعنومقنياوناكخئاشملاو

ىتح.فالخلاملعفيناصتنمهريغو(فارشالاباتك)يفةعلاطلا

هنوبيسنياوناكف.(يمناغلا)و(ايتفلافالتخا›):باتكريغاباتكمكل

.مهتقاطدهجكلذويريربلاناسللالهانيئدتبملاةقفاوم

نمتدجيتلاةيبهذملاوةيملعلاوةيفاقثلاتارايتلاباونروقاذاقداص

.يمالسالابرغملاينيينسلامهيرصاعم

.491ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا

514.٠و513ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(2

.- 49

 



ةيضابالابهذموةلزتعملابهذمنيبةلصلا

يمالسالابرغمابنيميقملا

يفالثمرولبتتةيضابالاهديقعلاىرناننافنمزللايفاندعيااذاو

عساتملانرقلايفشاعيذلا)عيمجنبورمعل(ةيضابالاةديقعلا)ةلاسر

.(:)لثميلازتعاعباطتاذلاوقااهيفو.يكسنليتوماهرشنيتلاو(يرجهلا

ناآرقلاقلخ([

ةمايقلامويهللاةيؤريفن(2

(طارصلاونازيملاك)ايزاجماليواتىرخالاةايحلالئاسمليوات(3

بجي.شرعلاىبلعهللاءاوتساةصاخو٠.رهاظهيبشتلك(4

|.ايزاجماليواتهليوات

:ةنسلالهااهفنوفلاخي

.توملالبقاوباتاذاالااهيبكترملرئابكلارفغيالللا(5

نأنودتاماذاو.نيملسملاانمبنذلابكترملىتحيدبارانلاباذع(6

لوصانملصاىلاعجاراذهو.ءايلوالاوالسرلاواةكئالملاةعافشهعفنتالبوتي

 طيودبنامحرلادبعةمجرت:ةيمالسالاةراضحلايفينانويلاثارتلاباتك:ونيلن(

:ە4صيبعصملازيزعلاديعلةيئارلارظنأ207و205206ء204ص1:965ةرهاقلا

"1946رصمط173ى172صمالسالايفةعيرشلاوةديقعلا:رهيزدلوجو٠ء105و
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ووهدعويفقداصهللاناوهو.)دىيعولاودعولا(:لازتعالا

.نارقلايفنيدراولا

ناىنعمب.هتاذنيعاهنكلو.هتاذىلعةدئازتسيلهللاتافص7

اهدوجويفيفكيةرعاشالادنعتاقصلاكلتىلعةبترتملاجئاتنلا

ةمئاقاهيلعةدئازناعمىوعدىلاةجاحالو.ةسدقملاتاذلا

يففاكىلاعتهتاذدوجوف.جئاتنلاكلتاهبدجوتءاهب

ةيلزاةفصىوعدىلاةجاحالو٠لتامولعملاعيمجفاشكنا

لوقيامك ملعلابةامسمتاموسلعملااهبفشكنت,هبةمئاق

الوتارودقملاعيمجيفريثاتلايففاكو هباحصاويرعشالا

اهبىتاتيءىلاعتهتاذبةمئاقةيلزاةفصىوعدىلاةجاح

رمتسيو.ةردقلابةامسمءةدارالاقفوىلعنكمملكداجيا
:(105ص)لوقيويهتنيىتحةرعاشالادنعتافصلادقنيففلولا

نعجراخاهلدوجوالةيرابتعاتافصةلزتعملادنعواندنعيهف)

.(ناهنذالا

يمالسالابرفغملابةيضابالابهذمامهيففلتخانيتلاسمكانهنأالا

بكترماهبربتعييتلاةقيرطلابةقلعتملايه:امهالواءةلزتعملابهذمنع
اراكتامهلصااوركتينأءجراوخمهوةيضابالاىلعناكالاو:رئابكلا
ةنسلالهالعفامكانمّؤمملسملاةريبكلابكترماوربتعاناامات

الونمؤموهالةريبكلابكترمنابلئاقلابهذملاباولاقناوا.ةعامجلاو
نافاذهلو.ةلزتعملالوقيامكنيتلزنملانيبةلزنميفوهلب.رفاكوه
ةدمعوهو تانايدلالوصا):هباتكيفيخامشلايلعنبرماعخيشلا
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نيبةلزنمالنابنيدن).:لوقي120ص ةسوفنلبجيفةيضابالابتك

.(رفكلاوناميالاةلزتم

ةلزتعملاوةيضابالانيبفالخلاعضومتناكيتلاةيئاثلاةلاسلاو

دبعلاةيرحبنوعطقيةلزتعماف.هلاعفايفدبعلاةيرحوردقلا:ةلاسميه

ةروصيفةدودحملاةيرحلاب:يمالسالابرفغملابةيضابالالوقيامنيب

لاعقالقلاخهللانابلئاقلاادبملادكؤياذهو.ةرعاشالادنع(بسكلا)

.اهريدمواهٹدحمودابعلا



يمالسالابرغملابوديرجلابةيهقفلاعورفلا

ثيحطقفايندلارومانمسيلونيدلانمءزجمالسالارظنيفهقفلا

هقفلافنفدلامسارمرخآىلارغصلانماهلكناستالاةايحهقفلالوانتي

فالتخاوروطتلاةجيتنةيلمعدعاوقوهامناونودتتايرظندرجمسيل

ماكحالاكتقبطتةطلسبلطتيهراهدزاوهقفلاومنفكلذلو.تائبلا

.اهيفدجياموةايحلاعقاوبسحاهحقنتو

هللاىلصلوسزلاتقوتعضويمالسالاهقفللىلوالاتاوطخلاناو

تافالخلاوةيسايسلاتاماسقنالالبقكلذوةباحصلاتقووملسوهيلع

يمالسالاهقفلايفبهاذملافلتخمنيباريبكادعابتىرنالكلذلةيدئاقعلا

يفةصاخوعدبلاوءاوهالالهانمنيفلاخملاوةنسلالهانيبىتح

.(1)لوالايمالسالارصعلا

قيبطتللاجملاورارقتسالايعدتسيماكحالاطابنتساوءاضقلايففسلفتلاو

اوناكثيحلوالايمالسالارصعاايفجراوخلاناشسيلاذهو.ماكحالاكلت

اروصقمناكةرجهلليناثلانرقلالئاوايفةيضابالاطاشنلعلو

كلذلاهبعابتالاعانقاومهدئاقعزيكرتىلع يمالسالابرغملاب اضيا

ضعبيفقرشلاةيضابانوتفتسيةيمتسرلاةلودلاةيادبيفىتحمهارت

مهفيلاتتناكدقفيمالسالابرغملابفيلاتمهلتدجوناو.(2)اياضقلا

نمىقتنملا)نم.ينامورلانوناقلابيمالسالاهقفلاةقالعيفتارظن:ونيللان(:
1:955ةرهاقلا ط50ص(دجنملانيدلاحالص:نيقرشتسملاتاسارد

140ص2جةيضايرلاراهزالا:ينورابلا(2
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رمتسمءيطبروطتورارقتساةجيتنهقفلاعمجتناكوقبسادئاقعلايف

نرقلا›هتيادبيفيضابيالاهقفلاىرتكلذل.لكاشماعقاوبطبترم

يتلاةقلتخملاةيوجالاوةقرفتملالئاسملاةفبصبغبطصي(يرجهلايناثلا

اهبلغايفةيئزجلئاسميهوعابتالاةبتاكمةجيتنىاقلملايفحرطت

امتاوسايقوعامجا:نمهقفلانيودتلةماعلاءىدابملاولوصالالوانتتال

.(رارطتقنمةيضابالاضعبو)طقفةنسلاوباتكلارهاظدمتعتداكت

عضولانماهلخاداملكلذلعلو-عيرشتللساساكةنسلاىتحنوركتي

.مالسالاردصيفتدجيتلانتقلادصب

ديرجلادالبيفدجويناكناوءادجدودحموهفصخرلاباياما

مومعاهلبقياليتلاوةفارطلانمولختاليتلاةيررصحتلاتاعزتلاضعب

.يضابالابهذملالها

فيلاتلثمتتحبصاوتجضندقيضابالاهقفلادعاوقرابتعانكميو

.يرجهلاثلاثلانرقلانمةيادبيمالسالابرغملابةلماك

:هقفلايفديرجلادالببةصاخويمالسالابرفمابةيضابالادمتعيو

نمجرخىذلايناسرخلامناغنبرشبمناغيباةنودمو عيبرلادنسم

هتنودمهعموباهولادبعمامالادوعيلبرغملاىلااهجوتمقرشلا

ىلعرمقمهنعهعامساهيفوةديبعيباةذيمالتنعاهاوريتلاةروهشللا

ملوهريسلصاووةروكذنملاةنودملا(سورمع)عدوتساف.ةسوفنلبج

هتخابنامتساسورمعنكلوروكذملاباتكلاخاستنايفريخالاكلذلنذاي

:(5)يمالسالابرغمابرشتناهنموباتكلاخستناوهيلعيلمتتناكيتلا

نودمتعييقيرفالالامشلاةيضابالازامباهولادبعمامالادهعلو

344 ةقرو2جتاقيطلا:ينيجردلا (r
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باتكىلعريسفتلايفنودمتعيوةيضابالاقرشملاءاهقفىلعاريبكادامتعا

امك.(1)(نيريبكنيرفسيف)وهويراوهلامكحمنبدوهل:ريسفتلا

(2)(فصاونبلح)باتكورامعيبالتالاهجلاحرش)يفاباتكنودمتعي

.(ماترفس)حلفانبدمحمهتباوحلفاهنباوباهولادبع:ةميالاةبوجاو

مهنيبنمحبصاىتحهقفلانمديرجلاةقطنمبةيضابالانكمتدقو

لدصعلاباتكهلويتاردسلاميهاربانبفسويوبا:مهنمنوفلؤم

(4)(نادلجممالكلايف)هلفلخينبناميلسعيبرلاوبأو.(3)فاصنالاو

٠.(5)نيرتفدهقفلايفنودامك

ملعيففلايذلايماحلاينايسولافاتلزنبالعينبرزخوباو

لئاسملاضعبررحو.(تاقبطلاباتكهل)ينيجردلاديعسنبدمحاو.مالكلا

ضئارفلايفناويدهلو.(6)يلاطيجلارهاطوباهدعباهعمجهقفلايف

.(7)ارعشاهغاصةبوجاو

لكدرفنيهيفنوكرتشيفيلاتىلعيمالسالابرغملاةيضاباقفتيو

ةينامثنمةنجلىلا.ةبازعلاةيضقنولكويوهصاصتخاناديمبمهنمملاع

ةثالثنمةبكرتمايلعةنجلىلاهلكفيلاتلاةعجارمنولكويوخئاشم

.(5)ةمظنمةركبمةيعوسومةقيرطيهوءاملعلارابكنم

220صرهاوجلا:يداربلا(د

503ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا)2

509هقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(3

220صرهاوجلا:يداربلا)4

386صةمغلافشك)5

(ينيجردلاةدام)1965 طةيمالسالافراعماةرئاد(6

ِ46Iو460صريسلا:.يخامشلا(7

474هقرو2جتاقبطلا:ينيجردلاالثمعجار)8
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فيلاتىلعاوعمتجاةبازعلاةبلطلاناةيضابالارداصميفدرواممو

نيرشعوةسمخيفهولعجوهظفحنيئدتبملاىلعلهسيبهذملايفباك

سايعلاوياعمجوةالصلاباتكبريديينبليعامساخيشلادرفنا.اءزج

نبدمحمعمجوحاكتلاباتكبويانبنتفلخيعمجوضيحلاباتكركبنب

عمتجافسوييبانبدووادناميلسوباتاماملو.اياصؤلاباتكحلاص

.هيلانيبوسنملانيباتكلافيلاتىلعهتذمالت

:ةسوفننم:خويشةينامثمهفةيازعلاباقتكاوفلانيذلااماو

.یسومنبفسوی:رارطنقنمو.حلاصنبدمحموبويانبنتفلذيناتسما

دبع:غيرانمو.يتازملانارمعيبانبانارمعنبفسوي:تيدجتنمو

تضرعو.ميهاريايبانبميهارباوومحنبرباجومالسيبانبمالسلا
ال):عيبرلالاقونسكاموعيبرلايباو,سابعلايباىلعءازجالاهذه

.(ناطيشالافيلاتلااذهيفنعطي

تملعام):نوفلخنبفسويبوقعيوبا:لوقيامهيفو.(1)(يمناغلا)و

513.٠ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(
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يمالسالابرغملايةيضابالاىدلةيملعلاةكرحلاراهدزا

ناکةفغلوهقفوديجحوتوريسفتوثيدحنمةيملعلاةكرحلاراهدزانا

ةقطنموةسوفنكتاىيالونماهعيتاموترهاتيةيمتسرلاةلودلامایقباطویرم

.(ةيليطسق›)ديرجلا

اودفينأةنسلاءاملععاطتسانييمتسرلاةميالاحماستلضفبو

عمطامبروةميرشلاوةديقعلالئاسملكيفةيضابالاءاملعلادجل

ترهاتتناكو.يضابالابهذملاةنسلاءاملعقنتعينأيفنوريخالاءالّؤه

.(1)ينسلابهذمللةبسنلابملعلاةرضاحناوريقلايزاوت

اهتبتكمفالتاوترهاتببرختوةسوفنلهاىلعءاضقلاناحدقلو

.فاصناللبرقاةلماشةيملعةروصبيضابالابهذملاةساردلهسينا

بلطتيىذلايضابالاهقفلاةساردزجوملاميدقتلااذهيفنكميالو

اذهحمالمركذىلعرصتقاسامناو.رفوتيالاهرثكاعجارمواصصخت

ةيمالسالاروصحعلايفديرجلاةقطنمبهتمالوادتمناكامةصاخوهقفلا

.ةقطنملاكتبلئاسمنمهيفضوخلاعقواملالخنمىلوالا

سماخلانرقلاطساواديرجلاةقطنمبنيجردبيرختدعبىرنو

مارحلاولالحلالئاسمنماودقفسانلاناف):هقفلافعض يرجملا

.(2)(مالكلاملعلئاسمنماودقفاممرثكاهقفلاو

(يودبنامحرلادبعةمجرت)يقيرفالالامشلايفةيمالسالاقرفلا:لبديرفلا(ء
458ةقروجتاقبطلا:ينيجردلا(2
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يمالسالابرغملابيضابالاهقفلاحمالم

ىلايارلالامعايالازتعالاعباطبمستتنييضابالاىدلةديقعلا

اهجهنميفوةديقعلاعمةيزاوتمرستملةعيرشلاامنيبدودحلادعبا

مدعوولغلاوددشتلابتمستانييضابالاىدلعورفلاناف.يركتفلا

ةيضابالاىرنوةيمالسالاقرفلانممهريغعايتاعمومهسفناعمحماستلا
دیکيفناشیعتراكنوةيبهو:نيتماهىلانومسقنيمهنيباسين
.(راكتلا)ةيلاقملاةقرفلاضارقنابيهتنيعارصو

هنا›:انلقلمالسالانومسقينيذلانيقرشتسملاكنوكتننااندراولو

:نيفرطلانيبامودقزمتدقيمالسالاعمتجملاناو.(يودبلامالسالا

بصحعتلانا؟لمعلاامىرت.كتهتلاولالحنالانيبوددشتلاوبصعتلانيب

-قفوتيلهف.عمتجملاودرفلامطحيللحتلاو.ايلمعلشفهنال,يدجيال

.؟بهاذمالبدحوممالساقيبطتىلانوملسللا

ةيصعملابكترمنأمهدنعفةيضابالاىدلعورفلاليصفتىلادوعنو

ةيالولااهنا ؟ةسعنلارفاكنميضابالاعمتجملافقوموهاموةمعنرفاك

سلجم›)نيمكحلابموقيو.ةيصعملابسبلتلادنعةءاربلاوةبوتلادعب

`نرقلارخاوايفركبنبدمحمللادبعوباهنيناوقبترىذا(ةبازعلا

رفاكناستالانملعجتلةيضابالادنعتامرصحملايهامو.يزجهلاعبارلا

.؟ةءاربلامكحهيلعقبيطيوةمعن
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ارظنكلذومهدنعالالحمهريغدنعمارحلادجنالنأيعيبطلانم

.(1)حيحصلاوهسكعلانوكيدقو.مهددشتل

:مهدنعاهبلصتياموتادابعلاقاطنيفف

ناكادمعناكاذا)ارطفمحبصاابنجحبصانم:مايصلايفف

.(ةرافكلاوءاضقلاهيلع

:هالصلايفو

عحصتنآلا)لداعلامامالادوجومدعلمارحةعمجلاةالص

.(بجتالو

.(فانحالاك›)ةلطايةحتافلالبقةلمسبلانودبةالصلا

.(فاتحالاك)اضياءوضولالطبتةالصلايفةهقهقلا

ةالصلايفةيرسةعكرلكنا:قاطنلااذهيفهبنوزيمياممو

ةداعلاهذه)ةالصلابصاخسابلدارفالضفالاو.ةحتافلاياهيفىفتكي

:بازمينببنآلاىلاةعبتمتلازاميهو(يرجهلاسماخلانرقلانم

.(2)(بوثلابقلعتدقةساجننمايربت)

ةيضابالاو.الالحانزلابمرحيالكام؟لالحانزلابمرحيله

.اهبجاوزلاهلزوجيالفةارمابىنزنم:مهدنعفهنوفلاخي

.1968(ةيمالسالاقرفلايف)ةيسنوتلاةعماجلابتارىضاحم:يياشلايلع(

اذالب.طقاهريغىلاةالصللةدعملابايثلاسيليمل:يتازملافلخينبديعسحونوبا

.387ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا:جرخلايفاهاعواواهاوطةالصلاىضق
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نالجراهجاوزیعدأاةارماو)1(اهمأقلطفهتنباجرفمهدحايارو

الا.ةرخالاوايندلالاجرلالورخاللالولواللالالحتال.ةنيبهللكو

(2)(بوقعييباهقفنم)؟!ةرخالالاجرللحتف.بوتتنا

:يهماعلاقاطنلايفتامرحملاو

(طوعسلا)ةفنلا:ةمشلاكلذكوروهمجلادنعمرحم:ناخدلا

ةيلحلايفةنسلالهاىارو.دوهيلاديىلعةحوبذملاموصحللا

.(باتكلااوتوانيذلاماعطمكللحامويلا):ةيالاىلعينبم

٠.نالاةيباهولاكةيقرطلابنونمّويال

.مارحةيحللاقلح

.مارحرويقلاءاني

.مارحجتنرطشلاببعللا

.مارحءانغلاويقيسوملا

.(3)مارحديصلا

(9٥4ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا)ينيغلزلاىسومنبناميلسعيبرلاوباخيشلاوهو(:
438ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(د

باتكيفةيفالخلالئاسملانمةعبرالابهاذملاوةيضابالانيباممهالةزجومةطسبرظنا(3:

ںسنوست ط78صىلا7:صنمينورابلاناميلسعيبرلايبالةيضابالاخيراترصتخم

١.(م1938/ھه7



ديرجلاةقطنمبيضابالاةقفلا

نرقلايفةهجلاهذهبهضارقناىلا(ديرجلابةيضاباةيالولةنمصاع

ديعسنبيساأايعلاويانيعماللاةقطنملاءاملعرخاءناكويرجهلاعباسلا

.يرجهلاعباسلانرقلانميناثلا

ةقطنملاهذهءاملعنمةيداهتجاتالواحموىررحتعباطكانهو

مهيفو.اهيفءاملعلارظنةهجوولئاسلاكلتضعبضارعتسابزربت

.ةنسلابالويارلايال:لوقينم

:لئاسمعيسيففلاخي(يرارطنتقلا)اذهف

اولاق»هباحصاووهناذالاعمساذاف.ةعدبناذالانا:

هریسفتوهانممفرعاميالانآرقلانمءيشبزوجتالةالصلانأ:ةعبارلا

.مدآينبدامسنماهيرتعياميةسجنةنجالانأ:ةسماخلا

.لمقهيفبوثبزوجتالةالصلانأ:ةسداسلا
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حمقلارهطيالهسودتيتلاباودلاهيفتلاباذاردتالانأ:ةعباسلا

.)1(لسغلابالا

باتكلاىلعراصتقالاوهوعورفلاذخايفايارنيبتىلوالاةلاسملاو

ىتحفيارلانعدعبلااما.عضونمةنسلالخداممايشاحتطقف

ةعامجلاةالصو.تاداهتجالاوءاوهالابسحةعيرشلالوصاببعالتلاعقيال

.ءفكلامامالادوجومدعلعجرتامبر

ايحصاعباطيستكتفةعباسلاوةسداسلاوةسماخلالئاسملااما

عباطنملئاسملاهذهواختالفلكىلعو.ةفاظنلايفطوحالابذخالاو

.(كاكنملاهللادبع)بهذمنمءزجيهوةقطنملاكلتيففيرطيصخش

.ملعلاذخال(رارطنق)دجسمنودصقداوناکءاملعلارابکكناو

نع(رارظطنق)دجسمبارحمبحونابالاسيركبنبدمحمهللاديعف

.(2)لئاسمةثالث

يرارطتقلاهتبانبااهيففلاخيتلالئاسملاركذيفلصف)375ص:ةمغلافشك(:
كاكسلاهللادبعوهويرارطنقلاهللادباوهفخسانلانمفيرحتهنارهاظلاو(!اذكه)
۰ںارطتقبروهشملابهذابحاصقاقزلاوأ

382صفشك)2



يرارطنقلارصننبثافنبهذم

ىلعةصاخونييمتسرلاةميالاىلعفلاخييرارطنقلاثافنىرنو

ديزيو.نيملسملاروماعاضأاهنأهيلابسنيو(باهولادبعنبحلفا)

.ربشالابيلصيوديصلاىلاجرخيوابقلاوهوروطرطلاسبليوةقلخلايف

وهونيملسملارمايلوتمامالاهعمقحتسيالاخذبكلذيفىريوهف

يياخيشراكنايفكلذىرنسامكفشقتلاودهزلاىلاةعزنلثمي

هذيملتىلعليخلانمهرافلابوكروريرحلاسبل داديكنبدلخمديزي

.رئاثلايراكتلا

:(1)ةءاربلااهبقحتسالئاسميفنيملسملاتافنفلاخو

اذكهلاقكلذنعلئساملو.مئادلارهدلاوهللا:هلوقاهنم

.مسالااذهبىيمسملاباتكلاينعي٠,(رتفدلا)يفهتدجو

.ةلالضوةعدباهناهواعداوةعمجلايفةبطخلاهراكنا(2

بلاطموةيعرشلاقوقحلاةيابجلةاعسلاولامعلامامالالامعتساهراكنا(3

.اياعرلانمنيملسملالامتيب

.باللخالانمثاريملابقحاقيقشلاخالانباناهلوق(4

ىلعو.كلذلجالهعاباذاهلامعيبيضميالعوجلابرطضملاناهلوق(5

ىلعمقندقف(3769و368صةمغلافشك(رظنأءيسوفنلاجرفوهورصننبثافن(:
نأدعبيسوفنلاميسونبدعسهليمزنيعيناكورارطنقىلعهتيلوتمدعيمتسرلامامالا
رظناو(370صةمغلافشك)رارطتقيهلزنمءانبيفايلاوريخالااذهحبصا

.4657صريسلا:يخامشلا
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.رحبلازواجتنميفالاققحتيالدقفلاناهلوق6

ىشخيناكثيحهبريهشتللثافنىلاةيرهدلاوةقدنزلاةبسننوكتدق

ثافننمريذحتلاعقومثتابتاكماسهنيبتناكدقوهريثاتيمتسرلامامالا

نمةوعدةثلاثلاةلاسملايفلصعلو.هيلعاوقيضييتحةقطنملاةالوىدل

ديدجتنمدهتجملااذهءاراولختاللكىلعو.يندملانايصعلاىلاثافن

عالطاوبيرغءاكذوبيجعمهفاذ)ناكوينورابلالوقيهنعوةيروثو

٠.(1)(نيدئازكارداو

:تلاقفةارماهتتا.هبهذموهياربعانقاللةبرجتملاثافنلمعتسيو

لخدو.كناكميفق:اهللاقف؟سجنءاميفخبطرهاطضيبيفلوقتام

جلودقلينلادجوفهرسكمثحضنىتحهخبطوالينواضيبذخاوهلزنم
نا:اهللاقفةارملاىلاجرخفضيبلالخادريغتو.ضيبلالخادىلا

يمالسالابرفغملانمةيبرغلاةيوارحصلاةقطنملاخويشرابكلقتنيو

حوتايالاسيركبنيبدمحملادبعويااذهف.ملعلاذخاوةركاذملل

:لئاسمثالثنعةرارطنقدجسمبارصحمي

:لاق؟هيفمكحلاامملحلاغلباذاملسملجرلفطنع:ىلوالا

كسمااريخالوادشرهنمسناتملناو.هلرفغتسااريخوادشرهتمتسنانا

ثراصحلايفراكتنلاةضراعمانمزلتسيلا:للادبعوبالاقف.هتيالونع

؟ايهيففوقولاباولاقوامهتيالوىلعءاضمالايفانلقذارايجلاديعو

مهئايالانتيالوتناكامنا:لوقنانالكلذيفراكنلاةضراعمانمزليال:لاق

195ص2جةيضايرلارامهزالا:ينورابلا(ء
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ذامهيفانفقوتمهئابامكحمهنعلازومهلاعفاىلااوعجرواوضغلباذاف

راكتلااماو.مهئابامكحالامهلنكيملذادعبمهسفنامكحىلااوراص
يذلاىنعملالاوزبملعريغنمةيالولانمتبثيذلاىنعملااولازادقف

انمزليالفنارقلاوهواولازاامدضاوتبثيملو.ةيالولاهلاوتبثايذلا

.ءيشمهتضراعمنم

لوسرنعهيبشتلالهااهرثاييتلاةياورلاىنعمنعهلاس:ةيناثلا

همدقاهيفرابجلاعضيىتحمنهجءىلتمتنلاولاق:ملسوهيلعهللاىلصللا

تناكنا:خيشلالاقف.ينطقينطقواطقطق:لوقتواهبناوجنميوزنتف

ةوقشلالهانماهلمدقام:(همدق)ىنعموجرخماهلفةحيحصةياورلا

مدقديريسيلو.(مهبردنعقدصمدقمهلنا):العولجلاقامك

.ةحراجلا

مفتامكهللاقف.ةجحلاهبموقنيذلادورولانع:ةثلاثلاو

.(1)لکولخدافمق:لوق

یلعلديوهودجسمءانبيفحوشاياريشتستةتازمهذبهو

مثةماعلامثيارلاباحصاةراشتسابمهحصتنيفنيملسملانيبىروشلاو

.راورجالا

`:عورفلايفولغلاةعزن
خايشالاىلابسنيامىلاعجريلغ.نميبضابالاهبقفلاهبغبطصاامناو

:نعىوريف::ةطيحلاهجواباهنامضورجالايفةدايزلاةبحمىلاولئاوالا

382ص:ةمغلافشك(١
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ةنسماصفسارلاةفوشكمةارمادصقريغىلعیارهنا)سادرميبا

.(1)كلذىلعةرافك

ةسماحلاءاملعنم دلخمنبديزيمساقلايباةجوز( ةياغلا)هذهو

ءاملايفتلزنفيداولاىلاءاسنلاتبحصةارمايف:نارمعابالاست

يفتلزنةارمااميا:اهللاقف؟ةرتساهسارىلعتلعجواهبايثيف

ريغتف.منهجراننمةيدواةعبسيفموقتساهناف.ةفوشكميداولا

ناكاذا:اهللاقف؟ةصخرنمله:تلاقف.كلذتعمساملاهنول

بلقمث.ةمالسلاىلابرقاوائيشهبشاهناف,ةرتسلانمتركذام

نمهتعمسآذكه.معن:تلاقف؟تنانيلوقتام:لاقفلاؤسلااهيلع

.(2)سنوينبديعس

.ليللابءاسنلاىلعسبحنالاةيدوالا

هتنباجرفرظن:ينيغلزلاىسومنبناميلسعيبرلاوباخيشلاو

يداوبلايفتقولاكلذيفةفورعمنكتمللاورسلاةرتسو.(3)اهماقرافف

.!؟قلطتىتحمالابنذامو

مهموهفميفلخاداذهوىورصقلاةرورضللالااهنوحیبدالصخرلاو

هانكسةرثكىلعمميتنابةالصلصيمل(حونوبا)اذهف.ةعيرشلاقيبطتل

.(4)طقاهريغىلاةالصللةدعملابايثلاسبليملوةيدابلاب

313ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(

.428ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(2

409ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(3
388ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا)4
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اورضيىتحصاخرتسالامدعيفنولاغيفنودبعتملادهتجيدقو

ناميلس)عيبرلاويااذهف:ةيضابالاءاهقفكلذمهنملبقيالومهسفنا

نالجرامهعمونوقرزنبناميلسعمرفاسييطقنلا(فلخينبيلعنبا

تاولصلانمةالصتقورضحوحالصلاوملعلاىلاىمتنينممامهباحصانم

دربلاةدشنمءاملاهيفدمجيلصفيفكلذوءامريدغىلعاوزاتجاف

ىلالودعلاهيلعبجوهناهنظىلعوفقوتعيبرلاوباهيلعفقواملف

ريدغلاىلاهيبحاصدحالزنو.ةكلهتلاىلاهسفنءاقلابدمعتيالومميتلا

دربملانمدجواملنيديلالسغىلعةدايزلانعرصتقاوهيديلسفف

الزتف.ىقلمعقووهيصعحشفرذحميفلسغوءرخالالزتو.ءاملا

ةالصلمميتلاكسفنىلعنوهتنآلا:هلالاقوهالمحوهبايثيفءاقلف.هيلا
.تاولصلنآلامميتتسفةدحاو

اباهارالياو:بيجي5؟هقفالانينثالایاف):ينيجردلاقلعيو

(.(1)ملعالبدبعتف:امهبحاصاماو.عيبرلا

مهملعتدعباولمكتسيملنيذلاةيلطلايئدبتمضعبنمولغلانوكيدقو
مهدنعملعلاتازيمنمومهبهذمعمباطوهددشتلانأنوتظياوناكنيذىلاو

رهطيال:اهلاولاقفةتيمةاشنمعزنافوضصلسغتةارماباورمدقف

لسغتمثنابضقعبسوبرتعبسبةنكماةعبسيفبرتيىتحةتيملافوص

امككفوصيلسغا:(يطسرفلازكبيبانب)ركباهللاقف.اذهدعب

.(2)ءىشاولاقاممكمزليالوفوصلانمهريغنيلسغت

371 و370ةقرو2جتاقيطلا:ينيجردلا (J
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.سجنيبارتلاناورهطتديلاناةسوجنمهديومميتلجريفاولاقو

ةساجنتبهذنياو:اولاقف.سجنيالبارتلاناورهطتديلانا:ركبلاقف

.!(تابرضلانيبتبهذ):لاق؟ديلا

ةيرابتعاةصخرمميتلاامناومميتلابلازتالةساجنلاناعقاولاو

نمولخيالةبلطلالاؤسنمصلختلاناو.لفنلاواضرفلاتوفيالىتح

.ةفارطوءاكذ

نوزوجي(ةيراضحةقطنميهو)ديرجلاةقطنمبةيازعلاناكو

اوعمتجاةبازصعلاناهريغويسويقتلاناميمجسنبىسيعركذف.صخرلا
فسويوثافتنبفسوي:مهو٠:صخرلانمةلاسمةئامثالثمهنيباورجاف

ينودملافلخينبديعسوفسوييبانبدووادناميلسوباونولهسنبا

:لئاسمعبرا٠اهنمروكذملاو.اهلكاهويسنومهلكاشنمو

.لخنلابحاصىلعهيفةاكزالونوجرعلابلخنلاريبوت(1

ثالثةلخنلادوعصيعدتستيتلاريبوتلاةقشملرابتعاكلذيفناكو

ءادانمصيلختللىوتفىلعثحبهيفامكءريبوتلاةدملقالاىلعتارم
.ةاكزلا

.اهدالواىلعتدعقلب تعطقاذاةاكزلااهليطعتةارملاو(2

ةفيلخنكتملولوىماتيلالامنملحيفهتلعجنمعشضنيو(3

.اومستقأولوهعابتهيلعنملكيرشلالحعقفنيو

امرهظيملاذا(ةلمجلا›)لهاةالصلايفمدقينأزوجيو(4

ةمامامهلوبقنوكيف(ةلبقلا)لهادوصقملالعلو(1)هبهنماربتي

467 ةقرو2تاقيطلا:ينيجردلا (x
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نويضابالاىلصاذانآلاو.ريبكحماستتقولاكلذيفةديقعلايفمهيفلاخم

مهناف(ةالصلاترضحوسردةقلحيفاوناکكناک)فلاخمماماءأارو

عيبرلاابانافةرئاجتناكاذاةموكحلاىلعبساكملاءافخا(5

ةموكحلاىلعمهبساكماوقخيناديرجلالهاليتفيءفلخينبناميلس

سيلوعرشلاهررقامالاذخاتناةموكحللسيلذابئارضلايفتفحجااذا

ةوقلابتيلغتاذاف.سانلالاوماهبحيبتستاعيرشتنستنأاهقحنم

.(1)ةليحلاباهعمكلسينأعرازمالناف

ةجردلةيضابالاىدلديدشاهنمرذحلاوةساجنلانميربتلاو

'ندبلاةساجنوةرورضلانوزواجيءاربتسالايفمويلاىلامهارتوولفغلا

ماعيذلابايثىلاىتحةساجنلالقتنتوءاملانمريثكلاسجنتةلمتحلا

.اهسيلينأدعبءاملاكلذيف

(2)سنوييبانبدعسدمحمأبايئاطسرفلامساقلاوبااذهف

هوقاافنىيعلايفاولستغيلاولزنةالصلاتقورضحاملف(يجيت)يف

اورضوانورضدمحمويالاقفهيفنوموعيسانوهضوحادودسم

حشريدسلاعضوماودجواوعجراملف.رخآءامىلااولزنومهسفنا

.(3)مهبايثتسجنواوسجنلحشرلانمالول:دمحموبالاقف

ةدجنيفوهوسناينباف,ةدابعلايفولغلانمعابتالاضعبقفشيو

ةليليفهتداعبسحماقةيلصاولاةبراحملترهاتىلاةسوفنلبجنم

459صيخامشلل:ريسلاو542ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(:

رارطتقىلعباهولادبعمامالالماع(
214ص:يخامشلا(3
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هآرف.هئاقفردحأهيیتنافيوقرطموةفصاعحايروديدشدربتاذ

لخديالناكنا):لاقفملعلاكهئاسكفرطبثبعتحايرلاويلصيافقاو

٠.(1)ةشحولااهيفكبيصتسسناينباايكلثمناكنمالاةنجلا

خيشللابخبطتلديعسهلاخةجوزاهبىتافةجاجدهرغصيفداطصا

؟نيانم:اهللاقف.ةجاجدلاهيلعوهروطفهلتمدقترضحاملف

رىدصي.يقزرايويتريخاي:رركيراصف.اهداطصاأكتخاأنبا:تلاق

(2)ديصللاهدعبفسويخيشلادعيملو.اهلكايملوءتلجخىتح!ادايص

ةيضابالاضعببصتنيىتحديرجلابيتسلاويضابالاهقفلابراقتيو

فلتخمنيبتالماعملاصخياميفلصحبراقتلااذهو.سانلانيبءاضقلل

نعثيدصحلايفف.يرجهلاسداسلانرقلايفديرجلابفئاوطلاوبهاذملا

ةعامجوريربلانمةعامجنأتبثياميراجيمتلايسوفنلافلخينبفلخي

فلخيخيشلانودصقيةقرفتمبهاذموةفلتخملئابقنمبرملانم

نويغريال.اهريغوتاحارجلايفمهنيبيضقياجاوفاهدنعنوعمتجيف

ةرضاحلاناكساماو.هلوقهيلعنودريالو.هيهذمةفلاخنملهتع

.(3)هملعىلانورقتفمف ةطفنيا

120ص2جةيضايرلارامزالا:ينورابلا(

265و264صريسلا:يخامشلا)2

532ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(3
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ايتفلايفقرشلابةلصلا

ايبداوايدامةيضابالاةوعدلاةيذفتلةنيتمقرشلابةلصلاتناكو

۰ةيمتسرلاةلودلادهعلىلوالاةدملايفىوتفلاعجرمقرشلاناکو

ثيحهنعجحينملةرجالاءاطعازاوج):عيبرلاباوجنمناكف.دابع

(قرشملاكولمنمهسفنىلعهفوخعممالسالاونيملسملارمابالوغشمناك

.(1)(ةفصلاهذهب

.ادزمتةدلبنمالجررىجاتساوعيبرلالوقباطايتحامامالاذخاف

ةصاخويمالسالابرغمابيضابالاهقفلاوةديقعلانمتاأاحملهذه

.ةايحلابضبانلااهبوثيفويلمعلااهعقاويفديرجلاب

14Iو140ص2جةيضايرلاراهزالا:ينورابلا(د

58ةقروجتاقبطلا:ينيجردلا(2

—— 1



قرفلاوبهاذملانممهريغيفنييضابالليار
بقلقاصلابنوعراسيومهبهاذملاريثكنوسمحتيجراوخلاىرن

ضعبلنوكيامبرياريلياميفوةيمالسالاقرفلانممهريفبرفكلا
.ابصعتدشاقرفلايانيبتنلةنسلالهامهيفلوقيامبهنراقنسومهتالغ

مهدنعىهفكلذلننسلاهضقنبوءاجرالابهلوقبةفينحابانومهتيمهف
.هيلعاينجتكلامللوقلاكلذنوبسنيو(ناطيشلانمةمالاهذهللضا)
هفذقناطيشةفينحوبا:لاقدقكلامسيلا):نسكامدمحموبالاقف

:نيهجولكلذوميجرلاناطيشلانمةمالاهذنهللضاةفينحوبا.ميلا

.ءاجرالابلوقيهنوك:امهدحا

٠(1)(يارلابننسلاهضقنل:رخآلاو

رىھاوظبنوثبشتياوناكوارفاكةريبكلابكترمنوربتعيةيضابالاو
ةفلاخملابهاذملانمادحاملسيال(ةمغلافشك)باتكبحاصوصوصنلا

رفسللايقراطفالاةصخرربتعيوطاوسألازيوجتب(كلام)ىلعلوقتيو

لعلو!اذهلثمىبايلادتعالانأىفخيالو.ناضمريفراطفاللزيوجت

لكاانيفلاخمنمريثكزوجدقو):لوقيف.بهاذملاةيقبنمريفنتللكلذ

بوبحلاورمتلانمتناكاذارمخلابرشاولحادقوةرماقملانمحصيام

اوزاجاولدبلاالاادمعاهكراتاومزليملو.ادمعةالصلاكرتاوزاجاو
:مهرعاشلاقو(2)ةطاوللااوزاجاوريدلايفةارملاءطو

487 ةقرو2جتاقيطلا:ينيجردلا (r

300 و299ص:ةمغلافشك )2
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انماماوهولوقيعفاشلا

قدصموهولاقةفدضنحوباو

نزياجةفالسلاةقتعملابرش

اهرغثفشراواهبكارمًاطاف

للحمطاوللكلامخيشلاو

ججتحاورماقونزاوطلوبرتاف

مارحريغجنرطشلاببعلتا

ماكحالانمىورياملکيف

ماغنالانممغنىلعبرشاف

مالغلكدنعاقالط

ماثآلاوتاعبتلانموجنت

مالسالامئاعدخويشلامهو
(1)مامالوقبةلاسملكيف

نودرضحلايفناضمريفاراهنعامجلاوبرشلاولكالااوزاجاو

بجواللاوميتيلالاميفةاكزلااوطقساو.هبثلارمااملافالخرفسلا

اهلازافنيمالاطلغمهلوقبنيمالاليربجاواطخودابعلاعيمجىلعاهضرف

نودخيالرئابكلالهاناو.رانلانمجورخلااودقتعاو(2)(ةرديح)نع

دوهيلاتلاقدقو.ةنجلانولخديوراناانمنوجرخيمهناو.رانلايف

متذختالق:لاقف.ةدودعماماياالارانلاانسمتنلاولاق):لبقنمكلذ

نمىلبنوملعتالامهللاىلعنولوقتماهدهعللافلخينلفادهعهللادنع

.(نودلاخاهيفمهرانلاباحصاكئلوافةئيطخهبتطاحاوةئيسبسك

انيفلاخمعيمجعمجادقو.هقلخعيمجيفريفيالولدبيالللامكحو

:انوفلاخمعمجاكلذكو.(ةلزتعملا)و(ةيديزلا)الارانلانمجورخلاىلع

هللاو.ةعيشلاوةلزتعملاوةيديزللاىوسةمايقلامويمهبرنوريمهناىلع

لتاقلانولؤتيمهنامث.(راصبالاكرديوهوراصبالاهكردتال):لوقي

:ساونويالاقاملثمناجملاضعبلوقهلعل(د
ركسنملليولاقامهللاف

بصعتميضاياعضونمتايبالاهذهوا

(ةيبارغلا)ةعيشلاةالغدصقي(د

نيلصمللليولاقامناو
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اوذختتالاونمآنيذلااهيااي:لوقيشاو.مولظماوملاظلاولوتقلاو

امممهلاعفاومهتاداقتعانمريثكو.نينمؤملانودنمءايلوا(1)نيرفاكلا

صخلاهيفدريملولولوقعلاهركتنتو.هيبنةنسوللاباتكلفلاخموم

.هفالخبدراوصنلاوفييكف

14

 



يمالسالابرغملاةيضابايفةنسلالهايارنم

ةيقيرفابلصحاموةنسلالهاوجراوخلانيببورحنملصحامنا

اموناوزيقلاىلعةموجفروموجهيفديرجلاوةوازفنجراوخنمةصاخ

سلبارطجراوخلعجامم-تامرحللكاهتناوكتفنمكلذءارجنملصح

امنأامك.ةموجفروييرفصنودرطيباطخلايباةدايقتحتنييضابالا

وهو رامحلابحاصببقلملا داديكنبدلخمديزييباةروثيفلصح

ةيسنوتلاةيقيرفالتاليونمةروثلاكتترجامو.ديرجلا(راكت)نم

(ةيضابالامسا)تلعجميقلابثبعوءامدللكفسنماهيفبكترااموةصاخ

ريثيامم٠نيلدتعمنييبهووانيلاغماراكناوناكاءاوسةقطنملاهذهب

فرطتلاهلباقيفرطتلاو.توقمملابصعتلاكلذوةملؤملاتايركذلاكلت

امماديدشمهلعفدرناكمهتكوشتيوقوةنسلالهانكمتامدنعكلذل

لافغاومهتافلؤمفالتاوةيضابالاىلعءاضةلاواضيابصعتلاىلاىدا

لباقتةينسلارداصملاىرننابجعاللفكلذل.اهنميقباملامهاوا

٠.نوزيخالاهبنيدييذلافرطتلاسفنبةيضابالارداصلا

ةفصبالادتعارثكاجراوخلاىلعةنسلالهامكحنافيداقتعايفو

.ةنسلالهاىلعجراوخلامكحنمةماع

ثيحعقاولاازواجتهنظاالوعمسوادهاشامفصيهتلحريفيناجتلاف

قبسدقهقفلاعورفلةبسنلابهثيدحيفهلضرعتيذلاولغلاضعبنا

(1)تارازلانعثيدحلادعبف.مهسفناةيضابالاصوصنوةداهشبانلمدقتنا

نيلحتسملاجراوخلابهذمينيكسمتملاريربلالزانماديتاهنمو:لوقي

رحبلالحاسىلعسباقيقرشبونجةيرق
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نيبيتلاةهجلاعيمجىلعبلاقلابهذملاوهو٠مهلاوماونيملسملاءامدل

نمعيببنوبرقتيمهو,مهنملحاسلالهااصوصخوسلبارطوسباق

يفدارقنالانوشاحتيسانلاناككلذلومورللنيملسملانممهبرمي

نبدلخمديزييباعابتااياقبنممهو,مهتفاضتسا(1)نوبنجتيومهارق

ةعامجتنكسافراطقالايفهعابتاقرفتمزهنااملهناف.ةيقيرفايفداديك

(ةنيطنسق)ي(ةياجب)لابجبىرخاتنكسوعضاوملاهذهبةقرفلاهذهنم

تنطوتساف:ديرجلاداليىلاىرخاةفئاطتلامو.(هنوب)ىلااهالاوامو

.دالبلانماهالاوامو(ةوازفت)و(ةطفن)

:نيتفئاطلاالكو:يناجتلالوقيةيرجةريزجنعثيدحلاقايسيفو
نوحلصتملاو.ةاصعلانورفكممهبهذميفةالغجراوخ(راكتلاوةييهولا)

يفهنولكاؤيالومهبهذمىلعسيلنممدحابايثمهبايثبنوحساميالمهنم
ءاماوجرختسامهرايباضعبنمءاملیبسرباعیقستساناو,هتینآ

