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N
O
N

1

ە

ە

0

۱ 0
0

(
O
O

0
7
0
7

n

الل

da

A
A
A
I

IT


ل
ل
د

1

ةيناثلاةعبطلا

م۹۹۸٠-ه۸٨

DN
S
N
S
7
7

n
7

1
0
0

 
 WE

۳IIDISTILLATIONTTTTTTOTTOOLLI

 



لوألالصفلا   
ىبرعلاجيلخلاىفىضابإلابفذملاراشتتالماوع

.ىبرعلاجيلخلاةرضاح-ةرصبلاىفةقرفةاشن:ألو
¢ةيضايإلاةقرفللىقيقحلاسسؤملا»ىنامعلاديزنبرباج

دیزنبریاججهنىلعریسيةديبعوبأ

ةديبعابأفلخيبيبحنبعيبرلا

.يضابإلاركفلاءمدابمعمىبرعلاجيلخلالهأ:ًايناث
جيلخلاةقطنمىفنيترشتنملادزألاوميمتىتليبقلةيضابإلاداورءامتنا-١

.ةرصبلاوىبرعلا

علخبمهتبلاطمو.ةمامإلاىف«ةيشرقلا»طرشةيضابإلاةمامإلاضفر-١
.ةماماللىرخألاطورشلانمطرشىأدقفنإمامإلا

ةحاصفولدجلاىفةعاربلاوةرظانملاةوقبىبرعلاجيلخلالهأباجعإ-۳
.ةيضابالادنعناسللا

.ةيضابإلاءاهقفدنعنيدتلاةدشودهزلا-٤

.مهلمهدلبءانبأريغمكحنعىبرعلاجيلخلالهأاضرمدع-٥
.ةروثللمئادلامهدادعتساو

ىفءافلخلاىلعجورخلاعفاودوبابسأبريثأتلاىفةيضابإلاكارتشا-١
.دادغبوقشمد

لئابقلاكلتدارفأةيبلاغظافتحاو.ىبرعلاجيلخلالئايقةلزع-۷

.ةيودبلاعئابطلاب

ةعاجشلاوةسامحلاوعافدنالاىفىبرعلاجيلخلاقطانمناكسعابط-۸
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.فرطتلادحىلإةالاغملاو.روهتلادحىلإ

ةلودللةيزكرملاةطلسلانعهدعبو.ىبرعلاجيلخللىفارغجلافرطتلا۹

.ةيمالساإلا

يناثلالصفلا

نامعىفاهتلودوىبرعلاجيلخلاىفةيضابإلاةمامإلامايق
عبارلاوثلاثلانينرقلاىف

ىبرعلاحيلخلاىفةيضابإللىسايسلانايكلاتامدقم:ًالوأ
.ةينيدلاةيقتلاًادبمرارقإ-١

.ةوسقلاومسحلاىلإءاجتلالا-٢

.ىروثلاميظتتلا-۳

ةيرسلاسلاجملاءاشنإ

.ةماعلاسلاجملا-أ

.خياشملاسلاجمب

ملعلاةلمحسلاجم-ج

ةيضابإلالامتيب-٤

ةيضابإلافينصت-0

روهظلاعمتجم-أ

عافدلاعمتجمب

ةارشلاعمتجم-ج

ىفاهتلودوىبرعلاجيلخلاىفةيضابإإلاروفظلاةمامإ:ايناث
نييرجهلاعبارلاوثلاثلانينرقلاىفنامع

:نامعىلإةرصبلانمىيرعلاجيلخلاىفةيضابإلاةدايقلاقتنا-١

.نامعىفةيضابإلاروهظلاةمامإ»مايقأ

.ىوزنةنيدمىلإةيضابإلاةمامإلاةمصاعلاقتنا-ب
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عوضوللا

نامعیفةيضابإلاةلودراهدزا-۲

.ةارشلاةمئأ-أ

.ايجراخوًايلخادةلودلانيمأتب|
نامعىفةيضايإلاةلودلالحمضا-۳

.نامعىفىضابإلامكحلاةمزأ-

نوفعضتسلماةمئألاب

.عافدلاةمئأج|

ثكلاثلالصفلا

ىبرعلاجيلخلاةايحىفةيضابإلارثا
ةيداصتقالاوةيعامنجالاوةيقاقنلاوةيركفلا

جيلخلاىفةيفاقثلاوةيركفلاةايحلاىلعةيضابإإلارثأ:الوأ
 

۳.ىبرعلا

۱.۳|.اهتارايتوةيضابإللةيركفلاعبانملا-أ

4.اهتارابتوةيضاباللةيفاقثلاعبانملا-ب
۱۷.ىبوعلاجيلخلاىفةيعامتجالاةايحلاىلعةيضابإلارثا:ًايناث
۲۷.ىبوعلاحيلخلاىفةيداصتقالاةايحلاىلعةضابإلارثأ:أتلات

عبارلالصفلا
نامعىفةيضابإلاةمامإللةيجراخلاتاقالعلا ۱۳۲كىيرجهلاعبارلاوثلانلاننرقلاىف     

١٤۱۳ةمدقم

۱۳۸.ةيسابعلاةلودلاعمنامعةيضابالةيجراخلاتاقالعلا:ألوأ

9.مهلةرصاعملاةيعالسلا
  3.رصمعمىبرعلاجيلخلاةيضابإتاقالع-
 



 

  
 

.ىيرعلابرغملاةيضابإبىبرعلاجيلخلاةيضابإتاقالع-

.نيصلاعمىبرعلاجيلخلاةيضابإتاقالع-

.دنهلاعمىبرعلاجيلخلاةيضابإتاقالع-

.ايسينودنأعمىبرعلاجيلخلاةيضابإتاقالع-

.ويالملارزجعمىبرعلاجيلخلاةيضابإتاقالع-

.ناليسعمىبرعلاجيلخلاةيضاباتاقالع-

.فيداكلاوفيدلاملارزجعمىيرعلاجيلخلاةيضايإتاقالع-

.نيرحبلاعمنامعةيضابإتاقالع-

.ايقيرفأقرشعمىبرعلاجيلخلاةيضايإتاقالع-
:ةماخلا

(۱)مقرقحلم

(۲)مقرقحلم

(۳)مقرقحلم

(٢)مقرقحلم

:طئارخلا(۵)مقرقحلم

عجارملاورداصملاتبث
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ميحرلانمحرلاهللامسب
ةمدقم

قلخاديسو.نيلسرملافرشأىلعمالسلاوةالصلاو.نيلاعلابرهللدمحا
دعبو‹ىداهلادمحماندیس‹نعمجأ

مالسإلالظىفىسايسلاوىراضحاهنيوكتىفىبرعلا.جيلخلاطبتري

لوبقةجيتنةرصبلابتأشنىتلا«ىربكلاةيمالسإلاقرفلاىدحإىهو»ةيضابإلاب

(نيفصةكرعمدعبنايفسىبأنبةيواعمنيبوهنيبميكحتلابلاطىبأنبىلع

.(م۱۵۷/ه۷۳دنس

ىلعاهمامتهازكرتوةيضابإالابهذمراشتناةديدعلاتاساردلاتلوانتدقو

نمةيضابإلانعًاثيدحوًايدقتافلؤلاتددعتامكىمالسإلابرغماىفهطاشن

.ىبرعلاجيلخايفءاوس.ةرجهللىناثلاولوألانينرقلاىفاهراشتناواهتأشنثيح
دعبةيضابإلانعثيدحاىلإتاساردلاكلتقرطتتملوبرغملاىفوأ
وهو.ةقرفتملااياضقلاضعبةجلاعمىفوأ.اردانالإةرجهللىناثلاولوألانينرقلا

ىلإةجاحبنييرجهلاعبارلاوثلاثلانينرقلاىفةيضابإلاخيراتلعجىذلارمألا

ننرقلاىفهلاعمترولبتىذلااهطاشنوةقرفلاهذهبناوجلوانتتءةيملعةسارد

اهرارمتسالًاضرأواهلًارقمىبرعلاجيلخلانمتذختأو.ةرجهللعبارلاوثلاثلا
.اهنايكو



(ز)ةمدقلا

كلذل-ةرجهللعبارلاوثلاثلانينرقلاىفةيضابالاةايحنمةرتفلاهذهتناكو

.یتساردعوضوم-

تيرجهلاعبارلاوثلاثلانينرقلالالخةيضابالاةساردلىرايتخإةيمهأنمدازو
ناكسنيبحضاوىوضعطابتراماقهنأ٠-ةلاسرلااهجلاعتىتلاةرتفلاىهو-

ناكسنيباهلاعمتأدبىتلاةلصلارصاوأهيفتمعدتةيضابإلاوىبرعلاجيلخلا
تناكدقف.ةرجهللىناثلاولوألانينرقلادادتماىلع.ةيضابالاوىبرعلاجيلخلا

تزيقو.«ةيضاباللنامتكلاةمامإ»زكرمىلوألاةينمزلاةلحرملاكلتىفةرصبلا

تاجمثنمو.ىبرعلاجيلخانمنامعءانبأنمةرصبلاىفةيضابإلاداورمايقب
هلحرمىفةيضاباللةساردةرجهللعبارلاوثلاثلانينرقلاىفةيضاباللةلاسرلاةجاعم

.ضيفتسمالماكتملاثحبلابتاساردلاهلوانتتملاموهو٠«روهظلاةمامإ»

تاروطتوًاثادحأةرجهللعبارلاوثلاثلانينرقلالالخةيضابإلاةكرحتدهشو

.ةرجهللعبارلاوثلاثلانيينرقلاىفىنمزلااهلاجموةلاسرلاعوضوبمامتهإلاتلعج
:يليامىربكلاتاروطتلاوثادحألاكلتنمو

.ىرجهلاثلاثلانرقلاىفالإمدختسيملورهظيملةيضابإلاحلطصمنأ-أ
نوقلطياوناكنأدعبمهيلعةلالدحلطصلااذهمادختسامهسفنأةيضابإلالبقدقو

مهؤادعامهيلعقلطأنيحىلع.«نيملسملاةعامج»و«ةارشلا»مسامهسفنأىلعمه

قالطناةطقنىرجهلاثلاثلانرقلاىفةيضابإلاحلطصمعویشناكو.«ةدعقلا»مسا

.ةيجراخامهتاقالعىفلب.بسحفىبرعلاجيلخاىفتسيلةقرفلاهذهةايحىف

ىرجهلاثلاثلانرقلاذنمةيضابالاةايحىفًاضيأتاروطتلاكلتتلفحوب

نرقلاىفةرصبلانمةيضابإلازكرملاقتنااهنمو.اهنايكواهطاشنىفةماهثادحأب
ةيضابالاةوعدللنمآريغاًناكمتحبصأةرصبلانأكلذ.نامعىلاىرجهلاثلاثلا



)حح(ةمدقلا

ةروثو')طزلاةروثىفتلثقةقحالتمراطخأنمةنيدملاكلتهلتضرعتامببسب

.ةطمارقلاةكرحًاريخأو٠"١جنزلا

ىفتعقوىتلاتاروطتلاوثادحألاىفمهستنأةيضابإلاتعاطتساج

ةمامإ»لظىفعباتتنأونامعىفديدجااهزكرمنمةرجهللعبارلاوثلاثلانينرقلا

لازامىذلانايكلاوهو؛ىمالسإلاملاعلاىفاهنايكتابثإوقالطنالا«روهظلا
نمتلازدقةيمتسرلاةلودلاتناكثيح.ىبرعلاجيلخاهدهمىف.مويلاىلإًامئاق

.ىرجهلاثلاثلانرقلارخاوأىفبرغمادالب

ليلحتلاوءاصقتسالاوةساردلابولسأعابتاىلعثحبلاجهنمراسدقلو
عونتواهتاهاجتافلتخمباهيلعروثعلامتىتلاعجارملاورداصلالكلةنراقلاو

ةلدألابةديؤمجئاتنلاتفثوو.بصعتلاوىوهلانعةديعبةيملعحورباهبهاذم

نمثحبلااذهىفءاجامملعلالهأكرادتينأىفًالمأ.ىدهجردقديناسألاو

.عافتناريخهبعافتناللثحبلااذهلًاريوطتو.قحللًاقاقحإًاطخوأصقن

.ًالوأةيضابالانعةيخيراتلاةداملاةردنىفتلثمتف؛ثحبلاتابوعصامأ

ىلعدامتعالاناكاذل.ًايناثةيضابإلاةكرحلانعةيسايسلارداصملاةردنو

ىفقثودقاهنمريثكلانأظحانسحو.ةيضابإلابانكاهفلأىتلاتاطوطخلا
نعةبولطملاتامولعملاىلعلوصحلالهسياممةرصاعماانمايأىفةثيدحبتك

تايلوحانعًالضفاذه.ةرجهللعبارلاوثلاثلانينرقلاىفاهطاشنوةيضابإلاةوعدلا

نيبعازنلاىضوفتزهتنا.ءةيسابعلاةفالخلازكرمتددهةيدنهرصانعنمتثدحةنتفىهو()

.(٠٠/۲0۷ىربطلا)نومأملاركسعاومزهومهداليباولقتساوةنتفبتماقونومأملاونيمألا
مهلفتساوةرصبلاىفنوشيعياوناكنيذلاجنزللبسنتىهو.ةقراملاتاكرحلانمجنزلاةكرح(۲)

ىلعةرطيسلاىفمهعامطاقيقحتىلإاهبيمريناكةكرحىف(جنزلابحاص)دمحمنبىلع
ىمالسإلاخيراتءنسحميهاربإنسح:رظنا)ىبرعلاجيلخلاىلعةرطيسلاوةفوكلاوةرصبلا
.(٢۲0ص؛ىنيدلاوىسايسلا



(ط)ةمدقلا

.ةساردلابًاضيأةرتفلاكلتتلوانتىتلا(ماعلاخيراټلابتك)

ةأشنلوحءارآلافالتخاورظنلاتاهجونيابتثحبلاتايوعصنمدازو

هتافلؤمرظنةهجوىأرلكلناكثيح.ةيرهوجةقيرطبةيضابإلاءىدابموبهذمو
ميلسلادقنلااهدقنو.ةيفاوةسارداهتساردلتقولانمًاديزمتبلطتىتلا.هديناسأو

.ةقيقحلللوصولاليبسىفتاتابثإلاوديناسألاىلعمئاقلاءانبلا

صالختساو.ةيلصألارداصملاىلع-ةلاسرلاهذهىف-ثحبلادمتعادقو

ليلحتلاوةشقانملاءوضىفكلذوةساردلابناوجحضوتىتلاةيملعلاةداملا

.ةنراقماو

اهنمو.طوطخملااهنمةددعتموةريثكثحبلااهنمدافأىتلارداصلاو

:ىلیاماهمهأنموا

«ةمألارابخألعماجلاةمغلافشكر»ةطوطخمدجنةطوطخمارداصملانم

ةيتكبطوطخموهوء(ء۱۸/۲نرقلاىفشاع)یوکزألاديعسنبناحرسل

دروأطوطخمااذهو.0۱مقربىديعسوبلادوعسنبدمحأنبدمحمديسلاىلاعم

كلذريغو«روهظلاةمئأ»ريسوةيضابالاةأشنلوانتف.ةيضابإلانعةماهرابخأ

نمًاريثكثحبلادافتسادقو.ةيضابإلارداصممهأنمطوطخلااذهربتعيو
ةصاخةيمهأاهلتناكىتلاوطوطخلااذهبحاصاهدروأىتلاتامولعماورابخألا

سسألاةسارددنعوءةيضابإلاةأشنةيادبنعثيدحادنعًاصوصخ.ثحبلااذهىف

ىفاهطاشننعًالضفدعباميفةلقتسمةقرفكةيضابإلااهيلعتماقىتلاءىدابلاو

 



.(ك)ةمدقلا

.دقيقحت.لوهجمفلول«نامعلهأخيرات»باتك:ةيساسألارداصمانمو

نمثحبلادافأدقو.(ء١۱۹۸طقسم.ةفاقثلاةرازو)روشاعحاتفلادبعديعس

حرشواهيفمالسإلالوخدذنمنامعخيراتلوانتهنإثيحةريبكةدافإباتكلااذه

ىضابإلامكحاةرتفءانثأًاصوصخنامعخيراتصختىتلاثادحألانمريثكلا

.نامعل

یبعابتأنعءاثعولاةلازإ»باتكاهنمعجارمىلعكلذكثحبلادمتعاو

ًاضيأوهو.(ء۱۹۸۲طقسم)ىبايسلاسماشنبدومحنبملاسهفلْؤل«ءاثعشلا

ىضايرلادهعملاتاقلط»باتكفلؤموهكلذكو«خيراتلاربعنامع»باتكبحاص

باتكًاصوصخبتكلاهذهنمثحبلادافتسادقو.«ىضابالابهذاتاقلحىف

.ةيضابإلاةقرفةأشنىلعءوضلاىقليىذلا.ءاثعشلاىبأعابتأنعءاثعولاةلازإ

ىضابإلابهذافقومحضويو.مهريسوةيضابإلاداورنعةميقتامولعملوانتيو

.ىرخألابهاذماةيقبنم

ةسرادألاةلودمايق»:باتكاهنمةثيدحعجارمىلعًاضيأثحبلادمتعاو
روتكدلاذاتسألل«ىرجهلاثلاثلانرقلافصتنمىتحاهروطتواهمايق:برغلاب

نإثيحةيجراخاتاقالعلالصفهلوانتءانثأباتكلااذهنمثحبلادافأامك

ىلإةفاضإاذه.ديلقتلابةريدج.ةديدجةقيرطهيفعبتأروكذملاباتكلافلؤم

.ةلقتسمالودلاءاشنإىفمهقيرطوةيضابإلاداورنعةضيفتسماتامولعلا

ةديسةروتكدلل«مالسإلارجفىفنامع»باتكنمًاضيأثحبلادافتساو
باتكلااذهلوانتيو(نامعةنطلسء۱۹۸۹ةثلاثلاةعبطلا)فشاكلاليعامسإ

ءاملعءارآوراكفأكلذكو.ةيضابإلاداورريسةساردوىضابإلاةقفلاةأشنةيادب



(ل)ةمدقلا

نامعىفةيناثلاةيضابإلاةلودلاطوقسىلإتلصلامامإلالزعدعبنامعةيضابإ

.(م۹۳/۲۸۸ىرجهلاثلاثلانرقلاىفةيسابعلاشويجاىديأىلع

.ةيضابالاةأشنىفًاصوصخةمهمبناوجىفةلاسرلاباتكلااذهدافأدقو

(ىرجهلاثلاثلانرقلا)ھ٠۲۸ةنسمهقارتفادعبةيضابإلاءاملعءارآوراكفأو

بزحوأةقرفو«ىوزن»بزحوأةقرفامهوىأرلاىفنافلتخت٠نيتقرفروهظو
.«قاقسرلا»

ضوعروتكدلل«ةيضابالاةكرحلاةاشن»باتكىلعًاضيأثحبلادمتعاو

روطوةيضابإللةيخيراتلالوصألاعجرملااذهلوانتيو.ندرألا)تافيلخ

تاورطخلااهيفنيبهصلختسمةساردباهنيبواهحرشدقو.اهتاياديوةوعدلانامتك

ةلحرمىفاهروطتومهتوعدىلعةظفاحملاليبسىفةيضابإلاداوراهعبتاىتلا

.مهرمأحضفيالىتحةددشماتاءارجإلاوةينيدلاةيقتلاءاروىفختلاونامتكلا

ةقرفلةيخيراتلالوصألاةساردوحيضوتىفباتكلااذهنمثحبلادافتساو

.ةوعدلانامتكةرتفءانثأاهنودقعياوناكىتلاسلاجماو.ةيضابإلا

لالخىبرعلاجيلخلاىفةيضابإلا»عوضومةساردوةجلاعمىضتقادقو

.همتاخولوصفةعيرأو.ةمدقمىلإةساردلاميسقت«نييرجهلاعبارلاوثلاثلانينرقلا

.رداصمامهألتبثو

ىفعبتاىذلاجهنماو.هرايتخاببسو.عوضوللاةيمهأةمدقملاتلوانتدقو

.ثحبلااهنمدافأىتلارداصمامهألحيضوتعم:هتسارد

جيلخايفىضابإلابهذاراشتنالماوع»:هناونعو:لوألالصفلاامأ

.«ىبرعلا

 



)م)ةمدقلا

عيضوتو.ىبرعلاجيلخاةيفارغجبفيرعتلاثحابلااهيفلوانتوةئطوتلا-أ

.ًايعامتجاوًايداصتقاوًايسايسةيمالسإلاةلودلاىفىبرعلاجيلخاةقطنمةيمهأ

لوانتتو.«ىبرعلاجيلخاةرضاح-ةرصبلاىفةيضابإلاةقرفةأشن»-ب

ةئوانملاتاكرحلاروهظو.ىربكلاةنتفلادعبةرصبلاىفىضآبالاركفلاروهظتايادب

عابتأةيمستةقيقحنييبتعمءةيضابإلاةكرحلااهنمتقثبناىتلاوءةيومألاةلودلل

سسؤماديزنبرباجةصاخيوءةيضابإلاداورريسلوانتيو.ةيضابإلابديزنبرباج

.ضابانبهللادبعةيضابالاناسلىلإةفاضا,ىضابالاهقفللىقيقحلا

.«ةيضابإلاءىدابمعمىبرعلاجيلخالهأبواجت»۔ج

جيلخلالهأتلمحىتلاعفاودلاولماوعلامهأليلحتلاوةساردلابلوانتيو

اهسفنةيضابالاةكرحلاصخيناكاماهنمو.مهسفنأجيلخالهأةعيبطصخيناک

ءاهدوءاکذوتافصنمیلجتيناكاممااكلتءىدابموهقفو.ركفءاوس

.ىبرعلاجيلخلاىفةيضابإلاةمامإلامايق»:هناونعو:ىناثلالصفلا

.«نييرجهلاعبارلاوثلاثلانينرقلالالخاهطاشنو

.«ةيضابإلادنعىسايسلانايكلاتامدقم»-١

.مهتوعدءانيیفةيضابالاداوراهيلادنتساىتلاسسألاوءىدابمانابي



(ن)ةمدقلا

لکنمةدافالاةداجإعم‹ةينيدلاةيقتلاوةماتلاةيرسلاىلعاهيفمهدامتعاو

ىتحوةيسايسلاوءةيعامتجالا)ىبرعلاجيلخاةقطنمىفمهبتطاحأىتلافورظلا

ةماقإوهوءىمسألامهفدهقيقحتىلعلمعلاومهتوعدفادهأةمدخ(ةيفارغجا

.«روهظلاةمامإ»

.«نامعیفةصاخيوىبرعلاجيلخانادلبىفةيضابإلاةمامإلامايق»21

نمكلذبحاصامو.نامعىف«روهظلاةمامإ»مايقرصنعلااذهلوانتيو

مهأو.نييرجهلاعبارلاوثلاثلانيينرقلاىفنامعبمكحااولوتنيذلاةمئأللبيترت

.نامعىفمكحاةفدمهنملكىلوتءاتثأاهاحرترادىتلاثادحألا

.«نامعىفروهظلاةمئأدنعىضابإلامكحاةمزأ»-۴

:امهنيرهظمتذختاىتلاةمزألاىهو

ةنس»تلصلامامإلاعلخدعبنامعىفىضابإلامكحلاةمزأ»-أ
iAP/aA

نرتقاىذلاو.نامعىفرومألابارطضاوىسايسلارتوتلاةرتفلوانتتو
ىضابإلامكحلاحرصعدصتىلإىدأام.مهتملكقرفتونامعلهأماسقناي
لوخدبىهتناىذلارمألاوهوىرجهلاعبارلانرقلالالخنامعىفهناكرأضيوقتو

ةينبلادعاوقنمريثكلاريمدتولب.اهيلعةرطيسلاضرفو.نامعةيسابعلاتاوقلا
.مالظلاوماسقتالاوفعضلاوةقرفلاروصعىلإاريخأنامعةدوعو.اهيفةيساسألا

ةنسةيناثلاةيضابإلاةمامإلاطوقسدعبنامعلهأماسقناد-ب
ةمامإلاطوقسدعبنامعلهأماسقناءءزجلااذهلوانتيود

ىفنيينامعلالوخدو(ء۸۹۳/ه٠۲۸ةنس)ةيسابعلاتاوقلاىديأىلعةيضابإلا

 



)ع(ةمدقلا

ةقرفوأبزح-١:امهنامعىفنيريبكنيبزحروهظىلإىدأاممهنیبامیفلدج

نبتلصلامامإلالزعلديؤملابزحاوهو:(نامعبىوزنةنيدمىلإةبسن)ةيناوزنلا

بزحاوهو:(نامعبقاتسرلاةنيدمىلإةبسن)ةيقاتسرلاةقرفوأبزح-٢.كلام

.كلامنبتلصلامامإلالزعلضراعلا

تلصلامامإلالزعةيضقلوحةصاخءارآوراكفأةقرفوأبزحلكلناكو

.رظنلانبدشارلةمامإلادقعو۲۷۴ةنس)كلامنب

.ةيضقلاهذهلوحترادىتلاراكفألالكةشقانموحرطرصنعلااذهىفمتو

ةيركفلاىبرعلاجيلخالهأةايحىفةيضايإلارثأ»:جلاعيو:ثلاثلالصفلا

.«ةيعامتجالاوةيداصتقالاوةيفاقتلاو

ةيركفلاىبرعلاجيلخلالهأةايحىفةيضابإلارثألصفلااذهلوانتدقو

ةيضابإموهفمحرشىلإثحبلاقرطتو.ًاضيأةيعامتجالاوةيداصتقالاوةيفاقثلاو

ةساردكلذكو.نيملسمادنعةفالخلاحلطصمو.ء(ىضابإلا)بهذاحلطصملنامع

ةوعدلامعدىفىنامعلاداصتقالارودحيضوتعمةيضابإلادنعةيدئاقعلالوصألا

ةيعامتجالاوةيفاقثلاوةيسايسلاوةيركفلاعبانلاوثوروملاكلذكو.ةيضابإلا

.ةيضابإلل

.«ةيضابإللةيجراخاتاقالعلا»ىفثحبيف:ريخألاوعبارلالصفلاامأ

جيلحاةيضابانيبتاقالعلاكلذكو.نامعةيضايإوةرصبلاةيضابإنيبطباورلا

دنهلاعمتاقالعلاكلذكو.رصمو.ايقيرفأقرشولامشةيضابإعم«نامع»ىبرعلا

عم.نيرحبلاوفيداكللاوفيدلاملارزجوويالملارزجوايسينودناوناليسونيصلاو



(ف)ةمدقلا

.ىصقألاقرشلانادلبىفًاصوصخاهميلاعتوةيمالسالاةوعدلا

اهيلإلصوتىتلاجئاتنلامهأثحبلالجسياهيفو؛ثحبلاةقاخًاريخأو
.اهيلعلمتشاىتلااياضقلاو

نأو.باوصلاىلإتقفودقنوكأنأ-ثحبلااذهلالخنم-وجرألىنإو
اهنايكةماقاوةيضابالاةقرفةسارددنعنيثحابللىنمًاماهسإثحبلااذهنوكي

اذهءازج-ىلاعتوهناحبس-هللاانمرحيالنأو.ىبرعلاجيلخلاىفىسايسلا

ىلوملامعنهنإ.ءازجلاريخهيفاننواعنمىزاجينأو.ةرخآلاوايندلاىفلمعلا



  



)۲لوألالصفلا

لوألالصفلا(

ىبرعلاجيلخلاىفىضابإلابهذماراشتنالماوع
ةنطوت
.ىبوعلاجيلخلاةرضاح-ةرصبلاىفةيضابإلاةقرفةاشن:الو
.يضابإلاركفلاءمدابمعمىبرعلاجيلخلالفابواجث:ًايناث

ةقطنمىفنيترشتنملادزألاوميمتىتليبقلةيضابإلاداورءامتنا-١

.ةرصبلاوىبرعلاجيلخلا

مهتبلاطمو.ةمامإلاىف«ةيشرقلا»طرشةيضابإلاةمامإلاضفر
.ةماماللىرخألاطورشلانمطرشىأدقفنإمامإلاعلخب

لدجلاىفةعاربلاوةرظانملاةوقبىبرعلاجيلخلالهأباجعإ-۳
.ةيضابإلادنعناسللاةحاصفو

.ةيضابالاءاهقفدنعنيدتلاةدشودهزلا-٤

.مهلمهدلبءانبأريغمكحنعىبرعلاجيلخلالهاضرمدع-٥
.ةروشللمئادلامهدادعتساو

ءافلخلاىلعجورخلاعفاودوبابسأبريثأتلاىفةيضابإلاكارتشا-١
.دادغبوقشمدیف

لئابقلاكلتدارفأةيبلاغظافتحاو٠ىبرعلاجيلخلالئابقةلزع-۷

.ةيودبلاعئابطلاب

ةسامحلاوعافدنالاىفىبرعلاجيلخلاقطانمناكسعابط-۸
.فرطتلادحىلإةالاغملاو.روهتلادحىلإةعاجشلاو
ةيزكرملاةطلسلانعهدعبوءىبرعلاجيلخللىفارغجلافرطتلا۹

  .ةيمالسالاةلودلل

 

 

 



)۳۱لوألالصفلا

هئطوت

ًايداهتقاوايسايسةيمالسإلاةلودلاىفىبرعلاحيلخلاةقطنمةيمهأ»

:«ايعامتباو

هطبرىدنهلاطيحملانمليوطعارذوهىبرعلاجيلخلا:ىيرعلاجيلخلافصو

ىبرعلاجيلخلاريتعيامك.ملاعلانعةعطقنمجيلخلااذهنودبتناك.لودةدعب

.امامتةلوزعم-هالول-تناكةيبرعلاةريزجلابةعساوقطانملًاذفنم

ىتلاةيمهألاىهو.مدقلاذنمةصاخةيمهأىيرعلاجيلخلابستكادقو

ةحاسىفولب٠برغملاوقرشملانيبنيربعملاةقطنمىفةيفارغجلاهتعيبطاهتضرف

دالبوسرافودنهلاضرأىلعدعباميفتأشنتاراضحةدعنيبكاكتحالا

«يريبكاجناج»ىسنرفلاثحابلاتلعجىتلاةيفارغجلاةعيبطلاكلت.نيدفارلا

ىبهذلاهقودنصو.يرحسلاهبابوًايفارغجطسوألاقرشلابلقهنإ»:هنعلوقي

.)«باعللاهلليسيىذلاعئارلا

٠غارفنمميدقلاملاعلابلقىفزاتمملاعقوملااذهبمعنيالىبرعلاجيلخلاو

لابجقاطننيبعقاولابيصخلالالهلامسابروهشملاىربلاربعمللدادتماوهف

اذهنإمث٠'"”يبرغلاءزجلاىفبرعلادالبةبضهو.ًاقرشسوروط-سورجاز
ةطقنىهىتلابرعلاةريزجهبشلةيقرشلاوةيبونجلادودحلاىلععقيجيلخلا

٠(ءالسإلامكحةرواجملاةيفارغجلاراطقألامهأمامضناردصمو.مالساللقالطنالا

ةعبط)٥صىسابعلارصعلاىفىبرعلاجيلخلاىفةحالملاوةراجتلا.ىركسعلاناميلس(۲)

.(ةرهاقلاءىناملا

راد)۸صةديمحنمحرلادبعةمجرت.يمالسإلاملاعللةيخيراتلاايفارغجلا.درابمولسيروم(۳)
.(قشمد.ركفلا



)٤(لوألالصفلا

.ةفلتخملاخيراتلاروصعربعمهمىجيتارتسارودىبرعلاجيلخللناكو

٠ليمفلأنيعستوةعبسبردقتةريبكةحاسمىلعىبرعلاجيلخلالمتشيو

٠هایملابةرومغمةحاسمىهو.عيرمرتموليكفلأىتئامونيسمخلداعيامىأ

یتئامونيعستنيبامهضرعحوارتيو٠رتموليكةئامنامثجيلخلااذهلوطغلبيو

.(۱ازمرهقضمدنعًارتموليكنيعبرأوةعبسو٠ىبونجلاهمسقىفًأرتموليك

.'"هئطاوشىلعحوضوبدجوترزجلاودملاةرهاظو.ةلحضجيلخلاةايمو

‹ًايبسنةيلاعةيلبجلسالسهيلتقيضلحاسنعةرابعجيلخللىقرشلابناجلاو
ةينيمرأوةيساقفقلابجلسالسلدادتمااهنأكودبتتناكنإو.سورجازلابجلةعبات
هبشلقصالملاجيلخللىيرغلالحاسلانوكتيامنيب.ةفلتخمتاهاجتاىفةعزوللا

امنيب.جرعتلاريثكلحاسوهو.عافترالاةليلقةيلبجلسالسنمةيبرعلاةريزجلا

بوهسىهو.نيوكتلاةثيدحةيبوسربوهسةقطنملامشلانمجيلخلادحي
.دالببونجبنيدفارلادالببوهسةقطنمًادادتمالكشتةقيضةيلحاس

لسالسلالوحتالواهيلعبهتىتلاةيراقلاحايرلابجيلخلاةقطنمرثأتتو
ىلعبهيو.اهمدقتوةيلامشلاحايرلابوبهنوداهنمةيلامشلاةصاخبو.ةيلبجلا

قطانملااهبرثأتتًادجةراحًافيصىهو.ةيلامشلاحايرلا:حايرلانمناعونةقطنملا

.ةرارحلقأنوكتحايرلاهذهنإفةيبونجلاقطانملاىفامأ.جيلخلانمةيلامشلا

بهتكلذك.ةدوربلاةديدشحايرلاهذهنوكتثيحءاتشلالصفىفلاحلاسكعنيو

لهادنعىمستءاتشةئفاد.ًافيصةبوطرلاةديدشةيقرشةيبونجحايرجيلخلاىلع

.(يبرعلاباتكلاراد)٩٦٤ص١جىبرعلاجيلخلا.یحعملقیردق)۱(

.۷٩ص۲جبرملاةريزج6غابدلادارمیفطصم)۲(

.۲۸و۲۷ص١جقياسلاعجرملا.ىجمعلقیردق)۳(



)0(لوألالصفلا

.(سوكلاحاير)مسابجيلخلا

لدعملاغلبيثيح.ةليلقجيلخلاةقطنمىلعطقاستتىتلاراطمألالدعمامأ

غلبتثيحىبرعلاجيلخلاةقطنمبةرارحلاتاجردنيابتتو.۱تاصوبثالثىونسلا

.ءاتشهيومهجرد٤وًافيصةيوئمهجرد1٦

هيلعةلطملالودللققحىدنهلاطيحمللادادتماهرابتعابىبرعلاجيلخلاو

٠ةمهمةيويحةيرحبذفانباهعتمتوارحبملاعلاباهطبرثيحنمةيجيتارتساةيمهأ

وهو.ةيسيئرلاةيوجلاوةيرحبلاطوطخلاعيمجىبرعلاجيلخلاطسوتلةفاضإلاب

.'"!ًايفارغجطسوألاقرشلابلققحب

امنیب.١۳ميمتو٠لئاونبركيو.ءسيقلادبعءانبأبةلهأنيرحبلاةقطنمتناكو.

.ماعطلاوةفاحنلاوةعانقلابنامعلهافصتا

كلذكو.ولْوللانعًاثحبصوغلابىبرعلاجيلخلاةقطنمناكسمظعملغتشاو

ثيح.ىبرعلاجيلخلاىفلورتبلاروهظلبقكلذو.ةعانصلاوةراجتلاوةعارزلاب

ىهو-ةيفوجلاهايملاةرفووةيرتلاةبوصخبنيرحبلالثمهقطانمضعبترهتشا

.۸٩ص٢جهسفتعجرملا.غابدلاىفطصم()

.١١٤ص۷جىمالسإلاخيراتلاةعوسوم٠ىبلشدمحأ(۲)

.م١٠۹٠ةرهاقلا,ىلوألاةعبطلا)٢۷ص۲جنادلبلامجعم٠ىومحلاتوقاي(۳)
.١٠٠صميلاقألاةفرعلميساقتلانسحأ.ىسدقملا

 



)۹(لوألالصفلا

هذهتمدختساو.'اريسيةعارزللاهلالغتسالعجام-ضرألاحطسنمةبيرق

ضعبو٠.ليخنلاراجشاةعارزو.ةطنحلاو.ريعشلاكليصاحملاةعارزىفهايملا

٠'"نوميللاو٠.ىرثمكلا.شمشلملا.خوخلا.ضيبألانيتلاو٠نامرلالثمهكاوفلا

ةراحلاقطانملاهكاوفىلاةفاضالاب.راجشألاوليختلاةعارزترثكامك

.'قبنلاونامرلالثمنامعىفرثكتىتلا

محدزتافريسونامعوةرصبلااهتمدقمىفوىبرعلاجيلخلاءيناومتناكو

ءانيمناكثيح.'*ملعلاوةعتملاوريخلااهعمةلماح.ةرداصلاوةدفاولابكارملاب

(يداليملارشاعلا)ىرجهلاعبارلانرقلاىفةيقرشلاةراجتلاعمجتزكارممهأفاريس
.'اارمحألارحبلاىلإهتملقنتعئاضبلاتناكثيح.

ىلعنادكمزيتةنيدمىلإىبرعلاجيلخللىقرشلالحاسلادادتمادعاسو
بستكينأىلع.ةيقرشلاةراجتللىسيئرلاردصملاثيحدنسلادالبفارطأ
جيلخىتحىيرغلاهلحاسدادتمارابتعالاىفذخألاعمةصاخةيمهأىبرعلاجيلخلا
۱(۷)دع

امنيب٠'^)ءانحلاورمتلاةراجتبةرصبلاو.ولولاةراجتبنيرحبلاترهتشاو

.١٤١٤ص۷جىمالسإلاخيراتلاةعوسوم:ىبلشدمحأ(١)
.٢۳ص١جقباسلاعجرملا:ىناهبتلادمحأنبةفيلخ(۲)

.۳۰۹صدابعلارابخاودالبلاراثا:ىنيوزغلا

.۹٩صنادلبلاميوقت:ادفلاوبأ(٤)

.٦٥صاجقباسلاعجرملا:ىجعلقىردق(0)

.٠۷صةيمالسالاةلودلاوةيطنزيبلاةيروطاربمإلا:ىودعلادمحأميهاربإ

.۸۳٠۸۸صةسيفنلامالألا٠هتسرنبا(۷)

.۵٥صقباسلاعجرملا٠ىسدقملا(۸)

 



)۷(لوألالصفلا

.رجهىلاةبسنىرجهلابوثلاكتاجوسنملاةعانصىفنولغتشينامعناكسناك

ىلعلدتنمزلارمىلعءامسألاهذهتحبصأو.رطقىلإةبسنىرطقلابوثلاو

.هيفعنصىذلاناكملاىلعالبوثلاتافص

زكارمنماماهًازكرمتراصىتلانامعدالبًاضيإهيلإىبرعلاجيلخلاعمجيو

ىفمأةرجهللىناثلاولوألانينرقلاىفىلوألامهلحارمىفءاوسةيضابإلاطاشن

.ثحبلااذهىفةساردلاعوضوموهو.ةرجهللعبارلاوثلاثلانينرقلا

نمسبايلاوةهجنمرحبلاىلعةيجيلخلاراطقألانماهريغكنامعلطتو

ًاعيرأغلبيلوطبرجهقرشعقتاهنإن'")يومحلاتوقاياهنعلاقو.)ىرخأةهج
ةرشععستىلإلصيضرعو.لوألاميلقألاىفةجردنيئالثوةقيقدنيئالثو

.عبرمليمفلأنيرشعوةئامىلاوحاهتحاسمو.ةقيقدنيعيرأوسمخوةجرد

.بيرغئراطالإبهذملااذهريغنماهبسيل٠ةيضابإنامعلهأرثكأو
:توقايلاقو.نامعىفنوميقملامه:نمعلاو.نامعىتأىألجرلانمعألاقيو

.'نامعةنيدمىنبهنألنمحرلاليلخميهاربإنبناثغينبًابسنامعبتيمس

وأ(انوزم)-مالسإلالبق-تارتفلانمةرتفىفىمستنامعتناكو

نيذلامهسرفلانإليقو.نييرموسلاىلإهلصأىفدوعيمسااذهو.(نزام)

نأل(نامع)(نامع)تمسأدزألانإليقامك.نامعىلعمسالااذهاوقلطأ

.هباهوهبشفنامعهللاقيبرأيمهلداوىلعتناکاهلزانم

.٤٤٤صةيبرعلاةريزجلاهبشةيفارغج.ةلاحكاضررمع(۱)

.٢٢٣۳صاجقباسلاردصملا.ىومحلاتوقاي(۲)

.٢٠۲ص"جقباسلاردصملا,ىومحلاتوقاي(۳)

ديجملادبعقيقحت.٢۲صةمألارابخألعماجلاةمغلافشك.ىوكزألاديعسنبناحرس(4)

.(م١۱۹۸نامعةنطلس.ةيناثلاةعبطلا)سيقلابيسح



)۸(لوألاصفلا

جيلخلاىلعلطتنامعف.ًايونجوًاقرشوًالامشنامعبراحبلاوناجلخلاطيحتو

٠ىدنهلاطيحمللدادتماامهو٠برعلارحبونامعرحبمث.نامعجيلخو٠ىبرعلا

نأىرةالبلاىريو.نوقذاحلانوحالملاوةرهملاراجتلامدقلاذنمنامعىفغبناذلو

نأهربخيوكلذبهملعيباطخلانبرمعىلإبتكةلبألاحتفنيحناوزغنبةبتع

دنهلاونامعونيرحبلاةضرفةلبألا

ةرضاحلاتأشن.اهلهأطاشنىلإةفاضإ٠.ىفارغجلانامععقوملضفبو

اهعقومبلطتامكىضابألابهذملااهلوخدومالسإلالظىفترهدزاوةينامعلا

.عامطأنماهتيامحلرهسلاونيينامعلاةظقيىرخأةيحاننمىفارغجلا
نمنيينامعلاتنكم.ةريبكةيراجتوةيركسعةيمهأعقوملااذهاهبسكأدقو

ىبناجىلعةعقاولادالبلاعمةصاخبو.ةراجتلاوةحالملاىفريبكلكشبوةمهاسلا
.ىدنهلاطيحللا

:ىهمالسإلاروهظدنعنامعىفةيحالملاوةيراجتلازكارملامهأام

.امهمًايرابتزكرممالسإلاروهظدنعتناكو.نامعجيلخىلععقت:راحص
تحبصأو.برعلاةريزجىفترشتناىتلاةيراحصلابايثلاجسنلًأزكرمتناكامك

اهنإثيح.ةرادإلاوةراجتلاوةحالمللةيسيئرلازكارملامهأنممالسإلادعبراحص
٠ىدنهلاطيحملاىلعةلطملادالبلاعمةراجتللىسيئرلازكرملاو.نامعةبصقتناك

ءانيمیهو٠ةقهاشلابجاهبطيحتىبرعلاجيلخلاىلعءانيمىهو:طقسم-ب

.٢٢۲صنادلبلاحوتف٠ىرذالبلا()
نامعةنطلس.ةثلاثلاةعبطلا)١٠صمالسإلارجفىفنامع٠فشاكليعامسإةديس(۲)

.)ع۹

 



)۹(لوألالصفلا

:اهنأبطقسمىسدقملافصوو.زاتممىعيبط

ىرکبلاركذو.)«أنسحًاعضومهتيأرو.ةينميلابكارملالبقتسياملوأ»

طوطشلانمبرقلابطقسمعقتو.'"اراحصنمجرختىتلابكارملاعمجماهنأ
.نييصاوفللزكرمتحبصأكلذلو.ولولاراحماهيفرثكيىتلا

نمرابتاهيتأي.ًامهمًايرابتًازكرمربتعتو.'")جيلخلاىلعءانيمىهو:ابدب
تفغطوتفعضمالسإلاروهظدعيو.برغملاوقرشملالهأونيصلاودنهلاودنسلا

.ةيمهألاىفراحصاهيلع

امك.ةراجتلاوةحالملاىفنيينامعللقرشملاىراضحلارودلاكلذنمحضتي

دعاسدقو.دالبلالهأنم7۸۰ىلاوحهيفلمعيىذلاىسيئرلاردصملاتناك

اهبرثكتىتلاتاحاولاو.ةبصخلاىضارألانمةعساولاتاحاسملاكلذىلع

.لیاحسیداوو6ةنطابلاةقطنمةصاخبوءةهكافلا

ركسلابصقوتاورضخاوريعشلاوةطنحلاةينامعلاتاجتنملارهشأنمو نه

.دنهلازوجوبنعلاوةيئاوتسالاقطانملاهكاوفو

مهخيراتنرتقي٠یبرعلاجيلخلاناكسنممهريغكمهفنامعناكسنعاما

داليملالبقةرملوألاهنطوتساىتلاو٠ةيبرعلاةريزجلاهبشناكسةيقبخيراتب

ةحالمللةيلوألاتالواحملاىفلضفلامهلو.(نييرصملانممهنأدقتعي)نويشوكلا

.ةيرحبلاةراجتلاو

.۳٩صميلاقألاةفرعمىفميساقتلانسحأ٠ىسدقملا(۱)

.٢٠۲صكلامملاوكلاسملا,ىرخطصألا(۲)

نرقلاىتحةيمالسإلاةراجتلاوةحالملاىفنيينامعلارود٠ىفاعلاميركلادبعنمحرلادبع(۳)

.(م١۱۹۸نامعةنطلس.ةيناثلاةعبطلا)١۳صىرجهلاعبارلا



)۱(لوألالصفلا

نامعنطوتساكلذكو.نامعىفداليملالبقةليوطةرتفنويقينيفلاشاعمث

برعلالعجمهمكحءوسنكل.مالسإلالبقشابحألاانهطوتساامك.نويماسلا

٠(م۷۸٥-0۳۱)ناورشونأیرسکدهعیفسرفلابمث.مورلابنودجنتسي
.نامعىفمثنميلاىفشابحألاىلعءاضقلادالبلالهأةنواعبسرفلاعاطتساو

ةينميلانوطبلاولئابقلاتقرفت-مالسإلالبق-برأمدسرايهنارثأىلعو
.دزألانمنامعىلعجرخنمناكو.اهفارطأىفوةيبرعلاةريزجلاهبشءاحنأىف

سرفلالماععمةسرشبرحدعبو.هتريشعوهموقنمهعاطأنمو.مهفنبكلام

نمةيبرعلاضرألاهذهريرحتنممهفنبكلامعاطتسا.نامعىلع-كاذنيح-
ىلعدفاوتتةيناميلادزألالئابقتذخأراصتنالااذهدعبو.اهيلتحمىديأ

۱ا

نملئابقونوطباهنكسلب.نامعناكسمهدحومهةيناميلادزألانكيملو
ركبىنبونابيشىنبوميتنبوسيقلادبعىنبودعسىنبنمةيناندعلابرعلا

٠سرفلانمموقاهنكسو.ودبلابارعألانمطالخأاهنكسكلذكو٠.سبيعىنيو

.سانلانمطالخأنعًالضف

.۱۳صقباسلاعجرملا,فشاك٠ليعامسإةديس()



)۱۱(لوألالصفلا

ىبرعلاجيلخلاةرضاح-ةرصبلاىفةيضابإلاةقرفةاشند:اإلوأ

اهيفو».'يبرعلاجيلخلاةرضاح-ةرصبلاةنيدمىفةيضابإلاةقرفتدلو

ادبىتلاىربكلاةيمالسإلاقرفلاىدحإىهو.«ترشتناوتعرفتًاضيأاهنموتبش

باقعأیفنایفسیبأنبةيواعموبلاطىبأنبىلعنيبميكحتلاءانثأاهروهظ
لوبقبلاطیبانبىلعدنجنمرفنضفرذإ.م۱۵۷/ھ۳۷ةنسنيفصةكرعم

.جراوخلامساباوفرعنيذلامهو؛ميكحتلا

نيملسملاةداقلادحأوهو.ناوزغىبأنبةبتعديىلعم۳۵٠ةنسةرصبلاتسسأت()

ذنماعيرسةرصبلاتروطتو.سرافوقارعلاةهبجىلإباطخلانبرمعةفيلخلامهبثعبنيذلا
ىقرشلالحاسلاقطانماهترمإتحتممجتو.ىبرعلاجيلخلاةرضاحتحبصأثحبتقولاكلذ

٠ةرصبلامكحهيبأنبادايزلنايفسىبأنبةيواعمعمجدقف٠نامعىتحىبرعلاجيلخلل
كلذىفابقرشملاوقارعلامكحيبلهملانبديزيناكوم١٠٠ةنسنامعونيرحبلاو

ىلعًايلاودايزلظو.دايزهاخأاهيلعىلوىتلانامعهيفابىبرعلاجيلخلاميلقأوةرصبلا

ةفالخةرتفادعاميف٠.ةيمأىنبةلودةياهنىتحء٥ةنسذنمىبرعلاجيلخابنامع

.زيزعلادبعنبرمعةفيلخلا

سابعلاوبأةفيلخلامعىلعنبناميلساهلامعأوةرصبلاىلوتيناكسابعلاىنبةلوددهعىفو
ةنسىتحنامعونيرحبلااهلامعأوةرصبلابناجىلإىسابعلاىلاولااذهعمجيناكو.حافسلا

.م٢۷۵ه۳

ىبأدهعىفىبرعلاجيلخلاةرضاحاهرابتعابةرصبلابةصاخلاةرادإلاىفديلقتلااذهرمتساو

.ديشرلانوراهدهعةيادبوىداهلامثىدهملاهنباوروصنملارفعج

ةيضابإلاةمامإلامايقىتحىبرعلاجيلخلاةرضاح-اهرابتعابةرصبلابىرادأإلاماظنلااذهلظو
ثيح٠ماعنيرشعوةثالثبىرجهلانرقلامايقلبق.م٢٤۷۹/ه۱۷۷ةنسنامعىفةيناثلا

.اهيلاةرصبلانمةيضابإلازكرملاقتناوةيسابعلاةفالخلانعاهسفنبنامعتلقتسا

و٩٥٤ص۷جكولملاولسرلاخيرات:ىربطلارظنا

و٩٤٠٤٩ص٥جغخيراتلاىفلماکلا.ريثألانبا

٢۳صىرجهلالوألانرقلاىفةرصبلاىفةيداصتقالاوةيرادإلاتاميظنتلا٠ىلعلادمحأعلاص
.(توریبةعبط)



)٤۱(لوألالصفلا

اهلوصأىفعجرتةيضابإلابتيمسىتلاةقرفلاو.ةيضابإلاو٠'ا)ةيرفصلا:نيتقرف

ءارآةرولبىفًاريبكًارودبعلىذلا٠"”ينامعلاديزنبرباجهيقفلاعابتأىلإ
مغر-بهاذملانمهريغنعًازيمتمركفلااذهحبصأثيحب.ةعامجلاكلتراكفأو

یمالسإلانیدلابنیدیناکدقف.صاخبهذمسیسأتلواحيمل(رباجیآ)-هنآ

.-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلاةنسعبتيو

:ةيضابإلابديزنبرباجعابتاةيمستةقيقح

ةبسنىهف٠ةيضابإلاب ديزنبرباجعابتأنم-ةقرفلاكلتةيمستنعامأ
ريغرداصملانمىمظعلاةيبلاغلاهربتعتىذلا٠'"ضابإنبهللادبعىلإ
ىتلاةيضابإلارداصملانمسكعلاىلعكلذوىضابإلابهذلاسسؤمةيضابإلا

ىفوكلذىفىحىلعمهو.ةقرفلاكلتلىقيقحلاسسؤملاوهديزنبرباجربتعت
هللادبعنأرمألاةقيقحف.يضابإلاركفلاسسؤموبحاصوههنأورباجةمامإديكأت

رظانملاوهوةيضابإلاةاعدوناعجشوءاملعدحأ-هنأنممغرلاب-ضابإنب
عرولاوىوقتلاىفلقيالهنانممغرلابو.ديزنبرباجعابتأمسابلداجملاو

٠ةقرفلاكلتللوألاسسوملاربتعيالهنأالإديزنبرباجنعةهازنلاوحالصإلاو

.ىضابإلاهقفللىقيقحلاسسؤملاديزنبرباجلعباتهنأو

ةقرازألانيبطسوىدقعفقوممهلوم٤1۸ةنساورهظو.رفصألانبدايزعابتأمه(۱)
نيالاىفنيقفاوماوناكاذإلاتقلانعةدقعلااورفكيملف)نيلدتعملاةيضابألاونيفرطتلملا

.(۱۲۴صلحتلاوللملا:ىناتسرهشلا)(داقتعالاو

ةعيرشلامولعىفصصختلادارأنيحو٠نامعهنطوىفهميلعتةيادبديزنبرباجىقلت(۲)
وأ.ه۳ةنسةرصبلاىفىفوتو.ءاهقفلاوءاملعلاىقتلمثيحةرصبلاىلإلحرةيمالسالا
نعءاثعولاةلازإ:ىلئامسلاىبايسلارظنا.نيتنسلانيتاهنيبخيراتىفوأ٩۹٠ةنسىف
۱۳٢۳0صءاثعشلاىبأعابتأ

ةيخيراتلارداصملاو.ه١٠٠ماعلبقىفوتدقو.كاذناةرصبلالئابقمهامیتةليبقنم)۳(

.دیدحتلابهتافوةنسركذتال



)٥(لوألالصفلا

ذنمديزنبرباجمامألامسألةيضابإلاراهظإمدعىفبيسلاءاروثحايلاو
ماينمهالتاممثضابإنبهللادبعمايأهئافخإىلعهتعامجرارصإو.ةيادبلا

ةكرحلاىقبتنأةقرفلاكلتعابتأليضفتىفنمكيىميمتلاملسمةديبعيبأ
شطبيالىتحاروتسماهركفبحاصواهسسؤممساىقبينأوناكمإلاردقبةيرس

تنعنمةيومألاةلودللةضراعملاقرفلاعابتأهيقلاأرظن.ةالولاوءادعألاهب

.شطبوداهطضاو

اهيلعنيجراخلابداهطضانمهتلزنأامببسب-ةيومألاةلودلارصعىفعاشو

الىتحديزنبرباجىلإاهوبسنيملوضابإنبهللادبعىلإةقرفلاباستنإ-

عساولاهملعوةعيفرلاةيهقفلارباجةناكمببسبكلذو.راظنألااهيلإنوبذجي

ةلزنملقألاضابإنبهللادبعىلإةقرفلاهذهاوبسنف٠ةرصبلاءاهقفنيبهتلزنمو

ىلإرظنلادنعرابتعالاعضومعضوينأبجيرمأوهو٠هقفلاوملعلاىفرباجنم

ىلعةيسايسلارومأللاهتافيرصتنمريثكىفتدمتعاىتلاةيومألاةلودلاةسايس
ةلودلامكحلنيضراعملانمًالاطبأعضيالىذلاىسايسلاركملاوءاهدلاوليحلا

ىتلاةديدعلاتايمستلانعتمصلااورثأدقمهسفنأةيضابإلانأودبيو.ةيومألا

ىفددرتيملهسفنةيضابإلامسانأىتح٠.فئاوطلانممهريغمهيلعاهقلطأ
٠«يناسارخلامناغىبأةنودم»:لثممهخياشمرابكاهبتكىتلاىلوألامهعجارم

رارصإونمزلارورمعممهنأودبينكلو٠اهريغو«ةديبعىبآلةاكزلا»باتكو

امهيفاودجيملمهنأًاصوصخو.هبهولبقدقمسالااذهبمهتيمستىلعمهيفلاخم

عبرلاىفةيبرغملاةيضابألاتافلؤملاىفةرملوألرهظدقو.مهيلإءيسيوُمهيذۇي

.'يرجهلاثلاثلانرقلانمريخألا

.(نامعةنطلس-ةثلاثلاةعبطلا)١٠صةيضابإلاقرفللةيخيراتلالوصألا,تافيلخضوع(۱)



)۱۹(لوألالصفلا

ديزنبرباجلةزيزعلاةناكملاوهو.رابتعالاىفهذْخأنمدباللامتحاكانهو

رهظوهنإ٠ءادعألاشطبنمهيلعفوخلاو.ماعلاىأرلاىفىصخشلاهريثأتو
صرحناكاذلو.ةيومألاةلودلاكاهيضراعمةهباجمىفةهلستسيلةلودمامإ

رارمتسانإفاذلو.اهلهتدايقوةقرفلاىفديزنبرباجرودءافخإىلعةيضابإلا
هبابسأهلناك٠.ضابإنباهللادبعلةبسنمهلنييومألاةيمستلوبقىفةيضابإلا
ىهو.اهلافغإبجيالةقيقحكانهنأريغىضابإلابناجلانمةينمألاهيعاودو

حوضووةرظانملاوةلداجملاىلعهتردقوضابإنبهللادبعةيصخشبطبترتةقيقح

تاعاشالاهيفتديازتىذلاتقولاسفنىفهيفلاخممامأاهضرعىفهتجح

ىفتتنأديالناكف٠نيملسملانيبعزفللمهتعاشإوجراوخلاباهرإلوحليواقألاو
مهركفهيزنتومهترمزىفمهطارخناوأجراوخلابمهقاصتلاةمهتاهسفننعةيضابإلا
٠ةيحاننممهعابتأىلعًاصرحمهراكفأةقيقححيضوتوفرطتملاجراوخلاركفنع

نأىلافدهيًالدتعماركفهرابتعابمهركفىفةنماكلابذجلاةوقىلعًاظافحو

ةيوبنلاةنسلاوةيمالسإلاةعيرشلادعاوقىلعاهمكحىفةيمالسإلاةلودلاموقت
ىلعتدفوىتلاةبيرغلارهاظملاكلتلاثمأنمةبئاشاهبوشتملىتلا.ةرطعلا

.ىرخأةيحاننمنوملسملااهحتفىتلاميلاقألابوعشنمةيمالسإلاةلودلا

راکفأضرعىلعرداق٠سارملاديدشثدحتمةديدشلاةجاحلاترهظاذكهو
نمبسانمصخشحيشرتبلطتىذلارمألا.ةعنقمةحضاوةديجةقيرطبةقرفلا

ەرابتعابضابإنبهللادبعىلعةقرفلارابكوءاهقفرايتخاعقوف٠ةيضابألاةقرفلا
ةقئافةردقموةهازنوحاصفإوملعوهقفنمهبعتمتيام.ةمهملاكلتبموقينمردجأ
ًاصوصخ.ةوعدلاةمهمبمايقمللالهؤملاوهضابإنباناكاذل.ةرظانملاوةلداجملاىلع
ىلعبعصلانمو٠كاذنآىربكلاةرصبلالئابقىدحإ٠ميتةليبقىلإىمتنيهنأ

اهحضوتتاظحالمیهو.هتلیبقبضغنمًافوخىذأبهلاوضرعتينأةالولا



)۱۷(لوألالصفلا

دبعًالداجمضابإنبهللادبعاهاقلأىتلاةريهشلاةبطخلاىفتءاجىتلالاوقألا

٠نيدلاىفولغلاىنرذحتىلإتبتكودعبامأ»:اهيفءاجىتلاوناورمنبكلملا
هنإفهتلهجذإنيدلاىفولغلاامكلنيبأسو.نيدلاىفولغلانمهللايذوعأىنأو
ىتلاهيبنةنسو٠انلنيبىذلاهباتكريغبلمعيو٠قحلاريغهللاىلعلاقيناكام
ىلعمهعمابتمهتعاطىلعتنأو.هدعبنمةمئألاونامثعلعفامك....نس

انإ...نيدلاىفولغلالهأءالؤهف...مهءاوهأاوعبتادقو.مهعبتتوهللاةيصعم

اميفمالسإلاىلعاوناكدقل.سانلانمهعابتأو')قرزألانبانمهللاىلإاربن
مهنمهللاىلإًارينف.مهمالسإدعباورفکوهنعاودترامهنكلو.اوجرخنيحانلرهظ

٠ةحيصنلاىفكلدهتجأو٠كباتكباوجبكيلإبتكأنأىلإتبتككنإف....
هللاىلص-هيبنةنسوهللاباتكىلإمكوعدأ....كلحصنأنأىلعًاقحناكو

.اوضرتلوهمارحاومرحتوهلالحاولحتل-ملسوهيلع

:ىلياماهيفءاجامليلحتوةلاسرلاكلتةساردنمحضتيو

هبقلينأنودًادرجمهمسابكلملادبعبطاخدقضايإنبهللادبعنأ-١
تاءارجإةيأذختيملكلملادبعنإفكلذمغرو).نيملسملاةفيلخوأنينمؤملاريمأب

نبانأىلعليلداذهو.'"!نيفرطلانيبرتوتىأنعرداصملادروتالو.(هنأشب

ًارمأهداهطضالعجامةليبقلابىمتحيكاذنآناكميتةليبقىلإىمتنيىذلاضابإ

نأمغر٠نييومألاماكحلادضاحالسرجيوأافيسلمحيملهنأًاصوصخ.ًابعص

.ةقرازألاجراوخلاةقرفسأروهقرزألانبعفان(۱)

و١۱۳٠۱۳۷٠ص.ةيضابالالوصأىفةيضفلادوقعلا.ىثراحلاديمحنبا(۲)

.١٠٠ىلإ١۸صءاثعولاةلازإ.دومحنبملاس

هلهأنمًأدحأوأضابإنبابىذألاعقوأدقكلملادبعنأتبثيامانديأىفعقيمللقألاىلعوأ(۳)
.ةريهشلاةبطخلاكلتباقعأىف



)۱۸(لوألالصفلا

نمسكعلاىلعلبمهيضراعمعممهلماعتىفةلوهسلاكلتباونوكيملنييومألا
.ةمحرالوةقفشمهنمريثكىفمهذخأتملمهنإفكلذ

٠ولغلاةلالدلوحناورمنبكلملادبعىأردنفدقضابإنبهللادبعنأ-۲

هيلعهللاىلص-لوسرلاهكلسىذلامالسإلابكسمتلاىلعىوقلاهصرحنييو

باتكطارفإنودقبطيىذلاوهنمّؤملاملسملانأنيبو٠نودشارلاهۋافلخو-ملسو

قرزألانبااهبىدانىتلاولغلاىلإةوعدلاكلذىفًافلاخم.هلوسرةنسوهللا

ةيمأىنبهسفنتقولاىفًاضيأًافلاخموةيمالسإلاميلاعتلاقيبطتىفهتعامجو

هللامكحاوكرتو.(لقألاىلعضايإنبايأرىف)اينالانتافممهتفرجنيذلا

عداختالوكلملادبعايهللاقتاف»:ةحارصوحوضوبهللادبعلاقف.هوقرافو

.۱٩«ةيمأىنبىفكسفن

.هنعهللاىضرنإمثعةريسىفحيرصلاهيأرضابأنبكلملادبعنلعأ-۳

ملو.هتفالخمايأرْخأىفدشارلاةفيلخلاةريسىلعهضارتعاًادكؤمو.ةيمأىنبو

ةباحصنمريثكضرتعانأثدحدقفةيضابإلانمًاجراخالوًاذاشكلذنكي

تاونستسدعباهعبتاىتلانامثعةسايسىلع-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسر
لاومألاقادغإو٠مهرايتخابابسأوةالولاليدبتىفأاصوصخ.ةفالخلاهيلوتنم

رظنةهجوىلإاذههيأرىف(عبطلابًادصاق)ضابإنباضرعدقو.هبراقأىلع
ىلع(ةيضابإلا)ضعبلاضارتعاىنعمسيلفمثنمو.ةلأسملاهذهىفةيضابإلا
نمكلذضقتنإوأ٠مالسإلاةلمىلعاوجرخدقاونوكينأدشارةفيلختافرصت

هللایضرنامثعةريسىفمهدحوةيضابإلاىأرعبطلاباذهنكيملف٠مهتديقع
هاجتاهئارآلاهدرسىفىأرلااذهزواجتتالةيضابإلابتكمظعمنإفىلاتلابو.هنع

.(نامعةعبط)١۱۳٠۱۳۷صصةيضابإلالوصأىفةيضفلادوقعلا٠ىثراحلاديمحنبا()



)۱۹(لوألالصفلا

.نيدشارلاءافلخلاةريس

ىضربلاطىبأنبىلعةقالخنابإ٠ىربكلاةنتفلارصعنأحضاولانمو
مامأرومألاتلعجثادحألانمًاجيزموعاضوألانمًاطيلخدهشدق.هنعهللا

ةدشبسكعنإىذلارمألا.ليصافتلاةنيبالوملاعملاةحضاوريغةفلتخملاقرفلا

ىفةيضابإلانأالإ.كلذدعبةيمالسإلاقرفللةيدئاقعلاوةيركفلاتاروصتلاىلع
نممغرلاىلعفمهئارآءادبإىفًالقعتقرفلاهذهرثكأاوناك.ًابيرقتمهتافلؤملك
ىعاودوةقرفلاةأشنىلعبرغتسمبسيلاذهو)ةيومألاةلودلاىلعمهموجهةدش

مهئارآىفلقعتلاىدیدشاوناکمهنالإ.(مهيلعنييومألاموجهةدشومهدصاقم

اذهاوحرجيملف.هنعهللاىضرنامثعةفالخةلأسمةصاخبو.رمألاةالوىف

قرفًاضيأتلعفامكهتفالخىفاوككشيملو٠ةريثكقرفهتحرجامكةفيلخلا

قرفلاىدحإمهرابتعابمهديصرنمديزتوةيضاباللبسحتةطقنهذهو.ةريثك

دادتماىلعىبرعلاجيلخلاىفمهبرآمقيقحتمهلتحاتأو.ةيلصألاةيمالسإلا

.ةرجهللعبارلاوثلاثلانينرقلا

لاقثيح,جراوخلاةالغضفرنمحيرصلاةيضابإلافقومرهظيًاريخأو-٤

هولغلهنمًاربتننحنف-قرزألانبا-جراوخلاميعزامأ»:ءالجىفضابإنبا

.١0«!!رفكلابنيبنذملانيملسملاىفمكحنيح٠ماكحألاىفهطارفإو.هددشتو

الواهراكفأوجراوخلاةعامجنمةيضابإلاةقرفلىركفلاروطتلاددحتةلمجلاهذهو

مثنمو.نيملسملاءامدمهلالحتساو.رفكلابنيملسملاىلعاهمکحثیحنمامیس

ولغلانمهروفنىفىمالسألابكرلاىلإ(ةيضابإلاىأ)مهمامضنإضابإنبانلعي
ىراضحلاخيراتلاهدهشىذلاركفلاىفلادتعالابمازتلألاو.جراوخلاركفىف

.۱۳۷صةيضابإلالوصأيفةيضفلادوقملا.ىثراحلاديمحنبا(١)



)۲(لوألالصفلا

.هتأشنذنممالسإلل

اهيلعموقيىتلاسسألامهأنمةدحاولكشتةلاسرلاهذهنأظحاليو

مالسالاىلعجورخلاةمهتاهبنجتوةيضابالاةقرفلىركفلاروطتلا

:«ةيخابإلاةقرفللىقيقحلاسسؤملا»:ىينامعلاديزنبرباج

ديزنبرباجنماهعیبانيواهلوصأضابإنبهللادبعراكفأوءارآدمتست

ديزنبرباجوهو.ىضابإلاركفللىقيقحلاسسؤملاربتعيىذلا.')ينامعلا

ةيدزألادمحيلاةليبقنم:هتنبالةبسنءاثعشلاوبأوأ٠ىرصبلاىفوجلاىدزألا
عمرقتساثيحةرصبلاىففوجلابردىلإةبسنىفوجلابفرعدقو٠نامعىف
.١نامعیفیوزنلامعأنمقرفیفدلودقو.دعباميفهترسأ

رداصملاىطعتو٠ديدحتلاهجوىلعفرعتالفاهيفدلوىتلاةنسلاامأ

ةيرجه٢۲و۸١ىماعنيبةروصحماهلكاهنأالإ.ةفلتخمخيراوت
ًاخيراتًاضيأرداصملاركذتالامك.۲(٤٠ةنسحجرتو

تناكثيحملعللًابلطهتايحنمركبمتقوىفءاجهنأودبيو.ةرصبلاىلإهمودقل

دزألانمهبراقأنيبرقتساو٠ىمالسإلاملاعلاىفىركفزكرممهأكاذنأةرصبلا

.ةرصبلاءايحأدحأاونكسنيذلا

یفًافورعماهربقلازيالىتلاو٠«ءاثعشلا»هتنبابینکیریاجناکدقو

ةقشملاىهفىوغللااهلصأىفءاثعولاامأو٠نآلاىلإنامعىف«قرف»ةنيدم

.دیزنبرباجنعقبسامرظنا(۱)
.١صءاثعشلاىبأعابتأنعءاثعولاةلازإ٠دومحنبملاس(۲)
نامعةنطلس.ةيناثلاةعبطلا)۸صةيضابإلاةعشأنمةيضرملاىملاسلانيدلارون(۳)

.)ع۹۳

 



)۲۱(لوألالصفلا

.ادهلاو

۲«ملعلانممهدنعامتیوحف.ًايردبنيعبستکردأ»:لاقهنأهنعیوریو

اوشياعنممةباحصلانمةعومجمنعذأدقرباجنأىلعةلالدلوقلاىفو

ىفو٠ةفيرشلاهتنسوهملعهنعاولقنو-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلااوقفارو

سنأو٠دوعسمنبهللادبعو.رمعنبهللاديعوسابعنبهللادبعمهتمدقم

ناكهنأالإ.اهنعهللاىضرنينمؤملامأةشئاعنعذْخَأامكمهريغو٠كلامنب

هللادبعناكو.هذيمالتبِحنأناكف٠هريغنمسابعنبهللادبعلةمزالمرثكأ
:هنعلوقيسابعنب

رباجهذيملتىلإهيلئاسليحيناكسابعنبهللادبعىرخأةياورىفو
.مهعسولبرغملاوقرشملالهأهلأسولف٠ديزنبرباجاولأسا»:لوقيو

نوجاتحيفيكقارعلالهألًابجع»:هنعهللاىضرسابعنباًاضيألاقامك

بحاصكلامنبسنالاقدیزنبرباجیفوتالو.«!!دیزنبرباجمهيفوانيلإ

.'”«ضرألارهظىلعنمملعأتاممويلا»:-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسر

.نيعباتلاوةباحصلانمريثكقلخلاةحامسونيدلاوملعلاوهقفلابرباجلدهشامك

6ةنامأوهتقلىلعاودمتعاوبهاذملالهرهشأورثکأرباجنعیوردقو

فشاكليعامسإهديسقيقحت.۲صءاثعشلاىبأنعءاثعولاةلازإ.سماشدومحنبملاس(١)
۔(ع۹نامعةنطلس)

.١۱صقباسلاردصملاسفن(۲)

.۷٠صءاثعشلاىبأنعءاثعولاةلازإ٠.دومحنبملاس(۳)
.۱۷صقباسلاعجرملادومحنبملاس(٤)

.(ھ١١۱۳ةرهاقلا)٠۷صريسلاباتك٠ىخامشلاديعسنبدمحأ



)٢۲(لوألالصفلا

مهبىقتلانبرباجفتكيملثيح.مهريغودوادوبأوملسمویراخبلاهنعیورف

كرتيالو٠ملعلانمديزمللًابلطىرخأنكامأىلإلحتريناكلب.ةرصبلاىف
ةديسلابىقتليو.زاجحلاىلعددرتيناكفءاهمنتغاوالإملعلاباهيفدوزتيةصرف
ىلص-ميركلالوسرلاةنسنعاهلأسيوءملعلااهنعذخأيواهنعهللاىضرةشئاع

هتفرعمهتلهأدقوةفيرشلاةنسلانعرارسألاقدأاهنمفرعيل-ملسوهيلعهللا

جيلخلاةقطنمىفةرهشبحاصو.ةرصبلاءاهقفمظعأنمحبصينألةقيمعلا

ثلاثلانينرقلاىفدعباميفىسايسلاةيضابإلاطاشنساسأعضاوو٠ىبرعلا
..ةرجهللعبارلاو

هلمحنعزجعيثيحبةماخضلانمناك«ناويدلا»هامسأًاباتكفلأدقو

یفةدوجومهنمةخسنتناكو.ةريبكءازجأةرشعىفعقيو.ريعبل

ةمئأاهثراوتو.ديشرلانوراهىسابعلاةفيلخلادهعىفىربكلادادغبتابتكم
هئدابمةمدخىفهبهاوموهملعفظودقرباجنأكشالو.”ةرصبلاىفةيضابإلا

عضوواهمسرىتلاةوعدلارشنىفةيملسلاهتقيرطبعنتقاامك٠اهبنمآىتلا
تلمأىتلاوةقباسلاتاروثلاجئاتننمهتدافتساو٠اهيفريسلاطوطخواهسسأ
ةطلسلالاجرشطبنعاهداعبإلهتقرفسيسأتةيادبىفةيرسلاةقيرطلاعابتإهيلع

.ةيزكرملا

ىوقواهدوعدتشانأدعب(ةيضابإلا)ةمكحملاةدعقلاةقرفلرياجمضنادقو
ةنسىلاوح)نافعنبنامثعةفالخنمىلوألاتاونسلاءاهتنادعبكلذو.اهنأش

.سانلاىلعهرشنوهتسارداومرحوهناویدىلعاولوتساهینبوناورمنبكلملادبعنإلاقي(۱)

.دادغبىفةمكحلارادةبتكمىفهوعضووهخاسنتساسانلاىلعاومرحنييسابعلانأىورو
.ةميظعةيملعةورثميظعلاهناويدناكو.نيملسملارخافمنمهنأنوملعياوناكو

.٠۷صريسلا٠ىخامشلا(ةيضابالا):رظنا

 

 



)۲۳(لوألالصفلا

ىلعنيجراخلاةعيابمو٠ميكحتللبلاطیبانبىلعلوبقدعبكلذكو

.((م60۷/ھ۴۷)ةنسىفنينمؤمللًاريمأىبسارلابهونبهللادبعميكحتلا

بهونبهللادبعةافودعبةكرحلاكلتةماعزىفرودىأديزنبرباجلنكيملف
ةسداسلانيبهرمعحوارتيًاريغصًاباشلازيالناکكاذنآًارباجنأل.ةرشابمىبسارلا

بستكادقنسلاهذهىفنوكينألمتحملاريغنمو٠طقفةنسنيرشعلاوةرشع
.مهلادشرمًاميعزهباحصأمدقتيلةيرورضلاةربخلاوىفاكلاملعلا

ديزنبرباجنأةرفاوتملاةيضابإلارداصملاىفةدراولاتامولعملانمحضتيو

-مىومألادايزنبهللادبعةيالونابأةدعقلاىلإمضنادق

)م٤۱۸

.كشالبىضابالاركفلاوهقفللىقيقحلاسسؤملاوهديزنبرباجنإفاذلو

نإ:حوضولكب«ءاثعشلاىبأعابتأنعءاثعولاةلازإ»باتكبحاصلاقدقو

ىبأنعةيورمهثيداحأو٠'"!بيبحنبعيبرلادنسمىلعىنبمةيضابإلابهذم

نيعباتلالئاوأنمديزنبرباجناکثیح.ةباحصلانعديزنبرباجنعةديبع

باحصأكلذرباجقبسو.ةرطعلاةيوبنلاةنسلاوثيداحألانيودتباونعنيذلا

مامإلا2۹۵/٤»كلاممامإلا)نيروهشملاةعبرألابهاذملا

ىعفاشلامامإلاءم1۹۹/ه۸۰وةفينحىب

.(¿١٤0۸0ولبنحنبدمحأمامإلاوم٤۸۱۹/۲۰

لوصألاىلعةينبملاةلداعلاةمامإلامايقىلعلمعلابديزنبرباجماقو

.٣۴صءاثعشلاىبأعابتأنعءاثعولاةلازإ٠دومحنبملاس(١)
عوبطمحيحصلاعماجلاهلوىرجهلاىناثلانرقلانمىناثلافصنلاىفىفوتبيبحنبعيبرلا
°.ةرهاقلابةينورابلاةعبطملاىفىرخأةعبطهلوھ١۳۸١سدقلاىف

 



)٢٤۲(لوألالصفلا

ىوقلاعساولاهملعوزيمتملاههقفوهتعاجشىلعلديام.مالساللةحيحصلا

فسوينبجاجحلاةرطيسمغر٠هميلاعتوهسوردنعةظحلفقوتيملهنإ٠خسارلا

ناورمنبكلملادبعمكحمايأةرصبلااهترضاحوقارعلاىلعىفقثلا

م۰۵/۸۷كلملادبعنبديلولاو.)ع10/0/۸-1۸0۷

(V0 aقارعلالهألةديدشلاوةيساقلاهتلماعمو”'.

