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ميحرلانمحرلاهللامسب

ىلوألاةيرجمحلانورقلايفيبرعلابرغملاخيراتزيت

نرقلايفيموقلالماعلالثم‹ةرركتملاتابلقتلاوتاروثلاب

يفيبهذملاعارصلالحمث.عارصلالعيرجمجلالوألا

ةسالجسيئةيرفصلاةلودلثمةيبهذملاىلإاهمايقدنتسا
برحملافةسرادالاةلودوطسوألابرغملافةيضابألاةلودو

يناثلانرقلاةيادبذنم٠«برغملايفراديذلاعارصلا

ىلعةعيرسةرظنءاقلِإنمدبالرودلاكلذعبتتلو.يرجحلا

يضابألابهذملالوخدتقبسيلاةرتفلايفبرغملالاوحأ

ةاعدلانممهريغوةيضاباللايهيذلاخانملاىلعفوقولل
يضابألابهذملاةساردلابلوانتأمث.مهقرفروذبسرغ
ةرركتملاتالواحملاو٠طسوألاوىندألابرغملايفهراشتناو

يفةيمتسرلاةلودلااهنعتدلوتىلاةيضابألاةلودلاسيسأتل

٥



يذلارودلانيبأمث٠يرجملايناثلانرقلانمعباسلادقعلا

عاضوأهيلإتلآامو٠برغللاخيراتيفةلودلاهذههتبعل

.مهتلودطوقسدعبةيضابألا

:نيملسملاوزبربلانيبعارصلا
نمريثكلايمالسألاخيراتلاتايلوحوحوتفلابتكدروت

هناكسلرركتملادادترالاوبرغملاحوتفبةقلعتملارابخألا

مواقفاذالف.ةقطنللاعاضخالةداقلارايكيلادوهجاو

؟ةفينعلاةمواقملاكلتيمالسإلاحتفلاربربلا

لبقةريثكنورقذنميجراخلاوزغللبرغملاناكسضرعت
تاوزغلاكلتنميساسألاضرغلاناكو٠يمالسإلاحتفلا

.ةيعارزلاوةيراجتلادالبلاتاورثلالغتساوناطيتسالاوه
اومواقف٠كلذمهتكمأاممهارتنعبرغملاناكسداعبإو

كلتتتءاوسونييطنزيبلاولادنولاونامورلاونيينانويلا
اهنإفلئابقلاةيولأتحتوأةينطولاكلاملاةدايفتحتةمواقللا

ربربلاملعتدقو.اهنعءالحلامدعوضرألابظافتحاللتعس

تناكف«ةيجراخلاعامطألامامأداحتالاثادحألاكلتنم

كلاملاكلذكولحاسلالئابقعمنواعتتةيوارحصلالئابقلا

نازفيفنييتنامرجلاةكلمبتناعأدقف.اهضعببدجنتست

٦



نرقلايفنامورلادضاهعارصيف-رئازحجلايف-ايديموتةكلمم

.)لوألايداليملا

هلودفناكسلامضييذلاىسايسلانايكلادوجومدعمغر

.ةدحاو

ربربلابهبرغملاوحننيملسل|شویجتمحزامدنعو

کلاةيمالسألاشويحلاتضاحخوةمواقملل ِفكراعملانمرہثکل

ىتحكلذنمنوملسملانكمتيلومهتکوشرسکايس

امبنيقباسلانعنوفلتخيددحلاءالزنلانأربرللققحت

يدانيولالغتسالاضفرييذلامہنیدمیلاعتنمهنولمحي

مهتمواقمتلقومالسالاقانتعايفربربلاًادبو.ةاواسللاب

تهتناوبرغملالاوحأتأدهىتحًاراشتنامالسإلادادزااملك
.لوألايرجمحلانرقلاةياهنلبقةمواقملا

لوأيفتاروثلاىلإربربلاداعاذال«ماهلاؤسانهزربيو

؟مهتيبمالسألاراشتنادايزادعبةرجهلليناثلانرقلا

راد«توريب)ميدقلاايبيلخيرات.يثوغربلافيطللادبع(۱)

.٢٥٥۳ص6م۱۹۷۱(رداص



تاقالعلاميمحلالحيمالسالانيدلايفربربلادجودقل
مهدالبتلخديتلابوعشلابمادطصالاىلإمهتداقيلا