الرهاطبايثورهاطاهبيرقيالمهدنعبنجلابايثو٠هوحامفهلكرثبلا

لسغبنجااذارهطىلعناكنممهنميناجتلادهاشدقو.بنجاهبرقي

هضخضخيفرحبلايفهيقليمثنجحمبوااصعبهعفريهيفبنجايذلاهبوث
لسفغلامهسفتاىلعنوبجويو.هديبهلوانتيكلذدعبمثةعاسهاصعب

نومميتيمثنوؤضوتيو.اوبنجيملمااوبنجاءاسنوالاجرمويلكحابص

نميديالالسغمهئوضويفنوطرتشيو.اريثكمهنماذهتدهاشدقو

۱.(2)فاتكالا

(ھ708ىلا706ةنسنماهبماق)1958سنوت.ط113ص:يناجتلاةلحر

123ص:يناجتلاةلحر)2
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راكتلابهذمنولحتنيمهنا:يناجتلاركذي:ةراوزنعثيدصحلايفو

تنبلانوثرويالومهيلعنولصيالومهاتومنولسغيالوريربلاجراوخلانم

جرخت:برعلاىلعةراغلامهشيعيفنودمتعيواهيباةكرتنم

اصوصخوبرعلانماهبرمينملنماكملاضعبنكمتفمهنمةيزافغلا

.(1)يراوجلا

هنوسلاجيالمهناف.ةنايخواةقرسهيلعترهظاذامهنملجرلاو

ناكنافمهنمناكاذا.مهدلبنمهنودرطيالوهتمدبالاميفالاهتوملكدالو

.(2)هەولتقمهريغنم

نأىوسةيبهولاوراكنلانيبفالخلاهجوايفاليصفتدجاملو

.ةمامالايفةثارولابنولوقيالمهناونييناثلانمابصعترثكانيلوالا

(متسرنببامهولادبع)ةمامااوركناكلذلو(باختنالانوديريمهنال)

يناجتلاو.مهتيالويففقوتللرابجلادبعوثراحلاةيالوباوفرتعيملامك

:ةديدجقراوففشكي

:(ديرجلاب›ةيبهولانعراكتلازاتمياذامب

ةيبهولانم(يرارطنقلاثافن)هغلبامةياهنو)تنبلاثيروتمدعبو

187,ره:يناجتلاةلحر

1:88ص:يناجتلاةلحر(2

— 77



.اوبنذااذانيفلاخملالتقبو

.ةسلملالهاريفكتبو

.(1)يلعبسبو

كشلاعفرينيقيلانأ:(ةيبهولا)دنعف.؟الماكشلاهعفريلهنيقيلايفو

.فوقولاىلالقتنتالةيالولاف.نيقيلاكشلاعفريالو

.(2)لقتنتاهنا(راكنلا)يا(ةيديزيلا)بجوادقو

ةيالولالهانمامهونيجوزلانيبناعللاعقينا:ناعللايفف(1

نىيتشحافلااتلكوافذاقجوزلانوكيوةينازةارملانوكتنأىرديالف

.ةءاربلاوةيالولانعفوقولاانيلعفاهبكترانميردتالاناالا.ةريبك

دحاولكدرجدقوةيالولالهانمنيلجردعبنعىلوتننأ(2

.هيلعيغبملانميغابلايردتتسلو٠هلتقىتحرخآلابرضوهفيسامهنم

ثراحلاةلاسميهو)كلذبنولوقيالةيبهولاوةءاربلابنولوقي:راكتنلاف

.رخآلايفامهنملكفيسدجودقو(رابجلادبعو

.يصاعلانمةءاربلايفةيبهولاعمراكتلاقفتيو-

.ھ1283ط13ص7ج:نودلخنباخيرات(ء

.ھ1302ةنيطنسق.ط171صيداربلل:رهاوجلا(2



ثلاثلالصفلا

ةضهانملاىوقلانممهفقوموديرجلابةيضابالا

:ةيمتسرلاةمامالابمهتقالع

ةلودلةعباتةعطاقمةيمتسرلاةلودلاةليطديرجلاةقطنمتناكدقل

.(2)(ةتازملاوماوةسوفنفويسب

نا ةيسابعلاةموكحلاتنقيادقو-بلغالانبميهارباىرنكلذل

ةتازمديراتويركسحعلاةسوفنديياتىلعزكتريةيمتسرلاةلودلامايق

دعيو.ترهاتلعردكهلتدصتيتلا(ةسوفن)برحىلاهجتي.يلالا

لزنيف.مهتوعدلهانمةيقباهب(ةرارطنق)نا:هلليق.اهنمغارفلا

مهئاهقفمنمراتخي).التقمهيفلمعيفرجفلاعولطدنعةتغبمهيلع

:ةوعدلالهاةيقبنعلاسمث.اقاثومهدشفاملاعنينامثمهئاملعو

يسوفنلافسويركبوباهللاقياهيقفاملاعالجرةوازفنبنا:هلليقف

.(3)لسرلاهتذنخافهيلاهجوف

373ص:ةمغلافشك(ء

فيطسةهجىلاىتحالامشدتمتيهو.ديرجلابنكسينممهنمناك:ةتازمةليبق(2

(ثحبلانم1و0صيركبلاةطدرخرظنا)

374.٠و373ص:ةمغتأفشك(3
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.نولتقيفايضابااملاعنينامثلاببلغالانبارمايمش
هناف(1)ةوازفنوةصفقوديرجلاىلعنييمتسرةالولءامساىرنو

هدلوناكو:يسوفنلاميسوسنويويا:(ةرارطنق)لماعيفوتامل

علصانيماسملاماکحال)ادعس)دجوف.امهریتخاف.ةرارطتق)ىلعةيلوتلا

.(دعس)لامعتسابالجسبتكفنسحانيدلارومالو

ىدمنيبتمتسرنبباهولادبعدهعيفةالولاةمئاقتابثاناو

ديرجلاةقطنمنأنيبتو.ةيمتسرلاةلودلاباهلوحاموةيليطسقةقطنمطابترا

369وص:ةمغلافشك(١
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متسرنبباهولادبعةماماتقوةالولةمئاق

(م805-787/ھه171-190)

:ةصفقىلعبامولادبعمامالالماع

.فلخيينبنموهو يسوفنلاجاردنبليكو

:اهيحاوشوترسىلع
.يتاوللارمعنبمالس

:ةوازفنىلع

.يتاولاضياوهو(باهوأادبع)ريزوهوباوفسوينبلايم

.يرزخلاقاحسانيادمحمو

:اهيحاونوسباقىلع
.(1)ةفطقنبةملس

:رمدىلع

.راردمةمالهلا

:ةسوفنليجىلع

:ةرارظطنقىلع

.(2)ينيزمتلايسؤفنلاميسوسنويوباةمالعلا

165ص2جةيضايرلاراهزالاينورابلا:يغاوزلانافطقنبا)د

.165و164ء163ص2جةيضايرلاراهزالا:ينورابلا(2
.203صريسلا:يخامشلاو
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.يسوفنلاميسونبدعسهليمزةيالوهبجعتملرصننبتافنو

بونجةأالوحبصاونييمتسرلاةميالافلاخيذخاوءيشهسفنيفعقوف

هلحبصايذلااذه.(1)(تافن)ناشيف(ترهات)نوبتاكيةيقيرفا

هشثادحاوةيلاصفناةوعدبهمايقنوشخيمهناكةالولاو.راصناوبهذم

لدتحلفامامألانيبوهنيبترجيتلاتابتاكلاو.يبهذمينسايسبزحل

رمانمىشخيناكاموديرجلاةقطنمبةيمتسرلاةموكحلامامتهاىدم
.اذهتافن

جذومنكاهرابتعانكميوليصالايبدالاعباطلابلئاسرلاهذهمستتو

لئاسرلاكنتمستتامك-لسرتلابابيف يمالسالابرغمابةيضابالابدال

كرتوبيهرتلاوبيغرتلااهييفف,ةسايسلاولدجلانسحومزحلاودجلاب

ةعزتىلعلدتامك.هتمسايلامدعو(ثافن)عجارتلاحوتفمبابلا

نوهركياوناكةميالاناو.اهيلعراغالةيمتسرلاةلودلايفةيطارقوميد

ريصلاكلذمامالاربصناكاملالاوةرورضللالايسايسلالايتغالا

قرشلاىلارفوةفيخرمالارخآيفسجوتيذلا(ثافن)تابتاكمىلع

هشخسنتسايذلا(ديزنبرباجناويد)بالمحمدوعيل دادفبىلا

ملوهبهذمفعضىلارظنسلبارطزيحلصواملف.لامحاةعبسيف

هعضومفرعيملوهنفدوهلرفحفةوعدلالهاىلاناويدلاريصينأدري

ةسايسلاوبهذملايفةيلاصفناةلواحم(ثافن)ةلواحمرابتعانكميف

.اهلاحفتسالبقنويمتسرلااهطبحا

.ثحبلااذهيفاهتابثاةدئافلانمتيارلئاسرلاهذهةيمهالارظنو

نوكتاهنافحلفامامالاىلااهسفن(ثابفن)لئاسرىلعروثعلاعقيولو

.369وص:ةمغلافشك(:
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ىلعهذخامنيبتودهتجملابضافلاكلذبهذمنايبيفىربكةدئافتاذ

ىلعدرلايفحلفامامالالئاسرنمحملياماهنعهفرعناملكو.نييمتسرلا

موهفملايفةيالولاناكو.ةعاطلاةبجاوءافخلاةيالوهرابتعامدعو(ثافن)

قحنميمتسرلامامالاصلختيكلذبو.ةرشابملاةعيابلابجوتستيمتسرلا

.ةرشابمهلهتعيبنكتمليذأا(ثافن)لةيالولا

دقنيوبئارخلاصيلختمدعويندملانايصعلاىلا(ثافن)وعديامك

(1)مهدضةياعدلاهتلمحيفنييمتسرلاةميالاىلعرخافلاسابللاوديصلا

.(2ددعقحلملابلئاسرلاصنرظنا)
يحورلاعاعشالازكرميهف.ةنيتم(ترهات›)بديرجلاةيضاباةلصو

(ةساملجس)يفملعتييدادسلاداديكنبدلخمديزيويااذهف.يسايسلاو

يفاريزغناكوةراجتلابارتستمقرشملانممدقيذلايعمجلانيادنع

خيش):نوقرزنبناميلسعيبرلاوباةساردلايفهليمزنوكيو.مولعلا

.(2)(ديرجلاةماحنم ناينايسولارزخيباومساقلايبا

ةيعاد(عيبرلاوبا›هليمزوراكتنللةيعاد(ديزيوبا)حبصيو

لبقدرزيوياحبصيو؟راكتنللةسردم(ةساملجس)تناكلهف.ةيبهولل

ديرجلاةلصف.رزوتيمث(3)ترهاتبةسردمسيئرايراكنريصينا

.جرضختلاوملعلا:ةلصتناكةرادالاوةسايسلاةلصنعةدايز,(ترهاتب)

ءديرجلاةقطتمب(باهولادبعمامالا)رورمىلارداصملاريشتالو

ليي٠,ةرايزللكلتلارثاكرتهارنامنيب.ةسوفنلبجلهترايزدنع

تلازام)4( (تيلالتي باهولادبعماماللرمدىلصمف).رصد

.369/372وص:ةمغلافشك(:

.376و375ص:ةمغلافشك(2
.ديزوياةدام960.ط:ةيمالسالافراعملاةرئاد(3

136ص2جةيضايرلاراهزالا:ينورابلاو-362ص:ةمغلافشك(4
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نمرورملابامهولادبعمامالاريخلهفءرومزينببمويلاىلاهراثا

.؟ةيسايعلاةلودلل

اراصتناواناوخا:كجخنفةيضابالاةوعدللازکرمديرجلاناكدقو

هتروثاونيتوهورصاننيذلا)1(سازوالالبڄجبيراكتلاديزييبال

امىق ۰دلعي

نم)نايبهولاناينايسولارزخيباومساقلايباطاشندجنو

.(2)ةقازمةليبقىلاةصاخوملعلاثبلةيدابلاىلاهجتي(ةماحلاناكس

ةيرسلاةوعدلاءانثاقرشملابيمالسالابرغملاةيضاباةلصتناكو

ديياتلوا(ةيقيرفا)ىلاملعلاةلمحاهنميتلا)ةيملعلاىلوالاتاثعبلاو

رشبمناغابا)ىرنف.(3)اهنيوكتءدبيفةيمتسرلاةلودلالاوحادقفتو

ىلااهجوتمقرشملانمجرخ ةنودملابحاص( يناسارخلامناغنبا

.ةسوفنلبجبارامباهولاديعمامالادوعيلبرفغلا

قرشملايفمهناوخابمهلاصتايفديرجلاةيضاباطاشنرصتقيداكو

ىرنيطقتلا(فلخينبفلخي)نعثيدحللايفف.يحلاتابسانميف

مهعمو(نامع)لهامهناوخابكزبيقتليمارحلاللاتيببجيجحلابكر

.(4)(ةيجاننبةيجان›)ىمسييذلاومهبجحيذلامهبيقف

374ص:ةمغلافشك(1

140ةقرودجتاقبطلا:ينيجردلا(2

344ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(3
344ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(4

 



نسحلوسدادغبي قرشلاىلاثافنةرجهىلاةراشالاتمدقتدقو

(ديزنبرباجناويد)خاسنتسانمنكمدقفملعلايفهتعاربوهتياجا
يسابعلاةفيلخلاةنازخنمءيضابالاردصملااهروصيامكةزجعمةروصب

لاصتالانأىلعلدياذهو.(1)ةلودلانويعنمافئاخهتمينغبثافنرفيو

مامالليتفاكلذلرطاخملاهفحتتناكوةيرسلابطاحينأبجيقرسشلاب

نوكتنأروصتاالكلذلو.هيلعجحلاضرفطوقسيفباهولادبع

.ةقراشملامهناوخاوديرجلابةيضابالانيبةرمتسمةريثكتالاصتالا

372ص:ةمغلافشك(1
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ديرجلاةقطنمبةيبهولابراكنلاتاقالع

(ةمونك)و(سويقت)ةقطنمالاةيبهوديرجلابةيضابالابلغاناك

بلغابنوريخالاءالؤمهناكدقو.راكتلااهيلعبلغيق(ةدادس)و

يفوتافالخيفاوناكدقو.ةيبهولاعماهنومستقيديرجلاىرقوندم

ترهظاملثمناكميايفمهنيبتافالخلاةدحرهظتملنكلو.ءادع

.(1)مهتاعطاقمسدقانموهيذلاديرجلاب

نمهباحصاهجرخاال(يراكتلا)داديكنبدلخمديزياباناو

(نيجردينب)نيدصاق(ةطامس)ءارحصىلاهباوهجوتءرزوتنجس

فلارشعةينامثءاهزريثكددعيفذئنيحاهبمهو«ةيبهواوناكوده

(2)بهذملاريغىلعناكذاهباوثرتكيملفهوعنمينااوجروسراف

هلالتحاءانثا,نيجردينبىلعديزييبالواطتىلارداصملاريشتالو

فعضيالئلمهاشاحتلمهف ةيمطافلاةلودلاىلعهتروثيف ةيليطسقل

.؟هتروث

(لوغيرونبنينحو)ىلعمالسللنوقباستيمهفةلقةطفنبراكنلاو

نبنيكلبروصنملاةرايزنمهتدوعيف( ةيبهولا)نيجردينبمدقم

ةيبهولادفول(حونوبا›)لوقيف.هيلاكلذبنوبرقتيمهناكو يريز

انلبقراكنلاحفاصوهناف.مكناكماوفق:(نينحو)مودقبيفحتلملا

نانعمهنعفرصامهيلعفرشادقوهنمراكنلابرقاملف.هانرجه

La Berbérie orientale sous les hafsides - Robert Brunschwic t, 1 p. 329 1)
Paris .1940

191ت(ديبعينبكولم):داأمحنيارظنأو.115ةقرو:جتاقضطلا:ينيجردلا)2

ىلالشيملوهلرزوتمدقمدیدهتدعبسارواىلاديزييباپباهذب:لوقيوهف
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هياحصاوخيشلاوحتمدقتومهتنعضرعاوةراشامالسلابراشاوهسرف

حاتراو.!نارجمهلابجوتستةئيطخراكتلاةحفاصمف.مهتحفاصمبادبيل

ىلعراكنلابلغتيفاهتيبهوواهراكننيب(2)(ةموكنب)ةنتفعقتو

ديريواهنوبهتنيومهرودىلعنوذوحتسيودلبلانممهنوجرخيوةيبهولا

فيك:يراكنحيصيف ةيبهولا هناوخابقحتلينا(يلعنبناميلس)

ىلعاوذوحتساو,هلتقدارانمةنعطهنعطو.؟وجنيموقلاهيقفكرتن

.(3)اهدعبالوةنتفلالبقمهنمادحاىذآنكيملفكلذعمو.ريثكلاهلام

راكتلانمالجرمهدحايقا.هقيرفريغىلعمالسلادرينمماليو

لمىلعملستكلام:هقافرهللاقفرصنااملف.مالسلاهيلعيبهولادرفهيلعملسق

اناملساالونوكرشممهودوهيلاىلعنوملستمكلام:مهباجاف.؟اذه

؟قطنمياف.مهمحفاف.ملسوهيلعللاىلصدمحمةمانملجرىلع

.(4)اهلكجراوخلاقرفتالماعمداسول؟اذهلادتعاياو

هتدوعو(ةساملجس)بهتسارددعبنوقرزنبناميلسعيبرلاوباو

دروةيبهولاىلامهدرفراكتنلابهذمىلاةريغتماهدجوةيقيرفاىلا
نعليوهوحيضصيلفقفنيامدجيملنم):لوقيناكو.(ةتازم)كلذك

٠.(5)(مهرادبارجقفناهناكفراكتنلا

0.168ةقرو1جتاقبطلا:ينيجردلا

ةسقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا)ةيليطسقبناكدقوديرجلابدلبلااذهعقومىلعرثعامل(2
194صةطيرخلاعجار(ةدادس)برق٠نالا(زيرك)نوكيناحجراو)480
.ثحيلااذهنم

540ةقرو2جتاقيطلا:ينيجردلا)3

488و487ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(4
375ص:ةمغلافشك(5
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:نييبهوللةيريربلاةفللابخيراتلاوظعاوملايفابتكراكنلاسلتخيو

ةوعدلالهاخيراوتنملمجاهيفاباتكرشعانثاتناكو(نيجرد)ب

.(1)اهرطشراكنلاسلتخا

سفنالاولاومالاةحابتساوبابسلااهدوسيةيئادعتاقالعهذهو

ىلاهدرمكلذلعلو.راكتلانممهتلمجيفالادتعارثكاةيبهولاناكناو

كلذىلاويراكنلابهذملايفاهروذجتيقبيتلاةيلاغملاةيرفصلالوصا

:داديکنبدلخمديزييبانعثيدحلاضرعمييفنودلخنباريشي

ىمعالاارامعيقلمثهيفقذحوجراوخلانمةيضايالابهذمارقو)

.(2)مهبهاذمنمهنعنقلفيراكنلايرفصلا

ممهارتفةملاسملااهيفةيبهولاوراكتنلانيبانايحاةقالعلانوكتو

(يراكتلا)جرعالاىيحيابارظان(يبهولا)ديعسحوتوباف.نولداجتي

نعينربخا):لقعلاةجحيفكلاسا:حونويالاقف.مهئاملعنمناكو

دعبافرحهعرتيوهوهملعيذخاف.مالسالاىلاملسملجرهاعدكرشملجر

ىهمأ.كرشلانمىلوالاهتلاحىلعوها؟ديحوتلامتيناىلاهتلزنمامف.فرح

.ضعينودديحوتلاضعببسانلاملسياذافملسمتلقنا.ملتلقف:لاق.؟ملسم

.؟عمسيمليذلابماديحوتلانمعمسيذلاب؟كرشااذامبف.كرشموهتلقناو

.:ملعأال:لاقوفقوف

يذلابكرشاامنا:ىیحيلاقناتيارا.هذیمالتضعبحونوبالاسف

ريغبوعامسلابموقتهللاةجحنا-انلوقىلاعوجرلاوهف:عمسيمل

373و372ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(:
هيس
نالسیدرشتن129وصج:نودلخنباخيرات)2
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كرشاامنالاقناو.عامسريغبةجحلاهيلعتماقدقاذهو عامسلا

ناهمزليو.هراهظانمريخاذاديحوتلارارسأ:هللاقيفعمسيذلاب

.(1)ارفكهلعفنوكيوانامياديحوتلاكرتنوكي

لدجلاوقرطنملانمديرجلاةيضابانكمتىلعليلدشاقنلااذهيفو
.ةيضارتفالئاسميف

ذايراكتويبهونيبعقواماذهوةلتقمىلاةرظانملايضفتدقو

راكتلااهيفمزهنانيقيرفلانيبرزوتبةلتقمىلاامهنيبةرظانملاتضفا

(2)ةيبهولاىلعةميزهلاتعجرف(سويقت)ىلامهرثاةيبهولاىفتقاوالوا

.(سويقت)ةهجبةيبلغااوناكراكتلاناىلعليلداذهو

الجرعمس(3)(حوتف)نأىوريف:قنخييبهولابهذملاماذو

دحاانهامهام:لاقىتحكلذهجرحاوبضغف.ةيبهواأبهذميفنعطي

نممءمهكاتفو(ةتازم)نابشنمةعامجهعمسف.؟تاموشملادالوانم

همدحاباهتاولجرلابلعفتةلعفبضرعهنااوملعف.هبضغلبضغي

(بازاىرق›)ضعبيفكلذولجرلارادىلعاىلااوروستليللاناكاملف

ةبرضواحرجرثاهيفدجويملحبصااملف.قاقزلايفهباومرو

خيشلاباورمكلذلنيلعافلانامث.(ةكئالملاالاهتلتقاملاو):اولاقف

نمانهاهله.خيشاير):اولاقفاعرزسرديهودجوفماعدعب

.(4)مهعينصركشومهيلعىنثاف.مهتلعفهنوركذي؟تابورشملاالوا

38:ص:ةمغلافشك(
172ةقرو:جتاقبطلا:ينيجردلا(2

هتمجرتىلعرثعامل(3
368ةقرو2جتاقيطلا:ينيجردلا(4
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يلاموةناغبديرجلاةيضاباةلص

ىلعلمعتتناكنادوسلابةيراجتتالصةيبهولاوراكنلانملكلو

ترمثاةيداصتقالاةيحانلانعةداسيزنييبهولاتالصنكلو,ةهجلاراهدزا

فلخينبيلعنسحلايباديىلعمالسالاةريضحىلايلاملاخدايف

.يطقنلا

نادوسلادالبنم(اوكركب)دلوييدادسلايراكنلاديزيوباف

.(1)اهيلاةراجتيففلتخيداديكهوباناكثيح

نيدللمهرشنبكلذوايباجياالمعمالساللديرجلاةيضابامدقيو

رفاسيطقنلافلخينبيلعنسحلاابانافء(يلامب)فينحلايمالسالا

عمةقادصتالصهلتناكو.اهبماقاف,ارجات(ةناغ)لخاودىلا

طحقلاباصاو.ربتلاجارختسالةريثكنداعمكلتمياميظعناكو.اهكلم

حئابذلااوبرقف(يلام)ةنيدمبكلذوناطلسلاىلاةيعرلاتكتشافءهناغ

فلخينبىلعخيشلاناكو.مهلبجيملفءاهباوثاغتساو,مهمانصال

كلذناكمامدعبهباجاف.انثيغيهلعلكبرعدا):كلماهللاقف.مهنيب

قطنودحوىتحهبلازامف.مالسالاةيفيكنعهلاسف.هبنورفكيمهو

هعبتيكلملاويلصيينلعراصفةيدكىلااعماجرخف.(2)نيتداهشلاب

ماياةعبسمادواريزغرطملالزنحابصلاناكاملف.هئاعدىلعنمّؤيو

باجافبرقنممثةنيدملالهامثهءارزومثهتيبلهااعدكلذكلملاىاراملف.اهيلايلي

.اننيدلدبتالوكديبعنحناولاقودعبنمعتتماو.مالسالاىلامهعيمج

ھ1283.ط1:3ص7ج:نودلخنياخيرات(1

457صريسلا:يخامشلاو537ةقرو2جتاقيطلا:ينيجردلا)2
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ناىلانآرقلاونيدلاضئارفوةالصلامهملعيفلخينبيلعذخاو

.ديرجلاىلاةدوعلايفهيلعحليهيبانمباتكهيلعدرو

نبيلعلةماركلاةفبصتستكايتلاةياورلاةفلابمنكتامهمو

نمةيضابالاهب:تمتيناكاموهواهيفيباجيابناجكانتهف.فلخي

مالسالازشنيفاببستناكريثاتلاىلعةردقوقالخالايفومسوةقث

.(1)اهلكنادوسلاةهجب

نولدابتينيفتاكتمنينواعتمنيباحتممهنيباميفةيبهولاناكدقو

ىلانوعراسيفمهنيباميفةليلقنتفعقتدقو.سردلاقلحوتارايزلا

.مهنيباميفاضياراكنلاكولسودبياميفاذهو.ىنسحلاباهتيوست

رزوتيلاورسانمهصيلختو رامحلابحاصديزييبانممهفقومو

.ريبكلامهنماضتوةردانلامهتعاجشىلعلدي(يمطافلا)

:نىيچردداليةت

مهضعبةرجهىلاتداف(ةديدجلاىلفسلانيجرد)داليبةنتفتعقو

يفةوعدلالهاكلذغلبواهلهاىشالتيداكولاومالاوسفنالافالتاو

لادبتساوفعضلانمنيجردلهالاناممهلاهف.ةيبيرغلاوةيقرشلاتاهجلا

حيرضلوةحاوللةرايزيفهتقفاروةيدلبلاسيئرتنكو1962ةنسةطفنسنوتبيلامريفسراز(1
ةتسىلاةفاضالابادجسمنيسمخلاغلبتيتلاةدلبلادجاسمنعانثداحتوينسلايلعيبا

(يلامنع)ةلجمبكلذدعبيلثعبدقو؟ةطفنةدلبملريدقتلااذهيففلخينبيلعلرثانم
ينبنمةرسانآلاهبفرعتمسالااذهو.ةفاقثلانعالوؤسم(ةفيم)مسااهيف
.ةيبهوةيضابااوناكنيذلاونيجردينبنمنوردحنينيذلاةطفنب
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.كلذىلعةنيعملابابسالادقفلمهلاححالصتسااودعبتساولوحالا

لصونأىلا(فوس)نممدقفركبنبادمحمللادبعوياكلذىلاعوطتف

نيجردلخديماوةطفن(1)(طبر)جراخىلاهريسلصاوف(نىيجرد)

نبفلخي)ناجاحلاامهيفر.ةبازعلانمةطفن(طبر)نمهيلاجرخق

ىباف.هتفايضيفلوزنلافلخيهيلابلطف.(ديعسنبدمحم)و(فلخي

اناوهرسييوهللاهيضقيىتحهريغبادباالومهمرمالتئجامنالاقو

ببسبنيجردلهانممكيلارجاهنملكيلاورضحتنابمكتنواعمبلطا

نىيجرديفنممدشامهنافحلصلايفلوخدلامهيلانوبغرتوةنتفلاهذه

ىلاانباوملهومهراضحابينونيعاف.نيرجاهملانمعوطامهدجاسنيذلا

نممهفايضانممهعواطنمهعمو(طبرلاةبازع)هبحصف.نيجردجراخ

خيشلاعممهلكاوراصاملو.اوباناواوعواطدقرثكالاونيجردينب

نيجردينبنمةعامجهيلاتجرخةيقوفلارارطنقدجسملوحللادبعيبا

اوفقعفءامدلاءايلواىلابغزو.روتوملاورتاولامهيفنيقيرفلاالكنم

حلطصا]املف.حلصلامهنيبدقعو.اوباجافحلصلاىلامهعيمجبدنواهنع

اوررضحجاجحلاجرةعبسيدبيأانمتايصحعبسىعدتساناقيرفلا

دوسالارجحلاتملتسادقديااهتلوانتتايصحهذه:لاقمثذئنيح

:لاقمث.تايصحلانفدوهقتاعباغىتحنيعارذردقضرالايفرفحو

هسازىلعهسابللالعجاهراثانمف.تنفددقنيجردلهاةنتفهذه)

.(2)ةنتفلاكلتهللاعطقوهئاعدىاعمهلكاوتماف

517ةقرو2جتاقبطلا:ينيجودلا(:

(رارطنق)و(نیجرد)ريغنکامابةطفنبةيضابالادوجوتبثيامم

517ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(2
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ةنسلالهابوبرعلابربربلاديرجلاةيضاباةقالع

ةفصبمسجيمليعامجلاشياعتلاوبرعلاوربربلانيبكاكتحالاو

ربربلايقبف.ةيقيرفاعوبرللالهينبوزغدعبالاديرجلابةيلج

الو(برعلا›)تمعتثلااذهبمهنوتعنيو(برعلا)نمنيزرتحمنويضابالا

مهبسكلك.نيبصاغمهرابتعالاففعتكلذنوربتعيومهتلكاؤميفنوبغري

(ردزوت)ىلا(نیجزد)نمراسيشاقدلاناميمجسنبفسوياذهف.مارح

رزوتنيبماياةثالثاوراسف.مهلبايفاوناك(برعلا)نماسانبحصف

لخديملف.اعروتمهبارشالومهماعطقذيملمهعمخيشلاوةطفنو

لهانمةعامجاهبيقلنملواناكف.شطعلاوعوجلاهاذادقوالارزوت

ىلعمهلدامهيفاوفرعدقومهعمىدخغتينأهيلااوبغرف.(نيجرد)

.(1)عوجلانمهلانامةدش

رظتنااملالاوتقولاكلذيفةنمآنكتملةلباسلاناىلعلدياذهو

نيرشعوةسمخلازواجتتالةريصقةفاسمعطقلماياةثالثناميمجسنبا

.!يبهذملاهددشتلاوٌّوطابتوهباوركمبرعلانأكو.ارتملك

ةيضابالافعضدعبيملسلاشياصعتلاويجيردتلاماجسنتالاعقومث

نملصحاموةنسلالهابهذمبمهرثاتومهريثاتولادتعالاىلامهليموةقطنملاب

يستكتتاشقانملاتحبصاو.(2)جوازتلالضفبيريربلاوبرعلانيببراقت

.انايحاتالماعملايفءاتفتسالاوباجعالاىتحولدابتملامارتحالاةغبص

544ف543ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(

1966سيراب:ط38صةيبلغالاةرامالا:يبلاطلادمحم(2
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(يبازعلافلخي)ىلعنونثي(يطفنلانارمعنبدمحميلعيبا)ءاسلجف

.(1)(حالصلامهبهذم):مهيفيلعويالوقيوهتيبلهاوهينيو

فالتخاىلعريربلاوبرعلانمةعامجهيتفتسي(فلخي)خيشلاو

(ينسلايلعييا)ةايحيفويرجهلاسداسلانرقلايقف.مهبهاذم

ىلعءاضقلاعقوناكناو.ةنسلالهاوةيضابالانيبادوجوممهافتلاناك

ةيبيداتةيركسعةلمحتصقوناو.عانقالاوةجحلابكلذفيضابالابهذللا

امومسمتاميذلا(ينسلايلعيبا)لتقملاماقتناةطفنييضابادض

كلتىلعضرحنوكيدقف(2)(م1213/ھه610)ةنسةيضابالافرطنم

نبفسويوبا)ميمحلاهقيدصو٠(يلعيبا)ليمزناوريقلانمةلمحلا

.(3)(ينامهدلاتباث

تلبقا):لوقيعيبرلاوبااذهف.مهيفةبازعلايارمهمهينوينسلاو

دلاو)نارمعنبدمحمانيقلفةطفنةباغبهتنجنمفلخيخيشلاوانا

يتلزنمامفلخياي:لاقمثلاحلانعلاسوملسف.(*)(يطيارملايلعيبا

.(4)(انيزاولحينعي.شفشفشمشمةلزنم:لاق؟ةبازعلاةلمجمكدنع

فاضينبيلعلثمتيارام):لوقييطقنلاةوزغنبرمعيضاقلاو

ةبلطهمركافهتبلطهعمورزوشتنممدقءنييفوصلاخناشمناك

532ةقرو2جتاقيطلا:ينيجردلا)1

ةيوازطوطخم ينسلايلعيبابقانم):مسلاهاقسبيليخنلانبأ ناركذ)(2

(71و75صةطفنبةيمازحلا
ملاعميفو)71ق70صةسطقتيةيمازحلاةيوازطوطخمينسلاىلعيبابقانم))3

ينامهدلاةفيلخنبابوقعيفسويوبا)ھ1320سنوت-ط21ص4جغابدلل:ناميالا
(27:ص3جغابدللناميالاملاعمرظناو.ل669وةنسيفوتيذلا

.533هقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(4
.ةطفنبةدوجومنالاىلاتلازامطبارملاةرسا*
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نع(نسحلاوبا)بيغتينايغبنيالتلقوهماركايفتلفتحافمهتيفوصو(1)ةطفن

:تلق.؟انعمسلاجلااذهنم:يدومقلانبالاقرضحاملف.روضحلااذهلثم

لاقاملف.(2)يلعةضغبنموهالاقف!يبازعلانبيلعنسحلاوباهيقفلاهنا

ملف.تلعفاذاو.هماركابلاغتشالاىلعتمدنوهنيبوينيبتلاحةملظتياركلذ

.روضحلااذهنعيبحاضواناينانغاناکامو؟يبحاصىلعويسفنىلعتينج

مکنعنورکذیاذک:لاق.؟خیشایاذهكابنانم:لاقاذههنم(يلع)عمساملف

:لاق.!ال:لاق.؟هودعمسابهنيايمسيادحاتيارله:لاقف

يفهعمذخامث.(ايلع)ينامسدقوةيضابالاءاهقفنميباناك

ةملظلاكلتتلعجف.هيلكلموهيلقلامتساىتحلييلغلايفشتةركاذم

ابااي:هللاقىتحاقرتفيملوميظعجامهتبايفترصىتحينعيلجنت
يدومقلانبالصفناو.دلبلااذهبيتماقاةدمينقرافتالناديرانسحلا

.(3)هيهذمدمحيوهدمحيوهو

نيينسلاةرظانممامامهتلحنلهافعضةيضابالارداصملايفختالو

ةرظانممامامثعنتيذلاينيجردلا(ينايسولافسويل)عقواملثم

.(2)رزوتلهانمينس

.535ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلاو456ص:يخامشلا(1

نمو):ةرقبلاةروسنم204مقرةيالاف(مجلمنبا)ديىلعهلتقبيوصتو(يلعل)
(ماصخلادلاوهوهبلقيفامىلعهللادهشيوايندلاةايحلايفهلوقكبجعينمسانلا
نمسانلانمو)ةروسلاسفتنم207مقرةيآلاكلذكو.يلعقحيفتلزن:نولوقي
رهستدلوجستنجارظنا.يلعلتاققحيفتلزن.(هللاةاضرمءافتياهسفنيرتشر
ةرهاشقلا ط287صراجنلاميلحلادبعروتكدلاةمجرت(يمالسالاريسفتلابهاذم)
(م1955/ھه1374)

ةعبتمتلازامةداعرزوتةيفوصلةطفنةيفوصماركاو535ةقرو2جتأقبطلا:ينيجردلا(3
ةطفنبنآلاىلاةرقتسمءيدومقلا»ةرساو(ةيقرطةفصب)مويلاىلا

453صريسلا:يخامشلاو530ةقرو2جتاقيطلا:ينيجردلا)2
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ةالولابديرجلاجراوخةلص
اهناوةالولابديرجلاجراوخةقالعةقباسلالوصفلايفتحضتادقل

يجراخلابهذملااوقنتعاةقطنملاهذهبربربلاناذا,ةيئادعةقالعتناك

ةروثو.(يراكنويبهو)يضابيالامث(ةموجضفرو)يرفصلا:اركبم

نامحرلادبعنببيبح)لتقوناوريقلااهلالتحاو(ةموجفرو)ةليبق

ديرجلاربربنمجراوخلاةقالعللاثم(م757/ھه140)ةنس(يرهقلا

ةيقبعمنينماضتمكاذهمهلمعيفديرجلاربربناكدقلو.برعلاةالولاب

ملظىوعدبةماعتابارطضاباوماقنيذلايمالسالابرغملابريربلا

حتفىلاتهجوتيتلاةيبرعلاةيماحملافعضنيمنتغم(1)ربربللةالولا

اهرايهناوةيومالاةلودلافعضاواغتساامك(م739/ه122)ةنسةيلقص

لامشلانووؤشنعاهسيساتلوايفتلغشنايتلاةيسابعلاةلودلامايقو

يشفتناكيمالسالابرغملابجراوخللتددسةبرضمهاناو.يقيرفالا

(م761/ھه144)ةنسثعشالانبدمحمهجويذلاروصنملارفعجيبادهع

نمرمالارقتسيملنكلو.جراوخلاتتشوسلبارطبباطخلاابامزهف

(rهللادبعةيالويفةصاخملظلالصحدقوريريلاعمةنسحمهنريستناكةالولابلغانا

ءبيبحنبنامحرلادبعف.فقوملاكرادتديريهدعبءاجنمىرنكلذل.باحبحلانيا
ةطيسبايادهبةفيلخلافرش.روصنملارفعجوبأهثعبدقو(م754-744/ه137س127)
اهتميبسلاثعبوةملسماهلكمويلاةيقيرفانا):هتلاسريفافيضمةازبوبالكبايفتكم
برفغماوةيقيرفاخيرات:قيقرلا)هدعوتيهيلابتكورفعجوبابضغف.(نكممريغ
.ةبارقلاوةيبصعلاساساىلعدنستططخلاوفئاظولاتناكو.(134/133و123ص

ةنسديشرلالبقنمةيقيرفاىلعايلاومدقيذلا( متاحنباحورنبلضفلا)اذهف
ةيليطسقوةصفقىلعهيلويف(متاحنبديزي):همعنبأءهروزي(م793/ه177)
.(185و184صبرغملاوةيقيرفاخيرات:قيقرلا).ةوازفنو

.26G:رظتاو Marçais : La Berberie Musulmane et Orient p.
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ھه148)ةنسةيقيرفاىلامدقيذلا(يميمتلاملاسنببلغال)لهدعب

ىلعراصحلاددش(يضابالامتاحايبا)ناف.ةيرفصلامواقو(م5

ةكوبشتعدصتمتاحنبحوردهعيفو.(م768/ھه151)ةنسناوريقلا

.(1)نييقيرفالانمةيرضملاةطلسلاتنكمتفربربلإ

ةرامألا-رادينوميقيةالوةدنهعبةطونمةيقيرفالادالبلاةراداتناكو

تناكوريمالامهراتخيلامعاهريديناكفدالبلاتاهجاما.ناوريقلاب

:(2)ىربكلامعاةسمخىلاكاذاةمسقنمةيقيرفا

.يسنوتلارطقلالامشنماهيلياموسنوت
..ةنيطنسقةلامعبونجىلادتميوهو(ةنبط)هتدعاقو:بازلا(2

.:-0:(:رزومت:)ةنيدمويلاديرجلادالببيهو:ةيليطسق(37:

ةقربدحلاهيحاونو:سنايارط(4

:..سوسلاوىنصقالابرغملادالبىلعيوتحيو:برغملا(5

ثيحةألولادهعيفديزجلاةقطنمةيمهاميسقتلااذهنمديفتسنو

برفملا)ةيسايسلاةيمهالايفيزاوتوبرفغملاتايالوسماخربتعتتناك
!(ىیصقالا

دبع)بلطدنعيمالسالابرغملابةيضايالافعضنودلخنباددحيو

ھه171)ةنسةعداوملاوةندهلاناوريقلابحاصنم(متسرنبباهولا

نوسراميةيسنوتلاةيقيرفابونجبربربلاكرتلباقمنكلو.(3)(م7

.نماوةعديفيضايالابهذا

.نالسيدرشن14٠:صلوالاءْزجلا:نودلخنباخيرات(
.ھه1373سنوت ط62و65,61صسنوتخيراتةصالخ:باهولادبعينسحنسح(2

نالسیدرشن14:.ص1ج:نودلخنباخيرات(3

..