دعاوقىلعةرصبلابةيضابإلاةقرفسيسأتىفرباجةسايستزكترادقو

:یلیامیفاهلامجإنكيةيساسأ

هسفنةرارقىفرصأدقًأرباجنأتلجسدقةيخيراتلارداصملالكنأ-١

جرخنمنمضاوجرخنيذلاءالؤهاهعبتاىتلاكلتلةفلاخمةسايسجهتنينأىلع

اذهنأودبيز.جراوخلایفرطتمنممهریغوةقرازألانمميكحتلاىلعلوبقتقو

نبجاجحلاريغهمهفيملداحىسايسءاكذنعمنيناكديزنبرباجنمفرصتلا

ةنطلس-م۱۹۸۹ةثلاثلاةعبطلا)۷٥صمالسإلارجفىفنامع٠.فشاكليعامسإهديس(١)
.(نامع

امك,مهنيدبنيملسملافيرعتىلعرباجصرح.ةدشلاوباهرإلابنوحشملاوجلااذهطسوىفو(۲)

ءانثأبتكيهبالطدحأىريوهاهو.ميقتسملاطارصلاىلعاهلمحوهسفنضيورتىفالطبناك
دقهنأل.هبةربعالفهيأرامأ.ةعبتمةنسوأ.ةمكحمةيآريغائيشبتكينأهاهنفهسورد

ليلدلابتبثامىلإاهنععجريفحابصلاىفاهيلإدنتساىتلانمىوقأةجحءاسملاىفدجي
نأىتحاينالابعتمتلاهركيناكو٠سانلاىفلطابلارشنيبتكاببلاطلابهذيو٠ىوقألا
هنكلءاضقلارباجىلعضرعيجاجحلالعجدقىفقثلافسوينبجاجحلابتاكملسمنبديزي
عتمتلاضفرهنأامك٠.ضفرفةرصبلابناويدلابحاصناوعأىفنوكينأهيلعضرعف٠ضفر
ليف)«نوذربلا»نمًالدبةلغبلابوكرىلعًالثمرصأفملسمنبديزيةفايضىفوهوايازمىأب

ناهدبهيراوجرمنادعب.ملسمنبديزينمهجورخدعبهتیحوهسأرلیسفبماقو.(يکرت
اديدشًاكيلدتةلجدرهنىفهتيحلوهسأركلدف.(ةفياضلامركىفاناعمإ)هتيحلورباجسأر

ةلازإ٠دومحنبملاس:رظناأ.«موقلاءالؤهدنعىتلزنمكنمىظحلمحتالمهللا»:ًالئاق
.٢۲صءاثعولا



)٢۲)لوألالصفلا

-ديزنبرباجعمءارغإلاوةلياحملاقرطلكذفنتسانأدعب-ىذلاىفقثلافسوي

ذخأةيحاننمديزنبرباجةسامحنمدازىذلارمألا٠نامعىلإهيفنىلإأجل

ركفنيطوتبكلذو.ىبرعلاجيلخلاىفةيضابإلاةقرفطاشنةيوقتىلعلمعي

سيلوةرجهللعبارلاوثلاثلانينرقلاىفهتوقترهظانيطوتنامعىفهتقرفءارآو

رئاشعلاءانبألاصتانعًالضف.ةرصبلابىملعلانامعلهألاصتإنأىفكشنم

راكفأوملعراشتناىلعتدعاسىتلالماوعلاربكأنمناكضعببمهضعبلئابقلاو

رداصملانأمغرو٠ىبرعلاجيلخلابنامعىفهينطاومنيبديزنبرباجءارآو
نأتباثلانكل.۱٩داعیتمالونامعىلادیزنبرباجیفنیتمنیبتالةفلتخللا

ءاضقلاالواحم٠.ىسايسلاوىنيالاهبهذملًالمكمةرصبلاىلإداعديزنبرباج

.'"ءامجإلاوةنسلاونآرقلاىلعدنتسيالديتسمكلمىأىلع

ناکو.هیواتفوهثيداحألالخنمسانلانيبهراكفأوهءارآرشنيرباجذْخأو

هبهذمىلإهاعدهئدابلةسامحوهئارآلًأبوقًادادعتساهيفدجونمفهذيمالتصحفتي

اناعمإو.«ةينيالاةيقتلا»ىلإهفادهأقيقحتىفًأدنتسمةماتةيرسىفكلذو4

وأةعامجلارارسأفشكينملكلتقبهعابتأرمأيناكدقفهتوعدرمأنامتكىف
هتعامجةقرفلاعابتأدحأكرتوثدحنإف.ًالثممهئامسأةعاذإبةعامجلانوخي

ناكفمهرارسأىشفيوأىمادقلاهباحصأىفنعطينأنوداهئدابمنعىلختو

نيفلاخملانمًادحاوهرابتعابىذأبهلاوضرعتينأنودهنمنوأربتيةيضابإلا
.'ناودعلابمهاوأدياذإالإمهؤامدلحتالنيذلانيدحوملا

ةقرفنيبافالتخاكانهنأاذهىنلعلاهطاشنبديزنبرباجحضوأدقو

.۱۳صمالسإلارجفىفنامع٠فشاكليعامسإهديس(۱)
.٣صءاثعشلاىبأعابتأنعءاثعولاةلازإ٠دومحنبملاس(۲)
.٢۲ص.ةيضابإلاةقرفللةيخيراتلالوصألا.تافيلخضوع(۳)



)٢۲لوألالصفلا

ىفتلاغىتلاىرخألاجراوخلاقرفونوملسملاهبنمؤياملكبنمؤتىتلاةيضابإلا
عمتجملانمبحسنننلاننأعيمجلللوقينلعملاهدجاوتبوهاهو.اهريكفت

جورخللسانلاوعدننلو6سانلانعلزعتننلو6هيفشیعنسوىمالسالا

.جراوخلاةالغنممهريغوةقرازألالعفامكةرجهلاوفرطتلاو

اموحتىلعءاهدلاومزحلاعمًأكنحمایسايسهدهزعمدیزنبرباجناکو-۲

:ىلياميفحضتي

:ديزنبرباجدنعىسايسلامزحلا-]

همزحىفةيضابإلاةمئألانمهدعبءاجنلةودقديزنبرباجحبصأدقف

بهذمنمجرخاذإًالثمف')«هبءادتبالاوملظلابءامدلااولحأثيحىسايسلا
دقف.مهرارسأىشفأومهدقتعمىفنعطومهيلعباعودحأ(ةيضابإلا)نيملسلملا

ىذلاعمحماستلاعم٠عونلااذهتحتجردنينملکلتقبهعابتأرمأيرباجناك
ةيرسلابوجوىفبلطلارركيناكارباجنأعقاولاو.مهرسىشفينأنودمهكرتي
اهقرحومهيلإهلئاسرقيمتانايحأبلطيو٠هعابتأوهناوعأعمهتالسارمعيمجىف
ضاهجإوميظنتفشكىلإىلاتلابىدؤتف.مهئادعأىديأىلإلصتالىتح
.مهتکرح

ةرتفلهباحصإبو.هبنيبومألاةالولاليكنتبنجتينأرباجعاطتسادقو

نممعابتألانمًاددعبسكينأ-مهألاو-تقولاسفنىفعاطتساو٠ةليوط

اوتاكو.مهدقتعبتاطلسلاملعنودعبطلاب)ةيلؤسملازكرمدعباميفاولوت
ةعضاخلايطانملاىفلامعألاوةرادإلارييستىفرباجمهمامإءارابنونيعتسي

 

 



رباجىلإلسرأىذلاةملسمنبنامعنلاصاخشألاءالؤهنيبنمو.۱
عبتيونامعنطقيناكىذلاراسينبديزيكلذكو.ةيزجلاعمجةيفيكنعهلأسي
كلذكدجودقواذه.نامعقطانمىدحإىفًالماعنيعو.ديزنبرباجراکفأ

هئارآوهراکفأبنونیدیرباجعمةميمحةقالعىلعاوناكةرصبلاجراخنوريثك

.اهنونكسيىتلاقطانملاىفهلنيلثمو.هلًانويعاوناكو٠هرمأنعنوردصيو

:ديزنبرباجدنعءافدلا-ب

رثؤيملو٠ةطلسلاعمكاكتحاىألرباجبنبحتوهءاهدلااذهةلثمأزربأنم

ضعبنأنممغرلاىلعقارعلاىفةطلسلاجاجحلاىلوتلبقىذألضرعتهنأ
امدنعهنأىتح.دايزنبامايأذنمةالولاديىلعًاريبكاتنعىقلدقهباحصأ

ًالئاقءاكذبكلذضفردقف٠جاجحلاهيلعهضرعىذلاءاضقلابصنملوبقضفر

تاهبشلادعبيىتحىلاوللهفعضءادبإوهتردقًايفخم'"!«كلذنمفعضأانأ»

نأهنكميفعضلانمةجردلاهذهغلبالجرنأىلاولالاببرطخيالىتحو.هنع

.مكحللةئوانمةيرسةكرحسيسأتبموقي

زاهجیفةيمسرلاماهملاوزكارملانمًاددعهعابتأىلوتىلعرباجةقفاومنإمث
خانمریفوتیفنومهسيءالّوهنأىريناكثيح-اهدضلمعيىتلا-'"ةلودلا
ةقفاوملاهذه.اهلةماعدنولكشيوتايالولاوراصمألاكلتىفهتوعدرشنلبسانم

هسفنوهضفرىذلا.ديزنبرباجدنعةيسايسلاةنطفلابوردنمرخآابردربتعت

.ةبومألاةلودلادنعبصنمىألوبق

.٠۲صءاثعشلاىبأعابتأنعءاثعولاةلازإ.دومحنبملاس(۲)

.۲۷ص.قباسلاعجرملا.تافيلخضوع(۳)



)۲۸(لوألالصفلا

ةيضابإلاةكرحلانأوهديزنبرياجاهجهتناىتلاةسايسلاجئاتننمناكدقو

٠ىلاوملانمريثكلااهيلإمضناامكةفلتخمةيبرعلئابقنمرصانعمضتتحبصأ
رصانعتبذتجاةلماشةوعدةيضابإلاةوعدلاتدغوالإ'اديزنبرباجتيملو

عابتأنمريثكىدلةيبهذملاتاعانقلاتذخأو.ةددعتمسانجأولئابقنمةفلتخم

ةاعدلابثعبيرباجناكو.'")ةيقرعلاوةيلبقلاتاءالولالحملحتةيضابإلاةوعدلا

ةاعدللبيردتنمةديبعىبأهفلخدهعىفمتىذلارمألاوهوقطانملافلتخمل

ىفهتوعدعابتأعمةقيثوةلصىلعرباجناكو.«ملعلاةلمح»مساباوفرعنيذلا
ام,یرخألئابقنممهريغوميمودزألانمسانمهنيبنمو٠ةفلتخملاتايالولا

ةيضابإلانايكسسأنمًاساسأراصو٠ىبرعلاجيلخلاىفةيضابإلاطاشنلدهم
.ةرجهللعبارلاوثلاثلانينرقلاىفىسايسلا

:دیزنبرباجحشنیلعریسبةديبعوبأ

دعبةيضابالاةوعدلالهُةماعزىميمتلاةممركيبأنب,ملسمةديبعوبأیلوت

مكحةيادبعمكلذقفتاو٠نجسلانمهجورخوماعجاجحلاتوم
ةفيلخلاناكو.(م۷۱۷/ه۹۹-م١٠۷كلمادبعنبناميلسةفيلخلا
ةيضابإلاةكرحلاىلإاومضنانيذلادزألاءامعز.ةبلاهملاعمةقيثوةقالعىلع

ةيضابإلاةكرحلاعابتأظحنسحلو.ىدزألاديزنبرباجةمامإنابإةريفودادعأب
ًايلاوبلهملانبديزيدزألاميعزنيعدقكلملادبعنبناميلسىومألاةفيلخلانأ
ةكرحلاببلهملالآودزألاطبرتىتلاةبيطلاتاقالعللةجيتنو٠ناسارخوقارعلاىلع
مکحةرتفلالخكلذكو.ةرتفلاكلتلالخداهطضاىألاوضرعتيملمهنإفةيضابإلا

.نيتنسلانيبخيراتىفوأھ١ةنسوأھ۹۳ماعةرصبلابىفوت(١)

.۸٥صمالسإلارجفىفنامع٠فشاكليعامسإهديس(۲)

 



)۲۹(لوألالصفلا

نألواحىذلا(م٠۷۲/ه١٠٠-م۷۱۷/ه۹۹)زيزعلادبعنبارمعةفيلخلا

قرطلابةيضابإلامهنيبنموةضراعملابازحأعمةيمالسإلاةلودلالكاشملحي

.ةيملسلا

ىفةيضابإلاخياشمزربأدحأكامسلانبرفعجةسائربادفوةيضابإلالسرأو
ةفيلخلاةلامتساىفدفولااذهةمهمحاجنمدعنممغرلابنكلو؛قشمدىلإةرصبلا

ةيضابإلارداصمضعبركذتو.ةفيلخلاكولسوةسايسنعًايضارداعدفولانأالإ
.ىضابالابهذملاقنتعاو٠كلملادبعةفيلخلانباليمتسينأعاطتسادفولانأ

ةيضابألانيب.ةيدولاًانايحأو.ةيملسلاتاقالعلانمةرتفلاهذهءانثأو

كلملادبعنبناميلسنيتفيلخلامكحلالختدتماىتلاو.ةمكاحلاةيومألاةطلسلاو

هذهةرصبلاىفةوعدلاخياشموةديبعوبالغتسادقف.زيزعلادبعنبرمعو

فدهلاىلإلوصولالجأنمةيوقوةنيتمسسأىلعمهتكرحميظنتلةصرفلا

عابتأنيبنمنيملسمللةفيلخباختناو.'اروهظلاةمامإسيسأتوهوىمسألا
.ةيضابإلاةوعدلا

:ةيرسلاسلاجمللةديبعىبأميظنت

مضتوةرصبلاىفماقتتناكىتلاةيرسلاسلاجملامظنريوطتبةديبعوبأماق

املکو.مهبهذمیدابمومهسوردنوقلتيونوقليثيحاهعابتأوةوعدلاخياشم

.ةيوينالاوأةينيدلاىحاونلاىفءاوسةلصبمهتوعدىلإتي

ىسايسنايكةماقإلىنلعلاوىمسرلانالعإلاونامتكلاودادعإلاةرتفنمءاهتنالاىنعتو:روهظلاةمامإ(۱)

.ةيضابإلاداورهيلإىعسيناكىذلاىمسألافدهلاوهولقتسم



)۳لوألالصفلا

نبسادرملالبىبأنمزذنمةدوجومتناكةيرسلاسلاجملاهذهنأةقيقحلاو

ماماللدوعيلضفلانأالإ.ناورهنلادعيةدعقلاةكرحمعزتىذلاىميمتلاةيدأ

.اهتاقبطبيترتواهفئاظوفينصتوسلاجملاهذهملاعمحيضوتىفةديبعىبأ

:لوألامسقلا

حابماهلوخدنإلبةنيعمةعامجىلعرصتقتملىتلاىهوةماعلاسلاجملا

دقعتىتلاسلاجملاهذهنوداتريءاضعألاناكو.')ةوعدلالهأنمصخشىأل

یفنايحألاضعبىفو٠ةصاخةيضرأبيدارسىفوخياشملادحأتيبىفارس

.زئاجعلاوءاسنلاتويب

ىفنوعمتجيءاضعألاناكلب.نيعمجمانربةماعلاسلاجملاهذهلنكيملو
نوموقياوناكنيذلاخياشملارابكنمتاداشرإوةديقعلايفًأاسوردنوقلتيوسلجللا

نوكتدقوةفلتخمعيضاوموأنيعمعوضوملوحرخآلاولتدحاولابطخلاءاقلإب
هذهيلعنوفرشينيزرابلاةيضابإلاخياشمناكو.عابتأللةمزلمرماوأكانه

...اهريغويئاطلابجاحدودوميبأسلجموليوطلاكلملادبع

:نالامسقلا

ررقتسلاجملاهذهيفو.طقفةيضابالاءامعزاهرضحيوخياشملاسلاجم

نعةرابعخياشملاسلجمناكو.اهعابتاةوعالالآيلعبجييتلاةسايسلا
رابكومامإلاريغدحألزوجيالو.'"اةيرسةيروثةكرحلميظنتوطيطختسلجم

.٢۳صقباسلاعجرملا.تافيلخضوع(١)
.۳۹صقباسلاعجرملا.تافيلخضوع(۲)



)۳۱(لوألالصفلا

.سلاجملاهذهروضحخياشلملا

:ثلاّنلامسقلا

راصمألافلتخمنمةاعدلاناكثيح.ملعلاةلمحسرادموأسلاجم

ملسمةديبعیبُمامالانمةرشابماهميلاعتوةوعدلالوصأوئدابموملعلانوقلتي

هفرعيالىضرأبادرسىفةياغلاهذهلةسردمماقأىذلا.ىميمتلاةمركىبأنب

ةاعدجرختةسردملاهذهنمو.نيزرابلاةيضابإلاخويشو(ملعلاةلمح)ةاعدلاالإ

دالبللنييلصألاناكسلانمًابلاغةاعدلاوأملعلاةلمحرايتخامتيناكو.ةيضابإلا

ةرصبلاىفةوعدلازكرمنيبةقالعلاةديبعوبأمظندقو.اهيفنورشبيىتلا
.ةيمالسإلالودلادالبنمهريغوىبرعلاجيلخلاىفةاعدلاو

خياشملةدوعلامهيلعناكراصمألانمىأىفةاعدلانيبفالخثدحاذإو

نيفورعملاهباحصأدحألسريةديبعوبأناكو.هلحىلعلمعلاورظنللةرصبلا

نايحألامظعمىفهلوسرناكو.ءيراوطلاهذهلثمىفرظنللملعلاوةفاصحلاب

ةيركسعلانوُوشلانعلوؤسملاولوألاهراشتسمونيالاهدعاسىئاطلابجاح

نمةوعدلاعابتأنيبثدحامكلذةلثمأنمو.ةرصبلاجراخةوعدلانوئشوةيلاملاو

.هريغالجراوعيابوديعسنبهللادبعمهسيئراوعلخامنيحتومرضحلهأ
.جحامسومىفىئاطلابجاحةديبعوبأمهللسرأو

رشنلةسوردمةلسلستمتاميظنتىفةيضابالاعابتأرومرادتتناكاذکه

ةليسواوكرتيملمهنإثيحةماتةيرسوةيلاعةيقتىفمهبهذمميلاعتوءيدابم

ةيأبرستعنملةنكمملاتاءارجإلالكنوذختياوناكواهوعبتاوالإمهميظنتءافخإل
سلاجملاهذهروضحلنوبهذياوناكامك.اهداقعنانكامأوأمهسلاجمنعتامولعم

نمسرحلاعيزوتىلإةفاضإلاب.نيلوجتملاةعابلاوأءاسنلاةئيهىلعنيركنتم



)۳۲(لوألالصفلا

مهرمأفشكيالىتحلوبًالوأرابخأةيأبمهغالبإومهسلاجمنكامأةبقارممهعابتأ

اهعبتاىتلاةرذحلاتاءارجإلاولئاسولاهذهلةجيتنو.مهيلعضبقلاىقليو

.سلجمىفمهبرفظمهن»مهنعرثؤيملةرصبلاىفةيضابإلا

ةيهقفلاءيدابملاوميلاعتلاوقيقدلاميظنتللةجيتنةيضابإلاعاطتساو

ًاناوعأاوبسكينأ-ملسوهيلعهللاىلص-هلوسرةنسوهللاباتكبةكسمتلملا

لوألانرقلانمريخألاعبرلالالخةيمالسإلالودلانمةددعتمقطانمىفنيريثك

.ىرجهلا

شرعكلملادبعنبديزيىلتعانأدعبوىرجهلاىناثلانرقلاةيادبىفو
٠ةيضابالاطاشنىفةيسايسلاتاروطتلاضعبتثدح(ه١٠٠-ه١٠٠)ةفالخلا

كلتدارفأنمنوريشكلاومهؤامعزودزألاةداقةيلاهملاهعموبلهملانبديزيماقثيح

زاوهألاىلإمهطاشندتماوةرصبلالالتحاب.ىضابإلابهذمللنيقنتعملاوةليبقلا

ةدايقبًاريبكًاشيجمهللسرأكلذبةفيلخلاملعالو.دنسلاىتحسرافونامركو

ىفراوثلامزهينأىماشلاشيجلااذهعاطتساثيحكلملادبعنبةملسمهيخا

ىلإةيقبلابرهوبلهملانبديزياهيفلتقوم١٠۷۲۱/۱ةنسرقعلاةكرعم

مظعملتقوةركنمةميزهمهمزهوىميمتلازوحأنبلالهمهعبتتودنسلاىفليبادنق

ىلعهبضغماجةفيلخلابصةروثلاهذهلةجيتنو.نوقابلارساوةبلاهملاةرسادارفا

.ناكملكىفدزآلا

دارفأنمريبكدعدوجوببسبةرصبلابةيضابإلاقنخىلإىلاتلابكلذىدأو
خياشمضعبتاوصأعافتراىلإىدأام.ةيضابإلاةقرفنمضةليبقلاكلت

حونوبأىضابإلاخيشلا:ءالؤهنيبنموةروثلانالعإوماقتنالابوجوبةيضابإلا

.٢۳صقباسلاعجرملاتافيلخضوع(۱)



)۳۳۱لوألالصفلا

ديزيتخأةكتاعمهنيبنمو٠تومانماويننيذلادزألادارفأضعبوناهدلاحلاص

ضقرةديبعابأمامإلانكل.ىضابإلابهذمللديدشلااهسامحبةفورعملابلهملانب

.دعبنحيملتقولانأىأرثيحةدشبكلذ

-كلملادبعنبماشهةفالخنمزفقوملاسفنررکتو

ةيالوةرتفتمستاذإ٠قارعلاىلعًايلاوىرسقلاًادلاخنيعىذلا

اوناكةيضابإلاخياشمضعبنأىتح٠نيضراعملاةفاكعمحماستلاونيللابدلاخ

نيزرابلاةيضابإلاخويشدحأةلمحلاهذهمعزتدقو.دجاسملاربانمىلعهنومتشي

نبفسويهنمالدبىلوتوىرسقلاًادلاخلزعنأدعبهنكل.ىرهنلادمحموبأوهو

فنعلالمعتساثيحهفلسةسايسلًامامتةفلاخمةسايسريخألاعبتاىفقثلارمع

٠ةموكحلاهجوىففيسلااوعفريملولىتحةطلسللنيئوانملادضةوسقلاوةدشلاو

.جورخلاوكرحتلابوجوىفةديبعوبأعابتأةلاطمىلإىدأام

جورخلاضفرف.ءالؤهنمًاريكفتقدأوًارظندعبأناكةديبعاأمامإلانكل
قارعلاىفتماقىتلاىرخألاتاروثلالاونمىلعوأجراوخلاىفرطتمةقيرطىلع

ةديبعوبأررقكلذل.اهيلعءاضقلاولبفنعبعمقلااهتجيتنتناكىتلاو

رذحبهيفراسرخآريسطخذختاهنكل.ةرصبلاىفةوعالانامتكىفرارمتسالا

ىفدعباميفروهظلامامإنالعإوةوعدلاراصتناىفرثألاربكأهلناك.ًادجديدش

.ىبرعلاجيلخلا

دکأو.تاكرحوتاروثنمقبساملكططخنعةفلتخمةطخلاكلتتناكو

تقولاسفنیفرذحامک٠ةيهادیسایسو:كنحمدئاقوديدسركفبحاصهنأب

ةيقبوةوعدلاعابتأنيبجوازتلاذبحيملهنألبةيمسربصانمةيألوبقنمهباحصأ

كلذنكل.ًاضيأىضابإلابهذملاىفومالسإلاىفكلذةيعورشممغر.نيملسلا
ةيوخألامهحوربهعابتأكسمترارمتساىلعوةوعالاةيرسىلعةظفاحملافدهبناك



)٤۳(لوألالصفلا

لامتيبًاشنأكلذللامللةيضابإلاخياشموعابتأضعبةجاحلفغيملهنأاہک.

ةيركسعلاوةيلاملانوُوشلاىلعفارشالاةمهمىئاطلابجاحلكووهتعامجبصاخ

ةيلاملانيتيحانلانيبطبرلاىفًايكذةديبعوبأناكدقو.ةوعدلانوُؤشو

ةاعدلاةدعاسملمدختستتناكةيضابإلالامتيبدراومنألكلذوةيركسعلاو

نمىتأتلاملاتيبدراومتناكو.ةديعبلاقطانملاىفةيضابالاراوثلاونيجاتحملاو

ركذتالو.ةرصبلاىفهعابتأىلعمامإلااهضرفةبيرضنعةرابعلوألا:نيردصم
ضرفتنكتملاهنأتباثلانمنكلو٠اهرادقمالوعفدتتناكىتمرداصللا
ةييرضلاهذهنأودبيو.هتايناكمإوفلكملاءارثبسحتوافتتتناكلبیىواستلاب

.ةحاحلادنععمجتتناك

اهعفديىتلاةيخسلاتاعربتلانمىتأيناكفلالاتيبلىناثلادروملااما

.ءاسنوالاجرنيردتقملاوةيضابإلاءايرثأ

:ةديبعابأفلخيبيبحنبعيبرلاماعألا

ةنطابلالهأنموهو:(يرجهلاىناثلانرقلانمىناثلافصنلاىفىفوت)
كاذنآةرصبلاتناكو.ملعلابلطلةرصبلاىلإعيبرلالحر.نافضغنمنامعنم

.ديزنبرباجمامإلابىقتلانيحاباشعيبرلاناكو.ءاملعلالضافألااهلاجربةينامع
ىدزألابئاسلامامضوحونىبأوةديبعىبأ»:ثالثنمهقفلاتذخأ:لوقيناكو
.ىرجهلاىناثلانرقلانمىناثلافصنلاىفهتافوتناكو.''«ينامعلا

ىلإهتيمهأعجرتىذلا.هدنسمةباتكىلععيبرلامامإلافكعةرصبلاىفو

هيقفلاىلعهدانسإىفدمتعيناكهنأنعًالضف.ههقفوهملعوعيبرلامامإلاعرو

.دیزنبرباج

.۷۱صمالسإلارجفىفنامع٠فشاكليعامسإهديس



)٥۳(لوألالصفلا

جيلخلابةيضابإلاطاشنلةرشابملاةدعاقلاىسرأىذلاةيعادلاعيبرلاربتعيو

نعملعلالمحو.ةرجهللعبارلاوثلاثلانينرقلاىفنامعىفةصاخبو٠ىبرعلا

مهلناكنوينامعءاملعةسمخنامعىلإةرصبلانم٠«عيبرلادنسم»بحاص

رذنملاوبأمهو٠نامعىفمالسإلارجفىفةيملعلاةايحلاراهدزاىفربكألالضفلا

رباجىبأنبىسومو٠ىتالعجلارينلانبرينمو٠ىناوزنلارذنملانبريشب
.يدنكلاالعملانبدمحموء(م۸۷۳/ه٠٠۲ت)ليحرلانببوبحموءىوكزألا

ةديبعوبأنيألاهدعاسوديزنبرباجمهسأرىلعوءاملعلاءالؤهلضفبو

حماستلاوةوخألاحورنمًاقالطناو.ةيكذلاةقيقدلامهتاميظنتلةجيتنو.ملسم

.لوألاهروطىفىضابالابهذاعابتأعيمجىلعترطيسىتلانواعتلاوةدوملاو

نأةيضابالاةوعدلاتعاطتسادقفنيسمحتلملاملعلاةلمحطاشنلًاجيوتتو

جيلخاقطانمنمةفلتخمنكامأىفرهابحاجنزارحإنماهعابتأنكمتيو.رصتنت
.ىمالسإلاملاعلاءاجرأنماهريغوىبرعلا

ىفةيضابإلاخياشملغتسا.ةرجهللىناثلانرقلانمثلاثلادقعلاىفف

ةلمحومهتاعدىلإاورغوأو٠'")ةيومألاةلودلااهبرتتناكىتلافورظلاةرصبلا

ًالضف٠ىبرعلاجيلخلابنامعىف٠«روهظلاةمامإ»مامإلانالعإىلإمهنمملعلا

.١٤صقبلسلاردصلادومحنبملاس(۱)

دبعنبماشهمايابلاطیبانبىلعنبنیسحلانبىلعنبديزجورخ٠فورظلاهذهمهأو(۲)

نبديلولانبديزيةافوو٠م١۲٠/۷1۵ىفكلمادبعنبديلولاةفيلخلالتقكلذكو.كلللا
ىومألامكحلااهيفذخأًاموينيرشعونينثاورهشأةسمخلاىلعديزتملمكحةرتفدعبكلملادبع

...برطضي



)۳۹(لوألاصفلا

۰''”برغلاو6تومرصحونميلانع

ىلعنيبومألاىضقثيحاليوطرمعيملةيضابإللىسايسلاحاجنلااذهنكل

«يلوألاروهظلا»ةمامإىلعنويسابعلاىضقنيحىلع٠تومرضحونميلاةمامإ

.نامعیف

اذهلازيالوىضابإلابهذملابنامعخيراتطبتراكلذنممغرلایلعو

.اذهانمويىتحًارمتسمطابترالا

٠ىبرعلاجيلخلاىفةيضابإلاطاشنلازكرمتناكةرصبلانأحضتياذكهو

مهلنيذلاءالجألاملعلالاجربتألتماو٠نامعلهانمنايعألابتصغثيح

ءاملعلارقمةرصبلاتناكو.ىبرعلاجيلخلاخيراتتاحفصىلعدلاخلافرشلا

ةينامعكاذذإنوكتنأتداكىتح٠ىبرعلاجيلخلاونامعلهأنممالعألا

ةيادبىفةيضابالاةيمتسرلاةلودلاةرصبلانمةيضابإلاةاعدديىلعبرغملادالبىفتماق(۱)
اهيلعىضق.ثلثونرقنمرثكأةلودلاهذهترمعدقو.ىرجهلاىناثلانرقلانمعباسلادقعلا
ةيئاتقطانمىفىضابإلابهذملاىقبدقفكلذنممغرلاىلعو.۹/۲۹۷٠٩ماعنويمطافلا
انمويىتحةدوجومةيضابإلااياقبلازتالو.ةيمالسإلاةلودللةيزكرملاةطلسلالوانتمنعةديعب
ظنا.رئازجلاىفبازيمیداویفوسنوتیفةبرجةريزجىفو٠ايبيلىفةسوفنلبجىفاذه
.٢٢۲صةسرادألاةلودمايق٠نسحىلعنسح

 

 



)۳۷۱لوألالصفلا

:ضابإلاركفلاءيدابمعمىبرعلاجيلخلالهأبواجت:ايناث

نمديدعلابوابتسفنوه.ةيضابأإلاعم:ىبرعلاجيلخلالهابوابحتناک

ىفمهعفاودموقلكلناكثيح.جراوخلاتاكرحعمةيمالسالاةلودلاىفلئابقلا

هلهأتعفدىتلاصئاصخلاوتازيملاضعبهلتناكىبرعلاجيلخلانأريغ.كلذ

:ىلياميفحضتتو.ةيضابأإلاةكرحلاعمبواجتلل

ةقطنمىفنيترشتنملادزألاوميمىتليبقلةيضابألالئاوأءامتنا:|

:ةرصبلاوىبرعلاحيلخلا

ءاسؤرميمودزألانمىبرعلاجيلخلاوةرصبلاىفةميقملاةيبرعلالئابقللناك

ليبسىلعمهنم.ةيلاعلامهتناكمومهذوفنمهلوةيلهاجلاىفلئابقلاءاسؤربهبشأ
فلأةئامهبضغلبضغبضغاذإىذلاةرصبلاىفميمتديسسيقنبفنحألالاثلا

امیفنوردیالفيس

امرشتنتىبرعلاجيلخلاةقطنمىفثادحألاعنصىفةكراشملالئابقلاتناكو

لبقتمللئابقیهو.ًابونج(نامع)رافظىتحو.ًالامشةفوكلاوةرصبلانيب

ةيمارتمةلودنومكحياوحبصأنيذلا.(نييسابعونييومأ)نييشرقلاءافلخلا

امنإو‹ًامئادةصلاخةينيدءافلخلاىلإىبرعلاجيلخلالهأةرظننكتملو.فارطألا

ناكىرشبلارصنعلانأانهحضاولاو.ةيلبقلاةيبصعلانمريثكلااهباشةرظنتناك

.ةرتفلاكلتثادحأعنصىفريبكرودهل

4۰اصضرألا

.١۱۸صمالسإلارجف.نيمأدمحأ(۲)



)۳۸(لوألاصفلا

ادبةليبقلارودنأالإ.ةيلبقةكرحنكتملةيضابإلاةكرحلانأنممغرلابف

هقفللىقيقحلاسسؤملاديزنبرباجناكدقف.ةكرحلاكلتحابحنىفًالاعفوًاحضاو

عانقإوحنهدوهجنمًامسقىلاتلابهجوو٠دزألاةليبقىلإىمتنيىضابإلا
ىلإمضناامك.كلذىفحبندقو.هتكرحىلإمامضتاللةليبقلاهذهدارفأضعب

لئايقاهيفترشتناىتلانميلاوتومرضحونامعلهأنمةريبكدادعأةيضابإلا
.دزألا

وهو.ةميركىبأنبملسمةديبعوبأةيضابإلاةوعدلاةماعزىفرباجفلخو

ىذلاو٠ةيضابإلاناسلضابإنبهللادبعاهيلإىمتنيىتلاميتةليبقنماضيأ
-ميتةليبق-هتليبقىلإةلداجملاوةرظانملاىفهتردقىلإةفاضإلابدمتعيناك

.كاذنآةرصبلالئابقمهأنمًاضيأدعتىتلاو

عقاوملتحتتناكىتلامهلئابقبنومتحياوناكةيضابإلاخويشنأظحاليو

ىضابإلاهقفلاتنضتحاىتلاىهلئابقلاهذهنأامك.ةيمالسإلاةلودلاىفةمهم
الاذلو٠ةرطعلاةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلانمدمتسللاواهئانبأركفنمعبانلا

.نامعوتومرضحونميلاىفترهظةيضابإلاتاليودلالوأنأبرغتسن

ناضتحاىفلضفلاربكأىبرعلاجيلخلابدزألاوميتلئابقلناكاذكهو
.اذهانمويىتحاهئاقبواهرارمتساوةيضابإلا



)۳۹(لوألالصفلا

علنبمهتبلاطموءةماعألاىف«ةيشرقلا»طرشةيضابألاخفر:أ

:ةماعاللىرخألاطورشلانمطرشنبأدقفنإماعلا

٤شیرقةليبقلاًيسابعاناکاأةفةفيلخلاءامتنا|طرشةيةيضابإلاضفر

دروویروشلابفيلاابعتمتيأوةفيلخلاب .«مهنيبیروش

ىقلتلةيلباقرثكأىلاتلاباوراصوىبرعلاجيلخلالهأىأرلااذهبجعأدقو
ةديدجلاراكفألامهتبجعأامك.ىضابإلابهذملاىفوخدلاوةديدجلاراكفألا

.ةمامالاطورشنمطرشىأدقفاذا[مامالاعلخبةبلاطملانمضتتىتلاوةيضابالل

هنأوأ.ناكضرغىألةمامإلالغشينألواحيمامإىأنأكلذىنعمو

طورشنمطرشىأهنعىفنتمامإلانمودبتةفلاخمىأوأ.ةيعرلاةلماعمءاسأ

مامإلاءافعإبةبلاطملاىفةيعرللًادنسوأًارذعنوكينأنكميكلذنإف.ةفالخلا

ةيعرلاقحظفحياماذهو.ةيعرلانيبهلناكمالدبتسملامامإلانأىأ.هعلخو

نمشطبلانوشخيالمئادرارقتساىفمهلعجيوةمامإلامامأمهفقومدنسيو

.مامإ



)£.(لوألالصفلا

ةحاصفولدجلاىفةعاربلاوةرظانملاةوقبيبرعلاجيلخلالهاباجعإ:۳
:ةيضابإلادنعناسللا

كاسمتسالادشأمهئارآبنوكسمتسيجراوخلالثممهلثمةيضابإلاناكدقل

النانجلاىتباثاوناكو٠نيدوهقفوملعوةقالطوناسللاىفةحاصفووذمهو

حرطوةرظانملاولدجلانوبحيو٠ةيركفةسبحمهذخأتالو,مهموصخمامأنوريحتي

لب.بصعتلاوديدشمهلدجىفمهنأمغرءلادتعاوحوضولكبةشقانمللراكفألا

ىفمبهذملغلغتو.مهداقتعاىفًاناعمإالإمهيدلموصخلاةجحةوقديزتال

اوناکوةدشوددشتمهيفو٠.مهريكفتعقاوملكىلعهترطيسو.مهسوفن

الو.هدنعنوفقوتيرمألاءيدابمهلرهظيامو.نآرقلارهاوظبنوكسمتي

.'اةلْفَأديقدعبنوكرحتي

قطانلاىفةلثمتمنييضابإلادنعةقحلاةعاجشلاةلداجملاوةرظانملاةوقرهظتو

ةنمّؤملاةملسملاةعامجلاكلتءارآحرطيناكىذلا.ضايإنبهللادبعوهومهمساب

ًامزتلمعانقإلاوةشقانملاىفادبيمث.«ةيضابإلا»مسابدعباميفتيمسىتلا

اهءدابمعضوىتلاةقرفلاءارآوراكفأوىضابإلاهقفللًاحراشةيمالسإلاةعيرشلاب

نبهللادبعباتكىفراكفألاكلتحرطىفةعاجشلاةمقىلجتتو.ديزنبرباج
.ناورمنبكلملادبعىلإضايإ

حرطولدجلاوةرظانملاىلعمهتردقةيضابإلاىلإىبرعلاجيلخلالهابذتجاو
فتعلاىلإءوجللامدعولادتعالابةفصتمةيدوةقيرطباهتشقانموءارآلاوراكفألا

ىيرعلاجيلخلادالبىفراشتنألاىفذخأورونلاىلإىضابإلاركفلارهظمثنمو
.برغمادالبىفوةيبرعلاةريزجلاىفةصاخبو.ةيمالسإلادالبلانماهريغو

.۸١صةيمالسإلابهاذملاخيرات.ةرهزوبأدمحممامإلا(١)



)۱٤ا(لوألالصفلا

:ةضابإالاءافقفدنعنيدتلاةدشودهزلا:

نآرقلايمهكسمتوةيضابإلاءاهقفنيدتةدشةيضابإلابطخوبتكتحضوأ

لودلاءاحنأنيبمهلقنتنمكلذىلعلدأالو.ةرطعلاةيوبنلاةنسلاوميركلا

مهنعنوذخأي٠ء-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرةباحصلنيقحالمةيمالسإلا

رباجىضابإلاهقفللىقيقحلاسسؤملاذْخَأدقف.ميركلالوسرلانعءاجامةرشابم

٠كلامنبسنأو.نينمؤملامأةشئاعو٠نبهللادبعنعملعلاديزنب

دحأديزنبرباجءاثعشلاابانأتوقايلاقو."اايردبنيعبسكردأهنأدیزنب

.ةنسلاةمئأ

ىلإةفاضإههقفوهنيدتةدشبملعلالهأوءاهقفلانمريثكلاهلدهشامك

.مهماكحأىفهلاوقأباوجتحاو.مهتافلؤمىفهراثآاوقلتفةنامألاوقدصلاوةناطفلا

ةدابعلاةايحىفًابح٠ىيرعلاجيلخلانادلبلهأبولقمهيلإتيرقرومأىهو
.اهرهطو

دهزلاباورهتشاف.دیزنبرباجمامالاجهنىلعاهداوروةيضابأللاءاهقفراسو

بايسألامهأدحأكلذناكف.نيملسملاةفاكىدلمهمارتحاضرفاممنيدتلاةدشو

نمهريغوىبرعلاجيلخلاءاحنأةفاكنمنيملسملانمديدعلابواجتىلإتدأىتلا

.ةيضابإلاراكفأوءارآعمةيمالسإلاةلودلادالب

نمريثكلاريسفتهيلإبسنيوًايرابخأوًايوفلناکامكهنعیوریناکو.لوسرلامعنبا(۱)

ه۸٦ةنسىفوت.ةيوغللاظافلألا

.ردبةوزغ-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلاعماورضحنمم)۳(



)٢٤(لوألالصفلا

مقلمفدلبءانبأريغمكحنعىبرعلاحيلخلالفأيضرمدع:0

:مئادلامهدادعتساو

٠دحاوءاولتحتنوضنيالةقرفتمتاعامجىبرعلاجيلخلالهأناكدقل

نعًالضفاذه.مهدلبءانبأريغنممكاحىأىلعةروشللمئاددادعتساىلعو

نودأودعقيدصلانوربتعيو٠بابسألایهوألضعبىلعنوجرخياوناکمهن

ملاهيفاوعرعرتواهيفاوأشنىتلاةئيبلاءانبأاذهىفمهو.'ارکذتةريرج

ةمظنملاريغرئاشعلاولئابقلاخويشتاموكحثيحىلبقلامكحلاىلعالإمهدوعت

المهنإفاذل.ةيلبقلامهعاضوأعمىشمتتىتلاةيفرعلاماكحألاىلعةمئاقلاو

ةوقلابهمظنوهتارارقوهئدابمقبطتوةوقلابضرفيديدجمكحماظنعمنوملقأتي
ةيبرعلاةيروثلاجابطلاكلتلحضاولاثمنامعوةرصبلاوةفوكلابثدحامو.ةيربجلا

تناكىتلاةيسايسلاتاكرحلاونتفلاترثأدقو.جازملاةداحلاوفرطتلاةديدشلا

اوناكمهنإثيح٠ىبرعلاجيلخلالهأبةيمالسإلاةلودلاىفنيحلاونيحلانيبعلدنت

.ةمئادلاتاروثلاكلتبلقىف

نعةيلاصفنالاتاكرحللاًنيهمىبرعلاجيلخلاىفثادحألاحرسملعجام
كلتىفةيضابإلاتدجودقو.دادغبوأقشمدمكحتتناكىتلاةيمالسإلالودلا
جيلخلالئابقنيبلفلغتلانمديزمو٠راشتنالانمديزلًاحلاصًاخانمةئيبلا

.ىبرعلا

ىضابإلاركفللمهلبقتىفىبرعلاجيلخلالهأديلاقتوتاداعرثأحضتياذل
نامعلهأنممهمظعمذإ٠مهنعءابرغىضابإلابهذملاءاهقفاوربتعيملمهنأل
نمهدعاوقدمتساىذلا.ىضابإلاهقفللىقيقحلاسسؤملاديزنبراجمهسأرىلعو
.ةرهاطلاةيوبنلاةنسلاو.ةيمالسإلاةعيرشلا

.٢٠۲ص٢جىمالسإلاخيراتلاةعوسوم.ىبلشدمحأ(۱)

 



)۳٤(لوألالصفلا

ىكءاغلخلاىلعحورخلاعفاودوبابسأبرئأتلايكةضابألاكارتشا:7

:دادغبوقشمد

دحوألافدهلاناكنأدعبف.اهفادهأنمواهنمًاءزجىضابالاركفلالاندقف

دعبترهظهنإف.ىمالسإلانيدلاميلاعتةماقإوهىضابإلاركفلللوألانيسسؤملل

عفاودترهظامك.ةمامإلاىلععارصلالثمةيسايسيةيويندعفاودوفادهأكلذ

.ىرخألارومألانمكلذريغوةراجتلاىلعسفانتلاثيحةيداصتقا

نامعىفةرجهللعبارلاوثلاثلانينرقلاىفًايلجرومألاهذهتحضتاو

ةيلهألابرحلاتربتعاثيح٠ىمالسإلاملاعلاىفةيضاباللمألانطوملاربتعتىتلا
ةكرحلاىفاماهًافطعنم.ىرجهلاثلاثلانرقلارخاوأىفنامعتقزمىتلا

.

لالقتساىلإاوعسيملمهئاهقفوةيضابإلاةمئألئاوأنأحيضوتنمدبالانهو
اورثأتدقىضابإلاركفلاعابتأنأودبيهنكل.هيويندفادهاقيقحتىفمهتوعد
ىلإمهبتفرحنادقايندلارومأنأوأ.ةيمالسإلاةلودلاىفجورخلاعفاودوبابسأب

اذهنممغرلابو.ةيويندلافادهألابةينيدلافادهألاتطلتخاف.ىويندلاقلزنملا

ركفلاداورجهنجهتنتتيقبنيدلالاجرنمةلدتعملارصانعلانأالإريطخلافطعنلا

ركفنمدمتسماولدتعملاىضابإلاركفلاجهتنتةمامإسيسأتىلعلمعتوىضابإلا

.ديزنبرباجوهوالأىضابإلاركفلاوهقفللىقيقحلاسسؤلا

.ثحبلااذهنمىناثلالصفلاىفكلذليصفترظنا()



)٤٤(لوألالصفلا

لئابقلاكلتدارفأةيبلاغظافتحاوءيبرعلاحيلخلالئابقةلزع۷

:ةيودبلاعئابطلاب

نيينينمنويناطحقلامهو:بونجلابرعىلإمهلوصأىفبرعلامسقني

۱۰(نييرازنونييرضمنمنويناندعلامهو:لامشلابرعو

برعلءالؤهعابطانهمهألانكلوباسنأماهلكشبانهىنعيالو

لئابقلاكلسماوكلسةيضابإلانأثيح.مهتافرصتريثيوكرحيامومهكولسجذافو
.ىبرعلاجيلخابدزألاوميتىتليبقًاصوصخةيبرعلا

نكلو.مانصألادبعتوةرطفلاىلعشيعتمالسإلالبقةيبرعلالئابقلاتناكو

كلتترثأت٠ىبرعلاجيلخلاوةيبرعلاةريزجلاىفعساولاهراشتناومالسإلاروهظدعب

.ىمالسإلانيدلاميلاعتبًاديدشًارثأتقطانملا

ةيمالسإلاةعيرشلابلمعللةدوعلاىلإوعدتىتلاراكفألاباهلهأرأتامك
ًالضفاذه.نيدشارلاءافلخلاهبلمعاموملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةنسعابتاو

كلتدارفأعافدنالثتىتلاوهددشتملاوةبصعتملاةيودبلامهتاداعبكسمتلانع

.حالصإلاىلإوعدتىتلاءارآلاوراكفألاءارولئابقلا

مهنمناكقارعللمهترجهدعبمتةروهشللامهكلامبمهلونميلادالبىفنويناطحقلاشاع()

بستنينيذلادزألالئابقوكولممهنمو؛ماشلاكولمةنساسغلاو.قارعلاكوكلمنويمخللا

.ةنيدمابملسوهيلعهللاىلصلوسرلاراصنأمهل

مشاهویصقوشیرقورضممهنمرهتشيلليعامسإدلوناندعدالوأنملامشلالئابقتءاجو

سانلاونيخرْؤملاهابتناراثأًاديرفًاثدحبرعلادالبىفمالسإلاروهظناكدقلو.بلطملاديعو

نعاوبتكف.هلهأنيبزاجحلاضرأبشاعًايبرعملسوهيلعهللاىلصلوسرلانأثيح.عمجأ
.ةيمالسإلاةوعدلابزاجحلاناكسدهعتوىلوألاةناكملامهخيراتذخأوءريثكلامشلابرع
هللاىلصهللالوسرءادتلًالوأباجتسانمنأاوسانتوبونجلابرعنيخرْؤملانمريثكلالفغأو

.بونجلابرعنمةرونملاةنيدملاىفدزألاءانبأمهملسوهيلع

 



)0£(لوألالصفلا

مدقلاذنمةثراوتملاةميدقلامهتاداعوةيودبلاىبرعلاجيلخلالهأةعيبطتناكو

ءىبرعلاجيلخلاقطانمىفلئابقلاكلتىلاهأةايحهيجوتىفماهرودبموقت

ىلإةفاضإلاب.ميتلاثمأةقيرعلاةيبرعلالئابقلااهنمورارقتسالامدعباورهتشاف
فلحىفاهضعببىمتحتلئابقلاتناكامًاريثكو.ةراغالاوبهنلاوبلسلاتاداع

بلقنيف.مهتدحومصفنتومهعامتجاضقنيامناعرسلب.ًاليوطرمتسيال
.ءادعأنوفلاحتللا

نألقوءةسايرلاىلعسفانتلاةعيبطبرعلانعفرعامرهشأنمنأمث
ىفالإهتيرشعريبكوأءهاخأوأهابأناكولو.هريغلرمألامهنمدحاوملسي

:ًالثاقنودلخنباهيلإراشأاموحنىلع.ءارمألاومهنمماكحلاددعتيفءردانلا

.صقتنيونارمعلادسفيف٠ماكحألاوةيابجلاىفةيعرلاىلعىديألافلتختو»

رفقأو.هنارمعضوقتفيكةفيلخلاندلنمناطوألانمهوكلمامىلإرظناو
۱

ةمهلادعيو.ةفنألاوةظلغللمهضعبلًادايقناسانلابعصأنممهو

الإكلملامهللصحيالكلذلجأنم.مهؤاوهأعمتجتاملقف.ءةسايرلاىفةسفانملاو

.ىلعنيدلانمميظعرثأوأةيالووأةوبننمةينيدةغبصب

ةيعامتجالاةايحلانعالو.ةليبقللبصعتلانعىبرعلاجيلخلالهألختيملو

ةبسنةقرفلاتيمسىذلاوهواهخويشدحأوةيضابإلاناسلضابإنبهللادبعةليِبقلاهذهنم(١)

.هل

.٩صمالسإلارجف.نيمأدمحأ(۲)

.١۱۲ص۳جنييبتلاونايبلا,نودلخنبا(۳)

.۳۰۰ص۳جقباسلاعجرملا.نودلخنبا
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ىفاهيلإاورظنثيح.مهيلعةديدجلاةيموكحلامظنلاىلإمهترظننعوأ.ةصاخلا
ةيلبقلاةيبرعلامهتمظنأاهيلعنيلضفمةالابماللاودييأتلامدعوءءافجلانمريثك

.لئابقلاءاسؤروخويشلاةماعزنمةظفاحملا

ناضتحاىفغلابلااهرثأىبرعلاجيلخلالهأىلعةبلاغلاةوادبللناكدقو

تماقنيحمهتمئأوءةيضابإلاتاليودنأودبيوءةيضابالاةكرحللةقطنملاهذه

سسأىلعتماقةرجهللعبارلاوثلاثلانينرقلاىفةصاخبوىبرعلاجيلخلاىفمهلود

.ةيضابإلاعمجيلخلالهأبواجتدقو.اهلًاناونعةمامإلاتذخأنإو.ةصلاخةيودب

هنأثيحبةيضابإلابًاديدشًاكسقاهلهأكسمتىتلاونامعونيرحبلاناكسًاصوصخ

.ةيضابإلاةريسوهنامعخيراتراص



)۷٤(لوألالصفلا

ىلإةعاجشلاوةسامحلاوعافدنألاىفىبرعلاحيلخلاقطانمناكسعابط۸

:فرطتلادحىلإةالاغملاوءروهتلادح

ىلإةعاجشلاوةديدشلاةسامحلاوعافدنالابىبرعلاجيلخلاقطانمناكسمستي

ىلإايندلابةناهتسالاوءىرخأنايحأىففرطتلادحىلإةالاغلاوروهتلادح

.هبنونيديًادبموأیأرنعًاعافددحیصقأ

نمتفلخثيح.ييرعلاجيلخلاقطانمناكسىفاهرثأةيودبلاةعيبطللو

ةعباناهنألةعفدنمةروهتموءلوقعلاةقيضاهنكلوةبصعتمةنمؤمًأسوفنمهعومجم
.الایفةدهازو6ءارحصلانم

حبصأو.اهتريسملاوطةيجراخلاةكرحلاباقصتلإفرطتلااذهوةالاغملاهذهو

.فرطتلاوةالاغملاوروهتلانعثدحتلانودجراوخلانعثيدحال

اوظفتحانيذلاجيلخلالهأدنعتافصلاهذهىفاودجودقةيضابإلانأودبيو

ةحناسةصرفةعاجشوةالاغموعافدناوروهتنماهبحاصاموءةيودبلااهتافصب

نمكاذنآةيمالسإلاةلودلاةموكحلءىوانمهرابتعإبءىضاباإلابهذملاراشتنال

هرشنوءىبرعلاجيلخلاةقطنمىلإههاجتاوديزنبرباجىفننأهيفكشالامو

فرعيو؛نامعىلاهأنمهنألبءهفدصضحمنكيمل.كانهىضابإلابهذملل

رکفبءاجدقديزنبرباجنأىلإةفاضإ.قطانملاكلتىفسانلاديلاقتوتاداع

هيلعهللاىلصلوسرلاةنسوميركلانآرقلاىلعًاساسأدمتعمودمتسمىمالسإ

ثيحهمسإنممدقأىضابإلاركفلاوأبهذملانأوًاصوصخكلذىفبجعالوءملسو

.(نامعةنطلسةعيط)١٠١٠صةيمالسإلابهاذملاخيرات.ةرهزويأدمحم(١)
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لوصألانعاوذخأوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرباحصأبةيضابإلالئاوألصتا

.عامجإلاوثيدحلاوةفيرشلاةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلاىهو.()ةحيحصلا

.اديدشًاكسمتهبنوكسمتيمهلعج٠ىضابإلاركفلابمهعانتقإنإفاذل

ةمامإسيسأتىفاوحبجنىتحءهرشننولواحيوىمالسإلاركفلااذهنعنوعفادي

نأىفماهلاوزرابلارودلاةرجهللعبارلاوثلاثلانينرقلاىفاهلناك.نامعىفمهل
نادلبىفاميسالو٠هرشنىلعلمعلاوركفلااذهةيامحلةيساسألاةزيكرلانوكت
.ىبرعلاجيلخلا
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ةلودللةيزكرملاةطلسلانعهدعبوءىبرعلاحيلخللىكفارغجلافرطتلا:9

:ةهالسالا

ضعبعنصىفماهروداهلناكةيناكملاةئيبلانأةيخيراتلارداصملاحضوت

ةكرحلاىلعقبطنياموهوءةيجراخلاتاكرحلاوتاروثلاونتفلاتاهجوتوحمالم

تالیودةدعسیسأتیفتحناهنألبءةكرحلاكلتتروطتوتأشنثیحءةيضابالا

نميلاوتومرضحوايقيرفألامشكةيمالسإلاةلودلانمةفرطتمقطانمىف

.نامعو

زكرملاوبلقلاىفطاشنلاولمعلاناكتاروثلاونتفللةسامحلاوتايادبلاعمف

ىلإكلذدعبلوحتتمثةفوكلاوةرصيلاوقارعلاىفةيمالسإلاةلودلاميلاقأىف

.نامعونميلاوايقيرفألامشكةيزكرملاةطلسلانعًادعبرثكألاميلاقألا

ءاملعلااهفرعيىتلاةيزكرملاةدراطلاةوقلابهبشأمهلةلودلاةدراطمتناكف

نعًاديعبفارطألاىلإًاموداوبهذيلزكرملانعًامئادنودعتبيمهتلعجءمويلا

دعبًاصوصخءىلوألامهزكارمبمهتالاصتاعطقنتنأنودنكلو.ةطلسلاديلوانتم

ةيسايسلافورظلاتلدبتنأدعبءودهلاونطوتلاىلإليمتةيضابإلاةكرحلاتادبنأ

ةيمالسإلاةلودلافارطأىفنطوتلااذهلةجيتنو.ةيمالسإلاةلودللةيعامتجالاو
لقأةيضابإلاةقرفلاىرصانمحبصأ.ةيمالسإلاةلودلاىفةطلسلازكرمنعدعبلاو

امًايلاغىرخألاةفرطتملاتاكرحلاعابتأناكىذلاملظلاوفسعتلاوشطبللًاضرعت

ًايلمعريبعتللةيضاباللةحناسةصرفلاتحبصأو.ةيزكرملاةطلسلالامعنمهنوقلي
سانلاعانقإةلواحموءمهئارآومهراكفأحرطوةمكاحلاةطلسلانممهرمذتنع

.اهلشفوأاهحابنساسأوتاكرحلادوقومهنيذلاعابتألابسكو
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ةيجراخلاتاروثللًازكرماهدحونكتملةيمالسإلاةلودلافارطأنأعقاولاو

.١ازكرماهتمرثكأاهلًأجلمتناكاهنكلو

قالطنازكرمناكف.اهنمقالطنالاىلعتموادزكارمتاروثلاهذهلتناكدقف

,كاذنأىملعلاعاعشإلازكرموىبرعلاجيلخلاةرضاحةرصبلانمةيضابإلاةكرحلا

ةلودلاءاحنأعيمجىفةيضابإلاعابتأىقلتياهنموءةيضابإلاةاعدرشنياهنمو
.تاميلعتلاةيمالسالا

نيذلاودبلانيبرهظاملوأرهظةديقعلاىففرطتلانأًاريخأحضتيو
انوكتلباطخلانبرمعدهعىفاتسسأتناتللاةفوكلاوةرصبلابًامئاداوطبترا

:نطاوموراصمأنمسرافدعباموسرافدودحىلعةيمالسإلاتاوقللنيركسعم
.ةريفولامئانغلااهيلإنيبلاجامهيفةماقإلابرعلالضفاذل

.تاروثلاوتاكرحللًاحلاصًازكرمكلذبهبوعشوهلئابقبىيرعلاجيلخلاراصو
ىبرعلاجيلخلالهأناضتحاىفماهرثأىبرعلاجيلخللةيفارغجلاةعيبطللناكو

ىبرعلاجيلخلاضرأىفةكرحلاتدجودقفاذلو.اهيلعصرحلاوةيضابإلاةكرحلل
.اهروطتواهومنلمزاللادهملا

عمواهضعبعمىبرعلاجيلخلاةقطنمناكسدنعةريثكلماوعكلذبتلعافتو
ءىيهتلءديزنبرباجصوصخلاهجوىلعوةيضابإلاداوراهبءاجىتلاراكفألاءارآلا

هعمبواجتلاولب.ىمالسإلاركفلااذهلبقتلىبرعلاجيلخلاةقطنمىفحرسللا
تناكىتلابوعشلاولئابقلانيبىضابإلاهقفلاراشتنالىداام.هبلمعلاوذخألاو
ةرجهللعيارلاوثلاثلانينرقلادادتماىلعاهحاجنو.ىبرعلاجيلخلاةقطنمنطقت

.٢٢۲صمالسإلارجف.نيمأدمحأ()
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ىناثلالصفلا

ىبرعلاجيلخلاىفةيضابإلاةمامإلامايق
نييرجملاجبارلاوثلاثلانينرقلاىفنامعىفاهتلودو

ىبرعلاجيلخلاىفةيضابإإإلىسايسلانايكلاتامدقم:لوا
ىفاضتلودوىبرعلاجيلخلاىفةيضابإلاروفظلاةمامإ:ايناث

نييرجهشلاعبارلاوثلاثانينرقلاىفنامع

ةرصبلانمىبرعلاجيلخاىفةيضابإلاةدايقلاقتنا١

:نامعىلا

.نامعىفةيضابإلاروهظلاةمامإمايق-أ

.ىوزنةنيدمىلإةيضابإلاةمامإلاةمصاعلاقتناب

نامعیفةيضابالاةلودراهدزا-۲

)م۰-۱۷۷۸۹)

.ةارشلاةمئأ-أ

.ًايجراخوًايلخادةلودلانيمأتب

نامعیفةيضابالاةلودلالحمضا-۴

.)م۸۹۳.1-۱/ھ۰0-۲۸۰٤(

.نامعىفىضابإلامكحلاةمزأ-أ

۸۹۳-۳۲/ھ۲۸۰-۳۲۰)نوفعضتسملاةمئألاب

  ٥۰٤-۳۲۰)عافدلاةمثأج
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ىبرعلاجيلخلاىفةيضاباإلليسايسلانايكلاتامدقم:الوأ

ةخسارديلاقتىلإةرجهللعبارلاوثلاشلانينرقلاىفىبرعلاجيلخلاةقطنم

داوردهعىلعةرصبلابنامتكلاةلحرمىفاهداتوأترقتساةتباثتاموقمو

نرقلاعلاطمیتحملعلاهلمحنممهتاعدوهنافلخودیزنبرباجذنملوألاةيضابالا

.ىرجهلاثلاثلا

ىفةيضاباللىسايسلانايكلاروتسدتانوكملاوديلاقتلاكلتتنوكدقف

ىفةيضابإلاةمئأللىدهلاتامالعًاضيأتدغامك.ىرجهلاعبارلاوثلاثلاينرقلا

.سانلابرومألاكفدهيجوتومكحلاةسرامت

بناجلاتدسجىتلاواهتاموقموةيضاباللةخسارلاديلاقتلاكلتلثمتتو

:ىلياميفًاضيأههقفوىضابإلاركفللىسايسلا

صسايسلالمعللدادعأللةليسوةينيدلاةيقتلااذبعلةيضابإألارارقا-١

:رولا

ةيضابإلاتاكرحلاوتاروثلاميظنتىفةماهةطقنًادبملااذهرارقاربتعيو

مهنایکءانبلدادعاللةليسواهرابتعاب«ةينيدلاةيقتلا»مادختسانماودافتسانيذلا

ادبمناكاغإوةيضابإلاعضونمهمادختساوةينيدلاةيقتلاًادبمنكيملوىسايسلا
وحنمهفادهأقيقحتىفهنمةدافإلاوهمادختساةيضابإلاداجأةعيشلاءىدابمنم

.ىبرعلاجيلخلاىفىسايسلامهنايكةماقإ

«ةينيدلاةيقتلا»ًادبمرارقإىفةيضابإلاةداقبناجنمفرصتلااذهلكشيو

ظفحل..ةعيشوجراوخنم-ةقباسلاةيروثلاتاكرحلابراجتنمةديجةدافتسا
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.ةيضابإلاةيروثلاةكرحلاىف«عفدلاةوق»

لکشیمهيلعةقباسلاتاكرحلافرصتنممهتداقوةيضابأإلاةدافتسالعلو

وأصيحقمتنوداوفرصتاميفاوفرصتيملةداقلاءالوهنأبىصوتذإةمهمةلالد
ىلعمهتملعذإ.ةدافتسامظعأاهنماودافتسالبءةيروثتاكرحنمقبساملةسارد

ةيوقلاةطلسلاتابرضلمحتيىتحفعضلافرعيالىوقميظنتءاشنإلقألا

.اهتامجهواهتاليوو

صىسابسلاميظنتلاةيامحلًانايحأةديدشلاةوسقلاومسحلاىلإءاجتلإإلا-۲

:یضخابالا

ىتح.مهعابتألكىلعاهوضرفوةوسقلاهذهبمهسفنأةيضابإلامزلأدقف

.مهتكرحىلإءاسأراتهتسانمةلثامملاتاكرحلاهيفتعقواميفاوعقيال

لوخدلانمةوعدلاعابتأضعباهيفعنمةريثكةلثمأةيضابإلارداصملادروتو

نأنمنايفسوبأهركذيام٠كلذنمو.ةكرحلالجأنمتدقعىتلاسلاجملاىلإ

سلاجمدحألوخدلواحدق.ةوعدلالهأبابشلضافأنموهو.رمعنببيعش
هبريخألاملعالو.ىئاطلابجاحهتخأجوزتيبىفليللاىفًادقعنمناكوخياشلل

ةثالثنمرثكأدعبيناكىذلاهتيبىلإةدوعلاهنمبلطوهلحامسلاضفر

ةكرحلادعاسدق.ةيضاباللىروثلاميظنتللةيسيئرلاحمالملاهذهنأكشالو

نأتدارأىذلااهثارتو.دقتملااهركفوءةيرشبلااهرداصمىلعظافحلاىفةديلولا

.ىسايسلااهنایکهساسأىلعلکشت

٤۳صقباسلاعجرملا.تافيلخضوع(١)
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:ىروكلاميظنتلاةداجإ

:ةيروثلاةيرسلاسلاجملانمددعىفتلثمتلاكشأةدعذختاثيح

ةدايقىفديزنبرباجفلخىذلاىضابإلاميعزلاىبألناكدقن

لب.ةيروثلاةيرسلاسلاجملاهذهلامعأريوطتلضفءةرصيلابةيضابإلاةكرحلا

.ًالصأاهئاشنإلضفو

ثيحاهعابتأو.ةوعدلاخياشممضتوءةرصبلاىفماقتسلاجملاهذهتناكو

مهتوعدىلإتمياملكومهتديقعءیدابماهيفنوملعتيومهططخاهيفنولوادتي

.'ةيويندلامأةينيدلاىحاونلاىفءاوسةلصب

افاقاهنمعنصيفعسلالمعبتاتقيناكوًاريقفروعأ.نوللادوسأيجزةديبعويأناك(١)
دمحم:ملسمةديبعىبأنععجار.ههقفوهلقعوهملعبضيبلاديسناكهنكلو..فافقلاببقلف
.۱٥۱-١۰١۳ص۳جریبكلابرغملا.روبزىلع

معزتىذلاىميمتلاةيدأنبسادرمنمزذنمةدوجومتناكةيرسلاسلاجملاهذهنأةقيقحلاو(۲)

نأتاياورلاركذتو.هللاديبعهنباوهيبأنبدايزمايأىفىأ.ناورهنلاةكرعمدعبةدعقلاةكرح

ناکثیحضرألاتحتیرسبادرسیفءیبتخموهوهيلعضبقدقسادرماأ.ةيدأنبةورع
هذهلثمدوجوىلعلدتىرخأهلثمأ.نايفسوبأىضابإلاخرؤملاركذيو.هباحصأعمدبعتي
تکردأنمرايخنموهوراسيىنثدح:هلوقاهنمءةوعدلانمركيمنمزىفةعيرسلاسلاجلا
حرتبامهدحأللاقيبسارىنبنمنيوخأتكردأ:لاق.ةنسنينامثلابراقتىهو.هتدلاونع
لالبیبایریظناناکو.ةوعدلاهذهلهأنمىضمنمرايخنماناكو.نانكىنبإنزامرخألاو
ىتحةدابعلانمرتفيالًايلصمأدباعناكفحرتبامأف.امهنامزىفناكو.هللامهمحرةورعهيخأو

هيفهللادبعيضرألاىفًايادرسذختادقناكو.ريعبلاربدكهتهبجوهالجروهاديوهاتبكرتربد

صقباسلاعجرملا.تافيلخضوع:رظنأ.هباحصأعم

ىذلاراغلابابىلعةلسلسنوعضي٠ضرألاىفتاراغمىفنوشيعياوناكمهنأىوردقو
ءةلسلسلاكلتكرحتتسيساوجلاوأةطرشلانمدحأمهءاجاذإفءهيفنوشقانتيونوسردي

:اوباجأ؟انهمكدوجوببساممهلليقاذإو,فافقلاعنصىفنوذخأبوهيلعمهامنوکرتیف

ةلازإ.ىبايسلادومحنبملاس:رظنا.«قيليالًائيشیرنوأعمسنالىتحانسفنأنينماك»

و۵۷٠۵۸صءاثعشلاىبأعابتأنعءاثعولا

.۳۱صمالسإلاىفةيرسلاتاكرحلا.ليعامسإدومحم:رظنا



)0۷(ىناثلالصفلا

:ىتآلاكةيرسلاسلاجملانمعاونأةثالثنيبزييمتلانكهيو

:ةماعلاسلاجملا:(1)

ىألحابماهلوخدنإلبةنيعمةعامجىلعةروصقمنكتملىتلاىهو

ىفوخياشملادحأتيبىفًأرسدقعتىتلاسلاجملاهذهنوداتريءاضعألاناكو

.ضرغلااذهلتدعأ.ءةصاخةيضرأبيدارس

وأ.زئاجعلاءاسنلاتويبىفسلاجملاهذهنودقعياوناكنايحألاضعبىفو

.رذحلاوةطيحلاىفًاناعماوتاهبشللًابنبجحتنيئاركلاتيبىف

ءاضعألاناكلب.ةدحاوةطخوأنيعمجمانربةماعلاسلاجملاهذهلنكيملو

نيذلاخياشملارابكنمتاداشرإوةديقعلاىفًاسوردنوقلتيوسلجملاىفنوعمتجي

عيضاوموأنيعمعوضوملوحرخآلاولتدحاولابطخلاءاقلإبنوموقياوناك

+ .هفلتخم

.ةراملاوأناريجلامهعمسيالىتحضفخنمتوصبنوملكتينوثدحتملاناكو

.عامتجإلاناكمىلإةيدؤملاقرطلاوءايحألاةبقارلمهنمًاصاخشأنونيعياوناكو

لكنوذختياوناكواهوعبتاوالإمهميظنتءافخالةليسوةيضابأإلاكرتيملو

امك.اهداقعتانكامأوأمهسلاجمنعتامولعمةيأبرستعنملةنكمملاتاءارجإلا

لئاسونمكلذريغوءراهنلاىفءاسنلاةئيهىفسلاجملاهذهروضحنوبهذياوناك
|(.0



)0۸(ىناثلالصفلا

مهنوصويوسيساوجلاونويعلانممهعابتأنورذحيةيضابإلاخياشمناكو
ىتلاةرذحلاتاءارجإلاولئاسولاهذهلةجيتنوءهرمأىفنوكشيصخشىأدرطب