اهنمنوناعياوناكيتلالكاشملاةيمالسالاتاعيرشتلاتلازأو
ةالوكولسنأالإ٠«بئارضلاةلكشموةاواسملااهسأرىلعو

فلاخيادب٠يناثلايرجمحلانرقلاعلطميفةصاخنيملسلاا

.يمالسالانيدلاميلاعت

هومهفاكمالسألاءىدابمقيبطتىلإنوعسيربربلاناك
ةرطيسضرفىلإةالولاهجتامنيبلئاوألامهيملعمنم

.ةاواسملاادمعمكلذضراعتيو«هزيقتويبرعلارصنعلا

ةعورشملالئاسولالكبلاومألاعجىلإنوعسيةالولاناكو
عمًاضيأاذهضراعتيو.ءافلخلاةيضرتلةعورشملاريغو

امونيدلاميلاعتنيبًاحضاوقرفلاحبصأو.مالسإلاميلاعت

ريغربربلاكرحت؟لعفلارناكاافمہنیدمقاووه

.هتسراملنيبححصملبمالسالانعنيجراخ

ةيادبعمةرجهلليناثلانرقلاعلطميفربربلاكرحتأدب

.(م٠۷۲)ه١١٠ماعةيقيرفألملسميبأنبديزيةيالو

ثیحيلاولااذهنعيشكارملاىرازعنباهركذاجبيفتكنو

ماقف٠هنوسرحيربربلاناكو...اموشغًامولظناک»»لاق

۸



يئيسرحمسامسرأنأتيأريننإ:لاقفًابيطخريثماىلع

نيبيفمسرافاهسرحبمورلاكولمعنصتامك٠مهيديأ
رئاسنيبكلذبهوفرعيليسرحهراسييفوهمسالجرلا
ىلعاوقفتاسرحلاينعأهنمكلذاوعمسالف٠سانلا

.(هلتق

دعبيناثلايرجمحلانرقلاةيدابيةئداحملاهذهتناك

٠برغملاوسلدنألارابخأيفبرغملا٠نايبلا٠«ىشكارملاىرازعنبا(۲)

١ج٠توريب.ةفاقثلاراد٠«لاستفوربيفيل.اوتالدک.س.جقيفحت

.۸٢ص

ىلإًادانتساناورتلاةكرعملبقامىلإجراوخلاةملكحجرتءارآلاضعب
لاتقلنيملسملاثحلاهبلغأدرويتلاويلوسرلانعتيورقلاثيداحألا

ديعسبنمنع(٢۲۷/هيراخبلاهذخأيذلاثيدحلالثمجراوخلا

فَييبنلانيب:لاق(١٤1۹/ه٤۷)يراصنألاكلامنبدعسيردخلا

لاقف.هللالوسرايلدعألاقفيميمتلاةرصيوخلاييذنبهللادبعءاجمسقي

لاقهقنعبرضأينعدباطخلانبرمعلاق.لدعأماذإلدعينمكليو

نيدلانمنوقرميهمايصعمهمايصوهتالصمكدحأرقحيًاباحصأهلنإفهعد
لجرلااذهةيصخشًاريثكفلؤملاشقاندقو٠ةيمرلانممهسلاقرياك

لوقلانكميةشقانمدعبوىرخألاثيداحألاوهيفدروأيذلافصولادروأو

.ناورهتلاةكرعمقبسةيجراخلاظفلنأب

ةكرشلا.١٤-٢۳ص١جبلاطرمع.د-ةيمالكلاجراوخلاءارآرظنا
.م۱۹۷۸لا-عيزوتلاورشنللةينطولا

۹



زيزعلادبعنبرمعةفيلخلااهفذبيتلاةداجلاتالواحللا

برغمللنيعباتلانمريثكلالاسرإوربربلامالسإميعدتل

سحأدشف.هدعاوشمبمورصبيونيدلالوصأمېنوملعي

يتلاةيطنزيبلامكحلاةمظنأىلإاوداعنييومألاةالونأربربلا

يلاةجنطيفىرخأةرمةرارشلاتقلطناو.اهوضتري

ةريسلاءاسأف»باحبحلانبهللاديبعةالودحأاهيلعطلست

6ربرلاسمحنأدارأو6رشعلاوتافدصلايلىدعتو

.نيملسمللءيفمنامعرو

ىلإلوصولانماونكمتيملمهنأالإ٠ناكملكيفىوكشلا
مهسفنأءافلخللاناكو.مهروصففاوجتحانيذلاءافملخلا