نرقفصنةدمةيضاأبيالاربربلاةبغاشمنعناوريقلاةالوفكو

لمشييرجهلاثلاثلانرقلايفةيمتسرلاةلودلاذنوفنناكو.ابيرقت

روصقلا:ىمستيتلا)ديرجلادالب لحاسلا ةصفق:يسنوتلابونجلالماك

لماككلذكويسنوتاايقرشلابونجلالابجو-ةتافنثرح ةوازفن( ةليطسقو

.اهسقنةنيدملاءانثتسابسلپارط

(ترهات)نيبةلصلاعطقنمةبلاغالانكمت(م838/ھ224)ةنسيفو

لحاسلا):وهوامهنيبطبارلاربعملليئزجلالتحابكلذو(سلبارط)و

يدسألانايونزبىسيع:اهبماقةلمحلضفبكنذو(ديرجلاداليوةصفقو

(ةسانكم)و(ةغاوز)و(ةتاول)ىلابستنتكاذذأبونجلالئابقتناكو

(1)ةيليطسقوةصفقنيبامةكرعميفلئابقلاكلتىلعءاضقلامتو

ترطشناويسنوتلابونجلاىلعنييمتسرلاةرطيسىلعءاضقلامتكلذبو

ةمصاصعلاثيحةيبرغىرخاوسلبارطبةيقرشةقطنمىلاةيضابيالاةكلملا
.طسروالابرغمابترهات

1) T. Lewicki : La répartition des groupements ibadites

dans l'Afrique du Nord au moyen ãge (Rocznik orientalis tyczny)

t, XXI p.p. 310 - 311.
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ةيبلغالاةلودلابديرجلاجراوخةلص

ةبلغلاهنكمياردتقمايلاوبلغالانبايفةيسابعلاةموكحلاتارو

يسصميمتلابلغالانبميهاربادلقتف,برغلابةيالولاىلعةظفاحملاوربربلاىلع

.(م80I/ھ185)ةنسديشرلانوراهلبقنمبرغملاوةيقيرفارما

رخآدمخاوجراوخلاريربللءادعلابلغالانبميهاربابصاتو

.(1)ةيربربلاتاضافتنالا

ذفنا(لكوتملا)دهعيفهنأ(ةمغلافشك)باتكبحاصىرىيو

ميهارباراسفبلغالانبدمحانبميهارباهيلعلعجواركسعبرملاىلا

قفتاف.,ةسوفنهربخبتعمسسلبارطنمبرقاملفبرغملاوحنهركسعب

هبرحلاودصتاملف,هوبراحينأنودترهاتىلالصيهوكرتيالامهيار

.(2)هلةبيلغلاتناك

(ةرارطنق)ىلعهولدفةيضايالازكارمنعلاسمهبرحنمغرفاملو

رجفلاعولطدنعمهتغابفمهيلاهجوتف.مهتوعدلهانمةيقباهبيتلا

يشفلخديملفءاهدلاوةنورملاب(ةرارطنق)يلاوزاتمادقو.(3)مهلتقف

نمم رارطنقىلاو( سنوييبانب)دعسف(بلغالاينب)عمكراعم

درتمل:مهضعبهللاقوبلغالانبالاتقل(*ونام)ىلاودفلاهرك

.ةيلاغاةدام1:960ط ةيمالسالافراعملاةرئاد

دمحمهبدجنتسا(بازلا)ىلعالماعناكبلغالانبميهارباو.373ص:ةمغلافشك(2

.(يميمتلاميمتنبمامت)سنوتيهلماعهيلعراثامدنعيكعلالتاقمنبا

373.٠ص:ةمغلافشكطوطخمبرارطنقىلعءاضقلاليصفترظنا(3:
.(سلبارط)ةسوفنلابجبةنيدم:ونام.„
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)2(ةرارطنقوةسوفنينعي.دلولااهعبتيوةرقبلاحيذتنأتفخنكلولوقت

ديرجلاةقطنمبنييبهولاةيضابالافرطنملقعتىلعلدياذهو

ديرجلاةقطنمةيمهاىدمنيبيامكمهبهذمىلعءاقباللمهتملاسمو

ةسوفنلبجمالاةرقبللةبسنلابعيبتلجعيهف.ةيقيرفابةيجراخلاةوعدلل

ديرجلاتاحاوبيةرقتسملاةيضابالاةعومجمىلعاوضقيملةبلاغالاو

ربربلانيبتاقالعلانسحتادبو.قبسامك(رارطنق)يلاوةنورملكلذو

رصنيباةروثيفف.ةيبلغالاةلودلاةرتفءانثاديرجلابنكمتيبرعلاو

راوثلارطيسدقوبلغالانبميهاربانبهللاةدايزدهعيفيذبنطلا

ينبنمتلفنيرمالاداكواهتقطنموسباقءانثتسابةيقيرفالماكىلع

هورصنوهللاةدايزةفكاوحجرنيذلاديرجلاربربنمةناعاالولبلغالا

.(3)لتقويذبنطلاملستساف

فاعضالةعيدخلاوركملايهما؟ةصلخمربربلانمةناعاهذهلهف

نونعذياوادبدقربربلانوكينأحجرا؟قشىلعقشةرصاتمببرعلا

رمالامضهؤةمالسشانسحدقومجسنيمهنمبناجادبوةيزكرملاةموكحلل

بيرعتللعاعشازكرمنرقلااذهىلايقبديرجلانافبجعالو.عقاولا

ةركفلانكلو.ىندالاوطسوالانيبرغملاعوبربةيمالسالاةفاقثلارشنو

كلذىلعمجرتتدعباميفديزييباةروثواهبيصننمولختالةيناثأا

.ةمجرتنسحا

٠.ديجلارمتلانمعون:خادشلا(:
.214صريسلا:يخامشلا(رارطنق)ىلعباهولادبعمامالايلاو:سنوييبانبدعس(2
ةنسيفوتو(م816/ھه201)ةنسرماىلوتيذلابلغالاميهاربانبهللاةدايز(3

ھ1:350ط44صسنوتوةيقيرفارابخايفسنؤملا:رانيديبانبا(م837/ھ223)
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ةيومالاةلودلاعمدوتالصاهطبرتتناكةيمتسرلاةموكحلاو

يمالسالابرغملابةيضابالانوربتعيسلدنالابنويومالاناكدقوسلدنالاب

ةلودلاونييسابعلاةالولانيبومهنيباعردونييسابعلاقلحيفةكوش

ةنيدمقارحابردابيباهولادبعنبحلفامامالاىرنكلذل.ةيبلغالا

ترهاتةنيدمبرقبلغالانبادمحمسابعلاوبااهانييتلا(ةيسابعلا)

نوخرؤملاو.سلدنالابنييومالاىلاابرقتوةيضابألاةكلمملاىلعاظافحكلذو

نأنوريوبرقتلاليبقنمعينصلااذهنوكينأنوجرحتينويضابالا

.(1)(ترهات)ةلوددونوبطخينيذلامهسلدنالاكولم

نيذلا,بلغالاينبنيباهمتاىلعنكتملةنداهملاناىرنكلذبو

.سلدنالابنييومالانوفلاحينيذسااجراوخلانيبونييسابعللعابتامه

لمعللةيومالاةلودلابلاصتالااذهىلعاضيااوظفاحديرجلاةيضاباو

ةروشلاءانثاكلذكو.(2)ديزييباةروثءانثاةيعيشلاةلودلادض

.(3)ةعيشلادضديرجلاةيضابااهبماقيتلاةيناثلا

R. Le Tourneau : Les cahiers de Tunisie : ديزييباةروث ):

1,2 p. 105 - 1953. 174 ص2جةيضايرلاراهزالا:ينورابلاو

.ديزيويا:ةدام71960ةيمالسالافراعملاةرئاد)2

.377صةمغلافشك(3
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جراوخلاوةنسلالهانيبيدئاقعلابراقتلا

ةديلغالاةلودلادهعيف

نيبلصوةقلحكةفاقثوةضهنزكرمناوريقلاتناكةبلاغالاتقو

.لقتسميفاقثزكرمكويمالسالابرغملاوقرشللا

مهنكلوقرشلابهاذمنمكاذوابهذملااذهنوعبتيءاملعلاناكو

بهذمناكوتارفلانياةيدساتبثتامكانايحاضراعملافقومنوفقي

(1)يعفاشلابهذمللنكتملوناوريقلابنيدوجومكلامبهذموةفينحيبا

بهذصمللةسردممهاناوريقلاتحبصانونحسمامالالضفبوروذجةيا

.يكلاملا

احرسموءارآةدعلىقتلمتناكناوريقلانافةديقعلاناديميفو

ةئجرملاوةيربجلاوةيكلاملانيبتاداشموفنعلانايحاوةداحتاشقاتمل

تناكوةرثكبنيدوجوماوناكيذلااضيا(2)ةيضابالانيبوةلزتعملاو

بهذملارشنلنوتحسمامالاطغضلبقةيرحبناوريقلابسرامتبهاذملا

عزتمثنونحسنمعمس(دادحلانباب)فورعملايناسغلادمحمنبديعسنامثعوبا(:
(ةدودمملا)ةنودملاىمسيناكوهفلاخياماريثكلبهلديلقتريغنميعفاشلابهذمىلااريخا

2جغابدلل(ناميالاملاعم)ينزاملاىلاهبثعبويعفاشلاىلعهبدرافيلاتفلادقو

.(202ص

.ةيلاغاةدام1:960 ط:ةيمالسالافراعملاةرئاد(2
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ناميلسءارآعبتاالثم(تارفلانبدسا)ىرنللاةيؤريفف.يكلاملا

.(1)ةمايقلامويهللاانونمّوملاىريناركنييذلاءارفلا

(داوجلايبانبللادبع)يضاقلانافنآرقلاقلخلكشميفو

تناكوقولخمنآرقلاناىريناكنونحسمامالافلسوناوريقلايضاق

ةنحمدعبودادغببءاقلخلاةسايسعبتتةيضقلاهذهيفةبلاغالاةسايس

ةىيقيرفاباورمةنسلالهاناف(نآرقلاقلخ›)ةيضقب,ليلقبقرشلا

(نونحس)ةدحلقابنكلوكلذهبشياميبلغالانبدمحادهعيف

برضلديمحنبيلعريزولاةعافشالولو).كاذنارطخيفناكهسقن

-هللاةدايزنمرماب هتيحلوهسارقلحوطوسةئامسمخنونحس

نبايضاقلاءارو ةزانجةالص ةالصلانمعنتماانونحسنأدرجمل

٠.(نآرقلاقلخيفنييفوكلايارىريناكيذلاداوجلايبا

:(ينيدمسلادوسانبميهاربا)وهيلزتعمناوريقلاءاضقىلوتو

ىرنكلذبو.ةيبلغالاةرامالارايهناليبقدمحانبميهاربادهعرخآيف

نيبو ةلزتعملايارىلعاوناكنيذلا-جراوخلانيبيدئاقعلابراقتلا

.كاذنآةنسلالها

مساقلانباوسنانبكلامدصقو(م788/ھه172)ةنسقرشملاىلاجرختارفلانبدسا(3
٠.(177و4-3ص2جغايدلل:ناميالاملاعم)نسحلانبدمحمو
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ةيلاغالاةاضقلديرجلالهاءادع

نمةعومجمٌؤطاوتنافةيدرفواةيوفعةثداحخلاهذهنوكتالنق

سدىلعلديةيتالاةثداحلاليصافتيفهارنسيذلافرصتلاىلعةقطنم

ةيرصنعهتممتشياموهوةقثسانلامظعانماوناولوةاضقلل

ةيبرعلاةراداللةقطنملاكتمضهمدعو.يبرعضاقنملينللربربلا

ةءافكلاتافصلكعمجانهلثمينمناكولويمالشالالالادهعلايف

.ةمازنلاو

ناكوةبلاغالاىلوميدادفبلا(.ءانبلانبجرفنبدمحم)اذهف
نونفبهنمملعاهرصعيفنكيملماكحالاوءاضقلاملعيفاعراباهيقف
ةيليطسقءاضق(بلغالانب)ميهارباهالو.هماكحايفالدعةقثناككلذ

عمسفق.كلذلهيلعدقحف.هيلعىبافىماتيلالاومافالسا(هلاسو

ناكدقوهلزعىتحميهاربادنعيغبلاهيلعاوعفرفةيليطسقلهاكلذب

ىلاديربلامدقهتاكلذو.ةبيجعةيضقدلبلاهوجونمةعامجعمهل

لماعلادجوف(ةداقر)سبحىلاهعفروهبيشختوهلزعبدلبلالماع

نيذلاموقلاىلاىرشبلاببتاكلالسرافهناكميفسلاجهبتاكوابيغتم
يذلاربخلااونقيتفلماعلارادىلانيعرسماوواجفيضاقلالزعمهببسب

الوهئاضقسلجميفيضاقلااوتاناىلاكلذمهفختساف.ديربلاهبىتأ

امبسلاعراوقنميلعاويصف.ريمادعنمىتااسيتدعملط

اونقيادقوالاكلذبهيلعاورسجيملمهنا(انبلانبا)كشيملف.اوبحا

رماف٠ءلزعلارمإهيلالصيملهئاْضقسلجميفهسفتیارو.3
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دحاولكبرضفالجرالجردومعلاىلامهبصعمثمهوردتبافناوعالا

نجسلامهعدواوديدحلايفمهديقواعيمجمهبلكنواحربمايرضمهنم

نبا)ىلالسرافكلذدعبلماعلاىتامث.لماعلامدقينالبقكلذو

اممهسفنءىربيينأعاطتساثيح(ةداقر)ىلاهلسراوهقثواف(انبلا

.(1)بلغالانبميهارباماماهيلابسن

218.٠و217ء216ص2جناميالاملاعم:غابدلا(

س105س



ةيمطافلاةلودلانمديرجلابةيضابإالافقوم

نوعزنيثيحةيضايالاوةعيشلانيبةديقعلايفبراقتكانهناكاذا

اقورفامهنيبكانهنافةيؤرلاونآرقلاقلخوتافصلايفايلازتعاايلقع

.(ةمامالاةلكشم)يهوةيلمعةيحانيفوعورفلايفةيرهوج

نبيلعةيرذنمتيبلالهايفاهنورصحيوةيثارواهنوريةعيشلاف

.بلاطيبا

هلوبقبنيدللاىلعجرخهنوريو(ايلع)نونعليمهتالغجراوخلاو

ةثارولابنولوقيالمهنافايلعاوبسيمللاذامهنمنولدتعملاو.ميكحتلا

ةيرذنمتيبلالهاىلعاهرصقنعالضفشيرقيفاهرصحوةمامالايف

.نيملسملاءافكالارحاباختنااهنوريامناو ملسوهيلعهللاىلص لوسرللا

هلخداامبنوضريمهلعجينلفوسةيضابالاددشتنافعورفلايفو

ىوعدبذيبنللمهتيلحكوحيوازتلاةالصمهعنمكفيرحتنمةعيشلا

ةميشلا:نيتقرفلالعجتسةيقيبطتلاقورفلاكلت,رمخلادحيفصنالنا

ةيمطافلاةلودلاتناكناويمالسالابرفلابامتحنامدطصيةيضابالاو

مليتلاعوبرلاهذهبرارقتسالايونتنكتملثيحليماةملاسلاىلا

ذخشبيقيرفالالامشلاناكامناوةيعيشلاءىدايملاعماهلهامجستي

ةثارولاسيدقت(1)ىلاليملاثيحقرشملاىلالوحتللقلطنموةدعاقك

مدعوةفنالاىلعاودوعتنيذلاربربلاىدلرفوتيملاموهو,نكمتم

. ھ1320سنوت ط:ووو198«197ص2جغايدلل:ناميالاملاعم (x

. 106



حلتملةيعيشلاةلودلانافكلذلو.هباوعتتقيملاملةلوهسبناعذالا

ديرتيتلااهاوقىلعاظافحيضبالابهذملاىلعماتلاءاضقلايفاريثك

دبعةوقىلعءاضقلا):ةيجراخلاتاحوتفلاوعسوتلاىلااههجوتنا
عناصتانايحااهارنلب.(ماشلاورصمحتفوسلدنالابثلاثلانامحرلا

مهيلداجمذختتوةارادملاوملحلاةسايسمهعمكلستوربربلاةيضابالا

نافكلذمغروةصاخةيلصاوةلزتعمنمنيفلاخملاةرظانملاهلانوع

ةيضايانمنيتريطخنيتلواحملتضرعتيمالسالابرغلمابةيعيشلاةلودلا

.اهيلعنايضقياداكديرجلا
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ىلوالاةروثلا

اهداقدقف(م938/ھه326)ةثنس(رازن)هللارمابمئاقلادهعيف

لفتسايذلاداديكنبدلخمديزيوبامهسارىلعوراكنلاديرجلاجراوخ

لعجينأعاطتساوركنملاربييغتلوعديماقوةيعيشلاةلودلاتاطلغ

نععاقدلامسابنيينسلاوةنسلاءاملعهفصيفلعجيوةماعةروثلا

عرشلادودحهزواجتوديزييبافارحنانكلوةيموقلانعونيدلا

لمجاممهياحصاىتحهنمرقنتامرصحلاكاهتناولتقلايفهفارساو

ةنامعاالولءةيعيشلاةلودلاراصناىلابديسايلاداكنأدعبحجنتالهتروث

هنكلو,ةروشبمايقلاهيبالتقمدعبديزييبانبلضفلالواحدقو

نبرزخيباودلخمنبديزيمساقلايباميلستبلطيةتازمىلاهجوت

تلتاقوامهميلستنمتعنتمايتلاةتازمةيامحيفاناكدقوفاتلزنبالعب

هسارعطقباوبرقتةيرقيلاهأاهلتقوهلولفتمزمهوكلذلجاللضفلا

.(1)يعيشلامساقلانبليعامساىلا

فورظلاكلحايفىتحبشنيةيبهولاوراكنلانيبعازتلاناكف

ىلاهشيجلضفلاهجوينأضوعو(ةعيشلا)كرتشملامهودعمهيسنيو

اذهوءهموقنمتكلهاوهتكلهاةيلخادتافالخىلاهجتيهارننييعيشلا

عيرسفالخلاعيرسناكيذلاةيضابالابهذمضارقنابابسامها
.هسقنىلعماسقنالا

(rںرکم374ص:ةمغلافشك.
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:ديرجلاةيضابايفيعيشلاميمتيبأليار

دیعس)حوشابارکذو.عروملاع:(فاتلزنبىلعي)رزخيبايفلوقيو

.(1)لداجمیتف:لاقف(لیغنزنبا

ةيناثلاةروثلا

يبالتقملاماقتناديرجلاةقطنمبنويبهولانويضابالااهبماق

ةلودلافرطنمحلمرمابةماحلايلاوفرطنمدلخمنبديزيمساقلا

.هللانيدلزعملاميمتيبادهعيفةيعيشلا

فاتلزنبالعينبرزَخيبانملكاهداقوةروثلاىلعضزحو

ةتازموةسوفنةيضاباكلذىلعمهناعاوليغنزنبديعسحونيباو

ىلعممهتناعالسلدنالابةيومالابةلصلاطبراولواحدقو.بازلاةقطنمو

.مهلبقنمديزيوبالعفامكمهتروث

ةلودلاعزعزاممتناكدقفحاجنلاةيناثلاةروثلاهذهلبتكيملنئلو

يرئازجلاويسنوتلابونجلابجراوخلافعضيفاببستناكامكةيمطافلا

يباورزخيبانملكرارفاهجئاتننمناكذا.ديرجلاةقطنمبةصاخو

348صريسلا:يخامشلا(
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ةفالخلاةلقندعبهرماىشخيالئلءرصمىلاللانيدلزعملايمطافلا

.(1)ةرمهاقلاىلا

.ةيليطسقبونالجروةقطنمبةلزعهبشيفشيعيلقرشملاىلا

تءاساامكتنعلادشاديرجلاةيضابانماذاتيقلةيعيشلاةلودلاف

لعجوسانلاىلامهتلحتنضغباممةيضابالاةعمسىلاديزييباةروث

بهذملاترصانيتلاةيجاهنصلاةنودلافرطنمامربممهيلعءاضقلا

امك.نييلالهلافحزليبقةيضابالا(نيجردينبةعلق)تبرخويكلاملا

دىيرجلابرثامهلقبيملنأىلاةقطنملابجراوخلاةقياضموةدراطمترمتسا

.(نالجراو)و(فوس)ةقطنمىلامهئالجنادعب

نمنأكنأعتميملةيعيشلاةلودلانمديرجلاةيضابافقومناو

اودهموةيعادلااوقيسةيعيشلاةوعدللنوسمحتمنوركبمةاعدديرجلا

ديرجلاجراوخلانايحاعفشناكاممكلذلعلوحاجنلابابساهل

.يضفارلابهذملايفمهنمبناجباذنيذلا

379ص:ةمغلافشك(:
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ةيعيشلاةوعدلانمةيضابالافقوم

اوريبتعاورامينبونييمتسرلاوةبلاغالانيبةنسحةقالعلاتناك

بحاصىقلاكلذلاعيمجمهريصمددهياكرتشماودعةيعيشلاةوعدلا

نمرمابنجسلاهعدواويدهملاهللاديبعىلعضبقلاراردمينبةلود

.(1)يسابعلاةفيلخلا

نافةنداهملانمءيشيفةيعيشلاةوعدلالبقةيضابالاضعبلعلو

ءليخيف(يسورتيعللا)نيينمطافلاةاعدنمنالجراوىلالصوعادلوا

فسويبوقعيأبانكلوهلتقىلعمهبلغاقفتاونالجراولهارواشتف

رمااوشخيالناوةوعدلالوبقبمهحصن مههيقف يتاردسلاميهاربانبا

.(2)ءاخرلاوةوظحلامهيدلنودجيسنيذلاةعيشلا

ةكوشديضختلبيرختالاوفنعلالمعتساديرجلابيعيشلانكلو

.ةيوقلازتامتناكيتلاريربلا

ةنسبرفغملاوةيقيرفاىلع(يصعيشلاهلالاديعيبا)ءاليتساناكو

(ةسانكم)ى(ةتاول)و(ةيجادزأ)و(ةيامل)نمةيضاالاربربلايفنخثاو

.(3)جراوخلانيداهبخسنوةيضفارلانيدىلعمهلمحو(ةطامطم)ى

ط:58صيودبةمجرت:لبديرفلا-يقيرقالالامشلايفةيمالسالاقرفلاباتك(١
.1و69يزاغنب

510ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(2

نالسیدرشن1:55ص:ج:نودلخنبخيرات(3
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يعادلايعيشلاهللادبعيباليختلصو(م909/ھه296)ةنسيفو

مراصلايبانببيبشوليعامسانبروصنمملسمويامزهناو(ةيليطسق)

تدسقاوىرقلاتقرحاوكلانهليخلاتطسيناورزوتةنيدمىلااضبقناو

(يعيشلا)لالتحايعيشردصمفطليو.(1)معنلانمهبترمام

ىلاركسعلابراسو).بلغالاينبلاوماالاذخايملهناو(2)ةيليطسقل

اوملستسامثافيفخالاتقراهنلانمةعاسهولتاقفهيلااوجرخف.ةيليطسق

لبقلاتقلاتقويضفمهنمءايلوالاباصاو,مهنمافنامالاهولاسوهيلا

ةدايزللاومالانمماهبناكامللادبعوباذخاو,ءةريثكمئانغنامالا

اىضياذخاو٠مهنمافنامألاهولاسفةصفقىلعلزنفراسوءهلاجرلوشا

.(مهدنعلاومالانمللاةدايزلناكام

1نالسىيدرشن144ص1ج:نودلخنباخيرات

:.ةو970نانيل:طو8صيضقلادادو.قيقحت:ناعمنلايضاقللةوعدلاحاتتفاةلاسر(2
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-ةيقيرفابةعيشلاىلعمقنيام
ةلودلايفرمالايوذفرصتوةضمافلاهئدابمويعّيشلابهذملا

بهذملااذهىلعنولبقييمالسالابرغملاىلاهالعجتملةيمطافلا

هيستكياممغرنانئمطاوسامحيفمهرودصهلنوحتفيوةيعامجةفصب

لوسرلاةلالستيبلالهاةرصانموهوبالخراعشنمرهظملاكلذ

.ملسوهيلعللاىلص

مهلمحلءاصملعلاىلعقييضتلاوسانلاملظيفةعيشلافرسادقلو

ةخيشمهللاىزج)و.ةياشولادرجمللققلاورهقلاوةوقلابمهبهذمىلع

النورباصمهونجسياذهوبرضياذهوتومياذه.اريخناوريقلا

٠(1)(ةدحاوةعفدةماعلاترفكاوزفولونورفي

يبااذهقءءاحلصلاوءاملعلالتقةيقيرفابىلعمقنياممف

نطوتسايبطرقلايسلدنالايرفاعملانوريخنبدمحمنبدمحمرفعج

يضاقلاهبىعسنيملسملارايخنمادباعاحلاصاهيقفناكوناوريقلا

نسحلارمافيدهملاللاديبعىلاةعيشلايضاقيدورملارمعنبدمحم

علطوهرهظىلعحطبوسلجمىلالخداف(اسرد)هلتقبريزنخييانيا

لجانمكلذوتامىتحمهلجرابهيلعاوزفقفريرسقوفنادوسلا

ديبعينبلهضغيوللانيدىلعهداهج

198و197ص2ج:غابدللناميالاملاعم
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نميدورملاهبيتاينمرثكوريزنخيبانباىلعرمالالاطاملو

هللاديبعدنعيضاقلابيعسوهريمضكرحتمهلتقيلءاحلصلاوءاملعلا

هدلجدميباودللالجراتحتاسفرهلتقفيضاقلالتقيفهلناف

.طوسفلا

ميهارباوليذهنباكهريغلتقدقفاملظنوريخنبالتقامكو
ةنسلالهافاخاوادجةبعصيعيشلاماياتناكونوذربلانبا

ناضمرنولصيسائلاكرتو.(لمعلاريخىلعيح):ناذآلايفدازو

قييضتلانمنيلصملالاناملو(حيوارتلاةالص)نممهعنممثةدحاوةنصس

سابحالالاوماةعيشلاذخاامك.دجاسملايفةالصلامهرثكاكرت

ةطخىلوتيالو.رحبلاىلعيتلانوصحلايفيذلاحالسلاونوصحلاو

قرشنمالانوتفيالوةقيثونوبتكيالءامقفلاف.ايعيشناكنمالا

دسجاسملاونوصحللانملازتنارماو.(يعيشلابهذملاقنتعايا).مهنم

.يدهملامسااهيلعبتكيناواهونينيذلاءامسا
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دادیکنبدلخمدیزیيباةروث

ماظتلاىلعنومقنياوقبمهنامفةيضابالاتتشتوترهاتتبرخنْئل

ةماعةروثبداديكنبدلخمديزيوباماقفمهبهذمنملانيذلا

-دكبلاذهىلعءالخدمهميلاعتونوربتعينيذلانييمطافلادرطلةيقيرفاب

يذلايضابالابهذملاعماومجسناءاطسبنويعقاونويدجربربلاناذا

ةقسلفلاهذهوةينطابلاميلاعتلاهذهاومضهيملمهنكلومهجازمويشامتي

مهديناكاميفمهلامآتباخامكةميشلااهيلايعدييتلاةضمافلا

ءافلخلالامعانمقيبطتلايفهواراموةاواسمولدعنميعادلاهب

فرصتىلعسانلاةمقنهتروثيفديزيابادعاسدقو.نييمطافلا

حجنتتداكوةيبعشةروثلاتحبصافةصاخنيينسللمهداهطضاوةعيشلا

.نييمطافلاةجاهنصصالخاالولوديزييبافرصتءوسالول

هبالوقي(دامحنبا)نال(م880885/ھه267-272)نيبامدلو

ىلعو.(1)ةنسنوتسهرمعونييمطافلادضساروالانمةروثلاداق

.(2)(اوكرك)بنادوشلاب(م883/ھ270)يلاوحدلوحجرالا

نيهللادعسنبداديكنبدلخم:همساو(ديزيوبا)هتینکو
نباناريیمسنبرفنیوحنبتغرونبنامثعنبدلخمنبنامرکنبثیغم

ديزييباةروثرظناو.18صديبعينبكولمرابخا:دامحنيا(ء

Je Tourneau : Les cahiers de Tunisie t. 2 p. 105 - .1953

مهؤامساهتدلاولنيقياسلاةتسلاديزييبأدودجناو)13ص7ج:نودلخنبا(3ى(2
يفلايجاةعبسانربتعااذا.اركبممالسالاتقنتعاهترساناىلعليلدوهو٠ةيبرع
ةرساأمالسانوكيف(ھه270)هتدالوخيراتنماهحرطناماع21:0يواستةنسنيثالثلا

يرجهلالوالانرقلانميناثلافصنلالئاوايفديزييبا
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اباناىلا(دامحنبا)ريشيو.(ةتانز)نموهواناجنبنرفي

.(1)نييسمالغلابرديرزوتياشنديزي

ابانأنورتينيذلاةيضابالاضعبطلغتاقبطلايفينيجردلاىريؤ

:لوقيف(سويقت)نم(ةدادسةعلقب)هنكسمناكونرفيينبنمديزي

باتكيفاضيابسنلااذهعقودقو.(2)طلغوأمنهو(ةدادس)بسننا

مث(رزوتنايسيوينب)نمديزييبالصاناركذيذلا(قيقرلار

ةهج)يليلزنميفهنكسمناكامناو.كلذكسيلو(سويقت)باشن

يبياةسردمتناكهتميبرفغلابناجلايفوسرادلاخمويلاوهو(ةدادس

هتريشعو.اذهانمويىلاراكنلانيعبةفورعميهءامنيعىلعديزي
.لدنكينبنمطهرمهونيواطتلهانم

وسإا.دلوفةراجتلايفنادوسلاداليىلافلتخي(3)داديكهوبأناكو

هبعجرو(ةكيسر)اهمسادلومأهماومهدالبنم(اوكرك)بديزي

امهنيباددرتم٠رزوتبلزنوةيليطسقدالبب(4)(ةتانزنوطيق)ىلا

.سويقتنيبو

اهتخاومهبهذمىلالامفةيزاكتنلاطلاخوبداتونآرقلاملعتو

(ةريمعيبا)نعذخاوترهاتبمهتخيشمىلالحرواهيفسارومهنع

(داديك)هوباتامو.ةساملجسب(يدهملاهللا.ديبع)لاقتعامايامهنم

هنولصي(نوطيقلا)لهاناكفرقفلاوةصاصخلانملاحىلعهكرتو
رهتشاو.ةيراكتلابهذمونآرقلامهنايبصملعيناكومهلاومالضفب

18صدیبعينبرابخا:دامحنبا(:
144ةقرو1جتاقبطلا:ينيجردلا(2
13ص7ج:نودلخنباخيرات(3

ةطيرخللارظنا٠ديرجلاطشلامشدجوتتناكةميدقةدلبنوطيقو-رزوتب(ةظقيلا)اهلعل(4
.194ص
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ناكو(سويقت›)ىلالقتناوفاخف,يلعبسوةلملالهاريفكتهنع

.رزوتنيبواهنیبلقتند

يراكثلايرقفصلا(ىمعالاارامع)هملعتءانثاديزيوبايقلو

لامعابريهشتلاوركنملارييغتبهسفنذخاو.(1)مهبهاذمنمهنعنقف

ةيليطسقيةالولارذتفناطلسلانعجورخلاهمزعهنععاشوةالولا

يحاوننمعجرف.بلطلاهقهراو(م922/ھه310)ةنسجحلاىلاجرخفهمد

.(سويقت)ىلاسلبارط

ةيئاعدلاهتلمحادتبا(م928/ھه316)ةنسسويقتىلاهعوجردعبو

لابجىلاداعهنافرشابمحارسهبقعلوافاقيادعبوةموكحلادض

اوقبواريبكاديياتمهنميقلفنالمكينبةراوهةعامجفنكيفساروا

ىيامامالاةدايقلاىلعهنيعيناكوقمررخآىلانيصلخملاهراصنا

ءاتياهلناكو.رزوتنجسعدواامدنعهصلخيذلاىصمعالارامع

.(2)هبهذمىلع(تیریخات)یمستةارماوةعبرا

هناو.(3)هصالخوديزييبانعليصافتينيجردلاركذيو

ناكملايفهيلعنوعمتجيراكنلالعجفسويقتبهعضوملصوىتحراس

هرماعاذىتحةروثلانممزعامىلععلطانممهنمعلطاوهبفورعللا

ضبقلاءاقلالةيليطسقيلاوبتاكفيدهملانيبمساقلاهبعمسواشفو

لاسطوالوبكمرزوتيفنجسوذخافرزوتنميلاولاهيلاهجوف٠هيلع

نالسیدرشن129وص:ج:نودلخنباخيرات(:

19وصدیبعينبكولمرابخا:دامحنبا(2
115ةقرو1جتاقبطلا:ينيجردلا(3
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باوباههجويفتدسناوةمالسلانمسئيوطنقىتحنجسلايفهثكم

اوراتخينأىلعاوقفتافراكنلاهباحصانمةعامجهربخغلبف.لييحلا
ةنيدماولخدوراهنلارضخآاوراسف.ةدجنوةدشلهالاجرةعبرا

اورسكونجسلاىلاةثالشمدقتوةنيدملابابىلعمهدحافقوف.رزوت

مهبحاصاوجرخاونيجاسللاعيمجحارساوقلطاوناجسلااولتقوهباب

ناكفامهفويسنارخآلادرجوهرهظىعةثالثلادحاهلمحف.هلوبکيف

نماوجرخىتحهولتقمهيلاماقنملكفهءارورخآلاوهماماامهدحا

كلانهورزوتوةماحلانيباعضوماولصواملفدحامهعبتيملفةنيدلملا

ةفورعمةرخصلاف.هوقلطاىتحلوبكلااورسكواهدتعهوطحفةرخص

(1)ةطامسءارحصىلامهبحاصباوهجوتمث.مويلاىلاديزييباةرخصب

رشعةينامثءاهزريثكددعيفذئنيحاهباوناكونيجردينبنيدصاق
ريغىلعناكذاهباوثرتكيملفهوعتمينأاوجرو.(2)سراففلا

.سارواليجلصوىتحايفختسممهدنعنمراسف.ءيبهولابهذللا

.امركملبجلابهناوخادنعناكو(ةطامس)ةهجباماعهتماقادعب

عبسساروالبجيف-هوررصاحفاميظعاشيج(مساقلا)هيلاذفناو

لزنامتياردق:هلاولاقوهيلااوعمتجافدهجلاهباحصابغلبفنينس

.ةماعلاكالهنمرسيادحاولجركالهفموقلابةقاطانلقبتملوانب

ىلعدشينارماوروثةئامسمخبرمأليللاملظااملف.ةليللاهذهينولهما:لاقف

نملجرةئامسمخهباحصانمراتخاو.ةمزحهبنذىلعوفلحةمزحروثلكنرق

نيجردوةماحلانيبكلسمبرقايهو(ةسمش)بمويلافرعيام(:

نمصاخمسقمويلاىلايقبثيحةحصلانمبناجهيفو.ةغلابمهيفنوكتددعلالعل

(ریصنيديس)حيرضةلابقبابلادسبدجويو(ابيرقتارتمتنصةرشع)لجرعمجرادقم .نيجردينباياقبمهيلعونبو٠يقرشلاهلامشىلعارتمنيسمخ
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اوبرقىتحمهمادقناريثلااوقاسومهتدعومهحالساوذسخافةدجنلاوسابلايوذ

ةرارحبناريثلاتسحااملف.رانلافلحلامزحيفاولعشافركسعلانم

هەوكردانملكنولتقيةتلصمفويسلاباهقاسيفلاجرلاوتضكررانلا

اميرذالتقديزييباباحصامهلتقونيمزهنمشيجلاىلوف.ركسعلانم

ناكملكنمهيلااوعمتجافلئابقلاوقافآلاونادلبلايفهربخراطف

يفذاو,افلاهليحنمروهشملااودعدقوةريثكركاسعهلوحتفتلاو

.(1)ىرىقلاوندملاحتف

.(2)رامعيباىصمعالاهخيشعمنييركسعلاهتداقهريخ

ىلعديزيوباىلوتساوةروشثلاتعلدنا(م943/ھه332)ةنسيفو

ةنسديرجلاىلااشيجهجووقربلاةعرسبةنجامرموةناجموةسبت

لبقاو):ينيجردلالوقيكلذيفو.(3)هيلعىلوتساف(م944/ھه333)

مث,ىرقلاوندملاحتفيفذخاو,(4)(اهحتتفافجرخاهنميتلاةيليطسقديري

اهيرخاهبرمةنيدملكف.(5)ناوريقلاةنيدمبمساقلا)ديريىضم

نمهريغو(65)قرزالانباعفانلمفكاهلاومامنغواهتيرذىبسو

راكنلاءاملعنمملاعلجرهعمناكو.ىبراومهيلعدازدقلبجراوخلا

375و374ص:ةمغلافشك(1
19وصدیبعينيكولمرابخا:دامحنبا(2
.ديزييباةدام1960.طةيمالسالافراعملاةرئاد(3
117ةقروI£تاقيطلا:ينيجردلا)4

375ص:ةمغلافشك(6

دیڑیيبابامضافصيال)رذوجذاتسالاةريس):هیاتکيفيرذوجلاروصنميلعویا)6

ةقرازالانيبهباشتلارابتعابفصولااذهحصيو51و50ء48ص(ةقرازالا)بالا

(375ص:ةمغلافشك)قرزالانبعفانلاعفاب
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.(نيدلانمجورخلاوهلاذهنا):هللوقيناكو(ءايركز)ىمسي

اليلهلتقبرماقسانلانمةماعلاهيلعدسفينأيشخهيلعهراكناديزيوباىاراملف

ةنعارفلاهلعفتماامروجفلاويصاعملانمةيقيرفايفلعفو).ناكنيارديملف

٠.(1)(ةربابجلاوةرصايقلاوةرساكالاو

ءاسنحيبتسيونيميلاكلمبنيتخالانيبعمجلاىريديزيوباناكو

ريربلانمهباحصاناكوءامدلاكفسيوبهذملايفهفلاخنميفنيملنما.

ةيدهملانماجراخناكنماصوصخسانلانمهباورفظنملكنولتقي

نوقشيولاملاىلعاشيتفتانايحاسانلانوطبنوقشيواهلمهراصحدنع

.(2)ضرفلاكلذللماوحلانوطب

جرخهبهللبقالامبهيلاديزييبالابقابمساقلاعمساملو
ديزيوبامدقوةيدهملاىلاراسوالجراهيلعلمعتساونااوريقلانم

فارطانمبهنوراصحلامهيلعدتشاىتحاهلهارصاحفناوريقلاىلا

يضاق)الامهيديابهيلااوقلافمهسفناىلعسانلافاخفاريثكةنيدللا

ىياهيلالسرافةميسجلاومابةرامالاراديفزاحناهناف(ةنيدلا

هاطعاف.هلاموهسفنىلعنامابالاجرخيناىبيافجرخاناديزي

:(رامعوبار)هللاقفءارزولاهيفرواشفجرخف.نامالاديزيوبا

ركذهنالاق.؟كاذامفلاق.؟(ةنسدوةليلك)باتكيفليقامملعتملا

ةيافغلافعضلانمغلبناوعورمودعلتقنمبلقلاىلاحوراءيشسيل

لتقامكلاومالاكلتذخاونامالادعبلتقفيضاقلابديزيويارماف

.(قاحسانبليلخ›يمطافلادئاقلا

هنونعليوديزييبالاعفاةدشبنوركنتسينييضابالانيفلؤملاىتحىرن375٠ص:ةمغلافشك(ء
٥41صدیبعينبكولمرابخا:دامحنبا(2
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ىضرلابرمالاءىدابديزييباةروثاولباقةنسلالهاناو

نماصلخمهوربتعامهنالكلذوبهذملايفهلمهتفلاخممغرديياتلاو

ريربلاضعيفرصتوديزييبافرصتنكلو.نييمطافلاءاليتساوملظ

ديزييباراصناناو.هنيبوةنسلالهانيبدعابيلعجهعابتانم

ريرصلاسبلیلةميدقلاهتعقرمكرتيمهسيئراورينأمهضريمامهسفنا

(لضفلا)هنياديزيوباكرتو.اهرافاداوجيطتميلهرامحكرتيو

يمطافلادئاقلالتقومزهفةيدهملاىلاهجوتوناوريقلاب(رامعيبا)عم

عقوفاهباوبانمبابىلافحزوانامزةيدهملارصاحو(روسيم)

تمزهناهركسعةنميمنأركذو.ديزييباىلعةرئادلاتناكولاتقلا

عمسو.هدونجةرثكنمةرسيملامهبرعشتملوناوريقلاتلصوىتح

ةيدهملانعىلختفاهنعهلماعاوجرخاناوريقلالهاناديزيوبا

لزيملوديزييباىلعمجهفناوريقلالهالعفامب(يعيشلاليعامسا)عمسو

هتعبتافامزهنمىلوبلغاملفهنولتاقياهلهاهيلعجرخفناوريقلاىلاىهتناىتحهعبتي

عقومىلعفرىشتيتلا(ةنايكنوصح):اهيلاهجتاةعلقرخآىلانييعيشلاليخ

.دامحينبةعلق

تقرفتفديزييباركسعيففالتخاعقومئازهلاهذهلبقناكو

اهبنملتقواهبهنفسنوتىلا(مئاَقلاركسع)لخدفمزهناوهعومج

.(1)(م945/ھه334)ةنسكلذونييضابالاراكنلانم

ھه336مرحم22يفاهلخديتلا(ةنايكةعلق)روصنملارصاحو

(ديزيايا)اوجرخاءايحادونجلانمىقبتنمنافليللايفو(م947)

يديايفديزيوياعقوورامعويالتقفةعلقلاجراخ(رامعابا)و

55و54صسنوتوةيقيرفارابخايفسنؤملا:رانيديبانبأ(:
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(م1947توا19/ھه336مرحم27)يفهحارجبارثاتمتامو,نييمطافلا

٠.ناوريقلابهبفيطنادعبةيدهملابةنعللعضوونبتلابهدلجيشحو

قمرهبلازاموخلسديزيابانأركذي(ةمغلافشك)بحاصو

دقوتوميالئلديزيابااوجلاعيلءابطالابروصتنملااعدف):ةايحنم

هنا:ءايطالاهلتلاقف.باذعلاعاوتابهيذعينأديريحورجلاهتتخثا

ىلااولصواملفهخلسيقاوذخاف.هدلجخلسبرماكلذدنعف.تيمل

.(1)(تامةرسلا

اهجوتمناكيذلاو(سيحمرلانبا)هدوقييذلاىومالالوطسالاناو

ةميزهابنهفليامدنعاعجارلفقديزييباهناعالةيقيرفاىلا

.ديزييبا(2)رئاثلا

(ساروا)لابجيفتابارطضالاضعببديزييبانبالضفلاماقو

ءانباةيقبو.(م947/ه336)ةنسلتقومزهنأىلا(ةصفق)ةيحانيفو

ءاليتسالامتيملو.(ةبطرقب)يومالاطالبلايفاجلماودجوديزييبأ

نامحرلادبعلوطساىلعءاضقلاوساروالاىلعوبرفملالماكىلع
.(رهوج)هدئاقديىلع(زعملا)دهعيفالاثلاثلا

374 ںھةمغلافشك (r

ديزييباةدام1960 ط:ةيمالسالافراعملاةرئاد )2
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:؟ديزييباةروثنميضابالابهذملاىنجاذام

برفغملابةيبهذةصرفتناكداديكنبدلخمديزييباةروثنا

اهلدمهمنييمطافلاملظناثيح٠يضابالابهذملازيكرتليمالسالا

اهلمهترصانمتمادلةروثلاهذهيضفالادتعاةنسلالهايقلولو

كولسنكلو.مهبهذمزيكرتوماعلايارلاةلامتسايفةيضايالاعمطامبرو

ءاسنلارتسكتهو(بوكرملاوسبلملا)يفخذبلاهتلواحموديزييبا

هراصتناضعيديهقالطاناو.هلاجرىلعةرطيسلاهتدقفانهنوطبرقبو

لشفوممهتميزهيفومهيلعسانلالذاختيفايبسناكداسفلاوثبعلايف

نمصلختللةماهةيربربةىلواحمرخآاهدعنكمييتلاةروثلاهذه

:يجراخلابهذملاىلعةييسكعتناكةروثلاهذهجئاتنويبرعلانوفنلا

لهارظنيفيضابالابهذملاحبصاو.ءاوسلاىلعراكنلاوةيضابالا

عسفتلةيقيرفابةيضابالاتفعضكلذلو,بهنلاوكفسلابهذمةتسلا

ناكامك.نونحسمامالاهضرفوهمعديذلايكلاملابهذملللاجلا

رارقتسالابنييمطافلاروعشمدع:اهمهاىدملاةديعبجيئاتنةروثلاكلتل

نمناكامكءقرشلملاىلاةططخملامهتلقنلجعامميمالسالابرغلاب

مهجامدناومالسالاميلاعتلةيئاهنةفصبربربلاناعذاةروثلاهذهجئاتن

يضابالا:نيبهذملاضوعيذلايكلاملابهذملانكمتويبرصلارصتعلاب

.ايقيزفالامشعوبربيعيشلاو
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اهناثبح.ديزييباةروثثداوحلليصفتلابضرحتأملو

نويضابانوخرؤماهلضرعتيتلاليصافقتلاضعبتبثادقو(1)ةقورطم

.ينامعلادعسنبناحرسل

:دامحنباو.افصومهلمشاوهو)73ىلا:64صنم8ج:ريثالانباللماكلارظنا(
م1927/ھه1346:سیراب رئازجلا ط(ندیهردنوفرشن)دیبعينبكولمرابخا
(ديزييباةروث)و328ىلا324صنم:يناجتلاةلحرو

Le Tourneau : Les Cahiers ds Tunisie t, 2 - 1953.
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:ةيعيشلاةلودلاىلعديرجلابةيناثلاةيضابالاةروثلا

نمابيرقتةنسنيرشعوحندعبو(1)(م968/ھه358)ةنسيف

ةلودلادضةيناثةروثبديرجلابةيضابالاماق٠ديزنييباةروثةياهن

(رامحلابحاص)ةروثنمبيطااهرثانوكينأنكميناكةيعيشلا

نمالادتعارثكأ(ةيبهو)ةيناثلاةروثلابمايقلااولواتحنيذلاناثيح

لانامو‹ديزييباةميزهرثاةيضابالانهونكلو٠(راكتلا)نيلوالا

عمتجااممغراهدهميفلشفتةيئناثلاةروثلالعجءفعضنممهعومج

اهفعضيةروثلاىلعنيضرحملاحراصت(ةسوفن)هذهف.راصنالانماهل

بيجتستو.ةدعواددعمصخلاةوقلةروثلابنوحصنيال(ةبرج)ةعامجو

(غيرا)و(نالجرو)و(بازلا)ةعامجكلذكوسامحيف(ةتازم)

امناعرسفعضلانكلو.(ياغاب)ةهجيفتاراصتناراوثلالجسيو

مهضعبعجريوةيبرحلاعدخلاطسبالراوثلافاخيوفوفصللنيببدي

رومالامامزيتكسماةيعيشلاةلودلاوةرئاخمئازعلانالكلذولاتقنود

سلدنالابنييوماللراوثلاةلسارمويرجهلاعبارلانرقلاطسويف

.مودتالولوطتالةروثلاهذهلعجامم(2)فشكنت

وهةيضايالارداصلملاهيورتامبسحةروشلاهذهلرهاظلاببسلاو

ءةيعيشلاةلودلافرطنماملظ(دلخمنبديزيمساقلايبا)لتقم

ةيمطافلاةلودلامدقتىتحهرطخىدموهامو؟(مساقلاوبا)وهنمف

ذخاللهلجانمةروثبمايقلاىلعةيضابالامدقيوهنمصلختلاىلع

.؟همدبةيلاطملاوهراثب

144ةقروIجتاقيطلا:ينيجردلا)2

148ةقروIجتاقيطلا:ينيجردلا)1
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:(ينايسولا›دلخمنبديزيمساقلاوبا

ةمحب(ةماحلا)لهانم(*رزخوبا)ومساقلاوياناك

يفاعربدقاناكورزخيبانمنسا,مساقلاوباناكو ةيليطسق

عورزفلاملعوناسللاملعوبدالاهنعاذخايذلاامهخيشناكو.مولعلا

نعلوصالاملعذخاو(يسوفنتلانوقرزنبناميلسعيبرلاويار

‹مهريغورزخوباومساقلاوباخويشلاناكو:(بويانبنونحس)

مهنوركذيومهنيدرومانماولهجاماهلهانوملعيةيدابلاىلانوجرخي

عمجرخيناكواولضيواوريغياللمهلاوحانودقفتيواوسنام

٠.(1)ثادحالاةبلطلانمةعامجخئاشملا

اغلبوهديبسكنملکايرزخوباوريثكلاماذمنساقلاوباناكو

لهانمميلعتلادارانمامهيتايناكفةقلحللادعقواميظعاغلبمملعلانم

.(2)هلامنممهيلعقفنيونيملعتملامعطيمساقلاوباناكو.ةوعدلا

ةينسةلحورخافيزبناوريقلاىلااهبرفاسيةميظعةيطمهلتناكو
ناكو.بسحلاونيدلاوبدالاوملعلانمهبرهتشااملثمكلذبرهتشاو

ةثحابملاوتالاؤسلاترثكوةنيدملاتبرطضاناوريقلاةنيدملخداذا

كلذبهتيصعاذواهنمءيشيففقوتيألف.هلاهنورخديتالضعميف

.(3)هتلزنمتمظعو

14Iى140¢138ةقرو:جتاقيطلا:ينيجردلا(:
376ص:فشك(2

142ةقرو1جتاقيطلا:ينيجردلا)3

موو380يفوت)فاتلزنميلفيرزخويا
ا_ميمتيبانمزهتروثبماق
131س129نم2جريسلاباتک
102سب95نمجتاقبطلا

351س349يخامشلاريس
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عمجاتحيالو:(ينيجردلا)لوقيرزخيباومساقلايبايفو

.(1)ديرجلادالبنماهريغوةيليطسقب

مكحيذلاوهو(ميمتيبا)ناطلسلادنعةميظعةلزنمهلتناكو

لهايفهتعافشلبقيوهف.(2)(م971-952/ھه36ا341)يف

نمىلعهطخسلةمالعءارمحةيارميمتيبالناكو(ةماحلا)هدلب

مساقلاوبااهبعمسف.ةماصحلا)ىلاشيجباهلسراف:هيلااهلسرا

ءاضيبةيارءاطعاوهعفشفهدلبةماحلالهايفعقشفناورسيقلاىتاف

سسمىيملوعجرفهلوصودنعشيجلاكرداواهبعرسافهاضرلةروهشم

برصعلادلتمل:(مييمتوبا)هيفلوقييذلاوهو.ءوسبهنطو

عمجىذامساقلايباةميقىدممدقتاملالخنمىرنف.(3)هلثم

(زىعملاو)هبناجىشختةلودلاتناكفةماعزلازكرمهتاوبلاصخةدع

عنيادقوسارلااذهبردابينأىاركلذةيضابالاتاكرحلابصبرتي

جورخلاديريهنانمهدنعتاياشولاهيلعترثكدقواصوصخهفاطق

مساقلايبالتقبهرماي(ةماحلاب)هلماعىلا(ميمتوبا)بتكف.هيلع

جورخلابهيلعراشاف,هلتقدريملولماعلااكلتف.هساربهيلاثعبيناو

مساقلاوبالاقف.يصحلاةداعانوبحتةيبهولامتنا:لاقوجصحناىلا

انورقمالامساقلايبامساركذيداكيال:ةظحالم360ةقرو2جتاقيطلا:ينيجردلا(ء

نمهلتقمدعبهقيدصمدبابلاطميناثلاماقودحاودلبنمناليمزامهورزخيبامساب
:يداربلا.مالكلاملعيفباتكهلرزخوباو.(ةيضابالارداصملا)نييعيشلافرط
2:18صهرهاوجلا

376ص:ةسمغلافشك(2

348صريسلا:يسخامشلا(3
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.(1)(ةيلاطسق:ايندلاينعيءيحاناوايندلانم

مساقلايباساربيلاثعبانا:لماعلاىلابتكميمتابانأمث

ءمساقلايباىلالسراباتكلاهغفلياملف.كسارذخاينمتثعبالاو

بلطو.توملابنقيامساقلايبااهارقاملف,ةثالثلابتكلاهلجرخاف

ءركاسعلاهتردتباامهاضقاملفكلذلبيجاف,نيتعكرعكريىتحهلاهما

تامف.هولتقوهنماونكمتىتحهعمتناكنيكسبهسفننعمفاديذخاف

.اديهش6

377ص:ةمعقغلافشك)1
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:مساقلايالراثلاةلواحم

ملفاميظعاغلبمةوعدلالهانمهلتتغلبءمساقلاوبالقاملو.