.١۲۱«طقسلجمىفمهبرفظمهنأ»مهنعرئؤيملةيضابإلااهعبتا

دقفكلذلوءةماعلاسلاجملاهذهىلعنوفرشينيزرابلاةيضابأإلاخياشمناكو
سلجموكلملادبعسلجملثمهيلعفرشملاخيشلامسابسلجملكىمس

بجاحدودومیبسلجمونيصحلانبىلعرحلاىبأسلجموربنقنايفسىبأ

.سلاجملانماهريغوىئاطلا

:خياشملاسلاجم(ب)

.اهعابتاةوعدلالهأىلع

ةيروثةكرحلميظنتوطيطختسلجمنعةرابعخياشملاسلجمناكو

.ةوعدللمهصالخإناكامهملوخدلابمهلحومسماريغةوعدلاباحصأ

:ملعلاةلمحسلاجم(ج)

اهميلاعتوةوعدلالوصأوملعلانوقلتيراصمألافلتخمنمةاعدلاناكثيح

ةاعدلاالإهفرعيالىضرأبادرسىفةياغلاهذهلةسردمسسأىذلا.ىميمتلاةيرك

.نيقوثوملانيزرابلاةيضابأإلاخويشو(ملعلاةلمح)

.۳۸صقباسلاعجرملا.تافيلخضوع(۱)

 

 



)0۹)ىناثلالصفلا

.'فافقلابىعدكلذل.')فافقلاعنصبرهاظتيةديبعوبأناكو

.ىجراخابابلا

ةلمحب»اوفرعنيذلاةاعدلالسریاهنمفةيضابالاةوعدلازكرمةرصبلاتناكو

ءةوعدلالوصأمهيقلتدعبىبرعلاجيلخلانادلبنماهريغوراصمألاىلإ«ملعلا

.اهرشنبيلاسأىلعمهبيردتو

مولعةفاكبماملإلاعمبهذملادئاقعلوحرودتةاعدلادادعإجماربتناكو

.مكحلابيلاسأوةرادإلانونفبمهريصبتنعًالضف.ةيلقعلاوةينقتلارصعلا

:يضابإلاهقفلاوأبهذملاقانتعاىفمهبيغرتوعابتألابسكىفتاراهلامهنيقلتو

.ايالخولئاصفلخادمهميظنتو

ليحرللعاتملاولاملابنودوزيًايفاكًادادعإةاعدلادادعإنمخياشملادكأتدعيو

ىفمهلئاسربنوثعبيامك.مهماهمنورشابيكانهنموءةوعدلارشننطاومىلإ

نوقلتيهنموءلوأبًالوأمهطاشتىلعفقيلءةرصبلاىفميظنتلاخيشىلإماظتنا

ثعبيناكمألاميظنتلانأىفخيالو.تالكشمنممههجاوتاميفحئاصنلاورماوألا

.'"رماوألاذيفنتبمهمازتلإومهصالخإىدمةفرعموةاعدلاطاشنةبقارلهنويع

.ةيبشخلالسنعةرابع.نآلاىتحةفورعمىهو.هفقعمج()

.۳۳صءاثعشلاىيأعابتأنعءاثعولاةلازإ.دومحنبملاس

صمالسإلاىفةيرسلاتاكرحلا.ليعامسإدومحم)۳(



)1٦)ىناثلالصفلا

:ةرصبلاب«ةيضابإلا»نيملسملاةعامجبصاخلامتيبءاشنإ-3

ىفةيضابالاراوثلاوةاعدلاةدعاسملهدراوممادختسااذهلاملاتيبفدهو

.ةديعبلاقطانملا

:نیردصمنمیتأتلاملاتیبدراومتناکو

.ةرصبلاىفهعابتأىلعمامإلااهضرفةبيرضنعةرابع:لوألاردصملا٠أ

.۱هلخدواهبفلكملاءارثبسحتوافتتو

ءايرثأاهعفديىتلاةيخسلاتاعربتلانمىتأيناكفءرخآلادروملاامأب

مهترابتتناكو.نيدودعملاءاينغألانماوناكةيضابإلاراجتلانأودبيو.ةيضابإلا

قرشلاونيصلاىلإىبرعلاجيلخلاقيرطنعلصتو.اهرواجاموةرصبلازواجتت

.ىصقالا

(نيملسملاةعامج)ةيضاب,إلافينصت-0

نعىهنلا»ربتعيىذلاىضابإلاىسايسلاركفلالوصأنملصأساسىلع

نمو.ةيمالسالاةمألادارفألكىلعبجاوملظلاةلازإو.«فورعملابرمألاوركنملا
ءهعمنولماعتيىذلاىمالسإلاعمتجملافقاومةيضابإلاىرتروصتلااذه

:ىلاتلاوحنلاىلعاهفينصتو

.6£صةينطابلاةقرفللةيخيراتلالوصألا.تافيلخضوع(١)

 



)۹۱(ىناثلالصفلا

:رولاعمتجم-أ

ةطلسلانعربعملاىسايسلاىنعملابةلودلامايقدهشيىذلاعمتجمللاوهو

لوسرلادهعىفىلوألاةيمالساإلاةلودلاروهظك.ذيفنتلاوةماعلاةدايسلاوةمكاحلا

.بلاطىبأنبىلعةفالخرخأىلإملسوهيلعهللاىلص

نعىهنتوءارهجفورعمابرمأت.ةيساسألاتاموقملاعيمجاهلةلودلاهذهو

مكحتو.رافكلاونيدترملاىلعبرحلانلعتوءهللادودحقبطتوءًاضيأًارهجركنللا

ىذلالصألاوهروهظلاوملسوهيلعهللاىلصهلوسرةنسولجوزعهللاباتكب

.')نوملسملاهيلعنوكينأبجي

:عافدلاعمتجم-ب

فقينأواءهرایدلتحاو.همهاداودعبراحيًاعافدفقيىذلاعمتجمللاوهو

زعهللاباتكقيبطتنعفرحناوةيمالسإلاةمألاريصمبثبع(مامإ)مكاحدض

ببحتةرئاشلاةمألالبقنممامإنييعتببلاطمعمتجملانإف.ةلاحلاهذهىفو.لجو

.هتعاطمهيلع

نمنيملسملاةمامإلهسفنحشرينأقحلاهلوهتمامإتلازلاتقلالازاذإو

اهمهأىتلاوةمامإلاطورشبسحىلعةرصتنملاةيتفلاةلودلالظىفنكلوءديدج

.ةيلهألاوةءافكلا

و۹٠صةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا.رمعمىيحيىلع
.٤۷صديحوتلاةمدقم.عيمجنبرمعصفحوبأ:رظنا



)۹۲(ىناثلالصفلا

:عمتجم-ج

7

املسمنوعبرأهيفرذنيوءةرئاجلاةطلسلامامأداهجلانلعيىذلاعمتجملاوهو

ىرشينمسانلانمو»:ىلاعتهلوقبًاداهشتسا.لجوزعهللمهسفنأقوفامف

ىتحمهرايدىلإعوجرلامهلزوجيالومهسفنأبةنجلااورتشامهنألةارشاومسو

اذإ.مهرايدىفرصقتةالصلانأىتح.مئادداهجىفمهو.لاجرةئالثنعاوصقني
:اهجراخوندملالخادنولمعينيذلامهراصنأعماهيفعامتجالابةرورضلاتعد

ةمألارعشتىتحءاهتبيهةعزعزوةرئاجلاةطلسلالقاعموعجاضمبرضل

ىتلاةمكاحلاةيداملاةوقلانمدشأوىوقأةيهلإةيحورةوقكانهنأةيمالسإلا

.اهنتافموةسائرلابحلجأل.ةيقالخأاللالئاسولاقيرطنعمكحلاىلإتلصو

:نامتكلاعمتجم

ىلإسانلادشريو.مهفئاظونعدعتبيوءنيلاظلادعاسيالىذلاعمتجملاوهو
ىتلاةينيدلاةوعدلاتايعمجودجاسملاقيرطنعمهسوفنبيذهتوماعلاريخلا

ةيمالسإةيبرتءشنلاةيبرتوةيقلخلاهميقومالسإلالئاضفسرغىلإىعست
.(داهجاتاجردىندأسرايىذلاعمتجملاوهو.ةميلس

۷٠۲.٠:ةرقبلاةروس()

.١٠٠صةيضابإلالوصألاىفةيمالسإتاساردءديعسنبريكب(۲)

 



)۳٦(ىناثلالصفلا

ةلحرمىفاهدعاوقةيضابالاىسرأىتلاركذلاةفلاسلاديلاقتلاترقتساو

.هذهىلع-ةيضابإلاحبنثيحةرجهللعبارلاوثلاثلانينرقلادادتماىلعنامتكلا

نرقلاةياهنعمىبرعلاجيلخلابنامعىف«روهظلامامإ»ةماقإىف-ديلاقتلاكلت

.ىرجهلاثلاثلانرقلاعلاطموىرجهلاىناشلا

روهظلاةمامإبتيمسةنسنامعىف«روهظةمامإ»تماق(۱)

روهظةمامإ»تماقىفدیدحتلاهجوىلعوكلذدعبوءنامعىفىلوألا

ةيسابعلاةلودلاشويجاهيلعتضقىتلاةمامإلاىهوةيناثلاروهظلاةمامإبتيمس«ةديدج

.(م۸۹۳/ھ۲۸۰)نسروننبدمحمةدایقب

 

 



)٤1(ىناثلالصفلا

ىبرعلاجيلخلاىفةيضابإلاروهظلاةمامإ:ايناث

نييرجهلاعبارلاوثلاثلانينرقلاىفنامعىفاهتلودو
3%

نامعىلإةرصبلانمىبرعلاجيلخلاىفةيضابإلاةدايقلاقتنا

:نامعىف«ةيضابإلاروفظلاةمامإ»مايق(١)

عبارلاوثلاثلانينرقلاىفىبرعلاجيلخلافةيضاباللىسايسلانايكلالثمتي

هنس)نامعیئاهتلودتماقىتلا''”«روهظلاةمامإ»یئنيرجهلا

مثءاماعنيرشعوةثالثبىرجهلاثلاثلانرقلاةيادبلبقىأ.1/۷

نامتكلاةرتفنمءاهتنالاىنعت:٢۲صیفهرکذقبسامك«روهظلاةمامإ»(١)

هيلإىعسيناكىذلاىمسألافدهلاوهولقتسمىسايسنايكةماقإلىنلعلاوىمسرلانالعإلاو
هيلعناكاديلقتوهمامإلااهسأرىلعمهلةلودةماقإىفنورياوناكةيضابإلاف.ةيضابإلاداور

.داهجلابرمأواهبةلودماقأوةرونملاةنيدملاىلإرجاهنأدعبملسوهيلعهللاىلصىبنلا

.ةيناثلاةيضابإلاةمامإلامسابنامىفروهظلاةمامإنمةلحرملاهذهفرعت(۲)

ةنسىدنلجلامامإلادهعىلعىلوألاةيضابإلاةمامإلامايقنامعىفاهقبسثيح

كلتىلعنويسابعلاىضقثيحطقفنيماعالإرمتستملىتلاةلودلاىهو.م۷۵۳/ه١۳٠)

:ةيلاتلاىحاونلاىف«روهظلاةمامإ»اوماقأدقةيضابإلانأظحاليوةمامإلا

بلاطمساهسفنىلعقلطاىذلاىدنكلاىيحينبهللادبعديىلعنميلاوتومرضحىف-أ

ةنسةيضابإلاةلودلاهذهىلعةيمأىنبىضقنكلو٠(م۷٤۷/ه۱۲۸)ةنسىفكلذوقحلا

نيبرغملاىفةلودىضابإلاباطخلاويأماقأثيحبرغملادالبىفب.

ىفةيناثلاروهظلاةمامإكلذدعبنويضابإلاماقأو.ةنسطسوألاوىندألا

اهيلعىضقىتلاةلودلاىهوةنس)متسرنبنمحرلادبعديىلعبرغلا

٦۰۸/۲۹ةنس)نويمطافلا



)٥10)ىناثلالصفلا

ةلودلاهذهبتحاطأنيحىرجهلاعبارلانرقلاةياهنىلإرمعلااهبدتما
ةفالخلاناطلستداعأونامعدالبتدرتساىتلانييسابعلاشويجةيضابإلا

.اهيلعةيسايعلا

(ء٢٤۷۹/ه۱۷۷)نامعىفاهتلودو«روهظلاةمامإ»نمةلحرملاهذهزيمتتو

تدغامنإوءمكحلايفىسايسلاهركفوىضابإلاهقفللطقفاديسجتنكتملاهنأب

ىسايسلالقثلازكرموةيوازلارجحنامعىفاهتلودوًاضيأةيضابإلاةمامإلاهذه
تقوىف٠ةيمالسالاةلودلاءاجرأرئاسىفهتاعدوىضابإلابهذمللىراضحلاو

ىفءاوسةيضابإلاروهظلاةمئأاهتسسأىتلاىرخألالودلاعيمجهيفتلاز

.ىبرعلابرغمادالبىفمأنميلاوتومرضح

جيلخلاىفاهطاشنو.نامعىفةيضابإللديدجلازكرملااذهتامدقمتأدبو

.ىرجهلاىناثلانرقلانمريخألاعبرلاىفىبرعلا

نبانايفسوبأ»وهو(ء۷۸۷/ھ۰۱۷)ةرصبلابنامتكلاةمئأرخآنأكلذ

ةرصبلاىلعةيسابعلاةباقرلاةدشنمًارارفنامعىلإلقتنا«ليحرلانبابوبحم

ةيرسلاةوعدلاةدايقزكرمتناكىتلاةنيدملاهذهىفةيضابألاىلعقانخلااهقيضتو

.ىبرعلاجيلخلاىفةيضابإلل

ةيرسلاةيضابإلاةوعدلاةدايقاهيلإلقتنتنألةأيهمنامعىفلاوحألاتناكو

ةكرحلاعفدىلعنولمعينامعةيضابإناككلذكواهيلإنامتكلاةمئأرخآلاقتناب

مهبهذمةلاسرقيقحتوروهظلاةلحرمىلإنامتكلاةلحرمنمجورخلاىلإةيضابألا

.اهنادهاو



)1(ىناثلالصفلا

:ىهىوقثالثاهيلإنامتكلاةمئأرخآلاقتنادنعنامعتمساقتذا

ةوقوءنامعنمةيلحاسلاقطانملاىلعاهذوفنرصتقاىتلاةيسابعلاتاطلسلا

ىلوألاةيضابإلاةمامإلالاوزبقعتافالخلاوتاعزانملااهتداسىتلاةينامعلالئابقلا

نامعنمةيلخادلاتاهجلاباومصتعانيذلاةيضابإلاةوقًاريخأو

.مهلامعونييسابعلاشطبنعةديعبلا

ىتلاعاضوألاهذهلالقتساىفىأرلاوهقفلاةداقمهوةيضابإلا«خويش»حبحنو

ةئبعتاوداجأوءنامعىلإةرصبلانمنامتكلاةمئأرخآلاقتنادنعنامعتداس

ىوعدلاميظنتوتالسارملاوتابتاكملاقيرطنعكلذواهبراشمفالتخاىلعىوقلا

مالعألاةيضابإلاخويشدحأةدايقتحتاهوعمجىتلادوشحلااوعضومث.ةيضابإلا

ىفنييسابعللنيلاوملاءامعزلادحأىلعبرحلااونشوىدنكلاالعملانبدمحموهو
ةنسةقحاسةميزههباولزناو«ىدنلجلانبرظنلانبناذاشنبدشار»وهنامع

(VL .(۷۷

ًاضيأمهلنيلاوملاونييسابعلاناطلسلاوزىضابإلاراصتنالااذهىلعبترتو

ققحتالذإ».دالبلاىف«ةيضابإلاروهظلاةمامإ»نالعإونامعنمىدنلجلالأنم

ىلإاوعمتجيلنامعبلقىلإاوعجررصتنلااذهنم(ةيضابإلاىأ)نوملسللا
اولتاقمهنإف(ةمامإلاىأ)نأشلاكلذىفمهايإونورظانتيو.ناميإلاةدمعأمهناوخإ

.۲!مهئاملعنوعبتينييروهمجاوناكامنإوناطلسالومامإالبًادشار

یبانبیسوم»وهوكاذذإمهسيئرومهخيشةدايقتحتةيضابإلاعامتجامتو

.(نامعةنطلس-۱۹۸۲)١١٠ص۲جخيراتلاربعنامع.ىبايسلادومحنبملاس

.٠صقباساعجرملاسفندومحنبملاس)۲(



)1۷ىناثلالصفلا

هيلعترقتسااموحنىلعنامعيفبصانملاعيزوتبماقىذلا«ىوكزألارباج

ةيضابإلاةداقىلعرطيسيناكىذلاىصخشلاحومطللًابنبتكلذو«مهتروشم»

ىفةيسيئرلاةيرادإلاماسقألاىلعةداقلاكئلوأعيزوتمتوةسائرلاىلإلوصولاوحن

اهالواموراحصةيالولانىذلاىدنكلاالعملانبدمحممهنمناكامك.نامع

نبهللادبعنبدمحموهوةيضابإلانمرخآدئاقىلوتو.(ةنطابلاةقطنمىهو)

.٢٩فوجاىرقوىوزنةنيدمىدمحيلانانعىبأ
هئارظنىلعبلغتينأىدمحيلانافعىبأنبهللادبعنبدمحمعاطتساو

لوأحبصيورمألابدرفنينأودالبلاىفةمئاقلاةيلبقلافالحألاكلذكونامعىف

.(م٤۷۹/ه۱۷۷)نامعىفةيضابإلاةلودلا«روهظلاةمئأ»

راجتلانمريثكاهبميقيوىهو(ىبرعلاجيلخلا)رحبلاىلعراحصةنيدمعقت(١)

.ناكسللًادادعتةينامعلاندملارثكأىهوىرخألادالبلاعمنفسلاىفنورجاتينيذلانيحالملا

.ءارثاهنمرثكأو

.(م۱۹۸۲.نامعةنطلسةعبط)خيراتلاربعراحص.نوسمايليووردنا:رظنا

رابخألعماجلاةمغلافشكباتكنمسبتقملانامعخيرات.ىنامعلاىوكزألاديعسنبناحرس(۲)

قباسلاعجرملا؛ىبايسلادومحنبملاسو٠(نامع-١۱۹۸ةيناثلاةعبطلا)١٢٤صةمئألا

.۱۰۰۱۰۱ص



)۹۸(ىناثلالصفلا

:وزنةنيدمىلإةيضابإلاةماعلاةمصاعلاقتنا-ب

(م۱۷۷/٢۷۹ةنس)نامعىف«ةيضابإلاروهظلاةمامإ»مايقبحاص

راحصةنيدمنمًالدبةماماللًارقموةديدجلاةلودللةمئادةمصاعىوزنةنيدمذاختا

ىأرذإًانايحأةيضابإلاةمامإلااهنيبتلقنتىتلاىرخألاندملانماهريغو

ىفنامعةيلخادىلإراحصنمةمامإلاةمصاعليوحت(ةيضابإلاىأ)نوملسملا»
ءادعأنمةددهمتناكراحصنألءةسائرلاىسركرارقتسالًاحلاصنوكيناكم

.١۲۱«مألخادلانمءاوسنامع

مهنألةماماللًارقموةمصاعنوكتلىوزنةنيدموحنةيضابإلاراصبأتهجتاو
ىلعودالبلالخادىفعقتاهنألمهناطلسلرقأومهتماعزلنوصأومهلعنمأ»اهودجو

ةازغناكثيحبرغلانعهسفنتقولاىفدعبتوةنمألاةيقرشلاىحاونلانمةبرقم

.'"«ىبرغلاىلامشلابناجانمًامئادنوتأينامع

جرخيالو.یوزنةنيدمىفمامألاميقينأىلعةيضابإلاخويشىأررقتساو
هرقمنممامإلادعينأدالبلاودعمجاهاذإكلذبعيطتسيوةماهلارومأللالإاهنم
مهنمًاريدقتكلذو«ههجوىفروغشلادسو»دصلةدعلاىوزنىفنمآلا

.(«فئاخلااجليهيلإوهموقةئف»مامإلانألوهنأشءالعإومامإلاةناكمل

ولعيو«ةمامالاتيب»رقمو«نامعىفةمامإلاىسرك»ىوزنةنيدمتراصو

ىبأنيهللادبعنبدمحموهوةلودلاسسؤممكحءاهتنادعبةمصاعلاهذهنأش

.١٤۱۳ص۲قباسلاعجرللاءىبايسلادومحنبملاس)۱(

.١٤۱۳ص۲٣>قباسلاعجرملاىبايسلادومحنبملاس)۲(

.١٤۱۳ص۲٢قباسلاعجرملاء:ىبايسلاودمحنبملاس)۳(



)1۹(لصتلا

یوزنةنيدمىفةمامإلاىفهفلخثيحةنس)ىدمحيلانافع
ةلحرمىفةيضابالانامعةلودهدهعیفتلخدىذلاىصورخلابعكنبثراولامامإلا

.ةراضحلاوةوقلابةرهدزم

ةنطلس.ةماقتسالاةبتكم)١١۱ص١۲جنايعألاةفحتءىلاسلاديمحنبهللادبع(۱)

.(نامع



)۷۰۱ىناثلالصفلا

نامعیفةيضابإلاةلودراهدرزا

)۷۹-٢٤۸۹۳/ھ۱۷۷-۲۷۸ةنس)

:ةارشلاةمئا(١)

ىلإةنساهمايقذنممعنتنامعىفاهتلودو«روهظلاةمامإ»تأدب

ةمئأ»ىضابإلاهقفللًاقبطمهتعيبترجماظعلاةمئألانمةعومجمبةنس

.«ةارش

نمةعيبلالانيوهفءةيضابإلادنعةمامإلاتاجردىلعأوهىراشلامامإلاو
.هتمامإىلعمهعامجإبصخيوًاعيمجمهنمةقلطملاةقثلابةيضابإلاخويش

لهأهيفعمتجي«ةروشمللتيب»ةلودلاةمصاعومامإلارقمىوزنىفناكو
ةيضابإلاءاملعريبكةسائرتحتنوموقيثيحىأرلاوملعلالهأنم«دقعلاولحلا»

.ةمامإلاةعيبهيلعدقعنتنأبريدجوهنميفرظنلاب

«ركنملانعىهنلاوفورعملابرمألا»ساسأىلعمامإلاةعيابممتتتناكو

:لطابلادامخإوقحلاراهظإىلعولجوزعهللاليبسىف(”«یرشلاىلع»و
۰(۳)ةيغابلاةئفلالاتقوهللالیبسیفداهجلایلعو

و٥۷صنامعلهخيرات.لوهجمفلؤم(۱)

.6٤صقباسلاعجرملا.ىوكزألاناحرس:رظنا

هسفنیرشينمسانلانمو):ىلاعتهلوقىلإًادانتسإةيضابإلاهمدختسيحلطصم:ىرشلا(۲)
.(هللاةاضرمءاغتبا

ور.۱۸ص۲جقباسلاعجرملاء:ىبايسلادومحنبملاس)۱(۳

.۸۲صمالسإلارجفىفنامع؛فشاكليعامسإةديس:رظنا

 



)۷۱(ىناثلالصفلا

ذنمنيملسملاةمامإروحمرودياهيلعوةمامإلالصأىهةعيبلاهذهتناكو

لهأ»مهنيذلامهئاملعوةيضابإلاخويشبمهلامعأةطونملاونيدشارلاءافلخلادهع

لوحرودتةديدعتايلوئسمبمامإلاةعيبدعبةعامجلاهذهتماقو«دقعلاولحلا

یلعوهتلودیفروديابملعىلعًامئادنوكیلماماللحئاصتلاوةروشملاميدقت

ءلامعأنمةلودلاهبلطتتالًاظقينوكينأو«لالظلالهأ»تاكرحبةلماكةيارد

املكبنيبقارلاتابجاوبحصتنلابناجىلإ«دقعلاولحلالهأ»مايقنعًالضفاذه
لامعألاريسىف«نيرظانلا»ةمهمبًاضيأاوضهنينأولاوحأنمةلودلاىلعًارطي

.'نيدلاوةلودلارومأةاعارمو

:ايجراخوًايلخادةلودلانيمأت(ب)

نامألاونمألا-ريفوتوه«ةارشلاةمئأ»اهبعلطضاىتلاماهملاىلوأتناک

ةلودلاةمالساهيلعموقتىتلاةدعاقلاوهكلذنأرابتعابةديدجلاةيضابإلاةلودلل

.اهتلاسرءادأو

سسأىلعةيرحبلاوةيربلاةلودلاتاوقدادعأبةارشلاةمئأةيانعتهجاو

ثيحتقولاسفنىفجراخلاولخادلاىفلمعلاةيرحلفكتةيجيتارتساوةديدج

دالبلاىفةيضاباللنيئوانملااياقبنمءادعأةديدجلاةيضابإلاكلتبصيرتيناك

ةرطيسللنوعلطتياوناكنيذلامهريغونييسابعنمةيجراخلاىوقلانعًالضف

نامتكلاةلحرمنملاقتنالامهلققحتنأدعباهبنييضابإلاةوقدأوونامعىلع

.روهظلاةلحرمىلإ

و۲صقباسلاعجرملا.فشاكلاليعامسإةديس()

.١۱۱ص۲جقباسلاعجرملا.ىبايسلادومحنبملاس



)۷۲۱ىناثلالصفلا

()ةيربلاتاوقلاميظنتىلعنامعىفىضابإلاشيجللديدجلاءانبلادنتساو

ىلعةرداقبيردتلاةديجةكرحلاةعيرس«ايارس»تادحوىفاهميظنتساسأىلع

مسااهيلعقلطيناك»ةريغصانفسمضيلوطسادادعابناجىلإودعلاةئجافم

هذهرودقمیفناکو.«تاءاذش»مسااهيلعقلطيناكقراوزىرخأو«فرقلا»

لهأمجاهتتناكىتلا«جراوبلا»ىربكلانفسللىدصتلاةديدجلاةيرحبلاتادحولا

ةربخلاباحصأنامعءانبأنماوناكمهنأكلذبةارشلاةمئأتبثاوءرحبلانمنامع

.هنوئشوهبوكرورحبلابةيلاعلا

:ىلًاميفةمئألادوهجتلثمتونامعىفىضابإلانايكلا

دادرتسالديشرلانوراهةفيلخلاهبثعبىذلاىسابعلاشيجلادصأ

ىحورخلابعكنبثراولاتقولاكلذىفاهتمامإىلوتيناكىتلان
.(ھ۹۲-۱۷۹۱(

اهتدايقىلوتو(م۷٠۸/ه۱۹۲)ةنسرخاوأىفةيسابعلاةلمحلاهذهتاجو
ةفالخلامامتهاىلعةلالدروصنملانبرفعجنبىسيعوهوهسفنةفيلخلامعنبا

ةمامإلا)دوعسمنبىدنلجلامامألاثارتىلعةيربلامهتاوقدادعایفروهظلاةيضابادنتسا()
ةارشلالعجفةمظنمةديدعبتارمنويراحملامهو«ةارشلا»مامإلااذهبتردقف(نامعىفىلوألا

لهأنمدئاقةئامعبرأوةئامثالثىلإةارشلانمنيتئاملكىلعناكف.بتارممهللعجوبئاتك
نمةرشعلكىلعلعجو.ةوقلاومزحلاهقفلاوةفرعملاوملعلاوةقثلاوةريصبلاوةجحلاولضفلا
ىلإمهيدهيولالظلانعمهدعبيوفورعملابمهبدؤيونيدلامهملعيهقفلالهانمبدؤمهباحصأ
ةلودلاددهيدقامةهجاولدادعتساىلعنامعىفةمامإلاتاوقتحبصأو.مهرمأحالصهيفام
.اهنمأو

 



)۷۳۱ىناثلالصفلا

مهيفءلتاقمفالآةتسنمفلأتيىسابعلاشيجلاناكو.نامعدادرتسابةيسابعلا

(ىسابعلاشيجلاىأ)هجورخابننيينامعلاغلبو»لجرفالآةسمخوسراففلأ
.دوجولانممهوحميلمهيلع

كلذببتكىذلاراحصونامعىلإاههاجتاوةيسابعلاةلمحلاهذهءابنأتغلبو

ريبكلارطخلااذهةهجاوملدادعتسالانمةمامإلانكمتتىتحثراولامامإلاىلإًاروف

لاجرةريخهتدايقىلعلعجلتاقمفالآةثالثنمشيجدادعإبهرودبمامإلاماقو

ىسابعلاوىضابالاناشيجلاىقتلاو«ىدمحيلادمحمنبشراقم»وهةيضابالا

بورهوةيسابعلاتاوقلاراحدناوىضابإلاشيجلافيلحرصتنلاناكوراحصلامش

دنجنمًارفننكلواهباونصحتيلراحصءانيمىفةيسارلانفسلاىلإاهدارفأضعب
مهيديىفعقووةيسابعلانفسلاىلعاهباومجهوبكارمةئالثاودعأةيضابإلا

.راحصىلاهولمحوًاريسأرفعجنبیسیعىسابعلا

.ىسابعلاشيجلاىلعىضابالاشيجلاتاراصتناءابنأقيرطلا

ةوقنمدازوءةيضابإلاةلودلانيمأتوىسابعلادئاقلالتقبرمألاىهتناو

ةكرعملاكلتلةيلاتلاةنسلاىفىفوتدقديشرلانوراهةفيلخلانأةيضابالاراصتنا

مهتالمحلنييسابعلافانئتسانودلاحىذلارمألاوهو,)

.نامعىلع

ىلعكلذونامعلحاوسةمجاهمىلعاوبأدنيذلادونهلاةنصارقلابيدأتب

۱۹۲۰۷-۰۷)یدمحيلاهللادبعنبناسغمامإلادهع

iE

.۹٠٠صقباسلاعجرملا.ىبايسلادومحنبملاس)۱(



)٢٤۷(ىناثلالصفلا

ىفبعرلالازناىلإاودمعثيحرطخلاةديدشدونهلاةنصارقلاتاراغإتناكو

نفسلا)جراوبلاتناكف.نامعلحاوسدنعيرحبلا(ةيضابإلا)نيملسملاقيرط

نملكوةراملانوبلسيونامعفارطابنودعقيدونهلاةنصارقلالمحتىتلا(ةريبكلا

ىحاونلاتراصىتحءسرافةيحانىلإنوبرهيمثرحبلاىفجرخ

فارطألاكلتنماهلوحامو(ةميخلاسأر)رافلجوابداهنمونامعنمةيلامشلا
.دونهلاةنصارقلابناجنمتامجهلاكلتنمىناعت

ةيلامشلانامعلحاوسىلعمهتاراغاراركتىلعدونهلاةنصارقلاعجشو
نملاقتنالاناكذإ.دالبلالخادبعقتىتلاىوزنىفةمامألاةمصاعنعاهدعب

ىعدتسيكلذومادقألاىلعولحاورلاىلع»متيلحاسلاىلعراحصىلإىوزن
الإةيلخادلانامعىلإ(لحاسلاىأ)هنعرابخألالصتىتمف..قيرطلاىفًامايأ
رمألاناكاذإفءةيداعلالحاورلاوأمادقألاىلعريسملاناكاذإاميسالةدمدعي
لهأدنعةموسملااذهلةأيهملاليخلاوأنأشلااذهلةدودعملالبإلاىلعفامهم

برضلةكرحلاةفيفخقراوزتاذةيرحبةوقميظنتىلإناسغمامإلاردابو
بهذو.نامعةمئأنماهذختانملوأوهودونهلاةنصارقلا(ةريبكلانفسلا)جراوب
ةنصارقلابدوينأاهلالخعاطتساًامويرشعةتساهبماقأوراحصىلإهسفنب
ىأ)ىرحبلاةارشاودجو(نامعلحاسنم)بناجىلإاوؤاجاملك»ثيحبدونهلا
مهداسفعطقناواوبرهفمهيولقيفبعرلاهللاىقلأفءماتدادعتساىلع(ةيضابإلا
.مهدانعومهيغبلازو

.۳٤٠٤٤صقباسلاردصملا.ىوكزألاناحرس(١)

.۱۲۸ص۲جقباسلاردصملا.ىبايسلادومحنبملاس(۲)
و۱۲۹ص٢جقباسلاعجرملا.ىبايسلادومحنبملاس(۳)

و.٠صنامعلهاخيرات.لوهجم:رظنا

.40ء66صقباسلاردصملا.ىوكزألاناحرس:رظنا

 



)٥۷(ىناثلالصفلا

ةوقلاكلتىلعىدمحيلاهللادبعنبناسغدعبنمنامعىفةمئألاظفاحو

لوطسألاغلبىتحىرخأةيرحباعطقاهيلإاوفاضأومامإلااذهاهدعأىتلاةيرحبلا

نمرثكأ٠رفيجنبانهمامامإلادهعىلعىضابإلا

.ةكرحلاةفيفخقراوزلابناجىلإةيبرحةجرابةئامئالث

اهماوقناكىوزنةمصاعلاىفةطبارمتاوقةيرحبلاةوقلاهذهززعيناكو

ىوزنةمصاعلابتناكو.رطخلاةهجاوملءادنلوأةيبلتلسرفةئامتسوةقانةئامعبس

وهوةيطمفالآةعستاهمدخيلتاقمفالآةرشعتفلبةيربىرخأةيضابإتاوق
.نامعىفةيضابالاةلودلانيمأتززعىذلارمألا

اهتمجاهىتلاةينامعلاىضارألانيمأتىفةيضابإلاةمامإلادوهج-ج

/ھ۲۳۷-۲۷۳)ىيصورخلاكلامنبتلصلامامالادهعىلعةشبحلاتاوق

. (AA

دحأ''!ىرطقساهباومجاهاهلليطاسأدادعإىلعتبأددقةشبحلاتناكو

ةيضابإلاتاوقلاعافدةبوعصوةمصاعلانعءانيملااذهدعبلكلذو.ةينامعلاىناوملا

.یرطقسیلعةشبحلانفستاراغإعباتيناكىرطقسىلاونأريغءانيملااذهنع
ىرطقسىلاهأنيبعزفلاتلزنأدقةيشبحلاتاراغإلاكلتىدحإنأثدحدقو

مامإلاىلإاهبتثعبةديصقىرطقسنمةأرمإتدشنأف.اهئاسننيبةصاخبو

:اهيفءاجىرطقسبتلزنىتلاةيشحولالامعألاكلتبهربختكلامنبتلصلا

عقتوربنملاوليخنلااهبرثكيوًاخسرفنونامثاهلوطةينامعلارزجلانمةمهمةريزج:ىرطقس()
.ةشبحلاونامعنيبقيرطلاىف



)٦۷(ىناثلالصفلا

بجنلاةداسلانباوماركلانياهلئاضفىجرتىذلامامالللق

برصعلاةداساوناكواهانساوناكمهنيذلامشلاةحجاحجلانباو

'”بتكلاوناقرفلاوعئارشلادعبةرفقممالسإلانمىرطقستسمأ

يتلاتاوقلاهيدلتناكفةريبكةيرحبوةيربتاوقكلامنبتلصلامامإلادعأو

نبانهملاةفلساهدعأىتلانفسلاكلذكوةمئألانمهفالسأدهعىلعاهدادعاقبس

نمىرطقسدادرتسالتلصلامامإلااهدعأىتلاةيبرحلابكارملاةلمجتناكورفيج

نمنيدئاقاهيلعىلوىتلاةيربلاتاوقلانعًالضفاذهبكرمةئاموحنةشبحلا

تاميلعتبةداقلادوزولالمشنبدیعسوةريشعنبدمحم:امهونامعةداقةريخ

دنعشويجلاةداقاهبنودوزينودشارلاءافلخلاناكىتلاتاميلعتللادادتمادعت

داهجلانوكيىتحمالسإلاىفداهجلابادابمازتلالااهيفنودكؤيووزغللمهجورخ

.'"نطولاوضرألانععافدلاوهللاليبسىف

تلصلامامإلاتاميلعتذيفنتةيرحبلاوةيربلاةيضابإلاتاوقلاتعاطتساو

ضرأنمؤتةيماحاهباوماقأوىرطقسةريزجدادرتساتعاطتساوةقدبكلامنبا

ىلعنامعتوصعفتراواهينابمىلعةعيرشلادعاوقتتبثو»ةريزجلاكلت
.'۲اهعوبر

.١۱۹۱ص۲جقباسلاعجرملا:ىبايسلادومحنبملاس)۱(

(۲)مقرقحلملارظنا

 



)۷۷(ىناثلالصفلا

ةليوطةرتفهئاقبىلإةفاضإكلامنبتلصلامامأالاشيجتاراصتناتناكو

/ھ۲۷۸)ىضابإلامكحلاماظنىفةمزأثودحىفاًببس«روهظلاةمامإ»ىف

.رضاحلاتقولاىفةيضابإللىسايسلاءانبلاىفراثآلاقمعأتكرت(ء١



(V۸) ىناثلالصفلا

نامعىفةيضابالاةلودلالحمضا

(N۸ Ja (0-۲۸

:نامعیکیضابلامكحلاةمزأ(أ)

تلصلامايأرخاوأىفةريطخةمزأىلإنامعىفةيضابإلاةمامإتضرعت

ىتح.(ھ۲۷۳-ھ۲۳۷)نم.اماعنيئالثوةسمخةمامإلاىفىضقىذلا

ىلعلمعلاىلإنامعىفةيلبقلاتاعمجتللقيرطلاحسفأىذلارمألاوهو
مكحلةرشابمنيديؤملانيبةطلسلاىلعريرمعارصلبابلاحتفاماهناطلسةداعتسا
نونطوتسياوناكنيذلادمحيىنبنمىلبقلافلحلالاجرمهو.تلصلامامإلا
ىتحاهترطيسدتمتتناكىتلالامشلالئابقنيبوفوجلاةقطنملةيقرشلالوهسلا

ةمصاعلاثيح)فوجلانمىلفسلاةقطنملاىفلابجلاةلسلسنمىبرغلابناجلا

.مكحلانمةدعبتسمتقولاكلذىفتناكىتلالئابقلاىهو.(ىوزن

ةماعزبةيضابإلانيدلالاجرنمةعومجمتماقماعىفو

ًابيرقتماعةئامةرتفتلظىتلا)حماسینبةرسأنمیسومنبیسوممهخیش

بيصنتوكلامنبتلصلامامإلاعلخب(ةمئألاباختناةيلمعلىرقفلادومعلالكشت

ةلزنملاتاذةيلبقلاعورفلادحأىلإنومتنياوناكنمموهو۱٠امامارظنلانبدشار

و۱۷٠۱۸صنامعلهاخيرات.لوهجمفلم(۱)

صقباسلاردصملا.ىوكزألاناحرس:رظنا

 

 



)۷۹(ىناثلالصفلا

.نامعىفةيداعلا

ثلاثلانرقلارخاوأذنملدجوشاقنكلامنبتلصلامامإلالزعبحاصدقو

قيمعتبلجعىذلارمألاوهو.ةماماللةيروتسدلااياضقلالوحرادىرجهلا

.'نامعىفةيسايسلاتافالخلا

ترجفثيحءةيضابإلةكرحلاخيراتىفًاماهًافطعنمقحبةنتفلاهذهتناكو

ىلعامهنملكدمتعينيركسعمىلإنامعتمسقوىلبقلافالخلاملاعم

.ةيرشبوةيدامتاناكمانمهيدلرفاوتام

عمیسومنبیسومفالتخااهتافعاضموةنتفلاهذهةروطخیفدازو

نبدشارنمیسومنبیسومءیربثيحءرظنلانبدشاروهو.هبصنىذلا

هلمًالدبنيغو٠(م٠۸۹/ه۲۷۷)ةنسهلزعوهيلعراثوءهللضوهقسفوءرظنلا

نبنازعمامإلاویسومنبیسومنیبیرخآةرمبدنأثبلامفالخلانكلو
بصنمهصاخبو.بصانمنمهالوتيناکامعیسومنبیسوملزعبماقىذلاميغ

.'ءاضقلا

مهئابآنمحلاصلافلسلاالوءهللاباتكباوعنتقيمل.ىوهواًيغبووهلواعل

صقباسلاعجرللانوسلو)۱(

.۱۸صنامعلهخيرات.لوهجمفلؤم(۲)
.٠۵صقباسلاردصملا.ىوكزألاناحرس(۳)



)۸9ىناثلالصفلا

.١«هلجأباتكلاغلبىتح

ذإ.هئادعأبميمتنبنازعمامإلاشطبدتشانيحةنتفلاهذهةروطختلبحتو
نبةماسینبنم٠نبريشبومساقلادمحممهسأرىلعومهنمرفنجرخ

نم.روننبدمحموهكاذذإاهلماعناكثيح.نيرحبلااودصقوبلاغنبىل

راشأف.ميمتنبنازعمامإلادضةدعاسملاهنماوبلطو.دضتعملاىسابعلاةفيلخلالبق

امدقامهنأو.امهرمأهلاركذيو.دادغببىسابعلاةفيلخلاىلإابهذينأامهيلع
.رمألاهلرركو.دضتعملاةفيلخلاىلإمساقلانبدمحمراسف.هترصنناديري

روننبًادمحمملسونيرحبلاىلإعجرونامعىلإًادهعروننبدمحمهنمجرختساو
.نامعىلافحزلابةفيلخلارما

هعمراسو.ةيرازنلاةصاخيولئابقلارئاسنمركاسعلاعمجبروننبدمحمماقو
.دنجلانمًافلأنيرشعوةسمخىفنامعديريجرخو٠"١ءنمماشلانمسان

.مهدنعونشاوجلاوعوردلامهيلعوةئامسمخوفالآةئالثهعمو

تادادعتسالاهذهاهيلإتلصونيحاهلاوحأتبرطضاىتلانامعىلإهربخلصوو
.ةيسابعلا

مهنمف.مهبولتتتشتو.مهژارأتقرفتو.ةيبصعلاو.فلخلااهلهأنيبعقوو)

وصنامعلهأخيرات.لوهجمفلؤم(۱)
.١٠۵٠٠0صقباسلاردصملا.ىوكزألاناحرس:رظنا

.یسومنبیسومةليبقسفننممهنىأ)۱(۲

.ذاخفأونوطبمهنمتعرفتةيناطحقلانمنالهكنمةميظعةليبقددأنب٠ءىيط(۳)
و١۷صنامعلهاخيرات:لوهجمفلؤم(٤)

.۳٥صقباسلاردصملاءىوكزألاناحرس:رظنا



)۸۱(ىناثلالصفلا

 

جرخو.هلايتحاةلقلناوهللهسفنملسأنممهتموءهلاموهلهابنامعنمجرخنم

راحصلهاجرخوزمرهىلإنامعنمهعبتانموىملسلاكلمادبعنبناملس
.زاريشىلإمهلاومأومهلهأب

.(ًايلاحةميخلاسأر)«رافلج»حتتفاوهركاسعوهدونجبروندمحممدقمت

١0۲منبنازعمامإلانعسانلالذاختدقوءاهسفن«ىوزن»ةمصاعلاىلعفحزو

ىضممث؛یوزنهلتملسو.یوزنىلإروننبدمحمفحزمامأقيرطلادهمام.
ءاعبرألامويكلذو.برحلاامهنيبترادوميمتنبنازعبقحلف'"(ناشلادمس)ًادصاق

.ةكرعمىف(م۸۹۳/ه۲۸۰)ةنسنمرفصرهشنمنيرشعوسمخ

دينمنامعتجرخو.ميتنبنازعلتقونامعلهأىلعةزهلاتناكف

مهتينومهبرحومهلاتقناكو.مهسفنأباماوريغلب.مهبامهللاريغيملو»ءاهلهأ

ديبوأ؛هديبكلمانوكينأدويمهنملكو..ةسائرلاىفمهنمةبغرو.كلمللًابلط
عزنفمهنيداودسفأو.مهنمبلطأكلمللوهنمهللاطلسفءهدوبهيلإلامنم
اهوكلمذنمةيضابإلاةلودتناكو.مهودعمهيلعهللاطلسف.مهتلودمهنعهللا

رشعىنثاوارهشالإنيتسواًنالثوةنسةئامتغلبدقمهيديأنمتجرخنأىلإ
1اموي

.۷۲صنامعلهاخيرات.لوهجمفلؤم(۱)
.۷۳صنامعلهاخيرات.لوهجمفلؤم(۲)
.دمسىداولرسيألابناجلاىلع.ىقرشلاميلقألايفةيرق.ناشلادمس(۳)
.٢۲صقباسلاعجرملا.نيمأدمحم(٤)

.ةيناثلاةيضابإلاةمامإلاتهتنا(م۸۹۳/ه۲۸۰)دمسةكرعمىفميتنبنازعلتقمدعب
.۷۳صنامعلهأخيرات.لوهجمفلّؤم



(AY)ىناثلالصفلا

.دادغببدضتعملاةفيلخلاىلإميتنبنازعسأرباروننبدمحمثعبدقو
نيلاوملادحأاهداقىسابعلامكحللةداضمةروثتماقو.اهبماقأوىوزنيلإعجرو

محضرکسعو؛رارجشیجیفجرخو٠یئانهلامامهنبفيهألا»وهوءلوتقملامامالل

بلقىفعزفلالخدو.نامعنمروننبدمحموهوءنييسابعلالماعدرطىغبي

تءاجامناعرسو.هركاسعبفيهألاهعبتو.ىوزننمًابراهجرخوروننبدمحم

لتقو.نامعلهأبًايئاهنةمزهلاعاقيإىلعتدعاس.ىسابعلاشيجللتادادما

.نبفيهألا»وهواهدئاق

ثاعواهلهأقرفو.نامعةفاكىلعىلوتساو.ىوزنىلإروننبدمحمعجرو

ىديألاعطقو.ةلذأاهلهأةزعألعجودالوألاوثرحلاةيقبكلهأو.دالبلاىف

:راهنألانفدولاكنلااهلهأىلعلعجو.نيعألالمسو.ناذآلاولجرألاو

.ىديأنمنامعتبهذوءبتكلاقرحأو

نمًايلاونامعىلعلعجنأدعبءنيرحبلابهتيالوىلإروننبدمحمداعو
یئهہرقمو(ةريحب)همسارخاو(٤)الهبب»یفهرقمو.لالهنبدمحأوههلبق

تسيل.كلامنبتلصلامامإلاعلخدعبنامعىفىضابإلامكحلاةمزأتليتو
ءاملعنيبرادىذلاريطخلالدجلاىفامنإو؛بسحفنامعلنييسابعلاةداعتساىف

ريشألانبا:رظنا.ظفللابفالتخاىفروثنباوأروبنبدمحمهيمستبتكلاضعب(١)
.(نودلخنباو

.٥0صقباسلاردصملا.ىوكزألاناحرس

.٢٤۷صنامعلهاخيرات.لوهجمفلؤم()

.لخادلابیوزنیبرغ(یلهب)ًاضيأبتکتو()



(۸A۳)ىناثلالصفلا

هلوحرودتتناكىذلاروحملاوهتلصلامامإلاعلخراصثيحب.مهسفنأةيضابإلا

ةبسنلابمهتديقعاهيلعموقتىتلاةيرظنلالثناكثداحلاكلذنألًارظنمهتاباتك

ةفالخنابإثدحامكامامت.«ةعامجلاومامإلا»نيبطبرتىتلاةيروتسدلاتاقالعلل

نمو؛مالسإلاىفةلودللةيرظنلاسسألاعضولًاقلطنمتناكىتلانافعنبنامثع

نعثحبةلحرةباثبكلامنبتلصلامامإلاعلختبقعىتلاةنتفلاهذهتناكمث

كلذوءوضلانمًاديزماهيلعىقلننأانبردجي.مهئاملعوةيضابإلادنعقحلا
:ةيلاتلابابسألل

ةيخيراتلارداصملالكتلدسأدق-اهتيمهأمغر-ةنتفلاهذهنأ-١

الو-.ىسانتلاولهاجتلانمًافينعًاراتس(ةيضابإلارداصملاادع)ةيمالساإلا

نأًابيرغنکیملماسجثادحأنمنامعینثدحيناکامنأل-نايسنلالوقن

.ذئنيحةيمالسإلاةلودلاعاقبنكسينملكهعمسي

ًاليجستوأنامعلهألًاريدقتركذيلنكيملنتفلانمركذامنأ-۲
مهسفنأنامعلهأهلءاشامنيحةفيلخلارودلليجستوهامنإو.مهثادحأل

!نامعىفثدحاةيخيراتلارداصملاتراشأذئنيحو.لخدتف.لخدتينأ

وه.ثادحألابارطضاو.نامعىفهذهنتفلاةلحرىفهثحبمتاممهأنإ-۳

نيبلدجلاراددقفءةيمالسإلالوصأللةبسنلابهسفنىضابالابهذملافقوم

ةحابإثيحنمةصاخبوءةيمالسإلالوصألاهذهلميلسلاقيبطتلالوحنيينامعلا

.مهئامدونيملسملالاومأ

امكىجراخلاطيحملابترثأتدقنامعىفتثدحىتلاةيلخادلانتفلانأ-٤

.ًاضيأىجراخلاطيحملاكلذىفاهسفنبىهترثأ

اوسيلو.ملعلاجراوناكنإو.لاجرلاعلانمًأرفندهاشنتفلارصعنإ0



)٤۸(ىناثلالصفلا

.ثادحألاةمحزىفباغنإوءةرتفلاكلتىفًاثيضمًابناجاوناكفمهف.ةسايسلاجر

دقىصورخلاكلامنبتلصلامامإلالزعىلعفالخلاةلأسمنأدكؤملانمو

الكشًاضيأىرجهلاعبارلانرقلالالخو.ىرجهلاثلاثلانرقلارخاوأذنمتذختأ

ىلإاهئاملعبنامعتمسقناو.مهتاباتكىفاذهىلبتو.نامعىفءاملعلانيبًايلدج

:۱۱٩(نيتسردم)نیریبکنیبزح

ديؤملابزحلاوهو:(ىوزنىلإةبسن)ةينوازنلاةسردموأةقرفوأبزح-١

.(ةيناوزنلاةسردملا)كلامنبتلصلامامإلالزعل

بزحلاوهو:(قاتسرىلإةبسن)ةيقاتسرلاةسردموأةقرفوأبزح-١
.(ةيقاتسرلاةسردملا)كلامنبتلصلامامإلالزعلضراعملا

:ةيناوزنلاةسردملا(١)

:ىلياملوحةنتفلاىفاهؤارأواهراكفأرودتو

وهكلامنبتلصلاىلعرظنلانبدشارلىسومنبىسومميدقتمكحنأ-أ
.باوصلاوًاطخلاو.لطابلاوقحلللمتحملاىوعدلامكح

ملدشارویسومو.«نیملاعلاب»هتمامإلوزتامفهيلعةجحلامقتملاذإمامإلاف

هيلعاوعداامنإو.امهعلخهببجيهلريفكتتلصلاىلعامهمدقتىفامهنمرهظي

لیلدكلذىفو.ءنولطبيمهفنيبذاكاوناكنإو.نوقحممهفنیقداصاوناکنإیوعد

نعلزتعاوفعضالنيملسمللملسمهنأامهاوعدیفامهقدصلامتحاىلع

.ةمامالا

١٠١١صءادتهألا.ىدنكلاركبوبأ(١)

 

 



)۸0(ىناثلالصفلا

امهمدقتىفدشاروىسومللامتحالابلوقلاىلعمهعامتجادعباوفلتخا-ب
:نيلوقىلعةفصلاهذهىلعتلصلاىلع

ىلعًأكتيناكىتحنسلاىفربكتلصلانكلو.تلصلاةمامإحصت-١
.لاجرلافكأىلعةضورعمةانم

.دشاریغبحصیالوتلصلاىلعدشارمیدقتًاضيأحصيو-٢

فالتخامکحوه.هيئدحمیفوهيفثدحلاىدهاشفالتخامکحنأج

ةلزنمبمهو.لطابلاوقحلاوبذكلاوقدصلالوقىلعمهنمقيرفلكللمحيىواعدلا
.نيعادتملا

ىهةعدبلانإثيحءىوعدىهااوءةعدبتسيلثدحلااذهةفصنأسو

.ةمامإلاتلصلالزتعاذإثدحيملاذهو.مارحلالالحتسا

:لوحنامعلهأنيبفالتخالانأىلعنورصي-ه

؟المأةمامإلالازتعانلعأتلصلاله

ةريرسلاىفهتمامإلاوزبملعنلزوجيمامإىلعمامإميدقتنإنولوقي-و
.كلذرهشيىتح(روجحم)مامإلانأوأكلذرهظيملولو

امهيدقتنيحدشارویسومىلعريكنعامجإبهنعحصيملتلصلانأ-ز

:تلصلاىلعدشارویسوممیدقتبابسأنمنإ-ح

.ةلودلاماهببمايقلانعتلصلازجعوفعض-١



9ىناثلالصفلا

.تلصلارصعىفنيملسملامالعأ.نمىسومنأ-۲

.تلصلاارفكيملدشارویسومنأ-۳

ملوهلامعاولمعتساو؛تلصلارثأاوئطودقدشاروىسومنأ٤

.هيلعامهمدقتىفامهلتلصلاريكنمدعدكؤياذهو

.ةنازخلاحيتافمومتاخلااهنموةمامإلاتاراشمهيلإلسرأتلصلانإ-ط

(كلامنبتلصلامامألاوديؤم):ةيقاتسرلاةسردملا(أ)

:ىهاهراكفأمهأو

.صيصختلاعصيىتحكلذوقسافلانمربخلانيبتننأهللارمأ-أ

:ىهوةئالثلالوصألانمهنيعبهيفتأيملهنأمهلاف:ىأرلافالتخاامأ

.عامجإلاوةنسلاوباتكلا

لاوزلبجوملاببسلاروهظلبقتلصلاىلعدشارلىسومميدقتمكحنأ-ب
«عدبلا»مکح٠.هتيیعرنمماعلاوصاخلااهيفىوتسيىتلاةرهشلابهتمامإ

.هوجولانمهجوبقحلالمتحيال

عامجإبمامإتلصلانأل.قنعلابرضلقحتسملاوهرظنلانبًادشارنإفكلذلو
.رهاظلامكحىف

جرخنإو.اهلزتعاونيملسمللةمامإلاملستلصلانأدشاروىسوملوقو

ريغمدقتلااذهو.هيلعامهمدقتريغهنإف.بذكلاوقدصلالمتحاوجرخم

.١۳٠-١۰۰٠صءادتهالا.ىدنكلاركبوبأ(۱)

 



(۸۷V)ىناثلالصفلا

كلذيو.لازتعالاوميلستلانالعإىلعامهمدقتانهةلعلافءلزتعإوملسهنأامهلوق

.ناعدتبمامهف

برصىلعءاج:هيلدحموءثدحللنيدهاشملافالتخاناحح

.تلصلاةمامإهبلوزتاميفمهفالتخا-١

.اهنمهتءاربوهيلعامهتيالوودشارلیسوممیدقتمکحیفمهفالتخا-۲

ىلعلوبقمسيلوهف.اهلزتعاوةمامإلانمًاربتتلصلانأىفامهفالتخاامأ

.عامجإبالإلزتملعامجإبهتمامإتتبثاذإمامإلانأل.تلصلا

هيلعامهجورخوامهبيوصتودشاروىسوملمهنمقيرفةيالوىففالخلاامنإو

.كلذىلعامهلمهتئطختوامهنمقيرفةءاريوءةرهشلابهيلعاوعداامروهظلبق

مهءالؤهنمقحملاوءهوجولانمهجوبقحلالمتحيالفالتخامكحهمكحاذهف

.دشاروېسومنمنوءربتملا

ةبجومةفصىهنيتفئاطلاقافتااهيلعىتلاةفصلاىلعثدحلانإ-د

لزتعاتلصلانأ:لوحنكيملنامعلهأفالتخانأىلعنورصي-ه

ىفهتمامإلاوزهرهشلبقتلصلايلعميدقتلا:لوحفالخلانكلو.المأةمامإلا
.هتكلمم

اوبوصالوهيلعاومدقتيملولةمامإلانمًاربتتلصلانأبنيلئاقلانأل

.نوئطخممهنأدحألاقالءهيلعنيمدقتللا



(A۸)ىناثلالصفلا

.ةيضابإلالوقنمجرخاذهبلاقنمو

امهمدقتىفدشارویسومىلعریکنهنمحصيملتلصلانأانملساذإ-ز

ةيعرلادنعةحصدعبالإءهيلعميدقتلاامهلحيبيالوامهقحهبلمتحيرال

.ةرهشلابرهاظلامكحىفًالوأ

:ىهوةعدبتلصلاىلعامهيدقتىفاهيلإنودنتسيىتلابابسألانأ-ح

ىلعميدقتلامهيلعروجحممالعألافنيملسملامالعأنمىسومناكنإ-۲

.رهاظلامكحىفةمامإلاتباثناكاممامإلا

ىفمهئاعدإةحصىلعليلدالفارفكيملًادشاروىسومنأ٣

.تلصلاىلعامهجورخىفمهلقحالامتحا

ةمئألاىلعجورخلاللعيالاذهنإفهلامعلامعتساوتلصلارثأةئطوتنأ٤

.رهاظلامكحىفمهتمامإتوبثلاحىفمهيلعدقعلاو

لامتحاىلعهيفليلدالةنازخلاعيتافمومتاخلاوةمكللتلصلاذافنانإ١

دعباذهعقوذإ.رهاظلامكحىفهتمامإتوبلاحىفهيلعمهدقعىفامهقح

.هيلعامهجورخ



)۸۹(ىناثلالصفلا

تببسىتلاىهذإرثألاغلبأاهبعشونامعىفاهلناكةنتفلاهذهنأعقاولاو

:نيترمةنتفلا

.اهسفنثادحألاتعقوامدنع-أ

ىلعاومسقناوسانلااهبلغشناةمئادةنتفببسىلإثدحلالوحتامنيح-ب

.مهسفنا

روطتوةنتفلاهذهلبقنامعىهتسيلنامعنأًايلجوًاحضاوودبيهناىتح

ههحنمهراصنأوتلصلاوههحنمامهراصنأودشارویسومنبثادحألاكلت

نامعوءًانايحأاهتمئأواهئارآواهئاملعبةيناوزنلانامع.نيينامعلقوأ.ءىرخأ

.كلتريغهذهوىرخأًانايحأاهتمئأواهئارآواهئاملعبةيقاتسرلا

ةمامإلاتماقنأامو.فاعضإدشأىضابإلامكحلاةكوشفعضأىذلارمألا

.یرخأهرمتلازیتح

فرطتلامدعولادتعالالكشتذختادق.ةيناوزنلاةسردملانأظحاليو

.ةنورملاو

ىرخأرومأىفىتح١ددشتلاوفرطتلالكشةيقاتسرلاةسردملاتذختاو

رظنلانبدشارویسومنبیسومثدحوهو.امهنيبفالتخالارهوجسيامريغ

.(ىرخأةهجنمتلصلامامإلاوةهجنم

ناكىتلالادتعالافقاومىلعىوزنبزحظفاحةمامإلاةمزألاوطو

:ةيصخشىهةمهمةيصخشلوحنيفتلملانمهؤاضعأناكو.اهذختي

 



)۹(ىناثلالصفلا

.(م۸۷۳-فآ۰٠ت):لیحرلانببوبحمنبدمحم

ىلاتلابو)هريثأترسوءًايقاب(سيئرلا)هباتكلظو.نامعءاملعزربأنموهو
ةينيدلااهتناكماهلةقيرعةرسأنمردحنيو٠(ريثأتلااذهنمىوزنبزحدافتسا

ةروكابىلإدوعتةميدقةلصةيضابإلاةكرحلاعبانبليحرلانبالصتيثيح

دحاوءملسوهيلعهللاىلصىبنلاناسرفدحأةريبهنبفيسهدجناكنأذنمو

.نامعىفةفورعمهتليبقتناككلذل.)يؤولنببعكنبموزخمةليبقدارفأ

ىلعلبةيسايسضارغأىفاهتناكملالغتسالواحتملليحرلانباةرسأنكلو
ىفدايحلافقوماوذختاو.ةيئارولاةماماللنيضراعملاةالغنماوناكسكعلا

دقنيدلالاجروملعلانيطاسأنماوبجنأنملضفبمهنأامك.ةيلبقلاتاعزانملا

عمتجلایئًاماهازکرماوءوبت

ملاعلایوزنةسردمىفهرودوليحرلانببوبحمنبدمحمبناجىلإفقيو

.ىضايإخرؤموهو٠(ىداليملارشاعلا-ىرجهلاعبارلانرقلا)«ىمدكلاديعسوبأ
:هتافلۇمىفنەتيساسأنتمسنمًاساسأهتيمهأعبنتو

.اقيقدًاخيرأتیوزنةسردمءاملعلخرأدقهنا-|

صهللادبعنيمأدمحمةمجرت.ءاملعوخيراتنامع٠نوسلو(١)
ثعبةيلمعىفةرثؤمةملكمهئاطعإىفماهرودىوزنةسردمعابتاللدتعملاهابحتاللناكدقو(۲)

فقومذاختاولئابقلامظعمنيبلاحامم.داحلازيالاهتقوماعلاىأرلاناكو.نامعىفةمامإلا

باتکیفةلجسمیوزنةسردمباحصأرظنةهجولشنتامولعمكانهتيقبو.اهلايحدحوم
تقولاكلذىفیوزنةسردمتناكدقو.«دمس»ناکسنموهونبهللادبعىبأل«ةريسلا»

.ةمامالاءايحالهتالواحمىف(نامعنبناهبن)هللادبعوباادبثيحنمدياحملاهاجحتالازكرم

.0۵صقباسلاعجرملانوسلو:رظنا



)۹۱(ىناثلالصفلا

تزيمتىتلاةقيرطلاكلتجاهتنالةصرفلاأيهدقةلدتعملاهراكفأريثأتنأب

ديعسىبأءارآىلإًاساسألضفلادوعيو.ءاهدهعةروكابىفةيضابالاةكرحلااهب

.ةرجهللثلاثلانرقلاةياهنعمتعمجتىتلاباعصلاىلعبلغتلاىفىمدكلا

٠«دالبلاىفمكحللةسسؤمةمامإلا»ىلعظافحلاىفوةحلصماهليوحتو

ريوطتىفةيضابإلاحاجنىفىوزنةسردمباحصأةنورميلإدوعيلضفلاراصو
نبتلصلامامإلادهعىلعمكحلاةمزأدعبترولبتىتلاةمامإلامظننمعون

.رضاحلارصعلاىتحءاقبلاةماماللتأيهو.كلام



)۹۲(ىناثلالصفلا

:(م۸۹۳-9۳۲/فل٠-۳۸۰)نوفعضتسملاةمئأإا(ب)

تبلغتنأدعباهتايحنمةريطخةلحرمىفنامعىفةيضابالاةمامإلاتلخد

نبنازعمامألاوهوةارشلاةمئأرخآىلعروننبدمحمةدايقبنييسابعلاشويج

.دمسةعقومىف(م۸۹۳/ه۲۸۰)ةنسهلتقوميم

مهناطلسنكيملةمئألانمرفنلنامعلهأبيصنتوهةلحرملاهذهماوقناكو
ًالضفیرخأنودةنيدموأىرخأنودةيحانىلعرصتقيناكانإونامعلكلًالماش
«روقشلا»نمتارتفدجوتتناكامنإوتاقلحلاةلصتمةلسلساونوكيملمهنأنع

الومهريصنلدعلاالومهفيلحنكيْمل»قيفوتلانأنعًالضفاذهمامإاهبدجويال

.ةماقتسالا

هقفلادعاوقبسح.«نيفعضتسللاةمئألا»مساةمئألاءالؤهىلعقلطيناكو

ةروشمىلإةجاحبنوكيىذلامامإلاوهفيعضلاماماإلابىنعتىهو.ىضاباإلا

مامإلااذهلثمىلإنوأجليالسانلاناكامًابلاغومهئاهقفونيملسملاءاملع

.(ەهلكاشملحلءاملعلارابكىلإنوأجلياوناكامنإوفيعضلا

ىفماقأىذلانسحلانبدمحموهنيفعضتسلملاةمئألاكئلوألوأناكو
تاطلسلاةهجاومنعمامإلااذهزجعدقو.(م۸۹۵/ه۲۸۲)ىوزنةمصاعلا
نيبالاجسرمألاىرجدقونامعءاجرأنماهريغوةمصاعلاىفاهلامعوةيسابعلا
.مهلامعأونيفعضتسلماةمئأللةمسراصرمأوهوةيسابعلاةطلسلالامعومامإلااذه

.۲۹۸ص۲جقباسلاعجرملاء:ىبايسلادومحنبملاس)۱(

و٦۷صنامعلهاخيرات.لوهجمفلؤم

.۲۹۸ص۲جقباسلاعجرملاء:ىبايسلادومحنبملاس

 

 



)۹۳(ىناثلالصفلا

«ناطلسلا»بقلةيضابإلاهيلعّقلطأاموهونامعىفىسابعلامکاحلاناکف

ىوزنةمصاعلاىلإىتأينيح-روجلاوملظلاةيضابأإلافرعىفلمحيبقلوهو-

ةمامإلاتيبلزتعيهنأىنعمبلزتعيمامإلاناكاهلهأىلعةررقملالاومألاةيابجل

ةمصاعلانمناطلسلاجرخينيحو.ىوزنةمصاعلاىفىصخشلاةلزنمىلإبهذيو

.ىنعمنودامساهتمامإنوكتثيحةمامإلاتيبىلإمامإلاعجري

وهو«ناطلسلل»ًالامعًانايحأنيفعضتسلملاةمئألاكئلوأنمرفنراصدقو

٠."هستىسابعلامكاحلا

«ىؤلنبةماسىنب»ةرسأنيفعضتسملاةمئألانمزنامعىلعرطيسملاناكو

«ةماسونب»ناكفنامعنوئشفيرصتبةيسابعلاتاطلسلامهيلإتدهعنيذلا

«ىسابعلاناطلسلل»نولوقياوناكمهنإىتحنيفعضتسملاةمئألاكئلوأبنونيهتسي

:یوزنلخدينيح

ملهنإفًاثيشهنمشختالو.ىنعمتنأوًامسإهناكمىف(مامإلاىأ)هكرتا»

.۲۲«رومأنمرمأهديبنکی

ىفةماعزلاىلع«ةماسىنب»بلاكتنيفعضتسملاةمئألالاوحأءوسىفدازو

.۳«نيطالسمهسفنأنوبقليمهونامعكلمىلعشراهتتةلئاعاوناكف».نامع

مغربنيفعضتسماةمئألاةيصخشسمطىلعهسفنتقولاىفًامئادنولمعيو

.ةطلسلاملاعمنمملعمىأنممهولخومهزجع

.۲۹۸ص۲جقباسلاعجرملادومحنبملاس()

.۰۳۳ص۲جقباسلاعجرملاء:ىبايسلادومحنبملاس)۲(

.۳۳۱ص۲جقباسلاجرملاء:ىبايسلادومحنبملاس)۳(



)٤۹(ىناثلالصفلا

دهعىلعنيفعضتسملاةمئألادنعزجعلاوةناكتسالانمةرهاظلاهذه

نيحةمامإلاتيبلزتعاىذلاو٠«ىنادحلافرطمنبدمحمنبرمع»وهومهدحأ

.ىوزنةمصاعلانوئشىلع«ةماسونب»رطيس

لازتعاب«ىدنكلاديزينبدمحموهونيفعضتسلملاةمئألانمرخمامإماقو

نعًايلختمهبورهبمامإلااذهحبصأو.«ةماسىنبناطلس»ىوزنلخدنيحةمامألا

.هتمامإ

مهذختابنيحنيعفضتسلاةمئألاىلعمهءالعتساومهناطلس«ةماسونب»ززعو

ةمصاعلانمةمامألاجرحتیوزنلخداذا«ةماسینب»نمناطلسلاحبصأو

نلعتواهئبخمنمزربتةمامإلانإفناطلسلاجرخيامنيحامأءيشالحبصتواهلك
ةمامآلامساهلىذلاوناطلسلاوهدقعلاولحلاهديبىذلاراصثيحب.رهأنع

.نأشبالوهرمأبناطلسلامتهيال

ىرحبلاالملانبمكحلامامإلادهعىلعهاصقأنيفعضتسماةمئألاناوهغلبو

ىفهلبقةلبقلالهأنمناكًامامإنأملعتال»:ًالئاقةيضابإلادحأهفصوىذلا
مامألوطالولوحمامإلااذهلنكيملف."ءأمرجمالوًاملسم.ةنهولاوةفعضلا
.هماسىنبةوف

و۳۰۲ص۲جقباسلاعجرللادومحنبملاس(۱)

.۷۷صنامعلهاخيرات.لوهجم:رظنا

.و٢۴۰ص۲جقباسلاعجرملا.ىبايسلادومحنبملاس(٢)

.۸۰صنامعلهاخيرات.لوهجمفلؤم:رظنا

 



)۹0(ىناثلالصفلا

ىلع'ا)ةطمارقلاموجهنامعىفنيفعضتسللاةمئألاةلحرمةروطخىفدازو

نمدوسألارجحلاعازتناباوماقونيرحبلاىفمهتكوشتدتشانأدعبءدالبلاكلت
ةمئألانيبهدشأىلعنامعىفكاذنيحعارصلاناكو.ةنسةكم

.ىرخأةهجنمضعيبمهضعبةماسونبنيبوةهجنمةماسىنبونيفعضتسلا

ىفةطمارقلاىلإةماسىنبنمناطلسلاىلعنيعزانتلاضعبأجلدقو
علتقادقىذلا«ىطمرقلارهاطوبأ»دهعىلعكلذوةدعاسملامهنماوبلطونيرحبلا

ةطمارقلالخدةنسلاسفنىفو(م4۲۹/ه۳۱۷ةنس)ةكمنمدوسألارجحلا

وهونيفعضتسلماةمئألادحأدهعىفاذهناكوةماسىنبةدعاسمراتستحتنامع

هنعلذاختنيحةمامالاتيبلزتعاىذلا٠.«ىنادحلافرطمنبدمحمنبرمع»

بعالتلاوبلغتلامهنأشنأوهموقنملذاختلا»ىأرهنألةطمارقلادصلسانلا

.۲«نوبحيامريغلانمنودجيامدنع

ةوعدلانمتذختا.ىداصتقاىعامتجاىسايسعباطتاذ.ةمادهةكرحةطمارقلاةكرح(١)

.طمرقببقلملاثعشألانبنادمحوهواهئامعزدحأىلإتبسن.هفلخترتستعانقةيليعامسإلا

مهتوعدتدتماو.ءةرجهللثلاثلانرقلافصتنمدعبقارعلابونجوةفوكلاىفمهتوعدترهظ

ىلعقيرطلااوعطقو.ةرصبلاةطمارقلاازغه١٠۳ةنسىفو.نامعونيرحبلاوماشلاونميلاىلإ

ةكماهيفاوبهنىتلاةريهشلامهتوزفبةنساوماقمث.مارحلاهللاتيبجاجح

.ءاسحألاىلإمهعمهولقنودوسألارجحلااوفطتخاواهتمرحاوكتهو

ةنس)قارعلاىفةميزهلامهبتلحىتحةيمالسإلاةلودلامسجىفةفينعةزهةطمارقلاثدحأدقو

نبالوقىلع.نامعىفمهذوفنةياهنًاضيأتدهشىتلاةنسلاسفنىهو./٥

٠مظتنملا.يزوجلانباو.بهذلاجورم,ىدوعسملاوىربطلاخيرات.ىربطلاو.هتمدقمىفنوالخ

.خيراتلاىفلماكلا.ريثألانباو

و٦۷٠صنامعلهأخيرات.لوهجمفلؤم(۲)

.۲۹۲ص۲جقباسلاعجرملا.ىبايسلادومحنبملاس:رظنا



)٦۹(ىناثلالصفلا

نيفعضتسملاةمئألانودنمرومألاىلعنورطيسينامعىفةطمارقلالظو

نبدمحمنبهللادبعدمحمىبأمامإلامايأىفنامعةرداغمىلإاورطضاىتح
ىلعموجهلاىلعمامإلااذهعجشدقف.(م۸۸۵)كلذورثاىبأ