لماعىلإاهيفنوثعبيو٠برغملافئارطنوبحتسي»
رمألاىضفأالف««تاينسلاتايربربلامهلتعيبف«ةيقيرفأ
6هوفلكوأمفلكتوريثكلابمهانمباحبجلانباىلإ

.)9ةرعسلاءوسوفسعتلاىلإرطضاف

‹ربربلاطخسورمذتلاىلإةيومألاةرادإلاءىواسمتدأ

)٠٦۱۹رداصراد4توربب)خيراتلايفلماكلا‹ريثألانبا)۳(

.١۱۹صحج

.٥٥ص١ج؛يشکارملايرازغنبا(٤)

٠



ٹثبلةحلاصةئيبنييومأللةضهانلابهاذملاةاعددجوو

اك.ةالولاةعاطذبنوتاروثللربربلااوأيهفمهئارآ
نعلاصفنالايةبغرلامهسوفنيفءيواسملاكلتتكرح

‹مالساإلاءىدابمقيبطتوةياعرنعةزجاعلاةفالخلازكرم
نمةيضابألاةوعدناكو«مهضعبرظنيبهيلعةجراخلاولب

مهبزحلةحلاصًاضرأاودجونيذلاةاعدلاكئلوأنيب

:ىضابألابهذا

ىلإمهبهتمةاشنهنةيضابألا4حججرت

.برغلابخئاشملاتاقبط٠ينيجردلا:لاثلاليبسىلعرظنا(٥)

۲ج(نودب٠ثعبلاةعبطمةنيطتسق)يالطميهاربإ:قيقحت

يثراحلا٠۷٠ص(ةينورابلاةعبطلا)ريسلاباتك٠يخاشلا٢٠۲ص

6ةييرعلاةظقيلارادلالوصأيفةيضفلادوقعلا‹ينايعلا

٠PAAيبلحلايبابلا ECCRةيضابألاىييلع

ةبتكمةرهاقلا)يضابألابهذملاةأشن٠«ىلوألاةقلحلا٠خيراتلابكوميف

ةيضابألا-ةثلاثلاةملحلاكلذك١١٠ص(م٩٤ىلوأةعبط٠يهو

.١۳ص(م٦‹ىوأةعبطةفاقثلاراد٠توربب)سنوتيف

١۱



٩ملعلانممهدنعامانیوحفردبنمالجرنيعبستکردأ»

نباناكوسابعنباهبدصقيورحبلاالإ

نمهلأسولفدیزنبرباجاولأسا»:هنعلوقیسابع
.۷«هملعمهعسولبرغملاوقرشلملاب

ةمالابترميتلاةيسايسلافورظلارباجرصاع
لتقامدنعرشعةعباسلانسيفناكدقف.ةيمالسألا

يتلاةريبكلاثادحألاكلتمييقتوكاردإهلأيهامم«9نايثع

اہتایحىلعةرهاظاراثآتکرتو6ةيمالسألاةلودلااهتشاع

ةيركفلاةكرحلاةيادبرباجرصاعاك.ةيركفلاوةيسايسلا

ةرونملاةنيدملالثمىربكلايمالسإلاماعلاراصمأاهتدهشيلا

عضوو.هرکفایفجضنيتلايهوركةرصبلاو

صنبلصاويثيرصبلانسل

۷۰صريسلا٠يخاشلا»٥۰٢ص٢جتاقبطلا٠ينيجرالا)ا(

.١٩۹صةيضفلادوقعلا‹يثراحلا

۰تاحفصلاورداصملاسفن)۷(

٤ه۱۸ماعاهنامهضعبیری«هتدالوخیراتيفالتخاكانه)۸(

ةيضابألا:رمعمىحييلعرظنا۲۲وأه١ماعاهنانورخآیریو
٤٢۲٠ص(١۱۹۷ىوأطةبهوةبتكم.ةرهاقلا)ةيمالسألاقرفلانيب

.۳٩صةيضفلادوقعلا٠ينايعلايثراحلاو٠(١)مقرةيشاح

١۱



ءاضقلابتدانىلا٠ةحيرصلاةيسايسلارباجءارألناكو

یدص4«ىروشلاماظنبكسمتلاويومألاكلملاةعدبىلع

دعبةيومألاةفالخلادعباوسمنيذلانيريثكلاسوفنيفعساو
راكفألاكلتتجعزأدقو.ةيمالسالاةعيرشلاءىدابم