مايقلاىلعرزخوباخيشلامزعوهقحبذخالاوهمدبببلطلاىلعاوربصي

بيسهلتقمناكو.كلذىلعخياشملانمهعمناكنممزعوهراثب

(ليفغنزنبديعسحوتأبا)سلبارطةيحانىلااولسراف.ةروثلا

ابا›:مهرماهيلاعجرييذلامهخيشناكو(ةسوفنلبج)ىلاهجوتف

.اورواشتواوعمتجا,حونوبامهلصواملف(يسوفنلارمعنباهللادبع

..امښهللاءاشنأمكنواعننحنواودعتساففعضيضفنآلانحن:.اولاقمث

اوعمزااميفمهراشتساف(ةبرج)ىلاحونوباعجرف.هيلعردقن

هتاف(ينسارهيلاحلاصابا)الاخيشلاراثببلطلاةماعلادارافءهيلع

مهناففالخلالهامكتسقتاىلعاوجيهتال:حونيباللاقوكلذهرك

.اداوقوةدعواددعمكنمرثكا

نأمهيارقفتاوهباحصاورزخيباخنيشلاىلاحونوباعجرف

(حوتابا)اورماف.(ميمتيبا)ناشيفسلدنالابةيماينباوبتاكي

يبا)ىلاىمتناو.قيرطلايفباتكلاكلذذخاف.ةيماينبىلااباتكبتكف

.(1)اظيغواقنحكلذهدازف.هارقف(ميمت

ا377ص:ةمغلافشك(1
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ىلاالامج(1)(نالسيودمحمابا)لسرارزخاباخيشلانامث

يلهيلااوجرخفمهدشحتسيومهرفنتسي(نالجرا)ى(غيرا)و(بازلا)ةيحان

ينثايفتناكوريثكددعيفةتازمعومجهيلاتعمتجاوبرحلاةبها

نأرزخيبالماناكونيريثكاوناكفلاجرلااماوسراضففلارشع

خيشلااولومهنأمث.مهريغنعالضف(ةتازم)ضعببمهتجاحاولاني

هللاودقعاورصتنانافخيشلاقحببلطلاوعافدلاةيالورزخابا

لصواملفددملارظتنيملوهرضحنمبرزخوبافحزف.روهظلاةيالو

(ميدقلارصقلا)ىلامهرطضاىتحراصحلادشااهرصاح(ياغاب)

(نايليونب)مهللاقي(ةتازم)نماسانااوشرادلبلالهانامث

نأ:مهلاولوقيناوركسعلاباورسكنينأدلبلالهاجرخاذامهناىلع

كلذاولعفاملو.مهلاوماومهدالواومهلهاىلعتراغا(هبديينب)

حوتوبا.خيشلاورزخوباخيشلاالاقبيملو(ةتازم)ركسعرسكنا

.مهرخآنعاولتقنيذلاةذمالتلاو

لجرهمسمو(ررعصلا)هللاقييحىلارزخوباخيشلااجتلامث

بازلاونالجراووغيراعومجتلبقاو(نيجوبا)هللاقي

(نادوفا›هللاقياناكماولصواملف(لوفلفنبنورزخ):مهيلعو

.مهلزانمىلااوعجرفةميزهلاربخمهغلبدحاوموي(یاغاب)نيبومهنيب

وصحتهجوتمث.اموينيعبرا٠لبجبرزخوباخيشلاىفتخاو

.(ةسوفنليج)

فشك).ريهجلاهتوصينآرقلاهتءارقبمهرهسيهنأ:نونوجسلملاهاکتشادقو,هحارس

(.377ص:ةمقلا
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املف,الياىعريراصوةءابعسبلوركتتهنافحونوبااماو

يفهنويعقرفوخويشلابلطيفادجمجرخءةميزهلابميمتوباملع

ءەوفرعف.اركتتمالباىعريحوتاباهلسرتفداصف.ناكملك

يذلاميمتيباىلاهباوضموهوقثواف.لبالاىعريالكلثمهلاولاقف

نكناف,ةيماينبلبتكامببلوطةدمدعبمثهتنتفبارهشمهبفاط

لوالانأىلعمهعيمجقفتاف,لوألاباتكلابهورظاتفبتكفهورمافكلذ

.(1)ةدحاوديطخلاذهنأ:لاق.يدوهيالاهطخبسيل

ناسللاحيصفناكوهسفننععافدلانمحوناباميمتويانكمو

مهنيبواننيبامتسلعدقوةيماينببتاكنفيك:لاقفءنانجلاءيرج

يتلاهنوعلملاةرجشلامهو(نيفص)و(لمجلاموي)و(رادلاموي)

قلطناومسبتوكلذهرسميمتوياعمساملف.هباتکيفللااهركذ

.باتكلااذهتبتكيذلاتنا:لاقف.لوالاباتكلاهيلاعفدوههجو

.هنيمييفاوضلتخاف.يديبهتبتكباتكاذهاماو:حونوبالاقف

هنا:لاقمهضعبو.ةدئازاملعجلب,ءفلحيملهنا:مهضعبلاقف

ايكطخباذهاممعن:ميمتوبالاقف.همهفيالواذهلنطفياليربرب

لاق؟كريغلينكرتتتنكا(ياغاب›)مويينتفداصولتيارا.ديعس

دق.كبلمجااذه:ميمتوبالاق.يريغىلاككرتاال:حونوبا

.(3)يجاهنصلايريزنبنيكلبحونيبايفعفشو).(2)قدصلابتررقا

ةفرصعمحونوببأركناف.رزخيبانعهلاسوهمركاوهنمأهنامث

ىلعضبقلابةليفكانمهاردنأ:ميمتوبالاق.هيفىفتخايذلاهناكم

156ةقروxجتاقبطلا:ينيجردلاو378ص:ةمغلافشك(
ةصفغلافشك:باتكبحاصهركذاممقداولمكاء156ةقرو:جتاقبطلا:ينيجردلا(2

156ةقرو:جتاقبطلا:ينيجردلا)3
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يفنامالاسانلاطعاقيديسايهنمیشختا:حونوبالاقق.كبحاص

نامالابثعبفهحصنهناميمتوياىارفهرمایشختالكنافمهدالُب

لاوحاتتسحونامايفمهلكةوعدلالهاحبصاواهلكةيبهولادالبيف

يبالناكو.هتعاربوهتحاصفوهتماسووهملعلميمتيبادنعحوتيي

ىلع(ديبعينبلمعمدعوةيبهولاهتلحنءاقبيفلضفلاحوت
نعىنغيفةيمطافلاةلودلاكولمناكدقو.اهيلعءاضقلاواهتيفصت

برغملاعوبربرارقتسالانوونيالرفسىلعمهوءانعلاودهجلااذه

يبا)ىلانامالابميمتوباثعبو.ماقملاهيفمهلانهيمليذلايمالسالا

.هبرقوهمركاف(ميمتيبا)بقحتلاف(ةسوفنلبج)ب(رزخ

.هدعبةروثلاىلاادوعيناامهنمافوخهتبحصيف‹رزخاباوحونابا;نيخيشلا

ةلاخنءامقيرلاىلعبرشيلعجفءريسملاهركفحونوبااماو
ليقفهنعلاسف.ءميمتيبانععطقناو.ههجواهبلسغيوريعشلا

.(نالجراو)ىلاهجوتهتليحءالطناعبو٠هنعتكسفءضيرم
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رفاسميناثامالسمكيلع
ةعاسلكيقللامالسمكيلع

مكركذباليلتجهاماذايناو
ةعاسلكيفناؤخالااقلبحا

ةمالسيفاننيبعمجافبرايف

يتبرغلوطىلعينريصفالأو

عجارانالهرفسلادعبرداملو

عباقتممئادريثكمالس
علاوطموجنلاوانيزحتیبا
عفانملاهيفناوخالااقلنال

(1»عماسبرايكوعدينملتناف

.ناوخالاونطولابثبشتوةفطاعقدصوةقرهيفرعشوهو
سدلانولواحياوناكفءميمتيباباحصايفدسحلاوةريغلاتلمعو

رمو.مهيلعهليضفتوهايا(زعملا)ميظعتنماوارامل(رزخيبا)ل

قشفءارزخوباهعمناكوعرزىلعهباحصاووهمويتاذ(زعملا)

بناجبرمهنافرزخاباالا,هطسوهركاسعبرموعرزلاميمتوبا

نعلدعو.كقيرطضريملرزخابانا:ميمتيبالليقفعرزللا

.١؟(العيايرانتقيرطبضرتمل:هللاقوهيلعبضغف.كعابتا
.؟عرزلاتكلسنيحينتعبتالهف:لاق.؟كقيرطبىضراالفيك:لاقف
ايرثلاتباغاذا):لاقءملسوهيلعللاىلصشالوسرنا:هباجاف
الوهييقاسبتسلاناف.(هيقاشواهيقاوواهيقاسالاعرزلالخديالف

.هدخنعهلاوحاتنسحواراقعوارادهاطعا

380ء379ص:ةمغلافشك
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:ةششاثلاةروثلاهذهنمصلختتسيام

نيبتةيعيشلاةلودلادضديرجلابةيضاباللةيناثلاةروثلاهذهنا

دالبف)يرجهلاعيارلانرقلايفيمالسالابرغملابةيبهولافطاعتىدم

ةقطنملمشتوسباقىلابازمينبنمدتمتيتلا(ريبكلابازلا

اميفةلفاكتمةنماضتمربتعت.يسنوتلاويرئازجلابونجلابتاحاولا

لشفنمصلختسننأنكميو(ةسوفنلابج)سلبارطبمهناوخاعمواهنيب

.سلبارطبىتحوةصاخيسنوتلابونجلابةيضابالافعضةروثلاهذه

ردقةناعالابنولخبيالمهنكلومهفعضبنوحراصيءهسوفنليجلاف

مهنومهفيمهنمءالقعلانكلونوعفدنيةبرجلهاو.مهتقاطومهدهج

اوناكديرجلابو.ددصعلاوةدعلانممهمصخةلاحوفعضلانممهفقوم

امىيفةرثكاوقبيملةيبهولانألبءمهدحوةروثلاىلعنووقيال

يذلاوهيلعفطعيناكيذلا مساقلااباةماحلايلاوحصنيوءودبي

لهارثكيثيح(نالجراو)ىلاهجوتينا ةروشثلاهذهيبفهلتقمببست

ذأمهديفيلهبهذم

مل

يقبناو.(ةيليطسق)ةقطنمبةيرشكامهلقبت

(بازا)ةقطنمو(ةتازم)لئابقيفةرشثكبنويبهولاجراوخلا

نوشخيًاوحبصاوتلذاختاضيامهتوقناف٠(غيرا)و(نالجراو)و

ةميزهدعبةربيخالاقطاتملاباحصاأافقومناو.ةيمطافلاةلودلاةوطس

ةيضابالاهيلالصوامىدمنيبتلاتقنودمهعوجرو(یاغاي)
(ترهات)بيرختب:مئازمهلامهيلعتلاوتدقوتقولاكلذيففعضنم

تاردابممهنمرهظتملءةلواحملاهذهدعبو.(ديزييبا)ةروشلشفو
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يسنوتلابونجلابالو,ةصاخديرجلاةقطنمبنآلارثايامهلقبيملو

.(ةيبرجةريزج)ءانثتساب
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:ديرجلاةقطنمبةيضابالافعضجرد

ءديرجلاةقطنمبجراوخلافعضلينايبطخزريطستاندزاول

يناثلانرقلارخاوانمةيادبمهفعضوحندارطابجردتيهاندجول
ءيرفصل-سلبارط يضايالاباطخلايبابيداتدنعيرجهلا

.(1)(م757/ھه140)ةنسناوريقللمهلالتحادعب(ةموجفرو)

نرقلارخاوانمرارقتساتارتف(ةيضابالافعضجردت)للختو

(ةيمتسرلاةلودلا)ةبلاغالانداهامدنعيرجهلاثلاثلالئاواىلايناثلا

(2)(م787/ھه171)ةنس(ديرجلا)اهنيبنمواهلةعباتلاقطانتملاو

يفديزييباةروثتقو نايغطلاوةوقلانمتارتفكلذللختامك

ةكرح›اهميمصيفتناكيتلاةروثلاكلت,يرجهلامبارلانرقلالئاوا

.(3)كلذباهتيمستىلعةيضابالاةيعيشلارداصملاقفتتامك(ةيقرزا

ةيرفصلا(ةموجفرو)ةليبقنافيتايساموقبساملصيخلتكو

(ناوريقلا)لتحتل(ديرجلا)اهلكاسمبرقا,ةوازفننمقلطنت

سودوتامرحلاىلعءادتعالاويبسلاولتقلاوبهنلاباداسفاهيفثيعتو

يفاذهممهلمعبمهناكو.ء(ةبقععماجب›مهليخطبربةينيدلاتاسدقلما

ملو٠ةيضابالا(سلبارط)جراوخنكلو.مالسالاوبرعلاعمءادحع

(يرقاصعملاحمسلانبىلعالادبعباطخلاوبا)داقفكولسلااذهمهضري

8: و80ص:جبرغملانايبلا:يراذعنبا (x

نالسیدرشن141ص:ج:نودلخنباخيرات(2

(ةمغلافشک)و5Lء«50¢48صرذوجذاتسالاهريس:يرذوجلاروصنميلعويا)3
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مهلصانيذلاديرجلاربربنأنظاالو(ةموجفرو)دضةيبيداتةلمح

ملںاو.ةيرفصلابهذمريغىلعمهرمالوااوناك(ةوازفن)ةليبقنم

قيساةيرقصلانا:هدجناملكوكلذىلاحوسضوبرداصملارشت
خيش)ءىمعالارامعاياناو.يمالسالابرغملابةيضابالانماراشتنا

ةيرفصللاىلعةيضاباللراصتنالامتو.(1)(ايرفصناكديزييبا

نكميو(ناوريقلا)ىلع(ةموجفرو)ءالجامتو(م757ھه140)ةنس

ةيفصتيهو(ديرجلا)و(ةوازفن)جراوخبيصيفعضلياكلذرابتعا

(ةيليطسق)تلوحتعارصلااذهلةيعيبطةجيتنكوةيردفصلاوةيضابالانيب
ةعامجلتحاويرجهلايناثلانرقلاطساوايفةيضابالاىلاةيرفصلانم

ةعباتديرجللةيضابالاةمصاعلاتحبصايتلا(ةرارطنق)(ةسوفن)نم

(ةرارطنق)ةيمهالارظنو.(2)(م823871/ھه168208)ةيمتسرلاةلودلل

اهرصاحيذلا(بلغالانبميهاربا)فدهتناكةيضايالاةوعدللزكرمك

ھه185)ةنساعيمجمهلتق,اهئاملعنمنينامثذخاواهيلعىضقو

ةفدامهةبرضوةيضابالاةوعدلازكرملفيعضتكاذيفو.(3)م1

..يضابالابهذملاراشتنانودةلوليحلل

كمهنايذلاءادلاكلذنماوملسيملديرجلاةيضاباناف٠(4)راكنو

.اضيافعضلايعاودنمكلذوةيلخادتافالخيفمهاوق

نالسیدرشن129٠وص1:ج:نودلخنباخيرات(:

Folia orientalia (Fascicule 2 p. 176 - 1959) (2
373 ص:ةفعغلافشك (3

14Iص1ج:نودلخنبأخيرات(4
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يناثلانرقلارخآ)ةنداهمونامايفديرجلابةيضابالاشيعيو

يضابالارصننبحلاص)ةروثلشفرثا(يرجهلاثلاثلانرقلالئاواو

.ءاركنةميزهبابيفربربلاينمو(1).(م787/ھه171)ةنس(يوازفنلا

ةكرعمبفرعتوربربلانمليتقفالآةرشعلوصحىلارداصملاريشتو

دضخيتلاتاراصتنالاربكأنمدعتو ناوريقلابرق( مانصالا)

.ربريلاةكوشبرعلااهيف

ديرجلاربربلناك.,ةيضابالاوةبلاغالانيبةنداهملاةرتفيفو

يبا)ةروشثدنعمربملاءاضقلانمةيبلغالاةلودلاذاقنايفلضفلا

يذلا(بلغالانبللاةدايز)دهعيفهمايقناكيذلا(يذسنطلارصن

ةنفكتحجرتو(م837-816/ھه201223)ةنسنمةيقيرفامكح

.هلديرجلايلاهاةرصانملضفي(هللاةدايز)

ريعملاعطقبمهفاعضاتاروةيضاباللتركتنتةيبلغالاةلودلانامث

ةصفقةقطنمىلعضاضقنالابكلذو(ترهات)وةسوفنلبجنيبطبارلا

(3)(م838/ھه224)ةصخفقوةيليطسقنيبةمساحةكرعمتناكو٠ةيليطسقو

يفوةيضابااوناكنيذلاديرجلاربربنمريثكىلعءاضقلااهيفمت

يذلايبرعلانيطوتللديهمتوةقطنملابمهلفيعضتوربربللديضختكلذ

(ميلسينب)و(لالهينب)حيرستدنعاموتحماعقاوحبصيس

.ةيقيرفاىلا

141 صىلا123صنمبرغملاوةيقيرفاخيرات:قيقرلا ):

Le Tourneau - Cahiers de Tunisie t, 2 p. 105 - 1953.: ديزييبيأةروتث(2

T. Lewicki : La répartition des groupements ibadites. (3
dans lI’Afrique du Nord au moyen ûge (Roczinik orientalis tyczny)
t, XXI p. 310 - 311.
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يتلا(يعيشلاهللادبعيبا)ليخناف(ترهات)طوقسدرجمبو

بهنلاوبلسلانمةقطنملافعتمل(م908/ه296)ةنسديرجلاتمجامه

ةبهروأةبغرعيشتنمديرجلاةيضابايففكلذةجيتنو,داهطضالاو

.(1)ةيليطسقبيضابالاعمتجملاتفعضاىرخاةجركلذيفو

مهئادعافرطنمديرجلاةيضابالاىلعةطلسملاطوغضلاىلعةدايزو

ةيبهولاوراكتنلالتاقتيذا,.مهنيباميفماسقنالانماوملسيمأمهناف

سيلنممهريغىلعمهدحاملسيالوءىرقلاوندملايفنونكاستممهو

ملاعلاربتعيوةمالملابجويفلاضملاىلعمالسلادروهبهذملهانم

امك.(2)(ةقدصراكتنلانعل)نوقرزنبناميلسعيبرلاويا:يبهولا

عممهنتفنمارطخلقاتناكناونتفنممهنيباميفةيبهولاملسيمل

ةيضايالااتاتشعمجبحمستالةيعاصمتجاو.ةيسفنتالاحهذهو.راكتلا

ترخنءاودايهامناومهيفلاخمهجويفادسمهلعجومهتملكديحوتو

ناكامطمغومهلالحمضاومهفعضومهتتشتومهماسقنابتضقومهعمتجم

اهتاراعنشيف(ةيقرزا)تناكيتلا(يراكنلاديزييبا)ةروثو

ةماعةيضابالاوةصاخراكتلاىوقتفزنتسااهقورعيفةيرفص

بهذملانمساتلاترفنو,يمالسالابرغملامومعبوديرجلاةقطنمب

اراصتاةيراكتلاتبسكنالو.بهذملاكلذلةياهنلاةيادبتناكويضابالا

ةومهابلاتاراصتنالاةجيتناتقؤمابسكناكدقفةمراعلااهتروثءانثا

بلسلاوبهتلايفاعمطماوعلانمهيلامضنانمواديزيوبااهلجسيتلا

نالسيدرشن144ص:ج:نودلخنياخيرات(
375ص:ةمغلافشك(2
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ةلودلاناف(ديزييبا)مهميعزىلعوراكتنلاىلعءاضقلادعبو

نوقيضيمهارنف.داهطضانودديرجلاةقطنمبنييبهولاكرتتمل.ةيمطافلا
اهملاعوةقطنملاميعزرربمنودنولتقيو(ةماحلا)بةيضابيالاىلع

ةقطنملابجراوخلاةمقنيفاببسناكاممء(دلخمنبديزيمساقلاابا)

(يمطافلاهللانيدلزعملا)نمزةيعيشلاةلودلادضةيناثةروثبمهمايقو

يمالسالابرغملاةيضابامومعبواجتو.(1)(م968/ھه358)ةنس

يبهذملابرغملاهجوتريغلتحجنىليتلاةروثلاكلتعمسلبارطو
(ياغاب)ةكرعمدعباركبماهيلعءاضقلامتءنكلو.اهبماقنملادتعال

كلتيفلتقو.نويعيشلااهربدةليحب(ةتازم)اهيفتلذخنايتلا

يبا)و(رزخيبا)عمناديملايفاوتبثنيذلا(ةبلطلا)ةكرعلا

وبالقن٠,نامالابامهرفظدعبو.ءاقتخالانمانكمتنيذللا(حون

.اهيلا(هللانيدلزعملا)لاقتنادنعةرهاقلاىلاةيربجةماقايفرزخ

.(ةياليطسق)و(نالجراو)نيبالقنتمةريحوقلقيف(حونوبا)يقبو

ةبقارملحماوحبصادقو.هيلانيبستنملالذناختوهبهذمفعضىري

فعضةدايزةيناثلاةروثلاهذهجئاتننمناكو.نيديازتمطغضو

.ديرجلاةقطنمبجراوخلا

رفظنيذلاطقفةيبهولاتنداهاهنافكلذيفةدئافاهلنوكتامدنع

.(2)يمالسالابرغملاعوبرلماکيفنامالاب(حونوبا)مهل

144جتاقيطلا:ينيجردلا)1

156ةقرو1جتاقبطلا:ينيجردلا(2
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ةيمطافلاةلودلادهعرخاوايفةنداهملانمنرقنملقادعبو

بهذملاريغلتركتنتدقوةريخالاهذهىرن.ةيجاهنصلاةلودلالواو

-ةموكحلليمسرسلابهذملاوبعشلليموقلابهذملاحبصايذلا ينسلا

.(نيجردينب)ةعلقب(1)(م1048/ھه440)ةنسنييبهولاىلعيضقت

.ديرجلاةقطنمبةوقيفهيفاوقبمهللقعمرخآيهو

مهنملئابقناطيتساوميلسينبولالهينبفحزريثاتىفخيالو

فصتنميفو.ةيجراخلامهتلحنوريربلاىلعطغضلايفديرجلاةقطنم

الفعضةلاحيفديرجلابةيضابالاحبصا٠يرجهلاسماخلانرقلا

ةعامجيفةيليطسقىلاهجوت(ركينبللادبعابا)ناف.اييلعنودسحي

لاقينأفاخف.هركذرهتشاوسانلاضعبهيلععمتجافهباحصانم

.(2)كلذوحنوامايقنمارمالواحيهنا

(ينسلايلعيبا)طاشنلفغينانكمياليرجهلاسداسلانرقلايفو

ىلعءاضقلاوديرجلاب(نيجردينب)ةيضاباةيقبفاعضالهعاعشاو
املعرثكادهعلاكلذيفةنسلالهاناكدقوءعانتقالاوةجحلابمهتيقب

ةيزكرملاةموكحلانممهميعدتىلعةدايزةيضابالانمةجحىوقاو

بقل(ينسلايلعوبا)قحتساطاشننمهبماقاملجالو.(3)ةينفسلا

ناكسنيبالوادتملازاميذلايحورلابقللاكلذ(دييرجلاناطلس)

.مويلاىلاةقطنملا

425ةقروجتاقبطلا:ينيجردلا(:

211ةقروجتاقبطلا:ينيجردلا(2

510ةقروجتاقيطلا:ينيجردلا)3
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اتاتشاارساديرجلابةيضابالايقبيرجهلاعباسلانرقلايفو

تحبصاو(ميلس)و(حاير)لئابقنمنينطوتسملابرعلاباوجمدنادقو

ايسنمايسنكلذدعبيضابالابهذملاراضوةيكلام.(ةينس)ةقطنلا

.رفتغتالةبسهيلاةبسنلاودحانآلاهيلابستنيال
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ةيجامهنصلاةلودلابديرجلاةيضاباةقالع

ةلودلاب ةماعيمالسالابرغملاجراوخو-ةصاخديرجلاةيضاباةقالعنا

:نىيتفلتخمنيترتفبترمةيجاهنصلا

.حماستوءاضغاوةنداهمةرتف1( 

. مهيلعءاضقلاومهبقعتةرتف  )2

ىلعبغشللراتسكةييجراخلاةلحنلااوقنتعاربربلاناانربتعااذاو

مكحلاحبصادقوريربيلارذعامف,مالسالامسايةيبرعلاتاموكحلا

برغملاكلملاقتناورصمىلاةيمطافلاةلودلالاقتنادعبمهيدياب

.؟نييجاهنصلاىلا

يكلاملابهذملانكمتدقف,نييكلاملاةصاخوةنسلالهاءاملعءالبوربصلضفيو

نأرابتعالانيعباهذخاتناةموكحلاىلعبجييتلاةيبعشلاةعزنلالثميحبصاو

.رارقتسالاوماودلااهسفنلتدارا

ءرصمىلا(زعملا)لاقتناو(يريزنبنيكلب)يلوتىلعنودلخنباقلعدقو

(1)«ةيقيزفابكلملاوةلودلاببرعلادهعرخآاذهناكف»:لاقف

هيلاقفويملوحنىلعهتوقوبرغملاةدحواوقققحينأنويجاهنصلاعاطتساو

.لبقنمبرعلاماكح

نرقلالئاواىلاةيمطافلاةلودلاكولمرخآنمدتمتةيضاباللةنداهملاةرتفو

.يرجهلاسماخلا

ةاعدنمناكيذلا,يتازملافلخينبديعس(حونابا)انياردقو

ةيجاهنصلاةلودلاسسّؤم(يريزنبنيكلب)هيفعفشينييمطافلادضةروثلا

114و113ص6ج:نودلخنباخيرات(:
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پرغملابةيبهولاةفاكلنامالابيمطافلاهللانيدلزعملانمحونوبارفظدقو
(L).يمالسالا

حبصادقفةيجاهنصلاةلودلابديرجلابةيضابالاتاقالعنسحترمتساو

هلضفيوهاوثممركيفناوريقلايتايناكو(يجاهنصلاروصنملا)ىدلابرقم(حوتويا)

تالاقملاعيمجىلعدرلاوةرظامنلايفهسلجمهبنيزيوهباحصانمريثكىلع

ةنسحةزئاجبهزاجاوتارظانملاكلتنمةرظانمبقع(روصنملا)دنعهتجردتمظعو

.(2)هلهاىلاامركمهدرو

ةفلاسلاهتلواحمبذخاؤيهلعلءلابلاحاترمريغافوختمىقبي(حونابا)نكلو

عاتريوعزفيىهاهف.ةيمطافلاةلودلادضةروثللةاعدلازربانماهيقناكيتلا

هنابدادتعايفهنئمطي(نيجردينب)مدقمنكلوهيعدتسي(روصنملا)هيلاثعبدقوةرم

نأدعبتسيكلذعموهوباهذللهسفنبطتملنأ(روصنملا)ىلعفلاخيناهنكمي

قلقربخلااذهبلوسرلاهءاجاملف):(ينيجردلا)ريشيكلذىلاوهنمهوركمهلاني

(رارطتق)نمهجوتفهرمايفتبثتمث,ىلوالاةلاحلاكفوخلابيقعددجتوحونوبا

يفنينحوراشتساف.هلخادام(لجأل)ةرجاهتقويفنيجردب(نينحوراد)ىلا

باطنأ:هللاقف,هعقوتيرشوا,هرذحيفهيلعهفاخيرماكانهلهوهيلاريسلا

كصنمااناومقافريسملاتهركناو٠كيلعفاخاالينافرسفءريسملاكسفنىلع

(3).كلجانمهيلعفلاخاو

ءروصنملاةوعدباجاوىلاعتهللاراختسا.حونابانامثءريخلابهلاعدف

ملسفءلوخدلايفهلنذافءهمودقب(روصنملا)ملعاوءناوريقلاىلااهجوتمراسق

156ةقرو:جتاقبطلا:ينيجردلا(د
381ص:ةمنألافشك(2
ةجاهنصلاةلودلااعدامملاذذلعلو!يريزنبنيكلبروصنملاىشخيال:لوغيرونبنينحو(3

(يكلاملابهذملاةرصن)راتستحتدعباميف(نيجردينب)ةكوشىلعءاضقلل
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يقلوهباحصاوهئاسلجنمريثكىلعهلضفوهاوثممركاوهيلانسحاوهانداوهيلع
.همهويفرطخيناكامدضلوبقلانم

يفيسويبهويحورناخيشايملعا:روصنملالاقحونوباسناتسيلو
(1).يبهو

دوفواهيدّؤتتناكيتلاتارايزلابجهتبمامهنملكنويجاهنصلاوةيبهولاناكو

.(يرىيزنبنيكلبروصنملا)ىلع(نيجردينب)مدقماذهف,نييجاهنصللةيضابالا

مولعلايفننفتلاوةسردملابلاغتشالايفهتذمالتووه(رارطنق)ب(حونوبا)ناكو

.ءينهشيعوءاخرلاحيفداسفلاوركانملارييغتو.داشرلاوحالصلاليبسحاضياو

دفوف(يجاهنصلاروصنملا)ىلعدفينمم‹لوغيرونبنينحو(نيجردينب)مدقمناكو

عمساملف٠لامالاغولببارفاظ,لاحنسحاىلععجروهمركاوهبرقفةرمتاذهيلع

اسياللبقادقو(نينحو)اوقلتيلدلبلالهاجرخوهتذمالتوحونوباجرخهمودقب

ناكامهللاوانا):مهللاقومهلابقتسابجهتياف,ءاسكلافصتةروبشاوزخءاسك

بجاويمايقلاالااذهيرفسيفتمولءيشىاعفساالويبيغميفمهيل
.(2)(مكقوقح

نمو.ةعيشلانويجاهنصلاادب.ةيضابالاىلعءاضقللديهمتكو

ضورفملاةلودلليمسرلابهذملاناكعيشتلانالكلذكمهتيادبنوكتنايعيبطلا

.تنعوءانعنمهنممهلانالهوهركیذلاوسانااىلع

نوشيشتياوناكوةوقلانمبناجىلع.دهعلاكلذيفءاهقفلاوءاملعلاناكو

ةضفارللمهئادعبنورمهاجياوناكوةيموقلاةعزنلالثميىذلايكلاملابهذملاب

اعرذاوقاضنيذلاةماعلانوبلؤياوناكونييديبعلاةعينصناطلسلابنوضرعيو

صلخمريخيكلالابهذملابثبشتلانوربتعياوحيصاولبقنمنييديبعلاداهطضاب
مهل

170ى169ةقرو:جتاقبطلا:ينيجردلا

168ةقرو:جتاقبطلا:ينيجردلا(2
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ءاملعلاكلذدزيملفةيكلاملاءاملعلاىلعطخغخضلانويجاهنصلاكولملالواحو٠

.نيحلاصللءايلوالانممهرابتعاومهلاسيدقتالامأوعلادزيملو.ارارصاالا

يعيشلابهذملااوعلخاذاالاةيقيرفابمهكللرارقتساالنانويجاهنصلامهفو

.ةبقاملا

هرصقلخدو(ةيروصنملا)ىلا(روصنملا)لصو(م991/ھه381)ةنسيفو

.(1)هتڻجبلصوهلتقبقبساقةباحصلاضعيفقهنا٠دعخدعيقهلو

ةنيدمبناكهنانم):يراذعنباهيلأراشاامعقو(1016/ه.ةنسيقو

ةمالارارشنم٠ةعيشلابهذمبنورتسستيىلعملابردبفرعتةموحبموقناوريقلا

لتقفنادلبلاىلاىهتناورمالامقافتومهلاوماومهرودتبهتناوءةعيشملاىلعةماعلا

ىلامهنمةيدهملابيقبنماْجلو؛مهلةهبشلابهبهذم-فرعيملنملتقوريثكقلخمهنم

.
7

35:ص:جبرغملانايبلا:يراذعنيا(:

387٠ص:جبرغملانايبلا:يراذعنيا)2
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اهرصاحف(سيدابنبزعملا)هلسرا.نيجردينبةعلقىلعةجاهنصلركسعلزتف

دجنمالوراصحلامهيلعدتشااملف.(1)(م8/ھ440)ةنسكلذواديدشاراصح

يفامحيبتساومهرخآنعاولتقیتحنولتاقیدحاولجرجورخمهيلعاوجرخمهل

تلعجواهتانباهعمو(نوجزويبا)ةارماتجرخف.(2)تقرحاوتمدهوةعلقلا

ملونصلختىتحاهتانبواهطاحفركسعلانملجراهتوعدىبلفةتازملآاييدانت

.ءوسپنسسمي

نبمالسلادبع)اهيلالحترانممو(فوس)ىلا(نيجرد)لهارجاهمث

اولحتراوتالومحلابهيلااوعراسف(نلزيتروونب)هبتعماستدقوء(3)روظنم

ليصافتيطعي(4)يخامشلاو.اهرمعفةميظعاضراهوحنمف(ولجا)ىلا

تام(يرارطنقلاتافننبفسويبوقعيايا)ناوء(نزجرد)ةلتقمىلعىرخا

(نیردسنبدمحم۔)ک(نیجرد)باوتامنيذلاخايشالاةلمجيفاديهش

:يجاهنصلاشيجلادئاقلليقو.خويشلانممهريغو(نابامانباهللادبع)ى

(بوقعيوبا):نايسوفنامهو٠حلفتماابيصانانيلجر(نيجردينب)يفنا

لصيملف(هللادبع)اولدف.اجرخنأنامألاامهاطعاف(نايامانبا)ى

.ينوصعفرا:لاقف.ارازاالاهيلعاوقبيملوهيايثنمبلسدقوالاضرالاىلا

.ةئامسمخوفلامهوذئمويلتقنميفلتقف.هودرف

425ةقرو2جتاقبطلا:ينيجزدلا

373ةقرو2ج:ينيجردلاتاقبطب(تقرحاو)ةدايز(2
(نيجردينبةعلق)نكسوةسوفنلبجنملحترايذلاروظنمنبمالسلادبعباطخلاوباوه(3
هتخوخيشيفهقزريذلادحوالاهنباهلدلو(ولجا)ىلاهترجهو(نيجرد)بيرختدعب...
:ينيجردلا)روظنمنبمالسلاكبعباطخلايباةيرذتلسانتهتمو(اديعس)هامسو

.(425ةقرو2جتاقيطلا

(فوس)ىلااوجرخنيجردلها):لوقي465صيفو.467و466صريسلا:يخامشلا(4
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يماظنلاشيجلااهيفلخدتيتلاةعقولاهذهدعبفمهكولمنيدىلعسانلاو

ةقطنمبنينكاستملانيبةيبهذملاتافالخلاةغبصنايستكيعازنلاوعارصلاحبصا

نولدتعيالاوناكفةموكحلانمةديّؤملاةرثكلامهناونورعشدةيكلاملاحبصاو.ديرجلا

٠ةدهطضملاةليلقلاةفئاطلامهنابنورعشياوحبصانيذلاةيضابالامهعفديفانايحا

.ةصرفلامهتنكمامديكلاوبسلانعنوعروتيالمهنكلو

ةيضابالافرشادقويرجهلاسداسلانرقلايفلدابتملامارتحالاولادتعالادوسيو

.(ةيليطسق)ةقطنمنمضارقنالاىلع

حلفانببوقعيابا)ناف(نالجراو))ىلارجاهنمديرجلاةيضابانمو

تفتلافءهقيرطيفعلاطلايفرظنهناليقف(نالجراو)ادصاقهلهابىضم
دقفاوقرتفا.بلطلامهيلعناكالاةثالثمكنمعمتجيولهنا:مهللاقفهباحصاىلا

٠(1)ةمايقلامويىلامكلدوعيالومككلملازومكماياتضقنا

نماهعبتياموديرجلاةقطنمناكسىلعضرفتنيحلاكلذيفةلودلاتناكو

فصحنذخاتفةفصانممهلوقحومهعرازمةمدخياوموقيومهيضارااوعرزينأتاحاولا

نمةبيرضلااوعفديناسانلامزلتمثرمتلاوبوبحلاكةعارزلاللغعيمجنمجاتنالا

ةاكزلاةضيرفمهتبصنانممهنمنوقتملاجرخيمث.(2)رشعلااهرادقمومهتيصنأ

ناميلس)ميبرسااوباناكف.مهتادوهجمجئاتننمثلثلارادقمالابمهلىقبيالف

ذخاتالىتحمهلاومانماوعاطتسااماوفخيناهسفنلوسانللزيجي(فلخينبا

ظفحينأعرازمللو.حالفلاىلعةبيرضرشعلاوضرالاةبحاصاهناكءهفصنةلودلا
نينطاوملانيبةقثلاتدقفدقف.ةناهملاوةبوقعللهضرعتالةقيرطيابهلاوما.