ماقدقو.ءاسحألالهأديىلعةطمارقلاناطلسلاوزونامعنممهجارخإوةطمارقلا

دهشتسادقوءنامعنمًايئاهنمهدرطىفاًناعمإةطمارقلاتويبقرحبمامإلااذه

.'قاتسرلانم(بشفلاةعقو)ةطمارقلاعمةكراعمىدحإىف

ىفةديدجةلحرممايقةطمارقلاىلعىضابألارصنلااذهىلعبترتدقو

فعضلاةلحرمنمةمئألاكثئلوألقتناثيحنامعةلودىفةيضابإلاةمئألاخيرات
.'"نامعىفىلعفلامهناطلسدادرتساىلعلمعلاةلحرمىلإ

و٢۲۹۲۹۹٠ص۲جقباسلاعجرملا.ىبايسلادومحنبملاس(۱)

و,۹۰و۸۲صنامعلهأخيرات.لوهجمفلؤم:رظنا
.١٠صقباسلاردصملا.ىوكزألاناحرس:رظنا

.٢۲۹ص۲جقباسلاعجرملا.ىيايسلادومحنبملاس(۲)

 



)۹۷(ىناثلالصفلا

T-۱5عاكدلاةمئأ(د) 7/Aما(:

ةنس)نامعىفةمامالاىلونيحنيفعضتسملاةمئألاةلحرمتهتنا

(a۹۳ /a۳۲عافدلاىلعهتعيبتماقثيح٠ليحرلاهللادبعنبديعسمامأإلا

ناكفبناجلكنمنامعبتطاحأيضوفلاوملظلاوروجلا»نألكلذ:ةارشلاىلعال
نععافدلاىأ)ةزوحلاةيامحوةضيبلانععافدلالاحلاكلذىفلمألاةياغ

.ا«مهتدراطموءادعألاموجهنم(ىلاهألا

ةجرحلافورظلاىف«عافدلامامإ»رايتخاىلإنوأجليةيضابإلاتناكو

ىلإمهدوقيوفوفصلادحويوبعشلامليل.موقلامالعأهراتخيثيح.ةبعصلا

ءاضقلادعبو.مامأالاىفاهرفاوتبجاولاطورشلالكهيفرفاوتتالابرو.ةكرعلا

.هنمبلطينأامإوىقبينأامإفهتمامإىفرظنيرطخلاىلع

مامإلاىدصتنيحاهلهأونامعةيامحلمهتلاسرءادأىفعافدلاةمئأةوقتلعحتو

فسوي-كاذذإ-وهوءهيجولآةرسأنمةاغطلادحألليحرلاهللادبعنبديعس

.'«سابعلاينيبنامعىلعاوطلستملظوروجةدمعأ»هترسأووهناکف.هيجو

یوزنىلإهیحتاونامعءاجرأمظعمىلعرطیسدقهیجونبفسويناكو

.(م۹۳۲/ھ۳۲۰ةنس)هتمزهبرمألایهتناویوزنلامشیف

د١٠٦٠صقباسلاردصملا.ىوكزألاناحرس(١)

۰.۳۱۷ص۲جقباسلاعجرملا.ىبايسلادومحنبملاس:رظنا
وء٩۷صنامعلهاخيرات.لوهجمفلؤم(۲)

۳۱۷.٠صقباسلاعجرملا.ىبايسلادومحنبملاس:رظنا

.۹۳۱ص۲جقباسلاعجرملایبایسلادومحنبملاس)۳(



)۹۸(ىناثلالصفلا

نبفسويىلإباتكبثعبهللادبعنبديعسمامإلانأانههرکذردجيامو

ىرجىتلاوىضابإلاهقفلادعاوقىلعايرج-هيفهحصتنيةكرعملالبقهيجو

ناوًالوأًايملسلكاشملالحىلعلمعلاىلع-ًاضيأىمالسالافرعلااهيلع

.لاتقلافرذعت

لمعنعوبورحلانمةياغلاهيجونبفسويلهباتكىفمامإلافشكف

ىفةبغرمهلسيلفةيضابإلاةضراعمنعفكاذإهنأومهئادعأبرحىفنيملسللا
مامإلاديىلعهتميزهبرمألاىهتناوهيجونبفسويهكرديملاموهوهتضراعم

دعب٠)«نافرعلاروناهيفقرشأونامعهتبيهتأالم»ىذلاهللادبعنبديعس

.عادلاةمئأنمًامامإهرابتعابنامعةيامحىفهماهمءادأىفهحاجحن

ًمامإهتفصبهتمهمعباتيوهوهعرصمهللادبعنبديعسمامإلاىقلدقو
.نامعلهأنيببشنتىتلاةيلخادلاتاعارصلالحىلعلمعلابهتردابمىفعافالل
ببسببشننامعلهانمنيتفئاطنيبعارص(م۳۹٩/ه۳۲۸)ةنسثدحدقف
انهورجحباهتمرفبحلاتلكأفةاشتءاجوسمشلاىفًابحففجتتناكةأرما
نمىرخأةعامجمهلتدصتثيحةاشلاكلتكلامباحصأنمةعامجتلخدت
ةنتفمهنيبتبشنوًالاتتقإموقلامحتلاوةراجحلابةاشلاتفذقىتلاةارملاراصنا
ةدحءانثأمامإلالتقنكلوضعبنعمهضعبفكيلًاعرسممامإلاءاجوةميظع

لثملاًابراض.(م۹۳۹/ه۳۲۸)ةنسىفكلذناكوهلتاقفرعينأنودلاتقلا
.مامإ»ماهملشينمريخهنأىلعىلعألا

وء۸۱صنامعلهاخيرات.لوهجمفلؤم(۲)
.١٠صقباسلاردصملا,ىوكزألاناحرس:رظنا

.۳۲۷۳۲۸ص۲جقباسلاعجرملا,ىبايسلادومحنبملاس(۳)

 

 



)۹۹(ىناثلالصفلا

نبدشاروهومهلاجردحأةيضابإلاعيابهللادبعنبديعسمامإلاعرصمدعبو

ةعيرشلاءاملعنمناكو.عافدلاليبسىلعةنس)ديلولا

هلةعيبلاتمتامنإو«دزألا»نمالو«دمحيلا»نمنكيملونامعلهأةريخنمو

قرشىفىرقلاىلعدتميهناطلسناكونامعنععافدلاماهمبمايقلاىلعهتردقل

ةيبرغلاةقطنملاكلتتناكونييسابعلاةرطيستحتتناكفنامعبرغامأ.نامع

نممهريغونييسابعلالامعاهيفعمجتيثيح«ينامعلابابلاحاتفم»ربتعت

.مهلنيلاوملا

نممهومرکموتبهجوتنيح.عافدللاماماهرابتعابهتمهمدشارمامالاًادبو

ونبمهوكاذذإاهيفناطلسلاباحصأةرصانماوبلطودادغبىلإنامعهوجو

.نامعكلمىلعلوصحلل٠")هبوب

نبدشارىضابإلامامإلارقمثيحىوزنىلعفحزلانمنكمتو٠'")ىهيوبلا

ىلعنييهيوبلاشويجتمدقتنيحهعابتامامإلالوحنمضفنادقوءديلولا

.اهيلعةيلعفلامهترطيسضرفونامعمضىلعديلولانبدشارمامإلادهعىفنويسابعلالمع()
ةمزهلاهبتلحف.هنعاوفرصناوسانلاهلذخهدالبلالقتسانعًاعفادممهلمامإلاىدصتامدنعو

كلذو.نامعىفةمامإلادهعهتومبعطقناوةنستاممث.لابجلاىلإبرهو

ةنسناذاشنبليلخلاروهظنيحىلا

اورطيسودادغباولخدنيحكلذوىرجهلاعبارلانرقلالئاوأىفخيراتلاملاعىفهيونبونبرهظ()

ىفمهتاطلسدتماامك.سرافاومكحمث.ةيسابعلاةفالخلانودنماهيفرومألاديلاقمىلع

..ناهبصأوناذمهونامركوزاوهألاوقارعلا

٠ج(نامعةنطلس-ةماقتسالاةبتكم)نامعلهأةريسبنايعألاةفحت.ىملاسلانيدلارون

مشاه:دادعا.ةروشنمريغريتسجامةلاسر«ىهيوبلارصعلاىفةرازولا»و

.م۰ةنسمولعلاراد-یضارلادبع

ةنسثداوحخيراتلاىفلماكلا.ريثألانبا:رظنا



ىناثلالصفلا

رمألاىهتنانكلولابجلابماصتعالاونامعلخادىلإبرهلاىلإهرطضااممةمصاعلا

.(م۹۵۳/ھ٢٣٢۳ةنس)كلذونامعىلعنييهيوبلاةدايسب

ناطلسل»وأنييسابعللاهيفتعضخةلحرمىفىرخأةرمنامعتلخدو
نيحتهتناًاماعنيتسوةسمخةلحرملاهذهتلظو.ةيضابالاريبعتدحىلع«روجلا

ىذلا٠نبليلخلامامإلادهعىلعمهطاشندادرتسانمةيضابإلانكق

ةيضابالااهيففناتساىتلاةنسلاىهو.)0/٤۱۰۱ةنس)ةمامالاىلوت

عبارلاوثلاثلانينرقلادادتماىلعمهتلودىفروهظلاةمئأطاشنومهثارتىدهىلع

تلازامىذلانايكلاوهوةيضاباللىسايسلانايكلاةداعإىلعلمعلاةرجهلل

.مويلانامعىفاهتيولأعفرتورهظتهملاعم

ةسمخةدمةالوللةعضاخنامعتيقب/ه١٣٤۳ةنس)ديلولانبدشارمامإلاتومدعب)۱(

مثنييلحملامهعئانصضعبوةيسابعلاةفالخلالامعنامعمحىلعاهيفلوادتاماعنيتسو
:رظنا.ةرجهللةئامعيرأوعضبىفًأمامإناذاشنبليلخلاريتخاىتح.ةطمارقلا
و.اهدعبامو۳۲۱۳ةنسثداوحىفخيراتلاىفلماكلا.ريثألانبا

.۳۰۳ص١جنايعألاةفحت.ىملاسلا:رظنا



 

جيلخلاةايحىفةيضايإلارثا
ةيناققلاوةيركذلاىبرعلا
ةيداصتتالاوةيهامتكالاو

 
   

 



28ثلاثلالصفلا

ثكاثلالصفلا

ىبرعلاجيلخلاةايحجىفةيضابإلارثأ

ةيداصتقالاوةيعامتجالاوةيفاقنلاوةيركقفلا

MM#

جيلخلاىفةيفاقثلاوةيركفلاةايحلاىلعةيضابإلامثآ:الوأ
.ىبرعلا

.اهتارايتوةيضابإللةيركفلاعبانملا-أ

.اهتارايتوةيضاباللةيفاقثلاعبانلاب

.ىبرعلاجيلخلاىفةيعامتجالاةايحلاىلعةيضابإإلارثآ:ايناث

.ىبرعلاجيلخلاىفةيداصتقالاةايحلاىلعةيضابإإلارثا:ثلاث

  



)۱.۳(ثلاثلاصفلا

ىبرعلاجيلخلاىفةيفاقثلاوةيركفلاةايحلاىلعةيضابإلارثأ:الوأ

:ةيضابإأللةيركفلاعبانملا(أ)

هعابتأسوفنىفهكرتاموىضابإلاهقفلابةيركفلاىبرعلاجيلخلاةايحترثأت

.ًاقداصًامازتلااهباومزتلاءىدابمنم

.اهطورشوةفالخللمهتيؤرىفةيضاباللىركفلاريثأتلااذهملاعمتلبحتو
ديدحتو.ةيمالسالاةلودلاىفركفللىساسألاكرحملاىهةفالخلاةلأسمتناكثيح

.ًاضيأةلأسملاهذهىفمهركفوةيضابإلارود

فالتخانأوهفالخلاتیس«ةمكحملاةدعقلاراومسةيضابالانأفورعملاو

ىربكلاةنتفلاىرصاعمنممهريغعمىبسارلابهونبهللادبعو؛سادرمنبلالب

اوجرخامنیح-جرخنمعيمجنأوءايناث«ميكحتلا»مثًالوأ«ةفالخلا»هببسناك
.«نارقلاباتكىفلاجرلااومكح»:لاق-

قلغبمل-راوحاهدعبحتفناثيح.قاقشلاةيادبىهةحيصلاهذهتناک

تافصو.اهساسأواهتيفيكواهطورشوةفالخلالوحنيملسملالكنيب-نآلاىتح

.ةيعرلاقوقحو.هتايلؤسموهتابجاوو.ةفيلخلا

:ىلاتلاوحنلاىلعةفالخلاةلأسمىفةيضابإلاىأرحيضوتنكميو

رركتملاوديدشلامهضفرىفىرخأةيمالسإًاقرفاوكراشدقةيضابالانأ-أ

.۱طورشنمض«ةيشرقلا»طرشنامصتةلأسم

تببسو.ةريثكةيمالسإقرفمامأتعضودقءًايشرقةفيلخلانوكينأةلأسمو

.۹۷صةفالخلاطورش.ةرهزىبأنبدمحم)۱(



)١٤۱۰(ثلاثلالصفلا

.هناطوأومالسإلالهأنمريثكنيبةعساوةقرف

نآلاانسلوءةيضابإلادنعلئاسملامظعأنمتاذلابةلأسملاهذهتناكدقو

ةيحانلانماننكلو.ةيهقفلاوأةينيدلاةيحانلانماهنالطبنماهتحصنايبتددصب
لمشدق.ءهوطخامعيمجوءهيفةيضابإلاوخرؤمبتكاملكنأدكؤنةيخيراتلا

اذهمهشاقنىفمهناوءةيضابإلانمًاماتًأضفرةضوفرمةلأسملاهذهنأىلعديكأتلا

رباج»نأنماودکأتدقوالإ.حوضولكباذهمهيأراونلعينأاؤرجيلاونوكيمل
.زازتهاوأددرتنودیأرلااذهنلعأدق؛ليلجلاىعباتلاوهيقفلامامإلا«ديزنبا

.فالخللءاوتحامهرثكأو.تابارطضاللةراثإقرفلالقأنمنويضابإلاناكو

مدعىلعديدشلامهرارصإنممغرلاىلعمهنإفاذلو.ىبهذملابصعتلانعًادعبو

نمميقتسملاةعيابمنمنوعنايالمهنأالإ.ةفالخللاطرشًادبملوبق

ناف.حلاصهناثیحنملبیشرقهنإثیحنمالهتعاطتبجوعیوباذاو٠«شرق

.حالصلاةمأللبولطلا

٠.«اهومدقتتالوًاشيرقاومدق»:لئاقلاثيدحلاو«شيرقنمةمئألا»ثيدحو

ةحصللصأةمامالاةحصو.برعلاىفلئابقةدعىلوامنإوطقفًاشبرقلويمل

زعهللااهلعجيملو.عرفلاىفزاجلصألاىفزاجامو.اهيلععرفاهنأكوةيالولا
.لئابقلاةيقبنعاهبزيمتتةصاخةليبقىفوأةصاخةمأىفالعو

وأاورفكيملو.مهعابتأومهسفنألمهيأرباوظفتحاةيضابإلانإفمثنمو

.اهيفمهيأرعبتيملنماوهفسي

.٢۲صزاجحاونميلابةيضابالاخيراتىفزاجملاوةقيقحلانبملاس(۱)



)١۱۰(ثلاثلالصفلا

اوناكمهنأثيحءىرخألاةيمالسإلاقرفلانمريثكلانعةيضابإلازيتب
نممكاحُيسسألاىأىلعو؟مكحيفيكو.مكحينهبًامامتهإقرفلارثكأنم

؟لزعيبابسألايألو؟مكحي

«ةمامالا»ىلعموقيىذلاو.ىسايسلامهرکفاوددحامنیحةيضابالانإفاذلو

ًارظن.قرفلانممهريغىفمدعتتداكتتافصاوموًاطورشةمامألاهذهلاوعضو
لودجماماللنوعضينوداكيمهفءةلأسملاهذهىفهوفلخىذلامخضلاثارتلل

.'اةيمويلاهتايح

ىلعسكعنادق.قرفلانممهريغعمةقالخلاطورشلوحمهفالتخانأودبيو

هرارمتساوأمامإلاىلعجورخلاطورشو.ةمامإلاىفعيونتلااذهوطورشلاهذه

بحاصهصخليداكيةفالخلاةلأسملةيضابالاةرظنرهوجنإفكلذنعًاديعبو

.'"ديزنبرباجمامإلانعهدروأاميف«ءاثعشلاىبأعابتأنعءاثعولاةلازإ»

یهتنا.ةضافتساومامتهإوقمعباهسردوةفالخلاةلأسمديزنبرباجدكأثيح

نارقلانمدمتسمو.مالسإلاىفةلادعلاحورىلعىنبحيحصتباثىأرىلإاهيف

ىريناكثيح.حلاصلافلسلاةريسىلعدنتسمو.ةرطعلاةيوبنلاةنسلاوميركلا

ذيفنتىلعفرشتةطلسىوقأو.ةمأللرهظممظعأو.ةلودلاقفارممهأةفالخلانأ

هللاماكحألحيحصلاردصملاامهنيذللاةنسلاوباتكلاماكحأقيبطتوهللارماوأ

:نأنمديالةفالخلانإفوحنلااذهىلعو.لجوزع

٠.(ىناثلالصفلا)ةيضابالادنعىسايسلانايكلاتامدقم(١)
.١٠صءاثعشلايبأعابتأنعءاثعولاةلازإ.دومحنبملاس



صفلا

ل

)۹١۱۰(ثلاثلا

.نولوأةرسأوأةليبقوأسنجبطبترتال-1

اهيفدوصقملاىلإراشألجوزعهللانألةقلطملاةءافكلااهيفطرتشي-٢

:ناتماعداذهىفبولطملاو.€مكاقتأهللادنعمكمركأنإ»:هلوقب.تاذلاب

.ةيناعمعيمجبمركلا-أ

.هنودبعصتالىذلالصألاىهو.ىوقتلاب

.ىوقتكانهنكتملاذإف.نايإلاحورىوقتلانألقعىذلكنعىفخيالو

.اعامجإناميإالف

لاصخلاتلصحدقفًالتعوًالمعوًاقلخوًانيدةقلطملاةءافكلاتلصحاذاو

مهمزلتنيذلااهنعنيلوسملاىلعاهتجحتماقو.اهتحصلطرتشملاواهيفبولطلملا

ةمألاءبعلمحتنألتلصحدقفسانلانمقیرفیفتناکاذافءاهلوصحدنع

.هبمايقلامالسالاىفبجيابموقتو

طقفةيلامكىهو.حيجرتلئاسوالإةيبرعلاوأةيمشاهلاوأةيشرقلاامود»

.۱«(اندنع)

دقو.ءةيشرقلاطرشالاطورشلالكةفالخلاىفنوريةيضابالانإفاذهىلعو

.ملعلاوةوقلابمامإلاوأةفيلخلاعتمتةرورضىلعًابوقًأديكأتةيضابإلادكؤيو

.١۵٠صءاثعولاةلازإ.دومحنبملاسهدروأامكةرابعلاصناذكه(١)



)۱.۷(ثلاثلالصفلا

.ةرطعلاةيوبنلاةنسلاوميركلاباتكلاىفدرواميفمالسإلاتارورضنماذهنأو

ىفةيضابإلاتاباتكهتحضوأامنسحألعلو.قحلامالسإلاحورنورياسياذهبمهف

.ةيهقفةيعرشةينيدةيضقتاهنأ.ةفالخلاةيضق

ةفيلخلاىفملعلاوةوقلاطرشىلعةيضابإلارارصإلىلمعلاقيبطتلاىلبحتو

عبارلاوثلاثلانينرقلاىفنامعىفةيضابإلاةلوداولوتنيذلاةمئألالزعىف

.ةرجهلل

نيح(م۸۸۷/ه۲۷۳)ىصورخلاكلامنبتلصلامامإلالزعكلذةلثمأنمو

هتوقتنهودقف.ًايتعربكلانماهرخأىفغلبوةنسنيثالثوًسمَخهتماماتدتما

0۱«مايقلانعزجعلاوهنامزلاوفعضلادحىلاراصو»كاذذا

اهنايكوةمألاةمالسومامإلاةمالسىلعةيضابإلاصرحدكؤيرمأوهو

.ًاضيأىسايسلا

.٠٠۲ص۲جقباسلاعجرملا,ىبايسلادومحنبملاس()



صفلا

ل

)۱۰۸)ثلاثلا

:اهتارايتوىبرعلاحيلخلاةيضابإألةيفاقثلاعبانملا(ب)

مهزازتعانمةيفاقثلاىبرعلاجيلخلاةايحىفًاضيأةيضابإلاريثأتىلبتو
رامعوباطخلانبرمعوركبىبأركفوىوبنلاركفلاةثرومهنأساسأىلعمهسفنأب

.ديزنبرباجمهلربكألاملعملاو.ناورهتلالهأمامإبهونبهللادبعو.رساينبا
هللادبعو؛ضايإنبهللادبعو.بيبحنبعيبرلاو.ةئركىبأنبملسمةديبعىبأو
نبیسومو.ليحرلانببوبحمو.بويأنبلئاوو.قحلابلاطمامإلاىيحينبا

.'ارقصلانبنازعو.ليحرلانببوبحمنبدمحمو.ىلع

لقالقلاتارتفىفنامعاهلتضرعتىتلانتفلاوبورحلانأیفكشالو

ىذلاىركفلاثارتلااذهنمربكألاءزجلاعايضىفتببست٠اهخيراتنمنتفلاو

.ةيبرعلاةبتكملاىفًامخضًاثوروملكش

ةنسنامعىفتعقوىتلاةنتفلانأخيراتلابتكىفددرتدقو
(AYراهنألاباهيمرىلاةفاضإبتكللقرحوريمدتاهبحصدق4

ةيضابالاىخرؤمنموهو)ىلاسلانيدلارونددعدقو

ةعمللا»هفلؤمىفكلذوىضابإلاخيراتلابتمتهاىتلابتكلاضعبنيرخأتملا
.ةعشأنمةيضرملا

صمالسالاوةبورعللنامألانصحنامع:باب.ةيمالسإلاتاساردلاةودنداصح.روشاعديعس(۱)
.(نامعةنطلس)۷۲۸

-نيرحبلاىفةيسابعلاةفالخلالماع-روننبدمحمازغ(م۳/ھ۲۸۰)ةنسیف(۲)
.راهنألانفدواهلهأبلكنو.نامعلكىلعىلوتساوميتنبنازعكاذنأاهمامإىلعرصتناو
:رظنا..بتكلاقرحأو

.٤۷صنامعلهاخيرات.لوهجمفلؤم
.م۱۹۸۳.نامعةنطلس.ةيضابإلاةعشأنمةيضرملاةعمللا.ىلاسلانيدلارون

 

 



)۱۰۹(ثلاثلاصفلا

ةيضابالاةرظنلاىلعةمهمةلالدلديىضابإلاىركفلاثاريملانأكشالو

:ىهواهسفن''ةيمالسإلاةيركفلاعبانلا

ءاهقفلاوءاملعلانمديدعلاءاراوءةرطعلاةيوبنلاةنسلاو.ميركلانآرقلا

تالاجملاىتشتلوانتىتلاوةفلتخملامهمولعبىضابإلاركفلااورثأنيذلاةساسلاو

ةفلتخمبابسألمهتيصعاذوءاهقفلاوءاملعلاءالؤهنمديدعلارهتشادقو

ىسسۇمبتفرعىتلاةعساولاةفرعملاوةرهشلاوةعمسلاىهو:ةرهشلا-أ

.ةيضابالا

ىدلنيمولعمءاملعوءاهقفىلعةيضابإلارداصملاقافتإ:قافتالاب

.ىضابإلاركفلاىلعمهريثأتومهراكفأومهئارآةيمهأبعيمجلا

ركفلاسيسأتلءاوسةيضابإلاءاهقفوءاملعهلذبىذلادهجلاوهو:دهجلا-ج

ققحيحضاودهجليجستىأ.ةيضابإلاةكرحلاميظنتلمأهريوطتلمأىضابإلا

.سانلانيبةرهشلاهبحاصل

تاقلحلامهمضتءىضابألاركفلااورثأنممءاهقفلاوءاملعلانمريثشكلاكانهو

:ةيلاتلاعبرألا

.نامعىفىمالسإلاهقفلارقؤمنع(٤)مقرقحلملارظنا(٢)

 



صفلا

ل

)١۱۱(ثلاثلا

.'اةباحصلاةقلح:ىلوألاةقلحلا

.'")نيعباتلاةقلح:ةيناثلاةقلحلا

.لوألاردصلاىفنامعلهأريهاشمةقلح:ةنلاثلاةقلحلا

:ةمألاىلإملعلاةلمح:ةعبارلاةقلحلا

ةلودىفةيفاقثلاةايحلاحرصهيلعماقىذلاساسألاملعلاةلمحدعيو

ىلإملعلاةلمحرهشأنمو.ةرجهللعبارلاوثلاثلانينرقلاىفنامعىفةيضابإلا

:ةمألا

ىفوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرةنسةيضاباللاولقننيذلا:مهةباحصلاةقلحبدوصقملا(۱)

.هملعةعسلرحبلاببقلملابلطملادبعنبسابعنباوهوميركلالوسرلامعنبا:مهتمدقم
لوسرلامداخ)كلامنبسنأو.(نينمؤملامأ)ةشئاعةديسلاو.باطخلانبرمعنبهللادبعو

...نوريشكمهريغو؛ىبسارلابهونبهللادبعو.ةريرهوب.(ميركلا

مامألامهتمدقمىفوملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةباحصاولتنم:مهنيعباتلاةقلحبدوصقملا(۲)

راوسنببعکو.ىدنلجلانبدبعو.بيبحنبعيبرلامامإلاو.ملسمةديبعوبأوءديزنبرباج
...نوريشکمهريغو‹ىنامعلاىدنكلا

ركبوبأودمحأنبليلخلاءالؤهرهشأو:لوألاردصلاىفنامعلهأريهاشمةقلح(۳)

نم)مساقلانبهللادبعريفصلاةديبعوبأ,ىنامملاىدزألانسحلاىبأنبدمحمنبدمحأ

نبهللاديعو.(ةرجهلللوألانرقلاءاملعنم)جرعألانايحو.(ةرجهللىناثلانرقلاءاملع
لوألانرقلاءاملعنم)ناهدلاعلاصحونوبأ,(ةرجهللىناثلانرقلاءاملعنم)زيزعلادبع

ءفورعمنبىنثماو.بيبحنبعيبرلاةسردمنمىمرضحلابويأنبلئاوبويأوبأو(ةرجهلل

.....نوريشکمهريغو

 



)۱۱۱(ثلاثلاصفلا

:ردنملانبريشبرذنملاوبا-|

وهو.ريبكلاخيشلاىمسيناكو۱٠(رقعلهأنم)ىرقعلاىناوزنلاوه

ونبهيلإبسنيو؛ىشرقلابلاغنبیولنبةماسةيرذصوصخنمعفانىنبنم

.نامعبنيدوجوملادايز

هيدينيبلءاضتتوسوؤرلاهلعضختقومرمماقمنامعبریشبماقمناکو

ليقف.ريبكلابكلذدعبفدرأو.هريغنود«خيشلا»ظفلهيلععاشىتحسوفنلا
.«ريبكلاخيشلا»

نعملعلاىوريناكو.هلاوقأبسانلاىضروىنامعلاثارتلاالمدقو

لمحيدئارلاو.ديدجدهعلاثيحءامسلاىف'"”(سنكلاىراوجلاب)هبشأةسمخلا

.قدصلاملع

:ينالعجلاريثلانبرينم

وهو.ىنالعجلابفورعملاخيشلاوهو.نامعىلإةرصبلانمملعلاةلمحدحأ

نبديبعنببهونبراسونبكلملادبعنبهيبألريغصتلاةغيصبرينلانبرينم

.یوزنیحاوننم()

موجنلاسنكلا:جاجزلالاق.(سىكلاراوجلاستخلابمسقأالف)ليزنتلانم:سنكلاىراوجلا

:سنكلاوستخلاىفليقو.اهيفبيغتىتلااهبرافمنعبيغتنأ:اهسونكو.ةيراجعلطت

.رواغملاىفءابضلاسنكتامكرتتستوسنكتوعجرتواهارجمىفسنختةسمخلاموجنلاىه

برعلاناسل-روظنمنبا:رظنا)ىرتشملاوةرهزلاودراطعولحزومارهب:ىهةسمخلاموجنلاو

.۲£صءاثعشلاىبأعابتأنعءاثعولاةلازإدومحنبملاس:رظنا.(سنخ.سنکةدام.



)۱۱۲(ثلاثلاصفلا

ینبنموهفهيلعو.ىبتوعلاىفبسنلااذهءاجمايرىنببسنیفقرعأمهلب

.ىلعكلذبمايرىنبلةرهشلانإفكلذل.ىمايرلابعيشأوءىمرضح

ماحمحنبفيهألاعمجرخدقوءلوألاليعرلاىفملعلاءامعزدحأوهو

غلبف٠'"نينسرشعوةثامنباذنمويناكو.نالعجلهأنملاجرهعموىئانهلا

نأدارأهللانكلوءابراهجرخفءهبلقىفبعرلالخدفمهجورخروبنبدمحم
فيهألاىلعةمزهلاتعقوو.هعمنموفيهألاهعبتفءالوعفمناكًارمأىضقي

تسىفكلذو.ملعلاةلمحدحأوهوءىتالعجلارينلانبريملتقامكلتقو
.م۸۱٢/٤۸۹ةنسةرخآلاعيبرنمتلخنیرشعو

هذخأفيهألانألاقيوءنيرمعملانمناكىأ.ًالبوطًارمعرينمشاعدقو

ةئيلمتناكىتلاىهو.نامعخيراتىفةرتفبصخأرصاعوءطقفةراشتساللهعم
.ثداوحلاب

ةريسفصوو.هناوخإعمنامعءاجو.بيبحنبعيبرلاذيمالتنمرينمو
مامإلارصاعدقروكذملاخيشلانوكيف.هللادبعنبناسغماماللىدنلجلامامإلا

لاجرو.روكذملامامإلالتقىهو.ةلوهلاثداوحلاكلتترمو.دوعسمنبىدنلجلا

اولوتنيذلاةربابجلادهعو.ةمزَخنبمزاخبرهو.ىجراخلانابيشلتقمث.هتلود

مامالادهعو.اهيفثتدحامونافعیبنبدمحمةلودو.كلذدعبنامع

.نامعىسابعلاروصنملانبرفعجنبىسيعلوخدوءثراولا

.۳٤صقباسلاعجرملاسفن٠دومحنبملاس(١)
.۳٤صقباسلاعجرملادومحنبملاس(۲)

 



)۱۱۳(ثلاثلاصفلا

نبتلصلاو.رفيجنبانهادهعدهاشوءديمحنبكلملادبعمامإلارصاعو

كلتىفضرعتيملهنأكو.اهيلإراشملافورظلاىفعقواموءرظنلانبدشاروكلام

هسفنفكهنأكو.داقتناوأضارتعاوأدروأذْخأهنعركذيملوءرمألاهلكمايألا

جورخلابجاولانمانهىأرهنإف.دهعلااذهىتحنامعبسانلارومأىفلوخالانع

قفوىذلاهللدمحلاوءةداهشلالجوزعهللادنعلانيلوةيغاطلاملاظلاكلذدرطل

.هنذإبقحللیضترانم

ماماللةعيبلابماقىذلاوهو.نيينامعلاءاملعلالجأنمرينمخيشلاربتعيو

.(ىصورخلاكلامنبتلصلا

:ف١۱۸تیوكزألارباجیبأنبیسوم۔

لوادتو.ةيكزلامهلامعأبىنامعلارطقلاىفاوفرعنيذلاملعلاةلمحدحأ

.'اهوعبتافمهلامعأو.اهونودفمهلاوقأمهدعبءاملعلا

.یکزآیفنوفورعممهو.بلاغنبیولنبةماسینبنمةبضینبنموهو

نامعلهأقارتفالاحنامعىلعروبنبدمحماورجنيذلانويماسلاءارمألامهنمو

نماهلصأوالإنامعىفةنتفنوكتال:لثملاجرخمهيفو.ةيناندعوةيناطحقىلإ

.نانرج

لازيالوءىلاعلاتوصلاىنامعلارثألاىفهللازيالرباجىبأنبىسومو

۰هربتعموهمدقمەۋارأوةرقومهتيمالعتلازالو؛فسحءانبأىلعًامدقم

رئاطلاةحنجأدحأوةذمالتدحأولوألاردصلاءاملعدحأوهو

.٤صقباسلاعجرملاسفن)۱(

.0صقباسلاعجرملا.دومحنبملاس(۲)



)١٤۱۱(ثلاثلاصفلا

هئالمزريسهمايأىفراسوءاملعلاعجرمهمايأىفناكو.نامعىلإىملعلا

.ةيرجه١۸٠ةنسىفلجوزعهللاهافوتيتحنيمايلملا

بهشلادحأناكذإهلىثريىنامعلاملاعلاو.هبدنيىنامعلارثألالزيملو

هللالإايندلاهذهىفءاقبالنكلوءملعلارونبىنامعلارطقلاتءاضأىتلاةسمخلا
.(۱)راهقلادحاولا

:ليحرلانببوبحص-2

هتينكبفورعملاىشرقلاىموزخملاةريبهنبفيسنبليحرلانببوبحممامألا
.نايفسىبأبةعئاشلا

.ديعبنممهيلإراشينيذلالاجرلالوحفنمةمالعليحرلانببوبحمناك
نبعيبرلاووهءاج.ًاعساوىدهوامجًاملعًالماحهنامزرخأنامعىلإلقتنا

ىتلاراحصليحرلانبالزنو.مهبجاهتبالاةياغىفتقولاكاذىفنامعو.بيبح
.ىدهلابرخفتوملعلابرخزتتناك

هحوتفببيبحنبميبرلالزنو.نامعلامشىفراحصلزنلیحرلانبانأیأ
ریٽلانبرینملزنو.نامعبلقیفیوزنبرباجیبانبیسوملزنامک.نامعةنطاب

."۲نامعقرشیف

ىفىضابإلاركفلاوملعلارشنلنامعاومستقألضافألاءاملعلاءالؤهنأىأ
اا.rیبميم

.0صقباسلاعجرملادومحنبملاس(۱)

.۷٤صقباسلاعجرملا.دومحنبملاس)۲(

 



)١۱۱)ثلاثلالصفلا

:ىدنكلاىلعملانبدمحم-0

وهو.نامعبنيدودعملالاجرلاةعيلطىفناكو.نامعبلقنمحشفلهأنم
وأروصقلاىفعقيفناطلسهلنوكينأضفرهنأىتح.نامعىلإملعلاةلمحدحأ

.هلضفركنيال.عالطإلاعساوًاهيقفناكو.ريصقتلا

؟تامىتم«ءاثعشلایبآعابتأنعءاثعولاةلازإ»باتكبحاصىرديالو

دشارلاتقبمکحنملوهنأطقفملعينكلو؟هرمأىهتنانيأىلإو؟لعفاذامو

.١٩رظنلانبا

دوقعملاةمئألاعمدالبلاديلاقمةرادإلىناثلاطخلانامعءاملعلكشاذكه

بديفًانايحأنوضرتعيةمئألاناكو.ةدفانلامهتملكمهلناكف.نامعىفمهل

یسومنبیسومفالخةصاخو.'"!نتفلادهعىفكلذحيضوتمتامكفالخلا

.ميمتنبنازعوءرظنلانبدشاركلامنبتلصلا.ةثالثلاةمئألاو

نمنوقلتيوءهيلعمهناوعأورمألایئمهءاکرشءاملعلانوربتعيةمئألاناكو

.'"ارمتسملاحصنلاءاملعلاكئلوأ

ةمئألارخآكلامنبتلصلامامإلادهعىلعهراهدزاةمقغلبىذلارمألاوهو

.اددعنوصحيالتلصلاةمامإدهعىفريهاشملاءاملعلاناكف.ةارشلا

تغلبىتلا.«كلامنبتلصلا»ةمامإدادتماىلعنامعیفملعلاطشنثيح

راصثيحنامعىفءاملعلارشتناو(ملعلا)هناصغأتلاطو.ةنسنيئالثوًاسمخ

.۸٤صءاثعشلاىبأعابتأنعءاثعولاةلازإ.دومحنبملاس(۱)

.ىناثلالصفلاىفكلذحيضوتمت



)۱۱۹(ثلاثلاصفلا

.مهبةينامعلاندملاتصغوءءاملعلاةلجدلبلكىف

فسأللتاعومجمىهوءةميقلاتافلؤملابةرخازلاتابتكملابنامعتلفحو

قيرحبشنيحوأ.نامعىلعةيضابإلاءادعاموجهببسبعايضلاىلإتضرعت
قاتسرلاةنيدم:یهوةدحاوةنيدمىفبشًاقيرحنأىورامكلذنمو.تابتكملاب

.'ادلجمفالاةعستىلاوحمهتلإثيح

امتمغرلاىلعمويلاىلإاهنمىقبامتافلؤملاكلتةرثكىلعًاليلدىفكيو

.تاباصانمنامعتابتكمهلتضرعت

عبارلاوثلاثلانينرقلاىفمهدهعىلعىملعلاراهدزألااذهبةيضابأالازتعاو

لشمهلثمملعلانإ»:مهلوقىفكلذولأىذلادجملااذهنعاوربعو.ةرجهلل

.ىلإراطوءةرصبلاىفخرفوءةرونملاةنيدملاىفضابرئاط

(م۱۹۸۷.طقسم)٢۲۲صةيمالسإلاةراضحلاونامع٠تافيلخضوعوروشاعدیعس(۱)
ةبتكماهتوحىتلاتاطوطخملانمريثكعبطبنامعةنطلسبةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازوتماق(۲)

ثارتلامظعبدهشيامم.ةيخيراتلاوةينيدلاوةيبدألاوةيوغللاوةيهقفلاتاساردلاىتشىفنامع

.ىضابالاىركفلاوىفاقثلا
۰دومحنبملاس:رظناو.۸۷ص١جنامعلهأةريسىفنايعألاةفحت.ىملاسلانيدلارون(۳)

.۳صءاثعشلاىبأعابنتأنعءاثعولاةلازإ

 



)۱۱۷(ثلاثلاصفلا

NEE

ىبرعلاجيلخلاىفةيعامتجإلاةايحلاىلعةيضابإلاوثأ:ايناث
ىضابإلاهقفللةقداصةروصةيعامتجالامهتايحىفىبرعلاجيلخلالهألمح

:ىلياميفلثمتتىتلاهخويشءارأو

.نيتداهشلاباوقطنمهوالفيكو)۱ادیحوترادمهيفلاخمرادنوري-]

رادنكلو.(ةيلمعلاتابجاولابهللاونادوءمارحلاهللاتيباوجحواوماصواولصو

نوملسملاهآروءهيهاونوهرماوأىفهللاىلعًادرمتمناكاذإىغبرادناطلسلا

.'ًايغاب(ةيضابإلا)

ملذإءىرخألابهاذانممهتمئأريغةمئأفلخةالصلانوزيجيمهو-ب

.بطلابةالصلادسفياملعفي

ىفاهيلعصوصنملاثيراوملاىفمهريغوةيضابإلانيبًاقرفنوريالمهوج

ىفمهفالخك)ةرهشلادحغلبيملاممهيفليقامالإءةنسلاىفالوزيزعلاباتكلا

فالخوهو٠(قتعمللىلوملاثاريموءماحرألاىوذثاريمىفوءةوخألاعمدجلا

.(٤)یداعیھقف

مهتايحىفةنسلالهأنأشىبرعلاجيلخلاىفكلذبةيضابإلانأشراصو

.ىمالسإلاهقفلارقوممقرقحلمرظنا(۱)

.١۱صزاجحلاونميلابةيضابإلاخيراتىفزاجماوةقيقحلا.دومحنبملاس

ةديس.دقيقحت١٤٠صجراوخلانمةيضابإلازييمتىفجهانملاقدصأ.دومحنبملاس()

.(۱۹۷۹.طقسم)فشاكليعامسإ

.٢٤ص.قباسلاردصملاسفن(٤)



)۱۱۸(ثلاثلاصفلا

.مهسابل:ةيمويلامهتايحىفةحمسلامالسإلاميلاعتنوعبتيمهفءةيعامتجالا

ةيعامتجالالوصألانماهريغو.مهشيراومو.مهحاكنو.مهبرشمو.مهلكأمو
تاداعلاوميقلالكىلعىوتحيىمالسإعمتجمىضابإلاعمتجملاف.ةيمالسإلا

.تناكامنيأةيمالسالاتاعمتجملاىفةعبطتملاديلاقتلاو

صرحلاقلطنمنمىهفءةنيعملاديلاقتلاوعابطلاوءارألاضعبمهلناكنإو

عادتباقلطنمنمسيلوءىرشبلاكولسلاىفىمالسإلاموهفملاقيبطتىلعدئازلا

.(ةنسلاونآرقلا):مالسإلانمدنساهلنکی1ةليسووحارتخاوأةديدجةعدب

ةوخألاو.صالخالاوبحلاىأناسللابءانثلاوءنانجلابدولاىه:ةيالولا

رفغتساول)ريغالهللاىفملسملاهيخألملسملااهنكيواهرهظيىتلاةقداصلا

.€تانمۇملاونينمؤمللوكبنذل

أرهجرئابكلابكترانمو.ناودعلاوءىغبلابرهاجنمةرجهىه:ةءاربلاو

.بوتيیتح

عضومالسإلاةداجنعجرخىذلاىصاعلاناسنإلاوء.رفاكلاىلعقبطنتیھف
باتاذإاف:ىمالسإلاعمتجملاةحلصمب؛ررضلاقاحلاوأرئابكلاباكترابماقوأ.هناكرأ

نيملسملاهناوخأةيقبلثملماعيوءهقوقحلكهلداعتهبنذبفرتعاورفغتساوأ

.٩€ءايلوأمكودعوىودعاوذختتالاونمآنيذلااهيأاي»

ىوقأوهنيدلانأقلطنمنمنيأدبملانيذهىفىضابإلاركفلاقلطنادقو
.١٠٠صةيضابالالوصألاىفةيمالسإتاسارد٠دیعسنبریکب(۱)
.۱۹:دمحم(۲)

.١:ةنحتمملا(۳)

 

 



)۱۱۹(ثلاثلاصفلا

ةيالولاىفلثمتتةيبيذهتلاةباقرلاهذهوءعمتجملاىفةيبيذهتلاتاباقرلاعاونأ

ضقبلاوهللاىفبحلانيملسملاىلع(بوجولامكحىف)بجوتةيالولاف.ةاربلاو

نإوءىمالسإأدبماذهونالالمتكيىتحءهللعنملاوهللءاطعلاو.هللاىف

.مالسالازئاکرنمةزيكرلكشيوهوءهيلعديكأتلاىفةيضابالاقرطت

نيفرحنملاكولسجالعىفمالسإلاةليسوىه.ءشحاوفلانمةءاربلاو

.نورخآلامهالقيالواورهشيالىتح.ايعامتجإ

اوسحوءىمالسإلاعمتجملاءانيأنمءافجلانيفرحنملاءالؤهدجونأكشالف
ةلاحلاهذهىفف.ةيلكتلطعتدقمهحلاصمنأو٠.عمتجملانمنيذوبنممهنأ

مهكولسطاأرييغتىإةفداهلاةيتاذلاةيبرتلاقيرطنعمهسفنأحالصإبنوموقيس
.ةليذرلانعداعتبالاو.ةيقالخألاةليضفلاباستكاىلإىعسلاو

بهاذملانُعم(ةلدألابمعدملا)ىعامتجالانكرلااذهبنودرفنيةيضابالاو

ةاصعىلعمهدنعةءاربلاقبطنتالنكلمهتءاربوصاخشألاةيالوبىرتىرخألا

.ةيضابإلارارصإلثماهيلعنورصيالمهو.رافكلاىلعلبنيملسلا

ةمامإ»مايقلدادعأإلاةلحرمىفىرورضلانمدجوةديبعابأنأولو

فرطتدقوءاهعابتأضعبلتاءارغإلاعنوةكرحلاةيرسىلعظفاحينأ.«روهظلا

نأعم.نيملسملاةيقبوةوعدلاعابتأنيبجوازتلا'")(ذبحيمل)هنأىتحاذهىلإ
لعفمامإلانأالإ.ةيمالسإلاةعيرشلانمدمتسملاىضابإلاركفلاىفعورشماذه

هميظنتىفةدعاقلاهذهىلعدنتسادقةيركىبأنبةديبعوبأمامإلانأفيكحيضوتمت()

دنعىسايسلانايكلاتامدقم:رظنا)مهريغبىوعدلالهرثأتمدعنيمأتلقلغملاىرسلا

.(يناثلالصفلا.ةيضابإلا

.١٤صةيضابإلاةكرحللةيخيراتلالوصألا.تافيلخضوع()

 

 



)١۱۲(ثلاثلاصفلا

ةيأبرستعنمومهريغعمةوعدلالهأطالتخامدعىلعةظفاحملاليبقنمكلذ

ًاعمتجمهعابتأنمقلخفةيالولاًادبمىلإةديبعوبأدنتسادقفاذهمغرو

.ةعامجلاحورهيلعرطيستوءةديقعلاىفءاخألاوةبحملاوةدوملاهدوست

نأءاينغألانمبلطامك.مهنيباميفنواعتلاوفيلأتلاىلعمهثحيناكو

نمدحأجايتحالهتعامجنمريقفلارطضيالىتحمهلًادنسوءارقفملًانوعاونوكي

.ريظنلاعطقنمسامحببلطلااذهةيضابإلانمءايرثألاىبلدقو.نيفلاخملا

دسىفءاينغألاسفانتىلإاهيفريشتةريثكةلثمأةيضابإلارداصملادروتو
مهحلصيامورمتلاوقيوسلابلامحألامهيتأتل«ةيضابإلا»نيملسملانمءارقفلاةجاح

بابىلعهبفقيىتحلامجلابلجرلاىتأي..اهبثعبنمنوملعيالوناضمررهشل
.')اومعطاواولكةقرخىفبتكيفءلخدا:لوقيف.رادلا

رجأتسيناکديزينبلایدیعدیةيضابإلانماصخشنأكلذكىوريو
امنإوءءيشاهنمهدنعسیلورثكأوألقأوأمهردفلأب..ديدشلادربلاىفةيسكألا

اهنمثعمجيوءارقفلانيباهقرفيمث.(ةيضابإلا)نيملسملاىلعوهللاىلعلکوتی

.ةيضابإلاءاينغأنمكلذدعب

اهمسقيفًايونسهتلغهيتأتودجًارسومءرحلاوبأ.يضابإلاةيعادلاناكو
اذهسيل.مهتنواعمىفو(ةيضابإلا)نيملسملاءارقفىفاهفصنقرفيف؛نيفصن

نمىلعةيقبتملانويدلاعفدىفنوقباستياوناكةيضابإلاءاينغأنإلببسحف
.مهباحصانمتوي

.۸٤ص.قياسلاعجرملا.تافيلخضوع(١)

 



)۱١۱۲(ثلاثلالصفلا
Nin

هوقبطةيضابإلانكل.ةيمالسإلاميقلابدوجومفطاعتلاونواعتلااذهلكو

فادهأًاصوصخوةيمالسإلاةعيرشلافادهأققحيًاعئارًاقيبطتمهعمتجمىف

نعفلتختهذهةيضابإلاءاينغأنمتادعاسملانأنممغرلاىلع).ةاكزلا
.(مهتاکز

محارتلاوةدوملاحورهدوستًاعمتجمىضابإلاعمتجملانواعتلااذهلعجدقو

ثيحنممالسإلاحورعمتجملااذهتداسلبءىنغلاىلعريقفلادقحمدعوةبحلاو

.هيقروعمتجملاريخهيفاملكىلعلمعلاوطبارتلاوكسامتلا

سفنىهمهتكرحىفةيضابألااهقفوراسىتلاةيعامتجالاحمالملاتدغو

مهرمأىفءةنسلالهأنمةيمالسإلاقرفلالكةكرحمكحتىتلاةيعامتجالاحماللا

ىوذونيدلاولابناسحإلاو.ىوقتلاوربلاىلعنواعتلاو.ركنملانعىهنلاوفورعماب

‹بنجاببحاصلاو.بنجلاراجلاو«ىبرقلاىذراجلاو.نيكاسملاو.ىماتيلاو.ىبرقلا

نعجرفلاظفحو٠مارحلانعرصبلاضغو.(مكناميأتكلمام)و.ليبسلانباو

هللارمأىتلاةنيزلارتسو.رشعملانسحوءةبحصلانسحوءبناجلانيلو.شحاوفلا

لاستغالاو.اهلهأىلعميلستلاوءتويبلاىفناذئتسالاو.اهنمرهظامالإاهرتسب

رابلا:سانلاعيمجىلإةنامألاءادأو,ضيحملاىفءاسنلانعداعتبالاو.ةبانجلانم

.لهأبءافتحالاوءةحيبذلاىلعهللامساركذو.رجافلاومهنم

.تاقدصلاةيابجوءةيزجلاىنعمىضابإلامكحلالظىفنامعلهأىعودقو
ىصورخلاكلامنبتلصلادهعدقو.ةيامحلاعبتتستةيزجلانأىلعديكأتلاو

نمومهتلماعمنسحوةمذلالهأةيزجبقلعتيامهتالودحأل(ه۲۷۲-۲۳۷)
یفعي

.۸۲۰۸۳صمالسإلارجفىفنامع٠فشاكليعامسإهديس()

:رظنا٠«ءامألاوديبعلاوءاسنلاوءانمزلاوءارقفلاوخويشلاونايبصلا»:مهنمیفعینميفركذ(۲)

.(۲)مقرقحللا

 



صفلا

ل

)۱۲۲(ثلاثلا

:ةيضابإلادنعكولسلا

نمومالسإلااهبرمأىتلاقالخألاوكولسلاعاونأعيمجبةيضابإلاكسمتي
:مهنأكلذرهاظم

.ةحيحصلاهتنسىفميركلالوسرلااهحضووميركلانآرقلا

وأةيصخشلاةفرعملاكنيقيلابالإمزلتالةيضابإلادنعةءاربلاوةيالولا-٢

.نيقيبالإلطبتالونيلدعلاةداهش

ءيشءانثتسابتابجاولاوقوقحلاىفنوواستينيملسملاعيمجنأنوري-۳

ىفوملاملسملاىأىلوتمللصاخقحهنإفهبقلعتياموةنجلاريخبءاعدلاوهودحاو
.هتعاطببسبةيالولاقحتسيىذلاهنيدب

زوجيةعيرشلاماكحأبةكسمتمريغةرئاجةمكاحلاةزهجألانوكتامدنع-٤

مهيلعبحتهنإفاهمكحتحتاوقباذإو.اهيلعجورخلاواهمكحتحتءاقبلانيملسملل

فلاخمبهذمىضتقمىلعاهماكحأذفنتتناكاذإوهللاةيصعمريغىفةعاطلا

كلتتمادام٠تابجاووقوقحنماهيلعبترتيامممهيلعةذفانمهماكحأنإف.مهل
.(۱يمالسابهذةقباطمماكحألا

ةنسلاوميركلانآرقلاميلاعتنوعبتيمهف:ةيضابإلادنعجاوزللةبسنلابام

.ىلولانذإوةأرلاىضروءةلداعلاةعيبلاو.ةضيرفلاب.ةرهاطلاةيوبنلا

زاجأدقو.ةيمالسإلاةعيرشلااهيلعتصنامةدعلاو.دوهشلابقالطلاو



)۱۲۳(ثلاثلاصفلا

ىففالخلانأبمهتمًافارتعإ)مالسإلابهاذمةيقبنممهيفلاخمةحكانمةيضابإلا

.(ملسملاهيخأوملسملانيبقرفيالبهذلا

مهفءمألابناجىلعةناضحلاىفبألابناجنوبلغيةيضابإلانأةظحالمعم

نمىرخألابهاذملالهأةثراومنوزيجيةيضابإلانإف:ثاريمللةبسنلابامأ
۱”هبهذمريغ

بهاذملاضعبو؛ثاريملانمةوخإلاعنيدجلانأىفةيضابإلاةيؤرةظحالمعم

ىتلاةلودلابهذمبلمعلابةيضابإلاىدلجرحالو.هعماومستقينأىرتىرخألا
.اهمکحتحتمه

همکحیفلخداملکوءرمخلابرشنومرحينيملسملانممهريغكةيضابإلاو
ميرحتو.حكانملاو.لكأملاو.مراحملاو.براشملانمهللامرحامميرحتو.تاركسمانم

.تانصحماونينصحملافذقميرحتو؛بذكلا

رشؤماذهو)رجافلاومهنمرابلاسانلاعيمجلدهعلابءافولاةيضابإلارقيامك

رومأللاهفيرصتىفجراوخلاقرفنعمهدعيوءةصلاخلاةينسلامهتعيبطىلعمهم

ءابرلاميرحتوعيبلاليلحتو.ليكلاىفءافولاو.نزولاىفلدعلاو(سانلاعم

قحنمفكلذعموءةروعلاىلعسسجتللالوعطقمدعولامميرحتو

:اونلعينأةيضابإلا

لوقيالویریالومهرسمتکیالنممهبهذمىفاولخدينلمهنإ»

.۰٠صجراوخلانمةيضابإلازييمتىفجهانملاقدصأ,دومحنبملاس()



صفلا

ل

)١٤۱۲(ثلاثلا

یداعیالوءمهيلوىلاویالوطخسيالو؛مهاضریضریاالو.مهلوق

۰ ۱۱»

:عمتجملايفةأرملا

ىلعنامعةمئأراسدقو.أريبكًامامتهإةرسألاوةأرملابمتهامالسإلانأملعن

اهددحىتلااهتابجاوباهمازلإريظنةلماكاهقوقحةأرملاءاطعإىفمالسإلاجهن

.مالسإلانيداهحضوو

عابتاىلعمهثحتمهلامعلةمئألااياصوبءيلمنامعخيراتنأانظحالدقو

ةيانعلاىلعثحلااياصولاكلتلفغتملو.ةرطعلاةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلا

هنأب.قسافلامكاحلائلإراشيناكو.مهنعدوذلاونهرومأىفرظنلاوءاسنلاب
."امیرحلانعدوذيال

اهتماركوةأرملاةلزنمىلعةحضاوةلالدلديوهفءيشىلعلدنإاذهو

مالسإلااهلفكىتلاةأرملاقوقحنمىأصقنيملىذلاىضابإلاعمتجماىفاهقوقحو
.اهل

ةيعامتجإلالوصأللديسجتمظعأةيضاباللةيعامتجإلالوصألاتلكشاذكهو

ميقلاوميلاعتلاوءىدابملابةيضابإلامازتلاثيحنماهروصىهزأىفةيمالسإلا
ءاشنإلءهرطعلاهتنسىفملسوهيلعهللاىلصلوسرلاهيلعانثحاموةيمالسإلا

ىأاهعبتاولىتلاةنيتملاةيمالسإلادعاوقلاوسسألاىلعىنبمىمالسإعمتجم
.ناعمنمةملكلاىفاملكبًايلاثمًاعمتجمحبصيسهنإف.ناكعمتجم

.۲۳۷صءادتهالا.ىدنكلاركبوبأ(۱)

.(۲)مقرقحلم:رظنا(۲)



)١۱۲(ثلاثلاصفلا

ىفاهقيبطتىلعصرحلاوةيضابإلاةيعامتجإلادعاوقللةيلاثملاهذهتلبتو

.اهليبسىفهسفنبىحضمهضعبنأيتح.نامعىفةيضابإلاةلودلاةمئأةسايس
جرخنيح(م۰۷/۱۹۲۸ةنسىصورخلابعكنبثراولامامإلاهبماقامكلذنمو

اذهلويسلاتمهدثيح٠(ىوزننم)هوبلكىفنيملسمللسبحهسفنب

ىذلاثراولامامإلامهعموعيمجلافرجوءاريطخناكليسلانكلو.نجسلا

.موي,دغمهنعلوئسملاانأو.ىتنامأمه»:لوقيوهودهشتسا

ثيحنمةيعامتجالامهبهذمميلاعتىلعىبرعلاجيلخلاىفةيضابإلاظفاحو

.ىأرلاىفمهيفلاخمعمركفلاةيرحوحماستلا

بهاذملاعمءادعىفاوفقيملمهنإفنامعىفىضابإلابهذملاهدايسمغرف

.مهدالبیفتماقىتلاىرخألا

نمتاعامجىرجهلاثلاثلانرقلاىفراحصءانيمىفناكهنأكلذنمو

ديمحنبكلملادبعمامإلادهعىفمهددعدادزاو.«ةئجرملا»دو«ةيردقلا»

باجتساو.مهبهذمىلإسانلانوعدياوراصو٠(م٤۸-۸۲۲

؛نامعیحاوننماهريغو٠(ىميربلا)ماوتىلإمهطاشندتماىتح.نوريثكلامهل
اذهىفهيأرهنمبلطيمامإلاىلإكلذببتكو.راحصىلاوحعزأىذلارمألاوهو

.'هبمايقلاهيلعبجياموطاشنلا

راشتنانعًالضفءًاضيأةرتفلاكلتىفوراحصىفدوجوًاضيأةعيشللناكو

ء۹.صنامعلهاخيراتلوهجمفلؤم()

.١۱۲ص۲جقباسلاعجرملا٠ىبايسلادومحنبملاس:رظناو

.۱۱۸ص١جقباسلاعجرملا.ىللاسلانيالارون)۲(



صفلا

ل

)١۱۲(ثلاثلا

.')دالبلاىفةنسلا

لظىف.نامعىفةعيشلاوةنسلاوةيضابإلاثالثلابهاذملاهذهتشاعو

.ىعامتجالاءانبلاىفةيلاثملاةيهقفلاهدعاوقو.ىضابإلاىعامتجالاحماستلا

۱۳۸۰ص۲جقباسلاعجرملا۰ىبايسلادومحنبملاس)۲(



)۱۳۷(ثلاثلالصفلا

ىبرعلاجيلخلاىفةيداصتقإلاةايحلاىلعةيضابإلاريثات:اثلاث
تايادبلاذنمةيركسعلاوةيلاملانيتيحانلاطبرةيمهأةيضابإلافرعدقل

لامتيبًأشنأىذلاملسمةديبعوبأمايأكلذناكوءةيضابإلاةقرفسيسأتلىلوألا

ىفامهعضووةيركسعلاوةيلاملانيتيحانلانيبطبرلاىفةديبعوبأباصأدقو

ةاعدلاةدعاسملمدختستتناكلالاتيبدراومنألكلذو.ءريدقدحاولجردي

.ةملسملاةقرفلاكلتعابتأنمنيجاتحملاةفاكوةيضابإلاراوثلاو

ةيعانصلاوةيجاتنالاتايناكمإلاكلتنكتملةقرفلاهذهنأىعيبطو

ةمامإةيأسيسأتىفتحجحندقنكتملوقيرطلاةيادبىفتناكاهنأل.ةيراجتلاو

:نیردصمنمیتأتلالاتیبدراومتناکدقفكلذل

ىفهعابتأىلعةديبعوبأمامإلااهضرفةبيرضنعةرابع:لوألاردصلا

ملاهنأتباثلانمنكلو.اهرادقمالوعفدتتناكىتمرداصملاركذتالو.ةرصبلا

.هلخدوفلكملاءارثبسحبتوافتتلب.یواستلابضرفتنكت

مهنألابر.اهعفدنعفلختةيضابأإلانمادحأنأرداصملاركذتالامك

ىفلثمنىتلامهنوعدراصتناىلعدعاستسىتلامهنيدتابجاونمءزجاهنوربتعي

ثارتلاةرازوةعبط)۹٠صزاجحلاونميلابةيضابالاخيراتیفزاجماوةقيقحلا.دومحنبملاس1

.نامعةنطلس-ىموقلا



)۱۲۸(ثلاثلالصفلا

.ملسوهيلعهللاىلصلوسرلانمزىفًادوجومناكامكقحلامالسإلامهداقتعا

نوكتنأىلإبرقأاهنأىأ.ةجاحلادنععمجتتناكةبيرضلاهذهنأودبيو

هذهبلطببسلهريدقتومهاسملاةيناكمإبسحتقوعفدتةمهاسم

.ةمهاسملا

.ةيضابالاءايرثأاهعفديناكىتلاةيخسلاتاعربتلاوهو:ىناثلاردصللا

زواجتتمهتراجتتناكو.نيدودعملاءاينغألانماوناكةيضابإلاراجتلانأودبيو
.ىصقألاقرشلاونيصلاىلإلصتواهرواجاموةرصبلا

ىلع-بلطنودبابروًاعوطعفدتتناكىتلاو-تاعربتلاهذهرصتقتملو

ةوعدلاعابتأةيقبىلإمهتدعتلب(ةيضابإلا)ةملسملاةقرفلاهذهعابتأنمءاينغألا

.ءاسنوالاجر

مهتقرفمعدلكلذمهنمبلطاملكعفدلابنوعراسياوناكمهنأرداصملاركذتو

روهظلاةمامإءاشنإبمهتاعلطتمهلققحتهلاعفةروصبلمعلاىلعاهتدعاسمو

.عابتألابسكومهراکفأرشنو

هتعامجنمريقفلاهيفىنغلادنسي.:نواعتلاحوروةعامجلاحورهيلعرطيستو

.نيفلاخملانمدحأجايتحالرطضيالىتح

نبرظنلاءرصحلااللاثملاليبسىلعركذننييضابإلاراجتلاءالؤهنمو

.(ةيضابإلا)نيملسللا

اهنعجتنومهتكرحمعدىفتحجنةيضابإلااهعبتاىتلاةيلاملاةسايسلانأىأ



)۱۲۹(ثلاثلاصفلا

نامعىفةيضابإلاتامامأإلاترشتنادقفءةدحاوةمامإالةيضابإتامامإءاشنإ

.ايقيرفألامشىفترشتناامكةيبرعلاةريزجلاو

كلذنألداصتقالاميظنتومعدىلإجاتحينامعىفةيضابإةلودمايقنأىأ

ناکامهموءضرألاىلعهعفبییفلودلایقرورارمتساتارورضنمهرورض

.ةلودلاكلتمجح

ةلودلارارقتساذنمةراجتلاوةحالمللًامهمًازكرمتناكىتلانامعنإفاذل

نمًايجيردتلوحتتةراجتلاتأدبثيح.ىرجهلاعبارلانرقلالئاوأىتحةيمالسإلا

لحملعحتورهدزتةينميلاءىناوملاتذخأفرمحألارحبلاقيرطكلستوىبرعلاجيلخلا

.'ااةينامعلاءىناوملا

اهلهأطاشنوةعارزللاهيضارأةيحالصىلإةفاضإزيمتملانامععقولةجيتنو
ادلبنامعنملعجكلذلك.ءةطيسبلاتاعانصلاوةعارزلاوةراجتلاىفزيمتلا

.تاريخلابًاينغدراوملاريشك

ىعستاهلعجواهناكرأمعدونامعبةيضابإلاةلودلامايقحاجنلهسامماذهو
.ةيمالسإلاةلودلانعلالقتساللًامئاد

عابتاوىوقلاداصتقالالالقتساىفكلذنمرثكألاوعسةيضابإلانإلب

اوناكنممًاصوصخراجتلاقيرطنعىضابإلاركفلارشنىفةيداصتقالاةسايسلا
مالسإلادعبىرحبلانيينامعلاطاشندادتمارداصملاركذتثيح.مهنمرحبلانوبوجي

ىلإمهلوصووةيقرشلاةيقيرفألحاوسىلعمهترطيسكلذكو.ةديعبتاهجىلإ

ةلاقم٠ندعراهدزاورمحألارحبلاىلاجيلخلانمىراجتلاقيرطلالوحت.ىناعلانمحرلادبع(١)

.م٢۲/٠۸ددعلا/دادغبةعماج/بادآلاةيلكةلجمىفةروشنم

 



)۱۳(ثلاثلالصفلا

.١ًاضيأنيصلاو(قيبمزوم)ةلاقسو(رقشغدم)نولبنقةريزج

نرقلاىفتغلبدقىنامعلاداصتقالاةوقوحابرألاوىراجتلاطاشنلانأودبيو

نامعوأنميلابهيلعفةراجتلادارأنم»ىسدقملالاقدقفءأريبكًأدحىرجهلاعبارلا
وأ

دالبعمةيرحبلاةراجتللىسيئرلازكرملااهنوكىلإنامعىفراهدزالاعجريو
ردتفاهبرتتناكىتلاةمهملاوةيلاغلاعلسلاىلإو.ةيقيرفأوىصقألاقرشلاودنهلا
.'۳)ةریبکًاحابرأ

ةراجتلاىفًازرابًارودتبعلاهنأامک.ةريثكًاعلسجتنتنامعتناكدقو

:ساحتلاو.رينعلاو.ةفاجلاهكاوفلاو.حلبلاةراجتبترهتشاف.ةيديلقتلاةيويسألا

.لويخلاعيبو

قرشلانيبلباوتلاوةيلامكلاعلسلاكةريثكعلسبنورجاتينوينامعلاناكامك
نيينامعلاراجتلامامتهابرثأتستتناكةيقيرفإلاعلسلانأامك.دنهلاوىصقألا

ىنيصلاريرحلاىفنورجاتياوناكامك.ربنعلاو.فحالسلاو.دولجلاو.جاعلااهمهأو

...ةفلتخمىرخأعئاضبوةميركلاراجحألاو.رهاوجلاو

تاعانصلاوجاجزلاوراخفلاةعانصلثمتاعانصلانمديدعلاكانهناکامک
.ةفلتخملاةيوديلا

.۷١٠٠۸٠۱صا١جبهذلاجورم.ىدوعسملا()
.٢۳صميلاقألاةفرعمىفميساقتلانسحأ.ىسدقملا()
عبارلانرقلاىتحةيمالسإلاةراجتلاوةحالملاىفنيينامعلارود.ىناعلاميركلادبعنمحرلادبع(۳)

.(م١۱۹۸ةيناثلاةعبطلا.نامعةنطلس٠ىموقلاثارتلاةرازو)١۱ص.یرجهلا

 

 



)١۱۳(ثلاثلاصفلا

نييرجهلاعبارلاوثلاثلانيينرقلالالخاومتهانيينامعلانأًاريخأحضتي

ةجيتننامعىفلاوحألابارطضانممغرلاىلعةيراجتلاوةيداصتقالاىحاونلاب

ةلودلااهتعبتأىتلاةسايسلاىلإةفاضإ.نامعبتفصعىتلاةيلبقلاتاعارصلل

لسرأثيح٠(م۸۹۳/ه٠۲۸)ةنسىفًاصوصخ.نامععملماعتلاىفةيسابعلا

ًأبيسهلخدتناكف.نامعىلإروننبدمحمنيرحبلاىلعهلماعدضتعملاةفيلخلا

نمديدعلاحبذوتابتكملاقرحبماقثيحءنامعىفرامدلاوبارخلاثادحإىف

ىفناكسلااهيلعدمتعيناكىتلاىرلاةمظنأرمدامك.نامعءانبأوءاملع

۱()راهنألانفدو۱۱ہهتشیعم

نألبءةيضابإلاةوعاللًايوقدنسىنامعلاداصتقالاىقبهلككلذمغرو

ىفمهئاهقفءارآحرطوىضابإلاركفلارشنىفًاريبكًأروداوبعلنيينامعلاراجتلا

.ىدنهلاطيحملاىبناجىلعةعقاولادالبلاةصاخاهعمنورجاتياوناكىتلادالبلا

ةيمالسإلاةراضحلاو.ةيبرعلاةغللاومالسإلارشنىفلاعفرودبنامعتماقثيح

."كلذىفلضفلااهيحالمواهراجتلناكوءايقيرفأوايسآىفةديعبقطانمىف

ةرازورادصإ)هللادبعنيمأدمحمةمجرت۳۷ص.خيراتلاربعراحص,نوسمايليورودنا(١)
٠(م۱۹۸۲ةيناثلاةعبطلا,نامعةنطلس٠ىموقلاثارتلا

٠ىموقلاثارتلاةرازورادصإ)روشاعديعسقيقحت٢۷صنامعلهأخيرات.لوهجمفلؤم(۲)

٠.(م١۱۹۸ةيناثلاةعبطلا.نامعةنطلس

.ةلاسرلانمعبارلالصفلاىفكلذليصافت:رظنا(۳)



 
 

ةمامإللةيحراخلاتاقالعلا

لالخنامعينةيخابإلا

 عارلاوثئلاثلانيئرثلا
 



)۱۳۳(عبارلالصفلا

عبارلالصفلا

نامعىفةيضابإلاةمامإللةيجراخلاتاقالعلا

كىيرجهلاعبارلاوثلانلانيئرقلاىق

MM

.ةيسابعلاةلودلاعمنامعةيخابإألةيجراخلاتاقالعلا:ًالوأ

ةيمالس,ألاريغوةيمالسألاموقلاعمنامعةيضابإتاقالع:ايناث

.رصمعمىبرعلاجيلخلاةيضابإتاقالع-

.ىبرعلابرغملاةيضابإبىبرعلاجيلخلاةيضابإتاقالع-

.نيصلاعمىيرعلاجيلخلاةيضابإتاقالع-

.دنهلاعمىبرعلاجيلخلاةيضابإتاقالع-

.ايسينودنأعمىبرعلاجيلخلاةيضابإتاقالع-

.ويالملارزجعمىبرعلاجيلخلاةيضابإتاقالع-

.ناليسعمىبرعلاجيلخلاةيضابإتاقالع-

.فيداكلاوفيدلاملارزجعمىبرعلاجيلخلاةيضابإتاقالع-

.نيرحبلاعمنامعةيضابإتاقالع-

.ايقيرفأقرشعمىبرعلاجيلخلاةيضابإتاقالع-   



)١۱۳(عبارلالصفلا

ةمدقم

ثلاثلانينرقلالالخنامعخيراتةصاخةفصبوىبرعلاجيلخلاخيراتطبترا

دادغبىفةيمالسإلاةلودللةيزكرملاةطلسلاعاضوأبًاقيثوًاطابترانييرجهلاعبارلاو

تناكنادلبلاهذهنيبنموءلالقتسالاىلعلوضحلللمعياهضعبناكتقولا

:اهمهأةددعتمبابسألالقتسالاىلعلوصحللاهعفدتتناكو.نامع

.دادغبىفةيسابعلاةلودللةيزكرملاةطلسلانعنامعدعب-١

ةيومألانيتلودلانملكماكحنأبىضابإلابهذللاعابتأداقتعا-٢

ىنبتتةلودسيسأتوةيمالسإلاةلودلانعلاصفنالابنامعلهأةبغر-۳

لجأنمنامعلهأحافكبلعفلابطبتراىذلاىضابإلاركفلارشنتورصانتو
.لالقتسالا

ىسدقملانأىتح.نامعلهألىحالملاوىداصتقالاوىراجتلاعسوتلا٤

.۱آ«رصموأنامعوأنميلابهيلعفةراجتلادارنم»:لاق

دامتعاللًاعجشموًايوقًاعفاداهلهألىوقلاىنامعلاداصتقالاىطعأدقو
لوصحلاوةيمالسالاةلودلانعةيلاصفنالاةكرحلاليومتىفةيتاذلاتاداريالاىلع

.ريدقتلقأىلعىتاذلالالقتسالاىلع

.ىبرعلاجيلخلاىلعاهفارشابىهفءةديرفةيفارغجصئاصخبنامععتم٥

.٢۳۵صميلاقألاةفرعمىفميساقتلانسحأ.ىسدقملا(١)

 



)١۱۳(عبارلالصفلا

ايسأقرشبونجطبرتىتلاةيراجتلاوةيرحبلارباعملاىفمكحتتبرعلارحيو

اهسفنىلعدامتعالاولالقتساللةيلباقاهيطعياممماشلادالبوبيصخلالالهلاب

نمءادتبا,سيراضتلاطافأعونتنملخادلاىفهبعتمتتامعًالضف.ًايداصتقا

ىتلاةبدجملاةيلمرلاءارحصلابًارورموءىبرعلاجيلخلاىلعلطملاىلحاسلاطيرشلا
ءارضخلاجورملااهولعتىتلالابجلابءاهتنامث.بونجلاىلإلامشلانمنامعبطيحت
.'ا)اهفارطأىلعونامعطسوةدتمملا