نمملسيملونييومألاةبقارلرباجضرعتف٠يومألاتيبلا
ةرتفکمنٹيحنامعىلإةرصبلانمجاجحلاءافنفمہدایآ

ةلودلاسسأعضولهتلاسرالصاومةرصبلاىلإاداع
يفوتنأىلإةلداعلا

نمملعلالاجرنمًاريبكًاددعرباجةسردمتجرخأ

ةميركيبأنبملسمةديبعيبأوضابأنباهللادبعمهرهشأ

ةافودعبةسردملاةماعزةديبعوبآیلوتدقو١̀”يميمتلا

لومناکلب»«میت٤ينبيفاليصأةديبعوبأنكيم.رباج
هلقعباديسناكهنكل«نوللادوسأيجنناكوم

يخامشلاوھه١١۱هلعةبيتقنبافهتافوخيراتيففلتخاكلذكو(۹)

م۹فراعملاراد.ةرهاقلا٠«فراعملا.ةييتقنبا:رظنا«ه١٩هلعج

.٠۷صريسلا٠يخامشلا٤٢٥٤٠ص(ةيناثط

يفهتافوتاياورلالعجتو٠«فورعمريغةديبعيبأةدالوخيرات(١۱)

ءريسلا٠يخاشلارظنا‹روصنملارفعجيبأيسابعلاةفيلخلارصع

.۸۳ص

۱۳



ةديبعيبأةمواقمتاقبطلاوريسلابتكركذتملو۱٠«هئاکذو

‹ةينلعةضراعماهضراعيملواهيلعجرخيملفةيومألاةلودلل
رستيناکو.مہنیبةوعدلاٹبوهذيمالتدادعإبموفيناکلب

هيلعحرتقادقو.جاجحلانويعنعداعتبالاالواحكلذيف
ابأنكل«لعفنإهلوحسانلافافتلابهونموجراوخلاهعابتأ

دقفكلذعمو.جورخلاةركفضفرواثيرتمناكةديبع

نلةلادعلاوىروشلااهيفققحتتةلودمايفةصرفنأهعابتأو

نومعلطتياوادبكلذلو:‹نييومألاةوطسنعًأديعبالإمتي
.°”برغملاونميلاونايعىلإ٠ةديعبلانكامألاىلإ

امأ.بهذامايقنعةيضابألابتكهتدروأاماذه

ةرتفلاهذهنعمهبلغأتكسدقفةيضابألاريغنوفلؤللا
ميلاعتمهضعبريتعيملو.يضابألابهذاخيراتنم

لیق»هنادعسنبارکذدقف.بهذمللًاساسأديزنبرباج

هللاىلإاريألاقفمهنمكنأنومعزيةيضابألانادیز

ةيضابألاناكونوقياممًاشيربناكليق..منم

.١١٠ص۳٠ج«ريبكلابرغلاخيرات.زوبديلعدمحم(۱۱)
.١٤۱۹٤۱ص٠ةيضفلادوقعلا‹ينامعلايثراحلا)۱۲(

٤۱



يضابألابهذملامايقةعامجلاهذهطبترتو

.۱يميمتلايرملاضابأنباهللادبعب

٠ءضابأنبهللادبعلةيفاوتامجرتبتافلؤملااندعتملو

اماذإًادجةرصتمتامجرتتدروأةيضابألابتكىتح
ةفورعملاتامولعملاةلقدكؤيامم«ديزنبرباجةمجرتبتنروق

ديزنبرباج«ركذدقو.هنع

نميناثلافصنلايفاوشاعنيذلاةيناثلاةقبطلاءاملعنمض

يفشاعهنأرداصملاهذهتدروأو.يرجحلالوألانرقلا

ريبزلانباعمًانماضتمةكمنععافدلايفكرتشاوةرصبلا
طالبيةزرابةناكمهلتناكدقو.ةيواعمنبديزيدض

هليدسيناكوناورمنبكلملادبعيومألاةفيلخلا

.حصنلا

۷ج(۶۸١۱۹رداصراد١٠توربب)ىربكلاتاقبطلاديعسنبا(۱۳)