رركم375ص:ةمغلافشك(

459صريسلا:يخامشلاو.542ةقرو2جتاقيطلا:ينيجردلا(2
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۰يداصتقالاو

نافنيلوالازازفتسادرجمبوةيضاباتناكقطانميفةيبلغاةيكلاملاحبصيو

:ديرشتلاولتقللنوضرعتينيريخالا

(غيرا)ى(فوس)لهانم(فلخينبناميلسعيبرلايبا)ةذمالتف

نيت›)يفدمحمياىلعاوقلح(ةيليطسق)و(بازلا)ى(نالجراو)ى

مهتيبهو(تنيسكتينب)نيبذئنيحةنتفلاتناكو سويقتب)1( (نيرارز

.مهتيكلامو

لئابقنممهادعنمةيكلاملاو(نتيوريونب)اهللاقيةليبقمهنمةيبهولاف

الواهوركمنوفاخيالنامايفاهنمةبازعلاوةنتفلامهنيبتناكف.(تنيسكتينب)

هللاقيةقلحلاهتلمشنمملهاجلجر(نتيوريينب)رضحنابردقف.هنوعمسي

 نيرساخلابركسعلالهاللاقوروسلاىلعيقرف(رارطنق)لهانم(نيزوت)

مهيلع)مهتميانمةعامجدعىتحنالفونالف:مهللاقف.اولعفف.اوتصناواوتكسا

اخيشاوعدتساولاتقلااوكرت,كلذهنماوعمساملف.(2)(رادلاءوسمهلوةنعللا

:اولاق؟اقحكلذمتعمسا:لاقف.ربخلاهوربخاف(طافننبرهظم):هللاقيمهل

.اوقرفتواليلاوجرخكلذةبازعلاعمساملف.اولتقاواوبساواوقرحا:لاقف.معن

(نالجراو)لهالتقدقف,ةلقاوناكاذااضيالتقلانمةنسلالهاملسيالو

.(3)ةيرعشالانمةعامج

(نيرارزنيت)عقومديدحتلووصةطيرخلارظنا,498ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(
بسي(ينيجردلاسابعلايبا)ماقميفيضاباملاعلازاميرجهلاعباسلانرقلاىتح(2

.؟!بهذملايفهيفلاخم

488ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(3
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ديرجلاةماحبةيضابالافعض

خيشلتقمدعبةيمطافلاةلودلاىلعنييضابالاةروثقلطنمديرجلاةماحو

يباىلعوحوتيبارسانعثيدحلاقبسدقو(دلخمنبديزيمساقلايبا)ةماصحلا

(ياغاب)ةكرعميفمهرخآنعةبلطلادهشتسادقوةروثلاةاعدنماناكنيذللارزخ

بيداتىلارداصملارشتملوبهذملاتيبثتلنيسمحتملاوخئاشملاةبخننوكيسنممهو

كلذنماوملسمهنظاالو ةيمطافلاةلودلافرطنمةيعامجةفصبةماحلالها

نبنامثعدمحمورمعوباو.نوفعضيةماحلابنييضابالاتلعجبابسالاكلتلك

يضابالابهذملاحبصاو.دكبلاىلعيكلاملابهذملابلغتدقومهفصييفوسلاةفيلخ

!ريثكءامباهلسغبدجاسملاهنمرهطتةساجن

نع.يفوسلاةفيلخنبنامثعدمحم(ورمعابا)ءاسلجلاضعبلاسدقو

نثنمرابدايفلزتملةماحلانأ:مهباجاف.ديرجلاةماحنمبهذملاضارقناببس

نماهيفقبيملوامهدعبنمىلعارطامو(رزخيبا)و(مساقلايبا)دهع

رباع(ورمعوبا)ناکو.ةيلاخلاكةرماعدجاسموةيلابلالطاالابهذملالها
مهدئاقعيفمهكسميو(1)مهتبثيامببهذملالهانمكانهنمركاذينأدارافليبس

فعضوةيضابالابهذمضارقنابمهبولقتنامطاومهسوفنتحاترادقنوينسلاناكو

اوعمتجاواوظاتغاهيفادبامبوورمعيبامودقباوعمساملف.هلهانميقبنم

قىلايهولداجينااودیريملو.هورظاناذا(ورمعابا)هبنوحضفياماوربدو

:هولاسينااوقفتاف.ماوعلانيعايفهبريهشتلاوهنالذخللطابلابهلادجاوررقو

اذهمظعتسيناببيجيوقحلالوقينيحهناف.انئاسنجيوزتمكبهذميفزوجيله

499ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(:
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(1)مكؤاسنفيكفتاينارصنلاوتايدوهيلاجيوزتاندنعزاجدقللاناحبسلوقيو

.ىراصنلاودوهيلاةلزنمانتلزناكارت:هلاولوقدناببنذلاهومزإااذهلاقاذاف

.ايناٹالاوساوفناتسا(معنب)باجاوهناو.هماحفاوهريفكتعقيكلذبو

ممهلئاسهلاسفهتذمالتووهرضحو.ريثكددعيفاوُراجدغلانمناكاملف

.كلذلاقاملف.هنمهرظتنيهمصخناكامبباجاف.حاكنلاةلاسمنمدعاامب

لجرمايقهيلعاوماقف!ىراصناودوهيلاةلزنممكلزنااذهنا:موقلاميعزلاق

نمماريثكاوهركاودلبلانمةيضابالااوفنىتحادرطوابرضواعفصوامتشدحاو

دجسملاىلااودمعوةنسلالهابهذمىلاعوجرلاىلعبهذملالهانميقب

يفتلاسواراهناترجىتحةريثكهايمبهولسغوةيبهولادجاسمنمريبكلا
.دجسمللاريهطتكلذيفنأنودقتعيةيماهةدلبلاىلا.تجرخوتاقرطلا

ثيحىلاهنيدببراهواةريصبىلعنكيملفعضتسمالاةماحلابقبيملو

.'ناليلانمهنكما

500ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(:
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عبارلالصفلا

ديرجلابيضابالاعمتجملا

ةيعامتجالاوةضاقثلاةاصحلا

:ديرجلاةقطنمبةيضابالاعئابط

رومهتلاةجردىلالاسبتسالاوةعاجشلانمجراوخلاهبفصتاامىفخيال

عديمليتلاةنبهرلاةجردىلاكسنتلاىلاليملاوةدابعلاةدشنمهباومستاامو

اديمنماوقنتعاامععافدلايفدجلاوةتامتسالانعةدايزو.مالسالااهيلا

ةناعانوربتعيمهف.ةيموقةعزنباومستايمالسالابرغمابجراوضخلاناف

مويىلالذلاةنعللزنتسيانبجوريفكتلابجوتستةنايخربربلاىلعبرعلا

ضرالاباصتغاوحتفلاةاطوبروعشلايدعيكلذنأنظاالوةمايقلا

ينبوزغءانثاةصاخ يمالسالابرغملابيرعتلمعنئلوهلهانمذوفنلاو

مالسالاحوروةيبرعلانكمتلضفبويبرعلاحتفلادونجنمرقتساامولاله

ضعبنالادحلتلازامفنييلصالايمالسالابرفغملاناكسسوفننمةحمسلا

الف(بازمينب)ىرقضعبناكسلثم.تايلقالاضعينمتازارتحالا

.مهارقراوجبنونكسينيذلا(برعلا)ةطلاخملاريثكنوحتقفتي

.نيحتافلابرعلاةمواقليمالسابهذمبرتستلاوةيموقلا
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نعمهلاس(باطخلايبا)دنعنم(ثعشالانبا)نويعتمدقامدنعف

انيار):اولاقف.اولمجالب:لاقف.؟(لصفنماليجنا):هلاولاقف.هرابخا

ىنزول.بيبطلاءاقلضيرملاىنمتيامككءاقلنونمتيوراهنلابادوساليللابانابهر
نوقزتريلامتيبمهلسيل.مهجاتننممهليخ.هوعطقلقرسولوهومجرلمهبحاص

ءهوفصوام(ثعشالانبا)عمساملق.(مهيديابسكنممهشاعمامناو,هنم

ةدشومهدجومهتدجنومهنطوبمهٹبشتوربربلاةيموقنمملعال(1)كلذهلاه

ناشهلنوكيسامناولاذخنالايعيرسةقزترمهجاويالفوسوهفمهساب

ءربربلاةمواقميفةزرابةيموقلاةعزنلاو.ميقلابنيعبشتم,مهدالبلنيسمحتمعم

ىلعمدنقرشلانمركسعلابلجيذلاوةنايخلاىلعدودحملا(يتاردسلا)ىرنف

.مهبمهاياهتداباوهيهذملمهاوهموقىلعودعلاةناعانملعفام

ىلامهبدوعينأديريهنامهلرهظاوقرشملاضرامهبديريركسعلاةيقببجرخف

.(2)مهرخآنعاوكلهفةلضماقيرطمهبذخاف.مهدالب

نمهرضحنملاسي٠يدزالامتاحنبديزيعمهبرحيف(متاحوبا)اذهو

ريربلانمدحاهعمسيل:اولاقف؟(ريربلانمدحايلعناعاله):ةراوه
(ةليلمللذامهللا):متاحوبالاقف.ةليلماهللاقيةراوهنمةدحاوةليبقالا

.ريريلالذامهف.مويلاىلاةوعدلامهيفتيقبو:هتاقبطيفينيجردلالوقيو

ينوفز:هباحصاللاقهعابتانمىعرصلاترثكاملفلاتقليفمتاحويالسبتسيو

هعمنمودهشتساىتح.اليلقيلاوفقوءسورعلافزتامكهللاليبسيفتوملاىلا
.اعيمجهباحصانم

38 ةقرو I £ تاقبطلا:ينيجردلا (I

هدمايذلا»روصنخنملارفعجيباىلاايضاغمبهذباطخلاوياهرزعف.يراسفسواةيج

) 46 ةقرو:جتاقبطلا:ينيجردلا).كلذىلعمدنفءجراوخلاهتلحنلهاةمواقلشيجب
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ملو(يرجهلاعبارلانرقلارخآ)(حونيبا)دهعرخآيف(نالجراور

.كلذنمءيشىلارداصملارشت

انايحاةدحاولاةقرفلانيبوقرفلانيبنحاطتنملصحيناكامءانثتسابو

ناسنالاهيلابستنيالصالخالاوسامحلاوقفالاقيضوةيلبقلاةيبصعلاهؤشنم

ةيئادبتافصيهوةلمجةليبقلاهيفعفدنتامابلاغبهاذملاقانتعاناف.اديمنم

تاسدقملاباهٹبعدنعةيرشبمئارجلاهباكتراوةموجفروقالخاطاطحناانياردقو

باطخلايباةدايقبسلبارطنمنويضاباركنملانعنوهانلاوفورعملابنورمالا

.هبصتغا(يراسفس)يفهتداقةريخرزعينأعروتيمليذلا

نسحوةماقتسالايفةيلاثمةريساوراسكقوامومعنييمتسرلایرتو

.كولسلا

ةيرفصلاروذجوولغلاةفصراكنلايفىقبتفمهسفناىلعنويضابالامسقنيو

ةيلاعلاقالخالانمىوتسماوغلبدقفلدتعملابناجلانولثمينويبهولاحبصيو

نمنيثكيبهولاعمتجملاداسف.يبهذمبصعتنمانايحامهنمناكامءانثٹتساب

ماركاوىلغلاةجردىلاعرولاوةماقتسالاوةفعلاككسامتلاوةلضافلاقالخالا

موقتةعامجلاو)ىنسحلابتاعازنلاضفوةينطولاوةدجنلاودداوتناوفيضلا

فرطنمةبلطلاىلعقافنالاعقيامكاناجممدقيملعلاناكو.(يضاقلاماقم

.نيرسوملاولضفلالها
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ثحبلامتحيسفانتلانانا,قالخالاهذهنمريثكبينسلاعمتجملا-زثاتو

ةغبطصمديرجلاةهجتيقبو.هيلعقوفتلاوهبذنخاللرواجملادنعامنسخاىلع
)ةصاخوريبكلارثالاهيفهلناكيضابالاعمتجمللناكشاليقالخاعباطب

هللاديعوياناكفيضلاماركاىلعثحلايفو.,ةقطنملاىلعةيغاطلا(دملا

(ناريخنبدمحا)مكرذععطق):ةيليطسقنمةوعدلالاللوقيركبنيدمحم

ةمئاقدالييفمكنكسموكلسممكنامتمعزناو.وهكلذكفنولقممكنامتمعزنا

ىلصاذاف.ةمتعلاةالصىلاءاشعلاريخاتهتداعنمناكو.(وهكلذكفقاوسالا

همنقيالمث.!ءاشعنوددحانتيبيالالا؟فيضانهاها:دجسملاييفخان

هزاكعبدجسملااياوزىلعفاطاوفرصنااذافسانلافارصتا:رظتنيىتحكتلذ

.؟لیبسنبانملهوقراطنملهشتفي

نمىتااذاناكفةعيرزةعارزلاتقو(1)هئانجل(ناريخنبدمحا)عفدو

املق.(رفعجابا)ايمعايريخي:لوقيف.؟ةعارزلالاحفيك:هلاسيةنجلا
.اشيشدجيملف٠هعرزیریلجرخ«ةعارزلاتقوتافدقومايالانمامويناك
لاقو.(2)حيبقبضغممالكبهاقلتف.)؟!نالفاياذهام):نانجلللاقف

.؟اعوجيدالواتوميوةعيرزلاكلعرزاينانظتا(رفعجابا)اييمعاي:هل

اذاو):ىلاعتهلوقلالاثتما.(امالسامالس):لوقيوهوجرضف

ناكو.(3)هءوسيامنانجلاهنمعمسيملف.(امالساولاقنولهاجلامهبطاخ

نوديريالواهبنوثبشتيةقطنملالهاو.نانجلابكالملاةقالغيفديرجلابريغتيملعضولا

ةيادبضوع(م:968/ھه1387)ةنسىلاامئاقيقبيذلا(ةسامخلا)وا(ةكرشلا)ماظن(:
ماظنعجرامث٠(ةيجاتنالا.تادحولا)قاطنيفنييحالفلاةلمعلاماظنب19و69يفناجنم
.ةحالفلاناديميفصاخلاعاطقلاىلاعوجرلاب(ةسماخلا)

ةهجلابفورعم(ةسامخلا)ضعبقطتم(2
422ةقرو2€تاقيطلا:ينيجردلا)3
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هتمبلطدقويعيشلاةماحلايلاوللوقي(دلخمنبديزيمساقلاويا)فاليدباهب

نمجرخاتسل›):لتقلارماهيفذفنيالئل(نالجراو)ةهجىلادالبلارداغينا

٠.(1)(ةيلاطصق)›:ايندلاينعييحاناوايثدلا

لوقي(نيجردينب)مدقم(لوغيرونبنينحو)ىرننماضتلاوةدجنلايفو

ریسملاتهركنا:هيعدتسي(نيكلبنباروصنملا)ثعبدقو(ديعسحوشيبا)ل
.(2)كلجانمهيلعفلاخاوكعنمااناومقاف

(ركبنبهللادبعوبا)ف:ةعامجلاوهيقفلالخدتيىنسحلابتاعازنلاضفيفو

هللالعجاهراثانمفتنفددقنیجردلهاةنتفهذه:لوقيمثتايصحعبسنفدب

نمامهريغو(رزخابا)و(مساقلاابا)ناف‹هلهاعيجشتوملعلاثييفو

قفنيومهمعطي(مساقلاوبا)ناكو.(4)ةيدابلابملعلاثبلنوجرخيخياشملا

ةقطنمياثورومةبلطلاىلعقافنالاوملعلاعيجشتيقبدقو.(5)هلامنممهيلع

ميلعتلاماظنلدبتثيحنرقلااذهطساواىلالضفلالهاهيلاقباستي٠ديرجلا

.ةيداصتقالاتايطعملاتريغتو

تبجنانمةرثكولادتعالاوةبيطلاةعمسلابترهتشايتلاةيضابالارسالانمو

.(يراجيمقلايسوفنلافلخينبفلخيةرسا):ءاملعلانم

548صريسلا:يخامشلا(:

170و169ةقرو1جتاقبطلا:ينيجردلا(2

517ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(3

142و138ةقرو:جتاقبطلا:ينيجردلا(4

376ص:ةمغلافشك(5
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ديرجلاةقطنميةيضابالاىدلبدالا

اركيمجراوخلاىدلبدالاراهدزاىلعدعاستملةريثكلماوعناودبي

يمالسالابرغملاببهذملااذهاوقنتعانيذأاسنجاهمهاو.ديرجلاةقطنمب

ةفللانكمتو.ةليخدممهيلاةبسنلابةيبرعلاةغللاتناكنيذلا.ربربلامهو

ةعيطةادااهلعجوةيبرعلانم يمالسالانيدللددجلانيقنتعملا-نكمتواهراشتناو

ايبرعارهدزمابدادجنناعقوتاالكلذل,اليوطاتقوبلطتريبعتلاوبطاختلل

ىتحولوالارصعلاةصاخوىلوالاةيمالسالاروصعلايفربربلانييلصالاناكسلل

.يناثلارصعلا

ةيمالسالاتالمحلافلتخمقيرطنعيقيرفالالامشلاتلخدةيبرعلاةغللاناو

لثمملعتللقرشملاىلانيملسملاربربلانملقتنيناكنملضفبوةيملعلاتاثعبلاو

ةيبرعلاةغللاثيلريثكلاةعيشلاوجراوخلاةاعدلمعامك.(ةسمخلاملعلاةلمح)

.هيلانوعدياممهفوةيبرعلاملعتلربربلانمبهاذملاكلتيقنتعميفاقوشكلذنوكو

هنكةفرعمىلانوعلطتيمهلعجربربلاسوفننميمالسالانيدلانكمتناو

ةفللامهفيضتقيكلذو(ةنسلا)و(باتكلا)هلردصممهامهفبنيدلااذه

ةفللاتادبكلذبو...دعاوقوةغالبنماهمدختيتلامولعلافلتخملاناقتاوةيبرعلا

لئابقناطيتسااراشتناواخوسراهدازو.اًنيشفانيشربريلانمنكمتتةيبرعلا

ضعبويمالسالابرفغملا(ةبغز)و(حاير)و(ميلسينب)و(لالهينب)

.ديرجلانطوتسالئابقلاكلت

مهنالعجاممهوقنتعايذلابهذملاةمارصو ةيدجلا ربربلاةعيبطناو
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ريريلاةغلينيودتلا

امكنيمجرتم.ىلانورطضيمهدجناننافةيبرعلاةغللانمربربلانكمتمدعلو

احيصف(لهسوبا)ناكدقف(يرجهلايناثلاانرقلا)ةيمتسرلاةلودلالئاوايفناك

يرنيرجهلاعبارلانرقلايفىتحو٠(1)(حلفا)مامالانامجرتناكوزبربلا'ةغلب

ېلا ةفاقثلايفوهنموهو٠(فلخينبديعسحونوبا)نطفينادعبتسينم

نمضعبدجنو.(2)اذهلنطفيال(يربربهنال).ةدئازملا(ام)ىنعم

ملعتلارمامهيلعلهسيىتحةيربربلاةغللابظعاوموابتكهناوخالبتكيةيبرعلا:قذح

يرجهلاسماخلانرقلافصتنمىلا(نيجردينبةعلقب)تافلّوملاكلتضعبتيقبدقو

(رارطنقةتاول)يلاومنمبرعلانمالجرنا)كلذويحيسمرشعيداحلا

ىسرمب(لهسيبا)عضومىلاىهتنافةيدابلاىلاعلط(اديعس)ىميبي

همركاف.ناتغزميتبرئازجبوهوحيحصلاوهوجاجدلاىسرمبليقورزخلا

مهلمظنت:لاقف.؟مهلهنودانامهرسينفيا:هللاقف.ةوعدلالهانعهلابسو

احيصف(لهسوپا)ناکو.افيوختواريكذتواظعوهيفنوكيامالكربربلاةغلب

هلاخنامجرتلبليقو(حلفارمامالاهدجنامجرتناکدقلوربربلاةغلب

نملمجاهيفوظعاوملايفاياتكرشعينثاهلديقفلاق.مامالا(فسوي)

دارااذاناكفءازجاةتسهليقيوامرطشراكتلاسلتخاف.ةوعدلالهاخخيرات

مويتاذناكاملف:اهيلعارذحسانلاىلعاهارقوهبايثيفهسارلخدااهتءارق

فولخخويشلارماف.لمااهبفحتاهثاىلعتلداظافلا(ارق)ًاهؤرقي۹

373 و2ةقرو2£تاقيطلا.:ينيجردلا (r

378ص:ةمغلافشك(:
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جرختسيىتحةوعدلالهاقحيفاديعسمصاخيواهبلاطينا(1)نيئثحونيا

(نيجردينبةعلق)تذخااملف.اوبتكامةبازصلااهنمبتكف.لعفف,مهتيدهنممهل

لصحتام(2)(هللادبعوبا)ىفالتذئنيحو.باتكلااذهنمدجوامقرحاتقرحاو

نازتالاةلقاهيفدجتدقكلذلف.ابابنيرشعوةعبرااهنمديقفةبازعلارودصيف

.(3)ناصقنلاوةدايزلاو

عبارلانرقلادعب-ديرجلاةيضابانمةيبرعلاةفللااونقتانيذلاضعبو

ءمهيلعلهسايهومهتغلاهنالةيربربلاةغللابةباتكلاىلانوليميمهارن يرجمهلا

اهیفنوکتامبروریبکحماستاھیفنوکیسةيبرعيهو)ةجرادلاةغللابنوبتكيوا

اذهنمصوصنىلعرثعاملناو(ةيبرعلاةغايصلاتذخاواةيبرعتاملك

امم.لئاوالانييضابالانيفلّؤلابولسايفةزازكنمهدجنامىوس(4)عونلا

هبتكامةغايصةداعاىلاتاقبطلا:هباتكيف(ينيجردلا)رطضا

(5)۰.(ءايیرکزوبار

دقتناامدنع(ةبازعلافرط)نمءفسوي(بوقعييبا)ىلعدرلاعقيو

بسحهباوءاجامناخايشالاهفنصامنا):كاذنآاهفعضوةيضابالاتافلّؤملا

:(فلخينبيلعنبناميلسعيبرلاويا)و.(6)يربربلاناسللالهانيئدتبملاةقفاوم

نبروصتملادهعيف(نيجردينبمدقمناکنينحوهوبا)لوغيرونبنينحونبفولخ(
168ةقرو:جتاقبطلا:ينيجردلا:يجاهنصلانيكلي

يرجهلاسماخلانرقلا( ةقلحلاماظنبحاص)ركبنبدمحمهللادبعوبا

سايعلايبا)نمزادوجومناكةيربربلاةغللابباوبالاهذهنمةبازعلارودصنمعمجامف(و
`يرجهلاعباسلانرقلا( ينيجردلا

458صريسلا:يخامشلاو539ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلارظنا(4

)sتاقبطلاباتكنملوالاءزجلايفهريسينيجردلاصخليذلاركبنبيحيءايركزوبا
(2و1:ةقرو:جتاقبطلا:ينيجردلا)

514و513ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(6
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رعشلاوا,(ةلهسلانازوالاىلاليميوهف)لجزلاديجياعوبطمارعاشناك

ناسلبةيظعوةديصقهلو.()ةيربربلاةغللابرعشلاديجيامكةجرادلاةغللاب

روشنمنماظافلاهنعنوورياوناكو)(2)بئاجعلانملاهناوةافقميهو.ربربلا

.(نيدلاوايندللةعفاناهلكنيواودتراصتديقولاهئشنموهمكحلا

458صريسلا:يخامشلا(:

539و535ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(2
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ةيربربلابةباتكلانمجذومن

ةسوفنلبجنم(تولل)برق(سامسمت)نكستةيقتةأرما(ليصأ)
:توسصلااذهةأجفتعمسفدولومةبسانمبادحأينهتبهذتنأتدارأ
ی,ص

:يربربلاصنللا

:نىلالتيوغدآالونامترودمجتليصيآمناديزمترغأ

سشوسپناديزمتانادجعبويانينشووتآنزآطبرصتكم

"نسياننيیتاحاذالغشلاالصتبي

ناسالمطا٠راقذا:لغشتلا'ديكمصت(تشترو

1نز1ء7"ريلدسأنطططزروا"نسيناديد

 الصتم:(تربربت)وااهلصأىلعةيررعاقایرشايو

:طبرلاثفورحوتاودأاصعبیرناک.نيطاريقتنازي لغشلا

.(1)اا

(1Quelques textes en vieux berberie (André Basset). Revue des Etudes

Islamiques année 1934. Cahier II p. 275 - 306.
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:ةيبرعلابىنعملا

يذلاباوثلاتيارولدلوينموتومينميعدولصاايكدجسميضما)

!لخدت!اهبرتغي!يذلاراجحالابيلغتشتالةالصللهللادجسمروزينمىفلتي
ملاقاقرابايثيسبلتدربلاوتاربسلاب!نيلغتشتال!اهنبتملتايلاعلاتويبلا

.(طيرارقلاكنازلايفكلنزوياراحءاممويلانيكبتنهيجسنت

نمءيشهيفيذلايبرعلاصنللاحاضياديزتيهفةيسنرفلاةمجرتلادرواو

اهفعضوةمجرتلاضومغ

:ةيسترفلاي

—«Va û la; mosquée, û Asil, laisses ceux qui meurent aussi bien que ceux

— qui naissent; si tu voyais les récompenses qui sont domnées a celui qui

— visite la mosquée de Dieu pour y prier, tu ne t’occuperais pas assuré-

— ınent, des pierres qui l’entourent. Tu entreras dans de grandes demeures

— quc tu n’a pas construites; ne t'inquiètes pas des fraiches matinées el

-— du froid, tu revêteras des habits fins que tu n’as pes tissés. Tu pleures

— aujourd’hui une eau chaude (des larmes chaudes) qui te seront pesées

— dans la balance commc des Kirats ! ».
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دیرجلابةيضابالابدانمجذامن

:رشنلا

(عباسلانرقلا)رشنلايفبدالاةبترمىلاومسينمديرجلاييضابانمىرنو

(ينيجدللا)فلادقو.تاقبطلاةباتكيف(ينيجردلاسابعلايبا)ك(يرجهلا)

هوياو(ينيجردلا)و.لجرلااذهةيرعاشىدمانفرعلانلصوول(1)اثاويد

باتكبحاصتبثادقو(ناميلسعيبرلايبا):لوالادجنمرعشا(ديعس)

ديرجلاةقطنمبةيضابالابدانماهدعنكميرثنلاورعشلانمجذامنتاقبطلا

.اهلوحامو

لب٠ةميلسبيكارتلاىرنف,رعشلانماظحنسحاناكةيضابالاىدلرثنلاو
ايبكاوميبرعلارثنلاعمايشامتم.عيفرلابدالاىوتسمىلاانايحاةباتكلالصت

رىبربلانمةبخنلاةسراممةرثكىلاعجرياذهلعلو.روصعلاعمهروطتيفهل

ةيانعلاوهتسراممورعشلاىلعمهعالطانمرثكايبرعلارثنلليقيرفالالامشلاب

هللاركذنعودجلانعدصي٠ةاهلمرعشلاربتعتيضابالابهذملاةعربطنالهب

امعمهدتعةلضفملاومهيلاةببحملانيدلابتكيفهبنورثأتيوهنودجيرثنلاامنيب

هقفلاوريسلابتكوثيدحلاوريسفتلابتكلمهتعلاطميفوميركلانآرقلايفواهاوس

مهتلواحمنمةدوجلاوةحصلاىلابرقاجهنمىلعنيرثانمهنملعجيسكلذلك
دروالاثملاليبسىلعو.رثعتلاوفعضلانمءيشيفمهنمةلقهسراميذلارعشلا

.اهرواجامموانكماام.ديرجلاةقطنمباتكنمربربلليبرعلارثنلانمةليلقجذامن

.(ينيجردلا:ةدام)يكستيول1965.ط:ةيمالسالافراعملاةرئاد(١

— 163



فورعملا(فسويبوقعيابا):رواش٠نسكوصرينيىسيعاذهف

هربخاف.هيلابوسنملا(1)(ىسيعالت)بفورعملالزنملاهلوزنيف(يفرطلا)ب

الفعضوملااذهتنطوتاذا):لاقهناالا٠هلهركشوكلذىلعهلدفءدلبلالاحب

كسقنيمدختالومدختساوافرصهبرشتالواجوزممالاهءامبرشتالوالجارشمت

(2)(عطسءاملاالعناوعضخءاماهبلغاذاءاملاعمرامسلاكسانللنكو

ولخیداکیومکحهيفارثنیرن:هینبل(ينالجرواحلاصيبا)ةيصويفو

لابنوکاماشاوهن.هيفةعءياةي.يلامسنم
ىلعلمتشتةدحاولكوثالثبهينبىصواليق٠قئورلانميلاخلافاجلايفحصلا
اهولوتالومكسفناباهولوفمكتلغناباناكاذاينباي:ىلوالا:لاقفثالث

دبمکلنكيملوةلغباجصااونوكتملناف.مكزرحعضوماهولصوتىتحمكريغ

بعصيفزرحلاىلالصتاهوكرتتالواهلوصايفتماداماهورتشافاهئارش'نم
اهبلطىلامتلزنتوءارشلاىلعنيرداقالوةلغباحصااونوكتملناف.اهجارخا

.اهؤاطعالهسيزرحلانماهوبلطاف

.نكسملامكلاوماومكسفنالهنوسمتلتاملوافدلبيفمتنكنا:ةيناثلاو

ناکناف.اریقفنوکناامواينغنوکينااماف٠هنکسمريغيفنكسنمناف

.اكسممارتقمهومسقيضناو,ارذبمسانلادامسهسفنىلععسوواينغ

ناكناو.جورخلاولوخدلاالاةعفنماذهءاروسيلاولاق:اريقفناكناو

.ابيعهلسانلافرعيالوهرقفوهئانغىلعنتنسيهتكسميف

تىيبمتابنمنافمكتيوتشةوسكاولصحفءاتشلالبقااذا:ةثلاثلاو

ةيقبهنفواهقلخومكبايثدرجنمنمهنوفلختيذلاو.ادبااهفلخيالةدحاوةليلءوس

نالجراویرقنم:یسیعالت(1
472و471ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(2
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ةريغصل۱نوىسسحتيمهعمنمىلعةطلستممهتنسلاوسانلانيعانافةعفنمو

.(1)(ةريبكلاو

عيارملانرقاايفرعشللنسحجذومنك(يماحلارزخيبا)ةديصقدعنكمي

.(2)يمطافلاهللانيدل

:مهدحالوقلثمانزووةغايصديجلارعشلاةجردىلامهمكحومستدقو

يلاعملاىلاقوتتيسفنىر
يلامنهفليمنودرصقيو

يلاعملاينفغليييلامالو

:ةيظعولاةزوجرالاهذهيفاملٹثمرثٹعتلاوفلكتنارعشلايفنوکيدقو

«ةماهلايشفاعلصتباراذا

ةماقلاباصتتادعيايدحو

ةماقفثلاكسارملارعشراصو

ةمالسلاوةحصلانمساف۱

ةىمادنلاوةيوتلاىلادعو

‹3»ةمايقلاتماقكيلعدقف

364و363ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(:
.ثحبلااذهنم133صرزخيباتايبأرظنا-380و379ص:ةمغلافشك(2

472و471ةقروجتاقبطلا:ينيجردلا(3
راص:سارلا ةماغث:هتدحاورهزلاضيبارجشوهو:ماغثلاتبثا:يداولامغثا

ضیباياامغاث
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عباتتبايبرعنوكريداكيالريبعتلاف٠ةكرملانمريخالازجعلايفامىفخيالو

.(رورجملواراجلاود,قيقحتملافرح)

ءتاحاولاوديرجلاةقطنمب,ةيضابالاىدلبدالايفرثعتلااذهبناجىلاو

ثلاثانرقلاذنمرهدزادقةيضابالاةموكحلازكرم(ترهاتريفبدالادجن

اهلئاقنوكيدقو٠كلذنيبتءةيتالاةديصقلاوسكتيتلاةيبدالاةحسملاوءيرجمهلا

:هحجرااموهو ايريربال ايبرع

:اهلواةديصقنم(ترهات)ءارعشضعبلاقف

لتقىوهلاايحمو.لغشىوهلاغارف

لكىوهلاضعيولوحىوهلامويو

ادعیىوهلالسرو‹لخبىوهلادوجو

لطمىوهلاقبسو.دعبىوهلابرقو

ةقىوسوىنملاترمهاتهللایقس

لحماهبيبيبطبياثيغاهتحاسبي

الةعماجرادلاونكيملناك
لمشالوالانللصوعمتجيملو

اصعلاتقشناوشيعلاىدامتاملف

لهنتيهوىونلاييضاماتعادت

اننيبمويقطتملنمىلعمالس
لاهبوتقرافنكلوءامالس
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اهعومدضيفتقامآيهامو

(1)»لسشتويرجتحاورالااهنكلو

.ناريخالاناتيبلاهنمضتيذلافيطللاىنعملاةصاخوبصخلاليمجلا

:اهلهااهنعلقتناو(ترهات)تبرخنيحليقاممو

املسوموسرلاباجوعيليلخ
اريحاحيبصاوىوقاللطىلع

ءرشادترمهاتبمسرىلعاملا
ارفقافتاحئارلايداوفغلاهتفع

ءرشعملارادترهاتنكتملناك

ارمدىتنمفرودقملااهرمدف

.يئانغلايبرعلارعشلاعورابقحلتنانكميةيئانغتايباهذه

يفرهشنممكدنعءاتشلامك:(ترهات)لهانمءافرظلاضعبلليقو

لماكعطقنياليذلااهدربةدشنعةيانك(2)(ارهشرشعةثالث):لاق.؟ةنسلا

.ةنسلالوصف

مهئاملعيهتديرجلاةقطنمب,ىدلرعشلافعضبايسامهانمناو

ناکو(فلخينبناميلسعيبزلايبا)نعثيدحلاضرعميففرعشلايطاعتنع

يقبونيدلامولعيفرظنلاىلانيحصفتملاةقيرطكولسنعلقنتلاعرسادقهنبا

280 ص1:جپرغملانايبلا:يراذعنبا (x

28I ص1:جبرغملانايبلا:يراذعنبا(د
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اهيفقارغتسالايفنانيبوكلذىلع:مهبتاعق٠راعشالامهراعشنيلعاجهباحصا

:(فلخلانبفلخلا)مهنمو٠هنمنوعمشيالوةنعنودْلصياوناكوءاريبكاراع

ثرتكاراعشالانععلقا:لاقفامويينالجرولا(*),دانزلاب:.زوبنملا

:الجترملاقف.هقفلاب.لغتشاو

ةافل۹نبا1ةفعد

راعشالايداؤفاذىغلجرا0-

ىنقتلاوكسنتلاوهقفتلانا
(1›راكبالادرشلاهي(اي)رناسنتا-تی

1

نوزومريغنيتيبلاالكيضفزييعلاو.؟!لقملابفيكف!رثكمرعاشاذه
(يطفنلاناضمرنبدمحم)نعشنماذه.نياف!لاجترالاكلذيفرعاشلارذعلعلو

...٠(يرجهلا)يناثلانرقلايف(2)ةعيشلارعاش

مهتالواحموربربلاتازثعتهذهواهتقالطواهتيجسيفةيبرعلاةقيلسلاكشالوكلت

.اهبنوزتعيواهيلانوبستنياوحبصا.مهنعةليخدةغللناقتالاوةداجإلا

r

ةيضايالاىدلبدالانمماهءيشىلعرثعاملةمدقتملابابسالاكلتلكل

ةيحانلانمةريبكتيثاامةيمهاو.ةقلطملاةينفلاةميقنأثيحنمديرجلاةقطنمب

رعشللجذومنكويمالسالابرغملابربربلاىدليبرعلابدالاروطتثيحنموةيخيراتلا

فسويبوقعيوبا)اهلاقيتلا(ةيئابلا)ةديصقلادزواديرجلاهرثتيف

(ıبتاقبطلا:ينيجردلا 535هقرو2ج
88صيضاقلاادوقيقحت)نامغنلايضاقلل:(ةوعدلاحاتتفا)ةلاسربةدينصقلارظنا"

81970eنانبل طبومو9و
E.ءانزلا:اهلعل٠"



ناميلسابا:هخيشاهبيثري(1)(يفرطلا)يفورعملا(يتاردسلا ميهربانبا

:.(2)ليعامسانببويا

:نارجهلاهيلعاوبجواىتحفالخلابتكيفهتاعلاطمةرثكهيلعنومقنياوناكخئاشملا,(
دجوتتناكفاصنالاولدعلاباتكفلاو(514و513ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا)
.4دبهديطخبخسنهنم

(٥5وةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا)
.هتمجرتىلعرثعامل(:
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(1)

2

(3)

(4)

5)

(6)

(7)

ةيئابلاةديصقلا

بوياالبوياامبويا

(1›بولجملا(ىدرلا)ردقهبىدوا
اتمرصتفهماناتنولتف

بيقعتىدرللوهيلعانيح
امدعبنمىدرلاكارشاهتقلع

بولاباحوةئامىلعىفوا
ىتفلاىطخيالبوتكملايفطخام

بوتكملاهطخيملىقفلااذكو
اهمكحةينملادبهيلعتمكح

(2»›بوطخهتحولوةينملالبق

 

تلحتتوهضارما(هبكتدس)

اللادعيهمسيءاليلابد

بيدءايحلالوطهةيهلق

!؟بولجمىنعمامو؟ردقىدرللله(:

(هتحولو)لوانم(واولا)طاقسابالانوزومريغتيبلا(2
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هئامةرسشوهتشاشبيتيهذ(8)

بوحشبوحشلادعبنمهالعو
اهلكنساحملاهمتريغتو(9)

(1)›بوذتدعبمثانيح(بوثشفر

هلايخلايخلاكليختىتح(10)
(2›)پيشقءادرلاوةراظنلادعي

هتاممليقحورلاهنملسناف(11)

ق›بسيكرتلاوحورلاالاقبيمل
ةليلورميمويلكيف12)

(›بيالقتلاهرسمهظبلقيادسيا

مهبيلقتيففهكلالهالاوحا(13)

بوتنجو.جوابلفتاديا
هناديفهمسيينلاىهاض(14)

ى›بودتقهيبناجبايالبلااذا
هفرصبمولملارهدلادعناف(15)

(5›بوياهيمسناككلنكف

ةسمحروداسسيعلاارسكذناسكدق(16)

دنملهةناونيملاعلل

.ىنعملاونزولاميقتسيىتح,بوؤتف:باوصلاوبونفلصالاب(١
(مسجلا:لايخةملك)نالادحلدوجوميماعلامعتسا(2
اهنعريبعتلاواهزربايفرعاشناتبلغةليمجةيرعشةروصامهيفهدعبيذلاوتيبلااذهو(3
تيبلاردصيففاحز(4

بوذت=تيبلارخا(بودت)ونزولاميقتسيىتح(ف)تيبلازجعلواصقني(5
(ادعاذاف)انلوقبانوزومطقفردصلاحبصيونوزومريغتيبنا(6
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.(ەريچابلطيبويانلف(17)

(1])بىيثمهالالاوةمايقلاموي
ممهدوقبنيرباصلاماماىتاو(18)

بوكتملاربياصلاتناتناالف١

اديسروصحلا(يدحيیتا)يلو)19(

WR2›بويحملادسسلاروصحلاوهل)

ادىهازميرمنبیسیعیتانئلو(20)

بوسبحمهيدهوهادهىلعل

هنيابستحيبوقعييتانئلو(2])

بوياىسنحتاوهنعباستذأ

هەوثا)مظعاناكاذهنكل(22)

3)(بوقر›نلهجتالكشمنم
اهموجنوىلعلاتاوامسلاتكي(23)

WR4»بورللاوالفلاوهيلعانزح)

اہلکدجاسملاهشمتسسشحوتساو)24(

بينلاناموهنمتلخامل U

بسسيهرتلاويغرتلاهراشدف

هرجابلطيءاج.:(عويبلاباب)حلطصمهيفيهقفبيكرت(1
(یتانئلو=ىتايلو)نوزومريغتيبلا(2

.تيبلايف(بوقر)لىنعمالو نلهج=نلهجةمثا:هوثا)3

-ىبر=دوجومريغعمجوهوءةوبرج:بورلا(4
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هلايحهداتعافىقتلافلا(26)

بونذهتفجدقوبونذلاافجو
ةدشبداوجلاكقئالخلاقبس(27)

(بوهلالارهباقتعىوتقساامل

ا..اللهتماهلكقسياوسلا(هي)(28)
(›‹بوبعيلا)ىمتحااذالاؤسلافيك|

ااهلكلئاضفلاهلئاضفتاضف(29)

بويعهنشتملمسجلىهاو

ةطسبينيرللااتالجر(30)

بيبلميركلامسجلاوملعلايف
عشخنتمصلاخديعهلل(31)

بوعتمدجهتملللهتم

هباجافههالاهاسعددع(32)

(2›بويبرمهنانقيتامل
ةيحمدايعلاراصباهةتحنم(33)

بولقدادولاوهقارامل
هؤۋاشثرباطفهبءاقللاباط(34)

حدلاو0

هةمايايشهللاريساىيحضا(35)

بولغمهلاحونخحلاعلايف

هناونوكىامرفوالقعلاو(36)

نوزومريغتيبلا(:

سماخلانرقلاوعبارملانرقلا)ةيظابالاىدلدئاقعلاثحابميفةلمعتسم(بوبرم)ةغيص(2

(يرجهلا



37)

38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

بوقثمبقاثرونسمشلل

هلالجوهميشورغاهجو

بيهموهوشرعلابرروننم

انتارسحيسضقتستامايئاغای

بوؤينيحتالوهيلعادبيا

ةرفحيفىرثلانكسايئاغتاي

بوظطلاوهربقحئافصلاولعت
انعامساوانراصبانعتيغنا

(1»بويغبولقلانعكبجتحتمل

لنئاسلباوجلاكلناناكدق

بسيجتتنافيكلئسووعدي
هءادشنتسیجاولكرضناکام

بيرقتناومرضاشحلانا
انتيمانعتسیغوتلحرنلف

بسىيقريلعاينالايفنزحلل

هباصممويقلخلاتياراموا

(2›)›بوكرمانلممدعبشعنلاو

امىهباملنیمئاهیراکسرید

بيشلاومهدرمىرايحارمز

ي:كبجتحت(ت)و(انعامسا:انلدباولتيبلانزي(:
يفةيضايالاةزانجلاعيییشتنپادايفو.قيقدلاهاأنعمريغيفبوكرم:لامعتس۱)2

بكوملانعشعنلانورخؤيةنسلالهالثمدهعلاكلذ
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(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

ةحوفسمةرمغولجأبطخ

بوطخلاناةقارهم

ابيداونيناوغلاهعرصمليكبت

بويعوةداغوءاستلانوع

حرفعمادملاروحمتامنم

(1)»›پويجوابوثاقزمتتداك

اندايکكاتقرفتنيحتنااذاو

بسيهلابولقلاهئمتعدصتو

نيملاعلاسوؤرىلعبيحنلاالعو

بيحتنياونيرضاحلا

اهناكعومدلانمنويعلاىرتو
بوصتوابحلايمهتافغلاميد

 

امنرتنوعداذاو

بوجەحملاكيتهت!نهمعاو

ترظطفتءاكملانعجارتاذاو

بيجوبولقللوسوفنلااهنم

(ابوثا)بالانزولاميقتسيالوءاباوثا:طوطخلاب(ء
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۱هلادمكتياملوتامموياي(54)

ِىرولاىلانوكيامرجهاربقلا(55)

بوذنکویرامثيخايحلاو

ممدقفلنريلاعللةمحراب)56(

)1(بولسالارذعتويدمهلاملع

هلظليلظليجىلااودمع)57(

بوشحهساروهارداونکس
“EERE EEE

اومعنتمثضرالاتحتهولعج)58(

بيجعلاذناقئالنللاي

هتنمضيذلالظللاىلعىفهل)59(

بيبحدارتسملاوىرثلانطب۱

اهلادبمثوايندلاهبتداج(60)
بولسملابلاسلاناهتبلس

هلتفلسيتلاةيقانمتسسن(61)

بيطلاتاصلاصلاتاقابلاو0
ەدقفنمهەوجشيكبينيدلاف(62)

بوسثمهةمصارحوهللالحي

تسسادجامهسلجمناكدق(63)

(2›بيخصتالوىوقتلاىلعىنكس

بلئاغةبيغبهيفاوئشنيمل(64)
اهفس بسيقلتالوازينالو

اراسهيفمهولعي(65)
بيقرسوؤرلاىلعرويطلانا

اصلاخاليوطارمعهلييوط(66)

بيداوهونامحرلاةعاطيف
(هردصيفشيجيامءادالهعواطيملوهيلعرذعتبواسالانأاقداصبوقعيوبافرتعي)(
.نزولالتخيف(ناكف)تيبلاردصيف:لصالايف(:
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(67)

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

(73)

(74)

(75)

ملظمليلفوجبةالصللنم

پىيپرغكلاحدوساليللاو
همويلواطتاذامايصللوا

بيهاجاموهافرطدتماو

ەدعبلمارالاوىماتیللوا

بورحنيلاعلايفترتاوتو
امهلوممقافتاذارومالوا

بيرغدعبيارلاويمهنلالما

هدسقفلميظعلابطنلامقافتو

امبرلو بوطخهيلعتناه
تکبالتوتکحالتتالضعملايف

ن›پولطملامىهبتساوتمجعتساو
تنیابتوتکااذاعومجللوا

(2»›بيطخلاجفجفوالسكلاالعو

اوتفاهتواومحفاقنئالخلاىرثو

بيصموءىطخممهنمسانلاو

بسينلهناوبيطخلاوهف
اهلكمراکكملاتسعمچ(76)

بورضونوملسملاو

(Iتكلاحت:باوصلاوخسانلانماطخ:تكحالتف

نوزومريغتيبلازجع(?
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هەدعبام(77)

بدنکو4۔ضورالا9دفمل

هليلةملظيىصمعالاايعينا78)
بورخغراهنلاسمشنملاحوا

همالسوهيرةمحرهلعف(79)

بومهوهالالاوةماىشلایىتح

انرهديقابرادقالاهبتقبس(0)
بوياامكاردااموىضمف

كلاهملةضرعمدانيااولخ(81)

(1)پيدصلاسهمورةيثملانا

وسكتةدرعشلاةحسملاوضارغالاووعلایتشنعاهبريبعتلاوةييرعلاةغلل

يفامكفكلاختيهوةديصقلاهذهنمنيسمخوةعبراىلانيثالٹثوةينامثنمتايبالا

هدنعليوطهسفن,اذه(بويا)انبحاصو٠انايحاةلهلهوفعضنماهعلطم

ةخللانكلو.ةوالطلاوءاورلانمیاختاليتلاةليمجلاةيرعشلاروصلاضعي

دقوحضاوساااهلولدمريغيفاظافلالمعتسيهدجنامك.لئاضفلاهلئاضفتلضف

قيالاعتلابفاحزنمةديصقلايفعقوامىلاترشاامك,ايقفاارطساهتحتتلعج

(بويا)يفلوقننانكميامةياغو,فافجلاهيلعبلغدودحمرعاشلالايخو

.(رعاشهنافهوبرع:يضابالايربربلا

شيجيامعريبعتللاهتعواطممدعوةغللاةنايخب(56)تيبلايففرتعيوهو

.(بولسالارذعتو):هردصب

.485ىلا481ةقررنمو479ةقرو2جتاقبطلا:ينبيجردلا(
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ةيضابالاىدلةقلحلاةردسوميلعتلا

ديرجلاةقطنمب

ميسقتنكميو٠.ينسلاعمتجملابةيفاقثتارايتنميضابالاطيحملالوحروديناك

:ثالثلحارمىلايضابالاميلعتلاكلذ

:يئادتيالاميلعتلا(1

ملعتوهقفللىلوالاءىدابملاونآرقلاظيفحت:لمشيوبيتاتكلايفنوكيو

.(1)ةيسورفلا

:يوناثلاميلعتلا2

لاقتنالاوخويشلاةمزالمبنوكيوبدالاوعورفلاوةديقعلايفعسوتلا:لمشيو

(2)ةلماشةيبرتوانلمع ميلعتلانوكيكلذيومهرفسيفىتحمهعم

:يلاعلاميلعتلا3

(ترهات)بو.هقفلاعورفوةديقعلاةصاخومولعلافلتخميفرحبتلالمشيو

عورفلاولاومالاوضئارفلاوثيدحلاوريسفتلامولع:لمشتةساردلاداومتناك

.(3)موجنلاملعوناسللاملعو

149 ةقروجتاقبطلا:ينيجردلا (I

140 ةقرو:جتاقبطلا:ينيجردلا )2

67 ةقرو1جتاقبطلا:ينيجردلا )3
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ء(ةسمخلاملعلاةلمح):قرشلاىلاةلحرلابةلحرملاهذهيفملعلابلطناكو

.(3)(ةساملجس)و(2)(ترهات)ىلاباهذلابوا(1)يرارطنقلاثافنو

(نوقرزنباناميلسعيبرلاوبا)و(داديكنبدلخمديزيوبا)لعفامك

ىلاباهذلابوا.(4)نايماحلا(رزخيبا)و(مساقلايبا)خيش-

تاقلحدصقبوا(5) ملعتللسنوتنودصقي(ةطفنءانبا)ناكدقو( سنوت)