لابجلاوءارحصلاىلإباحسنالاو.ةكرحلاةيرحنامعةيضابإىطعأكلذلك

نماهريغوأةيسابعلاةلودلاتاوقلبقنمتاراغنشةلاحىفاهبءامتحالل

.ىفةيضابإلاةكرحلاعابتاىلعةراغإلالواحتىتلاتاوقلا

ةلودلاىفةيزكرملاةطلسللتقّوملالامهالاىلإةراشالانمدبالًاريخأ-١

تناكةيسابعلاتاطلسلانإثيحءةلودلافارطأبعقتىتلاميلاقأللةيسابعلا

اوتفتليملو.ةلودلاناكرأديطوتبنامعىفىضابإلاسيسأتلاةلحرمىفةلوغشم
.ةيسابعلاةفالخلازكرمنعةديعبلاةيئانلاقطانملاىفىرجيناكامىلا

ءاروىعسلاىلعنامعىفةيضابالاعابتأتدعاسةعمتجمبابسألاهذهلك

اذهلعفلابمتدقو.ىتاذلالالقتسالاىلعلوصحلاوةيمالسإلاةلودلانعلاصفنالا

مامإلوأدوعسمنبىدنلجللمهتعيابمنامعىفةيضابإلانلعأامنيحلالقتسالا

ماماهتعيابمنملسملاهقبنماوبلطو.vor)/ھ١۱۳ةنس)روهظ

.٢۳صعبسلاتارامالاونامع,رداقلادبع٠مولز(۱)

لوألااهرصعىفةيسابعلاةلودلاعماهتاقالعونامعىفةيضابإلا.ىليقعلاديشردمحم(۲)

.(نامعةنطلس؛ثارتلاةرازورادصا)١٤١ص

.نامعىفىدنلجلاةسائرروهظلاةمامإمايقنمازتيثيح(م۷۵۱/ه۱۳۲)ةنسكلذناك(۳)

.ىومألامكحلاطاقساىفةيسابعلاةوعدلاحابحن



)۱۳۹(عبارلالصفلا

)9اسملل

.نامعلالقتساءازإىديألاةفوتكمفقتملةيسابعلاةلودلانأىعيبطلانمو

تلواحىتلاميلاقالاةيقبلةبسنلابلاحلاوهامكاهيلعةرطيسلالواحتتناكلب

نولواحينويسابعلاناكثيحءةيسابعلاةلودلانعلالقتسالاىلعلوصمحلا
ةصرفلااهتتاواملكاهمكحتحتاهلاخداوًايتاذةلقتسملالودلاكلتىلعةرطيسلا

.ةبسانملا

ىفلب-طقفنامعبسيل-لالقتسالاىفةيضابإلاتاحومطةدايزلعلو
وبأكانهبختناثيح.ًالثمىقيرفإلابرغملاكةيسابعلاةلودلاميلاقأنمريثكلا
ًامكحمتسرنبنمحرلادبعسسأنينسعبرأبكلذدعبو.ه١٤٠ةنسًامامإباطخلا

.ىفًايضابإ

تعرسأكلذل.برغملاةيضابإوقرشملاةيضابإنيبًارمتسمقيسنتلاناكدقو
ءاضقلاوةيضابألاةمامإلارطخقيوطتب'!ىربطلاركذيامكةيسابعلاةطلسلا
ةروثةيضابإلاةكرحلارابتعاباهسفنلكلذةيسابعلاةطلسلاتغوسدقو.ايهلع
ةفالخلاةدايسىلإاهعاجرانمديالةيزكرملاةلودلاةطلسىلعةجراخ

ملونامعىلعاهترطيسضرفلامئادىعستتناكةيسابعلاةلودلانأی

.۰٩ص١جنايعإلاةفحت..ىماسلا)۱(

۱۳۲صلئاوألانويسابعلا.رمعقوراف(٢)

١6ص۷جقباسلاردصملا(۳)

لوألااهرصعىفةيسابعلاةلودلاعماهتاقالعونامعىفةيضابالا.ىليقعلاديشردمحم(٤)
.۱۹ص

 



)۱۳۷(عبارلالصفلا

ًامئادیعستتناكنامعنإفكلذمغرو.اهنعلقتستولصفنتنامعكرتت
لالقتساناككلذل.ةبسانملاةصرفلااهتتاواملكىتاذلالالقتسالاىلعلوصحلل

ةينمزتارتفلالخلصحيناكًاتقؤمًالالقتساةيسابعلاةطلسلانعنامع

ىفةيضابإلاةلودلةيجراخلاةسايسلاىلعًايبلسرئويكلذنإفلاحلاةعيبطبو
.مهنأشنمفعضيونامع

ةيجراخلاةسايسلاىلعةيبلستاريثأتاهلتناكىرخألماوعًاضيأكانهو

ماسقناوةملكلاقيرفتونامعىفىلخادلاعارصلاكشنودباهمهأونامعةيضابال

ةماقإىفنامعةيضابإهبمزتلتتناكىذلاجهنملاةيجراخلاةسايسلالوانتتو

ةيمالسالاريغوةيمالسالالودلانماهريغعممُتةيسابعلاةفالخلاعماهتاقالع

مأةيداصتقامأةيركسعمأةيسامولبدتاقالعلاهذهتناكءاوس.اهلةرصاعلا

.ةيفاقثمأةيملعمأةيرابحت

نمىتأيالرخآلاضعبلاواهضعبلودلانيبتاقالعلاعاوتأنمعونیامايقو

ةسرادملوطدعبققحتيوًأشنيانإوءةفدصلاقيرطنعًاضيأىتأيالوغارف
.نايحألاضعبىفةضراعتمولبءةكباشتموةفلتخمةريثكفورظولماوعل
لشثمقيقحتلاهجاهتنانكميةحضاوةددحمبيلاسأوأبولسأديدحتدعبكلذكو

.فدهلااذه



)۱۳۸(عبارلالصفلا

نامعةيضابإلةيجراخلاتاقالعلا:الوأ

ةيسابعلاةلودلاعم

لمعتواهتدايسنعةلقتسملالودلاىلعةرطيسلالواحتةيسابعلاةفالخلاتناك

فارتعاكانهنكيملمثنمو.ةبسانملاةصرفلااهتتاواملكاهمكحتحتاهلاخدإىلع

ملهنأىلعلديلاحلاةعيبطباذهو.نامعلالقتسابةيسابعلاةفالخلالبقنمىمسر

نمعونىأةشقانموأةماقإلةيمسردوفولدابتوأةيمسرتالاصتاةيأكانهنكت

.ىرخأةيحاننمنامعوةيحاننمةيسابعلاةلودلانيبامتاقالعلا

ءاهقفةرظننمجتنتسيهنإفةيسابعلاةفالخلانمنامعةيضايإفقومامأ
مهنأىلعةيسابعلاةلودلاماكحىلإاورظنثيح.نييسابعلاءافلخللةيضابإلا
.مهيلعجورخلابجواذهلو.رخآطخىفاوراسوحيحصلامالسإلانعاودعب

ةفالخلانعلالقتسالاىلعلوصحلاليبسىفنامعلهأحافكطبترادقو
راعشلاوهلعفلابحبصأىذلاركفلابةيومألاةلودلااهلبقنموةيسابعلا
.اهنعلالقتسالامهتلواحموةيسابعلاةفالخلاةهجاومىفنامعلهأهعفرىذلا

# #%

 



)۱۳۹(عبارلالصفلا

نامعةيضابإةقالع:ايناث
مهلةرصاعملاةيمالسإلاريغوةيمالسإلايوقلاجم

:دهم

امهريغوبرغملاورصمىفةيضابالابنامعىفةيضابالاةقالعنعثيدحلانإ

ًائبعلكشتىتلاوةياغللةبعصلاتاعوضوملانمنوكيداكيىرخألانادلبلانم

ببسلاو.عوضوملااذهلهتساردوهشحبىفقرطتينأديريىذلاثحابلاىلعًاريبك
باتكلاىمادقانلاهكرتىتلاتاقالعلاهذهنعتامولعملاةردنىلاعجريكلذىف

ىفةيضابإلابهذمءاملعنعثيدحلالالخةرباعتاراشإدرجمىهونيخروملاو

بهذملانمنوفقياوناكنيخرؤملاوباتكلانمنيريثكلانأىلعًالضف.نادلبلاهذه

ءافلخلةدناسموًادييأتالإمهللاءيشلالطخلالوطىلعًايداعمًافقومىضابإلا

ريبكلادهجلااولذبوةيضاباللاودصتنيذلانادلبلاضعبماكحوةيسابعلاةلودلا

.لقألاىلعاهفاعضاوأًامامتاهيلعءاضقلل

ًارطخلكشتةنسلاونآرقلانمهاقتسملاةيسايسلااهراكفأبةيضابإلاتناكذإ

ىفءاجابلمعلاومازتلالانعريبكدحىلإاودعبنيذلاماكحاوءافلخلاىلعًأريبك

.هتالمتشمومكحلاماظنبلصتياميفةصاخبوةنسلاونارقلا

اهتاعدباهنأالإةيضابإلاىلعءاضقللتلذبىتلادوهجلانممغرلاىلعو
امممغرلاىلع-بهذملااذهةاعدعاطتسالب.ملستستوأفعضتملنيصلخلا

رشنیفًاریبكاحاناوققحينأ-سابعلاىنبوةيمأىنبداهطضانمهوقال

ثيومهتوعدرشنىفةديدشلامهتبغرلضفبكلذو.مهمادقأخيسرتومهراكفأ
.مهراکفا



لصفلا )٤٤۱(عبارلا

هيلإوعديناکامو.لادتعانممهبهذمهبزاتمیناکامكلذىلعمهدعاسدقو

ءوضىفءیدابملاهذهلقيبطتنمهبیدانيناكاموءةلادعوةاواسموحالصإنم

هللالوقيالمعىربريوىرصموىبرعنيبقرفتالوعيمجلاعمجتىتلامالسإلاةوخأ

ىذلاملسوهيلعهللاىلصلوسرلاثيدحو€مكاقتأهللادنعمكمركأنإ»:ىلاعت

.«ىوقتلابالإىمجعأىلعىبرعللضفال»:هيفءاج

نيبومهينطاومنيببهذملارشنىفريبكرودىضابإلابهذملاةاعدلناكو

ىلعتدعاسیرخآةليسووأةصرفجحاناكو.هعابتارثكوهراشتنادادزاف.مهريغ
مهبهذمىلإةوعدلاببهذملاءاملعمايقلالخنمجيجحلانيبىضابإلابهذملارشن

قيرطنعوءىواتفلاءاطعإوةلئسألاىلعةباجالاوظعاوملاوسوردلاءاقلإب

.ىرخألابهاذملاءاملعنممهريغنيبومهنيبموقتتناكىتلاتارظانملا

نامعنيبلاقتنالاولاحترالاىفريبكطاشننمراجتلاهبموقيناكامعالضف

ىتح؛مامألاىلإةيضابإلاةكرحلاعفدىلعريبكرثأهلناكامننادلبلانماهريغو

برغمادالبىفربربلانملئاهددعهقنتعاورصمىفنيريثكلانيببهذملارشتنا

دالبلاهذهىفةيضابإلاةيمتسرلاةلودلامايقىلإةياهنلاىفىدأوطسوألاوىندألا

.نمزلانمةليوطةرتفترمتساىتلاوةنس

نادلبلاىفةيضابإلانيبوةلودلاهذهنيبتاقالعموقتنأىعيبطلانمناكو

نماهلاكشأفالتخاىلعتاقالعلاهذهعبتتىرورضلانمناكمثنموءىرخألا

رصاوأنمتاقالعلاهذهتمعدفيكنايبلةيراجتوةيفاقثوةيبهذموةيسايس
ةقشمورايدلادعبمغرنادلبلاهذهةيضابإنيبطبارتلاولاصتالاوىبرقلاوةقادصلا

.لاصتالا



ردمعمىبرعلاجيلخلاةيضابإتاقالع
:ةيسابسلاتاقالعلا(أ)

فراعتملاىنعملابكلذوىبرعلاجيلخلاةيضايإبةيسايستاقالعرصملنكيمل

.ةيسايسلاتاقالعللةبسنلابهيلع

ماعىفصاعلانبورمعاهحتفبماقنأذنموأةرتفلاهذهىفرصمنإذإ

ةلودلامايقىتحوأةرجهللثلاثلانرقلافصتنمىتحو/ه٠۲)

ةلقتسمةلودرصمنكتمل)ىرجهلاثلاثلانرقلاىفةينولوطلا

نأعحيحصلانكلولودلانماهريغعمةلقتسمةيسايستاقالعةماقإاهنكميىتح

ةيسابعلاةفالخلاتايالوىدحإمث.ةيومألاةلودلاتايالونيبنمةيالوتناكرصم

نمنالمعتوجراوخلاةدشبوناضراعتاتناكةيسابعلامثةيومألاةفالخلاوكلذدعب

تناكىتلاضرألاعاقبنمیایفمهدوجوولبمهذوفنومهطاشنىلعءاضقلالجأ

ًاطاشنتطشنىتلاةيسابعلامثةيومألاةياعدلانعالضف.نيتفالخلاةرطيستحت

كيكشتلاومهيلإةءاسإلاومهبريهشتلاومهيلععينشتلاوجراوخلابرحىفًاريبك

ةعورشمةيمسرلاريغوةيمسرلالئاسولاةفاكلالخنمكلذومهفادهأىفومهيف

.نورخآموقمهلبءنيملسملانماوسيلجراوخلانأکو.ةعورشمريغمتناک

ةيسايستاقالعرصملنوكتالأىفهرودهلناكرخآلماعكلذىلإفاضيو
تناكرصمنأوهلماعلااذهو.ىبرعلاجيلخلاىفةيضابإلاعمفورعملاىنعلاب

.اهيلعءاضقللىعستوةيضابإلاضهانتةينسةفالخعبتتةينسةيالو

ةفالخلانعلالقتسالالجأنمبوءدلاىبرعلاجيلخلاةيضابإىعسلعلو

مايقمدعىفحضاولاهرثأهلناك-ةفالخلاهذهرصمعبتتامنيب-ةيسابعلا



عبارلالصفلا
٣٤۱(

ىرجياميفمهرودمهلناكىبرعلاجيلخلاةيضابإنإ:لوقلانكميكلذلكعمو

ةرباعتاراشإةيخيراتلاتاياورلاضعبريشتثيحءةيسايسلاثادحألانمرص

ىدنكلاىيحينبهللادبعلاصتاءارواوناككلذكنامعوةرصبلاةيضايإنأىلإ

ناكوءرصمةيضايإب/ھ۲۸٠ةنس)نميلاوتومرضحىفةيضابإلامامإ

ماقامك.ةرصبلاةيضابإةقفاومودييأتبةمامإلاىلوتىفمحبندقمامإلااذه

ثيحىومألامكحلادضةروثبةرصبلاوءنامعةيضابأنمةيركسعةدعاسميو

/ه١١۱ةنس)قحلابلاطببقلتوزاجحلادالبلالتحانمهشويجتنك

(YY.

ةاعدلادحأقحلابلاطوهونميلاوتومرضحمامإلسرأهسفنتقولاىفو

نمرغفنهلباجتسافءهتعيبىلإةيضابإلاةصاخبواهيفسانلاةوعدلرصمىلإ

.'"'رصمىفميقتتناكىتلالئابقلانماهريغنموةينميلا«بيجت»ةليبق

ةيضابأإلابنولصتياوناكنامعوةرصبلاىفىبرعلاجيلخلاةيضابإنإفمثنمو

لبقنموأةيومألاةفالخلالبقنماوناكءاوساهتالودضمهيضرحتلرصمىف
ىفةيضابإلاةاعدلرصملهأنمنيريثكلاةباجتساىلعدعاسوةيسابعلاةفالخلا
ىضابإلابهذملااوقنتعادقاوناكرصملهأنمًأريبكًأددعنأىبرعلاجيلخلا

.ايتفلاةبترمىلإاولصوءاهقفوءاملعمهنمراصىتحهتساردىفاوقمعتو

نبكلملادبعةمامإمايأماعىفهنأىلإرداصملاريشتو

مكحلادضةكرحبرصمىفةيضابإلاماق(ھ۲۲۱/۲۰۸ةنس)نامعىفدیمح

و٢۲۲ص۲۳جىناغألا.ىناهفصألاجرفلاوبأ(١)

.۱۹۷ص۲جغيراتلاىفلماكلا.ريثألانبا

٠٤٤صمالسالارجفیفرصم:فشاكلاةديس(۲)



)٣٤۱(عبارلالصفلا

ةفيلخلالعجىذلارمألاةياغللةريطختناكوءنومأملاةفيلخلارصعىفىسابعلا

رصتناوهتمهمىفدئاقلااذهحبغندقوراوثلاوةروثلاعمقلم٢۸۲ويلوي/ھ۱١

.77رفظوراوثلاىلع

:ةيبهدملاتاقاألعلا(ب)

اهمظعمىفتناكرصمةيضابأوىبرعلاجيلخلاةيضابأنيبتاقالعلانأودبي

.ةيبهذمتاقالع

ىناثلانرقلانمةيادبنييرصملانمريثكلانيبىضابالابهذملارشتناذإ

رصعىلإنييرجهلاعبارلاوثلاثلانينرقلادادتماىلعمهنيبًادوجوملظو.ةرجهلل

تدأبابسأولماوعكانهناكو.ىرجهلاسداسلانرقلاىفىبويألانيدلاحالص

ىسيئروهامبابسألاولماوعلاهذهنيبنمءرصمىفىضابالابهذملاراشتناىلإ

:یوناثوهاماهنمو

:ةيسيئرلابابسألانمف

:نامعوةرصبلاىفةضابألادافطضا-ا

بيذعتلاوشطبلاةسايسىلإنويسابعلاونويومألالامعلاأجلةرصبلاىفف

ةعامحةسايسلاهذهنماونثتسبملوءكةماعهفصبمهيضصتراعمدصلتقلاوىفنلاو

.دعباميفةيضابإلامسابتفرعىتلانيملسملاةعامجوأةدعقلا

نمافوخةعامجلاهذهىلعقارعلاىفنييسابعلالامعوةيمأىنبلامعددشو

ee

ص٤جنادلبلامجعم٠توقاي)۱(



)٤٤۱(عبارلالصفلا

قافنللًاعمقوهعوقولبقرشللايشاحتو.سانلانيبىرشتستتناكىتلااهتوعد
.امكمجنينألبق(ىضابإلا)

فوطتلاىفجراوخلابولسأعبتتملرصمىفةيضابإلاةعامجلاهذهنأبًاملع
.ةلودلاهجوىففيسلاعفرونينمآلاعيورتوناودعلاو

رصمىلإمهبهذمبجورخلاىلإىبرعلاجيلخلاىفةيضابأإلاسمحتمثنمو

اوناکو.ةوقنماوتوأاملكباهيفمهبهذمرشنىلعلمعلاوةديعبلافارطألاو
اذهرخآىفاوتومينأكلذدعبنولابيالوًادحاوًامويولومهبهذمرهظينأنونمتي
.'"نيمدانريغمويلا

ىفىضابإلابهذملادجاوتىلعدعاسامةيوناثلالماوعلانمكانهناكو
:اهنمرصم

:رحمیکدوجوکتاكت

ىلعوأاهيفىضابالابهذملاراشتناىلعدعاسرصمىفدزألافتاكتنإ
.ةاعدوءاملعنمبهذملااذهلاجرىلعةيامحلاىفضألقألا

نملاجرىديأىلعةرصبلاىفماقىضابألابهذملانأوهانههركذردجيامو
نأدعببهذملااذهتنضتحادزألانماهناكسمظعمونامعنأامك.نيينامعلادزألا
دوجولاعجريواومدقدقاوناكنيذلانامعدزأنمدزألاءالؤهناكو.اهيفرشتنا
ءاهتنادعبلهجىنأنبةمركععمهسفنتاحوتفلارصعىلإرصمىفىدزألا

ةفيلخلااهلسرأىتلاشويجلاعمههجوتمث.نميلاوتومرضحىفونامعيفةتمهم

.۱۸۲ص۲جخيراتلاىفلماكلا.ريثألانبا(١)

.١۱٠١٠ص۲جبرغملابخياشملاتاقبط.ىنيجردلا(۲)

 

 



)٥٤۱(عبارلالصفلا

برعودزألانمريثكاهيفوماشلادالبحتفلهنعهللاىضرقيدصلاركبوبأ

.بونجلا

ناو.نيطسلفنماهيلإًامداقرصمحتفبصاعلانبورمعماقماشلاحتفدعيو

دزألاءالؤهضعيناكو'ا)ةماعةفصببونجلابرعودزألانمورمعشيجةيبلغأ

ىدزألاةيمأىبأنبةدانجكلذلاثمملسوهيلعهللاىلصهللالوسرةباحصنم

.داورأوسدوروصربقةريزج-دعباميف-حتفىذلا

اهيلإءاجمهضعبنإلبءحتفلادزأىلعرصمىفدزألادجاوترصتقيملو
لاثم.اهنكسيناكىتلاهدالبنمًادعبماهيلإءاجمهضعبنأامكءكلذدعبارجاهم

رصمىلإ؛كشالبنوينامعمهو.ةرصبلادزأنمريبكرفنةرجهنمثدحامكلذ
ةألامبمهمهتادقىلاولااذهناكو.هيبأنبدايزةرصبلاىلاواهيلإمهدعبأنأدعب

هللاقيعضومبطاطسفلاىفاولزنورصمىلإاولبقأفءهدضمهتدعاسموهئادعأ

.رهاظلا

.برع

اومدقوأاهيفاورقتساورصمحتفىفاوكرتشانيذلادزألاءالؤهكراشدقو
ةفالخلادهعىفرصماهبترمىتلاةيسايسلاثادحألاىفكلذدعباهيلإ

.

.ركفلاراد.ةثلاثلاةعبطلا)١٠٠صةيقيرفاىفةيبرعلاةفاقثلاومالسإلا.دومحمنسح(١)

٦۱۹۸(.

.۲۹۳۳۲۲ء٢۲۸۸ص٥ج.یربطلا(۲)

.۳۱۱-۳۱۲ص۱جنادلبلامجعم.توقاي(۳)

.(توریبءرداصراد)صراصننيسحقیقحترصمةالو.ىدنكلا(٤)



)١٤۱(عبارلالصفلا

اودجورصمىلإةرصبلانماولبقأامدنعىضابالابهذملاةاعدنأكشالو

ةفالخلانيبمالسةرتفتناكةرتفلانوصوصخدزألاءالؤهنمةدناسموًامعد

دزأالاوةيضابالانيبوزيزعلادبعنبرمعوكلملادبعنبناميلسدهعىفةيومألا

دبعنبرمعنأامكقارعلامهالوودزألانأشنمعفرناميلسنإثيح.ةماعةفصب

ىفبهذملارشتناكلذلو.ءوسبمهلضرعتيملومهلاسوةيضابأإلارواجزيزعلا
.ةريبكةضراعمىقلينأنودرصم

مهنإذإةيسابعلاةفالخلادهعىلعًاريبكًاولعرصمىفدزألاذوفنالعو

ىنبءافلخلوألةعيبلاىفرصمدزأعراسو.ةيادبلاذنمةقالخلاهذهمايقاودناس

راصو.فئاظولاىمسأوتايالولاربكأمهولونأبدزألانويسابعلاًافاكف.سابعلا

.رصمىلعًايلاونامعدزأنمىئانهلاديزينبكلملادبعنوعوب

رصمةرامإىلعدزألاةيلوتبةصاخلامهتسايسنولصاوينويسابعلارمتساو

.كلذكاهتطرشواهئاضقىلعو

ةدعاسملاونوعلااودجورصمىفىضابألابهذملاةاعدنأهيفكشالامو
رصمنألىنامعلاريغوأىنامعلالصألاىوذدزألاءالؤهنمىنلعريغلكشب
ةيامحلاونمألاةاعدلاءالؤهدجودقفكلذعموءةينسةفالخعبتتةيالوتناك

ىنبدهعوأةيمأىنبدهعىفاهمكحاولوتنيذلاماكحلاوأةالولالبقنم
.سابعلا

 



)۷٤۱(عبارلالصفلا

:ةيفاقثلاتاقالعلا(جب)

ةديطوةيفاقثتاقالعرصمىفةيضابإلانيبونامعىفةيضابالانيبتماق

دايدزاوطباورلاقيثوتىفديكألاولاعفلااهرثأتاقالعلاهذهلناكو.ةيوقو

.تعونتوةيفاقثلاتاقالعلاهذهرهاظمتددعتدقو.نيتعامجلانيبتالصلا

:ةضابإلاءاملعنيبةلدابتملاتالحرلاوتارايزلا-١

ىفةيضابإلاءاملعماقوءرصمىلإتالحربنامعىفةيضابألاءاملعماقدقل

ىناثلانرقلاىفةردانوأةليلقتناكتالحرلاهذهنأريغءنامعىلإتالحربرصم

.ةرجهلل

ىلإتالحربماقدقرصمىفةيضابإلاءاملعلوأفورعملانببيعشناكو

.رصمىفةيضابإلاءاملعنمةعومجمهتبحصبناكوبرغملاوةرصبلا

:ةكمىفراوجلاوءححلامسومىفةضابإلاءاملعءاقتلا۲

ذنمزاجحلادالبىفرصمةيضابأءاملعبنامعةيضابأءاملعءاقتلامتدقل

تدعاسىتلالماوعلانمو.ءىمالسإلاخيراتلاروصعلاوطرمتساو.ركبمتقو

:ىليامءاقللااذهرارمتساىلع

نوعجشيةيضابإلاةمئألاناكوءأجحسانلارثكأنماوناكةيضابالانأ-١

دالبىلإباهذلابنورطاخيمهسفنأمهاوناكو.ةضيرفلاهذهءادأىلعسانلا

جحارركنممهنمو.جحللرصمنمنوتأيةيضابإلاءاملعناكامك.اهئادألزاجحلا
.ةديدعتارم



)۸٤۱(عبارلالصفلا

ىأرلانولدابتيزاجحلادالبىفنوعمتجيةيضابالاءاملعلاءالؤهناكو

.مهريغوةيضابأإلانمحجيجحلاةلئسأىلعنودريوىواتفلانوردصيوةروشلملاو

فالخثدحاذإف.ةيبهذموأةيهقفلئاسمنممهيلإدرياميفمهماكحأنوردصيو

نوزهتنياماًبلاغفالخلااذهباحصأناك.مهنادلبنمدلبىأىفةيضابإلانيب

.مهتلئسأوأمهاواكشبمهيلإنولسريوجحلامسومىفمهئاملععمجتةصرف

.ىوتفلامهلنوردصیف

رصمىلإهيلوسرلاسرإبمتسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعمامألاماقدقو

هيقفلاةكمىفو.دابعنبدمحمىرصملاىضابالاهيقفلارصمىفًالباقثيحةكمو

اميفىوتفلاذْخَألىدزالاىديهارفلابيبحنبعيبرلاىنامعلاىرصبلاىضابالا

نرقلاىفىضابالامالسنبارصعىفةكمىفنيرواجملاءاهقفلانمناکو
نامعلهأنمنورشعوةسمخمهنمءةيضابالانمنوسمخوةئامةرجهللثلاثلا

.اهريغورصموةرصبلالهنموديیدعو٠اهدحو

:ةيبدألاوةيفقفلاوةيملعلابتكلاوتالسارملالدابت

ذإةيضابإلاةمئألاوماكحلانمنيريثكللًاحاتمجحلامسومىفءاقللانكيمل

:نييسابعلاةضبقىفاوعقينأنمًافوخجحلاىلإنوبهذيالمهنمنوروهشملاناك

باهولادبعنبحلفأمامالانباعمٹثدحامكمهنجسومهبيذعتومهداهطضانوکیف

.دادغبىفنجسلانويسابعلاهعدوأىذلا

اميفنولسارتياوناكثيح.جحلانعةلسارملابةيضابإلاءاملعضاعتساف

لکشیفمهناوخأمهيلعدريو.تاراسفتسالاوةلئسألابمهضعبلسريف.مهنيي

 



)۹٤۱(عبارلالصفلا

.هریصقیواتفوأةلوطملئاسر

ىلعرصمةيضابأونامعةيضابأنيبىهقفلاوىملعلانواعتلارصتقيملو

انهةيضابإلاناكامنإو٠لئاسرلالاسرإوتاراسفتسالاىلعدرلاوأىوتفلابلط

مهضعبتانودمنمنوذخأيوءرخآلاضعبلانعمهضعبملعلانووريكانهو

.بتكنمةدعابتملانادلبلاىفمهناوخإدنعامنوبلطيو

ىلعمهيلإلصتبتكلاهذهتناكو.رصمىلإنامعةيضابإبتكتلصوو

مسومءانُثَأوراجتلاعموتارايزلاوتالحرلانولدابتياوناكنيذلاءاملعلاىديأ

.رصمةيضابإبةرصبلاونامعةيضاباءاقتلالةزاتممةصرفناكىذلاجحلا

ملعلابتكمادقتساىلعنوصرحيرصمىفمهخويشوةيضابألاةمئأناكدقو

.'ةيضابالاريغوةيضاباإلا

كلذوىناسارخلامناغنبرشبمناغىبأةنودمرصمىفةيضابإلاسرددقو

ةيضابإلادامتعاناككلذلو.ءاهخسنباوماقوةنودملاهذهمهيلإتلصونأدعب

بيبحنبعيبرلابتكىلعثيدحلاىفوءةنودملاهذهىلعهقفلاىفنييرصلا

.ىنامعلاىدزألاىديهارفلا

نمةيضابألادافأدقفءةيضابإلانمنيينامعلابتكنمنويرصملادافأامكو

اوناكنيذلانييرصملاءاملعلابمهتاءاقللالخنمكلذو.نييرصملابتكنمنوينامعلا

.جحلامسومءانثأةكمىفمهبمهئاقتلاءانثأوأنامعىلإنولحري

ثعبلاةعبطمءىالطميهاريإقيقحت)٢٢۲٢٢۲ص۲جبرغلابخياشملاتاقبط()

 



)۰٥۱(عبارلالصفلا

ناكرصمةيضابإنامُغةيضابإنيبتلدوبتىتلابتكلانأظحاليو

نأريغءةيضابالاءاملعوخياشمىفوهيففنصاموبهذملابًاصاخامهظعم

ريغمآوحنلامرعشلامبدألاىفءاوسبهذملاريغىفبتكلااولدابتةيضابإلا

.كلذ

تبةيركفلاوةيفاقثلاتالاصتالاوتاقالعلارهاظمتددعتوتعونتاذكهو

رثألاربكأاهلناكثيحءىرخأةهجنمرصمةيضابإنيبوةهجنمنامعةيضابإ
ةكرحطيشنتىلإوىرخألانادلبلاىفمهئالمزملعنمدلبلكءاملعةدافتساىف

ءارثإىلإو.مولعلانماهريغوةينيدلامولعلاوىضابألاهقفلاىفنيودتلاوفيلأتلا

ثلاثلانينرقلاىفصوصخلاهجوىلعةيضابألاةيملعلاةكرحلالاجمىفريبك
.ةرجهللعبارلاو

:ةيراجتلاتاقالعلا-د

نمامهريغورصمونامعنملكىفةيضابإلاوءاملعلانمريثكلغتشادقل
مهضعباهبماقىتلاتارايزلاءانثأةراجتلاب.ةيضابالااهيفدجاوتيىتلانادلبلا
.رخألاضعبلل

بسكللةليسوةيضابألاةوعدللةيرسلاةلحرمءانثأةراجتلاىفلمعلاناكو

ىفةيضابألاطشندقلو.نييسابعلاونييومألاةدراطمنمةاجنلاوىفختللةليسوو

اوناكو.لوألازارطلانمًارابتاوناكذإرصمىلإقرشملادالبنممهتاراجتبلقنتلا
.ةراجتلاىلعةيسيئرةفصبمهتايحىفنودمتعي

لاصتالاىلعوةراجتلابلمعلاىلعةرصبلاونامعىفةيضابألادعاسدقو
ىلعةعقاولاةيراجتلازكارملامهأاتناكةرصبلاونامعنأرصمةيضابأبىراجتلا

طشنأنماوناكنيينامعلانأامك.ةماعةفصبىمالسإلاقرشملاىفوىبرعلاجيلخلا



)۵\١۱ا(عبارلالصفلا

لحاسنمةيقيرفالاعلسلانوبلجياوناكامك.نيصلارحبوىدنهلاطيحملاىفراجتلا

.ایقیرفایقرش

نادلبلابمهتاقالعاومعدثيحءلالغتسانسحأةصرفلاهذهاولغتسادقو

لشمةيضابااهبدجويىتلاوابهذملاةيضابالانادلبلايوةماعةفصبةيمالسإلا

امیفطبرتةيرحبوةيربةديدعقرطدوجوكلذىلعمهدعاسءةصاخةفصبرصم

.برغملادالبورصمنيبونامعوةرصبلانيب

ريستاهنمو.زاجحلاوةدجىناومىلإىتأتنامعوةرصبلاةراجتتناكو
لمحتتناكهنمو.(سيوسلا)مزلقلاءانيمةصاخوةيرحبلارصمىناومىلإنفسلاب

لحاوسونامعوندعونميلاوزاجحلادالبىلإبرغملادالبورصموماشلارجاتم

.'نيصلاودنهلاودنسلادالبىلإوىبرعلاجيلحلا

وه:امهلوأ.ةرصبلاونامعبًايرابجترصمناطبرينارخآناقيرطكانهناكو

رحبلاريعةرشابمندعوديبزب(سيوسلا)مزلقلاءانيملصيىذلاىرحبلاقيرطلا

صوقةنيدمىتحهئطاشىلعوألينلارهنربعريىذلاقيرطلا:امهيناثو

باذيعءانيمىلإةيقرشلاءارحصلاراجتلازاتجياهنموءرصمديعصىلاعأىف
امهنمو؛رمحألارحبلاىلعناعقيناذللانايرصملاناءانيملاامهوءريصقلاءانيموأ

."ندعوأديبزىلإرحبلااذهراجتلابكري

اراهدزاةديدعلاةيراجتلاقرطلاهذهربعرتناكىتلاةراجتلاترهدزادقلو

ىراجتلاطيسولارودلثمتتناكذإ.راهدزالااذهىفاماهًارودرصمتبعلوًأريبك

cee

.۳۳صكلامملاوكلاسملا,ىرخطصالا()

.(ةرهاقلا.ةفاقثلاةرازو)۷٠ص٥جىشعألاحعبص.:ىدنشقلقلا(۲)



)0۲(عبارلالصفلا

رخأبناجنمبورغملادالبوبناجنمةرصبلاونامعنيبوأ''!برغلاوقرشلانيب
اهقاوسأواهيناومتحبصأو'"ةيبرغملاوةيقرشملاعئاضبلافلتخمًانزخمتحبصأو
.ةراجتلابورضوعلسلاعاونأفلتخمبولللاوسانجألاىتشنمراجتلابجعت
.برغملاةيضابأوقرشملاةيضابأنيبطبارريختناكو

ىف-رصمةيضابأوىبرعلاجيلخلاةيضابأنيبتاقالعلانأىرناذكهو

:ةفلتملااهبناوجىفةقلأتموةرهدزمتناك-ةرجهللعبارلاوثلاثلانينرقلا

رشتناورصمىفبهذملارهظنأذنمكلذوةيراجتلاوةيفاقثلاوةيبهذملاوةيسايسلا

جئاتنرصمةيضابأونامعةيضابأنيبةديطوتاقالعمايقىلعبترتدقو
:اهنمهماه

ءارحصلاوبرغملادالبءاحنأنمريثكىفىضابالابهذملاراشتنا-أ

.نادلبلاهذهىلإةرصبلاونامعنمةيضابألاءاملعلامودقلةجيتنكلذونادوسلاو

نعالضف٠نامعوةرصبلانماهيلعرمهناىذلاةيضابإلابتكلاليسلةجيتنو
.زاجحلادالبىفجحلامسومىفءاقللاوىركفلالصاوتلا

ةيسابعلاةفالخلاوتعمامأدمصتاهتلعجةريبكةيحورةقاطبنامعدادمإ-ب

هذهدضمهدحوناديملاىفنوفقيالمهنأبنامعةيضابأسحأذإ.اهراهدزاجوأىف

.ةفالخلا

ءازادحومفقومامهلناكذاءامهنيبةيبهذملاوةيركفلاةدحولاقيقحتدج

۱۹۳صقباسلاعجرملا(٢)



)۳٥(عبارلالصفلا

ةدحولاققحتىلعلديامو.امهلتضرعىتلاةيسايسلاوةيبهذملاوةيركفلالئاسللا

اضرمدع٠برغملاوقرشملاةيضابأروهمجدنعاهتدايسىلعوةيبهذملاوةيركفلا

ىلعجورخلانمهعابتأوفورعملانببيعشهلعفاباهخياشمورصمةيضابأروهمج

اهيفمهفلاخوبهذملابةصاخلاةيهقفلايحاونلاضعبىفةيضابألاهيلعقفتاام

.دمحمنبرمعوباوبيعش

نادوسلادالبوىربكلاءارحصلابونجناكسنيبىبرعلاناسللاراشتنا-د

تذخأثيح.ربربلادالبىفبيرعتلاةكرحمعدوعيجشتىلإةفاضإلاب.ىبرفلا
ءاملعلاوراجتلاطالتخاوجازتمالةجيتنةيوقةعفددالبلاهذهىفةكرحلاهذه

.نويرصملاكلذكوةيضابالانمةبراغملاءاملعلاوراجتلابةقراشلملا



)١٤٥۱(عبارلالصفلا

يبرعلابرغملاةيضابإبىبرعلاحيلاةيضابإتاقالع
عطقنمًاحابجنققحوةيراغملانيبًاعساوًاراشتناىضابالابهذملارشتنادقل

م۳٥۷ھ١۱۳ةنسةيضابأةلودمهلاوميقينأةبراغملاءالّؤهعاطتساىتحريظنلا

ىضارأمظعماهناطلسلمشىتلاةيمتسرلاةلودلاىهو؛م۷۷۷ةنسكلذكو

.طسوألاوىندألانيبرغملا

راشتناىفريبكلااهرثأاهلناكةدعاسملماوعوةيسيئربابسأكانهتناكو

راشتناىلإتدأىتلالماوعلاوبابسألااهسفنىه.برغملاىفىضابالابهذلا
.ىفىضابالابهذا

لماوعلانمرصمىفدزألادوجوناكاذإهنأوهماقملااذهىفهركذردجيامو

ةيضابإبمهطابتراواهلهأنمريثكنيبىضابالابهذملاراشتنايلعتدعاسىتلا

برعناكذإءةفيظولاسفنىدأبرغملادالبىفةيضابإلادوجونإف.يبرعلاجيلخلا
.ىصقألاوطسوألاوىندألا:ثالثلاهئازجأببرغملادالبىفبرعلاةيبلغأبونجلا

كشالوءةيبرغملادالبلاهذهىلعةماعةفصببونجلابرعودزألابلغدقو
ناكدقفىبرعلابرغملاىفةيضابأللًامعدىطعأىنميلاوىدزألادوجولااذهنأ

وهكلذىلعلاثملاو.بونجلابرعنمىبرعلابرغملاىفلئاوألاةيضابألاةمئأ
رابجلادبعهريزووأهيضاقوىمرضحلاديلتنبثراحلاو.ىبيجتلادوعسمنبهللادبع
.٩ىرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباطخلاويأو,ىدارملاسيقنبا

.لصفلااذهسفنىفرصمىفىضابألابهذملاراشتنابابسأعجار(١)

١٠٠صىبرعلاليعامسإقيقحت.ايركزىبأخيراتبفورعملامهرابخأوةمئألاريس.ايركزوبأ(۲)

.(م۱۹۸۲-توريب.ةيناثلاةعبطلا

 



عبارلالصفلا

راشتناىلعتدعاسىتلالماوعلانمبرغملادالبىفةيرفصلافرطتناكو

مهتلماعمىفديدشفرطتاذةيرفصلاجراوخلاناكذإ.اهيفىضابألابهذلا

ءاسنلاىبسنولحتسياوناكدقفءريربلانممأبرعلانماوناكءاوسمهموصخ

فرطتىدأدقو')ءامدلانوكفسيولاومألانولحتسيو.ةمذلالهأىبسو

:ىلإةيرفصلا

.فقاوملانمريثكىفمهدضاوماقمهنأىتحةيرفصللربربلاةيهارك-أ

لهأنوثيغيةيضابإلانأاوأرنأدعبةصاخبومهيلإاولاموةيضابإلاىلعاولبقأو
.ةموجفروةليبقروجفوملظنمناوريقلا

ءهوقنتعادقاونوكيملنيذلاربربلانمريثكنيبىضابألابهذملاراشتنا-ب

.ةيضابالاهبفصتيىذلالادتعالاوةحامسلاىدممهسفنأباوسمنأدعب

:ةيساسلاتاقالعلا-¡

ىتلودلظىفبرغملاةيضابأونامعةيضابأنيبةيسايسلاتاقالعلاتندقل
ىتلاىرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباطخلاىبأةلودامهلوأ.برغملاىفةيضابألا

سلبارطميلقإىفاصوصخوىندألابرغملادالبىفم١٤٠/۷۵۷ماعىناهماقأ

ناوريقلاةصاخبوايقيرفاةيالونمًاريبكاءزجلمشيلاهمكحدتماوةسوفنلبجو

متسرنبنمحرلادبعاهماقأىتلاةيمتسرلاةلودلاامهيناثو.اهبةطيحملاقطانملاو

دتماو.طسوألابرغملادالبىفترهاتىفم٢۷۷ماعىفىسرافلا

روهظلاةمامإمايقترصاعوءطسوألاوىندألانيبرغملانادلبمظعملمشيلاهمكح

.(م٢٤۷۹/ھ۱۷۷ةنسنامعیف)

>

.(م١۱۹۲-ندیل)۰۲۱۹۲۲۳صاهرابخأورصمحوتف.مكحلادبعنبا()



)٦١١۱(عبارلالصفلا

مهلسرأنيذلاةاعدلادوهجببرغملادالبىفةيضابأللىلوألاةلودلاتماقدقف

ةسايروةمامإلباطخلاىبأرايتخامتيملو.نامعىفىضابألابهذملاخياشم

نبملسمةديبعوبأوهوةرصبلاىفنامتكلامامإوبهذملاخيشةراشإبالإةلودلا

.ةميركىبأ

ىفةلودلاوةوعدلاداوقنيبوةرصبلاىفةوعدلازكرمنيبتاقالعلاتدطوتو

هذهرارمتساوحابنىلعصرحلالكنيصيرحةرصبلاةيضابأناكو.برغملادالب

.ةديلولاةلودلا

ةرصبلاونامعةيضابأصرح(ةيمتسرلا)ةيناثلاةيضابإلاةلودلامايقءدبعمو
لالخنمكلذو.ةيدامريغوةيدامتاناكمإنممهيالاملكبةلودلاةدناسمىلع

نوعلاميدقتبوبرغملاىفمأقرشملاىفءاوسةيضابألالكلًامامإاهمامإبفارتعالا
ةيبهذملاوةيسايسلااهلكاشملحىفةمهاسملاو٠ةيداملاةيحانلانماهل

.لكاشملاهذهلحلةمزاللاىواتفلاوحئاصتلا

هتمامإنأو.نبنمحرلادبعةمامإبنامعةيضابأفرتعادقو

.اعمبرغملاوقرشملاةيضابألكةمزالتحبصأ

ىلعفوقولاوبرغملاةيضابألاوحأدقفتلمهلسرنولسرينامعةيضايأناكو
لاوحألاعيمجىفمهعملصاوتلاوةدوملاوةقادصلارصاوأديطوتلومهلكاشم

.

-نابل)۳۷۳۸صراحبميهاربإورصاندمحمقيقحت.نييمتسرلاةمألارابخأ.ريغصلانبا(۱)
١۱۹(

وء٤۸صایرکزیبأخیرات(۲)

و(۹٤۲ء٢٢٠۲صقباسلاردصلملا:ىنيجرالا:رظنا

.(طقسم-۱۹۸۷)ىبايسلادوعسنبدمحأقيقحتنازج.ريسلاباتك.ىخامشلا:رظنا



)۱0۷(عبارلالصفلا

لاغتشالاوأةراجتلابلمعللبرغملادالبىلإقرشملاةيضابأنمريثكءاجو

قفدتاذكهو.مهلنييسابعلاداهطضانمًايرهوأ.ربربلانيببهذملارشنوملعلاب
یلعوهماعهفصببرغللادالبىلععانصونیفرحوءاملعنمهقراشملا

ءالؤهىنبوةحامسوةلادعونامأونمأنماهيفرفاوتالةصاخةفصبترهات

دجاسملاوروصقلاورودلامهريغونييرصملاونييفوكلاونييرصبلانمةقراشلا

تاقالعللةيعيبطةجيتنةوقلاهذهوراهدزالااذهناكو.'ةيراجتلاتالحللاو

.نامعةيضابأوبرغملاةيضابأنيبتطبرىتلاةديطولاةيبهذملاوةيسايسلا

:ةيفاقثلاتاقالعلا-ب

نامعىفةيضابألانيبتماقىتلاةديطولاةيفاقثلاتاقالعللناكدقل

:نيتعامجلانيبتالصلادايدزاوطباورلاقيثوتىفلاعفرثأبرغملاىفةيضابألاو

.تعونتوةيفاقثلاتاقالعلاهذهرهاظمتددعتدقو

:ةضابألاءاملعنيبةلدابتملاتالحرلاوتارايزلا(1)

لبجىلإةرصبلاةيضابأنمءاملعوأملاعلوصوىلإةيضابألارداصماريشت

ىلععالطاللوةيضابإلانمةوعدلالهأةرايزلرئازجلابترهاتىلإمثايبيلبةسوفن
.هلمهتساردیدموبهذملاىفمهقمعتىدمرابتخالوءدالبلاهذهىفمهلاوحأ

اهجوتمةرصبلانمىناسارخلامناغنبرشبمناغوبأريبكلاملاعلاجرخدقو

/ھه۹١۱.ةنس)نبنمحرلادبعنبباهولادہعمامالاةرابزلبرغللادالبىلا

ريبكلااهلاعبىقتلا.ترهاتىلإلصينألبقوهسوفنلبجىفو.)م۷۷۷



)0۸(عبارلالصفلا

سورمعماقف.اهيلععالطاللهتنودمهعمكرتوسوفنلاعحتفنبسورمع

ىلعهظفحونارقلاةباتكنمةسوفنلبجىفةيضابألاضعبنكمتدقو.'ا)اهخسنب

.(لبجلااذهبنوراوناكنيذلاةقراشملانيدراولاءالؤھلب

دالبىلإلحراهنمورصمىلإعمجلانباريبكلاىقرشملاملاعلاىتأدقل
سنوتىفديرجلادالببرزوتةنيدمىفىقتلاثيحةرجهللعبارلانرقلاىفبرغللا
ههقفوهملعرشنيذْخأكانهو.سوفنلانوقرزنبناميلسعيبرلاىبأةيضابألاملاعب
ندملاوىرقلاىفلقنتيناكو٠طسوألاوىندألانيبرغملاةيضابأنمريثكنيب

برغملابونجىفةساملجسةنيدمىلإلاحرتلاامهبغلبو.عيبرلاابأهعمًابحطصم
.'"'اهلهأملعيعمجلانباذخأثيحءىصقألا

ىلانودفياوناكبرغملادالبىلإاودفاوتنيذلاةيضابألاءاملعنأكشالو

ةيضابألانماهيفنمنولباقيثيحتقولاضعباهيفنورقتسيوالوأرصم

ةيضابأنممهناوخإةرايزلةلحرلافانئتسابنوموقيمث.مهلاوحأىلعنوفرعتيو
.برغملا

نمديزملاىقلتلنامعىلإةبراغملاةيضابألاةبلطلاوءاملعلاضعبلصوو

.ةساردلاوملعلا

ءاملعدحأنأةيمسرلاةلودلاةياهنرصاعىذلاريغصلانباانلىكحيو

و٠ص۲جقباسلاردصملاىنيجردلا(١)

.١۱۹ص٠جقياسلاردصلاىحامشلا:رظنا

.۱۲۷ص١جقباسلاردصملا.ىخامشلا(۲)

و.۱۹۳صقباسلاردصلملاايركزوبأ(۳)

.١٠٠-١٠٠ص١جقباسلاردصملا.ىنيجردلا:رظنا



)۱0۹(عبارلالصفلا

eA)حلفأنبدمحمناظقيلاىبأرصعىفةيضابألا L-2

امإانهقرشملابدوصقملاوءقرشملاىلإةلحرهلتناكزوألانبزيزعلادبعىمسيو
.()مئاذتيصوعرابهقفاذملاعلااذهناكو.ًاعمنينثالاوأنامعوأةرصبلا

:ةكمىفءححلامسومىفةيضابألاءاملعءاقتلإ-ب

زاجحلادالبىفبرغملاةيضابأءاملعونامعةيضابأءاملعنيبءاقللامتدقل
ةيضابألاءاملععفددقلوىمالسإلاخيراتلاروصعلاوطرمتساو.ركبمتقوذنم

ملعللةيضابألاعيجشتوه٠جحلامسومىفزاجحلادالبىفعمجتللبرغملاىف
ةماهلالئاسولادحأوهةكمىفءاقللاناكو.ملعتلاىلعمهصرحوءاملعلاو

.ملعلااذهليصحتل

هلمتسرنبنمحرلادبعوهوةيمتسرلاةلودلللوألامامإلانأفورعملانمو
یفةريثكةبوجأوةددعتملئاسرًاضيأهلو.سيفنناويدهلوءهيلإبوسنمريسفت

باهولادبعمامإلاهنباناكامك.'"دوقفماهضعيودوجوماهضعبملعلانونف
نوريثكلاامهنمملعتىتحكلذىفاغبنوةعيرشلاوضئارفلالئاسمناملعتيهوخأو

.برغملاوقرشملالهأنم

اممملعلاوهقفلابنيرخآلانييمتسرلاةمئألامظعملاغتشابرابخألارتاوتتو

كلذلوءهميلعتوهبلاغتشالاوهليصعحتوملعلابلطيلعسانلانماريثكعجش

.ددصلااذهىفةديفملاتالحرلانمجحلاناكو.هبلطىفةلحرلاترثك

.۹۹صقباسلاردصملا.ريغصلانبا

.۷١٠ص١جقباسلاردصملا.ىخامشلا(۲)

.۹٩صقباسلاردصملا.ايركزوبأ



عبارلالصفلا

نبسابعلاناورموبأهيقفلاةكمبةيضابألاءاملعنمنيرواجمانمو
.ةبراغملانمامهوءىدنكلابوبحمنبنايفسو

مهليقيبرغماهجحيملةجحاوجحةيضابألانأبهريغوىنيجردلاانثدحيو

:ةيبدلاوةيهقفلاوةيملعلابتكلاوتالسارملالدابتج

رذعتوأبرغملاونامعنملكىفةيضابألاءاملعنيبءاقللارذعتةلاحىفو

اوناكدقف.ةلسارملابكلذنعنوضيعتسياوناكةيضابألانإفةكمىلإلاقتنالا

.ىواتفلارادصإوراسفتساللمهنيباميفنولسارتي

یفشیعیناکوةنسليحرلانببوبحمنبدمحمماقدقف

هبرمأيامفلاختلامعأبنوموقينيذلانأشىفبرغملالهأىلإةباتكلابنامع
ھ۲۷۳ء۸۵ھ۲۳۷كلامنبتلصلانامعمامإناسلىلعبتكهنأامكمامإلا

صوصخببرغملالهاهيلإاهلسرادقناكىتلاةلئسألاضعبىلعأدرم٦۸۸=
.'سانلانمةيدهلاىقلتيىذلالماعلاوأىضاقلاوأمامإلاوأملاعلا

بناجىلعقرشملاوبرغملاةيضابأنيبىهقفلاوىملعلانواعتلارصتقيملو
كانهوانهةيضابألاناكامنإولئاسرلالاسرإوتاراسفتسالاىلعدرلاوأىوتفلابلط
امدنعثدحامكنعيباتكفيلأتنوبلطيورخآلاضعبلانعمهضعبملعلانووري

خياشمةريسىفًاباتكمهلاوفلؤينأبرغمةيضابأمهناوخإنمنامعةيضابأبلط
.مايقريخلمعلااذهىلعىنيجردلاماقف.ةبراغملانمبهذللا

.(م۱۹۸۸-١۱۹۸طقسم.دلجم۷۲)١۹٠ص۲۸جعرشلانايب.ىدنكلاهللادبعوبأ(۱)

 

 



عبارلالصفلا

ىنيودصلاحلاصنبولعيحلاصفءقرشملاونامعةيضابأنعةبراغملاىورو

لئاسملاضعبىفنامعىفةيضابإلاخياشمدحأناهدلاعلاصىبأىأربذْخأب
.

دمحألمئاعدلاباتك؛برغملادالبىلإتلصوىتلاةماهلاةينامعلابتكلانمو

كانهةيضابألانإىتحريدقتوةساردلحمباتكلااذهناكو.ىنامعلارظنلانبا

.'اةنسللاًنلاخموهفهفلاخامنوربتعياوناک

نمنوينامعلادافتسادقفءةيضابالانمنيينامعلابتكنمةبراغملادافأامكو

اوناكنيذلاةبراغملاءاملعلابمهتاءاقللالخنمكلذوةبراغملابتكنمةيضابألا

.جحامسومءانثأةكمىفمهبمهئاقلدنعوأنامعىلإنولحري

رثكتثيحبرغملاىفةيضابألابتكنمريفوددعنامعيلإلصودقو

.بتكلاهذهنمةدافتسالاىلإنامعةيضابأضعبدنعةراشإلا

:ةيراجتلاتاقالعلا-ب

ةراجتلاببرغملاوقرشملاىفةيضابألاجاجحلاوءاملعلانمريثكلاغتشاناك

رصمنيبتطبرىتلاقرطللناكوبسكللةليسووبهذملاىلإةوعدللةميظعةصرف

طاشنلاراهدزاىفريبكرودةيوارحصلامأةيربلامأةيرحبلاءاوسبرغملادالبو

.ىبرعلابرغملاوىبرعلاجيلخلانيبىراجتلا

تييمتسرلاراجتلانإذإ.ةرجهللثلاثلانرقلاىفةيراجتلاةكرحلاترهدزاو

نادلبلاعيمجىلإونادوسلادالبىلإلصوتىتلالبسلاوقرطلااولمعتساةيضابإلا

.١۱۳ص۲جقباسلاردصملا()

.1۸۷ء6٦1۸ص۲جقباسلاردصملا.ىنيجرالا(۲)

 



)۱۹۲(عبارلالصفلا

'ىسرافلامتسرنبنمحرلادبعمامالادهعیفبرغموقرشمنم

ىقتلمهدافحأوهدالوأدهعوهدهعىفةلودلاةمصاعترهاتتحبصأدقوو
رصموةفوكلاوةرصبلانمءقافآلاوراصمألالكنممهتاراجتباودفونيذلاراجتلا

ىفةيضابإلارارقتسارثكو.مهتاداهطضاونييسابعلاةالونمًايرهبرغملاوةيقيرفاو

رارقتسالالجأنمدجاسملاوروصقلاولزانملااهيفاونيو.اهيحاونىفوترهات

.ةعساولاةراجتلاهذهىفلمعلاو

(ىبرعلاجيلخلا)ىرشملانمنودفياوناكنيذلاراجتلاةرثكنمغلبدقو

نأىبرعلابرغملاىفةيضابإلانادلبرئاسوترهاتىلإوهسوفندالبىلإرصمو

ىتلاقرطلاىفمهسولجقيرطنعملعلااوملعتونارقلااوظفحةسوفنءاملعضعب

مهروضحنوبقرتيومهمودقنورظتنياوناكذإءةيضابأإلاراجتلاءالّوهاهبري

ىرخأةلفاقنورظتنيمث.مهنمنوملعتيومهنعنوذخأيومهيديأنيبنوسلجيف
.سفنباهعمنولماعتي

نمةيمتسرلاةلودلاةمئأهبماقامةيراجتلاةكرحلاهذهراهدزاىلعدعاسدقو

مهيعجشتو.ةمامإلامهيلوتلبقةراجتلاب-مهسفنأ-مهلاغتشاوراجتللمهتيامح
وهوةيمتسرلاةلودللمامإلوأناكدقف.ىداصتقالاطاشنلابورضنمبرضلااذهل

باهولادبعهنباًاضيأةراجتلابلمعمث.ةراجتلابلمعي٠متسرنبنمحرلادبع
.'ةلودللىناثلامامإلاوهو

صقباسلاردصملا.ريغصلانبا

صقباسلاردصلماءايركزويأ(۳)



باهولادبعنبحلفأمامإلاهبماقالًارظنىراجتلاطاشنلااذهدادزامث

نمهنولمحياموراجتللنامألاونمألاريفوتنمه۰۸۸۲۳۲۲)

.)لفاوقلاهذهاهيفرتىتلاقرطلاولفاوقللةسارحلاريفوتبكلذو.علس

ترهاتتراصنأبرغملاونامعنيبةيراجتلاةكرحلاراهدزارهاظمنمناكو
تحبصأىتحتقولاكلذىفيربكلابرغملارضاوحنيبةقلأتمةريبكةمصاع

تناكىتلاقارعلادالبباهلاهيبشت٠برغملاقارعوأ.ريغصلاقارعلابىمست

ةيداصتقالاةطشنألاعاونأىتشبرخزتو'"!للملاوسانجألافلتخمبمحدرت

.فارطألاةيمارتملاةيمالساإلاةلودللةمصاعاهنوكمكحبةيراجتلاو

تناكوةفصلاهذهسفنىلعاوناكةماعةفصببرغملاةيضابأنأةقيقحلاو

رهاظمعونتواهيلإراجتلافالتخاوسانجألانيابتنملاحلااذهسفنىلعمهدالب

.ةراجتلاىفلمعلاباهلهامايقوريبكدحىلإاهراهدزاواهيفةيداصتقالاةايحلا

ةلودلاميعدت.نامعةيضابأوبرغملاةيضابأنيبتاقالعلاجئاتننمناكو

.ةيفاقثلاوةيداملاوةيبهذملاوةيسايسلاتالاجملاىفنامعوبرغمادالبىفةيضابألا

ةيضابأونامعةيضابأنيبةيركفلاةدحولاقيقحتتاقالعلاهذهنعجتنامك

ىربكلاءارحصلاىفةصاخبوربربلانمريثكنيبمالسإلاراشتنانعًالضفبرغل

ىضابألابهذملاةاعدلضفبكلذناكوءارحصلاهذهبونججنزلاونيينادوسلانيبو

.قرشملانمنيمداقلا

.۷۱صقباسلاردصملاريغصلانبا(١)
٢۰.۲۳صقباسلاعجرملاىريرحلاىسيعدمحم(۲)



)١٤۱۹(بارلالصفلا

ةيضابإنيبتاقالعلارصاوأقيثوتىلعتبترتىتلاىرخألاجئاتنلانمو
.ربربلادالبىفبيرعتلاةكرحمعدوعيجشتبرغملاةيضابإونامع

ةينامعءامسألمحتتلازالوتناكندمورسأبرغمادالبىفدجويهنأعمسنو

هذهنافظحاليامكوةلودلاندمىدحإىهوىكزوأةنيدملاثم

.ىكزاةريهشلاةينامعلاةنيدملامساسفنلمحتةنيدللا

ىلاءانبلاىفىقرشملاىرامعملانفلالاقتناوهوتاقالعلاهذهلرخآرثأكانهو

بارحملاوةجردملانذآملاءانبىفكلذرهظيوةيبرغلاايقيرفاىلإوةيمتسرلاةلودلا

.ثلثلا

.(م۱۹۱۷.ندیل)۹صميلاقألاةفرعمىفميساقتلانسحا.ىسدقلا)۱(

 



)١٥٦۱(عبارلالصفلا

كيصلاجمىبرعلاجيلخلاةيضابإتاقالع

ىناثلانرقلاذنمنيصلادالبنامعلهأةصاخبوىبيرعلاجيلخلالهأفرعدقل

نيذلانيحالملاقيرطنعكلذو.«ةرصبلاىفنامتكلاةمئأدهعءانثأ»ىرجهلا

.نيصلادالبىلإاورحبأ

ىلإلصوونيصلادالبىلإىنامعلامساقلانبهللادبعةديبعوبأرحبأدقف

تالحرمدقأنمهتلحرربتعتو٠ماعیلاوحنوتناکءانیم

.نيصلادالبىلإبرعلا

.نوميمنبرظنلالثمنيصلاىلإاهئاملعونامعراجتنمهريغلحرامك

اوناكمهنإ:نيصلاىلإاولحرنيذلانيينامعلاراجتلاءالّؤهنعىخامشلالاقدقو

.دالبىلإراجتلارايخنم

ىضابالاطاشتلاراهدزاىفةرثؤملارصانعلانماهرابتونامعوحالمناكدقلو

ةينامعلاىناولاوطقسموراحصنمفىدنهلاطيحملاىفهحالملاةكرحكلذكو

ةراجتلاىلعاورطيسنيذلاءافكألانيينامعلانيحالملانمريبكددعرهظىرخألا

.ةيقرشلاةيقيرفاوىصقألاقرشلاعمةيرحبلا

زارطلانمًايرحبًادلب(ىبرعلاجيلخلاىفةيضابإلازكرم)نامعتحبصأو

دنهلاونيصلابكارمتناكاهيلإوةيملاعلاةراجتلاقرطىقتلتناكاهيفف.لوألا

.'"ةراجتلاعاونأبةلمحمىتأتامهريغو

.١١۱صقباسلاردصلملا4ىخامشلا)۱(

.۱۳۹ص٠جقباسلاردصللاىدوعسلا)۲(



)١۱۹(عبارلالصفلا

نمنيردحتنمربلانوكلسياوناكنيذلاراجتلاضعبلىقتلمنامعتناكامك

كانهتناكاماذإكلذونيصلاىلإمثنامعىلإاهنموةرصبلاىلإايسآىفدنقرمس

.نيصلاىلإاسأر«دنقرمس»نمهجوتلانمراجتلاءالؤهعنمتةيسايستابارطضا

زكارملامهأنمتحبصأو.ةيسيئرلاةيمامألاتاطحملانمنامعىناومتراصو

الةجيتنةرجهللىلوألاةعبرألانورقلاىفةصاخبوىطسولاروصعلالاوطةيراجتلا
ةراجتلاىلعبئارضوسوكمنمهلصحتتناكاموحابرأنمىناوملاهذههينبجتتناك

.اهنمةرداصلاوأاهيلاةدراولا

مهلناكثيحىنيصلانوتناكءانيمىلإةيضابألانينامعلاتالحرترمتساو

مهتراجتلاهباوبأتْحتفىتلانيصلاندمنماهريغوةنيدملاهذهىفنوديدعءالكو

ثلاثلانرقلايفنيصلادالبعمىراجتلاطاشنلامظعمباوماقنيذلامهاوناكف

.ةصاخةفصبىرجهلا

دالبواوصناقةنيدمىلإ.نيصلالامشىصقأىلإمهرجاتمبنوينامعلالصوو

دالبلالخادىفاولغوتو٠'نابايلاوأنآلاايروكدالباهنأدقتعيىتلااليشلا
وأنيصلارحبىلعلطيىذلالحاسلاىلععقتالةينيصلاىناولاضعبتناكثيح
.لخادلاىفراهنألاضعبلحاوسىلععقتتناكلب.ةرشابمىدنهلاطيحللا

نيذلانيينامعلاراجتلالوأوهومساقلانبهللادبعهديبعوبأناكدقلو
ةيضابألاءاملعنمناكنيصلادالبىلإ(ةرجهللثلاثلانرقلالالخ)اولصو

وأهيديىلعءاوسمالسإلارشنىلعلمعينأةيراجتلاهتالحرلالخنمعاطتساو
لثمنيصلادالباودصقنيذلانيرخآلانيينامعلاراجتلانمهئالمزىدياىلع

.(دادغب.:ىنثملاةبتكم).كلامملاوكلاسملا١٠صهباذادرخنبا)۱(

 

 



)۹۷٦۱(عبارلالصفلا

(ةيضاباإلاىأ)نيملسملارايخنمناك»ىخامشلاهنعلوقيىذلانوميمنبرضنلا

١۱٩۰«نيصلارابحتنمو

:ىلإعجرينيصلاونامعنيبةيراجتلاتاقالعلاراهدزأنأكشالو

ءارونمنوينامعلاراجتلااهيلعلصحيناكىتلاةريفولاةورثلاكلت-أ

.نيصلادالببمهلاصتاومهترابت

دقف.نيصلاىفمهدجاوتءانثأنوينامعلاراجتلاهبمعنيناكىذلانامألاب

ةراجتللضرعتينملكتابوقعلادشأبنوبقاعيةاضقىروطاربمالارصقلاىفناك

.ةلودللةلئاطًاحابرأردتةيجراخلاةراجتلاتناكذإ.ءوسبءابرغلاراجتلاوةيجراخلا

.'")ءابرغلاراجتلاءالؤهةيامحباهتيامحنمدبالناكو

هبرهتشاالةجيتننوتناكىفنيملسملاوبرعللةسايرلانامعراجتلناكو
ملو.اياجسلاليمجوتافصلاديمحنم(ىضابأإلامهبهذمببسب)ةراجتلاءالؤه

اوناكمهنأامكءحشلاوأصرحلاوأعشجلاوأةينانألا.نوفصتينممنامعراجتنكي

بسكقرطلاىتشبنولواحيوءاهعمنورجاتيىتلادالبلاىلاهأعمنوجمدني
مهبنيينيصلاباجعإىلإكشالبىدؤيناكاممةبيطةلماعممهتلماعمومهدو
.ةريبكةجردبقدصلاوةنامألاىفلثمتتتناكىتلامهقالخأبو

-مالسألارشتلهريبكًادوهجمهنمةيضابإلاةصاخبونوينامعلاراجتلالذبدقو

ملو.نيصلادالبىلعمالسإلابلغيملكلذنممغرلاىلعهنأالإنيصلادالبىف

.ةيلقأالانوينيصلانوملسملانكي

.١٩ص١ج.قباسلاردصملا

راد)٢۵٥۲ص.دمحأدمحملامجةمجرت.ةديدجءاوضأتحتايقيرفأ,لزاب.نوسدفاد(۲)

.(توريب٠عيزوتلاورشنللةفاقثلا



)۱۹۸(عبارلالصفلا

نيملسملاراجتنممهريغونيينامعلاراجتلانأىلإعجريكلذىفبيسلاو
ردقبدالبلالخادیفمهلغوتناکوطقفةيرحبلاىناوملاىفمهطاشننوزکریاوناک

ىديأىفتناكةيلخادلاةراجتلانإذإًاقيمعًالغوتلغوتلااذهنكيملو.دودحم

زكارملاىفًادودحمىقيونيصلالخادمالسإلالغوتيملاذهلو.مهسفنأنيينيصلا

ةفاسملراهنألاضعبلحاوسىلعونيصلارحبلحاسىلعةرئانتملاةيراجتلاندماو
.مايأةعبسوأةتسةريسمنعديزتال



)۱۹۹(عبارلالصفلا

دنهلاجمىبرعلاجيلخلاةيضابإتاقالع
ةمئأمعددقوءدنهلاىفىرابجتطاشنةيضابإلالظىفنامعلناكدقل

اهنمةلواحمىفىبرحلوطسأبىراجتلاوىرحبلامهلوطسأنامعىفةيضابإلا
نهباهتالحرءانثأةينامعلانفسللنوضرعتياوناكنيذلادنهلاةنصارقىلعءاضقلل

.نامعنيبونيصلاودنهلا

(ھ۲٠۷/ه۱۹۲)ىدمحيلاهللادبعنبناسغىضابإلانامعمامإًاشنأدقو

تامجهنمةيرحبلااهتراجتوةينامعلاءىطاوشلاةيامحلًاحلسمًايرحبًالوطسأ

.'ا”دونهلاةنصارقلا

رفيجنبانهملامامإلادهعىفةوقىرحبلاىنامعلالوطسألادادزادقو

ةجردةيرحبلانامعتاوقهدهعىفتلصوثيح(ه۲۳۷یدمحيلا

ةجرابةئامئالثنمنوكتيمخضلوطسأهلناكذإ.دادعتسالاوةوقلانمةميظع

.حالسلابةحلسمةيبرح

ىلإةسامةجاحىفتناكدنهلادالبنأعقاولاو.دنهلاىفمدقطقسملناكدقو

ةجاحىفتناكدنهلانإذإ.ةصاخنامعبوةماعبرعلادالبباهتاقالعديطوت

جاعلانماهتجاحنأامك.نامعنماهيتأيناكىذلا(روخبلا)نابللاىلإهديدش
ىقرشلحاسنمجاعلااذهلقنتنامعنفستناكوءًاضيأةديدشتناكىقيرفإلا

ةجاحيفًاضيأدنهلاتناكو.دنهلادالبىلإاهنموًالوأاهسفننامعىلإايقيرفا
.صوصخلاهجوىلعرافظنمونامعنماهيتأتتناكىتلاةيبرعلالويخلاىلإ

EEE

.۸۲صجيلا.زليام()

 



)۱۷۰(عبارلالصفلا

روطعلاولباوتلاوةشمقألانعًالضف.نامعلةديجلاناطقألاعيبتدنهلاتناكو

بكارمتناكدقف.ءنفسلاءانبوةعانصلمزاللا«دنهلازوج»ليجرانلابشخو

دنهلاونيصلابكارمدجتثيحاهعئاضبواهتعتمأبلبيدلاءانيمدصقتنيينامعلا

راسيلهأمهنألًافازجكلذنورتشيف»ةيدنهلاةيرطعلاهوافألاوبايثلابةلمحم
.٩«ةريثكمهلاومأو

نطقلانمةعونصملاسبالملاءادترانولضفيرافظوتاهلقوراحصلهاناکو

.ىدنهلازرألاوهمهؤادغناكامك.دنهلانمدروتسلملا

دنهلادالبلىبرغلالحاسلاوهورابالاملحاسدصقتةينامعلانفسلاتناكو

بناجبةيعانصلاوةيعارزلادنهلاتاجتنمنمديدعلابهلمحمنامعىلإدوعتثيح
هوعرزودنهلانمليجرانلارجشنوينامعلادروتسادقو.رودملاجرتألاوجنرانلارجش

جنارلالثمىرخألادنهلاتاتابننمريثكًاضيأرافظىفرهظامك.مهدالبىف
.(لبنتلاو

ديدعلاىفركذدقفنامعودنهلانيبةعساولاةيراجتلاتاقالعلاهذهلًارظنو

تناكونامعىلإدنهلانفسلوصوو.دنهلادالبىلإنامعنفسلوصورداصملانم

.ناكسلابلهآلارماعلاتاهلقءانيوسرتدنهلانفسرثكأ

ىلإدنهلانمةمداقلانفسلالوصودنعًأريثكنوحرفنامعلهناکو

.ىدنهلارحبلاىفمهيلإیتأیاممهتشیعموةرابحتلهامهنأل.مهدالب

قيقحت.ماعةعمج)۹صراطقألاربخىفراطعملاضورلا.ىريمحلا(۱)

.١۱٠ص٥جقباسلاردصملا.ىدنشتقلقلا(۲)

 



ةماتءانيملثمةديدعلادنهلاىناومبوسرتةينامعلانفسلاتناكلباقملاىفو

لحاسبىمسملادنهللىبرغلالحاسلاىلععقتاهلكو.نتفرجوةيابكوانيردنقو

ىتلاىرخألاعئاضبلابوأمهعئاضببىناوملاهذهىلإنوتأينوينامعلاناكو

مهعئاضبنولقنيفقارعلالهألءالكونولمعيمهضعبناكذإ٠اهعيبىفنولكوي

.قارعلاىلإدنهلاعلسبنودوعيودنهلاىلإ

نمبرعلااهانبىتلالزانلاضعبدوجوطاشنلااذهنيينامعلاىلعلهسامو

.دنهلادالبلىبرغلالحاسلاىلعمهريغونيينامع

مهتكراشمودنهلاىناومىفنيينامعلاراجتلانمريثكرارقتساناكدقو

ديازتملاىنامعلاىراجتلاطاشنلاروطتلةجيتنىناوملاهذهىنكسىفسودنهلا

دنهلاىفمهرارقتساوسرافوبرعلادالبنمدادعاةرجهلًارظنودنهلاضرأىلع
نكدلاةبضهىفمالسإلارشتنادقفنويضابإلاةاعدلاوراجتلادوجوىلإةفاضإلاب
ىلإاهناكسمظعملوحتدقناكىتلالحاوسلاىلإةفاضإلاب.دنهلابونجىفو

.مالسإلا

زكارملاوتانطوتسملاناكسنأدونهلانيبمالسإلاراشتناىلعًاضيأدعاسامو

اهيفنورقتسياوناكنيملسملاوبرعلانممهريغونوينامعلااهماقأىتلاةيراجتلا
نييلحملاناكسلانورهاصيوًايئاهناهيفنورقتسيمهضعبناكوءةليوطددم