ء(نينارزنيت)ى(رارطنق)و(نالجراو)ب(6)خويشلارايك

.(7)ةوعدلاخويشناكثيح

:دهعلاكلذيفميلعتلاتايصاخضعب

ةوعدللادونجنوحبصيومهبنورثاتيفخويشأانومزاليامابلاغةبلطلاناك

(8)(ةعيشلاوةيبهولانيب)ياغابةكرعميفكلذعقوامك,اهليبسيفنودهشتسي

يذلا(حونوبا)لعفيناكاملثمدجاسملابتاقلحيفىقلتسوردلاتناكو

ناكف.لوهكلاميلعتوماعلافيقثتلااما.(9)(رارطنق)دجسمبسيردتللبصتني

تاقلحيفمهتمهاسميفواخويشلاىلعةلئسانمءالؤههحرطياميفلثمتي

ةأرملاو.(11)ةطفنيو(10)ةماحلابعقيناكاملثمتارظانملامهروضحوسوردلا

370ص:ةمغلافشك(

13ص7ج:نودلخنباخيرات(:
375ص:ةمغنافشكو126ةقرو:جتاقبطلا:ينيجردلا(3

375ص:ةمغلافشك(4
503هقرو2جتاقيطلا:ينيجردلا)5

207هقروجتاقبطلا:ينيجردلا)6

373ص:ةمغلافشك(7
377:فشك(8

168ةقرو:جتاقبطلا:ينيجردلا(9

211هقرو1جتاقبطلا:ينيجردلا(٥
(ı1ء49ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا
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ةماحلاهيقف(مساقلايبا)ةجوز,ةياغلاف.عمتجملاكلذيفميلعتلانماهظحتلان

يلمتتناك(سورمع)تخاو.(1)ةيهقفلئاسميفاهنوريشتسيوخويشأاريشتست

نمةبغرلادمتعيايناجمناكميلعتلاو(2)(مناغيباةنودم)بتكيوهوهيلع

نملاحلاءافعضىلعقفنيخويشلانمرسوملاو.خويشلانمعوطتلاوةبلطلا

مساقلاويا)ف.ليصحتااوداهتجالاىلعةبلطللثحكانهناكو.(3)ةيلطلا

ءدعباما):هتازمةبلطنم(ةيليطسق)بنمىلابتك(نسحلايبانبسنوي

منغلانمتامهنلايعرهوعرافنوعرتاممتدجواذاوتايركبمكجئاوحاولعجاف

دجالاوةءارقلاىلاهبمهطشنيريثكمالكيف.ءامللنايرلاحجمهوجمتالو

.(3)(بلطلايف

:ةقلحلاريسمدظنتىلعتاظحالم

نبدمحمهللادبعركبيبا)لسوردلاو(4)ةقأحلاريسميظنتةلواحمنا

مامتهالاباريدجاركبمايسردماميظنتدعتيرجهلاسماخلانرقلاطساوايف( ركب

دعاوقنمةديدعيحاونتعارةمظذنمتاتييملنيناوقوبيتارتعضولةلواحميهو

:ماظنلاكلذهيلعلمتشاامزرباو.سقفنلاملعوايجوغاديبلا

:سوردللباستنالا(1

لویقورمتسمطرشوهوةريسلانسحاهلواو»سوردلاباستناللطورشكانه

.ميلعتلارشنوملعتلالهسياممليبسلارباعل يتقولا باستنالا

:يزبلا2

428ةقرو2جتاقيطلا:ينيجردلا)1

344ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا)2

2جنم89459ةقرواصوصخوء0ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا)3

217صىلا207صنم::رهاوجلا:يداربلا)4
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.ةروعلااهعمفشكنتالةيفيكب

:ةيملعلاوةيرادالاخبشلاماهم3

.ركذلاوظعولاوةيملعلا

:سوردلاتاقوا4

ىلالوخدللٌؤيهتكانهو.مسقلكصخيتيقوتبةطوبضمسوردلاتاقوا

سردلاىلعمارتحالايفضياممملعتلاتقوةئيهلاوسولجلاف.هنمجورخلاوسردلا

.؟(بعللاودجلانيبدحلااهيفةحارلادعبسرجلاةقدنا)ا

:هبادآولاؤسلاةيفيكى

.ةيجوغاديباهنمرثكاةيلكشحاوناهيف
:باقعلاوباوثلا6

امدنعلكالانمنامرحلاىتحوانايحاةيندبلاتا.وقعلاطيلشتوةمارصلاىلاليمي

!ةياجالاوأظفحلايفهریصقتدنعكلذوماعطلايفهدببلاطلاعضي

:جئاتنلاةبقارم7
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:دحاولالصفلابتيمالتللىصقالاددعلا8

 ميلعتلاںاطارفوتدنعيا ةيداعلافورظلايفنانثاهلقاوةرشعددعیصقا

لاقتنالانكميالو.جئاتنلانامضلوةعاجنللةيرصعتاسرادملايفيلاثمددعوهو

.لوالافيرعلانمنذابالاةجردلاسفننمرخآىلافيرعنم

:تيبملاماظن9

.هبادآ,هتاقوا:لكألا_٠

اذهيقو.زجعلادنعديلاعفروةلئسالانعةباجالادنعلكالابحامسلانوكيو

ءاقبلاو)اهيفحرتقايتلافورظللةبسنلابةعجانةقيرطنوكيدقو.ةفارطماظنلا

(!ديعبريغدهعلسرادملابقبطيناك ةفاجةرسكب ةسردملاب

:موتلابپب
ىوقيىتحليللانمهتاقوايفوةلوليقلاتقومونلامارتحالةمارصكانه

:نيمسقىلاةيترلابسحبةيلطلاميسقت(0

(بتكلاباحصا)رابكب

.لوقعمرايتعارايكللعسوأةيرحءااطعاو

:ءافرعلاماظن(12
ةرئادوهصاصتخامهنملكلونآلاةيرصعلا.دهاعملايميقوةيتكةباثمبمه
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هيلعیراالاطبضمهنمدحاولکةمهمطبض(ركبيبا)ماظنو.هتيلوؤسم

.درمنم

ةاعارمومزحلاوةقدلاوحوضولانميسردملاماظنلااذهيفامیفخیالو

:اهنمءةييلسحاونهيفناكناوةدعحاونيفةيسفنلاوةيجوغاديبلاتايطعملا

صصحعارتملوةدابعلاوةعجارملواةساردلاتاقوابذيملتلاقاهراةرثك_

باشللولفطللبعللاووهللاناكدقو.طاشنللةددجملاوسفنلاىلعةحورملاهيفرتلا

ةيويحللاتيممنوكيدجبلفطلانومزلياوناكثيحتقوللةعيضمميدقلايفناربتعي
.ماسلاولالمللهعفدوهقاهرابانايحا

اذهوةيسورفلانوملعتي.(1)(ةماحلاوسويقت)ديرجلابيتاتكبلافطالاناكو
.ةيبرحوةيندمنمهرظتنتيتلاةايحلاعقاوللفطلا.دعتةيلمعةفصبضيوعتوهيفرت

.امومعةميدقلاةيميلعتلاةسردملالمشي

دنعىأظفحلامدعدنعىتحةيثديلاتابوقعلاطيلستيفةمارصلاج

نيناوقللانأىلع.ةبغرالةبهرملعتلالعجيوعمقاهيفماظنوهف.نايسنلا

.اصخرملازامونيرشعلانرقلايفالاةيندلاتابوقعلارجحتةثيدحلاةيسردما

.(ايناطیرب)باهیف

دقوهصنتابثاةدئافلانمتياريسردملابيترتلااذهةيمهالارظنو

149ةقرو:جتاقبطلا:ينيجردلا(
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٨©ةيضاياتاحلطصم

:ةيازحعلا

ظفاحوريخلالهاريسوملعلابلطوقيرطلامزالنملك:ييازعمهدحاو

.اهبلمعواهيلع

مهياطخومهتيمست:يفكلذواهباوفرعالاوحاواهباودرفنااميسفنصلااذهلو

مهدنعو.مهتدابعومهمايصومهدارواومهمايقومهمونتاقواومهسابلومهتلكاؤمو

(پوزعلا)نمقتشممسالااذهو.اهنوزواجتيالدودحواهنوداتعينيناوقكلذيف

ةرخالانعةلغاشلاةيويندلارومالانعدعبنملريعتسافهنعدعبلاوهوءيشلانع

امل(وكبنبدمحمهللادبعيبا)خيشلامايايفبقلاااذهلمعتسااملواو

.(يرجهلاسماخلانرقلا)طساوايفاهنيناوقبتروةقلحلاسسا

:ةقلحلا

نيدلايفمهرصبيوريسلامهنقليومعلامهملعيخيشلاىلععمتجتةعامجلا

.مهنمدحاولكىلعهللاحتفيامبسحب

:ذيملتلا

وأنونفبلاطناكءاوسقيرطلايفلوخدلادنعءىدتيملادحاوللمسا

.طقفحالصلاىلعارصتقم

:ةمتنلا

ريغبواخيشباهيورغدنعوسمشلاعولطدنعءاعدلاوهللاركذلمهعامتجا

.راهنلالمعوليللالمعهبمتخيامهناكوخيش

4ةقرو1جتاقبطلا:ينيجردلا(۲
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داعيملاوعمجملاوعمتجملا

:داعيملاوعمجملاوعمتجملا

نوكيرماريكذتلوأمهديفيظعوىلعخيشلامهعمجيناوهوةفدارتمظافلا

كلذنوكيو.ركذمنعيهنوافورعمبرماواتاوفحالتواداسفحالصانمیروش

اليللاحلاهيلاتعدتقويايفنوكيوعوبسالكنمسيمخلامويونينثالاموي

.ةكمب(نيصحلانبيلعرحلاوبا)هبترنملواو.ناكموييايفوااراهنوا

:درطلاوداعبالاونارجهملاوةطخلا

ترهظيأقيرطلالهانمدحاومرجاىتمكأذودحاوىنعمىلعفدارتتظافلا

الق:حالصلالهاهرجهيهنافلمعوالوق:يفةصيقتيىتاواةيزخهيلع

نيبوهنيبتلاحةطحتناكوسلاجيالولكاؤدالومؤديالوةعامجرضحيالوملكي

كلذنيشهنعلازوةعامجلاىلاعجروهنملبقرفغتساوباتناف٠(ريخلا)لها

.هرارصاومرجملاةبوتوهرغصوبنذلامظعردقبنارجهلاةشحويفهٌؤاقبنوكيومسولا

:روهظلا

.روهظلاهيلادنسيلدعماماةيلوت

:نامتكلا

.ماماالبارسرمالاةمزالم

:عاشفدلاةيالو

.(1)دعاهثععقدينمهيلعنولويفلنجرمابنامتكلالهامهادينا

6ى5ةقرو:جتاقبطلا:ينيجردلا
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هدارفاةبساحموةعيرشلاقيبطتبةريبكةيانعينتعييضابالاعمتجملاىرناذكهو

.(ركنملانع
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ةطفنةحاوبتلزامةيربربءامسا

:لشمةديدجلاىلفسلاندجرد

نيجردباب( نزاخلاريشبلاةثروةقيدح)نيجردباب سايبنط تیماحت

بزاغرفغلا ناليفوب-ناميدوب( ةبازعلانمبيزعلادياق( ةبيرقوب)

.طاطف ةولبلابوقرقلا ةطانرش

فصتوحتي(قوزرميديس)يقرشبونجبنکسيناکنمفرعينمتفداصو

(يضاملانرقلا)رخاوايفالاسردنتمليتلا(ةديدجلاىلفسلانيجردةقطنم)ليم

ةحاولاىلعنيفرشم(ةديدجلاىلفسلانيجرد)عقوميلامشاهناكسةيقبلقتناو

.(ةطفنبنآلايلعوتب)

:ةيلاتلاقئادحلابةدوجوم(نيجرد)ةحرضاضعبناكو

.(ناکملابرجحوءانبراثآتدهاشدقو)يبرغلايشنملاةنجب:مظعالايديس

.يفاطقلزاغرغب:دمحمنبيلعيديس

.يدامحنبازاغرغةنجب:دوعسميديس

:نآلايلعينبةقطنمىلاناكسلاعمدجاسملاوةحرضالاتلقتناو

(ةينالامسا(نمةذنوخامةيمستأاهذهو(سوداقلارج):یىیمسنو
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ضعبو(ةكيبشلا)ةدلببكلذعقياملثمءاملاتابونهبردقتيذلا سوداقلا

نم3ص›)سوداقلانعثيدحلاليصفترظناو.(شاقد)و(رزوش)ةحاو

ةرشبلاةرمسوحمالملاويعيبطلامركلاوشيعلاةطاسبيفاهبشظحالايناو

ناكسو.رزوتب(رضحلادلبو)ةطفنب(يلعينب)ناكسنيبانايحاةظلغلاو

مهلهف(ةزفمت)و(ةزيرك)ى(ةدادس)ناكسوةماحلاب(قرعلا)

رصنتعلاضرقنيملثيحكلذكاونوكينأحجرا.؟ةقطنملاوليصاةرباربلا

ةفصبديرجلانطوتسايذلايبرعلارصنعلاعمجامدنالامغرةقطنملانميربربلا

.يرجهلاسماخلانرقلانمةيادبةيعامج
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سماخلالصضفلا

دىرجلاةقطنمدةيضاياتايصحشلمجارت

روصعلايفديرجلاةقطتمبةيضابالاتايصخشلاضعبللصفلااذهيفتمجرت
اهباوماقيتلاةماهلاتاطاشنلافلتخملاعونتميرايتخاناكو٠ىلوالاةيمالسالا

ريثاتلاىلاكلذانايحااوزواجتلب,طقفمهتلحنىلعال,مهلتناكيتلاتاريثاتللو

تيبثتنعالضفءنادوسلابمالسالارشنىلاويبرعلابرغملاخيراتريسىلع

يبارکيبرحلادئاقلا,مهنيبنمزربدقواذه.مهتقطنمبهياعظافحلاونيدلا

هتروثيفليصفتلانمءيشبهنعتثدحتدقو.(1)(يدادسلاداديكنبدلخمديزي

ةيلاعةبترمغلبنمديرجلاةيضابانمناكامكةيمطافلاةلودلادضاهبماقيتلا

لداجملاو(2)(يماحلاينايسولادلخمنبديزيمساقلايبا)لثممركلاوملعلايف

فلخينبيلع)عرولاكطيشنلاةيعادلاو(فلخينبديعسحوتوبا)يكذلا

فرطتملادهتجملاو(يلام)بمالسالا(4)رشنيفاببسناكيذلا(3)(يطفنلا

(يشاقدلاناميمجيسنبفسوي)عرولايقتلاو(يرارطنقنارصننبتافن)ك

ريهشلاخرؤملاوعرابلابتاكلاو٠يرزوتلايتازملاريصبلاليعامساوباو
سابعلاوبا)ويمالسالابرغملابيضاباخروممدقا(يرزوتلارمعنبامالسنبا)

.(تاقبطلا)باتكبحاصوريهشلايضابالاخرؤملا(ينيجردلا

:18ء117ء110ء115صثحبلااذهيفهتمجرترظنأ(:

128ء127ء126صثحبلااذهيفهتمجرترظنا(2

97ءو6صثحبلااذهيفهتمجرترظنا(3

64ء63صثحبلااذهيفهتمجرترظنا(4
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يتازملافلخينبديعسحونوپا

بهذملاقيبطتبهسفنذخاوريسلاءايحاىلعظفاحورايخالاكلاسمكلسنمم

نيلاعروناكو.لاّوسلادنعامهيفردصلابيحرلاملاوملعلايفةطسباذناكو

.عبطلا

لاومالاهيفلذبتاقيتعاسرفاهنميفطصياسرفنوعبرا(حونيبا)لناکو

لصودقوهرسأةدشوهربصنمربخاهكلمنعهجورخبحمسيالوهبنضيفةريثكلا

لمعلو.(تكمدات)ىلارفاسهيلعو.جحلاةضيرفهيلعىضقفقرشملادالبىلاهب

ناكو.رطخلادنعمهترصانموهبهذملهاةيوقتلهنمةمهاسمليخلانمبسكامةرثك

ةميخيفنهنمةدحاولكوتاجوزعبراهلناكودحانودهبابدريالفايضالاريثك

هاشغيامةرثكلنطقفئافلاهناكوةروشنمةاشلادولجتيارهمايخىلاترظناذاف

ىلعمميتلابةالصلصيمل(حونوبا)و.حئابذلامهلرثكيومهمركيففايضالانم

ةالصلاىضقاذافطقاهريغىلاةالصللةدعملابايثلاسبليملوةيدابلابهانكسةرثك

.ةلئاقلامونهتفيملوطقىحضلاتاعكرهتفتملو.(1)جرخلايفاهابخواهاوط

ناکف.رذعياباهنعیلختيالورافسالانمرفسهيلعاهعطقيال.اهداتعاةريسهذهف

هلاکسممهساردنعهمالغفقیفمانمثهسرفنعلزنلیقملاتقوناحورفاساذا

هتاولصيفلعفنكلذكوهوتوفيملسانااكرديفبكريمثيلصيفهبتنيىتحسرفلا

.(2)اهلفنواهضرفاهلك

لازامكلذنأ سنوتبةيضابالاءاهقفنموهوقوزرمقداسصلاذاتسالايقيدصيلركذ(:

(بازمينب)بنالاىلااحبتم
387ةقرو2جتاقيطلا:ينيجردلا)2
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:(1)يمطافلاهللانيدلزعملا)لوقيهيفونيعماللاةيضابالاءاملعنموهو

ةرضحبلداجيناكامكهبرقنأدعبهترضحبلداجيو.(لداجمىتف)حونوبا

ةيضابالاخيش(ركبنبدمحمهللادبعوبا):هتذمالتنمو(2)يجاهنصأاروصنملا

ناكومم1049/ه440)ةنسيفوتيذلاو(3)ةقلحلاريسبتريذلا(غيريداو)و

.(4)(ةتازم)ةليبقلاراشتسمو(رارطنق)دجسمبسرديءحوتوبا

دضةيبهولاةروثلااوداقواوربدنيذلاثلاثوهف.ةيسايسلاهتميقىفختالو

نزعملا)وفعىلعلوصحلانمنكمتوءاكذوةليحبحاصناكو.ةنمطافلاةلودلا

حبصامث,يمالسالابرغملابةيبهولاةفاكلنامالابرفظلاو(يمطافلاهللانيدل

(نالجراو)ىلالقتنانامالاىلعهلوصح.دعبو٠(5)(يجاهنصلاروصنملا)نمابرقم

ىلاعوجرلادارامثاميظعالحمهولحاواهلهاهيلانسحاوانامزاهبثكمو.(6)

عيمجكمساقاو.(نالجراو)يفدعقا:(نونححلاصوبا):هللاقف(ةيايطسق)

(حونويا)یباف.(نالجراو)يفريكلخناذنونحناکوتكلمام

ةراتناكف.تركنتدقرودصلاوتريغتدقدالبلادجوف(ةيقيرفا)ىلاهجوتو

ةيليطسقيةراتوةيقيرفاب

نيكردتسليحاراياليلقتشعنا):(ةيتازملاليحارل):لاقفهبهذملها

ساحنلاومهتنسلايفةضفأا,قيرطلامهلفلتتىتحقيرطلانوعبتيماوقانامز

348صيخامشلل:ريسلا

171و170ةقرو:جتاقبطلا:ينيجردلا(2

Folia:نم1952—2ددعلاو384ص:ةمغلافشك(3 Orientalia

382ص:ةمغلافشك(4

ثحبلااذهنم137صرنظنا(و
380ص:ةمغلافشك(6
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ناوكوصبصباريخمهيلاتيدساناماوقا.سارضالابنوعمسيامناو.مهبولقيف

لهاامهبهللايلتبيسرقفلاورفكلاهللاقلخامرشانا:لاقو.كورهمهتعنم

الامعانولمعيال٠رانلاىلااوراصاوتامناوءارقفاوشاعاوشاعنا..نامزلارخآ

.رقفلانممهذقنيامىلعنوردقيالوراتلانممهيجنت

هناف٠.روهدتلااذهب(حونوبا).ددنيف(1)(نالجراو)بقالخالاطحنتو

(نايرمينبنونححلاصيبا)تومدعب(نالجراو)ىلاحونوياعجرامل

:مهللاقفموقلاهوجوعمجمثةدممهيفثكمفةريغتماهلهالاوحادجو

:ةيضرمريغاهلكلالخثالثمكيفتیارينا

نيعمتجمةارماولجربمكدحارماذافء,شافمكيفرسلاحاكن:یلوالاف

.شحفلا

نوقلطنيفمهشاعمبلطبمهرمايومهلوعيالوهديبعقلطيمكدحانا:ةيناثناو

.بارحملايفدعاقوهواقراسريصي

.مكريصحوانريصحو

ةرطيسلاوةباقرلاتدقفاذاعمقلاوةبقارملاوتبكلاماظنيفشيعتيتلاتاعمتجملا

.كلذىلعارفاظتاعمنالماعلا.؟للحتلايفاهسفنيسنتوميقلادقفتةمودصم

333ص:ةمغلافشك(:
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يراجيمتلايسوفن'افلخينبفلخي

ةيعملالانمناكوريظنلااهيفلقيملعلانمةبترميف(فلخي)ةمالعلاناك
ةرتف(فلخي)فداصو.(1)عامسلاوةيؤرلاكهنظنوكيثيحبةنطفلاوءاكذلاو

دمحمهللادبعوبا)ركذف,ديرجلاةقطنمبةنسنالهاوةيبهولانيبيملسلاشياعتلا

(2)يطفنلانارمعنبادمحم(يلعيبا)خيشلاىلعدروهنا:(يطفنلالولهبنبا

هينبويبازعلا(فلخي)لئاضفركذيفةطفنلهانمذخافنيرئازلاضعب

دحالاقىتحبرغتسيونسحتسيبيرغلارئازلاولوقلايفاوعسوافهتيبلهاو

هللا.دنعريخمهلىجريهنايديسايىرتا يطفنلايلعاباينعي:خيشللءاسلجلا

:خيشللرئازلالاقف,تمصلارغبهبجيملف؟بهذملاكلذىلعمهوفاصوالاهذهل

.مالكلاهياوجبعطقناف.حالصلامهيهذم:يلعوبالاق

(3):فلخينبيلعنسحلاويا

ءكلذنعثيدحلاقبسدقو(4)(يلام)بمالسالارشنيفلضفلاهلناك

ادحا(فلخينبيلع)لثمتيارام:لوقي(يطفنلاةوزغنيبرمع)يضاقلاناكو

.سانلانم

532ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(1

(7:صو67صبقانملا)نارمعنبدمحمنب(نسح)همساويطفنلاينسلايلعوبا(2

ھه1239ةنسبوتكمحوللا,نارمعنبدمحمنبميهاربانبنسح:حيرضلابحولىلعو
456صريسلا:يخامشلاو,535ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(3

ثحبلااذهنم9و9.7و6صيفهرظنافاذهنعثيدحناقبس(4
457ريسلا:يخامشلاو537ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلارظناو
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:(1)فلينبيلعنبناميلسعيبرلاوبا

ةغللابرعشلاديجيامكةجرادلاةغللابرعشلاولجزلاديجياعوبطمارعاشناك

(ديعس) هدلو رعشةجردىلاىماستيالىحصفلاةغللابهرعشناالا.ةيريربلا

ةفللهتساردنأكلذو(ينيجردلاسابعلايبا)بفورعملا(دمحا)هديفحوا

هيلعنشتالتناكف,اهيفصصختوةيعرشلامولعلاىلاعطقنادقف.لطتملةيبرعلا

ديجيوضئارفلانقتيناكو.يضابالابهذملايفلوصالاوعورفلالئاسمنمةلاسم

.(2)(نادلجم)مالكلاملعيفباتكهلواهتبسح

امظانبهذملايفعورفلالئاسملانقتمايضرفناك:(3)هيفلوقيو

يفدجويدقكلذلفةغللايفعستاناوةاجزموصحنلايفهتعاضبناالاضيرقلل

اهبعفتناوتيوردقظعولايفهراعشاناالا,ةعانصلالهاهزيجيالامدرعش

عملوصالاملعتو.بئاجعلانملاهناوةافقميهوريربلاناسلبةيظعوةديصقهلو

يبا:(نسارهيينب)خئاشمعمهقفلارئاسملعتو(ركبنبادمحمهللادبعيبا)

دعقفاهيقفاملاعراصیتحءيحينبركبيباوسنويوءايركزيباونالسيودمحم

نفدوھه471ةنسيفوتو٠.(4)نيرتفدهقفأايفنودوةذمالتلاهعمترثكوةقلحلل

.(5)(نالجراو)ب

لوقيناكف.هدالوالىقبينابهنوحصنيءاقدصالاضعبناكو.ليلقءيشريغريثكلا

458 صريسلا:يخامشلا (I

218صرهاوجلا:يداربلا(2

537هقرو2جتاقبطلا:نيجاردلا(3
386ص:ةمغلافشك)4
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قحاانافمهنمةاصعلاااماو٠مهنعىلختيالهللانافمهنمهللاءايلوأاما):مهل
.(يلامب

(نوزعنبةضايب)ميمحلاهقيدصهءاجف,هديتاذتقاضهلاملقوربكاملو

ارمتةبيونيسمخيفكللهف,ترثكدقكتنوؤمولقدقكلامناخيشاي:هللاقف

لهاءافعضودجسملافايضاوكفايضاىلعاهبنيعتستماعلكيفيدنعنمةئاموأ

ولوتركذنمقوقحاهنميدّؤاةيافكليقباميفناهللاوال:هللاقف.؟ةوعدللا

كسفنبكلذلوت.كريغاهبماقامكمهقوقحبمقفالعافتنكنانكلو,رسعىلع

.كلامو

.(2)مهفيلاتةعلاطمةرثكومهيلاليملاونيفلاخلا

ةفحجمبئارضضرفتةرئاجةلودلاتناكاذابساكملاءافخابيتفيناكامك

.(3)نينطاوملاىلع

(نالجزاو)و(غیرا)و(فوس)لهانم(نامیلسعیبرلايبا)ةذمالتناكو

.(4)(ةيليطسق)و(بازلا)و

)5(يتازملادمحاني

مهالوممدقبنالقنیجردباردصمناکوءاهدولفعوءاكذوةنطفبحاصناک

458صريسلا:يخامشلا(:

491ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(2
459صريسلا:يخامشلاو542هقرو2جتاقيطلا:ينيجردلا)3

498ةقرو2Eتاقيطلا:ينيجردلا)4

453صريسلا:يخامشلاو530ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(5

 (ةطفن)ب.يلعينب:شرعبنآلا'نوفرعيونيجردناكساياقبهبىمست:يلعنبا(6
530ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلايفةديزمةملكلاهذهةعامجلاو
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ديفتسملاٌؤسةلاسملانعهلاسبنمىقليناىتمتيناكو.ديدشتلانعىلختفهرصب
ءهيوشذترفغةعمجلامويسطعنم»:هنعىوريو.افرعتموأافراعىقليوا

؟«ليقثايلوتملولاقنمماوريو

نرقلا)يف(نيجرد)بيضابالابهذاباحصافعضىلعلدياماذهيفو

٠.(يزجهلاسداسلا

ناكفنآرقلالمكانألبقنيجردةقلحتلخد):هيبانعسابعلاوبايوريو

ينصخيويدلاولالالجاينربكيناكوبتكلاةءارقىلعيننرمي(نوميم)خيشلا

يفتفقواذاوارقاناينرماواباتكيناطعاويناعددجسملاءاجاذاف.دئاوفلاب

(انومیم)خیشلااهدنعرکذةفحتهترضحاذا(فلخي)يدجناكو:لاق.هنيبفرح

ملاعورقتفاينغولذزيزعهيفعمتجاهنافهومرکا:لوقیوهمارکاىلعضحيناكو

ينايسولادمحاننفسوي

لهانملجرمدق:سابعلاوباهنعلاق.فرصتلانسحيالهنكلواظفاحناك

هيلازربفهقفتلاىلابسنينممارظانمبلطف(نيجرد)ىتامثةطفنىلارزوت

خيشلاكلذغلبفةدئافبملكتيملومثعلتفادرساهظفحيةلاسميفهرظانف(فسوي)

؟نايجلاكلذريغفلاخملاةرظانملنومدقتنممتدجوام:لاقف,هظاغف(انوميم)

(1).لعفامسئومتلعفامسئب

530ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(:
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ناميمجسنيفسوي

ليلقلابنيماوصلاوليللابماوقلانمنبدودعملانمناكوشاقدخايشارخآوه

لهانمةوعدلالهاخايشارايخارخآخيشلااذهناكونيباجتسملانيعادلاو

هلاملقوهرصببیصاهرمعرخآيفو.(سويقت)یرقنمهلزنمناکو(شاقد)

هتودصقيراوزلاناكوهتعاطيفاداهتجاوهللاءاضقبةاضرمالاكلذبددزيماف

.هباکربتةيحانلكنم

.(1)رفسيف

يتازملالالمنيبميهارياريصبلاليعامساويا

ةمزالملاريثكعرشوهللاضرفامةفرعميفداهتجاوعرووةدابعخيشوه

پرديفناکهملعتنا:(نسکامدمحموبا)يكحيهنعو.ةفرعملكةدافتسابانيطب

اهيفظفحورانيدةئامسمخاهيفبستكاهناورزوتبنيساوينبنملوديمينب

.(2)دوسةيناضسارةئامسمخاهيفلكاوباتكةئامسمخ

ناسحنبمالسلادبعنبناميلسعيبرلاوبا
ينايسولاهللاديعنبا

543ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(1

430ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(2

543ةقرو2جتاقبطلا:ينيجردلا(3
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رمعنيامالسنبا

مدقأخيراتلايفهل(1)يرجهلاثلاثلانرقلاطاسوايفشاعيضاباملاعوه

:ص(ريسلا)هباتكيفيخامشلاهدمتعادقويمالسالابرغملاخيراتلةيضاياةقيثو

تافث)(مالسنبا)رصاعو262٠و162260س142161س141س135ب3

ةلودلاةسميأىلعقاقشنالالواحوداهتجابحاصناكيذلا(يسوفنلارصننبا

٠.(يسوفنلاعحلاص)ابارصاعامكةيمتسرلا

نمدجامعانٹدحیو(م873/ھه260)ةنسدعبهفیلاتبتکو(رزوت)نكس

(2)هنعثيدحلايفةنينضرداصملاودوقفمهباتكو.ةنسلاكلتيفثادحا

)يشيجردلا(

فلخينبيلعنبناميلسنيديعسنبدمحاسابعلاوپا

(ىحيسمرشعثلاثلا)يرجهلاعباسلانرقلايفشاعيضاباخرّؤمورعاشهيقف

٠.خنئاشملاتاقبطباتك»هامسةيضايالاخيراتيفاباتكفلافلايذلاوهو

(ةسوفن)لبجنم(راجيمت)نمردحنتةيضاباةيربربةنيدتمةيملعةلئاعوهو
.سلبارطب

ديرجلابةطفنيحاوضنكسيناكزرابهيقف(فلخينبفاخيجاحلا)هدجو

هتالحریدحايفو,نادوسلادلبيفةراجتلابلغتشيناكواعروناكيلعهنباو

نادوسلاب(يلام›)لينثولاكلملامالسالايفلخدا(م9/ھه575(ةنم

.يبرفلا

.1934T.:42صريسلا:يخامشلا(1 Lewicki : R.E.I. t, VII

برغملامهلوخدوةيضابالاةاشنيفةلاسرهل:يتاوللامالسنبباول(
ص65(ةبرج)بوقعينبملاسخيشلاةبتكمغ
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ىلفسلانيجردبرقتسااظفاحمانيدناكيذلا(ديعسسابعلايبا)دلاوناو

.هديدجلا

سردلل(نالجراو)ىلابهذامدنعنسلاريغصناك(سابعلاايا)نأدهظيو

هيلعبجواملوايف(نالجراو)قلحلخدهنا:لوقيوهف.(م1219/ه616)ةنس

ةيضابالاخئاشمىلعةساردلل(نالجراو)بنيماعيقيو(1)موصلا
يخيراتلاهلمعلصاوثىحديرجلاىلاكلذدعيداعمثةدليلاهذهل

نيبزاتممماقمهلناكةبرجةريزجبانمزنكسمث.(م4633/1235)ةنس

(2)(خئاشملاتاقبطباتك)فلامهنمبلطينيذلا(ةبازعلا)

تاقبطلاباستك

يفهمزتلايذلالمعلايفهجهنمتاقيطلا)هباتكةمدقميف(ينيجردلا)طسبو

ركييبانبىيحد(ءايركزيباخيشلا)تاقبطلاباتككبسةداعايفلوالاهئزج

ءهيفتدروامبسحىلعباتكلانماهلقنيوةريسلادرجيفايفنموكلذنماصلختسم

.مهفللرسيانوكيىتحهتغايصديعيوهيناعملقنيهنافةنوشخهظافلايفناكامو

لبيكلذلوهفةنسملالهاةعزننمةبيرقلاةلدتعملاهتعزنيفخيالينيجردلاو

ةالصلاو):لوقيفءجراوخلانمةالغلاةقيرطكلذبايفاجتمءانثتسانودبةباحصلالك
ناسحابمهيعياتونيمركالاهياحصاوهلآىاعو..نيئيبنلامتاخدمحماندیسیلع

.(نيدلامويىلا

ملعلانا):لوقيفلمعوةديقعمالسالانايفةيضابالاهتعزن:يفخيالامك

ريستابثاىلايمريهفيلاتبوهو٠.لجولاوةيشخلاهتفدصولمعلاهبحصام

لدبسريخةنسحلا.ةردقلاوةداعلاوفلالانالنيدتقمللةودقريخنوكتيکةيضابالا

ةنسحلاتاداغناخيسرتولضافلاكولسلاىلععمتجملاودرفلاعبطلوةئشانلاةئشنتل

.ةلبجواعبطحبصتفسوفنلايف

21:5صرهاوجلا:يداربلا(:
(ينيجردلاةدام)1965بط: ةيمالسالافراعملاةرئاد(2
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ريغرعشوةيبطخنمهنمدبالامهباتكيففيضينأ(سابعلاوبا)مزتليو

قلعتياهرشثكاةليلقاراعشادرويويبدالاىحنملاكلسينأحشيهنكلوءروهشم

.(1)ةديقعلاودهزلاوظعاوملاب

ىلعهدامتعاكةيضابالاريغرداصملادامتعانم(سابعلاوبا)فكنتسيالو

٠.(3)(قيقرلا)ىلعو«(2)(ىركبلا)

لوبيقىلعقلعيوهفجاتنتسالاودقنلاحورب(ينيجردلا)جهنمزيمتيامك

نوکاما):لوقيفیرخاةرماهدروةرمقرشملالهااياطع(متسرنبنامحرلادبع)

املفاهباولدايتلاهوجولايفلوالالالافرصيفهباحصاقفاوهللاهمحرمامالا

هيلعللاىلصهلوقبقلعتهلعلفرخآلالاملاهدراماو.للخلادسنمكلذنمىار

یاروةفاضالايفصيصختلادصقف(مكئارقفيف.درتومكئايتغانمذخّوت):ملسو

لامريغلاملوالالاملايفناملعهلعلوا.ىلواةاكزلاهنمتذخاعضومءارقف

هفرصنمهتركذيذلايارلاهيفىارف,ةقدصألالامنمهلكريخالالاملاناوةقدصلا

.(4)لالااهنمذخايتلاةهجلاءارقفيف

بازمباهضعب)ةليلقةطوطخمخسنيفالافورعمريغ(5)تاقبطلا)باتكو

ةخسنوةبرجبةخسنو٠ةيرصملابتكلارادبةخسنو2.:“Smoةعومجميفو

.(2524ددعتحتسنوتبةينطولاةبتكملابةروصم

2 و1ةقرو:جتاقبطلاباتكةمدقمرظنا (I

45ةقرو1:جتاقبطلا:ينيجردلا)2

108ةقرو:جتاقيطلا:ينيجردلا(3

54ةقرو:جتابطلا:ينيجردلا(4

Table des matiêres : Tabakat Al-Darjini : publiée par Motylinski (5
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.يجي.ءايركزيبا)ل.ةميالانایخاوںنيسلاباتكلةداعأنعةرابع:لوالاءْرجلا

ينيجردلادازدقففيلاتلاوةغايصلاةداعانعةدايزوء(ينالجرولاركبيبانيا
.ةميقتاحيضوتو:تاقيلعتد

تاذةبقحةقبطلكلمشت؛:ةقبطشعينثأىلاةلسقمةروهتشمةيضابأىر

.هنسنيسمخ

يفقزشلملابةيضايالاءاملعءامسالمشتفلؤملانمىلوالاةعبرالاتاقبطلاناو.

ءايركزوبا.هدرواامىلعانهفلولارصتقاو.(ةرجهلانميناثلالوالا).نينرقلا

ل2سدر۰برفغملالاجرریهاشمصخياميف

تاقبطلاو.ادجةميدقاايحاهقراشملاتاقبطيف(ينيجردلا)رداصمناو

يفو.ةيراغملاخئاشملاتاقبطدامتعاىلعرصتقت٠كلذسكعىلعةيلاوملاةينامثلا

(فوس)و(نالجراو)نمتایصخشىلعفلؤملارصتقيةريخالاةعبرالاتاقبطلا

ادجةميظع.ثحبلا.اذهيف.تاقبطلاباتكةدئاففء(ةبرجةريزج)و(ديرجلا)و

قحيوهواريثكهتدمتعاِكلذلبهذمايبخاباوديرجلاةقطنملياهفلؤمناواصوصخ
.عوضوملااذهيفردانعجرم

اهنيبنععجأرمةعةباتكتهيناثلاءْزجلافيلاتيفسابيعلاويامدختساو

ويا)و يرجهلا:يناثلانرقلا (يدبعلاليحرلانببوبحملا)ةيخيراتلاتافلّؤملا

(ينيجردلاو)-يرجهلاسداسلانرقلا( ينايسولامالسلادبعنبناميلسعيبرلا

خيراتيفةريبكةيمهااهل.يتلاةردانلاقئاثولاضعبهفيلاتنمضجرديفيكفرع
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ملاعلااهسسايتلا.ةقلحلاسيساتيةصاخلادعاوقلالثم(يضابالابهذما)

ةبطخلاو.(يرجهلاسماخلانرقلا)يسوفنلاركبنبدمحمهللا.دبعوبا:ريبكلا

يناثلانرقلا)يراشلاةزمحوبا:ريبكلاةيضابالاميعزةنيدملاباهاقلايتلا

.(يرجهلا

تافلؤملالكةغايصلاولامجلاثيحنمريثكيقوفتادجةبذهملاباتكلاةغلناو

دراصملانعهذخاأامفلؤملاحلصادقويمالسالابرغملانمةردحتملاةيضابالا

.(ءايركزيبا)تاقبطلىلصالاصنلاوهصننيبةنراقملاهزربتامكةيبرغملا

هدعباهعمجلئاسملاضعبررحهنافهيقفكواناويداضيا(ينيجردلا)فلادقو

يفنوكتناحجرييتلاينيجردلاةافورداصملاطبضتملو.(ىلاطيجلارهاطوبا)

.يرجهلاعباسلانرقلانميناثلافصنلا

ينيجردلاتاقبطباتك

(سنوتبةينطولاةبتكملاةخسن)

:نيئزجيفةروصمةخسنيه

17ء5ىلع24سايقم274ةقرولاىلادةقرولانم2524مقر:لوالاءْرجلا

(ارطس20)

.16ةقرولاو74ةقرولاهصقتت

18ىلع24سايقم544ةقروللاىلا275ةقرولانم2524مقر:يناثلاءزجلاو

(ارطس21)

:ةقرولارخاب)223ةقرولاىلا1ةقرولانم
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تاقبطلاركذهولقي(ءايركزيبا)خيشلاباتكنملوالاءزجلالباقياملمك

.(مهبقانمومهريسو

:يناثلاءزجلارخآىلا223ةقرولانمو

.ليجدعبالیجخئاشملاتاقبطركذ

مسرلاءاطخاضعبنمولخيالحوضولانمبناجىلعيبرغمطخبباتكلاو

يف(قيقرللاميهاربا)بهقاحلاباننكمياممليصافتلاةرشكيبدابلاق.يفاهغاص

٠.كروياملىصافت

مساقملاويا)اهدمتعايتلاةخسنلانمقداولمكاةينطولاةبتكملاةخسنو

:اهدمتعايتلاةخسنلانملمكاكلزكو(رهارجلا)هباتكيف(ىداربلاميهاربانبا

تاقبطلايفامب207صالثمنراقت(ىداربلا)لةبسنلابف,(ريسلا)هباتكيفيخامشلا

533ةقرو2جتاقبطلايفامب455صنراقت(يخامشلا)لةبسنلابو.196ةقروIج

خيشللتاقبطلاباتكاذه):ةينطولاةبتكملاةخسننمىلوالاةقرولابو

ها:واموهلزنمةنجلالعجوهنعيضروهللاهمحرينيجردلاديعسنبدمحاسابعلا.يبا
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ةطفنبينيجردلاسابعلايباحيرض

ظيفحتل)باتكلوالاسوقلااهلفسابوةعموصلابدجوي(سابعلايبا)حيرضو
سمخلاتاولصللريغصدجسمةروصلانيميىلعيناثلاسوقلاو.(ميركلانارقلا

رهظي.طوقسللهيعادتلبقميمرتللالبأقلازام(ابيرقتراثماةرشعىلعراثما

مبيتلقىلعلدتدجسملاقيضوةطفنبنييضاأْألانمةليلقةيقَبُءاقَبنملا

نآلايهرسا:ثالثالا(ةطقفنب)يضابالابهذملاىلابسنينمءامساىلعرثعاملو

:هس

نمبناجىلعمهو(ننجردينباياقب)يلعيٽبب(يشانحلايبرعلارةرساب

رمخلانوبرشيالونوقزسيالرولا

3“.(وشيم)ةرسا
ةمقلعي(ليمجلا)ةرسا

ةنابجنوكتنأحجراادجةميدقةنابجلقصالميبا)حيرضو

(روخبلاب)موقيو ءوسبهنوركذيالامك-هترايزبةطفندلبلهالفتحيالو

ليماذهو٠حيرضلاامهنكسمقصاليناتللا(يديديوع)و(ةلامن)ةرساحيرضلل

.كلذنمتبثتدقوةديقعالراوجلاةعيبطب
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قحالللا

1ددعقحلملا

حلفانيدمحممامالاةلاسر

نآرقلاقلخةلاسميف

ائيشنوکينانممالكلااذهولخيالوهللامالكنآرقلاناىلعةمالاتعمتجا)

نالطبلءيشبسيلهناحصىلوهيفعزانيونوفلاخملاهيففلتخيءيشبسيلوا

لطبلوائيشهئايبناىلعلزنالجوزعهللاناو.ءيشبتءاجهللالسرنوكت

لخيملءيشهللامالكناتبثاذاف(اناقرف)وا(اليجنا)وا(ةاروت)مثنوكينا

:هجواةثالثىدحانم

نوكروا,لكلانمءزجلاكهللاضعبنوكيواهللاوهنوكينااماولخيال

جاجللابكرنمالالئاقهلوقيوابهاذهيلابهذيعبارهجومثسيل«هللاريغ

هللاوه:اولوقينأنمرثكابهذممهلسيلهتالفاصنالاوقحلاقيرطنعداحو

وهىسيعنأ:ةمعازلاىراصنلانم(ةيبوقعيلا)كلذباوهاض«هللاوهاولاقناف

مالكلانامهمعزيفمهمزليف(هللاوهمالكلانا)ةلاقملاهذهلهامعزامك.هللا

..ثعابلاقلاخلارداقلاريصبلاعيمسلاوه:نوكيف,دوبعملاوه

ملولومالكلالبقملكتملاناوملكتممثوالامالكدجويالااضياةمالاتعمتجاو

اذامالكلانوكيف.مالكنانماملكمنوكينابالواملكملانكيملومالكلالبقملكملانكي

186و184ب182183صرهاوجلا:يداربلا(
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ملاملف.ابطاخماملكمميلكلاوايطاخمامثكممالكلاومالكلاوهملكملاوملكملاوه

بوجويفواذهريغاذهنأتبثمالكلاوهملكملاوملكملاوهمالكلانوكينازجي

تابثايفورخآلالبقامهدحاناتابثامداقتلابوجويفوددعلاتابثارياغتلا

ءيناثللثودحلابوجويفورخآللثدحلاولواللمدقلاباجيارخآلالبقامهدحا

.(عناصلاةينادحوتابثاوقلخلاباجيااذهيفونكيملذادعبناكهناتابثا

يمالسالابرغملاعوبربةيضابالانكمتىلعلدت(حلفانبدمحم)مامالاةلاسرو

هذههبتبتكيذلابولسالاناكناو(نآرقلاقلخلكشم)يفيقطنملالدجلانم

.ييرعلارثنلانمنكمتللريريلاتالواحمباهقاحلانكميوراركتلاولقثلاهيفةلاسرلا
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2ددعقحلملا