كلذيو؛مالسأإلاعمىفانتتالىتلامهديلاقتومهتاداعنمًاريثكومهتغلنوذختيو

نيباصوصخودالبلاهذهىفمالسإلارشنلنويضابأةاعدكًامامتنيلهؤماوناك

نيذلادونهلانيبًاضيأونيرقتسملانيدفاولاءالؤهنمنجوزتىئاللاتايدنهلا

cE



)۱۷۲(عبارلالصفلا

.تاقالعبمهعماوطبترا

ةجيتنونيينامعلالضفبلخادلاولحاسلاىفةيمالسإلاةكرحلاتمدقتو

ىذلاةيعامتجالامهلاوحأءوساهنمدونهلالاوحأبطبترتىرخألماوعل

نيدلاىفمهناوخأىديأىلعايندلاتاقبطلاهلتضرعتىذلاراقتحالاوتاناهإلاو

ارظندونهلانمريثكنيبمالسإلاىلإلوحتلاةيلمعلاوحألاهذهتلهسدقو

ناككلذلو.ةنوحطملاتاقبطلاهذهلاثمألمالسإلااهمدقيىتلاةديدعلاايازملل

اوبحرفق'")صالخللمهمامأدهمملاديحولاليبسلاوهسانلاءالؤهدنعنيدلارييغت

ءاعيمجسانلانيبةاواسملاًادبمرقيىذلاوةيقبطلابفرتعيالىذلامالسإلاةنايدب

عضولاوأنوللاوأرصنعلاوأسنجلاساسأىلعرخآوناسنإنيبقرفيالو

وأةيعادوأرجاتهلصوناكملكىفمالسإلارشتنامثنمو.ىلاملاوأىعامتجالا
دنهلاءاحنأنمامهريغونكدلاةبضهودنهلالحاوسىفةصاخو.ملسمهيقف

اهناکسنممظعألاداوسلامالسإلاعزتناىذلالاغنبلالثمةديدعلااهميلاقأو

ةوخأللىمسأًالثممالسإلااهلمدقىتلاةليلذلارئاشعلاوءارقفلاةقبطةصاخبو

.'اديدجىعامتجاماظنىلإهنمذفنتارحًاذغنموةيناسنإلا

ريدقتلاومارتحالابدالبلاهذهىلاهأنممالسإلاىفاولخدنيذلاىظحدقو

تاعفدةيمالسإلاةكرحلابعفدىذلارمألا.ًاضيأامهبءابرغلاراجتلاىظحنيذللا

.هيعروًاکولمدونهلانيبةریبك

.(١۱۹۸ةثلاثلاةعبطلا.نامعةنطلس)۴٠٤صءجيلخلاخيرات.دلونرأ()

.۳۲۳صقباسلاعجرملا.دلونرأ(۲)

.١۳۱صقباسلاعجرملا.دلونرأ



)۱۷۳(عبارلالصفلا

راجتلابمهعمجتىتلاطباورلاديكأتىلعدونهلانمنوملسملاصرحيو

راجتلاءالؤهلاجنأنمنوردحنيمهنإنولوقيفمهمالسإببساوناكنيذلانيينامعلا
ىفنيملسملاتاعامجتناكو.ةديعبةنمزأذنممهدالبىفاوماقأنيذلانيملسللا
نودجمياولازامنيذلاةاعدلاميلاعتىلإمالسأالاىفمهلوخدنوزعيدنهلابونج

.رضاحلاتقولاىتحمهروبق

ىفمالسإلارشتنانيينامعلاريغونامعةيضابإدوهجلةجيتنهنأیرناذکهو

مغرمهنيدىلعاوظفاحو.هديلاقتومالسألاميلاعتبنوملسملادونهلامزتلاو.دنهلا

اوئتفامنيذلامهتاجارهمودنهلاكولمنمرمتسمهبشموجهنمهلاوضرعتام

.نيملسملاىلعتاراغلانونشي



)٤۱۷(عبارلالصفلا

ايسينودنأعمىبرعلاجيلخلاةيضابإتاقالع
مهسيسأتومهريغونامعةيضابإلىراجتلاوىحالملاطاشنلادايدزالناك

ىلاهألانيبًايجيردتمالسإلارشتنانأىفريبكرثأةماقالاوةراجتللتانطوتسللا

.سييلسةريزجوونيروبیتحهواجوهرطموسیئ

ىدأامم'كامادةنطلسىهةواجىفةيمالسإةنطلسةماقإنمبرعلانكتو

مامأبابلاحتفىلإوىرخألارزجلاىفمامألاىلإةوقبةيمالسإلاةكرحلاعفدىلإ

.ةرجهلاوةراجتلانمديزلمهريغونيينامعلاراجتلا

ىلعرثعذإ.نيينامعلاةيضابإلاراجتلابةواجرُثأتىلعلدتتاراشإكانهو

راجتلاءانبنماهنأىلعلديامفراخزريغبددعلاةريثكةمدقةيرثأدجاسم
ًاقبطةطاسبلاو.دجاسملاءانبىفىنامعلاعباطلابةرثأتملقألاىلعوأ.نەينامعلا

.نيدلاىفهقفتلاوملعتلايلعنويواجلاصرحدقوىضابأإلابهذملل

قيضمنماهبرقواهعقوممكحبهرطموسىلإلوصولاىفقبسأمالسإلاناكو
راجتلاددرتدقوويالملاةريزجهبشىفةطشنلاةيمالسإلاةكرحلانمداقلم

.ةريزجلاهذهىفطاشنودوجومهلناكوةرطموسىناومىلعنامعنمنويضابإلا

اعيمجاوناكةريزجلاهذهلهأنأةجردلًاريثأتوةبلغدادزاودوجولااذهفئاكتدقو

.نيملسم

نممهريغونامعراجتناكدقو.هرطموسىفمالسإلااورشتنيذلامهبرعلاو
ةيراجتلازكارملاوتانطوتسملاءانبباوماقوةريزجلاهذهىلإاومدقبرعلاراجتلا
مهةيراجتلااهزكارمودنهلالحاوسبنوميقملابرعلاراجتلانوكينأنكميو.اهيف

ص۱جقباسلاعجرملا.درادوتس(١)



عبارلالصفلا
)١۱۷(

هذهترهظدقو.هديلاقتىلعاوظفاحومالساللايسنودنألهأباجتسادقو
ةباتكىفةيبرعلاةيدجبألاباوذخأمهنأاهنمىرخأرومأىفةحضاوةباجتسإلا
.تاغللاهذهىفةريثكةيبرعتاملكوتادرفمراشتنالةصرفلاايهام.مهتاغل

تلمعتساىتلاهرطموستاغلىدحإىهوةيزينيهشتالاةغللاكلذىلعلاثلاو
ىفتلخدأامك.ةبوتكمةغلىلإةيوفشةغلنماهلوحتءانثأةيبرعلاةيدجبألا
.ةماعظافلأونيدلاوةفسلفلاوهقفلابةقلعتمةديدعةيبرعتادرفماهتاينب

نماوتبرعلاءالؤهنویدیأىلعةندكوسةكلمممالسإناکو

ةحاللابنولمعياوناكنيذلابرعلاةيبلغأنولكشينوينامعلاناكالو.هرطموس

لضفمهلناكنيذلامهنيينامعلاراجتلانأحجرملانإفتاهجلاهذهىفةراجتلاو
دالبىلإمهقيرط.ىفعقتةكلمملاهذهتناكثيحمالسإلاىلإةندكوسةكلممليوحت

ناكدقف.سكولمرئازجىفمالسإلالوخدىفًاضيألضفلامهلناكامك.نيصلا

نأاوعاطتساو.اهيضارأىفدوجيناكىذلالفلفلاءارشلاهيلإنوتأيبرعلا

اهلهأقنتعاىتلاتانرتةريزجىفاصوصخو:مالسإلانيدىفاهكولماولخدي

ًالوخدسكولمءامعزلوأنويلاغتربلاىكحيامكةريزجلاهذهناطلسناكو؛مالسإلا

.'نيملسملاراجتلادحأديىلعكلذناكوءمالسإلاىف

خيشلاىمسيىبرعةيعادديىلعروديتةريزجكلممالسإلاقنتعاو
لحتناو.مهكلممالسإبقعمالسإلاىلإةريزجلاهذهایاعرنمریثکلوحتو.روصنم

.نيدلالامجوهًايمالسإامساكلملااذه

 

٢۲٤صقباسلاعجرملا.دلونرأ()



)٦۱۷(عبارلالصفلا

.مالسإلاىفةريزجلاىلعنارطيستناتللاناتليبقلاتلخدسبيلسةريزجىفو

ىهتملسأنألخادلانطقتىتلاروغلاةليبقثبلتملمثءىجوبلاوراتبكامامهو
ىلااولصودقنيينامعريغونيينامعبرعلاراجتلاوةاعدلانمددعناكوىرخألا

نيبهراشتنادايدزاومالسإلاخوسرىلإىدأام.ءاهيفمهضعبماقأو.رئازجلاهذه

.ىطسولاروصعلاةياهنبرقةيعرلاتملسأفكلملاملسأىتحسانلا

نمةاعدديىلعًاضيأنيبيلفلارئازجىلإمالسإلاىلإةوعدلاتلصودقو

.نيينامعلاةصاخوبرعلاراجت

ىفمالسإلارشتنىفريبكرودىبرعلاجيلخلاىفةيضاباإلادوهجلناكاذكهو

.دالبلاهذه



)۱۷۷(عبارلالصفلا

ياللارزجعمىبرعلاجيلخلاةيضابإتاقالع
دصقبويالملارزجىلإنوتأيمهريغونويضابإلااهرابتونامعنفستناك

رابهلكوأKALAهلكءانيمناكو.نيصلادالبىلإاهنمرورمللوةراجتلا

BARةدكةيالوىفويالملاةريزجهبشلىبرغلالحاسلاىلععقيىذلا-

:برعلادالبونيصلاىضارأنيبقيرطلافصتنموه(برعلادنعةديوق)ةيلاحلا

جاعلاولدنصلاوروفاكلاوداوعألانمةعتمالاعمجم»ناكاذههلكءانيمنأو

.'ا)نامعىلإاهنمو.«كلذريغو..سونبألاوريدصقلاوىعلقلاصاصرلاو

ىفًاطاشنمهريغنمرئكأتقولاكلذىفنوينامعلانوحالملاوراجتلاناكو

تلصوورابهلكىلإنامعنموءنامعىلإرابهلكءانيمنمعلسلاورجاتملالقن

نونطوتسينامعرابتناكو.نآلاةروفاغنساهلعلو'"!روبادنصىلإةينامعلانفسلا

.اهيلإنوبستنياوناكمهضعبنأىتحةليوطتارتفاهيفنوميقيوأتاهجلاهذه
.ءاحنألاهذهضعبىفةيبرعلاةغللاراشتناىلإكلذىدأدقو

ناكوردقلاةميظعومجحلاةريبكويالملاونامعنيبةلدابتملاةراجتلاتناكو

نماقلموأةقولمو.اهتراجتلنيركتحموةقولمرئازجيفًاضيأنيرشتنمبرعلا

یفزمرهقیضملثمكلذىفهلثمةراجتلارورمىفمكحتتىتلاقياضملارهشأ
لبجقيضموءبونجلانمرمحألارحبلالخدمدنعبدنملابابقيضمونامعلامش
یفنومکحتیاوناکنامعبرعنُكلذىنعمو.ىصقألابرغملادالبلامشقراط

ةوقىدمىلعلديامم.اقلمقيضموزمرهقيضمامه.قياضملاهذهنمنينثا

.٢٨۷٤ص٤جقباسلاردصملا.توقاي(١)

.(١۱۸۸-۱۸۸۴.نديل)۱۹۲۱۳۰صدنهلابئاجع؛كزرب



)۱۷۸(عبارلالصفلا

كلتىف«روهظلاةمامإ»دهعمامأءىطسولاروصعلاىفىنامعلاىحالملاذوفنلا

.دالبلا

مثنموعزانمنودقرشلاعمةراجتلاةداسنيينامعلاةصاخوبرعلاناكايرو

ىفةيرابتزكارمومهلتانطوتسماوسسأمهنأودبالبرعلاءالؤهنإ:لوقلانكي

.ركبمتقوذنمويالملاليبخرأرئازجضعب

زكارماهنوكبناجبةيضابإلاةوعدللزكارمتانطوتسملاهذهتحبصأدقو
دقو.اهريغنممأنامعنمءاوسراجتلاوةاعدلانمريثكاهيلإمدقدقف.ةراجتلل

اهكلمليوحتىفاوحجننأدعبويالملاباقلمىفمالسإلارشننمةاعدلاءالؤهنكق
.مالسإلاىلإ

 



)۱۷۹(عبارلالصفلا

ناليسجمىبرعلاجيلخلاةيضابإتاقالع
ىفودنهلالحاوسىفمالسإلارشنىفًًميظعارثأىبرعلاجيلخلاةيضابإلنا

ناليسةريزجىفمالسإلارشنىفرثألاسفنمهلناكو.ايسينودنأىفونيصلا

.اكناليرسمسابنآلافرعتىتلاو(بيدنرس)

هذهبرتتناكنيصلاوايسأىقرشبونجدصقتتناكىتلانفسلانأللًارظنو

راشتناوناليسىلإةيضابإلانامعراجتلوصولفورظلاتأيهتدقف.ةريزجلا

.اهعوبرضعبىفمالسالا

تناكىتلارزجلانماهريغوبيدنرسةريزجىفنيدجاوتمنوينامعلاناكو

هبشخنمنوعنصيوهنوعطقياوناكثيح(دنهلازوج)ليجرانلاراجشأاهيفومنت

وناکولیجرانلاةعارزىفةربخمهلناكبيدنرسلهأنأكلذىلعمهدعاسوانفس

.')ةيوثملابلطورجألاءاغتبادراولاورداصللهنوعيبيوهظفحبنوموقي

دصقمتناكاهنآلًارظنبیدنرسدصقیلعنوصرحینامعراجتناکامک

ريرحلاباهنمنوتأينوينامعلاناكفءاهلةرواجملادالبلارئاسونيصلالهأبكارم
.ةفلتخملاروطعلاوساماورونبلاواهلكاهناولأعيمجبتوقايلاو

نایتحمویتاذبیدنرسضرأىلعىضابأللاىنامعلادجاوتلاعطقنيملو

نمنوردحنممهنأنودقتعينآلا(بيدنرس)اكناليرسىفةيركلاراجحألارايت

هذهىفنيدوجوملانيملسملابلغأنأىلإريشينمكانهنإلب.ةيبرعلوصأ

نييلصألادالبلالهأنمليلقريغددعمهيفناكنإوءىبرعلصأنمةريزجلا

.مالسإلااوقنتعانيذلا

.۳۱۳صقباسلاردصملا.ىريمحلا()



)۱۸۰(عبارلالصفلا

دالبىلارفسللةزهجملاهنفسةريزجلاهذهناطلسلناكلباقملاىفو

بلغأىفنامعهيفابةيبرعلاةريزجلاهبشبونجىلعقلطيناكمساوهو
.نايحألا

دجاوتللو.نامعلهأوبيدنرسنيبةديطولاةيراجتلاتاقالعلاهذهلًارظنو

.اهيحاونضعبىفمالسإلارشتنادقفءةريزجلاهذهضرأىلعىبرعلاىنامعلا

.ةيلحاسلاقطانملاهذهىلعةرمتسمةفصبنوددرتي

نيعينأاهكلمرطضاىتحبيدنرسءاحنأنمريثكىفمالسإلارشتنادقو
لهأهيفعمتجيًاعضوممهلبتروءرشعةتسلاهئارزونمضنيملسمءارزوةعبرأ
اممهنوملعيونامزألافلاسىفمهكولمصصقومهيبنةريسمهنعنوبتكيفمهتلم
.مهنيرمأنمهنوملعيال

بيدنرسةريزجىفةيفاكةجردبرشتنيملمالسإلانإ:لوقلااننكميًاريخأو
.نيملسملانمناكمهضعبونمىنيوزقلاراشأامكاهلهأرثكأناكامنإو
وحلااذهىلعبيدنرسىلإةبسنلاونيدلاديدسفيرظلاخيشلامهنم

اوقنتعااهلهأضعبنأىلإوةريزجلاهذهىحاونضعبىفمالسإلانطوتىلعلدت
.اهيلاهسفنبسنيىذلالجرلااذهمهنم.مالسإلا

.۱۷ص۲جقباسلاردصلا.هطوطبنبا)۱(



قيداكللاوقيدلامارزجعميبرعلاجيلخلاتاقالع

نورقلاىففرعتتناكىتلافيدلاملارزجىلإنامعةيضابإةقالعتدتما

.ناجبيدلارزجمسابةرجهللىلوألا

نأب٠اهبونجعقتىتلافيدلاملاوفيداكللانيبنوزيميبرعلانويفارغجلاناكو

ًافادصأجتنتىرخألاتناكامنيبدنهلازوجرشقنملابحلااهيفعنصتتناكىلوألا

.دنهلاوايقيرفاتاعمتجمضعبىفوفيدلاملارزجىفةلمعمدختستتناكءارفص

هذهنمتانحشلمحتلرزجلاهذهىلعجرعتاهريغوةينامعلانفسلاتناككلذلو

ءىطاشلاىلإفحزتتناكىتلافحالسلافادصأىفواهيفرابتاللفادصألا

.اهضيبعضتلفالآلاب

كلذكوةيضابالانامعرابحتىلإمالساإلایفمهولخدبرزجلاهذهناکسنیدیو

ميلاعترشنلكلذباودهمو.ىلاهألاعماورهاصتودالبلاهذهاونطوتسانيذلاسرفلا

ذنمرزجلاهذهىلإتاذلابنيينامعلاراجتلالوصونعنوريثكلاثدعحتو

مُتليجرانلابشخنمنوعطقيف.ةراجنلاتأآلامهعموءىلوألاةيمالسإلاروصعلا

مثءأعارشليجرانلافعسنمنوجسنياوناكامك.نفسلاهنمنوعنصيوهنوففجي

كانههنوعيبيفنامعىلإنودوعيوهرامثوليجرانلابشخبةنيفسلاهذهنولي

.نفسلاعانصل

الوًافثكمفيدلاملارزجىفةيضابالانييئامعلانيحالملاوراجتلادجاوتراصو

دجاوتلااذهىلععجشدقو.نيرخأآلانيملسملاراجتلانممهريغدجاوتنعلقي

تناكذإدنهلالحاسدصقتتناكىتلانفسللةبسنلابمهمارزجلاهذهعقوم



)۱۸۲(عبارلالصفلا

اهنأامك.لحاسلااذهببرعلادالبلصيىذلاقيرطلاىلعةرشابمعقترزجلاهذه
دنعلابحلاونفسلاةعانصىفمدختسيىذلادنهلازوجليخنبةظتكمةقطنمتناك

.اهبمهنفسرورمرثككلذلونيينامعلا

 



)۱۸۳(عبارلالصفلا

عمنامعةيضابإتاقالع
ًامدققلطياهمساناكىتلا.نيرحبلاونامعةيضابإنيبةيوقتاقالعتماق

ةميدقلانيرحبلاةقطنمعملخادتتتناكورطقىتحرافظنمةدتمملاةقطنملاىلع

.نامعلثم(ةيضابأ)ةارشاهلهأناكىتلاوناواكنباةريزجىمستتناكىتلا

ةحاسملاةريبكةلودنامعتناككلذيو.نيدالبلانيبلخادتلاىدمىلعلديام

.اذوفنلاةعساو

نيرحبلادودحعملخادتتلدتمتتناكمالسإلاروهظلبقنامعدودحو

هذوفندتميمالسإلالبقنامعكلمناكو.ءاسحألالمشيناكىذلاميدقلااهموهفم

.نيرحبلالمشيلًانايحأىسايسلا

ىفدوجومهلناكنامعدزأنأىلعلدياممنيرحبلاىفدوجودزأللناكو

هيلعهللاىلصهللالوسررصعذنماراتوأنيميقموأنيرجاهمةيدقلانيرحبلا

ةفالخلارصعىفلخدتتناكنامعنإفكلذلوءروصعنمكلذالتاميفوملسو

.ةميدقلانيرحبلاعمةيسابعلاوةيومألانيتلودلارصعىفوةدشارلا

تناك.تارمةدعنيرحبلانمةطمارقلاوزغوداهطضالنامعلهأضرعتدقو

.ثلاثلانرقلاةياهنليبقاهالوأ

ةرطيسلااوعاطتسادقاوناكنيذلاءالؤه.ةطمارقللنامعةيضابأىدصتو

نيبءيشانلاىلبقلاىلخادلاعارصلاةصرفنيزهتنم.نامعنمةريثكءازجأىلع

.١٠صكلامملاوكلاسملا.هبازدرخنبا

.)م۱۹طقسم.نازج٦١۱ص۲جباسنألا.ىبتوعلا)۲(:



)٤۱۸(عبارلالصفلا

.ةنيشملامهلاعفأنمومهنماوأربتو.مهدالبنم

عبارلانرقلاىفنامعىفةيضابألاءاملعدحأوهو.ىراوحلاويألاقكلذىفو

ءهنعفقونممأربنوءهالوتنممًاربنوىطمرقلاديعسىبأنماربننحن»:ةرجهلل

۲۱۰«هیفكشنممًاربنو

طغضلاىفًاريبكًارود-كاذنآةيوقلا-ةيسابعلاةفالخلاةموكحتبعلدقلو

.ةيضابألاىلعءاضقلافدهب٠اهيفرامالاوبارخلاثادحإونامعىلع

.۹صاجنايعالاةفعت.ىلاسلانيدلارون:رظنا



)٥۱۸(عبارلالصفلا

ايقيرفأقرشجميبرعلاجيلخلاةيضابإتاقالع
.مالْسإلالبقليوطدمأذنمادبدقايقيرفأقرشبنامعطابترانأكشال

ىقرشلارمحألارحبلالحاسنملاقتنالااوفرعوءرحبلابوكربرعلافرعثيح

.ةيبرعلاةريزجلابةيقيرفألاةراقلاطبريلازامىذلارحبلااذهلىبرغلالحاسلاىلإ

.ةايحوًايفارغجىدنهلاطيحمللادادتمااهرابتعاب

یئمهلوخدلبقیتح-نامعلهاغوبنةيخيراتلارداصملالكلجستو

اذهنأةصاخيوءرحبلابوكرىفةقئافلامهتردقوءرحبلابوكرىف-مالسإلا

دنعوةيحاننمدنهلادنعةيمارتملاهدودحبىدنهلاطيحملاناكمهلةبسنلابرحبلا

وهديدحتلاباذهناکو.ىرخأةيحاننمىبونجلاوىقرشلاًايقيرفالحاسورزج
ةنطاقلابوعشلاو.نامزلارمىلعىنامعلابعشلانيبىراضحلاكاكتحالاةحاسم

.ىدنهلاطيحمللةيبرغلاوأةيبونجلاوأةيقرشلادودحلاهذهىف

رثکأوةفاثكربكأ-سيياقملالكبايقيرفأقرشىفىنامعلادوجولاناكدقو

هذهیفمهریثأتناکكلذلوءايسآىقرشبونجديدحتلابوأايسآىفاهنمًاقمع
تناكايسآقرشبونجلمهتارجهنأكلذ.ىوقأودشأايقيرفأةراقنمةقطنللا

ملفايقيرفأىقرشىفمهدوجوامأ.نايحألابلغأىفةمئادريغوةيدرفتارجه
ةينامعلاةرجهلاىلعةيراجتلاوةيحالملاطباورلابناجبدمتعاهنأل,كلذكنكي

ىلعىنامعلابعشلادوعتثيحءايقيرفأقرشقطانمل(ةيعامجوةيدرف)ةمئادلا

اهتيبثتىلعةيفارغجلاةقطنملاةعيبطتمهاسءايقيرفأقرشىلإةمظتنمتالحر
قرشلحاسىلإبرعلاةريزجهبشىفنادلبلابرقأنامعتناكثيح.اهماظتناو
نيبًادتموءارمتسمىفاقثلاوىرشبلاوىراجتلالاصتالاناككلذلوءايقيرفأ

.خيراتلاىدمىلعایقيرفأقرشنيبونامع



)۱۸۹(عبارلالصفلا

برعلارحبونامعرحبىلعةلطملاةديدعلااهيناومنمجرختةينامعلانفسلاتناكف

لحاسلاندموىتاومىلإًأسأرهجتتوطبارموروصوتاهلقوطقسموراحصلثم

نيينامعلاةفرعمىلإريشتتناكةريثكلئالدنأكشالوءىقرشلاىقيرفالا

ىلعةدشبنيينامعلادعاساممءهيفبوكرلاهاجتاو.هجاومأوةحايرورحبلابةقيثولا

طيحملاىفمهتفسعقدتىتلاحايرلاكلتءءاتشوًافيصهيفةيمسوملاحايرلارايتخا

دعب-مهتدوعىفوءىقيرفألالحاسلاةاذاحمباوسرتىتحريستاهنوكرتيفىدنهلا
ىرخأةرمنامعهابتاىفاهجاردأتداعدقحايرلاسفننوكت-ةفاقثلاوةراجتلا

.ىرخأةرمنامعىلإمهبةدئاعمهنفسواهنوبكريف

ماظتناءارورسلاوهحايرلاكلتديعاومىفقيقدلاماظتنالااذهناكدقو

.')ايقيرفأقرشعمنامعلهألليحرلاماظتناوءيجللا

ةشبحلانيبدتمملاةربربجيلخنوعطقينيينامعلانمبكارملالهاناکدقو
نم(ًايلاحرقشغدمةريزجىهو)«لونبم»ةريزجىلإبدنملابابمامأ.لاموصلاو
ةياغىهو.جنزلادالبىصاقأىهو«ةلافس»لصتمهبكارمتناكوءجنزلارحب

.منزلارحبلفاسأىفمهدصاقم

ىقرشلحاسىلإراحصنمةرجهللعبارلانرقلاىفهسفنىدوعسملارحبأدقو

فورعملاىحالملاطخلااذهًالمعتسمنامعىلإولنببةريزجنمرحبأاممثءايقيرفا
.ايقيرفأىقرشلحاسبنامعطبريناكىذلا

٠۳٠ص.هلبرعلاةضقانموًايقيرفاىقرشىفمالسإلاراشتنا.ةريقنلاهللادبعدمحم:رظنا
.ضايرلا۲ةنسرشنللخيرملاراد

.١ص٠جبهذلاجورمء:ىدوعسملا

 



)۱۸۷(عبارلالصفلا

ةلصلاقوثوىلعدكؤتةيخيراتلارداصملاةفاكنأحوضوبلوقلاعيطتسنو

اولصومهناىتح.ىقيرفألابونجلاوقرشلانيبو-روصعلالكىف-نامعنيب

.ةولكو.نافيدرونةقطنموءرمقلارزجو٠لاموصلابونجو.ءرقشغدمواينازنتىلإ

بوكرقیرطنعةديحوةروصبولبىسيئرلكشبلوصولااذهناو.رابجنزوءابمبو

.ايقيرفأونامعنهبلوألالاصتالاطخوهكلذوءرحبلا

تلصوىتلاىه«ةيرحبلا»ةلصلانوكتنأىفريبككشًامئادانيدلناكدقو

دعبتاذلايو-«ةيضابإلامكحتارتفىف-ةصاخةفصبايقيرفأونامعنيباهدحو

ةيضابإتاليودكةيمتسرلاةلودلاوةسوفنلبجىفةيضابإلاتاليودلاروهظ

كلذو.تاليودلاكلتتاقالعىفرظنننحنو,سجاهلااذهانيدلدكأتدقوءةيمسر

مسومىفمئادلامهؤاقلو.قرشملاةيضابأوبرغملاةيضابأنيبلصاوتملاطابرلا
تماقوطسوألاوىندألابرغملادالبىفةيضابإلاتاليودترقتسانأدعبو.جحلا

.مهتمئاقمهل

٠ىربكلاةيقيرفألاءارحصلاوحن.ةيلاعةسامحىفةيضابإلالاجرقلطنادقف

ىلإنوعديونورجاتي.اهدعبنادوسلادالبىلإاوقلطناو.اهتاحاولكاوفرعو

ىذلاايقيرفألامشنيبةرايسلاةيراجتلالفاوقللًارقتسمًاماظناوسسأو.مالسإلا

مهترطيسةيضاباللحبصأو.ايقيرفأطسووبرغنيبو؛همظعمىفًايضابإحبصأ

.اهيلعةلماكلا

ترهاتنماوناكءاوس.ءةيضابإتقولاكلذىفاهنوداترينيذلاراجتلارثكأو

ةيضابإلانمىتحوأ.ةسوفنلبجوأوأبازيمىداووأ«نالجرو»وأ
دالبو.ةساملجسدالبىلإمهتالحرىفاولصونيذلاو.قرشملادالبنمنيدفاولا

سلبارطنموأ.داشتةريحبضوحوايبيلنيبطبريىذلاقيرطلاناكو.نادوسلا



عبارلالصفلا
)۱۸۸(

.'۱)نازفةيضابأوةسوفنلبجةيضابأهيلعرطيسيةليوزو

دالببريىذلاورجيتلارهنطساوأبرئازجلادالبوترهاتطبريىذلاقيرطلاو

هيلعرطيسيءرجيتلارهنىلعوكوكىلإلصيمث«تكمدات»و٠.«نالجرو»

.(تكمداتو.نالجروو.ترهات)ثالثلانادلبلاهذهةيضابأ

دقف؛لاغنسلارهنو.رجيتلارهنىلاعأبىصقألابرغملاطبريىذلاقيرطلاامأ

عبارلاقيرطلاو.نوريثكةيضابأهبناكو٠'"اةساملجسةيرفصهيلعرطيسيناك

ديحولاقيرطلاوهف.ةيلاحلاايريجينلامش«ىفاسوهلا»دالببسنوتطبريناكىذلا

ىفعقيناكسنوتنمجرخينأدعبهنكلو.هتيادبىلعةبلاغألارطيسيناكىلا
نمضنماناكامهالكوء.نالجرووأسمادغبريهنألةيضابإلااهيلعرطيسيضرأ
.'"ةيمتسرلاةلودلا

طبرللنآلاىتحمدختستتلازامىتلاوةريهشلاةيربلاقرطلاهذهتناكدقو

نيبوةيضابألانيبلصولاةزمهىهءىقيرفألابونجلاداليوىربكلاءارحصلانيب
.ًايلخادايقيرفأ

ىلوألاةلصلابناجبربلاقيرطنعايقيرفأبةيناثلاةلصلاىههذهتناكدقو

.رحبلاقيرطنعاهيلإانرشأىتلا

.(م١۱۹۸.رئازجلاةعبط).٢۲۷ص.ةيمتسرلاةلودللةيجراخلاتاقالعلا.ميركلادبعتدوج(۱)
ريصملا٠ريغصلانبارظنا)ترهاتةمئأىلإمهلاومأةاكزبنوثعبيةيضابألانمريثكاهبناكر(۲)

.(۹۷صقباسلا

-ثارتلاةرازو-طقسم)زيزعىماس.دةمجرت٢مقرةطيرخ-دابدنسلاةلحر.نرفيسميت(۳)

.)م0/۱۹۸0



)۱۸۹(عبارلالصفلا

ةريحبىلإوةيئاوتسالاتاريحبلالوحوبونجىلإةيضابإلالصواذكهو

:ثربلاوءًايروتكيفوءًاقيناجنتةريحبو.قيبمزوموءىزيبمزلارهنعبانمو.اسناين

بونجویبرغو.اينیکیبرغو.ادناورو.یدنودروبمسابنآلاةفورعملااجويكو

.(یوبابمز)اجنراکةكلممو.ادنغوأ

طاقنلاقامعاىلإاولصووًاربوارحبىقيرفألاقمعلاةيضابإلاقرتخااذكهو

'اينيكواينازنتطسونيبًابيرقتعقتىتلاىطسولاةقطنملاىتح.اهيفةيفارغجلا
ومنتثيحءةبصخلاريغةرعولاىضارألانملايمألاتائمنعةرابعتناكدقو

ىقيرفألادودخألابفرعياميفةرمثملاريغةفاجلاتاباغلاراجشأو.ةيربلاشئاشحلا

ىطسولاةقطنملاهذهقارتخاثدحدقو.تاريحبلاةقطنموءلحاسلانيبلصفيىذلا

:نەتيحاننم

ىلإ'وتنابلاىحالفنمةريغصتاعامجكرتنعتمجنىلوألاةيحانلا

عبارلاوأ)ىداليملارشاعلانرقلاىلإدوعيركبمتقوذنمةقطنملاهذهلخاد

رسجاكاوحبصأو.ةعرسبتدازمهدادعأنأالإءطبباورشتنامهنأمغروء(ىرجهلا

اذهونيبقيرطلاحتفلاودهمو.لخادلااوتناباهيلعربعىتلاةرطنقلاوأ

رومألاقئاقدبةفرعمىلعمهو.ةصرفلاهذهنويضابإلانوينامعلازهتناو.لخادلا
لحاسلانيبلصولااذهنماودافتسادقوالإ.ةبسانملاهذهاوتوفيملو

تالحرىفلبإلانيمدختسمقيرطلااذهربعمهتراجتىفاوقفدتو.لخادلاو

.ةراقلالخادًاروهشقرغتست

ةئيبللةدحتملاممألاريرقت)نآلاةشحوتملاتاناويحلامضتىتلاةيعيبطلاتايمحملاةقطنمىهو(١)

.)۱۹۸۲ماع



)۱۹۰(عبارلالصفلا

ةرعولاةعيبطلاببسبلخادلاولحاسلانيبكلذلبقًالهسلاصتالانكيملو

.لخادلاولحاسلانيبةقرفتموتنابلالئابقتناكنأدعبهيف

نييماحلانمتاعامجدوجوةلزاعلاةقطنملاهذهقارتخاىلعًاضيأدعاسدقو

مهلتناكو٠.''!اهيفوتنابلاءالؤهدجاوتلبقاهنونكسياوناكنيذلانييلينلا

ةصاخبونيينامعلاكلذعجشو.ليبسلارباعدعاستو.لفاوقلاىمحتديلاقتوتاداع

.تاريحبلاةقطنمىتحوتنابلااهحتفىتلاقيرطلاهذهدايتراىلعمهنمراجتلا

قطانملاهذهىلإمالسإلالوصوىلإديحولاليبسلاىهديدحتلابقرطلاهذهتناكو

غلبيةديدعلاقرطلاهذهنمدحاولاضرعناكدقوءايقيرفأىفةيئانلاةيلخادلا

.(۲)ةفوصرمةراجحنينباجلاىلعهدحتومادقأةعست

ناکو.ًاربوأرحبةيزاوتمطوطخىفايقيرفأعمنامعةيضابألصاوتاذكهو

امهنملكرثأتدقف٠تالاجملاةفاكىفةديطوتاقالعامهنيبدوستنأىقطنملانم

نامعىفثادحألاروطتبسحءًادوعصوًاطوبهتاقالعلاامهنيبتراصوءرخآلاب

نيبتاقالعلاتمجرتتو.اهيفنمكيىراضحلاعاعشإلازكرمناكثيح.اهسفن

لاجرجوازتولب٠ةيسايسلاوةيراجتلاوةيفاقثلاتالاجملاةفاكىفايقيرفأونامع

مجرتىذلاىراضحلاجزملااذهنعًاريبعتديدجلاليجلاءاجوايقيرفأءاسنبنامع

.ايقيرفأىلإةيضابإلااهلمحىتلاةيبرعلاةغللانيبرخآجوازتىفًاعيرسهسفن
جاوزتلااذهةديلوتءاجىتلا«ةيليحاوسلا»ةغللاتأشنف.مهسفنأةقرافألاةغلو

.مويلاىتحىقيرفألابونجلاوقرشلالهأاهبملكتيىتلاو.ىقيرفإلاىبرعلا

قرش-قداصتلود)قيرفالالحاسلانكستتناكعابطلاةشحوتمسارملاةديدشلئابق(۱)

-١۱۹۸ةنسضايرلا-لوألاىمالسإلاىفارغجلارقؤملا مالسإلاةيفارغجىفةسارد ايقي

ص٤ج
Murphy, op. Cit. p. 238-239. (VY)



)۱۹۱(عبارلالصفلا

ايقيرفأتطبيرىتلاةيجراخلاتاقالعلاهذهبناوجمهأىلياميفحضونو

.ًايسايسوءأيرابتوءًايفاقثنامعةيضابأب

:ةيفاقثلاةيجراخلاتاقالعلا-1

ىلعدمتعتايقيرفأقرشعمةيضابأللةيجراخلاةيفاقثلاتاقالعلاناك

ناكنإوءةيبهذملاتاهجوتلالكنأشاهنأشءىساسألكشبىبهذملاساسألا

زاجنإ-ةيبهذملامهتيننسحاوتبثأدقتاذلابةيقيرفألامهتقالعىفةيضابإلا

ءيشىیفاورکفمثًالوأمالسإلارشنىلعصرحلادشأاوصرحثيح-ريبعتلا
.كلذدعبرخأ

فاصوألاتعونتةيقيرفألاتاقالعلاكلتنعثدحتتىتلارداصملاةءارقعمو

دقو«وتنايلا»وأ«جنزلا»وأ«نادوسلا»وأ«ريربلا»نيبامةراقلاكلتناكسل

.ايقيرفأنكاسوهدحاوءيشلًارشؤماهلكاهاندجو

دقنييرجهلاعبارلاوثلاثلانينرقلاىفةيضابإلانألوقننأعيطتسناذكهو
هنعلاقيامطسبأًاريبكًاينيدًاريثأتوتنابلاوأجنزلاوأنادوسلاوأريربلاىفاورثأ

نمالإ.مالسإلااهنإ-ةنايدىأو-ةنايدلاىلإةينثولانمةراقلاهذهلوحت

.اهيلإلوصولاةيضابإلالاجرىلعبعصىتلاقطانملا

بهذملاةاعدنأهيفكشالامذإ٠()ءارحصلاهذهبونججنزلاونيينادوسلا

مالسإلاميهافمخيسرتىفةليلجةمهاسماومهاسدققرشلانمنيمداقلاىضابالا

.(١۱۹۷.سنوت)۷صةيرجىفةيبهولاةيضابإلادنعهبازعلاماظن.ىريبعجلاتاحرف(۱)



)۱۹۲(عبارلالصفلا

.ايقيرفأءانبانهذىف

نمايقيرفألهأهاناعاملكنأتاونسلارمىلعةيضابإلاءاملعدكأدقو

.مالساللىمتنيالايقيرفألامشىفةيمالسإلاتايالولاوأتاليودلاتافرصتضعب

ضعبةراقلاناكسنيبهسفنلدرفيىكىضابالابهذمللًاقيرطاندجواذكهو

.

ةكبشلوطىلع«اياوزلا»نمديدعلاءاشنإىفاهريغوطاوغألاةحاوو.نالجرو

.ادجسملمعتست'"اياوزلاهذهتناكدقوربعةدتمملاةيراجتلاقرطلا

راجتلاناكةيوازلاهذهنحصىفو.ةماقالاوتيبمللًاناكمو.راجتلاىقالتلًازكرمو

سفنىفوهخيشةيوازلكلناكوءةيراجتلامهتالماعبنوموقيوليللانوضقي

تاعامجلاتناكةداعوءةعيرشلاماكحأذيفنتبفلكماوةعامجللسيئرتقولا

.ةديدجةحاووأةيرقىفىرخأةيوازًاشنتةيضابإلا

ىفرثألاربكأاهلتناكىتلاةيضابإلااياوزلاةكبشتأشنًائيشفًائيشاذكهو
:اتلوفوىلامورجينلاوداشتدالبىأةيرادملاةيقيرفألاءارحصلاىفمالسإلارشن

ىتلااهسفنداشتةريحبمثىادامونافدركقطانمىفىلينلانادوسلاىفكلذكو
كولمدحألعفلابملسأو.ونربلاومناكلاةلوداهمهأةيمالسإلودلعفلاباهيفتناك

۰۷۰۸صقباساعجرملا.تاحرف(١)

ةروثىفوءايبيلىفىسونسلاتاروثىفثيدحلارصعلاىفتمهاسونآلاىلإةدوجومتلازام(۲)

.ىسنرفلارامعتسالادضرئازجلا

 



)۱۹۳(عبارلالصفلا

ةسوفنخياشمدحأديىلعء.داشتةريحبومناكلاىلامشعقتىتلاةواغز
'۱)ةيضاباإلا

ملعأنمناكىذلاحتفنبسورمعىضابإلاةسوفنلبجىضاقلسرأدقف

هذهىلاًاريبكًايضابإًالاع.ةرجهللثلاثلانرقلانمىناثلافصنلاىفهنامزلهأ

٠"هيديىلعنييواغزلانمريثكملسأفءماقملاهلباطوكانهرقتساثيحدالبلا

دقامسكعىلعايقيرفأىفمالسإلارشنىفةيمتسرلاةلودلاروددكؤياذهو

ملمهنأو'"”اهدحوةراجتلاناكتقولاكلذىفنييمتسرلافدهنأنمضعبلاةريثي

ىديأىلعةراجتلاراشتناركننالوءايقيرفأىفبهذملارشنبمهسفنأاولغشي

اولغشومالسألارشنىفاومهاس-ءانثتساالب-مهنكلوراجتلا

.ىضابإلابهذملارشنبًاريثكمهسفنأاولغشيملنإوكلذبمهسفنأ

وبأىضابالاةيعادلانيبرادىذلاقيشلاراوحلاكلذنمهيقتسناماذهلعلو

دالبكولمدحأو-نادوسلادالبىلإرفاسىذلا-ىئاكسرفلامساقلاىبأنبىيحي

ةنجلاولسرلاوةكئالملاوهللابنامإلانعثيدحلاناكوءهمساركذيملىذلانادوسلا

بهذملانعةيعادلااذهنمًاثيدحسملنملو.كلملااذهملسأىتح.باسحلاوراتلاو

.'°ههقفوأهئدابموأىضابإلا

و١٠٠٠ص-سلدنألاوبرغملاخيراتوملاعم.سنؤمنيسح(١)

١۹صىرجهلاعبارلانرقلافصتنميفبرغلادالبىفجراوخلا.ليعامسإدومحم.رظنا

.٩۹۸,ةرهاقلا)
وء١۳۲۱ص٢جقباسلاردصملا٠ىنيجردلا(۲)

.٢۲۲۹صقباسلاعجرملا.ليعامسإدومحم
.(£1۹۸.رئازجلا)٢۲۸صةيمتسرلاةلودللةيجراخلاتاقالعلا.ميركلادبعتدوج(۳)
۲۹۹صقياسلاعجرملا٠ليعامسإدومحم.د(٤)
ص۲جقياسلاردصملا.ىخامشلا()



)١٤۱۹(عبارلالصفلا

ةيضابإلااهيفمهاسلماوعةدعةقرافألانيبمالسإلارشنىلعدعاسدقو
:اهتمدقمیفیتأینييرجهلاعبارلاوثلاثلانينرقلاىفتاذلابو.مهسفنأ

:ةينيدلارئاعشلاةماقإىلعةيضابالاراجتلاصرح:ًالوأ

مهدجاوتءانثأ.ةيضابإلارابتنيبتادابعلاماكحأبمازتلالاوصرحلااذهناك

مالسإلاىلإكانهناكسلاباذجنالماوعمهأنمًادحاوةيقيرفألاىضارألاىف

ةيحورلاةوقلانمهنوسحياوناكابوهذهنمهنورياوناكابنيرثأتم

.'راجتلاءالؤهاهيفرشتنيىتلاقطانملاىفرحسلا

راجتىلعةقرافألاماكحلاوألئابقلاءاسؤراهغبسيناكىتلاةيامحلا:ًايناث

:ةيضابالا

عافتراىلإىلاتلابو.راجتلاءالّؤهنأشوةناكمعفرىلإةيامحلاهذهتدأدقو

ىلإىلاهألانمريثكلاعفدان.امهتالمحينيذللانيدلاوةفاقثلانأشوةناكم

ةيضابإلاراجتبماكحلاءالّؤهمامتهانأكشالو.'"ةفاقثلاكلتونيدلااذهقانتعا

ىتلالاومألاو.مهئارونماهنوققحياوناكىتلاةدافتسالانمةيادبلاىفعبنيناك

ءالؤھناكىتلاواهنورتشيىتلاةيقيرفألاعئاضبلالباقمراجتلاءالؤهاهلمحيناك

.دیکأتلکباهيلعنورطيسيماکحلا

:ةيمالسالاةوعاللنيغرفتملانيملعملاوءاملعلاضعبدوجو:ًاثلاث

نيملعملاوةاعدلاءالوهلثممهعمًامئادنويضابالاراجتلابحصثيح

..١١٤۱صقباسلاعجرملا.ةريقنلادمحم()

Lewis: op. cit. pp 21, 26 - 27. (V)



)١۱۹(عبارلالصفلا

ىلإراجتلانوملعملاءالؤهعبتدقوءهللالجأنمليبنلالمعلااذهلثملنيغرفتلا

مأايقيرفأقرشىفمألحاسلاىفمألخادلاىفءاوسةراقلانمةريثكءازجأ

.ةيئاوتسالاايقيرفأ

تانطوتسملاضعبىفوأعقاوملاهذهلثمىفراجتلامهكرتنأثبليملو
ماقدقلو.مالسإلاىلإسانلاليوحتتايلمعبمايقللاهوأشنأىتلاةيراجتلازكارملاو

ىفمهلاخدإوسانلاميلعتبةدعابتمةنمزأونكامأىفةاعدلاونوملعملاءالّوه

لحتىتلاةكربلانمتقولاكلذىفعاشيناكالةجيتنءعساووحنىلعنيالا

ةيويندلاىحاونلاىفنيحلصمكمهنماهنوسملتيةقرافألاناكىتلاو.مهعم

.'ا)ةينيالانوئشلاىلإةفاضالاب

لأسملانأ.دكؤيةيضابإلاراجتلةاعدلاءالؤهلثمباحطصانأكشالو

ىضابإلابهذملارشنىفمهرودنعًادبأنولفغيمهلعجتملةيضابإلادنعةيراجتلا
كانهنوكينأروصتملانمنكيملثيح.اهعماولماعتىتلانادلبلاوتاراقلاىف
وهسكعلالب.نيملعملاوةاعدلالثمباحطصاءاروىويندفدهىأ

ةررقملافيلاكتلانعديزتةفلكتهيفناكديكأتلابمهباحطصانإثيححيحصلا

.ةيراجتلاتالحرلل

لهأنيبونيينامعلانيبتأشنىتلاةقيثولاةيعامتجالاتاقالعلا:ًاعبار

.ايقيرفأ

ةينامعلاوةيقيرفألانيتعامجلالهألوحتىفةقيثولاتاقالعلاهذهتلثمتدقو

لثمتدقوًادحاوًابسناوحبصأفباسنألامهنيبتطلتخاوءابيرقتةدحاوةعامجىلإ

e

Lewis: op. cit. pp 27-29. (\)



)٦۱۹(عبارلالصفلا

اسأنيترهاظیفكلذ

:تايقيرفألانميضابإلاجاوزلاةرهاظ-١

اونوكواولسانتو.تايقيرفإلانمةيضابإلاةاعدلاوأراجتلاجوزتثيح
قطانملاكلتلثملةريبكلاةينامعلاةيعامجلاتارجهلابًادادعأتدادزاةريبكتاعامج

ملعتىلعاوصرحو٠مالسإلاىلإةقرافألانمريثكلوحتىلعجاوزلااذهدعاسدقو

راصوتاعمتجملاكلتبامامتاوطلتخادقةيضابإلاةاعدلانأواًصوصخمالسإلارئاعش

رومأنمريشكىفلباهدحوةديقعلالاجمىفالداشرإلامهنمنوسمتليةقرافألا

0۱ه

لصأوأصلاخىنامعلصأنمبرعاهيفندملانمددعكلذدعبرهظو
ىفةيبرعلاتاعامجلاكانهترقتسالخادلاىفةراجتلالفاوقطاشنعمو.طولخم

ریئازوادنغوأواينازنتوانيكمسابمويلافرعيامیرقوندمنمریبکددع

نمةريشكحاونیفةتوافتمتاحجردبمالسإلاراشتناىلایدامادناورویدنوروبو

.نادلبلاهذه

دقوءمالسإلاىلإلقألاىلعمهمظعموأًاعيمجهلهألوحتدقفلحاسلااما
ررقف(م١۱۳۳/ه۷۳۱ماع)لحاسلااذهرازامدنعةطوطبنباكلذجئاتندهش
.نيملسماوناكاهرازىتلاندملاىفمهآرنيذلاسانلالكنأ

.توريب«ايقيرفأوبرعلاباتكىفثحب)ايقيرفأىفةيبرعلاتايلاجلا.ملاسةيطعدمحأ(١)

.١١۵٠ص١٤۱۹۸ةنسءىلوألاةعبطلا

 



)۱۹۷(عبارلالصفلا

:قىكرلاعمبيطلالماعتلاةرهاظ-٢

ناكفءةصيخرلاةلماعلاىديألاىلإةجاحىفتناكةيلحاسلاقطانملانأكلذ

راجتلاةربخو.قازتراللقطانملاهذهىلإنوتأيًارارحأمأًاديبعاوناكءاوسةقرافألا

قيقرلاناكوءةيراجتلامهزكارمومهتيناوحومهتويبومهعرازمىفبرعلاةداسلاو

هبدهشمهلماعتنسحو.ةرملوألةقرافألااهفرعةبيطةلماعمنوقليءالؤهنم

.'”برعلاءالؤهعمنولماعتللا

:ةضابإلاراجتلايدلةقداصلاوةنيملاةلماعملا٣

لحاسلانممهيلإنولقتنيبرعلاناكامنيحءاوسمهسفنأبكلذةقرافألاسل

اورتشيللحاسلاىلإلخادلانممهسفنأةقرافألالقتنيامنيحمأ.لخادلاىلإ

مهلحيتيراجتلاءالؤهلثمهفالتخاناكف.برعلاراجتلاءالؤهنمهنوجاتحيام

امدنعو؛مالسإلاقانتعاىلإمهعفديو؛برقنعةيمالسإلاةايحلابكاكتحالاةصرف

."۲سامحیفمهنیبهنورشنیاوناکمهيوذىلإنودوعي

مهنإلب.طقفًادارفامهمودقىلعًارصاقلخادلانمةقرافألادفاوتنكيملو

رقتستویتأت.اهلمکأبلئابقوأةريبكتاعامجلكشىفنوتأيةريثكًانايحأاوناك
كانهناكتاقوألاضعبىفو.ةمئادهبشوأةمئادةروصبهنطوتستولحاسلاىلع

نومتنياوحبصأولحاسلاىفمهظعمزكرتولخادلانماوتأةليبقنيعبسنمرثكأ
مهلئابقىلإمهئامتنانمرثكأةيوقلاةيمالسإلااهتاريثأتبةيليحاوسلاةايملاىلإ

Marsh & Kingsnorth: op. cit, P. 9 (\)

ةعبطلا-ةرهاقلا)-ىبرعلاركفلاراد-ايقيرفأىفةيبرعلاةفاقثلاومالسإلا.دومحمنسح(۲)

.۳۹۲ص(م١۱۹۸-ةثلاثلا



)۱۹۸(عبارلالصفلا

.ىفةينثولا

مالسإلارشنلهودهتجادهجباولخبيملةيضابإلانأدكؤننأعيطتسناذكهو

الومهاونوكيملبرعلانأبدلونرأهاعدااملكدنفياذهو.ايقيرفاعوبرىف
هذهقيدصتلاوحألانملاحبنكيملو٠'"ايقيرفأقرشىفمالسإةاعدمهدافحأ

ةيمالسإةنيدمنيئالثوًاعبسمضيىقرشلاىقيرفالالحاسلاحبصأنأدعبةلوقللا

ىلإندملاهذهضعبتلوحتنأثبلتملوءبونجلاىفةلافسىلإويشيدقمنم
مالسإلاروصعدنمدوجواهلناكةيمالساةيبرعتاليودىلإوتاراما

ةراجتنمةيدامفادهأىلإبرعلالوحتنعدلونرأمالكقيدصتنكميالو

ملو٠'*ٌقبطملااهلهجىفةرداسةيقرشلاةيقيرفالئابقاوكرتمهنأو؛قیقردیصر

ةسمخلاوطمهناريجاهبىلحتيناكىتلاةيقارلاتافصللرثألقأمهيفاوكرتي

لدتىتلادهاوشلالكسكعوهمالكلااذهو.مهببرعلاءالؤهمهيفلصتانورق

.ايقيرفأعوبرىفمالسإلاميهافمرشنلةيضابإلاراجتلاةسامحىلع

ةيجراخلاتاقالعللةديحولاةجيتنلاوههميهافمومالسإلارشننكيمل

ةراقللةلوقنملاةفاقثلابناوجنمًاماهًابناجكانهنإلبءةيضاباللةيفاقثلا

ىلعىغطتتأدبىتلابيرعتلارهاظموهو.ةيضابإلالاجرىديأىلعةيقيرفألا

.ةرهاقلا.ةيرصملاوجلنألا)ىواونلافطاعدمحمةمجرت-ايقيرفأقرشىفمالسإلا.ماهجنمرت(١)
.٠۸ص(م۱۹۷۳ةنس٠ىلوألاةعبطلا

Phنعًالقن۲۳۸۰صقباسلاعجرملادلونرأ(۲) Thomsonةباتكینز0:

Mohammedism in Central Africa, p. 871

Lewis. op. cit. p. 12, Gideon & Derek op. cit. p. 21. (۳)

Lewis: Reginal Review of the Dismbution, spread & islam p. 11 (£)



)۱۹۹(عبارلالصفلا

وتنابلانأل.ةصلاخلاةيبرعلاةغبصلااذهذخأيملنإو.ةقرافألاقئاثووبتكوةفل

كلتتداسىتلاةفاقثلاىفةيوتنبلارصانعلاةبلغلو.ناكسلاةيبلاغنولغشياوناك

ةيبرعلاةفاقثلانمجيزمىه.ةفاقثتزرفأىتلاو.ةيلحاسلاةصاخبوقطانلا

ةيبرعلارصانعلاتباذثيح.ةيليحاوسلاةفاقثلابىمستامىهوةيقيرفألاةفاقثلاو

ءالؤهحبصيف.نيليجوأليجلالخىفىليحاوسلاعمتجملالخاد

ناک.ةولكلثمقطانمىفهنأدكؤترداصملاضعبنأنممغرلاىلعو
نأو.ىرخألاتافللانمددعبناجبةيساسأةفصبةيبرعلانوملكتيناكسلا

لقألاىلعوأ-اهناكسناكو.ةيليحاوسلاو.ةيبرعلانيتغللابتبتكةولكتالجس
ةجيتنتاملكلاضعبةيبرعلاةغللاىلعتلخددقف.'"!نيينامعلانممهمظعم

رعشلاةغلىفاهتادرفمفصنىلاوحدوعيىتلا.ةيليحاوسلاةفللابرثأتلا

يوغللصأىلإبطاختلاةغلىفاهتادرفمسمخىلاوحو.ميدقلاىليحاوسلا
(۳)

یبرع

ةيادب)ةرجهللعبارلانرقلاةيادبىفرازامنيحىدوعسماهركذامكلذلاثمو

موقاهيفةرماعةريزجاهنإ»:اهنعلاقو.ءرقشغدمةريزج(داليمللرشاعلانرقلا

ناكنماوبسو.ةريزجلاهذهىلعاوبلغةيجنزمهتغلنأالإ.(ةيضابإ)نيملسملانم

رحبلاىف(تيرك)وأ(سطيرقا)ةريزجىلعنيملسملاةبلغكجنزلانماهيف

.ضقنوةيسابعلاةلودلاًادبمىفكلذو.ىمورلا

.٢٤۲۸صقباسلاعجرملا.ةريقثلادمحم(١)

.٢۲۸ص١٠جقباسلاردصملاةطوطبنبا(۲)

۱۹۸۱ةنصثارتلاةرازو.طقسمونامعوبرغملانيبةيخيراتلاتالصلا.ىزاتلاىداهلادبع(۳)
۹۷ص١جقباسلاردصملا.بهذلاجورم(٤)



)۲۰۰(عبارلالصفلا

ةغللابةيبرعلاةغللاجازتماةرهاظنأدكؤنىدوعسلامالکسفننماذكهو

.ةيليحاوسلاةغللاىهةديدجةغلترمثأدقةيقيرفالاىأةيجنزلا

كلتىلإةيضابإلانيينامعلالوخدخيراتًانمضررقيانهىدوعسملالعلو
لالقتسابنامعاهيفتعتتىتلاةرتفلاىهو.نييسابعلامكحةيادبىفةريزجلا

(۱) 2

وحنىلعايقيرفأىفىضابإلاطاشنلاعمةيلجبيرعتلاةكرحًاضيأودبتو
نایتح.ايقيرفأنئادموعقاوموزغتتأدبىتلاةيبرعلاءامسألاكلتىفحضتيام

لازام.ةيبرعلاةريزجلابةميدقلاةيريمحلاةقطنملاىلعقلطيناكىذلا«ةلافس»مسا

دعبيالىذلارهننأدجنو٠لحاسلاىناومدحأىلعًاملع

هلودلامساوهو«ًابس»ةملكلفرحممساالاوهام.یوبابمزهنيدمنعًاریثک

.ةديدعنورقبداليملالبقنميلادالبىفتماقىتلاةيبرعلا

سأروىنوفحسأرنيبعقيىقيرفألاىقرشلالحاسلانماءزجنأامك

ةملكلفيرحتىهو«اينازأ»وأ«ايئازع»ىمسيناكلاموصلادالبىفليشلا

رب»هللاقيلاموصلاىفربىلعقلطتتلازامىتلاةيلصألاةيبرعلا«نئازخ»

لحاسبفرعيراصفًاينازنتوءاينيكولاموصلاىضارأ»ىلعقلطيراصو«نئازخلا

تناكىتلا«نوزم»ةملكو.ةملكلاهذهنيبًاضيأهبشلاظحالنانلعلو١٠«ايتازأ»
یف«نازع»ةكلمممسابةكلممدجوتتناكهنإليقو؛مالسإلالبقنامعاهبفرعت

.۱۳۹ص۳جقباسلاعجرملا.درادوتس(١)

صقباسلاعجرملا.ىناروح(۲)

0.0صح-۱۹۷۷ةنس٠0ددعلا«ةيقيرفألاتاساردلا»ةلجم-ىوبابمزةراضح.لمجلاىقوش(۳)

٢۵٠صقباسلاعجرملا.نايج(4)

 



عبارلالصفلا

ددحتملمالسالاروهظىلعةقباسةرتفىفةيبرعلاةريزجلابونجنمامةقطنم

ىفتخاهنأودبيورخآلاولتليجلايجألاهتلوادتىبرعمساهنكلو.ءًاحضاوًاديدحت

ةيضابإلانيينامعلاراجتلاىديأىلع''ايقيرفألىقرشلالحاسلاىلعرهظيل

رقشغدمیهوايقيرفأقرشىفىرخأةقطنمىلعاوقلطأنأكلذكاوثبلامنيذلا
.ةمصاع«طقسم»مسانمًاقاقتشا«جلسم»مسا

اوملعتدقنيينامعلانأىلإتراشدقرداصملاضعبنإفلجخىأنودو`

ةشهدراثًااموهو.مهبايثنودتريفيكو.نوسبليفيكقطانملاهذهلهآنمًاريثك

دجوفاماجیدوکسافءاجامنیحةيداليم١٤۰ماعىفنييلاغتربلا

نمماوقأهتيعمىفوءرجنخلاوفيسلاًادلقتموةيريرحلابايثلابًاحشتماهخيش

.'”بايثلارخفأىفبرعلا

ىفنآلاىتحًادوجوملازامىذلاىمالسالاىرامعملارثألاكلذًاحضاوودبيو

ءانبلاىفىقرشلاىرامعملانفلالاقتناىفرثألااذهرهظيو.ةيقيرفألاقطانملاكلت

اسك.ثلثملابارحملاوةجردملانذآملاءانبو.ءارحصلابونجو.ةيبرغلاايقيرفأىلإ
ليلدوهلةيبرغلاايقيرفأىفةدوجوملادجاسملاضعبىفشوقنلاوربنملابايغنأ
یبونجیفبازیمیداوةيضابإدنعًادوجوملازيالىذلاىضابإلارثألاىلعحضاو

.'9نآلاىتحرئازجلا

.٢٢۲صقباسلاعجرملا.نوسدفاد()

و۳۰۳٠ص؛برعلاءارقتسا.مساقايركزلامج(۲)

.٤٤صقباسلاعجرملا

.۳۲۰صقباسلاعجرملانايج(۳)

برعلاباتكىفثحب)ةيقيرفألاةيبرعلاتاقالعللةيخيراتلاروذجلا.نسحلضففسوي(4٤)

.۵۷.٠0۸صء١۱۹۸ةنس-ىلوألاةعبطلا-توريب(ايقيرفأو



)۲۰۲(عبارلالصفلا

ةيمالسإةيفاقثتاريثأتبطلتخادقىضابإلاىفاقثلاريثأتلانأركنتالو

دعباميفاهتفرعوءاهتفرعدقايقيرفانكلوءءيشىفىضابإلابهذملانمتسيل

ديكأتلاباهنكلو.هسفنىضابإلابهذملااهيفتفرعىتلاةرتفلادعبوأسفنىف
.ةيضابأإلاقيرطنعتسيل

لخادلاىفترشتناىتلاركذلاتاقلحوةيفوصلاقرطلاىفاذهىلجتيو

ةعمجلاةليلىفامإًايعوبسأركذلاتاقلحماقتتناكوءًايقيرفأىقرشىفجراخلاو
ركنتىتلاةيضابإلالاجرقيرطنعاذهنوكينأنكميالو.ةعمجلاةالصدعبوأ
ركذلاتاقلحنيبهباشتلاهلافغانكميالوءاهلاكشألكبتادابعلاىفةقيرطلاهذه

راشتناىلعدعاساماذهلعلو.ةدشباهنوبحيةقرافألاناكىتلاصقرلاتاقلحو

مهتارظنوفثكملامهراشتناوةيضابإلاءاملعدوجومغرةيفوصلاقرطلاهذه1
.رهاظملاهذهلل

هذهناسنإىلعءاوضألاطيلستىفةيضابإلاروددحأركنينأنكميالو
لاجربىراضحلاكاكتحالادعبصلختهنأىفكيو.ةيراضحلاةغبصلاوةراقلا
ميدقتوءرشبلاموحللكأقالطإلاىلعاهحبقأناكةحيبقتاداعنمةيضابإلا

دأوو.ىفوتملاكلملاعمتاجوزلاوىراوجلانفدو.ةهلآللًاحوبذمًانابرقناسنإل
ءوضولاوةراهطلاولاستغالااوملعتمهنإلب.نيهوشماودلواذإ١٠۲ءلافط

.۸۹صقباسلاعجرملاميهاربنسح)١1

 



:ايقيرفأعمةيراجتلاتاقالعلا-ب

نمرثكأوقمعأتناكايقيرفأقرشعمةيضاباللةيراجتلاتاقالعلانأكشال
ىحاللاطاشنلاىلعطقفدمتعتملاهنأل.ايسأىقرشبونجعماهتاليثم

تناكىتلاو-ةيدرفلاتارجهلاال-ةمئادلاتارجهلاىلعنكلوءطقفىراجتلاو

ىلعتدعاسىتلالماوعلامهأنالماعلاناذهلكشدقو.ةقحالتمتارجهكشالب

لماوعلاهذهنموةقرافألاوةيضابالانيبةيراجتلاةيجراخلاتاقالعلاةفاشكوراشتنا

:یلام

:الوأ

ىلإبرعلاةريزجهبشىفنادلبلابرقأتناكةيضابإنماهيفابنامعنأ
ًارمتسمىفاقثلاوىرشبلاوىراجتلالاصتالاناككلذلو.ايقيرفأىقرشلحاس
نامعرحبىلعةلطملاةديدعلااهيناومنمجرختةينامعلانفسلاتناكفءًادتممو

یناومىلإًاسأرهجتتوطابرموروصوتاهلقوطقسموراحصلثمبرعلارحبو

.اایقیرفأیقرشلحاس
7

ةيبرعلاةريزجلاىقابنعنيلوصفمهبشًابيرقتنامعىفاوناكةيضابإلانأ
ةلوصفماهتعيبطبنامعنألايفارغجف.ةيفارغجريغبابسألوةيفارغجبابسأل

و٢۲صقباسلاعجرملا.نايج(١)
٥۳٠٠۳٠صقباسلاعجرملا.دمحمالعلاوبادمحم

ثارتلاةرازوطقسم)هللاديعنيمأدمحمةمجرت:ايقيرفأىقرشونامع.ىرمعلادومحمدمحأ
.٤٤ص(۱۹۸۰هنس

 



)٢٤۲۰(عبارلالصفلا

هذهىفةايحلاةوسقو.ءةعساشلاةعساولاءارحصلابةيبرعلاةريزجلاىقابنع

اهيلإنكامألابرقأىلإباهذلاورحبلابوكرىلإًاعفداهناكسعفدتىتلاءارحصلا
٠'ىقيرفألاقرشلاىهو

ملىتلاةيبرعلاةريزجلاىقابنعنيلوصفماوناك-ًايبهذم-ةيضابإلانإمت
نعًاجورخنايحألاضعبىفهتربتعاو؛هتبراحلبىضابإلابهذملاءىدابلعضخت
ىلإًامئادمهعفدىذلارمألارمألاىلوىلعًاجورخوءهسفنىمالسإلانيدلا

نعًأاثحبوةمهتلاهذهنمًابورهملسملاىلولااذهنعنكامألادعبأىلإباهذلا

.رمقلارزجوءايقامو.رابجنزو.ابمبوءةولكىفاوناكولوىتحعابتألانمديزم

.رفشعدمةريزجو

:ايقيرفأقرشونامعنيبىبرعلارحبلاداسىذلانامألا:ثلاث

راحبلاهدهشتملًايرحبًاطاشنديدحتلابنييرجهلاعبارلاوثلاثلانانرقلادهش
ةيلاعلاةراجتلاقرطىلعةيسابعلاةلودلاةرطيسةجيتنءاجرمأوهوءلبقنم
.طسوتملارحبلاهايمىلعرطيستةيسابعلاةلودلاتحبصأوءكاذتقوةفورعللا

جيلخلاىلعو.بدنملابابقيضمو:رمحألارحبلاهايمىلعو.قراطليجقيضمو
لاجلاحبصأكلذلو.جنزلارحبوىدنهلاطيحملاهايمىلعو.زمرهقيضموىبرعلا
ىبدألاذوفنلامهدناسورثكأةيلعافبراحبلااوبوجيىكنامعرابحتماماأبحر

ىرحبلاطاشنلالاجمىفةماعزلاناكمءوبتلةيمالسالاةلودللىسايسلاو

ةراجتلاساسأىهةينامعلاةراجتلاتحبصأو.هلكىدنهلاطيحملاىفىراجتلاو
.'")ةيبرعلا

Murphy: op. cit: p. 223. (\)

Murphy, op. cit, pp 225, 227 (V)

 

 



)۲۰۵)عبارلالصفلا

ناکنأدعبفءاهيفنورجاتيىتلاقطانملاىفىلخادلانامألاةيحاننمامأ

نم.ةايحلللضفأصرفنمهيفابلحاسلاىلعروهظلاىفادبدقوتنابلابعش
ءادشأونيحلسمةقرافأًاودباوناكدقو.ةراجتلاصرفوكامسألاورطملاثيح

دقوءةراجتلابلاغتشالاوءارثلاةجيتننيفرتملاونيهفرملانييلصألاناكسلانمرثكأ
عساتلانرقلاةيادبعمترقتسادقىقيرفألالحاسلاىلإوتنابلاتارجهتناك

لالخنم.ديدجلاعمتجملاعمنورجاهملاءالؤهفيكتو٠(ىرجهلاثلاثلا)ىداليللا
نوتأينيذلاوأةيراجتزكارمىفنيميقماوناكنيذلاةيضابإلاعمةرمتسملاةشياعللا

تارجهلاءانثأةرتفلةراجتلانعاوعنتمادقنوينامعلاناكنأدعب.ءنامعنم

ةيساقلافورظلانمًابورهىقيرفألاىقرشلالحاسلاىلإوتنابلابوعشلةسرشلا

.ا”ىف

نامألارفاوتو.قطانملاهذهلثمىلاباهذلانمفوخلالماعىفتنااذكهو

ةراجتلاىلعمهدعاساممةيضابإلاراجتلىرحبلانامألاىلإةفاضإلابىلخادلا

.قرشلاايقيرفأعمةفثكلا

:ةحالملانوؤشبةينامعلاةربخلا:ًاعبار

ىلإلوصوللراجتلااهمدختساىتلاوةحالملانوئشبنيينامعلاةربخلناك

نيحالملاةراهمىلإنوئمطممهورحبلابوكرىلععيجشتلاىفلضفلا.ايقيرفأ

ليطاسألاونفسلاةينابروءاسؤروأةذخاونناكدقوءنفسلاكلتنودوقينيذلا

.'"”نويضابانوينامعمهلكةيراجتلا

Marsh & Kingsnorth, op. cit. pp. 8. (\)

.٢۲۷ص٠جقباسلاردصملا.ةطوطبنبا(۲)



)۹٢۲۰)عبارلالصفلا

داليمللرشاعلا/ةرجهللعبارلانرقلاىفركذلابنيينامعلاىدوعسلملادرفأدقو

«ولبنق»ةريزجىلإجيلخلااذهنوعطقينيينامعلانمبكارملالهأنإ»:لاقف

.۱«رحبنم(شاجالاموأرشغدم)

موقلاءالّؤه»نأدكأو.طقفنامعلهأبرحبلابوكرىدوعسملاطبراذكهو
ًابونجمهراحيأىفاولصومهنأىلإراشأامكلهأنمرحبلااذهنوبكرينيذلا

.)منزلارحبىصقأىفعقتىتلاقاوقاولادالبىلإوقيبمزومىفةلافسىتح

ةراهملاىلعىزمزهمارلارايرهشنبكرزبوهوىدوعسمللرصاعمةلاحردكؤيو

ینیأرهنانمءهثدحةذخاونلاىنامعلاديزينإ»لوقيف.جنزلارحبىفةيحاللا

هنأهلركذهيويليعمساىنامعلاةذوخانلانأامك.نيلبججنزلادالب

واساجالم)ةليبقديريهبكرمىفنامعنمنييرحبلانمةعامجووهجرخ
.٢9,۹۲/ھ۳۱۰ماعیف(رقشغدم

رثكأاوناكنوينامعلاةذخاونلاوةينامعلانفسلانأرداصملاةفاكدكؤتاذكهو

ةيراجتلامهليطاسأىفةيقيرفألاعلسلالقنبنوموقياوناكو.ًأطاشنمهريغنم

ماعنامعىلإجنزلادالبنمرحبأدقو-.اهنمدحاونفسددعغلبىتلا

.ةرشعتس-م۳٤۹

.١۱۱۱۳۱١۱0۱0۹ص١جقباسلاردصملاجورم(١)

.١٠٠ص١جقباسلاردصملا.بهذلاجورم(۲)

.١١٠صقباسلاردصملا.كرزب(۳)

.١۵۰٠١٠صقباسلاردصملا.كرزب

.١٠صقباسلاردصملا.كرزب()



ىلإنمآرحبىفةنمأتالصاومةليسوىلإةيضابإلانوينامعلانأمطأاذكهو

البايقيرفأعمةراجتلاءامعزاونوكينأنم-نذإ-مهعنميىذلاامف.نمآطش
.عزانم

:ةراجتلاطيشنتلنيينامعلاتاثدحتسم:ًاسماخ

اننإالإةرماغملاحورنممغرلاىلعو.صيرحرجاتهنأبىنامعلارجاتلارهتشا

نولغوتينوينامعلاراجتلانكيملف.ءهعمنمحاورأوهلاومأىلعًاصيرحهدبجن
لئابقلابناجب-نوشخياوناكو.ىنأتلاوةساردلادعبالإةيقيرفالارزجلالخاد

رجاتىأبورهلىفكتلماوعاهلكو.ضرألاةروعووةيقيرفألاةئبوألا-ةشحوتلل
.كلذوحنةطيحذختيال

اناط.لماوعلاهذهلثلضرعتلاءانعمهسفنأاوفلكيمل.نينامعلانأالإ

.لحاسلاىلعاهنوديريىتلاعلسلاترفوت

فيثكتودادتمالىرخأةقيرطاوثدحتسالبكلذبنوينامعلافتكيملًاضيأ

سيسأتىهو.اهلموزلالةرساخةقفصىلوألاةلهوللرجاتىأاهنظيدق.مهتراجت
ىلإنمزلاعمتلوحتىتلازكارملاكلت.ىقيرفألالحاسلاىلع«ةمئادةيرابحتزكارم»

.مويلاىلإايقيرفألىقرشلالحاسلااهبلفحيرضاوحوندم

ةيرارمتسالامهتراجتلاورفويلةليسولاهذهنوينامعلاراجتلاثدحتسادقو

.()ةقرافألالبقنممئادلکشباهتفرعممتيىتحوءهسفنتقولاىفنمألاو

ةنيدملثم.نآلاىتحةّيحةدوجومةمئادلاةيراجتلازكارملا»هذهراثآتيقبو

.۱۳۹ص۳حقباسلاعجرملا؛درادوتس)۱(



)۲۰۸(عبارلالصفلا

اهومسأوةراجتلل.ةينامعلا«ةلالص»نمنومداقلانوينامعلااهأشنأىتلا(الالاس)

.(الالاس)رقشغدملهأةنسلأىلعنآلاتحبصأف.«ةلالص»مهتنیدممساىلع

.یبرغملاديعسنبااهرکذ«ةناريل»ىمستةنيدمًاضيأكانه

قرشلاىلإبرغلانمايقيرفألوحرادىذلاىبرعلاحالملاةمطافنبالاقو

.ويشيدقمكنيملسمللاهنإ»:رقشغدملخدوءرمقلارزجولاغنسلالحاوسفصوو

تناك«ةناريل»نأىأ.طحدلبىهو.راطقألانمنوعمتجماهلهأنأو

.امئادًايرحباًبراجحتًازكرم

ءارحصلاربعىربكلاةيراجتلاقرطلاىلعةيضابإلاةرطيسلا:ًاسداس

.ىربكلاةيقيركألا

نمديدعلاةماقاو.اهيلعةرطيسلاةيضابالاعاطتساىتلاىرطلاكلت

اهيلعترطيسىتلاقرطلاىهو.راجتلالفاوقلةحارلاونمألاريفوتلاهيفتاياوزلا
.'تكمداتو.نالجروو.ترهات:ةئالثلاةيضابالادالبلا

ءةيداملاةرطيسلاىلإةفاضالابةيحورةرطيسةيضابإلاةرطيسلاتناكدقو

هذهىلعاوفضأدققرطلاهذهىلعاوراسنيذلاريهاشملاراجتلامظعمنإثيح

.ءاملعراجتمهةيضابإلارابتنأنممهيديأىلعرهتشاامةبيهوًاحورقرطلا
ىربكلاةيراجتلاقرطلانمةكبشلاهذهلوطىلعنوفورعمموجنمهنمحبصأو

ص(۱۹۸۰.ضايرلا)نيعئاضلانيملسملادالبرقشغدمءىدوبعلارصاندمحم(۱)



)۲۰۹(عبارلالصفلا

راجتلاربكأنمناكىذلاىتاذملافلخينبديعسحونوبأوءريغصلاحونوبأ:مهنم

ىلإلحريناكىذلانونححلاصويأو.'!تكمداتىفةراجتللداعمثجحوءءارث
سنويوبمسالایبانبىيحيوبأو6اتىلإااهنمولبا3نالجرو

ىفدجسمهلو.نادوسلادالبىدحإىفمالسإلاىلإاعداًکايضابإًارجاتو

.۳ءاطسرف

راهدزاعدعاسًادعبراجتلالعىفشأامىربكلاةيراجتلا

.ايقيرفأىفةيضابإلاةراجتلا

:ةقرافألامضتةلوددوجومدعوةيساسلاةيئادبلاةلاحلا:ًاعباس

ءةقرفتملئابقنعةرابعىقيرفإلاىقرشلالحاسلاتلعجىتلاةلاحلاهذه

عيمجناككلذلوامامترخآلانعلقتسمخيشوأميعزةيرقوأةنيدموأقوسلکل

نيينامعلاراجتللتاليهستلاوتامدخلاميدقتىفنورابتيخياشملاوءامعزلا

.