باهولادبعنبحلقامامالالئاسر
ثافنناشيف

ىلوالاةلاسرلا
ملسوهلآودمحمانديسىلعهللاىطوميحرلانامحرملاهللامسي

هقرضحبناکنمىلعهٌورقي(1)(فسوبنبلايم)ىلا(باهولادبعنب:حلفانم)

:هيلاههيجوتیرینملکىلاههجويو

هتعاطلهازعمهئالبنسحبمهيلعمعنملاهئايلواىلانسحملاهللدمحلافدعباما

انيلعهبمعناامىلعهدمحا.لوذخمبهرماعبتانمسيلفهقحبنيمئاقلارصانو

يلاىهتنا.ريدقهناديزملاهببجوتساوهءاضرهبغلباادمحانيلاهيفنسحاو

نعهيفكلهركذاملكتمهفوهتارقف(نيدبعنباةيحت)كيلاهببتكيذلاباتكلا

طبخهرومايقطبختمهبهلملعالامىلعلماحتمهيلعوهامبلهاجبئاخلک
نعمهراثآهزجحتفعرولالهابحصيملومهنمسبتقيفءاملعلاغلبيملءاوشع

يفبلقتفءاملعلانيباشحوتمماقاواديحواشنهنكل.هيهلملعالامىلعموجهلا

ىتحملعيالامنودفوقولاهيلعمظعوربكلاهثروافهتاخفنبناطيشلاهحئاوج

.ائطخمواناکابیصمهبملكتهبلقىلعرطخءیشلکفهالحيالامیلعمجهف.ملعي

(ثحبلااذه
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هباصااموهبهلملعالامبملكتذااطخهتباصافملعريغىلعءيشنمهباصاامو

ملاطخاناورديملباصانااطخلايفددرتيوهف٠هيفءىطخموهفاطخنم

هلعلو.بطحياميرديالليلبطاحكءاوشعطبخطبخيتالکشمبکاروهفءردي

كولسلانموةنتفلانمهللابذوعنفءهسفنئلعيتاتةيحوأهفتحهيفامبطتحي

لخدياذهلثمنوعديالنيملسملانممكلبقىضمنمناكدقل,لجرلاكلذجاهنمىلع

الوهنورجهياروحدمادعبموايصقممهدنعناكومهتعامج.دهشيالو(1)مهسلاجم

ناکنمبمكفلسراثآعابتابنوقوقحممتناو.نيملسملاةنسىلاعجريىتحهنوسلاجي

هعابتاوهبءادتقالاهيلعفاخينممهريغهبتنيواريخهبهللادارانميكلهلبق
هيلعداروهركذاممكلءىدبمااوةوعدناطيشللموقتالوعدبلا:لهاننبسرهظتالو

.(هتلالض

(فسوينبلايم)ل(باهولادبع)مامالالماعىلاةهجومتناكةلاسرلاهذه

ناكملوهتريسنسحلهريغنمرثکاهدنعنیلوبقملانمناکو(ةوازفن)ىلعهلماع

7.هلاریزوناکذاهدنعهیبا

يفتابتاكملاترثكفءايروادانعدادزالب....هيغنعهتنيمل(.اتافن)نامث

:لاوحابهرابخاوهتبتاكمبمهصخومهنمتئانمممهريغوهلامعنممامالاىلا.هقح

٠(4)ةيناثلاةلاسرلابمهباجاف.(3)تاهجلايفةيعرلاو.لامعلاوةالولا

(تاغن)عمقيفمهريصقتىلعةالوللابيناتهيفناك(1

1و9ص2جةيضايرلاراهزالا:ينورابلا(2

(ةيمتسرلاةلودلا)ةدئافلنولمعييسنوتلابونجلاب'نييرسناؤعادوجوتبثيامم(3
ا102ةيضايرلاراهزالا:ينورابلا(4
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ةضناثلاةلاسرلا

هلآىلعودمحمانديسىلعهللاىلصوميحرأانامحرلاهللامسي

.ملسوهبحصو

انسبلا,دعباما.(لصالايفضايب)(؟ىلا(باهولادبعنبحلفا)نم

نميلبقنمواناوكيلاتبتك.هتمحربرومالاتامهمكاياوانافكوهتيفاع.كاياوهللا

.ەؤامعنهبترفاوتوهللاةداعهبترجلاحنسحاىلعةماعةيعرلاويتصاخ

نسحوكتمالسنمهملعبحايذلابكباتكيناتا.امئادركشلاو'ريثكبمحلاهلف

ةعاطلالهاوةيعرلانمكلبقنمىلاوكيلاهناسحاوكيلعهللامعنترتاوتوكلاح

هناهتمحربمكيلعوانيلعةمعنأامامتهتلاسوهيلعاريثكهللاتدمحوكلذبينرسف

دحاكشيالءايشاهنعمتفصووبتكلاهيفمترثكاو(تافن)رمامتركذو.بيجم

دحاليغبنيامفتفصوامككلذكينافءمكفلسهيلعىضمالفالخوةعدباهنامكنم

مكلەعرشامقحلاومكيديايفىدهلانالمكفلسهيلعىضمالفالخوةعدباهنامكنم

فلاخياميمهدعبنمىتانمف.مهنعهللايضرنويضرملاةميالاوحلاصاامكفلس

لکورفکلالضلکولالضةعدبلكوةعدبوذوهفمهقيرطريغيفذخايومهتعيرش

الومهتقفاوميفالاىدهلاعبتيالومكفالساةنسنمنيقيىلعمتناو.رانلايفرفك

ةيرجتالرغثدحمالغوه):مكباتكيفمتلقدقو.مهفالخيفالاكالهلالقاعلافاخي

باجعاعمةجاجللاهلمحتناصوخشلاورفسلاهانمشجنافاخنف.رومالايفهل

؟كلذنممتلاسامهجوامف.(هسفنهبكلهياميفىدامتلاىلعسفنلابهيتلاويارلا

نوضاملامكفالساومكيديايفةنسلا؟مكرمايفةبيروامكنيدنمكشىلعمتنالهو

نمرمالکبنوموقیراپکومهنامتکلاحيفلامعمهلتناكلب.مكلاحلثمىلع

املف؟مالغلااذهنعمتيكحاملوقيمهنمدحاسيلونامتكلالاحيفاهريغوقوقحلا
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هفلسهيلعیضمامفالخبذخاهناوهواحضاوهرماناکهومترکذامهنمثدح

هيجمىلامكجوحاامفمكرمانمنيقيىلعمتناوهريغمهنعاهلقيملةلاقمثدحاو

انفلسهيلعیضمامیلعنحنفهيلعنحناماوملعتنانودیرتمتنکنا؟هصاخشاو

هتعدبنععزنوهتلاقمنععجرناف.هيلعاوموقف.هلاقناهنعهومتیکحالنورقمو

الایباناو.ناکنیاوناکنمموناکثیحبئاتلابابحرموهعوجرهنملوبقمف

لاقومالسالااصعقشوهللانيديفعدتبانميفةريسلانوملعتمتنافيدامتلا

.ساتمانمدحاولثم(تافن)و.دعبيویصقيورجهينابقوقحمهنافقحلافالخب

هللامكحوةمئاقةنسلاوةدحاوهريغيفوهيفةريسلاو.هریغنودءيشبهصخاال

انداوقوانلامعوةوعدلاهذهلهانمناكامىلعهللادهشناناف.لدبتيالولوزيال

نيديفعدتبيادحاعمسيالنأانتيعرنممهيلافتلانموانباحصانمملعلالهاو

كلذريغدقنوكيوالاانفالسانمنيضاملاانباحصاةقيرطريغةقيرطكلسيوأهلال

مزالرماوةبجاوةميزعينمهذهف.هعلخءبتيملناف.هرهظانمباتتساوهافطاو

عطيلوعمسيلف,اذهيباتكهيلعءىرقنمفهفالخبلاقيناویدعتينأمرحمضرفو

هبترماامعرصقناجرحيفاذهيباتكهيلاىهتنانمناف.هبترماامىلاهبتنيلو

نحننوكنفانيلاكلذعفريلفائيشهيلعركناىالاصخلانمةلصخبانلامعباعنمو
كلذمفرتىتحناطلسلاىلعبوثولاةيعرللسيلوريغياممناكناهنوريغينيذلا

اهيفرظنلابىلوانحنيتلالاصخللءافتقالاوناطاسلاىلعبوثولانال.(1)انيلا

الاهنطابملعيالاممهبرضواذهنال.ةبئاسلابورضنمبورضوةيعرلانماطخ

نمملظيماو.ملعيالثيحنملدعوهواطخهاريفرمالايفناظلانظيدقو.ثحبلاب

اوكلهتنامكيلعانمةقفشكلذيفنالهيلامكرومااوعفرتنامكلكوهسفنىلامكاعد

.هلكيرشالناعتسملاوهومكاياوانقيفوتوانتمصعيلوهللاو.نوملعتالثيحنم

ركنملانعيهنلاوفورعملابرمالا:ادبميف(ةيضابالا)نملادتعااذه(«
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رظتلانسحوهتعاطيلمعلاوهللاىوقتبكيلعف.كلئاسمباوجكيلاتبتكدقو

يلاةباتكلاعدتالو.اميظعازوفتزقوتوجندقف,كلتملسنأاهناف.كهل

.مالسلاو.,كلذبينرستكنافكتمالسوكلاحب

هنعرهشامقيقحتلهلامعمامالارماوهقحيفتابتاكملاهذهربخ(اتافن)غلبالو

هبتقاض٠.هبابتتسادعبعجريملنأهداعباوهيفنوةءاربلاراهظامثهتابثاو

بجومنعهيفمهفتسي(هيلعرثعنمل)اباتكمامالاىلابتكفءكالهلاعقوتوضرالا

ةلاسربهتبتاكمىلعهللاهمحرمامالالمح,مالكىلعلمتشيوهنمةءاربلابرمالا

.(1)هعءاضرلامدعوهنمةءاربلاىلاهنمةراشاءمالسالواهيفةلمسبال

204و203ص2جةيضايرلاراهزالا:ينورابلا
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ةثلاثلا.ةلاسرلا

انيلعمعنملاهللدمحلاف,دعياما.رصننبتافنىلاباهولادبعنبحلفانم

ةنملاهلف.هقيفوتوهنوعبالآدتهميدتهيالوتاحلاصلامتتهتمعنبىذلاانيلانسحملا

انفالسادعينمافلخانلعجوهنيدلانادهناانيلانسحملاوهو.هيلعانلةنمالوانيلع

.ةكلهلاىشخنمهتفلاخميفوىدهلاوجرنمهعابتايفنيذلانيدتهملاانتمياونيحلاصلا

ةلالضةعدبلاكنتنالءقحلاريغعدتبانميجنينلولدعلافلاخنميدتهينلو
.راثلايفرفكلکورفكةلالضلكو

,كلذلكيفوكدشرىلاكوعداوهيفكلحصناباتكريغكيلاتبتكدقو

اياتكتررحیتحایندالونیدلهاضراالوهركاامالاكيفانلامعنمينغلبيال

ريغعدتباونيملسملاةريسفلاخنملكعلخبهيفمهترما,انلامعىلااروشنم
طخستكناكاباتكيلاتبتكف.هئاصقاوهرجهوهيفنبومهتريسريغبراسومهتقيرط

الو.كلذلعفييذلابتنكام٠.!(الك)اننيديفعدتيانمرزاوايناىرتا!كلذ

انباتکيفانرماانا:تلقمٹ٠یدهلایلعانکامانفالخيفیعسينمرزاوا

انتعامجنميصقموةءاربلابقوقحمتناف.انلامعانيلاهببتكامكتنكناف.كنم

معزوانفالسافالخاننيديفعدتبانملكناىلعالا٠كلذانباتكانبتكاماننال

يصقموةءاريلايقوقحموهفمهنامتكلاحيفمهلةعاطالمهناوةفقاساانلامعنا

ءكنمةءاربلاانلتحبايذلاتناف,مهنمتناتنكناف.نيملسملاةعامجنم

نمءاقتنالارهظافكلذكنكتملناو.كريغبوكبهلعفنناانادبالامكسفنبتللحاو

.اهيجوتستواهقحتستيتلاةلاحلاباندنعنوكتلكنعليقامكسفننعبذكوكلذ



ىتحكتقفاوم.دهاشاملوكدهاشاملناثبعكنموهف(هبتبتكاممبت)كلوقاماو

امكنعانيلاعفرامناو(1)ةقفاوملايفةمدقتينعكلنكيملوةيالولصاىلعكلبجي

.نيملسلاةريسبعدتيانملكيفاوريسينأانلامعانرماف.اندنعةقثلالهاهعفر

.كلذيمهيلاانبتكو

تناكناف؟رومالابلهاجتتمالعف.باتكهبكلسيلاميفانيلابتكتتلعجف

ةريصقةياغهذهفءبيجنوايلابتكتوبيجتو.كيلابتكننا:يهامنا.«كتياغ

وءفلكتلالماةبواجمنمقحاهبانينمّؤمبنحنو«انبىلواوانهاكنعتوكسلاو

.نالقلعفيولعقينالفونالفلاقونالفبتك:هيفلاقيناالاةياغهلسيل

انتعامجنمنكوكيلعيقرامكسفننعفناف,حيحصتلاكتياغتناكنإو

يذلاوهكلذناككيلعيقراممءافتنالاوةقفاوملاكنمتنيبتاذافءانفالسايقفاومو

ليقاموكيلعيقراماقحنكيناو.اذهريغيدنعكلسيلوكريغنموكنمهبحن

دعباياتکكيلابتاكريغينناوكسفنلهبتيضراموتنافانباحصاةفلاخمنمكيف

الوناعتسملاهللاوبحتثيحبانسفنانمكلزننفهبحنامكنمىهتناناالااذه

.(ميظعلايلعلاهللابالاةوقالولوح

لصوو(ترس)دودسحنواجتوهسفنبةاجنلاايلاطكلذدعت(ثأفن)برهو

(2)‹(دادغبو)

ةيالوملانا:نمةقباسلا.ةرقفلايفهررقيناكامضقانيوهو.انهحضاو(حلفا)مامالاجرحت(:
ءافخلايفىتحبجت

206ص2:ج.ةيضايرلاراهزالا:ينورايلا(-
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3ددعقحلملا

هيقراممةقلحلاةريسنمعملركذ

>رکینبدمحمهللادیعویا

الورعشلاقلحهنعىلختياملواوةيويندلاقئاوعلالزتعااذاكلذو,ييازعلا

الااغوبصمابوثسبليالااهنموروعشلامدعمهراعشنمةبازعلاو.لوطي.هكرتي

وأةءابعىلعرصتقانأمثاشحافتيملامزارطلاونيفرطلاملعبسابالوضايبلا

هراصتقاىلالیبسالولمکاناکصیمقىلعكلذناكناوءقيلاناكوهنشتملةفحلم

ءاجامىلعیحتلافمتعاناو.هئادتراوهفاحتلاوهلامتشانودصیمقواصیمقىلع

ىلعرصتقاناو٠ءاهنعهئانغتسابسابالبزالةبرضبةمامعلاسبلسيلورثالايف

پناجلانمةيشاحلابدهنمىلعالافرطلاىقلاوهسارىطغفاحللاواةءابعلا

ىلادّؤمكلذنافرسيالابناجلانمهلكبدهلايقليال,رسيالاقتاعلاىلعنميالا

.(2)ةروعلافاشكنا'

.فيرعلاو.(3)(هبانتسم

:نانثادرفنملاف.درفنمريغودرفنم.نافنص:فيرعلا

يرارطنقلاليغنزنبديعسحونيباذيملتو(غيرايداو)بةيضابالاخيش
)384ص:ةمغلافشک)

يفيداربلاهلقناممحضواولمكا)196ةقرونمةيادب:ج(ينيجردلا)تاقبطيفام2
(2:18صىلا207صنمهرهاوج

197ةقرو:ج(ينيجردلا)تاقبطيف(هبانتسموا)ةدايز(3
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ةلمحنمءافرعلا:درفنملاريغوماعطلافيرعومونلاوتامتخلاتاقوافیرع

(1).اهنوظفحيوهيلعاهنوححصيومهحاولانآرقلاةبلطهيلعبتكينممهنم.نارقلا
جايتحالاردقىلعوهامناءرٹکانوکیوادحاونوكي:ةساردلاتاقواىلعفيرعو

.هيلا

ءبدالااوملعلانوتفةبلطونآرقااةبلط:ةثالثروماملا:سوردلاماظتوروماملا

ةبلطلسولجلابقلعتياماهنمخيشلااهبصتخيتاقوامهعيمجلو.نوزجاعلاو

ةلئسالانعباوجللةمتخلارثابسولجلااهنمو.هنعاوذخايلمولعمتقويفملعلا

صتختو.رضحنمديفتسہو٠كنذلبقاولصحاميفهذيمالتركذيلو٠ناكنفيايف
.ظعولاوريكذتلانمءيشركذبةعمجلامويةادغ

رخآلاهعبريفوارخآلاليللاثلثيفهمايقوهوحاتفتسالااهنمو:حاتفتسالا

ثيحنمءىدتبيوباتكملاةحتافاررقيولمسبيوذيعتسيف٠ءحاتفتسالاعضومىلايتايف

يفهعمرقينممهنمفءمئانلكهبنيوءهلبقيتلاةليللانم٠حاتفتسالاسلجمىهتنا
ةءارقلااوعطقحبصلانذّوؤمنذااذاف.هدحوارقيفجرخينممهنمو.سلجللا

.ءاشعلادعينمةداعلاكنوعديو

موييفمويكلذكوةعمجلامويمهعمجينااهنمو:ةيلطلالاوحادقفتوظعولا

عيمجصحفيمثةيدهزتاياكحوةيمكحالاثمادرويوركذيوضحيفسيمخلاونينثالا

.مهلاوحانعلاسيومهنمرضحنم

نمو٠.تنسحتسافهلاعفاتدمحنمءافرعلانمدلقيو:باقعلاوباوثلا

.پدۇيقاريغصناكناوةطخلاىلافاريبكناكنافهلاوحانمءيشهيلعبيع

.دلجيامددعيفدهتجيمث.مهبيداتلاعضومنوكتةيوازنوراتخيو

I جتاقبطلا:ينيجردلا  ) اددعمهوصحيالءالؤهفهنايبيتايامبسحىلع):ةدايز (r

197 ةقرو
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ولخيالف.دیعبیابيرقدلبنممداقمدقاذااهنمو:ليبسلارياعبلاظطلاةلماعم

خيشلارواشيفةقلحلالهاةرمزيفلوخدلاوةماقاللابلاطواليبسرباعنوكينا

نمهبهللاحتفامیفظحهلفلیبسرباعناکنافامهناشيفنذاتسيونيعونلاالكيف

نمرخدياهيفءيشالوتاقوالاةمزالميفهيلعزفحيالورخدملاريغلوكاملا

.حوتفلا

يفخيشلانذاتساةقلحلايفلوخدأاديريناكناو:ةقلحللباستنالاطورش

ناوريغالدرطلافةمومذموأةصيقنهنمعمسنافهلاوحانعخيشلاثحبيوهناش

عالطالارذعتنافمهيلعامهيلعومهلامهلةقلحلالهاعملخديلفريخلاالاعمسيمل

.هرمأنيبتيىتحفقوتيلفرادلادعبلهلاوحانع

ىرتشياميفنذالاوتاقوالاءافرعةيلوتهيلانااهنمو:نوفرصتمنوميق

يأةمسقب(1)تاقوالاتالالعانمهللاحتفياميفنذالااهنمورخديواعابيوا

.اهريغ

فصخنملاونيفلتخملانيبمكحلاهنااهنمو:تاعازتلايفرظنلاخيشلاماهمنم

.نسحمللءيسملانمومواظمللملاظلانمذخايفنيضغابتملانبي

تاقوالاوفلكتملافيرعلاو:تاقوالاوتامتخلابفلكتملافىرعلاةمهم

اعدناكوالمكاذافةركاذملاهبقعييذلاسلجملايفودخلابزحدصرتهبقلعتي

مهنساوعديفسلجملالهاوهئاعدىلعنونمؤيةمتخلاىنادجسملايفنمعيمج
ةطخلافدحافلختوءاعدلااىضقنانافءاعدملاروديو

اذافةرجاهلا.مونبىدانىحضلاتقونأكاذاف:يرايجاةرجاهلامون

ناکرذعریغبمانيناییانالب.ةطخنافنيمئانلايذْؤيثيحبدحاملكتواومان

.ةطخلافالاومونلابهيلعمتحيوليللابمايقلاكرتىلاةعيرذرذعريغبموناهكرت

Oتاوقالا:اهلعل(1
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نوعمتجيفةمتخلابيدانيسمشلابورغدنعو:سمشلابورغدنعةمتخلا

اورٹکناوةثالثاولقنأنوكيو.ةفرعملاونسلايفهيلينمهعمروديفمهربكاىلع

ارق٠.هللااوركذواورادتسااذاف.نيديدحتلانيبطسولاو.اهنوزواجيال٠ةرشع

فلختنمو.رضحنمنمْؤيوةداعلاكءاعدلانوروديمث٠نآرقلانمهيآنانرات

نكتملومولاتقوناحوهللارسياماوأرقوءاشعلاةالصاولصاذامث.ةطخلاف

نافراعتملاوراظنالارثكايفةديكابسيلةمتخيهوءاعدلابىدانءايحالايلايل

هقصويذلابحتسملاف,اوعداذاف.افيفخءاعدنوعديوةيافكلاىلعاهورضحنا

ىلوالاوهفظعولايفاباتكمهحصفاادبينوكينا(ركبنب)هللادبعوباخيشلا

.وعدينوعمتجممهونوعمتسيثيحباليلقارقيورسيوهللاحتفياميففالاو

كرصحتوادحاملكتواوماناذاف٠مونلاييدانيو:مونلامارتحايفةمارصلا

نمنينسحملاىلعامفنيمئانلانمديعبباتكةعلاطميفنوكيناالا.ةطخلاف

كلذواهدنعفقيدودحهلماعطلابلفكتملافيرعلاو:ماعطلايلفكتملافىرعلا

مهنعزفحيوايندلحميفناکنافيبازععضوميفنوكيناولخيالماعطلانا

ناسح)واناسحمهنيبراعشلالعجورذحلاطارفاوظفحتلاةمزالميفزفحنالك

ريغمهيلعلخدامهماهنولوقيةملكيهومكقالخاومكيادااونسحايا(تباثنبا

مليبازعلحميفناكناو.مهيلعهنوبيعيامىلععلطينأاريذحت,فنصلا

طاسبتالاضعبنوطسبنيولالدالانمبورضىلانوليميلبظفحتلالكاولفحتي

كلذوحنومدالادايدزاوماعطلابيطحارتقايفنومشحتيالف.نونظلانونسحيو

.فيرعلابقاعتيامم

بترينانيلحملاالكيففيرعلابقلعتياممو:لكالابناتصاخةايهوةسلج
اعدمهسولجلدتعااذاف.ةطخلافداعنافهاصواوهاهندحأباغنافمهسولج
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جرخينأوهوءماعطلاروضحدنعةفورعملاةلمشلامهلامتشادعباولسغوءءاملاب

الونيديلازربيفهپلييذلاقتاعلاقوففرطلكريدينأدعبهردصىاعهبوثيفرط

ريغيفهيلعبيعربكوامهننمفالدتعمالكانولكايمثندبلانمائيشفشكي

ناف.فيرعلامهدقفتاومعطااذاف.ةطخلافداعنافدوعينأرذحاوعضوملاكلذ

.هرظتناماعطلايفهدينممهنمدجو

مث.ءاعدلاىلاتاصنالايفنذااوغرفاذاف:لكالانمغارفلادعبءاعدلا

اممنوكيناولخيالف,هفلامعضوميفماعطااناكناووعديفرضحنمنذؤي

نوكينأولخيالمثةلكاّؤلايفيديالاةكراشمهيفيغبنيامموا‹هتمسقبسابال

ناعتساانيعمهيفجاتحيناکاممناکناف.انیعمهيفجاتحيواهدحوهجلاعيامم

هتمملعينمكلذبصخيالاينبنينكلةطخلافرذعريغنمىبانافنسحتسانمب

اس:ناكناوهعضومريغيفءيشلاعضيفةعلاطملاوسردلاىلاعاطقنالاةرثك

.رطقلاكلذيفةفورعملاةداعلاىلعمسقهتمسقبسابال

ردناماومولعمرركتماماةلكاّؤملاهيفحلصتيذسااو:لكالاتاقوا

نأاهنمطورشهلورمتلاواهمايايفةهكافلاكرركتملاوتقوةطيرشالبلكؤيردنلاف

رادقمبرصعلادعبواهحيحصتوحاولالاةباتكلامكتسادنعىحضلادنع:نيتقواهل

لکيفنوكيناطورشلانمناففئاوطاوناكاذافنيترمىاةرمحوللاهيفارقيام

.لاحلاكلذهتفارعوردتالمهنسانوكيفيرعةفئاط

:لكالانممرحيوهديعفرتبيجياليذلا

نيميلاىلعمثهنمایمكلذكمث,ناکنفيايفلئاسمةثالثىقلیف٠,ءيدتبيف

ابيدأتواديكاتلكايالاهعنموهديءىدتبملاكسمادحافقوناف.رودلالمكيىتح

تقلطاو.نيحدعبولو٠تملبقيسنناف.دئأوذلالبيصحتىلعاضيرحتوًاعدرو
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اذاف.ءحاولالافيرصلادقفتينانيتقولانيذهناشنمو:حاولالاةيقارم

يفختسيالاهبفرعينأفيرعلليفبنيفةلفانتناكناو.هيلعمثاالفرخاتناو

قلعتيملدعبعنتمانافةلفانلاكلتىلاقوشهلنمةبازعلانمنوكيدقفهبقطنلا

.مثافيرعلابهنم

دحاولکبطیترينأةهلمحنمءافرعلاو:نآرقلاةلمحءافرعلاةمهم

مهذخايومهحاولاححصيومهيلعيلمينآرقلاةبلطوحاولالالهانمةعامجمهنم

.ظفحلاب

`ةرشعمهرثكانوكيظفاحلكبطبترتيتلاةعامجلاو:مسقلاينيمالتلاددع

مدعوءتارورضلاعماماو«ماعلارهشالارمالايفرايتخالابسحباذهوءنينثامهلقاو

لكلناكةباتكللاوايهتوىحضااتقوناكاذاف.مهلقالالومهرثكالدحالف,لاجرلا

رضحاذاف.فيرعلايعدتسيومهعمجيوهباحصاىلعزفحيبيقنمهنمةعامج

.نيميلاىلعنوظفحيمث.سمابتكامظفحيفةنمايمهنذاتسا

مهيلعىلماوءالمتسالايفهونذاتسامهلكاوظفحاذاف:ظفحلامدعتايوقع

ناكاذاضف.تارثعسمخهلليقا,ائدتيمناكنافظفحلانيحمهدحافقوتاذاف

دازنافةدحاوةرثعفةداعالايفناكناوةثالثهلليقاملقلوايفهناالاهقوف

دكجلاوةيوازلافاريغىصناكاذاهنارهشالافورعملاو.فيرعلاهيفدهتجيامىلعف

٠.درطلاوةطخلافاريبكناكناو

هريغىلالقتنيناهلسيلففيرعبمسترااذاف:رخآىلالصفنملاقتنالا
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.مهداهتجاومهتبغرومهلاغشناهنكملعيلهوظفحاميفانايحامهربتخيناهيلعف

رماكلذناملعو٠هعابقيضوذيملتلامهفةلقلكلذناكنافاكيكراظفحدجوناف

ةلاطيلابحلكلذنامعوامهفايكذذيملتلاناکناو.ةداعالابهرماايوامس

.هریذعتيفدهتجا»ةساردلاكرتو

مهلاوحانعخيشلالاسيكلذلو:ايعوبساذيملتلكنعخيشللءافرعلاريرقت

(ىلع)ملعامالا,كلذنملوقيناهليغبثيالف,عامتجالامويصيحفتلانيح

.مهنمدحاولك

نافرصعلاورهظلانيبحاولالاباحصانودقفتي:ةساردملاتاقواءافرع

ءهحولةءارقنعهيهليامبلغتشاناو,هيفرذعيالءاطبامهدحااطبا

هحولةءارقنعهيهليامبلغتشاىااطباواباغناءاشعلاوبرغملانيبو.ةطخلاف

ماننأحاتفتسالاتقوو.ةطخلافىوجنىاارايتخاماعطىلاماقناو.ةطخلاف

ةعمجلاةالصنيبو.ةطخلافءرذعهلنكيملوةساردريغبلغتشاوا,موانتوا

دقو.ةطخلاف.(ظعاوملاباتك)ةءارقعامتجالروضحلانعباغنارصعلاو

.هانلصفامىلعةثالثرمالاريغناتلق

رهظملانيبمهحاونلانوّؤرقينآرقلاةبلطف:ةءارقلاتقوةايهلاوسولجلا

نمرهظيالماولمتشينا:مهتايهةفصو«ابابحتسارصعلادعبوءامتحرصعلاو

دقو.نيدنتسمريغاهنولباقيونيطاسالاىلامهحاولانودنسيو.ءيشمهداسجا
ءدانتسالاكرتراغصلملللضفالاو.نيتقولانيذهريغيفدانتسالامهلحيبا

ضخئارفوتادايعلانممهاناعدقامالا.نآرفقلاةساردريغمهناشريغلنوضرعتيال

هرككلذريغىلااودتماناف.كلذهبشاامومايصلاوةالصلاوةراهطلاك.مالسالا



يعذولبلقويکزمهفاذناکنمناىلع:مدقتلابمهلحمسيبهاوملاباحصا

اراغصوتاحيولباحصااونوكينأقفتاناف٠بدالاةبلطاماو:بدالاةيلط

باصحصاةبلطلااماودانتسالاكرتيف٠نارقلابلطبيساتلامهليغبنيفنسلايف

اوتسحتساثيحونيطاسالاوباوبالاودجاسملاناكرايفدانتسالامهناشفبتكلا

.رودصالاريغوتىلا,كلذمهبضفيملامةرظانملاوثحبللاوعمتجينامهلو

مث.ذيتاسالاىلعروضحللداتعمتقومهلنوكينادبالو.مهباداذهنوكيو

.خيشلارضحونآرقلاةمتختناكاذا

اولادتينااما:مهناكلذو٠,ةديمحاهلكاقرطكانهناف:لاّؤسلاةيفيك

مهحصفالأسينااماو.لاسي.ةيونلاهيلاتضفانمفءامويامويلاّوؤسلاعضو

ةجاحواتازنةرورضل,اجايتحامهرثكالاسينااماو.انايبمهرثكاوااناسل

ءهنيمينعنممثءخيشلالاسفادب,عمجلاناكناف.لئاسلاىقلااذامث.تعقو

,ءلافتحالانودعمجلاناكناو.راصتخالاوفيفختللخيشلاىلايناثلاهديعيمث

روديیتحهنمایمىلعلوّوسملکلیحيولاٌّوسلادرويهناف,اوناکناامیسالو

نذاءةلاسملاكلتيفهنمملعاوهنمسلجملايفناملعناف.خيشلاىلالاّرسلا

اذاهەركذيولفغاذاههبنينألئاسللو.هدنعاميملكت,ىباناف.مالكلايفهل

نمملعوا٠ءحاضياةدايزىلاجاتحااذاحضويو٠جترااذاهلحتفيو٠يسن

.ءاشفيكثحبيوءاشنمكلذكلاسيمث.فشكةدازتسانيرضاحلا

نمعشيتسيامدارياهرکيففصلاربعرضحاذاوماقاهلنذايملناوماقهل

خيشلامهاذاف.يغلاىلادشرلابسنيهلعجتويعلالضتيتلاذاوشلالئامملا
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لقثناوهباسناتوهلةمركتهوعيشويحضلايتعكرهباحصاعكروعكرمايقلا

.هوعیشيملوهوکرتكلذهيلع

يأمهبيقاعيفمهبيسحهللافعاونافنوزجاعلااماو:ذيمالتلانمنوزجاعلا

اميروةرصاقملاماهفالاووذونومرهلاوءانمزلاونايمعلاوشرطلا مهنمفمهبيثي

كاوفلااولصحيلعامسالاءافصامهناشءالؤهفةردقهيفوءالؤهبهسفنقحلافلمعتسا

ىلعةظفاحملاوريسلاظفحمهيلعؤو.قايتشالاوفهلتلانورهظيوءةديمحلاقالخالاو
.تاقروالا

:(نالجراو›ةقلحبةبلطلانمنيفلختلافصي(ينيجردلا)

الاجرمهنمتدهاشدقو):هللاهمحرديعسنبدمحاسابعلاوباخيشلالاقو

ةتسةنسهللااهسرح(1)نالجراوةقلحتلخديناكلذو.الاوحامهرثكالمناملف

ءموصلايلعبجواملوايفاهنمرخالاعيبريف(يرجه)ةئامتسوةرشع

فيكدیفملابولخينمو٠دهتجيالفدرفنينممبجعاتنكومهلانملاخلابلاو

تنكولاوحالاريغتولابلالغشنآلاكلذبىرزامهفكاذذايلناكو؟.ديفتسيال

دابا:مهنمف.كلذنمهللارفغتسانآلااناو.ينسثدحلكلذوكئلوارثكابيردزا

يناينظىلعبلاغلاو.ماوعابةقلحلاينقبس,ةوازفنءارقضعينمساونو

یرخاةروسلمكتسيملوةرشععبسةنسيفتامو٠ليفلاةروسيفهحولتدجو

(..ايشهدهجنمعديملو

(نالجراو)ةقلحنودصقياوناكيرجهلاعباىلانرقلايفةوازفنوديرجلالهانمنويضابالا(:
دهعلاكلذيفديرجلاةقطنمبةيضابالافعضىلعلديامم
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قلالهابس

مهيلاسلجيالوايندلالهاطلخيالو.ربكتلعضاوتيالوعضاوتملربكتيال
يفةحلصمنوديفتسيهيلانوسلجيو٠ادبنودجيال.ةرورضلاهيلاتعداذأالا

ثدحلاومهيدهينألهاريبكلاناف.ثدخلانممهتطلاخميفرذعاريبكلاو.مهنيد

.ةطخلافهتنيملفكلذنمراثكالانعيهننمو.هلضينألها

تارثعلاىلعةذخاّؤملاناملعتنايغبنيو:بنذملاةيسفنبسحةبوقعلا

٠ىلتبملاريبكلاف:تاقبلطمهو.اهباحصابسحبىهامنا‹تائيطخلايفبنذلامازلاو

فطلاولوقفطلابهتلزةجامسهيلعبيعوةرابعلاهعمنسحاونظلاهبنسحا
ةريغصلاىلعهتذخاومدقلاخسارقيرطلايفناكناف,هنودنمو.ةراشا

الريصقتلانعهيفاجتكلذريغنكيناو.هريظنوةريغلهتمظعتساوةريبكلاو

يغبنياممو٠نبلااوءاملابنيفنصلانوهبشيخئاشملاتياراماريثكو.ريفنتلا
هلعربتينميفهلرظنارسوممهنمناكنمفةذمالتلالاوحادقفتيناخيشلل

(1).ةمدخلاب

218صىلا207صنمرهاوجلا:يداريلا(
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رداسحملا

تاقبطلاباتكهبلخااممامتايفةاقتنلارهاوجلا

.ھه1302ةنيطنسق.ط(ينيجردلا)

يداريلاميهاربا

م14-ھ8ق

يجنملا:ميدقنوققيحت)برغملاوةيقيرفاخيرات:يناوريقلاقيقرلاميهاريا
.1968سنوت.ط(يبعكلا

م1027 ھ418يفوت

ق

(م1222ھه630يفوت)

مهریسودیبعينبكوئمرابلا:(يلعنبدمحم)دامحنبا
(p1215150 .(نديهردنوف:ةمجرتورشن))4628-548

.(م1927ھه1346)سيراب رئازجلا.ط

٠ء1347طنالسيدقيقحت)ربربلاخيرات٠نودلخنبيا

م14ھ8ق

ھه2831ظنودكخنباخيرات

وا13574مقربسنوت ةينطولاةبتكملاطوطخم

.(نيدلجميف2ءزجلا)5
لامعا(يكسنلتومرشتن)ةيمتسرلاةميالارابخا:(يكلاملا)دغصلانيا

.م1908سيرابنيفرشتسمللشععبارلارمتّزملاموه
(ھ290يلاوحترهاتيفهفلا)

.سلدنالاوايقيرفاحوتف٠مكحلاديعنيا
.1964توريب ط (م803-871ھ257-187)

بوغمارابخايفبوغمانايبلا:يشكارملايراذعنيا
1950س1947توريب٠.ط(م13ھه7نرقلاةياهن)

ةيضابالاخيراترصتنم:ينورابلاناميلسعيبرلاويا
.م1938ھه1357سنوت.ط(رصاعم)

.2جودج:خئاشملاتاقبطمديعسنبدمحاسابعلاويا
.2524مقرسنوتةينطولاةبتكملاطوطخمينيجردلا

(م13ھه78نرقلا)
ددعسنبمحاسايعلاويا

(ةئيطنسق)ةيرجح ط ريسلاباتك:ينامشلادحاولاديعنيا
سخيراتنودب(م1522 ھ928يفوت)
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.هتالكشمضعبومالكلاملعيمينغلاءافولاوياروتكدلا

1966ةرهاقلا ط2ينازتفتالا

(رصاعم)

(ھ708ىلا706ةنسنماهيماق)يناجتلاةلحر:يناجتلاهللاديعدمحمويا

.1958سنوت۔۔ط(م14ھه8نرقلا)

ةيسنوتلارابخالايفةيسدنسلاللدلادمحمنيدمحمهللاديعويا

.ھه1287سنوٹت ط:(ريزولارهش)يسلدنالا
(م18ھه12نرقلا)

يانبدمحمهللاديعويا

مىساقلا

يبانيايفورعملاينيعرلا

سنوتوةيقيرفارابخايفسنّولا:برانید
ھه1350سنئوتساد(ھ1092هفیلاتنمغرف)

:قيقحتوميدقت)ذنوجذاتسالاةريس:يزيزعلايلعروصتمويا

دمحمںوتكدلاونيسحلماكدمحمروتكدلا:يرذوجلا

.ةريعشيداهلادبع(م10بھه4ق)
م1954سھه1374رصمسط

لحنلاوءاوهالاوللملايفلصفلايلعويا»يرهاظلامزحنبا
.ھ1317رصمطط:دصمحانيا

(ھه456يفوتم11لھه5ق

.ھه1317رصم ط لحنلاوللملادمحمحتقلاوبا)يناتسرهشلا

:(ميرکلادبعنبا
(ھ548يفوت.م4612ق

.راجنلاميلحلادبعروتكدلا:ةمجرت(رصاعم)
٠.(م1955سھه1374):ةرهاقلا ط

.يقيرفالالامشلايفةيمالسالاقرفلاليبيدرفلا

.يودبنامحرلادبع:ةمجرت(رصاعم)
.1969يزاغنب_

.ةيمالسالابوعشلاخيراتنامىلكورب

.1948توريب ط(رصاعم)
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ةيضابالاكولموةميايفةيضايرلاراهزالاخيشلانبناميلس)ينورايلا
ةرهاقلا ط:(يسوفنلاينورايلاهللاديع

(رصامم)
ينبلابجدصقھ1313)
ةيخايرلاراهزالابعصم
(302ص2ج

.1946رصم ط ةعيرشلاوةديقعملارهستدلوجستنجا

(رصاصعم)

دمحمند

.ناوريقلالهاةفرعميفناميالاملاعم:يرهلل۸نبا
.ھه1320سوتط

.سنوتخيراتةصالخ:باهولادبعينسحنسح
.ھه1373سنوت ط(رصاعم)

۰پبرفمللبرعلاحتف:سنۇم

.1947ةرهاقلا ط(رصاعم)

۰)م1906 ھ1324)رصمط.نادليلامجعم:هيوصمحلاتوقاي

ءاهتناىتحنرقلاركسعمءانبنم-يمالسالابرغل :ىسوملايقل
.(مظنوةسايس)جراوخلاتاروث(رصاصعم)

.1969ةنيطنسق ط

ةيوازطوطخم(يطفنلا ينسلايلعيبابقانم):لومهجمفلؤم
.(ةطفن)ةيمازحلا

.ةمالارابخالعماجلاةمغلافشك:(1)لوهجمفلّوؤم

.3182مقرسنوت ةينطولاةبتكملاطوطخم

ةيمالسالاقرفلانعثيدحهيفطوطخم3لوهجمفلّؤم
.(ةطفن ريشبنبيرونلاجاحلاةبتكم)

ةيمالسالاةراضحلايفينانويلاثارتلا:ونيلان

يودبنامحرلادبع:ةمجرت()
.1965ةرهاقلا

(xىلاطوطخمالخدوينامعلاديعسنيناحرس:وههفلۇمنايتاعلاطمنمتدفتسا

۰)ةيرج_-ناشحلابينورابلاةيتكم(يرجهلانماثلا۳رخاواسنودن
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:دجذملانيدلاحالص

(رصامم)

مثيمودقلاهللاديع
:ەيلينحلايسليانلا
(ھ1247رفکةيرقبدلو)

:يبعصملازيزعلادبع
(م1808ھ1323يفوت)

:يباشلايلعںوتكدلا

(رصاعم)

يياشلايلعروتكدلل

:دمحمنبنامعنلايضاقلا
ةيمطافلاةلودلاةاضقيضاق)

)م24-7ق

:يزودرتیهنار

.نيقرشتسملاتاساردنمىفتنملا
.1955ةرهاقلا ط

.ةيسنالاضايرلاوةيزاجحلاةلحرلا
.ھه1324سلیان ط

.etةيئارلاةموظنملاحرش
(ةيقارونلارارسالاب:ىمسملا)ةيئارلا:1

.ھه1306(رصم)ةينورابلاةعبطملا
٠۰.“أ

1قرقل.1968ةنس

برفغملاوةيقيرفابيجراخلابهذملاءوشن
.رشنللةيصنوتلارادلا(ناوريقلاةرشن)

.1970نانيل ط يضاقلادادو:قيقحت

اینابسايفنيملسملاخيرات

راقخم:ةعجارمويشبحنسحروتكدلا:ةمجرت
1963۰ةرهاقلا-طط.يدايعلا
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`-7;ةيسنرفلابعجارم

: Chronique d‘Abou Zakaria

Trad. Emile Masqueray (Edit. Alger 1875

* La Berberie musulmane et l'Orient

(au Moyen ûge (PARIS 1946)

: Description de l‘Agrique Septentrionale

Trad. Mac Guckin de Slane (Alger 1913)

:. L'Emirate Aghlabide

(PARIS 1966)

: La Berberie Orientale sous les Hafsides

(PARIS 1940)
7ا€.

0ر

: -Rocznieck Orientalistyczny,

XXI tXİi - PP. 310 - 31]

La répartition des groupements Ibadites

dans l’Afrique du Nord au moyen ûge.

: Les Ibadites en Tunisie au moyen Öge

(Rome 1958)

Une langue oubliée de l’Afrique du Nor}

P. 466

: Cheikh Békri

(Le kharijisme

Berbère P. P. 55 - 109)

ABOU ZAKARIA

E,
۰

GEORGES MARÇAIS

EL BEKRI

MOHAMED TALBI..

ROBERT BRUNSCHWIC
ت

TADEUSZ LEWICKI

TADEUSZ LEWICKI

TADEQSZLEWICKI

ANNALES DE L'INSTiTUT

D'ETUDES ORIENTALES

(GACULTES D‘ALGER)

CAHIERS DE TUNISIE T. Il Le tourneau

ANNEE 1953 P. P. 105 - 124 (La Révolta d‘Abouyazid
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: Marius Cazeneuve

( Alger 8-1896)

: T. Lewicki

André Basset

(Quelques Textes en vieux

Berberic)

(Supplément Paris 1938)

Edit. 1960 et 1965

- 237

CALENDRIER MUSULMAN

FOLIA ORIENTALIA
(FASCICULE 2 p. 176 - 1959)

REVUE DES ETUDES
ISLAMIQUES :

CAHIER Ill P. P. 275 - 306
1934.