تايمكلثمءاهئارثوةيقيرفإلاقطانملاكلتىنغبسانلاىردأنوينامعلاناكو
ءسوتبألاو.لدنصلابشخو.رومتلادولجو.ديدحلاو.ققيقدلا.بهذلاو.جاعلا

.۳۱۷ص۲جقباسلاردصملاىنيجردلا(۱)

.٢٤۳۷۳۷۵ص٢جقباسلاردصملا.ىنيجردلا(۲)
۱٥٤.٠صقباسلاعجرملا,ىريعجلاتاحرف(۳)

وء١ص۲جبهذلاجورم.ىدوعسملا

و۳۲٠-۳۵صقباسلاردصملا.ىسيردالا

.۸۳صقباسلاردصملادعسنبا



عبارلاصفلا

ةفلتخملاتاناويحلادولجوءليخنلاتيزوفحالسلافادصأو.زاتمملاربنعلاو

نوسفانتيةقرافألاناكتاجتنمايقيرفأىلإنامعنمنولمحياوناكامنيب
ذايعلاونودجسياوناكمهناهلمهبحةقرافآلابلصوىذلا«ىنامعلارمتلاك»اهيلع

.'»ليخنلاوأرمتلادالبنممهنألمهنوروزيامنيحبرعلا.هللاب

ىفةجئارًاقوسدجيناكىذلاديحولالوصحملاوهىنامعلارمتلانكيملو

ناک(رقشغدم)ةجوفناةريزجلهانأىلإىسيردألاراشادقوءايقيرفأىقرش

هريغنعزيمتيناكىذلاىنامعلازوملاهنمو.عاونألاددعتملازوملانممهشيعرثكأ

تناكهنمةدحاولاةرمثلانإىتحءهنزولقثهمجحربكوهتوالحةدشوهمعطبيطب

.ةرشعىتنثانزت
ىفعرزيناكوةزاتمملاهتافصلًارظن«رهوجلادىأ(ىراورملا)زوملاكلذك

ةفلتخمعاونأوسوئفلاورجانخلاوةشمقألاودوقعلاىلإةفاضإلاباذه.«تاهلق»

.'لباوتلاوجاجزلانم

نمنيلسروبلاىناوألاوريرحلامهلنودروينامعنمةيضابإلاراجتلاناكامك

لكألانوبحيةقرافألاوبرعلاءاينغأناكثيحءنيصلادالبنموءويالملاليبخرأ

.برعلادالبو,سرافنمجاجزلانمةعونصملاىناوألامهلنويلجياوناكامك.اهيف

.۱۳۲صخيراوتلاةلسلس.ىفاريسلانسحلاديزوبأ(۱)
و۲۸۸-۲۹۱صاجقباسلاردصملا.هطوطبنبا(۲)

.٢۳صقاتشملاةهزن,ىسيردالارظنا

Marsh & Kingsnorth, p.p. 8, 9, 10 (۳)

 

 



)۲۱۱(عبارلالصفلا

نودروياوناككلذكو.دنهلادالبنمنطقلانمةعونصملاةنولملاةشمقألاو.ايروسو

.()نينطاوملاةقادصبسكلجأنمحمقلامهل

نامعنيبةيراجتلاةيجراخلاتاقالعلاريوطتىفلماعمهأنأحضاولاو

ةعومجمىفتلثمتىتلاةجاحلاهذهءرخآللامهنملكةجاحوهايقيرفاوةيضابإلا

ةيراجتلاتاقالعلاكلتتدادزااذكهوفرطلكاهنعىنغتسيالىتلاعئاضبلانم

.ةيضابإلاىديأىلعةوقوةفاثكوًاقمع

ةنسطقسمءثارتلاةرازو)١.ىبيلصلاىلعدمحم:قيقحتءةولكرابخأىفةولسلا.لوهجم(١)

.٢۲صقباسلاعجرملا.نايجرظنا

 



)۲۱۲(عبارلالصفلا

:ةيسايسلاتاقالعلا-

رخآءزجینمرثکأًايسايسايقيرفأقرشبماعلكشبنامعةيضابإطبترا

صرحلادشأةصيرحنامعىف«ةيضابإلاروهظلاةمامإ»تناكو.ةيبرعلاةريزجلانم

ةياهنلاىفنامعةيضابإعفدىذلارمألاوهوءةيسابعلاةفالخلانعاهلالقتساىلع

ةيسابعلاةفالخلانعًادعبءازجألارثكأاهرابتعابايقيرفأقرشباهتالصقيثوتىلإ

ابرهنوتأيمهلةوخأببحرتاهيفةريبكةينامعةيلاجدجاوترابتعابوءةيحاننم
.ىرخأةيحاننمدادغبىفةيزكرملاةطلسلانم

لماوعلانمديدعلالمحيناكهسفنىقيرفإلاىقرشلالحاسلانإمث

كلتىفدجويملذإءهعمقيثولاىسايسلاطابترالاىلععجشتىتلاةيسايسلا
ةقرفتملالئابقلاوةعساشلاىضارألاكلتىلعاهذوفنضرفتنأنكيةلودىأةرتفلا

دحىلإقطانملاكلتىلعةرطيسلاىفاولصينأةيضاباللونيينامعللتحمسىتلا
.مهلةعباتتارامإةماقأ

ةفالخلاىففورظلةيقيرفألاةينامعلاةيضابالاتاقالعلاتروطتاذكهو

ماحتلالاىلعتعجًشايقيرفأىففورظلوأاهسفننامعىففورظلوأةيسابعلا

.نييرجهلاعبارلاوثلاثلانينرقلاىفةصاخبوءايقيرفأونامعةيضابإنيبىسايسلا

ذنمفقيملىذلاعارصلاببسبتناكفةيسابعلاةلودلاىفىتلافورظلاامأ

دتشاو.ةيضابإلامهنيبنموجراوخلانيبومهنيبمثنييومألانيبفالخلا
ةعيشنمنييسايسلامهموصخونييسابعلانيبةيسابعلاةلودلاىفعارصلااذه

.جراوخو

ىنبمکحةضهانملودوتاروثتماقو.ةديدعقرفو.ءتاعامجترهظو



)۲۱۳(عبارلالصفلا

مايقلثمو٠ماعقارعلاىيونجىفجنزلاةروثلثم.سابعلا

نمريثكلارارفىلإىدؤتنأدبالناكتاعارصلاوتاروطتلاهذهلك

ةلودلاةرطيسنعةديعبفارطأىلإنيدهطضملاوأ.نيموزهملاراوثلاو.موصخلا

ةيمالسإلاةلودلاعمفلتخينملكعفدامءايقيرفأقرشلحاسلثمةيمالسإلا

.مهلةيسنلابىناثلاعافدلاطخوهلحاسلااذهاوربتعينأنامعةمئألثم

.اهلًايجيتارتساًاقمعتاذلابنامعةيضابأهتربتعاو

ىلعةيسابعلاةقالخلانعمهلالقتسالجأنممهعارصىفنامعةيضابإبأدو
عقوملاةعيبطلمأةيفارغجلادالبلاةعيبطلءاوسايقيرفأىقرشلحاسىلإةرجهلا
ةلواحمىألةمئادضفرةلاحىفمهلعجومهلويموناكسلاعابطىفرثأىذلا

ىفثدحاملثمةفلتخمةينامعةيلحمىوقلناكولوىتحىسايسلاعوضخلل

تالتكتلانيبواهنيبوأةينامعلالئابقلاضعبوةيضابالاةمامالانيبعارصلاتارتف

ىلوتىفةعماطلاوأةماماللةضراعملاةيسايسلافادهألاتاذةيلبقلافالحألاو

تلصلامامإلانيبرادىذلاعارصلاىفثدحاموحنىلعكلذو.ناطلسلاومكحلا

دعبدالبلاماسقنامث٠هموصخنيبو٠(م۸۵۱-۸۸۱/ه۲۳۷-۲۷۳)كلامنبا

عارصلامايقودعبةيرازنىلإمث٠'ةيناوزنوةيقاتسرىلإهتلاقإ

.ةلاسرلانمىناثلالصفلاىفقبسامرظنا(۱)

۔۲۸۷ء٢٦۲۸صقباسلاعجرملامساقايركزلامج(۲)



)٢٤۲۱(عبارلالصفلا

ماكحابدجنتسيناكاهضعبنأةجردلةينامعلالئابقلانيبماسقنالاىشفتو

ىسابعلاةفيلخلالبقنمنيرحبلامكاحروننبدمحملثمنامعلنيرواجلملا

ءم۹۲۹/ه۳۱۷ماعیفةطمارقلاكو..AS/AYAماعىفكلذو.ءدضتعللا

Aینو

تعفددقنامعةيضابإنيبةيرطضملالاوحألاهذهنإفرمأنمنكيامهمو

:نامعنمةرجهلاىلإةملاسملاوءودهلانعنيثحابلاوأهلكعضولاىلعنيمقانلا

رجاهنممهموءىمادلاعارصلااذهنعًاديعبءاسحإلاةقطنمىلإرجاهنممهنمف

.'ايقيرفایقرشىلإ

ىقرشلحاشىلإاورجاهدقةينامعلاتالئاعلاوخياشملانإفديكأتلابو

.نميلاىلإمهضعبورابجنزىلإنيينامعلاضعببرهامك.ايقيرفأ

كلتنألًابيطًالابقتساايقيرفأىقرشلحاسىلإنورجاهملاءالؤهدجوو
عنمعيطتستةريبكهةيسايستادحودوحوبمعنملةيقيرفألاةراقلانمةقطنملا

.مهقيرطىفةبقعفقتوألوخدلانمنيرجاهملا

ةريغصیرقیفلحاسلاىلعشيعتلئابقوهكانهًادوجومناکاملکو

ًارظنكلذونامعةيضابإنمنيرجاهملابتبحروءةمسنفلأنعاهناكسددعديزيال

.نيرجاهملاءالرهءارونمةمجدئاوفنملئابقلاهذههيلعلصحتتناكام

وء۳۳ص٠٠جقباسلاردصملا.ىربطلا(١)

.٢۲۷۵ص٤جقباسلاردصملا.يدوعسلملا

.01۸و٥٠٥صء۸جقباسلاردصملا.ريثألانبا(۲)

وء٢٢۲۵ص٠۱ج:نايعألاةفحت.ىلاسلانيدلارون

.١٠صقباسلاعجرملا.زليامرظنا



عبارلالصفلا

نمزذنمةقطنملابةلماكةفرعمىلعمهقالسأونورجاهملاءالؤهناكدقو
ًاضيأةفرعمىلعاوناكامك٠'ا)امهنيبةمئاقتناكىتلاتاقالعللةجيتنديعب

ىلعوءةيملاعلاقاوسألاىفةبولطمتناكليصاحموعلسنماهيفاموءاهتاريخب
ءاهيلإءوجللامهنكميةيبرعتانطوتسموأةمئادةيرابجتزكارمكانهنأبةفرعم

عمجتملااذهعمفيكتلااوعيطتسيىتحومهلاوحأنسحتتىتحاهيفةماقالاو

.ديدجلا

ةيضابالانامعنبةيسايسلاتاقالعلاقيثوت4تدأبابسألاهذهلک

ةريبكندمىلإةمئادلاةيراجتلازكارملااولوحنأدعب.")كانهمهلةديدعتارامإ

ىأدضاهنععافدلالهسيلىقيرفالالحاسلابرقةرشتنملارزجلاىفةصاخبواهونب

.ةراقلانموزغ

ىهايقيرفأىقرشلحاسىلعتسسأىتلاةينامعلاىلوأتناكو

/ھ۲۹۱یماعنيبنامعنعةفثكملاةرجهلاتاجومىربكتناكو.«ومال»ةرامإ

جونزلانمهوعمسامببسبو.مهلةطمارقلاداهطضابيسيم١٠٠/4۱۳م۳

نمةديدجلاضرألاىفدجويناكامعةطمارقلاشيجباوناكنيذلادوسلادونجلاوأ

.رامثوتاريخ

١۸١صقياسلاعجرملا.ةريقتلادمحم(١)

و۸۵٠ص:جيلخلا.زليام(۲)
Rensch, op. cit. p. 73

.۲۷۷۲۷۸صقباسلاعجرملا.نوسديفاد(۳)



)۹٢۲۱(عبارلالصفلا

ءاسحالااوكرتنيذلانيرخألانيرجاهملاونيبراحملابةئيلمةمخضنفسثالثیف

لحاسلااذهاولتحاو.لاموصلابردانبلحاسىلعةليوطةيرحبةلحردعباولزنو

كلتیفیبرع-یبرععارصثدحوء«ةبم»ىتحمهذوفناودموءريصقتقولالخ

.هيفةبلغلاتناكقطانملاهذهىفةيديزلاةعيشلاعمقطانلا

ماع«ردانب»لحاسىلع«ثرحلا»اهانبةيبرعةنيدملوأويشيدقمتناكدقو

ءةكرمةنيدمو۹۷/۵٠ماعةواربندمكلذكاونيوم۵٥۷/۵٠

.یزوعأوءادناموءةنوذبواجنلاوءةواكرقو

دقو.۳٩رادةریزجو.خيشردنکو.بيلجندممهدهعیفترهظامک

.ىطسولاروصعلالاوطاهمكحىفاورمتساةنطلسوأمهلةلوداهيفاوسس

ةنيدمىلإىلعنبنسحةدايقبنورجاهملانويزاريشلالصوامدنعو

ملو.اهيفاولزنينأاوعيطتسيملءاهئانبنمًاماعنيعبسبكلذدعبويشيدقم
لهأنألكلذاولعفيملو٠ىلإابونجاوهجتافاهومطحينأاوعيطتسي

ةوقلانمتناكويشيدقمنأللب.بهذملاىفمهنعنوفلتخياوناكويشيدقم

مهدعبىتأنمىلعوددجلانيدفاولاءالؤهىلعلانملاةبعصاهلعجاممنيصحتلاو

ماعةولكىفنييزاريشلااولبقتسانيذلامهنيينامعلاسفننأليلدب٠نم

Rensch, op. cit., p. 90 (\)

.ھ٦۲۹ماعیفویشیدقمءانبلعجيوء٢٦۳٤ص۲جةيمالسإلاةراضحلا.زتممدا(۲)

.۳۹۸صقباسلاعجرملا.دومحمنسح(۳)

روصعلاىفةشبحلاىراصتو.عيبرلاىملسمنيبةيسايسلاتاقالعلا.ميلحلادبعدمحمبجر(٤)

صء١۱۹۸ةنس:ةيبرعلاةضهنلاو.ىطسولا

ء٦قباسلاعجرملا.ىبلشدمحأ(۵)



)۲۱۷(عبارلالصفلا

نيملسملاضعبىزاريشلاىلعنبنيسحلانبىلعدجوامنيحم۵٥

عمًاملسمًالجروءًادحاوًادجسماودجووءةولكىفةيلخادلاقطانملاىفنيينامعلا

.'ىقيرفألاةريزجلاكلمنيبوددجلانيمداقلانيبةمجرتلاةمهبماق.هتلئاع

نبدمحمماقلب.ىدملالوطىلعنييزاريشللةولكاوكرتيملنيينامعلانأالإ
ءاجهعابتأنمشيجزيهجتبءارثلاعساولاىنامعلارجاتلاىنامعلاىرذنملانيسحلا

.رابجنزىلإائجالرارقلاىلعناميلسنبنسحاهناطلساومغرأوءًاركنتمةولك
ةبحاص«نيلدناماتاوم»ةليبقةدعاسمبءةولكلًامكاحىرذنملانيسحلانبدمحمماقأو

.'تقولاكلذىفقيبمزومةلود

مكحلامظنىفرهظف.نامعةيضابإعماهتاقالعبايقيرفأًاضيأترثأتدقو
ءارزولانمىروشلالهأو.خياشملاومامإلاكانهناكفىضابإلابهذملاملاعماهيف

.ءاهقفلاو

نممهريغوىبرعلاجيلخلاةيضايإنيبةيجراخلاتاقالعلاتماقأاذكهو

اهيفةرئادلازكرم.لاصتالاةيوقةكبشىمالسإلاملاعلاىفنيرشتنملاةيضابإلا

.ىضابإلابهذاءانبأنماهرابتواهئاهقفواهتمئأبنامع

.۲۹ص.ةولكرابخأىفةولسلا:لوهجم(١)

و٢٦۳صةيرحبلااهداجمأىفنامع.رماعمعتملاديع(۲)

و١۳صةولكرابخأىفةولسلا.لوهجم

 



 

    



)۲۱۹(ةماخلا

ةمباخلا

ثلاثلانينرقلانابإىبرعلاجيلخاىفمهمرودةيضابإلاةقرفلناكدقل

لقحىفنيثحابلالبقنمركذتةيانعبظحيملرودلااذهو.نييرجهلاعبارلاو

رودلانعماثللاةطامإةمهبعلطضينأثحابلاىأرف.ىمالسإلاخيراتلا

ىتلانامعةقطنمىفىوقدوجواهللازيالهنأاميسالو.ةقرفلاهذهللاعفلا

ةيضابإبقلعتتىتلاىحاونلانمديدعلاكانهنأامكءةيضابالاركفتنضتحا

اذهمسح ةيفاكةساردبظعتملوًامئاقاهلوحلدجالازيال.ىبرعلاجيلخلا

ًاثادحأنييرجهلاعبارلاوثلاثلانينرقلالالخةيضابإلاةكرحتدهشدقو

جيلخاناكشنيبحضاوىوضعطابترادوجواهتيمهأنمدازتاروطتو
ىبرعلاجيلخلاناكسنيبةلصلارصاوأهيفتمعدتةيضابإلاوىبرعلا

.ةيضابألاو

ةساردلاىتأتنأثحابلاىأردقف.ناكمبةيمهألانمعوضوماناكالو

.هيفةسيئرلااياضقلاتجاع٠لوصفةعبرأىف

ءاصقتسالاوةساردلابولسأهبحاصجهتنينأثحبلاةعيبطتضتقاو

.هرداصمراهظتساو۰عوضوماتايئزجلكلةنراقملاوليلحتلاعم

جيلخلاةقطنمىفىضابإلابهذماراشتنالماوعلوألالصفلالوانت

ةلودللةبسنلابهتيمهأوىبرعلاجيلخاةيفارغجنعثيدحلااذهبلطتوىبرعلا
ىوحامكةيركفلاوةيعامتجالاوةيداصتقالاوةيسايسلاىحاونلانمةيمالسالا



ةمتاخلا
(۲۲۰(

.كاذنأىبرعلاجيلخلاةرضاح.ةرصبلاىفةيضابإلاةقرفةأشننعةذبنلصفلا

ىلإاهنمقلطنامث٠ةيواعموىلععارصدعب؛ىضابإلاركفلادهمناكثيح

ءىدابمعمهلهأبواجتثيحىبرعلاجيلخاةصاخبو,ىمالسإلاملاعلافارطأ

.ىضابإلاركفلا

ىسايسلانايكلاتامدقمىلإثحابلاضرعتىناثلالصفلاىفو

نمىبرعلاجيلخلاىفةيضابإلاةدايقلاقتناوىبرعلاجيلخاىفةيضابإلل

.كانه«ةيضابإلاروهظلاةمامإ»تماقثيحنامعىلإةرصبلا

دعباهلالحمضاو.نامعىف«روهظلاةمامإ»راهدزالثحابلاضرعمث

.ىضابإلامكحلاةمزا

ىبرعلاجيلخلالهأةايحىفةيضابإلارثأحضويلثلاثلالصفلاءاجو

ركفلابئاوجزاربإمتثيح.ةيداصتقالاوةيعامتجالاوةيفافثلاوةيركفلا

لصفلازربأامك.ىمالسإلاجهنلابمهمازتلإىلعلدتىتلا.ةلدتعملاىضابإلا

كولسلااذه.ىبرعلاجيلخاىلاهأىلعهريثأتوىوسلاكولسلا

هقفلابىبرعلاجيلخالهأرثأتىلإةفاضإ.ةيمالسإلاميقللًاقفوءاجىذلا

.ىضاباالا

ةيجراخلاتاقالعلالوانتىذلاريخأالالصفلايةلاسرلاتمتتخامثنمو

رصمو.؛نيصلاوايساقرشوءةيسابعلاةلودلاعمىبرعلاجيلخاةيضابإل

ةيسايستاقالعنيبتاقالعلاهذهتعونتدقوءايقيرفأقرشولامشو

مهمارودلاحيضوتىلإةفاضاإلاب.ةيعامتجاو٠ةيركفوةيفاقثوةيداصتقاو



)۱٢۲۲(ةمتاخلا

.اهيلإاولترأىتلانادلبلا

ىتلابناوجانمًاريثكزربينأةساردلالالخنمثحابللىنستايرو

ىفةرثانتمتارذشالإ-ثحبلااذهلبق-نكتملىتلاوضومغلااهباش

.ةيضاباللتضرعىتلاخيراتلاوةديقعلابتكايانث

ةيسايسلاىحاونلاضعبىلعءوضلانمًاديزمثحبلاىقلأامك

ىبرعلاجيلخاةقطنمىفمهرودو.بهذمااذهباحصألةيركفلاوةيعامتجالاو

رشتىف-ثحبلالالخنمًايلجانلرهظىذلا-رودلاكلذنعًالضف

.ةيبرعلاةفللاومالسإلا

:ىليامثحبلااهيلإلصوتىلاجانامهاو

نويضابإلالبقوىرجهلاثلاثلانرقلاىفعاشةيضابإلاحلطصمنأ-١
.«ةارشلا»و«نيملسملاةعامج»و.«ةماقتسالالهأ»مسإمهسفنأ

ريخألاعيرلاىفلقتناىبرعلاجيلخاىفةيضابإلاةوعدلازكرمنأ-۲

ىلعتحبصأىتلانامعىلإةرصبلانمىرجهلاىناثلانرقلانم
ةدايقوةيضابإلاةوعدلازكرمةرجهللعبارلاوثلاثلانينرقلادادتما

.اهئاول

نامعىلإاهلاقتناعمتلخدىبرعلاجيلخلاىفةيضابإلاةوعدلانأ

ةمامإ»رودىلإتلقتنا,نييرجهلاعبارلاوثلاثلانينرقلاىف

ةيضابإلاداورهيلإىعسيناكىذلاىمسألافدهلاوهو.«روهظلا



.روهظلارودىلإنامتكلارودنممهتوعدلقنتنأوهومهتوعدنم

دقىبرعلاجيلخلاىف«روهظلاةمامإ»رقماهرابتعابنامعنأ-٤

ىضابإلانايكللىفاقثلاوىسايسلاءانبلاىفةيوازلارجحتحبصأ

ثيحىبرعلاجيلخاجراخاهراشتناوةيضابإلاةوعدللًازكرمكلذكو

هذهتراسءايسأقرشوايقيرفألامشوقرشورصمىفءاوس

عمنزاوتمطخىفنييرجهلاعبارلاوثلاثلانيينرقلاىفتاقالعلا

.نامعیفةيضابالا«روهظلاةمامإ»طاشن

ةساردىفقمعتلاةيمهأىلانيسرادلاراظنأتفلينأثحابلابردجيف

.بهذمااذهباحصأاهبدرفنيىتلاتايكولسلاوتاداعلاضعب.ًامئاق

ءاقبءاروتناكىتلاةيقيقحابابسألاىلعفرعتلاةرورضنعًالضف

نممغرلاىلع٠ىبرعلاجيلخلاةقطنمىف-مويلاىلإ-بهذلااذه

.اهلخدىتلانادلبلاضعبىفهلالحمضا

ىففينحلاىمالسالانيدلارشنىفةيضابألاراجترودنإفًاريخأو

.حيضوتلانمريثكللجاتحيايقيرفأوایسایتراق

هيلإىعسأتنكامىلإتقفودقنوكأةساردلاهذهلالخنمىتلعلو

.ةيضرمجئاتنىلإلصوتلاواذهب

.ريصنلامعنوقفومامعنهللاو
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نامعىفةيضابإلاروهظلاةمامإ›ةمئابلودج

)م١۱۰۱-٢٤۷۹/ھ٥.٤-۱۷۷)نيبام

MM

سايعلاىنبةلودءافلخنامعىك«روهظلاةمامإ»ةمئأ

«روفظلاةمامعال»نورصاعملاھه100ىلا۷

ةارشلاةمثأ:وأ

)ےه۱۷۷-۲۸۰)

ديشرلانوراهنافعیبانبدمحم

(ھ۱۹۳-۰۱۷)(ھ۱۷۷-۱۷۹)

(ھ۷۹-۱۹۲)

(ھ۱۹۸-۱۹۳)نیمألايدمحيلاىجحفلاهللادبعنبناسغ

(ھه۲۱۸-۱۹۸)نومأملا)ھ۱۹۲-۲۰۸(

مصتعملاىدزألاديمحنبكلملادبع

(ھ۲۲۷-۲۱۸)(ھ٢۲۲-۲۰۸)

قئاولاىدمحيلاىجحفلارفيجنبانهما

(ھ٢۲۳-۲۲۷)(ھ٢۲-۲۳۷)       



(۱)مقرحلم

نامعىك«رهفظلاةمامإ»ةمثئأ

ھه200ىلا۷

ىصورخلاكلامنبتلصلا

)ھه۲۳۷-۲۷۳)

ىدمحيلارظنلانبدشار

)ھ۲۷۳-۲۷۷)

یصورخلاميمتنبنازع
)ھ۲۷۷-۲۸۰)

نوفعضتسملاةمئالا:ايناث
)ه۳۲۰-۸۱

(ھ٢٤۲۸ًابيرقت)

ىصورخلامساقلانبتلصلا

(همکحةرتفددحتمل)

ىدمحيلاىكلاملاربزهلانبنارغ

(همکحةرتفددحتمل)     

سابعلایابةلودءاقلخ

«ةمامال»نورصاعملا

(ھ۷٢٤۲-۲۳۲)هللاىلعلکوتملا

هللابرصنتسللا

(ھ۲-۸٢۲۵۲)هللابنيعتسللا

زتعلا

یدهلا

(ھ۲۵-٦٢۲۷۹)هللاىلعدمتعلا

هللايدضتعملا

(ھ٢۲۷-۲۸۹)

هللابدضتعملا

(ھ٢۲۷-۲۸۹)

  



  

 

niy ha

سابعلاىنبلودءافلخنامعىك«روههظلاةماما»َهمئأ

«ةمامال»نورحاعملاھه0-2ىلإ۷

دمحمنبهللادبع

(یطمرقلاديعسىب)

(ةيناثلاةرملل)مساقلانبتلصلا

)(ھ۲۷)

(ھ۷)

(ھ٢۲۹-۲۹)(ھ۲۹۲)

ردتقملافرطمنبدمحمنبرمع

(ھ۳۲۰-٢۲۹)(ھ۳۰۰)

یدنکلادیزینبدمحم

(همکحةرتفددحتمل)

ىرحبلاالملانبمكحلا

(همکحةرتفددحتمل)       



)۲۲۷((۱)مقرقحلم

سابعلاىنبةلودءافلخنامعىك«روشهظلاةماما»ةمثأ

«روفظلاةمامإل»نورحاعملاهه0-2ىلا۷

عافدلاهمئ):اًنلاث

(ےه۳۲۰-4۵)

(ھه۳۲۲-۳۲۰)هللابرهاقلاهللادبعنبدیعس

(ھ۳۲۹-۳۲۲)هللابیضارلا)ھ۳۲-۳۲۸)

(ھ۳۳۳-٢۳۲)هللیقتلاديلولانبدشار

(ھ٢۳۳-۳۳۳)هللابیفکتسللا)ھه٢٢۳-۳۲۸)

(ھه۳٣۳-٢۳۳)هللعيطلا

(ھ۳۸۱-۳٣٦۳)هللمئاطلاناذاشنبليلخلا

(ھه٢۲٤-۳۸۱)هللابرداقلا(ھه٥.٤)

      



(۱)مقرقحلم
)۲۲۸(

(۱)مقرقحلملايفدرواميلعتاظحجالم

داوراهمسقامكماسقأةثالثىلإنامعىف«روهظلاةمامإ»ةمئأميسقتمت-١

.ةيضابالا

.ه١۳٠ةنسنويسابعلااهيلعىضقىتلانامعىفىلوألا

مامإلاةعيابمىتحو٠(م۷۵۳/ھ١۳١)ةنسنمنامعىفةمامالاتعطقنا-۳

ىتلانامعىفةيضابإلاروهظلاةمامإلةيناثلاةلحرملاادبتل٠نافعىبأنبدمحم

.(م۸۹۳/ھ۲۸۰)ةنسنويسابعلااهيلعىضقنأىلإترمتسا

ء۳۲۰٣هنسىتح«نيفعضتسلاةمئألا»ذوفنلنامعتعضخه۲۸۰ةنسدعب٤

سانلالذخثیح.ه٢ىلاترمتساىتلا«عافدلاةمئأ»ةلحرمتأدبثيح

دعب-نامعتشاعمث.ىسابعلاشيجلانمةمزهبينمىذلاديلولانبدشارمامإلا

ةيسابعلاةفالخلالامعنامعمكحىلعاهيفبوانتًاماعنيتسوةسمخةدم-كلذ

ريثألانبالخيراتلاىفلماكلا:رظنا)ةطمارقلالثمنييلحملامهعئانصضعيو

.(اهدعباموھ۳٦۳هنستداوح

اهنادلبضعبمهعبتامنإو.اهرسأبنامعمهلعضختملنيفعضتسلماةمئألانأظحالي٥

هجوىلعمهمكحتارتففرعتمل«نيفعضتسللاةمئألا»ءالوهضعبنأامك

.ديدحتلا



 
 

ىدورخلاكلامنبتلحلامامإلادهكد

(SAA

ريرحشللسرلاشيجلاةداشىل

ةينامعلاىرطقسةريزجصيلختو
‹ةيزافلاةشيعلاتاوقنم

o 
 

 



)۲۳۰((۲)مقرقحلم

نأدهشأىنإ.ميحرلانمحرلاهللامسب:كلامنبتلصلامامإلالوقياماذه
ىلعلا.دحألادحاولاهدنعئيشلكديلاقمو.هلكيرشالهدحوهللاىلإهلإال

٠دارهرمألالو.داصهردقلالو.دعهكلملالو.دحهتمظعلسيلىذلا,دجلا

٠اندفالعو.قتفلاقترو٠قحلارصنو٠قلخلارطفبدرفت,داضمالوريظنهلالو

یدهو4لاوزعأو٠.یضقوردقو4یصحأوملعأو.یأروعمسو.یأنفاندو

ليلذهدنعرابجلكو.ليلدلاىداهلاوهف.لدأومهفأو٠لقأورثآو٠لضأو
٠ليبولاباذعلابهاصعنملىزاجملاو٠.ليضفتلابداوجلاوهو٠ليلقهدنعريشكو
هبماقأو٠لوقعلاهللاهفرعف.هلضفوهلزنأابهلسرأ.هللانيمأًادمحمنأدهشأو

بزحهبعفدو٠نايإلاعئارشهبعرشو.ناثوألاهبرتبتو٠لوهجلاىلعةجحلا
ىلإهلهأورفكلاهبراحف.ديرمدتعملكو.دينعرابجلكهبىمقأو.ناطيشلا
.مههاوفأبهللاروناًرفطينأاودارأو.نوهراكمهوهللارمأرهظو.ديرطتوديرشت

٠بلاغلاهئاضقىلعهللدمحلاف٠نوكرشملاهركولوهرونمتينأالإهللاىبأيو

هجولهجولكو.ءانثلاودمحلانمهلهأوهامكبجاولاهقحو٠.بصاولاهنيدو

٠باقعلاديدشبوتلالباقو٠بنذلارفاغهللاىوقتبىسفنومكيصوأو٠ىنعي
باتنملبونذلارفغيهنإفاوبوتهيلإف.ريصملاهيلإوهالإهلإال٠لوطلاىذ

.یدتهامثاحلاصلمعونماو

٠نورصنتالمثباذعلامكيتأينألبقنمهلاوملسأومكبرىلإاوبينأو»
المتنأوةتغبباذعلامكيتأينألبقنممكبرنممكيلإلزنأامنسحأاوعبتاو
نلتنکناوهللابنجیفتطرفامىلعیترسحایسفنلوقتنأ.نورعشت
باذعلاىرتنيحلوقتوأ.نيقتملانمتنكلىنادههللانأوللوقتوأ.نيرساخلا

تبذكفىتايأكتءاجدقىلبىلاعتهللالاق-نينسحملانمنوكأفةركىلنأول
هللاىلعاوبذكنيذلاىرتةمايقلامويو٠نيرفاکلانمتنکوتربکتساواهب

 



)۲۳۱((۲)مقرقحلم

اوقتانيذلاهللاىجنيو.نيربكتمللیوشممنهجیفسيلأةدوسممهشهوجو

.€نونزحيمهالوءوسلامهسميالباذعلانممهتزافم

ةرهاطلابهللاءاقللاوزهجتوبويعلااهباووادوبويغلاىفهللاىوقتاومزلاف

.بوتيذإحصنيمث؛بوحينملرفغيهللانإفبويعلانم

ىنإلاقتومامهدحأرضحاذإىتحتائيسلانولمعينيذللةبوتلاتسيلو>

.€اميلأاباذعمهلاندتعأكئلوأرافكمهونوتومينيذلاالونآلاتبت

٠ىضريهبمكنعابىقباميفاوحلصأو.ىضمامءيسنمهللاىلإاوبوتف

٠.تاهبشلانعاوفقو.مکريغايندبالومکایندبمکنیداوعيبتالو4مکنیداونوصو

اوظفحاو.ةنايخلاةعقاومنعمكراصبأاوضغو.تاوهشلامراحمنعاومرحأو

مهضارعأومهلإومأوسانلاءامدنعمكتنسلأومكيديأاوفکو.مارحلانممكجورف

.ءوسلاةعامجو.رمخلابراشمومارحلالكأو.روزلالوقاوبنتجاو٠قحلاريغب
.اهلهأىلإتانامألااودأو.ودعلاةنهادمو

هبمكاصومكلذاوفوأهللادهعيو٠ىيرقاذناكولواولدعافتلقاذإو»

.4نوركذتمكلعل

٠اهمايقبةالصلااوميقأو.اوفلختالفمتدعواذِإو٠اوبذكتالفمتثدحاذإو

نإفهللاهيفعوشخلاو.اهحيبستواهريبكتواهتايحتواهدوجسواهعوكرواهتءارقو

:لاقفنينمؤملاحدمهللا

وغللانعمهنيذلاو.نوعشاخمهتالصىفمهنيذلا.نوتمؤملاحلفأدق

ىلعالإ٠.نوظفاحمهجورفلمهنيذلاو.نولعافةاكزللمهنيذلاو.نوضرعم

مهكئلوأفكلذءاروىفتبانمف٠نيمولمريغمهنإفمهنايأتكلماموأمهجاوزأ
نوظفاحيمهتاولصىلعمهنيذلاوءنوعارمهدهعومهتانامألمهنيذلاو.نوداعلا

 



)۲۳۲((۲)مقرقحلم

.€نودلاخاهيفمهسودرفلانوثرينيذلا٠نوثراولامهكئلوأ

ئيشىفمكسفنألاوصخرتالو.هللانمءاجاماولبقأو.هللانعاومهفاف

٠اليخالوالبعهيصاعمنمائيشاوتيبتالو.السكالوالخدةبجاولاهتعاطنم

.مكلذخينأكلذدنعفاخأف,اليموابصعتهداحىلإاونكرتالو

هدعبنممكرصنيىذلااذنمفمكلذخينأومكلبلاغالفهللامكرصنينإ»

٠.€نوتمؤملالكوتيلفهللاىلعو

٠.ىرطقسعيمجىلع-ةعفادملاوةارشلارشعمايمكيلعتيلوىنأاوملعاو
ةحلاصملاو.ةيزجلاو.ةاكزلاضبقو.ةالصلاىلعوبرحلالهأواهنمملسلالهأ

ىفنيكرشملانممكيراحنموأ.ىراصتلانمثكنلالهألةبراحلاوةلاسلملاو
فاصتإو٠لطابلاعنموقحلاءاطعإو٠ىهنلاورمألاىلع٠مكرقتسمىفوأمكرفس

نمهبيصنقحىذلكءاطعإو٠اهعضاومىفرومألاعضوو.ملاظلانممولظملا
جيوزتو.اهلهأىلعتاقدصلاثلثمسقو.مهديعبوسانلابيرقنم.لدعلا

اؤفكاهلناكاذإ.هبنيضرنمبنهعضاومىفءايلوأنهلحصيالىتلاءاسنلا
ةماقإو.مهاردةعبرأنملقأقادصلانوكيالو٠قادصلانمهباوضرتامىلع

ضرفو٠مهلاومأىفءالكوالومهلءايصوأالنيذلابايغألاوىماتيللءالكولا

-فورعملاولدعلابنهجاوزأىلعتاقفنلاءاسنللو.مهلاومأىفىماتيللضئارفلا

.هللاةعاطىفمهلاوعيطأومهلاوعمساف٠لالمشنبديعسو٠ةريشعنبدمحم

٠رحبوأربیفنیقرفتموأنيعمتجمهئادعأةدهاجمو٠قحنمهيلإمكاعداميفو

.مكيولققحلاىلعاولأتو.مكتياعرنسحتو.مكتاينقدصتلو

٠ء€نيرباصلاعمهللانإاوربصاومكحيربهذتواولشفتفاوعزانتالو»

باذعمهلكثئلوأوتانيبلامهءاجامدعبنماوفلتخاواوقرفتنيذلاكاونوكتالو)



)۲۳۳((۲)مقرقحلم

متحبصأفمكبولقنيبفلأفءادعأمتنكذإمكيلعهللاةمعناوركذاوج4٠ميظع

مكلهللانيبيكلذكاهنممكذقنأفرانلانمةرفحافشىلعمتنكواناوخإهتمعنب

.€نودتهتمكلعلهتايآ

الو٠.قحلاىلعامهورصناوامهوفنكتو٠امهورزاوو٠مكييلولاوحصناف

اميفاوحصانتو.امهتوعدنعاًرطبتالواوفلختالوامهوبيجأو.امهولذخت

الو٠اوبذاكتالو.اونزحتالو٠اوبضغتالو٠اوضغابتالو.اوشاغتالو.مكنيب

یفاونعاطتالو.اونغاضتالو.اوركامتالو.اودیاکتالو.اودساحتالو.اوبلاكت

ىلصهللالوسرنعانغلبهنإف٠اوداضتالو.باسنألاىفاورخافتالو.باسحألا

مهوهركاميالوهراشيالوهراضيالملسملاوخأملسملا»:لاقهنأملسوهيلعهللا
رئارسلاوةداهشلاىفضعبلمكضعببيغنوكتو٠«اضعبهضعبدشيناينبلاك

ةدحاوةوادعوةدحاوةيالوو.ةدحاوةملكىلع.ةدحاوسفنمهنأكءةينالعلاك

اطسوةمأمكانلعجكلذكو»هيبنللوقيهللانأو.ةدحاوةتيموةدحاوةايحو

ةمأريخمتنك:لاقو4اديهشمكيلعلوسرلانوكيوسانلاىلعءادهشاونوكتل

لهأنمآولوهللابنونمأتوركنملانعنوهنتوفورعملابنورمأتسانللتجرخأ

نإوىذأالإمكورضينل٠نوقسافلامهرثكأونونمّؤملامهنممهلاريخناكلىرقلا

€نورصتيالمثرابدألامكولويمكلتاقي

هللاليدينأوجرنو٠مهدوهعاوضقنواوغطوىراصنلاءالؤهىغبدقو

.مهنكاسملدعلاببرخيو.مهنصاحممدهينألهتبنوبغرنهللاىلإو.مهيلع
رکذاورٹکافمتلزنوأمترساذإف.بيرقعيمسانبرنإ.مهماعطومهلاومأمكمنغيو
€نوظفاحلهلانإوركذلاانلزننحنانإ :هللالاقوبولقلانئمطتهللاركذبنإفهللا

قبسنمف٠اضعبمهضعبقبسيالو٠اوقرفتيالنأنفسلاةنبابرىلعاودشو



)٢۲۳(۲)مقرقحلم

مهانعنإف.ضعبءاعدمهضعبعمسيثيح٠نوكيامردقبهباحصأىلعرصقيلف

اورظانتف٠ةريزجلاهللامكمدقأاذإف.هللاءاشنإاضعبمهضعبرزاووفيكتىنعم

مكدمصنوکالنأمتيأرنإف.لالضىلعهللامكعمجيلأاوجرأواورواشتو

.كانهنممهيلإمكلسرنوكيومهورصاحتف.ةثكانلاةيرقلانمابيرقمكلزنمو

مههجومكيلإلصيىتح.مهدعاوضقنيملنيذلادعلالهأىلإنولسرتو

.ةارشلاوةالولالزنيدوعثيحةيرقلاىفمكتلزنمنوكينأمتيأرنإف.مهؤاسؤرو

نن۽كلذبةربخلالهاةروشمدعبنم٠مكيارهيلععمتجاامكلذنماولعفاف

.دهعلاوملسلالهأىلإمتلسرأاذإف.مهتفرعملضفومهيأرةكربنوجرت
.مهلاومأومهيرارذومهمرحومهئامدومهسفنأىلعنونمأمهنأمكلسرعممهوملعاف

نيملسملانيبومهنيبموقيىذلاحلصلاىلعةيزجلاوةمذلاودهعلابمهلنوفاومكنأو

اوراتخاو٠.مكيلإمهتيزجراضحإبمهورمو.هلدبيالوكلذضقنيالو٠ىضماميف

ءالؤھىلإمهوهجوف.مهنمحالصلاىلاتبثينم٠مهرايخنمالاجرمهيلإ

نيلجرنوهجوتنمماولعجاو.مهيغببنيملسملاىلعنيثكانلا۱مهدهعلنيضقانلا

لهانمنيحلاصنينثاثعبمكنكميملنأف٠ةالصلالهأنممهبقئوينممنيحلاص

ىناسلنعمهوعدتف.دهعلااوضقننيذلاىلإاولصينإمهورمأتف.دحاوفةالصلا

هللاقوقحعم.ةاكزلاءاتيإوةالصلاماقإو٠مالسإلاىفلوخدلاىلإمكتنسلأو
ناكاموحيكلذومهلنيتلزنملالضفأىهفكلذاولبقنإف.هتيصعمنعءاهتنالاو
.هباتكنممكحملاىفلوقيهللانأل.مهثدحنم

لكمهلاودعقاومهورصحاومهوذخومهومتدجوثيحنيكرشملااولتقاف»

4٠ميحرروفغهللانإمهليبساولخفةاكزلااوتآوةالصلااوماقأواوباتنإف.دصرم

مهثكننمةعجرلاىلإمهوعدتلف٠هيفاولخديومالسإلاولبقينأاوهركنإو
ىلع.نيملسملانيبومهنيبناكىذلالوألادهعلاىفلوخدلاىلإمهثدحنمةبوتلاو
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نمهنيديوهللابملعلاىلوألهأنمنآرقلالهأمكحونآرقلابمكحلامهيلعومهلنأ
مهنمكلذاولبقتلفاوباتواوباجأنإف.نيملسملارمأمهيلإلزننممنامعلهأ
٠تاملسمءاسننمبرحلالهأنممهباحصأىديأومهيديأىفامكرتبمهورمأتلو

مهيلإاوملسيو٠برحلالهأءاسؤرمهعممدقيىتحمهدنعنممكلسرجوزتيالمث
مهباجأنمبمهتعجرىفالجأمكلسرلاولعجاونهوبسىتاللاتاملسملاءاسنلا

لطابلابمهوركامتالو٠مهوعداختالو.مهوملظتالنألجألاكلذىلإايابسلابو

دقوبرحلالهأنممهباجأنمبمكيلإاولصونإف.مايألاباهذىفىناوتلاو
.مهنمكلذاولبقافتاملسملاءاسنلاباوءاجومهثدحنماوباتواوملستسا

هتمرحكاهتناالو.همدكفسباملستسمانمأتمابئاتمكءاجونممدحألاوضرعتالو

اوعجريالأمهوظفحاو٠نينمآمكلثماونوكيلو.هلامةمينغالو.هتيرذىبسالو

اوقلينأمهباحصأنممهئارونمىلإاولسرينأمهورمأتومكيديأنمبرهىلإ

راضحإبمهئارونمىلإاوثعبينأمهورمأتو.مهيديأبءالؤهاوقلأامىلإمهيديأب
نيذلاءاجنإفمهيفنوديرتاباوملعيالو٠ةيضاملامهومتنمأدقنيذلاءالّؤهةيزج

لصونمةيزجاوذخو.مهنمكلذاولبقافمهيديأباوقلأوءالّؤهءاجامكمهءارونم

الفهثدحىلعهلزنمیفمیقیوهتیزجبثعبينأدارأودرتنمامأو.مهنممكيلإ

.نينمآمکرسآیفاونوکیلفمکدهعومكنامأىلإمهنمراصنمو.مهنمكلذاولبقت
ىلإمهولصوتىتحمهملظدارأنمممهوعنماو.مهبارشومهماعطىفمهيلإاونسحأو
:لوقيهللانإف.هللاءاشنأنيملسملاىلاو

هلوسروهللامرحامنومرحيالورخآلامويلابالوهللابنونمؤيالنيذلااولتاق

مهودينعةيزجلااوطعيىتحباتكلااوتوأنيذلانمقحلانيدنونيديالو

.4نورغاص

اوهركمهنأِبمكوربخأفمكلسرمكيلإعجرنإو.مهيلعليبسالفاهوطعأاذإف
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ءاطعإوةمذلاودهعلاىلإمهئدحو٠.مهثكننعةعجرلاو.مالسإلاىفلوخدلا

نوقثتنممةالصلالهأنمدحاولجروأ.ناتقثنالجرمكلسرىفناكو.ةيزجلا

مهتبراحمو.نيثكانلاءالؤهةيصانمكلذدنعمكللحدقف.هربخقدصىفهب

یبسو٠مهلاومأةمينغو٠تايبلاريغوتايبلابمهومتدجوثيحمهللتقلاودئاكماب

مهملسلاحیفادولومناکنمامأفمهشکنو٠مهضقنلاحىفاودلونيذلامهيرارذ
اوقتاو٠مهئاسنیبساضیأمكللحو.مهيفىبسالكئلوأفمهدهعاوضقنينألبق

ءطوالو٠هقوفامفعسشلانماريثكالواليلقاولحتستالف٠متمنغاميفهللا

اثيشكلذنماولغتالو٠طاخملاوطيخلانمو.مارحكلذنإفايابسلانمءاسنلا

دمحممكرمأهتيلونماهسمخظفحيفمئانغلاعابتىتح.رانورانشوراعكلذنإف

ماقمموقيامهنمیقابلافثدحامهدحأبثدحنإف.لالمشنبدیعسو٠ةريشعنبا
دبعو.مامهنبمزاحامهماقمتمقادقف.ثدحاعيمجمهبثدحنإف.هبحاص

مهيرارذومهئاسنیبسنمهيلعمتردقامامأو.ميتنبرمعو٠ديزينبباهولا

٠ىلإمهولصوتىتحكانهمهوعيبتالف.مهيبسلحيفيكمكلتفصونيذلا

ىلعاوردقتملنإو٠ىلإمهباولصتىتحمئانغلانمهللالامنممهيلعاوقفنأو

غالبإومهيلعةجحلاغاليإىفهبنوقثتنممةالصلالهأنملجرالونيلجر
٠ةيرذالوايبسمهلاوبستالو٠لتقلابمهولاتغتالو٠مهوتيبتالفمكيلإمهتلاقم

نأمتيأرفنيقرفتماوناكنإف٠مكسفنأبمهيلإاوريستىتحالاممهلاومنغتالو
دئاکماوفاختملنإ.مهرکسعیفةفئاطمكنمميقتو٠ةفئاطمكنماوهجوت

مكىفمتيأرنممهلاوجرخاف٠مهلمهنامكإومهيلإةجراخلاةفئاطلاىلعةقسفلا
نأاوجرنمىلااوتأيىتح٠ةفخلاو٠ةلحرلاو.ةدجنلالهأنملاجرلانممتيأر

ىلإمهوعدمهيلإاولصواذِإَف.مهتعامجنممهدارفناومهدحاوتىفمهوكردي

دهعلابءافولاىلإمهوعداوهركنإو.مهنماولبقاوباجأنإف٠هيفلوخدلاومالسإلا
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وليقنإو٠نامعبنيملسملانمهلهأمكحونآرقلامكحىلإةثكنلانعةعجرلاو

مهبهللامهرفظأنإف٠مهولتاقوهومكحوهوربكوهللااوللهاوهركنإو٠مهنماولبقا
تفصوامكدهعلاضقندعباودلونيذلامهيرارذاوبسوةكرعملاىفمهلتاقنماولتق

٠هولتقيملوهوذخأرسأتسانإف.مهلتاقينأالإايلاوماولتاقيالو.مهابسكل

ةفئاطمهيلإاوهجوتالفاهومتهجونإةفئاطىلعمهعامتجاومهتديكممتفخنإو

متفخنإف.مكعمجأباوريسو.دهعلالهأنمةلدألاباونيعتسانكلو.ةفئاطنود
یفنفسلااوروکتنأمکماعطنمهيفنوفلختامیلعو٠مكركسعىلع
الواوریسمثاولعفافمكلاجرنمالاجراهيفاوفلختو.ةمعطألااهيفاودرورحبلا

تناكنإو٠مهنمدحأىلعوأمهيلعاومجهتنأمتوجرثيحىلإهلللابالإةوق

دحاوبوأةالصلالهأنمنيتقثنيلجربمكلتفصوامكمكدنعتحصدقةجحلا

ىلإثكنلاىلإةعجرلاو.مالسإلاىفلوخدلااوهركدقمهنأبةالصلالهأنم
مكءاولاوبصابف٠مهوعدتنأالوكلطدعبمهيلعاوجتحتنأمكيلعسيلف.دهعلا
نلمكيلاولصيصختلاو٠مكودعىلعةركلابمكسفنأىفمكلىجرأهوطعاو

ةرخآلااوركذامث٠هسديالوهرهظيوهسكنيالوهءاولتبثيو.رخأتيالومدقتي
اودسمث٠افصهليبسىفنولتاقينيذلابحيهللاو.ءافنحلامكنإفايندلااوسناو

نإو٠ابلقوةرسيموةنميممكلاولعجاوفويسلااودرجو.تاينلااووقو٠.فوفصلا

ودعلااهاريالنوكتةفئاطىهو»اولعفافمكودعلانيمكمكنماولعجتنأمتيأر

تحتةنجلانأو٠ةنجلاحيتافمفويسلانإلاقيهنأاوملعاو«مهئارونمىتأتىتح

اومحالوافوحزهيلإاوضماو.مكسفنأهللااوبهو.مكودعمكلوهيالف.ةقرابلا

٠هللالإمكحال.هللالوسردمحمهللاالإهلإال»مكراعشنكيلو.افوفصمهل

اهنإف«هللاءادعأعيمجلاقارفوةءاربواعلخوهللالززنامريغبمكحنملمكحالو

طبهتو٠نيعلاروحلااهيفنيزتو٠تانجلاباوبأوتاومسلاباوبأاهلحتفتةعاس
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هللاللقيو.ةكئالملانممكفاعضأبهللاءاشنإمكدميوهللارصنىتأيوةكتالملااهيف

.ريبكتلابمكتاوصأهللالعجيف.مهنيعأىفمكرثكيومكنيعأىفمكودع
ىففطاخلاقربلاكمكفويسعماولو٠مهعامسأىففصاقلادعرلاك.ميكحتلاو

لهأنيقداصلانيرباصللهللادعأامو٠مكروجأىصعححتالكلذدنعو.مهراصبأ

٠لطابلاوقحلانيبهللاقرفيةعاساوربصاف.مكروجأنمضرألالهأوتاومسلا
قحىلعانأانملعلنامعنمفاغلاغلبنىتحانوبرضولمكناوخإلاقامكاولوقو

:هللالاقو.نمحرلابزحمتنأوناطيشلابزحمهو٠لطابىلعمهنأو

€نينمؤممتنكنإنوفاخومهوفاختالفايلوأفوخيناطيشلامكلذامنإ»
اي»:لوقيهللانإف4نوحلفتمكلعلهللااوقتاواوطبارو٠اورباصواوربصا

ذئمويمهلوينمو٠رابدألاهولوتالفافحزاورفكنيذلامتيقلاذإاونمآنيذلااهيأ
سبومنهجهاوأموهللانمبضغبءابدقفةئفىلإازيحتموألاتقلافرحتمالإهربد

ىلبيلوىمرهللانكلوتيمرذإتيمرامومهلتقهللانكلومهولتقتملف٠ريصللا

نأفءيشنممتمنغاأاوملعاول.€ميلععيمسهللانإانسحءالبهنمنينمؤملا

.€ليبسلانباونيكاسملاوىماتيلاوىبرقلاىذلولوسرللوهسمخهلل

نأمكنمدحألسيلفثاثأوأ.ماعنأوأ.ماعطوأ٠حالسنممتمنغامف

.ماعنألاو٠ماعطلاوثاثألاامأف٠هريغالوماعطالاریثكالواليلقائيشهنمبهذي

مكنمداهتجالابديزينميفهلکعابيكلذف.هلمحمكلنكيالفمكيلعلقثامو

نموأ٠لالمشنبدیعسوةريشعنبدمحمهعيبىلوتيو٠نمثشلاةياغهبلطىف

سامخأةعبرأمسقتو٠يلإلصويىتحكلذسمخلزعيمث.امهنمكلذدهش

.ءاستوأ٠حالسنمناکامو.ءاوسلابمهلكبرحلارضحنمىلع.ةلتاقملاىلع

مهيلعقفنيوعفريوىلإنولمحيكئلوأف٠دهعلاضقندعباودلونيذلانمةيرذوأ

ىفعقوواثيشمنغنموىلإحالسلاعفريو.مهلوصوىلإمناغملانمهللالامنم
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نمف.نهنمثضبقيونهعيبيىتحنهأطيالفهللاٌقتيلف٠ءاستلانمءيشهدي

ىفوأدهعلادعبهدلومناكأاوردتملوىرارذلانمهيفمكيلعهبتشاوهيفمتککش
ندلودقنهوبسىتاللاتاملسملانمناكامو.مهوبستالومهليبساولخفدهعلا

مهوتاملسملامهتاهمأقحلنهدالوأنإفلبحنهنوطبىفناكوأ.مهتمدحأنم
نعاوعجرودهعلاىفاولخدولومهئاباباقحلننوكيالو4مهتاهمألشمنوملسم

نربجمالساإلانعدترادقدحاتايبسملاتاملسملاءاسنلانمناكنإو.ثكنلا

.مالسإلاىلإنعجريىتح

اريبكاخيشالو.اريغصايبصاولتقتالفمهنيبومكنيببرحلاتمحتلااذإو

الفةبراحملادنعهومتلتقنمو٠لاتقلاىلعاوناعأةأرماوأاخيشالإ.ةأرماالو

نممتذخأامكلذكو.ةلثملانعىهنملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنإفهباولثمت
إهأنمدحأىلعتاقدصلانمءيشاهيفناكنإامأو٠ىلإهوعفرافةيزجلا

اوعفراو٠كلذىفمكنمداهتجالابالبلاءارقفىلعهثلثاوقرففهومتضبقفةالصلا

ةالولزنيناكثيحةيرقلاىفمكلزنمنوكينأييأرمزعهيلعىذلاو٠هيثلثىلإ

ءلاصآلاوودغلابهللركذلاوتاولصلابمكدجسمومكركسعاورمعتف.مكلبقنيملسللا

٠.مكتيرقلوحةليللكىفمكنيبابئاونهولعجاوليللاىفسرحلانعاولفغتالمث
موقلاةمدقممهنمهتكئالمهضرألهأنمهدابعنمرفنبىهابيهللانإلاقيهنإف

ىفمتمدامةالصلااومتت٠اوماناذإمهسراحواومزهنااذإمهيماحواولمحاذإ

نيتالصلامتعمجو٠ارصقمتيلصةيرقلانمنيخسرفنمرثكأمتجرخاذإو.ةيرقلا
.مكودعلنوعقاوممتنأوةالصلامكترضحنإو.ةمتعلاوءاشعلاو.رصعلاورهظلا

یأف4رفسلاىفوأ.ةيرقلاىفمتنأو.مکروهظءارونموأمكهوجوىفمهو

هباحصأنمةفئاطهفلخوةلبقلالبقتسممامإلامقيلفتقولاكلذىفمترضحةالص

اوعمسيثيحوودعلاهوجومههوجولنيلبقتسمودعلارحنىفىرخأةفئاطميقتو.
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مارحإلاةريبكتمامألاربكيواعيمجنيتفئاطلامامإلاهجويف٠اعيمجمامإلاريبكت

.اهدحوباتكلاةعحتافارقراهنلاةالصىفناكنإف.اعيمجناتفئاطلاهعماهربكتو

ربكمث٠روسلاراصقنمةروسوباتكلاةحتافأرقةءارقاهيفةالصىفناكناو

ودعلارحتىفىرخألاةفئاطلاتفقوو.هعمهءاروىتلاةفئاطلاتعكروعكرومامإلا

دجستومامإلادجسيوهفلخىتلاةفئاطلاعكرتومامإلاعكريف٠ةدجاسالةعكار

مامإلابصتنيوهسأرمامإلاعفريمث٠نيتدجسمامإلادجسيوهفلخىتلاةفئاطلا
تناكثيح.ودعلارحنىفدكرتفهفلخاوناكنيذلاةفئاطلاهذهىضغموامئاق

فلخاوناكنيذلاةفئاطلاماقمموقتف٠ىرخألاةفئاطلاعجرتو٠ىرخألاةفئاطلا

دجسيوةفئاطلاهعمعكرتوعكريمثمامألاارقيفمامإلافلخنوكتف.مامإلا

عجرتمث٠اعيمجناتفئاطلاملستوملسيوتايحتلاارقيمث.نيتدجسهعمدجستو

امأو٠رصقلاعضومىفومامتلاعضومىفبرحلاةالصهذهفمهباحصأىلإةفئاطلا

براهلاةالصو.تاريبكتسمخىهففوحزلاءاقتلادنعفويسلابنيبراضملاةالص

اذإهسفنةالصىلصيفهودعلبلاطلاامأو.مههوجوتناكثيح٠تاريبكتسمخ

ناو٠امامتىلصمامتلادحىفناكنإف4هودعلبلاطلاوهامنإواودعفاخيالناك

نمائيشاوعيبتالوهللااوقتتنأهبمكيصوأامو.ارصقیلصرصقلادحىفناک

نمتشیالو٠ایلاخةأرمامكدحأنئدحيالو٠اذيبناوبرشتالوىرطقسبةحلسألا

نمف٠بذكالولزهالوبعلالووهلىفمكسلجمننوكيالو٠اضعبمكضعب

امكعمحصوأ«لالمشنبدیعسو.ةريشعنبدمحمىنعأ»امتنأهيلعاقرفظ

قبستنمهنممرحمتاذريغاهثدحيةأرمابالخوأ٠امارحاذيبنبرشهنآهيلع

ههرکبامءيشبوأءانغلابوأبعللابوهللامهنمنوكيوأ٠ةمهتلاهيفمكيولقىلإ

احالسعابوأ.مهودعنمادحأىلاووأنيملسملانمادحأىذآوأ٠نوملسملاوهللا

٠مكركسعنممهجارخإو.مهتبحصعطقىفامكلتنذأدقف٠برحلاضرأىف



)٢٤۲ا((۲)مقرقحلم

نيملسملاةحلسأنمءيشمهنمهعمناكنمو.مهنعمادإلاوتاقفنلاعطقو

هتبوتاولبقاف.هنمنوبحتامعجاروهبررفغتساومهنمباتنمالإ٠هونمضتف

نإانيلإاوعجرتوهللامكملسينأىلإ٠هقزروهتقفنهيلعاودرو٠هترثعاوليقأو
وأ.ءاسنوأ٠لاجرنمةالصلالهأنمىرطقسلهأنمدارأنمو.هللاءاش

نمكلانهناكنمو.هللاءاشنإنيملسملادالبىلإمكعماوجرخينأ٠نايبص
علصتالرادكلتنإف٠نيملسملادالبىلإمهولمحافنيملسلاناوعأوةارشلادالوأ

.مهنيبواننيببرحلامحالتدعبمهل

ىرطقسلهأنمىراصتلاءاسنحاكننيملسملانمدحأللحيالهنأاوملعاو

ليجنإلانوءرقينيذلاءاسنالإ٠برحلالهأءاسنالو.مهنمدهعلالهأءاسنال

حاكنلحيالف.دهعلالهأنممهنمليجنإلاارقينمامأف.مهنمدهعلالهأنم

مهئاسنحاکنلحيالفبرحلالهااماو.مهماعطالو.مهحئابذلكاالو.مهئاسن

لهانممدهعلالهأنماوناكمهحئابذلكؤتالو٠هوءرقيململيبجحنالااوءرق

.بورحلا

باتكلاىفالوراثآلایفهودجحتملفهيفمتنأىذلارمألانممكيلعهبتشاامو

ناو٠هللاءاشنإىلاهودرتىتحهنعاوفقف٠اذهىباتكىفالو.ةنسلاىفالو

.جنزلاسأريفهوجرخافجنزلاسأريلإمكودعنيبومكنيبرمألاىضقنا
مهتيبومكنيبرمألاضقنيملنإو٠مهنيبومكنيبرمألاىضقنينأدعباوفلتختو

ماعطلانممكعمنوكينأىنإف.هللاءاشنإةمربتىلإاورخأتفةمربتىلإ
.هللاءاشنإكلذىلإمكيفكيام

مکاضرنکیلو.مکیرحیفالومکملسیفالو.مکئارآیفاوفلتختال

ءاوسمكمدوءاوسادحاومكودعوادحاومكيلوو6ادحاومكبضغوءادحاو
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نأو.فواخملانممكبنمۇؤيو4مكنمؤينُأوفالتناللمكیدهينأهللالأسأینإف

ملعلکو.فاوقلخلکمكیسکینأو٠فالتخالاوفايترالانممكذعيومكذيعي

كرشلالهأمكبكلو٠.فاصتإلالهأمكبعفدينأو٠فاصلمعلكو.فاك

مهنممكبمصيو.عماطملامهنممكببجيو٠عراصملانممكبرجينأو٠فارسأإلاو

ىتح٠عماجملاىفمكلمهرسأيو٠عماوللاعطاوقلابمكلمهدصحيو.عماسللا
ىفهنمانايإومكلعجيو.عئانصلالمكأمكيفانلبهيو٠عئارشلامكبييحي

ظفاحريخهنإفمكلامعأمتاوخومكنيدومكسفنأهللاعدوتسأو٠عئادولاوىمحلا

مكايإوانركذو٠مكنيبواننيبدهعلارخآهللاهلعجالو٠نيمحارلامحرأوهو

.هتمكحلمكايإوانادهو.هتمعننممکایإواندازو.هتمصعبمکايإواندیأو.هتمحرب

نيذلاةملكو.ءايلعلامكتملكلعجو.نزحلاونحإلاونتفلامكايإوهللاانذاعأو

هبزحوناطيشلالذأو٠بلغيالومزهيالىذلاسدقلاحوربمكديأو٠.ىلفسلااورفك

مكبكتهو.ارابدآمهنممکحنمو.ارذموارذشمهعطقو.قرغلاوبهرلاوبعرلاب

نيمآ.ارانواراوبمهبمكالصأو.اراشبأواحاورأمهنممكبكلهأو.اراتسأمهنم

.نيلاعلابراي

ةمحرومالسلاهيلعنييبتلامتاخ.هلوسروهدبعدمحمانديسىلعهللاىلصو

.هتكئالموهللامكدهشأ.اديهشهبىفكولوقنامىلعهللادهش.هتاكربوهللا

ميظعلاىلعلاهللابالإةوقالولوحالو٠نيرفاكلاهوجولنيبراضونيرصان
.ريصتنلامعنوىلوملامعنو٠.ليكولامعنوهللاانبسحو

.۱هتاکربوهللاةمحرومكيلعمالسلاو

.هماقتسالاةبتكم)۱۸۳يلا۱۹ص۱جنامعلهةريسبنايعألاةفحت6ىلاسلانيدلارون:رظنا)ا(

.(نامعةنطلس
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راجهقانسرىلعهتالودجألكلامنبتلصلاماماإلادع»

ايلاوهثعبنيح.'ديلجنبناسغل٠كلامنبتلصلامامإلاهدهعدهع

ىلعنوكتنإو.كرهجوكرسىفهللاىوقتبكبصوأىنإ»:راجهقاتسرىلع

مسقتنأو٠ةيعرلاىفلدعلابلمعتنإو٠ابغارهتاضرمىفو'")اثدحهللارمأ

ىلعهدرتوركنملانعىهنتو.هيلعهلهأثحتوفورعملابرمأتنأو٠ةيوسلابمهنيب

.هللاباتکهيفميقتنأو.هثدحهلزنأثیحثدحیذلکلزنتو.هبلمعنم

.ىدهلاةمئأةريسبمهيفريستو٠ملسوهيلعهللاىلصهللاىبنةنسمهيفييحتو

كاضركلخديالو٠قحلانمكبضغكجرخيالو٠اضرلاوكنمبضغلادحىف
.مهيفكلهبهللانذأيملاممهيلعكتردقدنعسانلانمىطاعتتالولطابلاىف

نأرذحاوءاوسفاصنإلاىفكدنعسانلالعجاو.مئالةمولهللاىففختالو

٠ىفلاوعمطلاولطابلاولهجلالهأىلإنكرتالو.ىوهمهنمدحأىلإكليمتس
:لاقفملسوهيلعهللاىلصادمحمهيبرذحدقهللانإف

اونکرتالو)ا:لاقو€كيلاهللالزنأامضعبنعكونتفينأمهرذحاو

.4نورصتتالمثءايلوأنمهللانودنممكلامورانلامكسمتفاوملظنيذلاىلإ

النيذلاءاوهأعبتتالواهعبتافرمألانمةعيرشىلعكانلعجمث»:لاقو

هللاوضعبءايلوأمهضعبنيملاظلانإوائيشهللانمكنعاونغينلمهنإ.نوملعي

.4نيقتملاىلو

نمكنعهبنوبيغيامىلعمهنمؤتنيذلاءانمألاالإباحصألانمذختتالو

تقثوو٠ىتنامأىلعكتنمتئادقىنإف٠كتيعرنمكيلإهنوعفرياميفكتنامأ

.ديلخخ(۱)

.ايقفوأادتباهيفكنأكارهاظاتباثهللارمأىلعنوكتىأ.ةثئادحلانيبثدحلجرلاقي(۲)
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مئاقاناامىلعىلةدعاسملاو٠ىتيعرىفطسقلابمايقلاب٠.ىتيامحىلعكب

امىلعیلنیعكنإف٠.كبىتظدنعوكيفتوجرامكنكو٠ىبررمأنمهليبسل

٠ىلئاسوكلئاسويلإوكيلإرظانو.يلعوكيلعديهشهللاو٠..ىنعباغ

هتنامأظفحبالإ.هللادنعىلعفانالوعفادبتنأالو.هللانمكلىنعبتسلف

لوحالو.قتافهايإو٠حتسافهنموفتكافهللابف.هيلعقدصلاوهقوقحةياعرو

.ميظعلاىلعلاهللابالإةوقالو

مداقتنأامكنملضفأو٠كلبقةاعراهاعردقةيعرىلعمداقكنأملعاو

.هللادهعبءافولاىلإمهوعدتو.مهيفابلمعتو.هللاةعاطبمهرمأتنأو.هيلع
نو4مارحلاكرتولالحلاباضرلاو.مالسإلاعئارشىلعمهضعحتو.مهلهبىفتو

اوعمسينأو٠مهرضوأمهعفنوأمهرسوأمهءاساميفنآرقلاضئارفباولمعي

ىوقتلاوربلاىلعاونواعتينأو.هيفهللاعاطأاميفمهرمأهللاهالونملاوعيطيو

وداوت٠لدعلاىلعاوعمتجتوقحلاباولدعتنأو.ناودعلاومُلاىلعاونواعتيالو
:لوقيهللانإفةيصعملالهأاوداوتالو.ةعاطلالهأ

ولوهلوسروهللاداحنمنوداويرخآلامويلاوهللابنونمؤياموقدتال»

نالامهبولقىفبتككئلوأمهتريشعوأمهناوخإوأمهءآنبأوأمهءاباءاوناك

.4هنمحوربمهديأو

نايصعلانعمهرجزاو')نينمؤمللهللاثعبهيفدجوهللانمناكنمف

كلذدمخأو.هيفمدقوكلذنعهنافةيلهاجلاتافصنماهنإف.'"!تايمحلاو

.لمأاتيلفهيلإعجرنالصأاهلدينملوةحيحصريغةرابعلاهذه()
ىلإمدقىأهيفمدقهلوقوداسفلالاحىفهبحينموأ٠هموقىلإءرملاليمىهوةيمحعمجتايمحلا(۲)

.ةيلهاجلاةيمحلالهأنمكلذقحتسينمريزعتلاردحلا
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مهضعبلزمللاوزمهلاودقحلاوداسفلاونئاغضلاوىغبلاوةنتفلامهرذحو.هفطاو

ةمالسىلعمهلانوعكلذكرتو٠مهنيباميفنحإلامهثرويكلذنإف٠اضعب
,مارحلابراشمنعءاهتنالاىفمهيلعددشاو.نيبلاتاذحالصو.رودصلا

مهرماو.تانايخلاوملظلاولهجلاوهفسلاولطابلاوهللاوبعللاوضوخلاسلاجمو

امليقنمف.مهتالصىفةماماللحالصلاولضفلالهأميدقتو.مهدجاسمةرامعب
مهلنلأو.كحانجكئايلوألضفخافكلذىلعماقتساوكتوعدباجأوهبهتيصوأ

نعضرعأوةيفاعلالوبقهركنمو.مهنسحمىلإنسحاومهنملبقاوكبناج
رسحاوقاسلانعكئلوألرمشف٠ةيصعملابكروةنسلاكرتوقحلافاخوةوعدلا

ثيحمهلزنأو.مهئادحإبهنوقحتسيامةبوقعلانممهيلعطسبأو.عارذلانعمهل
:ملسوهيلعهللاىلصهيبنللاقلجوزعهللانإفقحلامهلزنأ

سئيومنهجمهاوأمومهيلعظلغاونيقفانملاورافكلادهاجىبنلااهيأاي»
كلذبعفنيلو٠رشلاوريخلانممهلزانمردقىلعلزانمكنمسانلالزنأو4ريصمل

ىفهللافاخينمرواشو.كدنعمهلعفركنملاولطابلالهأرضيلو٠فورعملالهأ
كرسلمهذختاومهنعكلىنغالومهيلإجاتحتكنإف.كتيانعىفمهكراشوكرمأ

الو٠مهحالصىفةهبشالنيذلاتاقثلابالإسانلاليدعتذخأتالو.كتروشلو
فاختنيذلاايندلالهأرذحاو٠لبقافمهنعولسافكئلوأفمهلدعىففلتخي

نيبمکعحتالو٠كلبقدودحلانمائيشمقتالو٠مهردغومهرشنمأتالو.مهرکم
الوقالطىفالوحاكنىفالولاومألاىفالوشرألاىفالو۾صاصقلاىفسانلا

نيباميفمكحلانمءيشكيلعهبتشاامكلو٠ىلإكلذعفرتىتح٠قاتعىف
لهانمىعمنموانأهيفرظنأف٠.ىنرواشتىتحهيلعمدقتالو٠فقف٠سانلا

ءاشنإكلوىلملسأكلذنإفةمالسلاهبوجرأامىلعكلذنمكعلطأمثىأرلا

لكو٠.ىلوملانمديعلاو٠ىنغلانمريقفلاو.ىوقلانمفيعضلافصناو.هللا
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۰كلدعنمفيعضسأييالو٠كفيحىففيرشعمطيالىتحكعمحصقح

قحلابلاطمنعابجتحمالو٠ىناعملاةرثكنمبلقلااظيلغاظفنكتالو

تنأرارسأنهلنإفكتولخنماظحءاسنلللعجاو٠.ىماتيلاوءافعضلاو

نيبمكحتالو٠ىناعملاةرثكنمرجضتالو٠.كلذلكسفنريصاو٠')اهعضوم

هعيبنمهنمدبالامالإائيشكتيالوىفعتبتالوعبتالو٠نابضغتنأوسانلا

هنأادحأملعتالو٠ائيشكنمىرتشيادحأربيتنأريغنمتاقدصلاماعطنمو

كنماهاركتسادلبىلإدلبنماماعطلمحيادحأربجتالو.اديكدنعكلذبذختم

كلذبرمأو٠تاوعدلاىلإمهبجتالو.تايادهلاكتيالولهانملبقتالو.مهل

.ءاغصإلاوناهدألاىلإوعديالو٠بئاعملانمكلذنإف.كباحصأو.كتالو

اميفسانلابغر.هتنتفوناطيشلانمكايإوهللاانذاعأف٠ىوهلاىلإنوكرلاو

أمهملعاو٠اهعضاومىفاهوعضيلاهعفدومهتاوكزءادأنم.مهيلعهللاضرتفا
باونمهلباجيإلاوهيعسىفرثألانمةبحرىفهللانموهفاهبىفونم
ىفهللانمسيلف٠هلوسروهللاناخدقفاهنمائيشوأاهرتسنمو.هتمحرو

:ىلاعتهللالاق.انئاخهتاكزلناكنملةالصهللالبقيالو.ءيش

لزنأاموليجنإلاوةاروتلااوميقتىتحءيشىلعمتسلباتكلالهأايلق

سأتالفارفكوانايغطكبرنمىلإلزنأاممهنماريثكنديزيلومكبرنممكيلإ

عئارشوهضئارفنمهللالزنأامممقيملهتاكزىدؤيملنمو4نيرفاكلاموقلاىلع
لهادنعناکواهيفهومتمهتانمو.هنماهولبقافاعئاطمكيلإاهادأنمو.هنيد

مكنمديدهتريغنماقحهيفهللاممكنعرتسامهللابهوفلحتسافامهتمةفرعملا

عضومىقتلالداملاىلاولانإف.نهاوكشىفرظنلاو.نهاياضقىفعوجرلاوءاتفتسالالجألكلذو(١)

٠.سافنلاوضيحلالئاسمكرارسأةأرمللوةأرملاكءايحلاولجخلاهيرتعيىذلاو٠لجولافئاخلانانئمطا
ةيلئاعلالاوحألانإف.ىتفملاوأ.يضاقلاىوسسانلانمدحأاهبملعينأىبأتدقةيجوزلالاوحألاو

.ةماركللانوصاهيفلصفللصاخلاسلجمىفالإتالئاعلامئاركاهبنضتاماريثك
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ابذاکكينإوملسومتملسدقفاقداصكينإف.برضالوديقالوسبحبهل

ىلإبحأهتنايخبهللاىقلينألىرمعلو.اهنمءايربأمتنأوهتناخبهللاىقليسف

مهتارابجتىلعتاراجتلالهأاوبساحو٠ناهربالونايبريغىلعهتبوقعبهوقلتنأ
طسوأىلعاطسوةلداعةميقبةراجتلااودارأاملكمهيلعموقيو.ةعدلاوقفرلاب

یفهقرونمهنیدیضقينأديريهنإلاقوانيدهيلعنأىعدانمو.دلبلارعس

قبيملنإو٠هنمتذخأةقدصلاهيفغلبيامهديىفىقبنإف٠هنيدهنعحرطةنس

هيلعنأهللابفلحتساىعدااميفمهتانإو.هيلعليبسالفةقدصلاىفغلبيام

لمکیالو.هيلعبساحيالهنإفسلفملجرىلعنيدلکو.اذكواذكنيدلانم
ىفمهيلعكلذموقيالو.مهرامثنمسانلاىديأىفابذخْؤيالو.ةقدصلاهب

هدلاولامىلعدلولالاملمحيو.امهارداهوريصيواهوعيبيىتحمهقرو0

ىلعقرولالمحنمةاكزللرفوأناكامو.اغلابناكولوهرجحىفهدلوماد
نمو٠دلبلافرصطسوأبةضفلاوبهذلاموقيو٠.لمحقرولاىلعبهذلاوأبهذلا

فرصىلعةفراصملابهيلعبجوامردقبةضفةضفلانمهمزليامىطعينأدارأ
.كلذهلفدلبلاىفةضف

هتقدصذْخْوتمهنمءيرمالكو.مهتاقدصلحمىفنوفلتخيسانلانأملعاو

امنإففلسلاامأو.هتقودعبرختالو٠هتقولبقهيلعلجعتالواهلحمىف

اذإدلبلارعسىلعموقلحاذإهنأهيفليقدقو٠ضبقيملاملالاسأربسحي

هبشلانمدعبأنوكينأاوجرنوانيلإبحألوألالوقلاو٠ءايفوألاىلعناك

تكردأامىلعةقدصلااهنمذخْؤتفرامثلاامأو.ءاهقفلالوقرثكأوهو.ملسأو
عاصبعاصةئامئالثتغلبوراطمألاءاموأراهنألاىقسىلعتكردأنإو.هيلع

نمءيشلمحيالو.كوكمكئاكمةرشعلكنمذخأملسوهيلعهللاىلصىبنلا
٠هبحاصىلعامهدحألمحيهنإفريعشلاوربلاالإ۾ضعبىلعاهضعبرامثلا
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ماتنعليكلازجعينأالإهللىطعأامالو.ةقدصريقفلامعطيامىلعسيلو

ىقێبامذخأيمثةقدصلاهبلمكيىتحءارقفلامعطأامبسحيكلذدنعف.ةاكزلا

رامثلاىفنيضوافتمناجوزلاناكاذإو.ةقدصءارقفلاىلإعفدياميفسيلو.