ENCYCLOPEDIE DE L'ISLAM:

ENCYCLOPEDIE DE L'ISLAM-



سرامهفلا

ةينآرقلاتايآلا

نافیرشناٹیدح

مالعالاسرهف

اهباحصاوقرفلاوبهاذملاونايدالا

تاعامجلاولودلاولئايقلا

نكامالاوندملاونادلبلا

بتكلا

فالتخالالاسم

مايالاوكراعملاوتاروثلا

ثادحالاوعئاقولاةمانزر
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ةدنآرقلا

اماياالارانلاانسمتنلاولاقو»
«...ةدودعم

ةايحلايفهلوقكيجعينمسانلانمو»
‹...اينالا

ءاغتباهسقنيرشينمسانلانمو»

€...هللأةاضرم

نيرفاكلااوذختتالاونمآنيذلااهيااي»
€...ءادلوا

يذلاماعطوتابيطلامكللحامويلا(«

»>...راصيالاكرديوهوراصبالاهکردتال(

€...مهبردنعقدصمدقمهلنا«

«...امالساولاقنولهاجلامهيطاخاذاو«   

اهمقر

 

ةروسلا

ةرقبلا

ءاسنلا

ةدئاملا

مامنالا

ناقرفلا

اهبناوجنمىوزتفهمدقرايبجلاعضيىتحمنهجءىلتمتنل»

.طقطق:لوقتو

»ىلادرتومكئايثغانمذخؤَت»

239

 
 

ةحفصلا

رطسلاو
 

13/73

2ه/95

2ھ/95

1/74

7/60

19/73

10/65

6/155

7/65

10/208

 
 



مالعالاسرهف

:مساقلاويايداريلاميهاريا

.11ء4/59/211

:ميهارپايبانبميهاریا

ِ 10 / 56

:بلغالانبدمحانبميهاريا
-8416ء8/79-1/80-3/99.5

ب13/10310/1044125/105

. 2/17

:ينيدعسلادوساڻيميهاريا
12/103

:نوذريلانبميهاريا

. 5/14

ريصيلاليعامساويالالمڻيمیهاربا

:يتازملا

14/1979/205.

:قىقرلاميهاریا

5/2087/211.

:شربالا
7/28.

:ريثالانيا
.3/27س120

:نسحلاوياليعامسانيا

. 3ه. 10/II

:يعمجلانبا
. 11/3

:دادحلانيا
ديعس:

:دامحنيا

I 116 0 .2/115

:لوحنيا

7.

:انيحنڀا
.ومح٠رظنا

:نودلخنيا

77/88-.10/9713/143

:سيحمرلانيا
8/122.

:رمعنيامالسنيا

.4ء1/206ب5/17

:طابشلمانيا

7/20

:عئاصلانيا

دمحمنبنمحرلابيع:رظنا

:ريذصلانيا

. 9/37 - 16/6

:دادعنيا

.9ء6/1

:نيديبعنبا
. II1 /215

وبانبا)تاملكلارابتعاىلعسرمهفلااذهبيترتيفانيرج*
.اهتمةبكرملامالعالاةينبنم(مانباما

ةرثكلوثحبلاریحماھنال(ديرجلاواهتاقتشموةيضابالا)تاملكلاانلمها

.اهدادرت

اهيفاهعمجتلةيريربلالئابقللةييسنلاةرجشلايفةدراولاءامسالاانلمهاامك

يبانبا
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:يراذعنيا

14/2011/146.

(بدحاصJنيا

.3ھه/03

:يطمللانيا

.17ء14/4

:لدذهنيا
5/114.

:ساينپا
18/69-3/70.

:مدهارياوبا

16.

:ريصبلاليعامساوبا
.ميهاربا:رظنا

:ییحینبرکبوبا
13/202

:ميمت01

.هللانيدلزعملارظنا

:رفعجويا
.15ء12/155

3/210.

:(مامالا)ةفىنحويا

7/28-2/73-7/102

:رزوبا
.فاتلزنبىلعيرظنا

:باطخألاويا

.حمسلانبىلعالادبع:رظنا

:يوازفنلادوادودا

8/125.

:عييرلاويا

.نوقرزنبناميلس:رظنا

قاقزملاويا

10/38.

ییحیءايکزویا
.ییحیرظنا

نامیلسوبا

.:لهسويا
13ء1233/158¢10

:نوٽححلاصوبا

11/1996/200.

:يسوفنلاحلاصوبا

10/206.

`ينسارهيلاحااصويا
10/129.

:يلاطدجالارهاطويا
11/559/210.

:ركبنبسابعلاوبا
36-11.

:نیريشنبهللادبعوبا
IL.

:يعيشلاهللاديعويا

- 6/114 - 8 ¢. 1/112 13/1III

1/139.

:يسوفنلاهللاديعويا

7/129.

ةديبعوبا
.ةميركنبملسم:رظنا

:برعلاويا

3/11.

:ينسلايلعوبا

.12/141.16-9ء7ء4/94س5/14
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:يطيارملايلعوبا

4.
:ىمعالارامعۆيا

42/9-2/43-3/55-8/883/117
21»16/1207/121س129/199

4/17.

:نارمعويا

6.

يفوسلاةفيلخنبنامثعدمحمورمعويا

.17ء16ء13ء10ء7/150

:هريمعويا

16/116.

 مناغويا

:مساقلاويا

.دلخمنبديزي:رظنا

:يئاطسرفلامساقلاوبا

13/69.

:يدومقلامساقلاوبا

.11ء16/42/95

:(ةماحلايلاو›)مساقلاويا
12/14.

:دمحمويا

6/149.

:دمحمويا
.نسکام:رظنا

:نالسيودمحمويا
1/13012/202.

:سادرمودا

.6

:يذينطلارصنويا

8/1004128/138.
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:حونويا

ليغنرنبديعس:رظنا

+نوجزووبا
4/7.

يدادسلاداديكنيدلخمديزيويا
:(رامحلابحاص›)يراكتلا

1/34-11/159/30س22/418/13

7-715ء12/366/41-6/63

»7/86-15ء6-4/76-10/83414

116/9012/9118/100

23/108¢6¢1012/109

ب15ء11ء9ء3س6/1101/115

I14»7ء6ء3ء1/16 ¢ 3/117 I1

»2/1205س¢10«10/1184/119

IIL ¢ »193.1/121ء16ء1410

»213/122ء1220IIء94

-2.1/1236-13ء10ء94

1/1243/125¢42620/134

140س9/16-5/13715/139¢20
17/197.

:يتاردسلامهاربانيفسودويا

6/5.

:جيثالا
. 17 4 12/21

:بلغالانيدمحا

. 7/13

:(مامالا)لبٽثحنبدمحا

.3

:ناریخنيدمحا

. II4 5/155



:لىلضلانيسحندكمحا

. 1/9

:سايعلاىياينيجردلانيكمحا

:ناميلسنبدمحا
. 13/11

:(متسرنبنمحرلادبعتنب)یورا
7/30.

:تارفلانيلںدسأ

. 1/103

:ريداني

. 3/56

:يسمادغلاںاردنيلدعامسا

. 75

. 15/108

:يعيشلاليعامسا

. 12 /12r

:يرعشالا
. 9/51 -6

:جرفلانبغيصا

. 12/11

`ىيحيوياجرعألا
11/8.

:يميمتلاملاسنيبلغا

7.

نمحرلادبعنبباهولادبعنبحلفا
:متسرنيا

5/29/40-3/6321/822/83

4/158142/215.6س4/101
4/2172/220.
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Alain = نالا

. Ir /182

:بوبانينتفلخدناتسما

. 8/56

:ناميلسوياليعامسانببويا

.19¢1/16914/178س1/44

-اسألتس

:سيداب
. 7

:ينورابلا
. 6/64 16/2

:يناسرخلامناغوبامناغنبرشب
15/5411/84.

:نرالاريشيلا
4/8.

اغلا

.2ھ/1

:يطسرفلاركييبانبزكي

18/67.

°يركبلا
66/7-5/11-5/208

:يريشقلارشينبجاب
5/2.

:يجاهنصلايريزنبنيکلب
18/13113/143¢20.

:نوزعنبةضايب
. 3

-
:(ةارما)تدرىخات
13/117.



:(ةلحرلابحاص)يناجتلا
.141/77.12ء175-9/76

:يميمتلاميمتنيمامت
.2ھ/وو9

-

:ومحنبرياج
10/56

:ليربچ
3.

:رھوج
15/122.

ح--

:ثراحلا

1/64-12/7712/78.

:يرهفلانمحرلادبعنببيبح
.6/334105/96.

:جاجملا
73.

:نامعتلانيناسح

1820.

:ريزنخيبانبنسحلا
14/131/114.

:يلعوبايفدصلادمحمنينيسحلا

. II [1o

:انيحنپومح
5.
:ناوفصنبةلظنح

.15ء11/2

ةرديح

-خ
:بيبحنبدلاخ

. 2/320

:يتانزلاديمحنيدكاخ
.4ء1/32

:لوفلفنينورزخ
16/10.

:فلخلانيفلخ

3/168.

:حمسلانيفلخ

1/137.

:نینحونبفولخ
18/158.

:يمطافلاقاحسانيليلخ

. 20 / 120

االےس

:ناميلسويافسوييبانيدواد

5/5610/68.

:سابعلاوياديعسنيدمحاينيجردلا

13-4/38-14/4011/4246/
10/55012/6716/153ب9

ب1415/197¢4/163س11/159
13206212¢6/204س8/202

سےل

:ةيتازملاليحار

16/199.

:عييرلا

11/56.

:بيبحنبعيبرلا
.I1ء1/56-6/7.7
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:قىقرلا

ميهاربأ:رظنا

:متاحنبحور
7.

nn ل e

:ءايركز
1/120.

:رفصالانيدادز

11/31.

:بلغالانيميهاريانيللاةدايز

-10ء119/1038/112ء9/100

.¥1ء9/18

ےسلاکس

:بوقعينبملاس
.2ھه/26

:نوئٺحس

IL /I1ء134/103¢8/102ب414

.13/1236/126-10ء9ء7

:يتاردسلا

ليمجنبمصاع:رظنا

:ينامعلاديعسنيناحرس
1234/124.

:يسوفنلاميسونددعس

.61/82ء4/8054

دمحموياسنوييبانبدعس

.151715/99ء2ه13/694

-:

6/0.

:دعس

10/1581/159.

:سنوييپانبديعس
0.

:یسومنبدسانبديعس
12/11.

:يرارطنقلاحونوياليغنزنبديعس
15.12.10ء9ء6ء5ء3145

17¢196/4618/4811/62

14/6414/6541517/6686/

1611/88¢12¢183/109¢10¢

II‘ء153/1105/1299714

ء8ء3ء1/131س12/130س3¢14

ء194ء17218ء16ء3

1I -19ء13¢11/140س¢13¢5

-18ء13ء8ء24«19/1431/144

-2/154ب3/150ب11ء3/14574

5/6.

سابعلايباوبا)ناميلسنبديعس
:(ينيجردلا

. 3/202 6/163

نبا=يناسغلادمحمنيديعس

°دادحلا

. I ھه /2

:حونوبافلخينبديعس
- 11/197 4/180 5/158 10/68

. 200 8

:سنوينيديعس
10/66.

:

. 12/2r

:ريشينيڻنايفس
2/1.

:قاقزلا قاقسلا
.هللاديع:رظنا
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:يتاوللارمعنيمالس

6/81.

:دیعسڻيةمالس
.3/2519/34-I18ء24/16.17

:ةفطقنيةملس

11/81.

:رجاهملايبانبناميلس
6/32.

:قورزنبناميلس
7.0

:عيبرلاوباقورزنبنامیلس
12/874144/8711/94126/

59/1393/180.

ناسحنبمالسلاديعنبناميلس

:ينايسولاللادبعنبا
15/20518/209.

:ءارفملاناميلس

1/103.

عيبرلاوبافلخينبيلعنبناميلس
:(ينيجردلا›)يطقنلا

19/487/5511/562/67¢6«

24/696/8716/148349/

س15/1596/16318/167—5
1/20213/203.

:ينيغلزلاغيبرلاوياىسومنب
.13/66س1ه0

:باطخلايبانيحمسلا

15/8I.

:(ةارما)ةكيس

12/116.
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:(مامالا)يعفاشلا
3-7/102.

:مراصيبانببيبش
2/112

: يخامشلا
- 3/206 9/147 21/51 4/7

12[2I1

۔لکس

:قوزرمقداصلا
.1ھ/8

2/138.

TEDط__]

:دایزنبقراط
8/24.

:يتاردسلاليمجنبمصاع
5-5/33-9/153.

:يخامشلايلعنبرماع
.يخامشلا:رظنا

:يقيرقالاجيدخنيىلعالادبع
IL .16/3125/

باطخلاوياحمسلانيىلعالاديع

:يرفاعملا

75-17/3312/34-6/35-75/
س1/153س417¢14/964/136س5

10/154.



:داوجالايبانيهللادبع
3/13¢10.

:نايامانيهللاديع
12/147›14.

:باحبحلانيهللادبع
16/35/26.

:رييزلانبهللادبع
6/23.

:نامبەجدسنيهللاديع

1/44.
:يوارطنقلاكاكسلا-قاقْزلاللاديع

‘12.11ء97ء2/38-944

34/39911/619/62.

:رکپوياركبنبدمحمنهللادبع
11/1811/1849/185.

:رايجلاديع
. 13/78 12/77 19/64

:بيبحنينمحرلادبع
.3

متسرنبنمحراادبع
-6/35-16/34-06/30ء6/25

7/08.

وبادمحانيدمحمنينمحرلاديع
:غئاصلانيابفرعييطقتلامساقلا

9/10.

:ثااثلانمحرااكع
. 14/122 3/107

:ملاسيبانبمالسلاديع

. 9/56

:باطخلاوياروظنمنبمالسلادع

.3هء76

:ينرفيلادعجلانبكلمادبع
.4
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:يمغدملايراوهلادیزبنيدحاولادیت

14/2.

:بدبحنبثراولادبع
3.

:متسرنيباهولادبع
-11ء9ء2/37-17ء13ء6
4/71-4/55س8/016/54¢21
8-83ء3ء1177/80-1/81

]97-136/85ء84201/84
.II/216س6

:يدهملاهللاديبع
س2/114134س4/11114/113

116/17.

:ثدراايبانيدیبع
7/21.

:يشانحلايبرعاا

8/212

:يرازفلابويانيةشاكع

.16ء15ء13ء9/2

:سايعلانياىلومةمركء

.1715/31‹ء16/4

:هردیح-(بلاطيبانب)يلع

133/955/1061/117

:رحلاويانيصحلانبيلع

6/186.

:ديمحنيياع

. 8/103

.٠يياشلايلع

4.

:نسحلاوبايبازعلانبيلع
.10ء8ء6ء5



:ةيناغنبيلع

1/13/78.
:يطقنلاويافلخينييلع
س130163/955ء4029

II / 197 .14‹12/20115/94

:عفاننيةيقع

. 15 4 8 5/20

:عيمجنپرمع
. 4/0

ف:يدارلاديبعنبرمع

9/6.

:يطفتلاةوزغنيرمع
. 14/201 - 15/4

٠سورمع
.19ء18/4

:سورمع(تخا)

2/181.

:يسورتعلا
7/111.

:مالسلاهيلع یسیع
1/3.

:يدسالانايرنبىسيع
8/98.

:يسويقتلاناميمجسنبىسيع
68.

:سکوصرينبیسیع
1/164.

:(ةارما)ةياغلا

6.

ےساسےک

:حوتف
10/89.

:تافنبفورعملايسوفنلاجرف
6/42.

:يراكنلاديزييبانيلضفلا
.11/1226/12Iس108/1013.4

-_-ق-

هللارمايمئاقلا
. 17/121 I / 108

:يدهملانبمساقلا
س5/1184/119_117/17

10/120

سك

:ةنهاكلا
.10/24.11س19/0

:يريشقلاضايعنبموثلك
5/2.

:

. 17 . 11/116 7/90

سل

:يتاوللامالسنببلول
.2ه/26

:يطملاا

. 8/44

ENDے]م

:رتيالاسغدام

14/14.

*دمحمويانسکام

. 12/205 - 7/72 11/6

4
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*)مامالا(كلام

6/724136/737/102103/
3ھه

:يسايعلا(لکوقتملا

. 7/99

:ىدبعلاليحرلانببوبحملا
17/209.

:ملسوهيلعهندأیلصسكمحم

12/87.

:يرزخلاقاحسانبدمحم

.7

:ثعشالانيدمحم

. 16

:سابعلاويابلغالانبدمحم
5/101

:حلفانيدمحم

س4/553/213س4/47س5/2
6/214.

:قارولارشينبدمحم
2/11.

:يسوفنلملالأديعويارکينبدمحم

ء2/511/1214/64.82/92

4/1557/156159س9/141س2
. 2/210 12/202 3/199 3

. 3/222

:يطقنملالولهينبدمحم
. 4/201

:هللاديعويانسحلانيدمحم
IL /I1I۱

. 10/168 2

:نيردسنيدمحم

. 11/147

:ديعسنفدمحم

. 52

:حلاصنيدمحم

.8ء6

:ركبوبانيکتلبنبناخرطنبدمحم
13/10.

:يطفنملايلعوبانارمعنبدمحم

II.ء125/201.8ء2ء1/94

:يدارملارمعنيدمحم
. 1/114 14/113

ءانيلانيجرفنبدمحم

. 3/105 19 ¢ 8/104

رفعجوبانوريخنبدمحمنبدمحم
:يفراعملا

. 5/114 11/113

:ينارفعزلانسحلاوباقوزرمنبدمحم
12/10

:يكعلالتاقمنيدمحم

.2ھهوو9

نبدمحمنبميهاريانبىيحيڻيدمحم

:فسوب

. 16[2I1

:دیریویادادیکنیدلم

:راردم

13/81

.0

:سادرم

. 8/22 7 10/21

:يميمتلاةديبعوباةميركنيملسم
. 17/54 -5
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:تافننبرهظم

. 15/19

:ڻنايفسيبانيا)ةيواعم

14/0.

:جیدحنبةيواعم
. 17/20

:سيداپنبنعملا
. 1/147

:يمطافملاميمتوياهللانيدلزعملا
11/461/10948-1/110122

-15ء12ء10ء6¢4/127س5

ء2/131س128/1٠414/129415

IL eB2/132-1820ء15«

ء9/13310-14ء10ء498

Ilب12ء5/140ب12413¢18»

ء13/13-1/1445/1651/199

.7

:نالجراهمعم

7.

روصتم
11.

:روصتم

19/121›4/122.

:ملسمويالدعامساڻيروصتم
2/112.

:(يسابعلا)روصنملا
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-82-216/83ء813/401/45

ء7ء6/93س8/567/8912/91

917/9415/9510/97112/
»12»132/117ء32/1166

]205-5ء1/189-8¢4/118س8

37/2066/207.

:نيزون
. 13/149

:سنوت
.8/97121/175/180س18/21

:يجي

. 14/69

:(ةدلب)نیرارزنيٿ
. 6/149 11/5

س263

:نينارزنيت
6/18.

س

:سيداييلاج
.2ھ/7

:عفاننبةبقععماج
9/34-15/136.

ےل-

:دىرجلاةماح,ةماحلا

61/163/6613/83:

ء7ء6127س8/848/1182/126

I1Iء3/1401/15032ب5

14/1806/189.

:ةتافنثرح

4/8.

اےس

:لودیمينيبرد
13/25.

:نىدسمالغلالرد

2/116.

:ىلعملافرد

. 12/16

:ندجرد

IO/I1I 40س1/15ب2/1210/5

س10/57.165/613/116س4

,144س14/11712/1191/127

1410/14711/188¢18—1203

.14ء6ء64/204

°ةديدجلاىلفسلانيجرد
10/53/18891/207.



:شاقد
2/1892/205›4.

:(لايچ)رمد
6/1312/8120/83.

:قشمد

13/10.

:فیسر
. 15/14

۰هداقر

. 4/105 14/104

n ل n

: بالا

- 11/109 ب 9/97 14/89 15/32
15 ء154/134¢2/130س 10/125

. 14/203 6/149

: ريبكلابازلا
. 4/10 - 9

: تارازلا

. [1 ه4 19/75

: ةيغز
. 17/157 17 ء11 4 9/21

: رابجنز
. 9/1

: ةليهز
. 14/4
: هراوز

1/77 - 5/15

: ةغاوز

. 9/98

ےسللاس

:لحاسلا

3/98.47.

:تارمکاظقةحدس

6.

:ةساملجس

11/294/3010/831587/

1417/1162/180.

:دادس

25/413/56ھه5/6

5/16»¢8-6/189.

:ترس

5/81-15/221.

:يراسفس

11/154.

:الس

. 5/22

) ءارحص(ةسمشبةطامس

/48/86118ھ11/5-8/74٠

4.

:نادوسلا

/113- 8/91 6 2/90 9/7 - 3/1

6/197 11/116 14/115 6

. 16/206

.:فوس

2/9210/1107/1475/149-

13/20312/209.

:سوسلا

6/6-12/97.

:(حيرض)ليعامسايديس

15/188.
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:(حيرض)مظعألايديس
12/188.

:(حیرض)دمحمنبيلعيديس
13/188.

:(حيرض)دمحميديس

. 16 / 88

:(حیرض)قوزرميديس
7/8›16.

(حیرض)دوعسميديس

14/188

:(حیرض)ریصنيديس
.2ھه/8

:ةویس
9/1.

سشا
:ماشلا

4/17.

:ةكيبشلا

1/189.

:قرشلا
قرشملا:رظنا

:ةطانرش

88/6.

:ديرجلاطش
1/6.

:ةسرغلاطش
16.

:ايقيرفالامش يقيرفالالامشلا

-12-12/25ء9/43/201/23

/21/5496س1/42س1/2919/34

-16/10618/1239/157د1
. 2/163

:ةسمش

.ةطامس:رظنا

لکهسک

?ةيوارحصلاةقطنملا_ءارحصلا

10/310/322/3313/64-
10/118.

:ةيلقص

. 10/96 13/29

طط

:ةنبط
7.

:سليارط
7-1/8-6/139/217/24-

8/2913/348/35-2/37715/
14/96-2/769/8016/82ب4

-9/99-12ء11/975/987
/27136ء7/117-5/1296/134

4¢167/14010/154—14/206

:سايیتط

. 4/8

:ةجنط

17/31 8/29 7/24 5/22

.2

NDعے]

:ةسايعلا
. 5/10

?قارعلا

س12/10013/242/253/28

5.
:قرعلا

. 6/189
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:طاطف:ركسعلا
. 6/188 . 7/17

م:ةمقلع
= 9 . 11/212

سیاق:نامع
/8I 2/76 - 9/32 2/22 11/21 . 16/84 9/1

.010/1004/134.
//ل۰یوررميديسنيع
:ةرهاقلا.88/16

2/11012/140.
:هراطقندع

:بيزعلادياق.14/12
.5/8.

/ِ:راكنلانيع
:ةطرق.9/116

13/122.

:وقرقلاغ
.6/8ع

٠ةىلىطست:ةناغ

.12.10ء1/0
ء7ء86-4/6ادت

‘4/158/20-٠1117/97/11.سماع

ب6/212/2215/38س16/20.6¢19

]4-2/4557-974/410:ةيادرغغ
73.48/8012/8810/97-98/

124/110¢10/104ب10¢4:زاغرغلا

»5/117س613/116ء5/8.۱2/11254

713/1193/1263/127:.مماطقلااغىئ

3/12814/1348/13714/138يم3/58

4/13913/1409/141148/

`181س3/156س76/149-5/155
.1414/203¢11/199س6ےساس

:ةندف:هةرمعصحف

18/21.5/5-6/76-9/97.
:ميدقلارصقلا:ةناشرف

.10.10ء9/11

:روصقلا:نازف

7/80.6-3/98.

س266



:ةصفق

6/107/201921-12ء7
ء5¢182/222/803/98

.14ء81012/12213/138

:دامحينيةعلذ

15/121.

:نيجردينڀةعلق
/156-13¢1/147س4/141س8/110

.8/1582/159س4

:هدادسةعلق
. 4/116

:ةىنومق

. 17 / 20

:هرارطنقسںارطنق

9/5-5/6+134/816/11—
]15-1516ءII1ء5ء1/12¢4

]40-7ء616-18/334/38

6/548/563/6168س45

س5ء113/80ء0¢115/79

16/112/99¢14¢151/100«

ب13/144س2710/137¢11

7/15-َ12/1499/1506/180«

25/199.

:ىلفسلاںارطنق

10/5.

:ناورىقلا

-13/29س791/1110/15

/33-18ء17ء20/309/3213

15ء14ء1613-8/34ء96

3/75-12/468/57س4/5¢10
-171/98ء5/963/97¢6
3/102¢710-4/103«12-113[

ب12ء14/11911/120-13ء9

»2/12213/126س13ء7/121¢410
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ء6/137س13ء15-8/1275/136

س12/146س5/1354/144219

9/4.

:نوطيق
1/15.

:ةضايبنوطيق
7.

:ةتانزنواطيق
13/116

ےلكےل

:اوکرک
6/90-14/11512/116.

:هزیرک

6/189.

:(ةدلي)ةمونك
11/532/412/86

:هناك

14/121.21.

7م--

:يلام

س2/9112/197-12ء1/90¢9

13/20117/206.

:ناجم

11/119.

هشکارم

16/21.

:كناجرم
11/119.

:جاجدلاىسرم
11/158.



10/158.

بازم
. 14/208 - 7/1

:ةيدهملابعماجلا

16/46.

:ةيقعدجسم

. 12/92 15/64

:ةفوسم

. 626

:قرشلا=

س3/1-2/3-5/23¢13-16/54

-11/83-516/54ء3ء1/7124

ء4/102س5/85س9/84412¢14

II»106/1715/1239/153س5

—10/15741/1807/1987/209.

:رصم

14/011/324/1071/110

-13¢20/1338/143س10/132

5/165.

:ةطامطم طامطم

12/15¢1514/111.

:ىندالابرغملا

. 17/100 17 / 31

:يبرعلابرغملا-يمالسالابرغملا
IL/I4 10/10 1/8 3/3 3/1

ب5.2/23-16/21ب7/169

12/26س17¢9/25س9/2444

-17‹15ء2/31س14/29س8

6-3/394/428/44.19
J51-11ء12/492/50س3/47
/54-18¢16¢1/53س55/52

2013/551/571/58ء16ءد4

ب13/6413/711/759/82

.ء1212/97ء4¢138/96

]101-9ء4¢8»14¢163/99

24/10214/10613/111—113/

س3-14/1222/1234157/132

ء17/1396/140س4/137س3/134
]146-1/144ب192/143¢4815

163/157ء13ء68/15214

176/1974158/1990/209

6/206/214.

. 14 . 12/97 4/22 1/8

:طسوالابرغملا

17/19/3513/9817/100

:ةكم
6/186

:سنوتيةنطولاةيتكملا

12/21013/211.

:ةيولم
.0

:ةليلم

. 15/13

:ةىروصخأا

. 146

:ةيدهملا

[122 -1L1 8¢. 7/121 IIL. 7/120

. 15/146 2

:وئام

16/99.

:(رهث)ندم
10/44.
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:ءارحصلالززن

14/12.

:ةوازفن
12/216

:ةطفن

/12/74104/83/910س6

‘75.41/11ء503ء2ء1

-3/14-13ء11ء2/12س97

70—4/408/416/6س15/21

78/7614/863/9204-

14¢1/955/180س8/93-12/94
2/188¢10¢185/189206/

.14ء6ء5ء1/212س5

:ةسوفن

7/16-6/15س3/126/13¢14

ء8/37135/40ب9/1-8/35
/1/5218/5456س7/44س0
73/57¢9-19/694/71-719/
720/83-10-13/84-9/99

2/100¢510/1098/125329/

-8ء619/1309/1326/134

10/13713/13813/206.

:ةمونك=ةموكن

. 9/203 -7

. 10/212

:طدهأا
4/22

:نالمکينيهراوه

10/1714/153¢15

9—

:غيريداو
4/199.

7/20

:نالجرانالجراو-نالجرو
[II1 10 ¢ 4/110 6/16 - 7/13

-10/1252/1282/130-8ء7

16/1328/134¢1613/140-

/6/1492/154180ب8/148¢9

ء5/200.6-12ء11ء69/199

715/20213/2033/207.

.512/209ء4

:نارهو
7-8/13.

۔-0



بنكلاسرهف
:ايتفلافالتخا

. 13/56 6/49

:(تارفلانبال)ةيدسالا

6/102.

`تاناىدلالوصا

. 22/51

:ليجنالا
. 8/213

:ةاروتلا

8/213

:(يداريلل)تاقدنلارهاوجأا
4/5-10/211.

:فصاولالح

.5
:مئاعدلا

. 9/42

:دیزنبرپاجناوید
. 2/85 12

7(ينيجردلا(ناوىد

5/1638/210.

:(ضْئارفلايف)ناويد

. II

: يناجتلاةلحر

. 5

:باهولاديعنبحلفامامالالئاسر
.3

:(يحامشلل)ريسلا

3/20612/211.

:ردۇخذاتسالاةريس
.6ھ/1و

خئاشملاتاقبطبتاقبطلا
:(ينيجردلل

12/319/4610/556/61-

س3/12411/1597/163س3/6

16/197-8/2074914/208209/

210/2I1س3 I1I12/.

:ةدضايالاةديقعلا

4/0.

:يمناغلا

5/914/56.

:باتكلا=نآرقلا

19¢15/116س6/544/65س2/51

ب8¢5/213ب6/204س14/157

.5ء23

°فارشالاباتك

.9
:ريسفتلاباتك

. 1/55

:قدقرلاباتك
. 6/116

:ةمئالارايخاوريسلاباتک

1/209.

:تالاهجلاحرشبانك

.5

:فاصتالاولدعلاباتك

55.

ةيازعملاباتك
. 7/6

:ةمخاافشك
;/122 7;99 | 12/72 19 ¢ 12/3

. 3/124 3
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19/120.15/546/71.

:ينالجرولاحلاصيباةيصو:(مئاغنبا)ةنودم
6/164۱11/8403/18I-18ء15/54416
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فالتخالالئاسم

:عامجالا

54.

. 6/58 11/44

:دايعلالاعفا

53-6/52.

:بولقلالاعفا

53.0

:ةيمتسرلاةمامالا,ةمامالا
.6-874/106-53/79ء19

:ركنلانعيهنلاوفورعملابرمالا
.10/1542/187ب3/2

:رجلا

. 11/44

:نآرقلاقلخح
-1L6ء5/426/50-3/10344

.7/214س4/213س3/06

:هللاةدّؤر
.23/106¢1/103س7/0

:تافصلا

3/106.

:يمالسالاهقفلاءيضايالاهقفلا

-12/57-12ء232/54-97
196513/71.

°ردقلا

4/52-5/44-9ء8ء83

:ساىقلا

. 5/54

:بسكلا

. 6/52 - 8/46 - 8/42

:مالكلا

. 1/23

:نيىتلزنملانىيةلزنملا

2220/511/52.

:دعولا

3/421/51.

:نىقىلا

35-4/78.



مايإلاوكراعملاوتاروتثلا

°يذينطلارصنيباةروث

8/138

:يراكنملاديزييباةروث
18/10012/101ب6/75س1/34

6/011512520/1349/136

.20ء15/19

. 2/138

:ةيرفصلاةروثلا

8/2.

:يرغدملاةرسيمةروث
15/91/32.

:ةموجفروةروث
.4/96س1/34

:ةيبهولاةروث
6/199.

:تنیسکتينبةنتف

7/19.

:ةمونكةنتف

7-9/203.

:فارشالاةكرعم

3/2.

:مانصالاةوزغ-مانصالاةكرعم

.219/32ھه/9

:ياغايةكرعم

II 16/131ب17ء8/130125/

18/1348/1404/15010/180.

ويسةكرعم
4/2.

:نيفصةكرعم
10/13.

:ترقلاةكرعم

32/16.

:لمجلاموي
10/131.

:ںادلاموب

10/31.
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ثادحالاةمانزر

اینمزابیترتةبترم

ٹثدحلا

مورلاوربربلالاتقلةنهاكلاينياةدايق

جراوخللجاجحلاةيراحم

ملسمنبديزيلتقم
(ةنس49)ةيربربلاتاراوثملاةرتف

يرغدملاةرسيمةروث

(ةنس40)ةرقيباةلودةدم

فارشالاةكرعم

ةجنطىلاسلبارطنمةيرفصلاراشتنا

رجاهملايبانبالتقمووبسةكرعم

ةيقيرفاىلعناوفصنبةلظنحةيالو

بيبحنبنمحرلادبعةيالوهدمه

بيبحنبنمحرلادبعلتقم

ناوريقللةوازفنةليبقديدهت
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خیرات

693/74

697 / 78

739/122

/ 171-12

787-9

740/122

/ 162-122

780-0

739/122

739/122

743/124

741 / 124
742/125

/ 137-7

754-4

755/138

757] 140 

ةحفصلا
رطسلاو

I11 /24

7/23

5/26

13/26

15/29

3/30

3/32

10/96

8/29

6/32

12/32

]1ھ6

8/33

10/15

 

 

 



 

(هنس226)راردمةلودهم

ةيقيرفايفنييرهفلامكحءاهتنا
ناوريقللةموجفروةليبقلالتحا

ءالجاوةيرفصلاىلعةيضابالاراصتنا
ناوريقلانعةموجفرو

ناوريقلاىلعمتسرنبنمحرلادبعنييعت
(ةنس150)متسرينبةلودةدم

جراوخلالاتقلثعشالانبدمحمهيجىد

ةيقيرفاىلايميمتلاملاسنببلغالامودق

ناوريقلا

نيبمتسرلافرطنمرارطنقلالتحا

ةيضاياةيالولةمصاعرنارلطنق

ةيمتسرلاةلودللةعباتةيضاباةمصاعرارطنق

متسرنبباهولادبعلمتاحنبحورةعداوم

(هنس20)متسرنبباهولادبعةمامآةدم

بحاصنمةندهلامتسرنبباهوملادبعبلط
ناوريقلا

ةيمتسرلاةلودللةيلاغالاةنداهم

يضابالارصننب.حلاصةروثلشف
قرشمللتارفلانب.دساجورخ

ةيقيرفاىلعمتاحنبحورنبلضفلاةيالو
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/ 366-140

976-757
757] 140

757/ 140

7357/140

758/141

/ 296-144

909-761

761 / 144

756/ 148

768/131

/208-8

871-3

823/168

(208-8

871-3

787/171

/ 190-171

805-7

787/171 `

787/ 171

787[171

788/172

793/177 

5/30

10/33

6/96

3/136

6/137

16/ 34

11/30

13/96

1/97

3/97

6/12

3/61

11/137

3ھ6

2/81 



برغملاوةيقيرفاىلعبلغالانبميهاربأاةيالو
ءاضقلاوبلغالانباميهارباراصح

ةيقيرفأىلعيبلغالاللاةدايزةيالو
(هنس22)بلغالانبهللاةدايزمكحةدم

نوٺحسنمليعامسانبنسحلايباعامس

يبلغالاهللاةدايزةافو

سليارطوترهاتنيبةلصلانوعطقيةبلاغالا

سليارطوترهاتنيبةلصملانوعطقيةيلاغالا

هنسدعبهخيراترمعنبامالسنبابتک

ليعامسانبنسحلايباةافو

یتنسنیبدادیکنبدلخمديزييباةدالو

دأدیکنبدلخم.دیزی.يياالو

ایحلازامسنويديزييبانبديعس

نسحملانبدمحمهللادبعيباةافو

ىلعاهرايهناوترهاتىلعةعيشلاموجه
مهیدیا

ةيقيرفاىلعيمصيشلاهللاديعيبا0

بو

ةيليطسقىلايعيشلاللادبعيبالوصو

ديرجلاىلعيعيشلاهللادبعيباليخموجه
جحلاىلاىراكنلاديزييباجورخ-

سويقتىلايراكنلاديزييباعوجر

ىلوالاديزييباةروث
ةسبتىلعهؤاليتساوديزييباةروثعالدنا

ةناجرموةناجمو

س2716

80I /185

8o /185

816 / 201

/ 223-1

837-6

832/217

337/223

833/224

838/224

873/260

878/263

/272-7

885-0

883/270

896 / 283

907 / 294

9o9/ 296

ومو/2و6

909/296

908 / 296
922 / 30

928 / 316

938/326

943/332

4/99

13/137

3ھه

10/138

IL /II

3ھه/0

6/98

14/138

206]7

14/11

12/115

14/113

6/40

4/11

5/31

14/111

1/112

2/139

6/117

8/117

2/08

10/119



هيلعهؤالتساوديرجلاىلعديزييباموجه
ركسعمازهناوسنوتىلامئاقلاركسعلوخد

ديزييبا

اهلهلوخدوةنابيكةعلقلروصتملاراصح

يراکنلاديزييباتوم

ديزييبانبلضفلالتقموةميزه

ةيقيرفايفميمتيبامكح

ةيعيشلاةلودلادضةيضاباةيناثةروثمايق

تافلزنبیلغیرزخةافو

ةيروصنملاىلايديبعلاروصنملالوصو
ناوريقلابىلعملابردةعيشىلعءاضقلا

نيجرديٽبةعلقبيرخت
ندجردينيةعلقبنييياهولاىلعءاضقلا

نيجردينبةعلقبنييباهولاىلعءاضقلا

رکبنبدمحمهللاديعيباةافو

ةيليطسقبهنتحاير
ةيقيرفالبرعلاماستقا

فلخينبيلعنبناميلسعيبرلايباةافو

غئاصلانبالمساقلايباةزاجا

فلخينبا

ةيضابالافرطنمينسلايلعيبالتقم

نالجروىلاينيجردلاسابعلايباباهذ
سردلل

رزوتىلاهتدوع
ينامهدلابوقفعيفسوييباةافو
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7/207
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س/ص

9/5
4/11

3/12

19/13
3/14
6/14

6/24

15/31
6/38

14/38

6/46

10/46

17/54
8/56

7/60

765
3/73

18/89
16 /94

17/94
2/107

7 [114
2/130

4/136
11/136

5/74 

ا:رارطنق

887/294

رهي
دادک

1048 / 410

(حرطي6رطس)
اسب ماسب
ةمكرع
ناذآلا

يدارف
حونابا
يبااذهف

ةذيمالت
نتفلخيناتسما
ماعطمكللحا
اولاق
اولاق
قرطنلا

دحأ

خئاشمناک

يضبالا
ناذآلا

(نالجرا)و
»يرفصل

ةيضابالاةعيشلا
ةرظامنلا
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باوصلا

ںارطتق

9o7/ 294

رهظي
دأدیک

410/1018

...مساپ
ةمركع

.ناذالا

یدارف
حونوبا
ويااذهف
ةذمالت

نتفلخيوناتسما

لاق
اولاقو
قطنملا
تاموشملادالوأ
ادحا

خئاشمنمناک

يضابالا

ناذالا

(نالجراو)و
ييرف

ةضابالاوةعيشلا
ةرظانملا
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3/162

3/162
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3/163
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3/168
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5/184
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1/188

2/189

3/204
13/206

8/ 207

II /207

12/207

20/207

10/2II

2/219

3/221

8/22r 

يذلا

اهبرتغي
اهنيتملتايلاعلا

رشنلا

تیيثا

(13رطسيغتعضو)()

ٹثرتکا
اذغ

دجام

ةلئاعوهو
بلطي
ءايركزيباخيشلا

ايفنمو
ةردقلا
رهارجلا
تزقو
نيملسلا
نالقلعفيولعقينالفو
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باوصلا

مالكلا

ءاطعا

ةعجارملا:و
یفالت
تلازام

اھنم3ھووص

لوتمللاق

ةلئاعنموهو
بلطب

ايفتنمو
ةودقلا

رهاوجلا
تزفو
نيملسملا

 نالفلعفيولعفينالفو



سرهفلا
1ةمدقم

لوالالصفلا

6يضابالابرستلاو.ديرجلادالب

9ورزوت

10ةلطقت

12رارطنق

13ديرجلاعقومةيمها

16ربريللةيبسنلاةرجشلا

0.00020..ىلوالاةيمالسالاروصعلايفبرعلانمديرجلابرقتسانم

23ايقيرفالامشىلااوبرستنيذلاجراوخلا

28برغملايفةيجراخلاةكرحلاروهظبابسا

يناثلالصفلا

29ايقيرفالامشبةيضابالاوةيرفصلا

38,eديرجلابتضرقناوتثعبناةفرطتمةيضاباةقرف

40بهاذملاولئابقلابسحديرجلابةيضابالا

42ايقيرفالامشبةيضابالاوةلزتعملانيبةلصلا

48ةيضابيالاقالغا

ةيضابالابهذموةلزتعملابهذمنيبةلصلا

50يمالسالابرغملابنيميقملا

53يمالسالابرغملاوديرجلابةيهقفلاعورفلا

57.eيمالسالابرغملابةيضابالاىدلةيملعلاةكرحلاراهدزا

58يمالسالابرغملابيضابالاهقفلاحمالم
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61ديرجلاةقطنمبياضابالاهقفلا

63يرارطنقلارصتنيثافنبهذم

TLايتفلايفقرشلابةلصلا

T2eقرفلااوبهاذملانممهريغيفنييضابالليار

5sseيمالسالابرغلملاةيضابيايفةنسلالهايارنم

ثلاثملالصفلا

1Weةضهانملاىوقلانممهفقوموديرجلابةيضابيالا

81[eمتسرنبباهولاديعةمامأاتقوةالوللةمئاق

86ديرجلاةقطنمبةيبهولابراكنلاتاقالع

90يلاموةناغبديرجلاةيضايااةلص

93لهايوبرعلابربربلاديرجلاةيضاباةقالع

96ةالولابديرجلاجراوخهلص

99ةييلغالاةلودلابديرجلاجراوخةلص

102ةيبلغالاةلودلادهعيفجراوخلاوةنسلالهانيبيدئاقعلابراقتلا

104ةيلاغالاةاضقلديرجلالهاءادع

106ةيمطافماةلودلانمديرجلابةيضايالافقوم

108EESىلوالاةروثلا

109ةيناثلاةروتثلا

111[ةيعيشلاةوعدلانمةيضابالافقوم

113ايقيرفايةعيشلاىلعمقنيام

115دادیکنب.دلخمدیزی.يباةروث

115eeهاتایح

117essoooeosرزوتبهنجس

119ةروشلاعالدنا

123ديزييباةروثنمجراوخلاىنجاذام
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eةزعيشلاةئودلاىلعديرجلابةيناثلاةيضابالاةروثلا

Eeينايسولادلخمنبديزيمساقلاويا

امساقلايبالراثلاةلواجم
Eeةرهاقلاىلارزخيباةلقن

اةيناثلاةروثلاهذهنمصلختسيام

اديرجللاةقطنمبةيضابالافعضجردت

اةيجاهنصلاةلودلابديرجلاةيضاباةقالع_

TISتاقالعلانسح

TREجراوخلاىلعءاضقللديهمتلا
Eنيجردينبةعلقبيرخت

ةيكلاملابةيبهولاتاقالع

TSSديرجلاةماحبةيضايالافعض

عبارلالصفلا

(ةيعامتجالاوةيفاقثلاةايحلا)ديرجلابيضابالاعمتجملا

اديرجلاةقلطنمبةيضابالاعئابط
EESكيزْجألاةقطنمبةيضابالاىدلبدالا

ROXريربلاةغلينيودتلا

تةيريربلادةباتكلانمجذومتا

ا(رٹنلا).دیرجلابةيضابالابدانمجذامن

اةيئابلاةديصقلا

اديرجلاةقظنفبةيضابالاذلةقلحلاةريسوميلعتلا

ا
اداعيملاوعمجملاوعمتجملا

اةطفنةحاوبتلازامةيربريءامسا
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125

126

129

132

134

136

143

144

146

147

149

150

152

157

158

161

163

170

165

179

185

186

188



190.eه3نرقلايفةيقرشلاوىطسولاربربلاتاهج(1

روصعلايفسنوتيةيضابالاتاعومجملليفارغجلاعيزوتلا2
191ىطسولا

192ھهسماخلانرقلاىلايبرعلاحتفلانم(ةيسنوتنا)ايقيرغا(3
193ديرجلابةيريربلالئايقلا(4

194مهارقوةيضابالاعقاوموديرجلا(3

195ةطفنبةيضابالاعقاوم(6

196ةميدقملاىرقلا.يفنويضابالا:ةطفن(7

سماخلالصنفلا

197ديرجلاةقطنمبةيضاباتايصخشلمجارت

198يتازملافلخينبديعسحونیبا

201يراجيمتلايسوفنلافلخينبفلخي

202فلخينبيلعنبناميلسعيبرلاويا

903يتازملادمحانبنومدم

204ينايسولادمحانبفسوي

905نامیمجشنيفسوي

905eيتازملالالمنبميهارباريصبلاليعامساوبا

905eينايسولاناسحنبمالسلادبعنبناميلسعيبرلاوبا

206رمعنيمالسنبا

906دمحاسابعماوباينيجردلا

207تاقيطلاباتك

212ةطفنيينيجردلاسابعلايباحيرض

197ىقسحالسملا

213eنارقلاقلخةلاسميفحلقانبدمحمةمامالاةلاسر
214ثافنناشيفباهولادبعنبحلقامامالالئاسر(2

222ركبنبدمحمهللادبعوباهبتزاممةقلحلاةريسنمعملركذ(3
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ةمالسوبرادتاسسؤمبباتكلااذهعبطمت

1976توارهشيفرشنلاوةعابطلل

1396مظعملاناضمررهشلقفاوملا