اهكاردإدعب.مهلخنةرمثسانلاىلعسبحتالو.رخآلاىلعامهدحأةرمثلمح

دعباهدسفتواهبرضتراطمألاوحايرلانإفمكتاقدصذْخألاهايإمكروضحلجأنم

نمو٠هيلعهللامهنمتئاامىلعءانمأمهو.اهدادجبمهلنذْوينكلو.اهكاردإ

نأىغبنيكلذكو.ةقدصلاراذحهترمثنمرتسامهللابفلحتساةنايخلابمهتا

نأىغبنيالكلذكو.ةقدصلاراذحهترمثنمائيشمهترمثدادجىفمهيلعلجعي

٠كرديملىذلارسبلاىفةقدصالو.اهكاردإلبقمهترمثدادجىفمهيلعلجعي

.ارتريصيىتحبطرلاىفالو

امةقدصلاةلمجنمةقفننوكتكباحصأنمةقدصلانوعمجينيذلانأملعاو

٠ثلثلانودنيثلثلاىفمهتقفنتناكاهعمجنماوغرفاذإف.اهعمجىفاوماد

ىحلاصمعمجامث.كلذعيمجثلثجرخأف.رامثلانودقرولانمةقدصلاعمتجا

ةيرقلااوحلاصاومسقيىتحةيرقلكىفكسفنبتنأكلذىلعدهشأودلبلالهأ

هقفلالهأوةنامألالهأو.مهنيدىفلضفلالهألضفيو.مهئارقفىلعاهثلث

ائيشاهنمكياحصأنمادحأطعتالو٠ائيشكلذنمقبتستالو٠مهريغىلع

نمنكتالو٠دلبلالهأنمالجرىطعتامهيطعتفكلذىلإاجاتحمناكنمالإ
كلذنعتنأبغتالو.دلبلاتاقثنمةعامجلاالإنينثاالوادحاوثلثلامسق

.هللاءاشنإ

.ةقدصلاارذح.قىرتفمنيبعمجيالوعمتجمنيبىرفيالفىعاسلاجرخاذاو

لاصخلاهذهنمءيشىفقرفتنإف4یوأملاوبلحاوىعرلاىفعمتجاامعمتجلاو

اهيفغلبيمنغلاتدجواذإف٠ةعمتجمىهفبلحلاىفتعمتجانإو.ةقرفتمىهف
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راتخيمث٠نيفصتلادحأراتخيفلالابرئدتبيف٠نيفصنباهعدصتلفةقدصلا
.ةاشلاملابرراتخيو.ةاشقدصلملاراتخيو.ةاشرخآلافصنلانملاملابراضيأ

نمدعيالو٠قدصملاىفوتسيىتحكلذىلعلازيالو.ةاشقدصملاراتخيمث
تاذالوضخاملاالولحفلا.قدصملاذخأيالو.ايعارىداولاعطقامالإلاخسلا

نأهيلعو٠ةعذجالو٠ةبرجالو٠روعتاذذْخأينأاضيأهيلعسيلو.جاتنلا

.اهتصحردقبزعملانمو٠اهتصحردقبنأضلانمذْخأي

ناكامف٠ةقدصلااهنمذخْوتالاهنإف.رجاوزلاورقبلاو٠لماوعلاولبإلاامأو
نمذخْويالو٠.اططشاهبحاصفلكيالو.اطسوةاشاهبحاصنمذخأقنشلاىف

هنماهعيبينأدارأنإمثقدصملااهضبقي.ةطسوةاشةاشلافصنمهاردلا

كلذكو.هاركإالو.ريجريغبنمثلانمهيلعاقفتاامىلعامهنمضارتنع

اهضبقيمثفقيفرضحيىتحاهبحاصنمعابتالفلبإلاىفتيجواذإةضيرفلا
لالابحاصفلكيالو.هتضيرفقدصلملاذْخأالإوةعيابملاىلعاقفتانإف.قدصللا

٠ةيركةضيرفاهيفسيلكليإنإلاقيالو.هلبإريغنمةضيرفبىتأينأ
ىذلاءيشلاكلذىطعينأهيلعاإهيلعسيلكلذنإف.ةضيرفانرضحأف
ذخأهقوفوأ.هنوددجووءيشلاىفكلذدجويملنإو٠هلبإنمهيلعبجو

.منغلاوقرولانمةلضفلاردقبلبإلابحاصىلعدريو٠نسلاكلذقوفامقدصلا

نأىعاسلارمأيو.لبإلابحاصنملضفلادرتسيونسلاكلذنودذخأيالو
نكيملنإف٠لاومألالهأىلإكلذملسيالو٠مهئارقفىلعىحلكثلثمسقي

ائيشاوبسحينأةاعسللسيلو.مهيلإءايحألابرقأءارقفىلإزواجتءارقفهعم

.ثلثلاىلعمهتنؤمنم

.لصألابطقس()
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نمذخؤيو.رهشلاخالسنادنعةيزجلامهنمذخْوتةمذلالهأنأملعاو

لهاومهترئاسنمذخْويو.رهشلكمهاردةعبرأدحاولكنمكولملاونيقاهدلا

٠.ىنافلاخيشلاونايبصلاىلعسيلو.رهشلكنامهردمهنمدحاولكنمةعسلا

الو٠ءدييبعلاىلعالو٠ءاسنلاىلعو.ءاتمزلاىلعالو٠ءارقفلاىلعالو

زنجو٠مهطاسوأطبرباوذخْوينأىغبنيو٠ءيشءامالاىلع

.فكألاىلعاوبكريو.ةالصلالهأباوهبشيالىتحمهلاعنكرشو.مهيصاون

لعفنمف.مهئامإوةالصلالهأديبعءارشنعاورجزيو٠جورسلاىلعاوبكريالو
ةالصلالهألامنملاملكو.ةالصلالهألمهعيبيىتحهيلعمزعمهنمكلذ

مثةالصلالهألتناكىتلاىشاوملاكلذكو.اماترشعلاهيففةمذلالهأهارتشا

.نيملسملالوقلفالخلالهألفيوختلاوةدشلارهظأو.ةقدصلااهيففمهيلإتراص

ہمأومهرمأدمخأو٠.ةئجرملاو.جراوخلاو.ةلزتعملاو.ةيردقلایأریرینمو

لهألوقريغبلوقلانعفكلاو٠مهتنسلأىلعظفللاىفمهيلعرعوأو.مهتعدب

مهيفكرمأو٠هرظنأىتحمهرمأىلإعفرافكلذنمائيشرهظأنمف.ةوعدلاهذه
.هللاءاشنإىأرب

ةمالسلاهيفىلوكلوجرأامم٠اذهىباتكىفالمجكلتعضودقىنأملعاو

زواجحتالو.كلتبتكابدتقاو.ةعدبللةتامالاو.ةنسللءايحالاو٠بيعلانم

تلمعو.كلبتكامماثيشتكرتنإكنإف.هريغهيلعرتختالو.كلذنمائيش

كلذىفكمزلفىرمأتزواجاملكو.ةرخآلاوايندلاىفبيعلاكيلعنمآملهفالخب

لامنودكلاموكسفنىفكيلعوهفلامىفةمارغوأشرأوأدحألصاصق

هذافناىلعمدقتالفاذهىباتكىفكلهببتكأملامرمأكلضرعنإو٠نيملسللا

.رانزلانودهبایثوفىمذلاهدشيظیلغطيخفاكلامضبجيتسكاهدحاو)۱(
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.هللاءاشنإهيفینرواشتیتح

كلهلأسأهللاو٠.كتيالولهألىتظعومو٠كايإىتحيصنو٠كلىباتكاذه
ىلعكبوانبمجهينأو٠نيحلاصلاراثآبءادتقالاوحئاصنلالوبقو.قيفوتلاانلو

.هللاءاشنإكتالوىلعاذهىباتكًارقاو.هللاهاضرأواهبوصأورومألالدع

.ملسونيبيطلاهلآو.دمحمهقلخريخىلعهتالصو.نيملاعلابرهللدمحلاو

هوذخأءيشلكنإف٠رطفلادعبالإةيشاملاىلإكباحصأجرختالو.مركومحرو
دمحلاو٠ىلاعتهللاءاشنإىلإدهعلادرفتبترانإو٠دودرممارحوهفرطفلالبق
.«اميلستملسوهبحصوهلآىلعودمحمانديسىلعهللاىلصوهلل

٠.ةماقتسالاةبتكم)۱۹۳ىلا١۱۸ص١جنامعلهأةريسبنايعألاةفحت٠ىملاسلانيدلارون:رظنا(۱)

.(نامعةنطلس

 

 



 

ةيضابإللةرعاعكمةيؤر

ىمدالسإلاهتفلارقمىئ

ناصيددقعتنا

م۱۹۸۸سرامرهشیف
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ىمالسالاهقفلارمتؤمىفةيضاباللةرصاعمةيؤر

م۱۹۸۸سرامرشیفقامعةنطلسىفدقعنملا

WM WM

ناکو.)۹۸۸ةنسسرامرهشىفنامعةنطلسبىمالسالاهقفللرومدقع

نعنيلوئسملاةفاكروضحلارابكةمدقمىفناكو.ةيساسألاهرواحمدحأىضابإلاهقفلا

.ةيمالسإلاتوحبلاعمجمنيمأورصمىتفمو.هتعماجسيئروهليكووهخيش.رهزألا

ةيدوعسلانموءلوصألاوةعيرشلاةذتاسأنمًاددعو.نيقباسلافاقوألاءارزوضعيو

ةيلكديمعوىتفملاو٠'")فاقوألاريزوندرألانمو.ىمالسإلاهقفلاعمجمسيئركراش

ىفةعيرشلاتايلكاولثممو.ايروسىتفمو.۲۳اقرزلاىفطصمروتكدلاو.ةعيرشلا

ةذتاسأنمددعو؛نامعورئازجلاوسنوتىفةيضابالاءاهقفنمددعو:ةيجيلخلاتاعماجلا

.ةيبرعلاتاعماجلا

اثحبرشعةعيرأنيبنم.يضابإلابهذمابقلعتتثاحبأةسمخميدقتمتدقو

ريغةروصبعوضومابةلصتمتناكىرخألاثحبلارواحمنأالإ.رمْوملاىلعتضرع

.ةرشابم

ةليضفىلاهجوتىدوعسلابابشلاضعبنأ:وهرولااذهدقعلةيسيئرلابابسألادحأنإ
زوجتله.هولأسو(ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملابءاتفإلاسيئر)زابنبزيزعلادبع/خيشلا
ةقرفةيضابإلانإ:زابنبزيزعلادبعخيشلاةليضفدرف/ىضابإلابهذملاعابتأفلخةالصلا
خيراتبرداصلاددعلا.ةيرصملامارهألاةديرج:رظنا!!اهعابتاءاروةالصلازوجحتالةلاض
.م۹۱/٤/٢۲

.خيراتلابكرمىفةيضابإلاباتكفلؤمییحیىلع(۲)
.نيرصاعملاماشلاءاهقفخيش.ءاهقفلاهيلعقلطي

.م۱۹۸سرامنامعةنطلس«ىمالسإلاهقفلارقؤم»ىفنيكراشملاةمئاقعجار(٤)
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نآلاغلبيىمالسإلاملاعلاىفةيضابإلاددعنأىلإرولاثاحبأتراشأدقو

ىفراظنألانعةديعبلاتاعمجتلاىفمهسفنأىلعاوظفاح.نيملسملانمنينويلم

قرشملاىفةفالخلارقمبطبتراىذلاىركفلاوىسايسلاكرتعملانعةبئاغ.ةيئانلاقطانملا

تقصلأىتلاتاماهتالافلتخملجيورتلانعًالضف.اهبليهجتلاىفمهاسام.ىمالسإلا

مغر.نيملسملاقرفنملضنمىلإمهتفاضأو.جراوخلاىلإمهتبسناهتمدقمىفو.مهب
رهظيملىذلاروضحلااذه.ىمالسإلاخيراتلاىفاهروضحاهلناكةيضابإلاةكرحلانأ

.قئاقحلاليلقوتامولعلا

نورقلالاوطهلهأومهبهذمبطاحأريبكسابتلاىلإتضرعتةقرفلاهذهنأةلكشملاو

نمنوأربيمهنكلوىلعمامإلاىلعًالعفاوجرخمهف.ىمالسإلاخيراتلانمتشقناىتلا

,لهأعممهئاقتلاىلعملىسايسلافقوملاىفجراوخلاعممهؤاقتلاو٠

مهنكل.ىمالسإلاىفارغجلاعقاولانمءزجًامئادمهو.ىهقفلاوأىركفلافقوملاىفةنسلا

.ىمالسإلاخيراتلانودامدنعنابسحلانماوطقسأ

تاونسذنمالإرونلارتملاهنإف.ةيهقفلامهتافنصمةماخفوةرثكنممغرلاىلعو

.ةمهملاكلتبتضهنوءىموقلاثارتللةرازونامعةنطلستاشنأامدنع.ةليلق

ىفاوفقوذنمًايبدأوًايلمعنييومألاةقحاللتضرعتدقةيضابإلاةقرفنأعقاولاو

اهلهأونامعىلعرمالىمالسإلاخيراتلاتاعوسومنإفاذلو,"مهلةضراعملافص

بتكىفمهيلإراشيالةيضابإلاءاملعوءًافطاخوًاعيرسًارورمالإةيضابإلانم
.'!تاقبطلا

.م٢۲/٤/۱۹۸۸مويددعةيرصملامارهألاةديرج.ىديوهىمهفرظنا(١)

.م۱۹۸سرامنامعةنطلسء«ىمالسالاهقفلاروم»ىفةمكشلا.دثحبرظنا)۲(

.تاقبطلاباتكدعسنبااهرهشأ(۳)
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ماهرشۇمكىضابإلابهذملالوصأراتخانيح«ىمالسإلاهقفلارقْوم»لعفًانسحو

.ةديقعلاسمتلوصأنمهلمشيامو.ةيهقفلاةيحانلانمبهذلملااذهةحصىدمرابتخال

.ةدابعلاوةديقعلاةمالسلةماهلاةيمالسالالوصألانماهريغو

رباجةماعزدرجمنأىلإ٠(رئازجلا)دمحمىيحيروتكدلاراشأدقو
نيعباتلارصعزومردحأوهديزنبرباجف.''هلةمالسهيفبهذملااذهلديزنب
قفتملاةيعرشلادويقلاىوسمهمزلتنكتملو.ةدماجلاديلاقتلاوأبصعتلافرعيملىذلا
.ةباحصلاوةوبنلارصعنيبلصولاةقلحرصعلااذهناو.عرولاوةقثلالهأنيباهيلع
.دعباميفترهظىتلاةيهقفلابهاذملانيوكترصعو

هقفلاىفةيضايألاةسردملارودىلعىريبعجلاىلعنبتاحرفروتكدلادکأدقو

تكلسةيضابإلاةسردملانأ.ىمالسإلاهقفلارولمدقملاهثحبىفةيمالسإلاةراضحلاو

ةعيرشلارداصمتربتعاف.داهتجالاوهقفلاىفهيلعقفتملاكلسملالوألااهمويذنم

.يأرلاوةنسلاوباتكلاىفةلثمتم.ةيساسألاةيمالسإلا

بهذملانأبنوثدحملاباتكلافرتعيالاذالبارغتساىفثحابلااذهلءاستو

برقأهنأًامئادنونلعيو؟كلذنوشخياذالو؟ةليصألاةنسلاميمصنموهىضابإلا

ىلعًادامتعابهاذملاقبسأوهىضابإلابهذملانأتبثنأدعب.ةنسلالهأىلإبهاذلا
.ةعبرشلاليصأتىفًايلكًادامتعاةنسلا

بهذملانأ٠ةعماج)ىودبزيزعلادبعميهاربإروتكدلاًاضيأدكأدقو
لوصألابًامعدم.ةحيحصلادعاوقلاىلعًالصأتماشنامنإو.اثدحتسمسيلىضابإلا
.ةيوبنلاةنسلاوباتكلافلاخيامههقفىفدجويالعبتتلاورظنلابف.ةتياثلاةحضاولا

.«ىمالسالاهقفلاىفاهرثأوديزنبرباجةسردم»لوحمدقملاثحبلا.شوكبدمحمىيحي(١)
.ىضابإلاهقفلا:دصقي(۲)

.ةيمالسالاةراضحلاوهقفلاىفةيضابإلاةسردملا

 



)۷٥۲((٤)مقرقحلم

.ًاعيمجنوملسملااهيلعقفتاىتلالوصألامومعلو

«ىمالسإلاهقفلارتؤم»تاشقانملكنأ.')ىديوهىمهفذاتسألادكأامكمهلاو

هقفللةيساسألارواحملاةحصىلعتقفتا.طقسمبسوباقةعماجباحرىفدقعىلا

.دحأاهيلعفلتخيملو.دحأاهيفلداجيملو,ىضابإلا

مهنأو.ليطابأومهتنممهبقصلاملكنم«ةيضابإلاةءارب»ىنعياماذهو

.اهقئاقحواهلاجرواهرودمالسإلاءانيفرعيیکناوألانآمالسإلاقرفنمةليصأهفرف

فصلاةدحوةكرعمتالوجنمةماهةلوجاوبسكنيملسملانأًاضيأىنعيوهو

ىضابإلابهذلاسسؤمنيبةلصلاعطقينأثحابلاعيطتسيالهنإفكلذعمو

ماعلاىأرلاعمفقاوماهيفتذختاةيبلسةقالعتناكنإوىتحراوخلاةكرحبهتقالعو

.ضفرلارصانعلبلغألاو

نمقلطنمىخيراتلاهرذجًابهذملكشيىخيراتلاهئامتنابىضابإلابهذملانأالإ

هعضتالةديدجتايطعملكشيحبصأودعباميفبهذملافلتخانإوىتح.جراوخلارايت

.'"”ىجراخلاركفلاىفولغلاةحنجأنيبًادبأ

نيتطقنىفالإجراوخلاعمةيضابإلانيبءاقتلاالهنأهلككلذنمصلختسيو

:امهنيتتثا

.یربکةعدخوًأطخهرابتعإبميكحتلاىفامهيأر-أ

كلذناكءاوسو.ةماماللًاديحوًالهؤموأًاساسأةيشرقلابنوفرتعيالمهنأ-ب
نعءاوس.ةمألالك.ةمألانإف.ةشقانملحمتسيلةيضقىهو-باوصمأًاطخ

مويددعءةيرصلملامارهألاةديرج(١)

.(م١۱۹۸توريب.لمجلاراد)«أبهذموةديقع»ةيضابإلا.ةميعطرباص(۲)



)۲0۸((٤)مقرقحلم

.لوبقلاوةهاجولانمريثكلاهيفاجراوخاوةيضابإلا

ءاقلالالماكًالاصفتإجراوخلانعلصفتتةيضابالانإفناتطقنلاناتاهادعاميفو

.فقاوملافنعأمهمامأنوفقيو.هعم

هقفلارمتْومىفءاجاموحنىلع-ةيضابإلالوصألةرصاعملاايؤرلاهجتتو

نعاوجرخيملويمالسإلاجهنملاقفواوراسةيضابإلانأ-نامعةنطلسىفىمالسإلا

لبقامنيحمهيأرمهلناكانإو.مهنمنيملسلملاوهللابضغياماولعفيملو.مالسإلاةلم

.نيمكحلةفالخلارمأكرتو.ميكحتلابلاطىبأنبىلع

امبسحمهيأراودبينأ-نيملسملالكلقحوهامك-مهقحنمنأنوريمهفاذل

ىروشمهرمأو»:ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةنسوةيمالسإلاةعبرشلاةيضتقت

ةفيلخلارايتخاسسأنأامك.ىروشرمألانأىأ.€رمألاىفمهرواشوج.€مهنيب

ذيفنتىلعرصأامدنعبلاطىبأنبىلعةفيلخلاىلعةعامجتقشناكلذل

رابتعإنودىروشلاقيرطربعنيملسمللةفيلخباختنإبتدانو.ميكحتلاتاءارجا

.')ةيضابالاةعامج.ةعامجلاهذهنم.ىلبقلابسنلل

ىلعو؛مالسإلاةلمنعجورخلابمهماهتابقحلاىطعياماولعفيملةيضابإلانأىأ

باتكلانمريثكلاولحنلاودئاقعلاوقرفلاباتكنمًاريثكنإفكلذنممغرلا

تاباتكىفحضاواذهو.جراوخلاقرفىدحاةيضابإلانوربتعي.نيثدحملاوءامدقلا
.'ىعفاشلاىطلملاو.'"”ىرعشألا

ةرهاقلا.ةبهوةيتكم)۳۳٢۳صغخيراتلابكومىفةيضابإلا.رمعمىيحيىلع(١)

نيلصملافالتخاونييمالسإلاتالاقم.(ه۳۳٥ت)ليعامسإنبىلعنسحلاوبأ:ىرعشألا(۲)
ةينافلاةعبطلا.ةرهاقلا.ةيرصلاةضهنلاةبتكم)ديمحلادبعنيدلاىيحمقيقحتج
.)ع۳۸۹۹۹

ء(ه۲۷۷ت)(نمحرلادبعنبدمحأدمحمنسحلاوبأ)ىفئارطلابفورعملا:ىعفاشلاىطلملا(۳)
.ةرهاقلا.ةيناثلاةعيطلا)عدبلاوءاوهألالهأىلعدرلاوةيبنتلا



مقرقحلم

£(ىناتسرهشلاو'")ىسلدنألامزحنياو٠'"ىزارلابيطخلاو

.(°”ىطانرغلاىبطاشلاو

ريغومهنمنيقرشتسملانيرصاعملاباتكلانمًأادجريثكلانعًالضف

.'انيقرشتسلملا

.مهنيدبولغنيذلاةالغلاقرفنمضةيضابإلابصعتوألهجنعمهضعبلخدأو

فلتخمىفمالسإلاءادعأنأىفكشىندأدجويالو.مالسإلالوصأنعاوجرخو

.'')نيملسملانايكاورمديومالسإلاةلودحوراومطحيلًاصوصتاوسددق.ةنمزألا

مهردصمو.نيدللیسیئرردصمکميركلانارقلاباوذخأةيضابالانأفورعمو

دنعةفورعملاطورشلاىفوتسااذإعامجإلااهدعبو.ةجيحصلاةنسلاوهىناثلا

.لالدتسالاوهوسماخلاردصلملاًاريخأو.سايقلاوهعبارلاردصملاو.نييلوصألا

.ه۲۹٤ىفوتملايميمتلا.ىنيئارفسإلا.ىدادغبلادمحمنبرهاطنبرهاقلادبع:ىدادغبلا(١)

.(م۱۹۷۳توريبقافآلاراد.ىلوألاةعبطلا).قرفلانيبقرفلا

.نيكرشملاونيملسملاقفتاداقتعا.(ه٠٠٠٦ت)بيطخلارمعنبدمحمنيدلارخفمامإلا:ىزارلا(۲)

.(م۱۹۷۸-ه۱۳۹۸ةرهاقلا.ةيرهزألاتايلكلاةبتكم)

ءاوهألاوللملاىفلصفلاىرهاظلاىلعدمحموبأمامإلا:ىسلدنألامزحنبا(۳)

(رصمءىجناخلاةسسؤم)لحتلاو

هللاحتفنبدمحمهجرخا؛لحتلاوللملا.(ه۵.ميركلاديعنبدمحم:ىناتسرهشلا(٤)

.رهزألاةعبطم.ناردب

ةيراجتلاةيتكملا)ماصتعالا.ىمخللادمحمنبىسومنبميهاربإوبأ:ىطانرغلاىبطاشلا
.(ھ۱۳۳۲ةرهاقلاىربكلا

ةرهاقلا)ىودبنمحرلادبعةمجرتةعيشلاوجراوخلا(سويلوي)نزوهلف:كلذلةلثمأ
.(م۸٤۱۹ةرهاقلاىلوألاةعبطلا)ةيمالسإلاقرفلاخيرات.يبارغلاىفطصمىلع.(ء۸

.۰۵صمالسإلارجفىفنامع.فشاكليعامسإهديس(۷)



)۲۹۰(٢٠)مقرقحلم

لاومأوءامداولحتسيملو.مهركفباولاغيملومهئارآبنيلدتعماوناكمهنأامك

مهف.مالسإلاةلمنممهجرختالءرمخلاوانزلاكمهرئابكنأو.نيملسملانمةاصعلا

.)هللالوسرًادمحمنأو.هللاالإهلالنأنودهشيىأ.نودحوم

جراوخلاقرفنمةيضابإلاربتعيو٠جراوخلاوةيضابإلانيبطلينمنإفكلذل

هرداصمهفكلداعيو.ىضابإلاهقفلاةساردبقمعتيوءكلذىفرظنلاديعينأهيلع

اھلناکامیربابسأةدعكانهنإف.دوصقمريغوأناكًادوصقمطلخلااذهنكلو

مهسفنأةيضابإلامادختسااهنمو.نيهابجتالاداليمنمازت:اهنمطلخلااذهىفًاريبكارثأ

وأفرطتلاوولغلابةمهتملاةيمالسإلاقرفلاىقابنعمهثيدحىف«جراوخلا»فصول

مهسفنأىلع«ةارشلا»مساقالطإىفجراوخلاعمةيضابإلاكارتشاًاضيأاهنمو

ناكوأىلععيوب»ىضابإلامامإلانأًانايحأةيضابإلاوخرؤمركذيف.ًانايحأ
انسفنأانيرش»جراوخلالوقيامك٠')ىرشلاعطقىلععيوبوأ٠ًامامإ»
.(°قةارشكلذلنحتفهللانيدل

لوحمهئارآضعبىفمهتافتاوهجراوخلاوةيضابألانيبطلخلابابسأنمكلذك
.«نيملسملاةفالخ»وأنيملسملامامإ

كانهدجوتهنأالإ.جراوخلاوةيضابإلانيبطلخللتارشؤملاهذهدوجونممغرلابو

.(ھ١١۱۳ةرهاقلاةعبط)لوقعلالهألليلدلا.ىنالجراولابوقعيوبأ(۱)
ءزجلا.نامعلهأةريسىفنايعألاةفحت:(ىلاسلاديمحنبهللادبعدمحمخيشلا)ىلاسلا(۲)

.(ھ۱۳۳۲ةرهاقلا.ىلوألاةعبطلا)١٠صلوألا
.٢٤٠۲ص١جقباسلاردصملا(۳)

.٢٠۲ص١جقباسلاردصملا

ةرهاقلا.قالوبةعبط)۳۵۵٢٣۳ص۲جراثآلاوططخلاركذىفرابتعالاوظعاوملا:ىزيرقملا()
۰.



ىفدرواماهتمو.ةيضابإلارداصملاهدروتاماهتم.طلخللًالاجمعدتالةيضابإلاعفأ

.ةيضابالاريغرداصلملا

ءاقلدعبجورخلاىلعمزعالضابإنبهللادبعنا:ةيضابإلارداصملاهلقنتفقومىف

نينحونينروءارقلاىودعمسوقرزألانبعفانعم-عطقلاب-رييزلانبا
جرخيملوىفتخاو.هرمأمتكو؟جرْخأءالؤهنعأ:هباحصأللاقذئدنعنيحبسللا

ٍ

هللادبعىلعةرصبلالهأحلطصانيح:ةيضابإلاريغرداصملاهلقنترخآفقومیفو

عبرأةنسلاوشىفزاوهالابعفانقحلف.مهوفاخأوجراوخللسانلادرجتف؛ثراحلانب
.كلذهمويجورحخلادريملنمالإقرزألانباىلإةرصبلابمهنمیفبنمجرخوءنيتسو

عفانرظنو.امهيأرىلعامهعملاجرونبهللادبعو.رافصلانبهللادبعمهتم

هباحصأللاقف.هلةاجنالهنعفلختنمةيالونأىأرف٠'")ريثألانباهنعهيورياميف

لوبقزوجيالومهحئابذلكأالومهتحكانممهللحيالمهنأو.مهنمةءاربلاىإمهاعدوكلذ

عيمجنأوضارعتسالاولافطألالتقىأرو.مهثاريملحيالومهنعملعلاذخأومهتاداهش

كلذىلإهباجأف.لتقلاوأمالسإلاالإمهتملبقيالبرعلارافكلثمرافكنيملسللا

.مهضعبهقرافومهضعب

اوكرتواهبنيذلاجراوخلاةعاطأف.ةماميلاىلإراسو«رماعنبةدجن»هقرافنمو

ىلإامهعمنموامهوعديرافصلانيإوضابإنبهللادبعىلإعفانبتكف.تولاطابأ
.اوفلتخيوأاوقرفتينأةيشخهباحصأىلعهأرقيملوباتكلارافصنباًارقف.كلذ

بوصأناكنيكرشمموقلاناكول؟ىأریأرىأهللاهلتاق»:لاقفهأرقفضابإنباهذْخأف

بذكهنكلو.نيكرشملاىفملسوهيلعهللاىلصىبنلاةريسكهتريستناكوءايأرسانلا

ةببرملاةظقيلارادةمبط)١۲٠صةيضابإلالوصأىفةيضفلادوقعلا.ىثراحلادمحنبملاس(١)
.(نانبلوایروسیف

.)۹توریب-رداصرادةعبط)۷١۱ص٤جخيراتلاىفلماكلا.ريثألانبإ(۲)



)۲۹۲((٠)مقرقحلم

.مهؤامدالإانتللحيالوماكحألاومعتلابرافكمهنكلوكرشلانمءاربموقلانإ:لوقياميف

هللائربو.ترصقدقفكنمهللاءىرب:رافصلانباهللاقف.انيلعمارحوهفكلذىوسامو

٠.'هنموكنمهللاءىرينبإلاقف.الغدقفقرزألانبانم

هنأاذهىفنودكؤيوءنيدلاىفتلاغىتلاقرفلانمنوأربتيةيضابالانأىأ

.ةلصبمهيلإنوتمالو.ةعماججراوخلابمهعمجحتال

ملمهفبهذملاعابتأب«جراوخلا»ةفصقصلنمةيضابألاوخرؤمبجعتيو

ملو.قحلابالإاهلتقهلامرحىتلانيملسملاءامدنمةدحاومدةرطقكفسىفاوكراشي
داحلإلاىلإىدؤياممهركفبنكيملو.لمجالوةقانةالاغملاىفةيضاباللنكي

.'"غيزلاو

.ةضفارلانم:'"!نيقراملاقرافنملوأوهضابإنبهللادبعةيضابإلالطبو

.ةلزتعملانمنيقراملاجراوخلاو.ةيرعشألاو.ةيديزلاو

یمادقهدروأامبسحمهمظعمراسدقفنيثحابلانمنوثدحملاامأ
ةيضابإلاقئاقحنعًاريثكاوفرعو.مهمامأعجارملاورداصملاددعتدقو-مهنأو.باتكلا

.ةيضابإلاهاجتةيدقلاتالاقملابتكىفتدروًاميهافماوححصينأاولواح-مهئارآو

مهتءاربثيحنمةيضابإلاىفىئاهنلاهمكحنلعأوةعاجشلاكلممهعيمجسيلنكلو
ةيضابألاةءاربلوحكلذكو.ءايقتألاءافلخلاىلعدرمتلاوقورملاوأنيدلاىلعجورخلانم

.«جراوخلا»ةمهتنم

و۱۱۷۱۱۸ص٤جخيراتلاىفلماكلا:ريثأللانبا(١)

١1٦0ص٥ج.ىربطلا

صضابإلأىقحمنعضارتعالاةلازإ.شيفطإفسويدمحم(۲)
ثارتلاةرازو)١٠صنامعةمئأركذىفناعمللابعئاشلاعاعشلا.قيزرنبدمحنبديمح(۳)

.(نامعةنطلسءىموقلا



8(٤)مقرقحلم

امو.رخأءيشجراوخلاركفوءيشةيضابإلاركفف.مهتأشنذنمجراوخلانعاوزيمتينُ

.فرطتلامدعولادتعالابةيضابإلاهلباقيفرطتوةالاغمنمجراوخلاداري

ةدايقبجراوخلاثارتنعفلتخيهتفسلفوهموهفمىفةيضابإلاثارتنأىأ
.تادجنلاوةقرازألا

امهيضابأإلانعجراوخلاةفصهيفنىفضوعروتكدلاحضوأدو

:یلی

.لحتلاوللملاوتالاقملابتكضعبمعزتامكجراوخاوسيلنييضابإلانأ-١
نأعقاولاو,صيحمتوقيقدتنودتافلؤملاهذهاودلقنيذلانيثدحملاباتُكلاضعبدعي

.ميكحتلارانایوسجراوخابمهعمجيالةيضابأالا

.سانلاضارعتسااومرحومهئاسدلالحتسإونيدحوملالتقاومرحةيضابإلانأ-۲

.ةيدجنلاوةقرازألالثمجراوخلاوفرطتملعفامكمهناحتماو

رهاظملانيباهيفلصفالةلماكتمةدحاوةرظننيالاىلإنورظنينييضابإلانأ

فوصتلااوركنأدقفكلذلاعبتوءىرخألاىلعامهدحألنايغطالوةيداملاوةيحورلا

.دوضفرو

نمىضابالابهذملاباحصأنأدجيةيضابإلاةيهقفلارداصملاىفققدملانإ٤

نمرداصملاضعبمهبهقصلتامامأ.اهبءادتقالاوةفيرشلاةنسللًاعابتإنيملسملارثكأ

.بصعتلاوألهجلا:نيرمأدحأنعجتانوهامنإفمهت

ركبىبأنيتفيلخلادعبمكحلاىفىروشلاًادبماوقبطنيذلامهدحومهنأ٥

.رمعو

.005۳٤0صةيضابالاةقرفللةيخيراتلالوصألا.تافيلخضوع(١)



)٢٤۲۹((٠)مقرقحلم

مهنكلوميكحتلاىلعجرخنمعماوجزخةيضابإلانأهلككلذنمحضتيو
ةرصاعملاايؤرلاتناكمثنموءمهطاشنوجراوخلاركفراسىذلافرطتلانعاودعتبا

ًاجذومنمهرابتعاو.ىخيراتلامهعضوةقيقحرييغتمدععممهفاصناىلإليتمهوحن

ىذلارمألاوهوىمالسإلاعمتجملاتابلطتمةبكاوموفرطتلانمررحتللىمالسإلاركفلل

.رضاحلاتقولاىتحًالمعوًالعفةيضابإلاهبمستا
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قرطلا ةيرحبلا ةيراجتلا وتلا اهكلس راجت جيلخلا ىبرعلا

(۵)مقرقحلم  
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(٥)مقرقحلم

  1
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)۲۷۰۱(۵)مقرقحلم
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)۲۷۲(عجارماورداصلا

عجارملاورداصملا

.لا)عضومدععم٠فلّوملامسابسحًايدجبأًابيترتتبترعجارملاورداصملاهذه

.رابتعالاىف(وبأ.نبا

:ميركلانآرقلا:الوأ
:ةمبجقلاةيبرعلارداصملا:ايناث

.مركلاىبأنبدمحأنبىلع:(ما۸7/ه٠ت)نيا

ىنسحلاسيردإنبهللادبعنبدمحمهللادبعوبأ:۲/ه0۵۷ت)ىسيردإالا

نودب.ةرهاقلاةعماجبةروصمةخسن.قافآلاقارتخاىفقاتشملاةهزن-۲

.خيرات

ديعسنبناحرس:(ما۸/ها١۱نرقلاىفشاع)

/ديسلاىلاعمةبتكمبطوطخم.ةمألارابخألعماجلاةمغلافشك-۳

دبعقيقحتكلذكو۵۷۱مقربىديعسوبلادوعسنبدمحأنبدمحم

.نامعةنطلس.ةيناثلاةعبطلا)ىسيقلابيسحديجلا

نبميهاربإنبقاحسإنبميهاربإ:(م۸۱۳۸-۹۸فأ۱۹۸-۸0)یبرحلاقاحسإوبأ

.مسيدنبهللادبعنبویشب

نكامأوكسانملاباتك»ناونعتحترساجلادمح.دهققح.جحلاكسانم-٤

.ضايرلا.رشنلاوةمجرتلاوثحبللةماميلاراد.ةريزجلاملاعموجحلاقرط
١٤١١٤ةيناثلاةعبطلا



فورعملامدحمنبميشاربإقاحسإنبأ(م17)/فل“١0ماعلبقت)يرذطصألا
یخرکلاب

.م۱۹۱۷/ھ۱۳۸۷ةنسنديل.كلامملاكلاسم-٥

نيسحلانبىلع:0ات)ىیناهفصألاحرفلاوبأ

راد.ةيرصملابتكلارادةعبطنعةروصمةعبط.دلحم٢٤۲:ىناغألا-۹٩

۴١۹ةنسىبرعلاثارتلاءايحإ

ةكوبنبدمحمنبهللادبعدمحموبأ:(مأ٠/ف2نرقلايفشاع)ةكربوبأ

.ىنامعلا

.ىنورابلاییحينبیسیعهيلعقلعوهققح.ناءزج.عماجلاباتك-۷

.م٤۱۹۷/ه١۱۳۹ةيناثلاةعبطلاطقسم

ىزمرهمارلاهادخانلارايرهشنبكرزب:(ما٩/٠/ه۲ءانوقلايفشاع)كرزب

۱۸۸۳ةنسنديل۲۹۳ء٢۲۸۸یماعنیبهتدامعمجبئاجع-۸

ىجنطلاىتاوللاهللادبعنبدمحمهللادبعوبأ:/ه۷۷۹ت)ةطوطبنبأ

.ناءزجءرافسألابئاجعوراصمألابئارغىفراظنلاةفحتةامسملاهتلحر-۹

ةعبطلا.توريب.ةلاسرلاةسسؤم.ىناتكلارصتنملاىلع.دقيقحت

.ةنسةعبارلا

ىدنكلايسومهللادبعنبدمحأركبوبأ:(ما۲/0۵۷١۱ت)ىدنكلاركبوبأ

۱۹۸۱طقسم.ءرماعمعنملادبعقيقحتءءزج٠١٤.فنصملا٠

.فشاكهديس.دقيقحت.ءادتهألا

1

.ويرعلادبعنبهللادبعوبأ:(مأ٠)ىركبلا

.م١۹۱٠.ةيناثلاةعبطلا.نديل؛برفلاوةيقيرفأدالبركذىفبرغملا-١



)٢٤۲۷(عجارماورداصما

.۵ةساردوقيقحت«كلامملاوكلاسملا»باتکنمءزجءبرعلاةريزج11

ةنسىلوألاةعبطلا.تيوكلا.لسالسلاتاذ.مينغلافسويهللادبع

۱۹۷۷/۷

.ىدادغبلارباجنبييجينبنسحلاوبأ:(م۹۸/هآ۹۷ت)ىردذالبلا

:ةيملعلابتكلاراد.ناوضردمحمناوضر.د)قيقحت.نادلبلاحوتف-۳

۳٢/۱۹۸۳هنس؛توریب

ظحاجلارحبنبورمعنامثعوبأ:(م۷7۷-۸1۹/فآظحاجلا

مالسلادبعحرشوقيقحت.نيدجلمىفءازجأةعبرأ.نييبتلاونايبلا-٤
ةنس.ةسماخلاةعبطلا.ةرهاقلا.ىجناخلاةبتكم.نوراهدمحم

۵٥/هھ

ىیسومنبليعامسإرشاطوبأ:(م۷.2.۱۳/۸نوقلاىفشاع)ىلاطيبلا

.يسوغنلاىلاطيبلا
.م١١٤۹۸۳/۱۱ةنس.طقسمةثالث.تاريخلارطانق-٥

ىرهاظلاىلعدمحموبأ:(ما077۳/1٠ت)ىسلدنألامزحنبا

.(ةيبرعلارصمةيروهمجءىجناخلاةسسؤم)لحنلاوءاوهألاولللا-١

.ىجاهنصلامعتملادبعنبدمحم:(ما0/ه۹13ق)ىريمحلا

قيقحتم١٦۳/۹١٤۱ماعةعمجراطقألاربخىفراطعملاضورلا-۷

.م١۱۹۸ةنس.ةيناثلاةعبطلا.توريب.نانبلةبتكمسابعناسحإ.د

ىبيصنلاىلعنبدمحممساقلاوبأ:لقوحنبا

.(م۱۹۷۹.توريبةايحلاةبتكم)كلامملاوكلاسلملاوأةروص-۸

 



هللادبعنبهللاديبعمساقلاوبأ(م1۱/فل“٠٠ماعىلاوحت)ةبذادوخنبا

ىبألةباتكلاةعنصوجارخلاباتكنمذبنهعمو.كلامملاوكلاسملا-۹

٠(۹۳۲/ھ۳۲۰ىفوتملا)ىدادغبلابتاكلارفعجنبةمادقجرفلا

.خيراتنودبدادغبءینئملاةبتكم

دمحمنينمحولادبع:(ما120-7-2/ه۸۰۸)نودلخنبا

(توريبةعبطو١۱۳۱ةرهاقلاةعبط)نودلخنباةمدقم-٠

ءازجأ۷نودلخنباخيراتيفورعملا.ربخلاوًادتبملاناويدوربعلا-١
.(توريب.ىنانبللاباتكلاراد)ةعبطو(ه١۲۸٠ةرهاقلا)

دمحمنبدمحأنيدلاسمشسابعلاوبأ:(ما۱۳۱-١۲۸۲/ه1۰۸-7۸۱)ناكلخنبا

ركبیبأنب

.سابعناسحا:دقيقحت.تادلجم۷.نامزلاءابنأونايعألاتايفو-٢

.(خيراتنودب.توریب.رداصراد)

.ديعسنيدمحأسابعلاوبأ:(ما۷١ا/ه١۷١ت)ىنيجردلا

.ثعبلاةعبطم.ىالطميهاربإقيقحت.برغلابخياشلملاتاقبطباتک-۳٢

ىناورقلارمعنبمساقلابأنبدمحم:(مأ١٠ت)رانيدىيأنيا

.(ھ١۱۲۸.سنوت)سنوتوةيقيرفأرابخأىفسنؤملا-٤

.رمعنبدمحأىلعوبأ:(م4/فه۲نرقلايفشاع)هتسرنبا

٠نديل)عباسلادلجملام۳٠٠/ه٠۲۹ماعهلأ.ةسيفنلامالعألا٥١

.)م۱۸۹۱

 



)٢۲۷(عجارماورداصلا

.رکبیبانبییحیایرکزوبآ:(ف2۷ات)ایرکزوب

قيقحت.ايركزیبآخيراتبفورعملامهرابخأوةمئألاريسباتك

ةنس.ةيناثلاةعبطلا.توريب.ىمالسإلابرغلاراد.ىبرعلاليعامسإ

۲/ھ٢.٤

ىیرشزلابنصنبدعسنبدمحفهللادبعوبأ:(م۰۲2۸)دعسنبا

/ھ۱۳۸۸ةنسءةرهاقلا.ريرحتلارادءازجأ۸.ىربكلاتاقبطلا-۷

۸

نبديعسنبدمحمديعسوبأخيشلا:(ما٠/ه2نورقلاىفشاع)يمدكلاديعسوبأ

یمدکلادیعسنبدمحم

.م١۱۹۸طقسم.ءازجأ۵.ديعسىبأماكحأنمديفملاعماجلا-۸

١۹۸طقسم.نسحلاوبأدمحمقيقحت.ةماقتسالا-۹

يسومنبىلعنسحلاوبأ:(ما۱۳۱-۲۷۵یبرغملاديعسنبا

ةعابطللةيراجتلاةبتكملا.ىبرعلاليعامسإقيقحت.ايفارغجلاباتك٠
.م٠يلوألاةعبطلاتوريب.عيزوتلاورشنلاو

.(م٩/ه۳نرقلانمىناثلافصنلاىفشاع)إلامالسنبا

ملاسو.زترافش.ف.رقیقحت.ةيضابإرظنةهجونمهخيراتومالسإلا

ىلوألاةعبطلاتوريب.ةعابطلاوعيزوتلاورشنللارقاراد.بوقعينبا
.م۵٥هنس

.دحاولادبعنبدیعسنبدمحأ:(ما0۲۳/۹۳۸ت)ینامشلا

طقسم.ىبايسلادوعسنبدمحأقيقحت.ءناءزج.ريسلاباتك-۲
.م۷



)۲۷۷(عجارماورداصملا

.(ما۱0۳/ه3۸0ت)ميركلاديعنبدمحمحتفقلاوبأ,ىناتسرشتتلا

.(توريبةعبط)لوألامسقلا:لحنلاوللملا۳٣

:(م٩/فلنرقلايفشاع)ريغصلانبا

راد.راحبميهاريإ.رصاندمحم.دقيقحت.نييمتسرلاةمئألارابخأ٤۶

.م١١٤۱/١٦۹۸۱ةنستوريببرغلا

ويوجنبدمحمرفعيوبأ:/فلا٠-۲۲ىربطلا

ويأدمحمقيقحت.ءازجأ٠١٠(كولملاوممألاخيرات)ىربطلاخيرات-٥

خيراتنودب.توريب.ناديوسراد.ميهاربالضفلا

.یدنكلاناميلسنبميشاربإنبدمحم:(مأ|2١۱/ه۰۸0)ىدنكلاهللادبعوبأ

.م۱۹۸۸-١۱۹۸طقسم.دلجم۷۲.عرشلانايب

مكحلادبعنبهللادبعنبنمحرلادبعمساقلاوبأ:(م١۸۷/هآ۵۷ت)مكحلادبعنبا

.يرصملاىشرقلانيعأنب

.م١۱۹۲.ندیل.اهرابخأورصمحوتف-۷

دمحأنيدلاباش)هبردبعنبا

ةرهاقلا.ءازجأ٠۳ديرفلادقعلا-۸

۷نرقلاىفشاع)یشكارملایرازعنبا

.أ.نالوك.س.جقيقحت.برغملاوسلدنألارابخأىفبرغملانايبلا-۹

.م۱۹۸۳ةئلاشلاةعبطلا.توريبةفاقثلاراد.لاسنفوربىفيل

ملسمنبةملس:(ماا0نرقلاىفشاع)ىراحصلاىبتوعلا

.م١۱۹۸.طقسم٠ناءزج؛باسنألا٠



)۲۷۸(عجارملاورداصلا

هاجبحاصنيدلادامعىلعنبليعامسإ:ها۷۲)ادفلاوبأ

(ةرهاقلاةعبط).نادلبلاميوقت-١

ىراصنألاايركزهللادبعوبأ:۸۳/ه۸)ىنيوزقلا

.م۸٤۱۸نجنتوج.دابعلارابخأودالبلاراثأ٢

ىلعنبدمحأسايعلاويأ(مأ١2ت)ىدنشفلقلا

خيراتنودبنامعةنطلس.اشنالاةعانصىفىشعألاحبص-٤

فسوينبدمحمف١٠0-۲۸۳)ىدنكلا

نودب.توريب.رداصراد.راصننيسح.دقيحفت.رصمهالو٤

.خيرات

.ديزينبدمحمسابعلاوبأ:(م۸۹۸/هآ۸۵ت)دربملا

.توريب.فراعلاةبتكم.دلجمىفناءزج.بدآلاوةغللاىفلماكلا٥

.خيراتنودب

:لوجه

.ةيناثلاةعبطلا.روشاعديعس.دحرشوقيقحت.نامعلهاخيرات٤

.م١۱۹۸ماعةنطلس

ىلعنبنيسحلانبىلعنسحلاوبأ:)ىدوعسملا

ديفم.دميدقتوحرش.ءازجأةعبرأ.رهوجلانداعموبهذلاجوم-۷

ةنسءىلوألاةعبطلا.توريب.ةيملعلابتكلاراد.ةحيمقدمحم

م٦۹۸١/ھ٦١

 



ىماشلاءانبلاركبىبأنبدمحأنبدمحم(ما٠٠٠-117/فل“1ىسدقملا

ىراشبلابفورعملایسدقملا

ةيناثلاةعبطلا.نديلةفرعمىفميساقتلانسحا۸

قارولابفورعملاقاحسإنبدمحم:(مأ2٠)/ه۸1ت)ميدنلانبا

قءاجفلانباىرطقراد.نامثعسابعدهان.دقيقحت.تسرهفلا٩

.م۱۹۸۵ةنسءىلوألاةعبطلا.رطق

ىنامعلارظنلانبدمحأركبوبأ:(ما٠/ه0نرقلاىفشاع)ورظنلانبا

م۹۸۰هنس؛طقسم؛مئاعدلاباتک0.

باشهولادبعنبدمحأنيدلاباهّش:ىوريرونلا

ةئيهلا,ىواجلادمحمىلعقيقحت.بدألانونفىفبرألاةياهن-١

.م١۱۹۷ةنسءةرهاقلا.باتكللةماعلاةيرصللا

هللادبعنبتوقايهللادبعوبأنيدلاباهشمامإلا:(ماآ٠١۲/ه١آ١)توقاي

ىم

.م١٤۱۹۸هنستوريبرادوقداصرادةعبط.نادلبلامجعم٢آ

بتاكلاحضاونببهونبرغعجنببوقعيىبأنبدمحأ:(م۸۹0/هآ۷ت)يبوقعبلا

.يبوقعيلابفورعملاىيسابعلا



عجارملاورداصلا

:ةمجرتملابتكلاوةثيدحلاةيبرعلاعجارملا:اثلاث
:یودعلادمحأميهاوبإ

ةعابطللةيموقلارادلا)ةيمالسإلاةلودلاوةيطنزيبلاةيروطاربمألا٤

رشنلاو

(م۱۹۸۳ةيرصملاولبنألاةعبط١١جىمالسإلاملاعلاخيرات٥

.(م١۱۹۸ةيرصملاولجحنالاةعبط۲ج

:نيهأدمحأ

.(م۱۹۲۸:ةرهاقلا)مالسإلارجف1

:بلشدمحأ

ةبتكم.ةددعتمتاعبطوةفلتخمءازجأ.ىمالسإلاخيراتلاةعوسوم-۷

.ةيرصملاةضهنلا

ملاسةيطعدمحأ

(ايقيرفأوبرعلاباتكىفثحب١ايقيرفأىفةيبرعلاتايلاجلا-۸
.)ع۱۹ءىلوألاةعبطلا.توريب

:یرمعملادومحمدمحأ

.م٠۱۹۸۰ايقيرفأىقرشونامع-۹

:نوسايليووردنأ

ةيناثلاةعبطلا)هللادبعنيمأدمحمةمجرتءخيراتلاربعراحص-٠
.(م۱۹۸۲ءطقسم

:نوسليودلونرأ

ةنسةيناثلاةعبطلا.طقسم.هللادبعنيمأدمحمةمجرتجيلخلاخيرات-١

۵٥



)۲۸۱(عجارماورداصللا

(نامعةنطلس)ةيضابإلالوصألاىفةيمالسإتاسارد-۲

ماهجنموي

ةبتكم.ىواونلافطاعدمحمةمجرت٠ايقيرفأقرشىفمالسإلا-۳

.م۱۹۷۳ىلوألاةعبطلا.ةرهاقلا.ةيرصملاولبغنألا

:ناينوزۓناشت

٠طقسم.خيراتلاربعنامعونيصلانيبةلدابتملاةيدولاتالاصتالا٤

۹۱

:نواسميت

م۵طقسم٠ريرعیماس.۵ءهمحرت‹دايدنسلاهلحر

:یویبکاجناج

٠توريب)وزغلاديعسورجاههدجنبيرعت.ىبرعلاجيلخلا
.(ع۹

:مساقايرکزلامج

ةعماج.بادآلاةيلكتايلوحايقيرفأىقرشلحاسىفبرعلارارقتسا-۷
.۱۹۱۷نسء١۱ددعرصمنع

:كسويميركلادبعتدوج

.م١۹۸۱.رئازجلاةعبط.ةيمتسرلاةلودللةيجراخلاتاقالعلا-۸

:ولضاقجروج

ةبتكمركببوقعي.دةمجرت.ىدنهلاطيحملاىفةحالملاوبرعلا۹

.ةيرصملاولبنألا



)۸۲(عجارماورداصلا

:نایج

ماعةبتكءةيقرشلاايقيرفأنعةيرابتوةيفارغجوةيخيراتقئاثو-٠
ةنسىلوألاةعبطلا.ةرهاقلا.لامكًاصخلمةيبرعلاىلإهلقنء٦١

.م۱۹۲۷/٥١

:نسحميهاربإنسح

ةعبرأ.ىعامتجالاوىفاقثلاوىنيدلاوىسايسلاىمالسإلاخيرات-١

.ةيرصملاةضهنلاةبتكم.ةفلتخمتاعبط.ءازجأ

:دومحصدمحأنسخ

.ركفلاراد.ةثلاثلاةعبطلا)ايقيرفأىفةييرعلاةفاقثلاومالسإلا-۲

.)ع٦۹

:نسجیلعنسح

نرقلافصتنمىتحاهروطتواهمايق:برغملابةسرادألاةلودمايق-٤

.ىرجهلاثلاثلا

:سنونيس

ةعبطلا.ةرهاقلا.لبقتسملاعباطموراد.سلدنألاوبرغملاخيراتملاعم٥

.م۱۹۸۰ةنسءىلوألا

:يثراحلاديمحنبا

.(طقسم.ةعبط)ةيضابإلالوصأىفةيضفلادوقعلا٦١

:ىناهبنلادمحأنبةفيلخ

 



)۲۸۳(عجارماورداصما

:لزابءنوسدقاد

ةفاقثلاراد.دمحأدمحملامجةمجرت.ةديدجءاوضأتعحتايقيرفأ-۸

.خيراتنودبتوريب٠عيزوتلاورشنلل

:ىلئامسلایبايسلادومحنبملاس
ليعامسإةديس.دقيقحت.ءاثعشلاىيأعابتأنعءاثعولاةلازا۹

.م۱۹۷۹طقسم.فشاک

هديس.دحرشوقيقحت.جراوخلانمةيضابإلازييمتىفجهانملاقدصأ-٠

.م۱۹۷۹نامعةنطلس.فشاكليعامسإ

طقسم)زاجحلاونميلابةيضابأإلاخيراتىفزاجملاوةقيقحلا۱

.۹۸(.

درادونس

بيكشةفاضإوقيلعتوةمجرت.ناءزج.ءىمالسإلاملاعلارضاح-۲

.خيراتنودب.رصمءىبرعلاركفلاراد.نالسرأ

:روشاعدیعس

ةبورعللنامألانصحنامعباب.ةيمالسإلاتاساردلاةودنداصح۳

.(نامعةنطلس)مالسالاو

:ىركسعلاناميلس

ءىندملاةعبط)ىسابعلارصعلاىفىبرعلاجيلخلاىةحالملاوةراجتلا-٤
.(ةرهاقلا

:فشاكلاليعامسإهديس

.م۹۸۹۱نامعةنطلس.ةثلاثاةعبطلا.مالسإلارجفىفنامع6
ةنس.ةثلاشلاةعبطلاتوريب.ىبرعلادئارلاراد.مالسإلارجفىفرصم٦

م۱۹۸

 



)9٢٤۲۸عجارملاورداصملا

:یعطصمرکاش

-۸AVةعبطلا.تيوكلا6تاعوبطملاهلاکو.ناءزجیتبهلود

.م۱۹۷۳ةنسءىلوألا

:لمجلایقوش

.م۱۹۷۷ةنسل٦0ددعلاءةيقيرفألاتاساردلاةلجم.ىوبابمزةراضح-۸

:ىلعلادمحأحلاح

ىرجهلالوألانرقلاىفةرصبلاىفةيداصتقالاوةيرادإلاتاميظنتلا-۹

:ةيجابحلاص

ةعابطللةمالسوبرادءىلوألاةيمالسالاروصعلاىفديرجلابةيضابإلا-٠

.(م١۹۷۱/۱۳۹۱ةنس)؛ىلوألاةعبطلا.سنوت.رشنلاو

:یريبعجلاتاحرف

.م۱۹۷۵سنوتءةبرجىفةيبهولاةيضابإلادنعةبازعلاماظن-١

:ىجعلقردك

.(ىبرعلاباتكلاراد)ىبرعلاجيلخلا-۲

:واجنلاوصاع

.(ىسدقلاةبتكم)ةفسلفوركفوةديقع.جراوخلا-۳

:دوسوجلارابجلادبع

 



)۲۸0۵)عجارملاورداصلا

:ىناعلاميركلادبعنمحولادبع

ىرجهلاعبارلانرقلاىتحةيمالسإلاةراجتلاوةحالملاىفنيينامعلارود-٥

.م١۱۹۸طقسم.ةيناثلاةعبطلا

ةروشنمةلاقم.رمحألارحبلاىلإجيلخلانمىراجتلاقيرطلاليوحت-١

.۰/۲۸۱۹۸ددعلادادغبباداةيلكةلجمىف

:ودبحوتفلاوبأديجملادبع

ىتحىرجهلاسماخلانرقلانمىمالسإلاقرشملاىفىتسلاخيراتلا-۷

.ةروصنملا٠.عيزوتلاورشنلاوةعابطللءافولاراد.دادغبطوقس
.م۱۸

:دجاممعنملادبع

ةرهاقلا.ةعياسلاةعبطلا)٠جةيبرعلاةلودللىسايسلاخيراتلا-۸

)م۹۸۲

.نييسابعلاءافلخلاخيراتىفىبهذلاينرقلاىفلوألاىسابعلارصعلا

.(م١٤۹۸۱ىفةثلاثلاةعبطلا)

:ىزاتلايداهلادبع

.طقسم؛نامعوبرغملانيبةيخيراتلاتالصلا-٠

:رمعصیحییلع

.م١۱۹۸.طقسمقرفلانيبةيضابإلا-١

,ةرهاقلا,خيراتلابكومىفةيضابإلا٠۲

:ةلاحكاضررمع

.(عيزوتللةدحتملاةكرشلا)«ةيبرعلاةريزجلاةيش»ةيفارغج-۳



)٢۲۸(عجارماورداصلما

(عيزوتللةدحتملاةكرشلا)ىمالسإلاملاعلا-٤٠

:تاغیلفوع

.طقسمءةئلاشثلةعبطلا.ةيضابإلاةقرفللةيخيراتلالوصألا-٠#

.م۱۸

.م۱۹۷۸.ندرألا.ةيضابإلاةكرحلاةأشن١

(ما۱۸۳۸-۹۱2)ب.سءزلیاص

.(نامعةنطلس-طقسم).جيلخلا-۷

:ةرشهزىبأنبدمحم

ركفلارادةعبطو.(م١۱۹۵ةرهاقلا)ةيمالسإلابهاذملاخيرات۸

١ةرهاقلابىبرعلا

:يليقعلاديشردمحم

.لوألااهرصعىفةيسابعلاةلودلاعماهتاقالعونامعىفةيضابإلا۹٠

.(م١۱۹۸.نامعةنطلس)

:ةريقنلاهللادبعدمحم

خيرملاراد.هلبرغلاةضهانموايقيرفأىقرشىفمالسإلاراشتنا٠

.م۱۹۸۲ةنسضايرلا.رشنلل

:یريرحلایسيعدمحم

راد(ةيمتسرلاةلودلا)ىمالسإلابرغمللىسايسلاءانبلاتامدقم-١

.م۱۹۸۳.ةيناثلاعبطلا.تيوكلا.ملقلا

:شيغطأفسويدمحم

نبهللادبعاهليذ.ىرئازجايىبقعايةيضابإلافرعتملنإةلاسر

ليعامسإنيبىفطصموىخامشلامساقاهححصو.ىلاسلاديمح
.يرمعلا



)۲۸۷(عجارماورداصلا

:قازولادبعليعامسإدومحم

ةرهاقلا,ىرجهلاعيارلانرقلافصتنمىتحبرغملادالبىفجراوخلا-۳

٦۱۹

:عابدلادارمىیفطصحم

:درابسولسيروم

ةديمحنمحرلادبعةمجرت.ىیمالسالاملاعللةيخيراتلاايفارغجلا-٥

.(قشمدرکفلاراد)

:فورعمکیان

ءةعيلطلارادةثلاثلاةعبطلا).ىومألارصعلاىفجراوخلا-١

.(توریب

.ت)یملاسلاديمحنبهللادبعنيدلارون

ةبتكم)دلجمىفناءزجنامعلهأةريسىفنايعألاةفحت-۷

.(خيراتنودب.ةيناثلاةعبطلا.طقسم.ةماقتسالا

طقسم.ةيناثلاةعبطلا).ةيضابإلاةعشأنمةيضرملاةعمللا۸

)ع۹۳

باتكىفثحب.ةقيقيرفألاةيبرعلاتاقالعللةيخيراتلاروذجلا-۹

.م١٤۱۹۸ىلوألاةعبطلا.توريبءايقيرفأوبرعلا



)۲۸۸(عجارملاورداصلما

:تايرودلا:اعبار

.۱۹۸۲ماعةئيبللةدحتملاممألاريرقت-٠

.مارهألاةديرج-١

ةنسسرامرهشىفنامعةنطلسبدقعنملاىمالسالاهقفلاروم-۲٢
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(عيزوتللةدحتملاةكرشلا)ىمالسالاملاعلا-٤

:تاغیلخضوع

.طقسمءةثلاثلةعبطلا.ةيضابالاةقرفللةيخيراتلالوصألا-١

.م۱۸

.م۱۹۷۸.ندرألاءةيضابإلاةكرحلاةأشن١

ب.سءزلیام

.(نامعةنطلس-طقسم).جيلخلا۷

:ةرشزیبأنبدمحم

:ىلبقعلادبشردمحم

.لوألااهرصعىفةيسابعلاةلودلاعماهتاقالعونامعىفةيضابإلا۹٠

:ةريقنلاهللادبعدمحم

خيرملاراد.هلبرغلاةضهانموايقيرفأىقرشىفمالسإلاراشتنا-٠

.م۱۹۸۲ةنسضايرلا.رشنلل

:یریوحلایسيع

راد(ةيمتسرلاةلودلا)ىمالسإلابرغمللىسايسلاءانبلاتامدقم-١

.م۱۹۸۳.ةيناثلاعبطلا.تيوكلا.ملقلا

:شيغطأفسويدمحم

نبهللادبعاهليذ.ىرئازجايىبقعايةيضابإلافرعتملنإةلاسر۲
ليعامسإنبىفطصموىخامشلامساقاهححصورءىلاسلاديمح
.يرمعلا



:قازولادبعليعامسإدومحم
ةرهاقلا.ىرجهلاعيارلانرقلافصتنمىتحبرغملادالبىفجراوخلا-۳

٦۱۹

:غابدلادارمیفطصم

:درابسولسيروم

ةديمحنمحرلادبعةمجرت٠ىمالسإلاملاعللةيخيراتلاايفارغجلا٥

.(قشمدركفلاراد)

:فورعمفيان

ءةعيلطلارادةعبطلا١.ىومألارصعلاىفجراوخلا١

.(توریب

.(فا۳۳۲ت)ىملاسلاديمحنبهللادبعنيدلارون

ةبتكم)دلجمىفناءزجنامعلهأةريسىفنايعألاةفحت-۷
.(غيراتنودب.ةيناثلاةعبطلا.طقسم.ةماقتسالا

طقسمءةيناثلاةعبطلا).ةيضابإلاةعشأنمةيضرملاةعمللا-۸

.)م۱۹۳

:نسحلضخفسوي

باتكىفثحب.ةقيقيرفألاةيبرعلاتاقالعللةيخيراتلاروذجلا-۹

.م٤ىلوألاةعبطلا٨٠توريبءايقيرفأوبرعلا



:تايرودلا:اعبار
.۱۹۸۲ماعةئيبللةدحتملاممألاريرقت-٠

ةنسسرامرهشىفنامعةنطلسبدقعنملاىمالسالاهقفلارقوم

.م۱۹۸
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