.١۱۸۱ص

دمحمزيزعلادبع:قيقحت١ج٠لحتلاوللملا٠يناتسرهشلارظنا

‹قرفلانيبقرفلا‹يداذفبلا٠«١۳٠ص(۸١۱۹ةرهاقلا)ليكولا

.۳١٠ص(نودبةرهاقلا)نيدلايعدمحم:قيقحت

.٢٠۲ص٢ج٠تاقبطلا)٥)

.۷۷ص(١۱)

٥\



قفتملاو6(۱)ةدكؤمريغضابأنبهللادبعةافوخيراتو

يرجمانرقلانمريخألافصنلايفًاشئاعناكهنأهيلع

كلانهسيل؟ديزنبرباجةافونيحًايحناکلهف.لوألا

ىلعهجورخاهيفركذيتلايناتسرهشلاةياورمغرديكأت
/٤٤ه۱۳۲/۲۷)دمحمنبايومألاةفيلخلا

ةياوركلانهنألًايوقيأرلااذهودبيالو9(م۹

لاؤسىلعادرضابأنبهللادبعناسلىلعتدروىرخأ

ناككلذىلعوهف۹«انيبنهيلعانكردأاماذه»هيلإهجو

.ييبلا

لوأنرقلاةياهنيفضابأنباةافوحجرننأًالوقعمودبيو
ةماعزيديزنبرباجهذاتتسأفلخيملهنأليرجحا

عابتأرهتشا|انیبةديبعيبا1تدنسألب‹ةسردملا

ءالعلانمناكهنأاذهحضويو.يضابألابهذملاهيلع

رظنا.هتافووهتدالوخیراتىلعفقيمهنأيناعلاثراحلاركذ(۱۷)

.١۱۳صةيضفلادوقعلا

.١۱۳صاج‹يناتسرهشلا)۱۸(

.۱۳۸صةيضفلادوقعلا٠ايلاثراحلا)۱۹(

٦۱

 



يفةدمعلاوهو..قارعلالهأمامإ»ناكفنيزرابلا
جراوخلاعمةريثكتارظانمهلو».داقتعالا

اياضقحيحصتوقئاقحلاقيقحتليبسيانلعلضانملاناكو»

.0«عدبلاوتالاقللالهأهثدحأايفلوقعلا

:جراوخاوةيضابألا

تعتةيضابألا‹"ةميدقلاةيبرعلاتافلؤملابلغأتجردأ

كلتيفةدراولاءايحألاةرثكمغرو.جراوخلاقرفةمئاق

مهجرختلامعأنمهباوماقاموجراوخلاتاروثنعتافلؤللا

هنإفيمالسالانيدلادودحنعثادحألانمرکف

صرحوأةلودلاىلعجرخلوألامامالاديزنبرباجنأدري

.٢٤۲۱ص۲ج٠تاقبطلا٠ينيجردلا)٢۲(

.۷۷ص‹ريسلا٠«يخامشلا)۲۱(

-رمعمىحييلعرظنا.نيتملالوقلا٠ديعسنبا(۲۲)
.١١٠ص«ىلوألاةقلحلاخيراتلابكوميفةيضابألا

قرفلانيبقرفلا٠«يدادغبلا.١٤٠٠صفراعملا«ةبيتقنبارظنا(۲۳)

‹توريب)بهذلاجورم٠«يدوعسلا.١۱۳ص١جيناتسرهشلا١۳١٠ص

ضرألاةروصلقوحنبا-١٠٠ص۴ج(۱۹۷۳ةيناثط٠سلدنألاراد

نبا۳۱۳۴ص٥٠ج٠لماكلاءريثألانبا-۷٩ص(۷١۱۹نديل)

يرارغنبا(١۱۹۷ةعابطلليملعألاةسسؤم٠«توريب)ربعلا«نودلخ

.۲۸۷ص«برغللا«نايبلا٠يشكارللا

۱۷



لکوكلذبمقيملضابأنبهللادبعنأامكجورخلاىلع
نعاعفادمنبادونجىلإهم|اضناوههنعدروام

نممهعنميوهعابتأءىدهيةديبعوبأناكومرحلا

قرفوةيضابألانيبحضاولاقرفلاىلإكلذريشيو.جورخلا
.ةيادبلاذنمجراوخلا

لبرئاجلاناطلسلاىلعجورخلانوعنميالةيضابألاو

ىلعةرضمجورخلايفنوكينأيشخنإف‹هزاوجبنولوقي
دقو")ىوأمالستسالافاهيلععقاووهاممرثكأةمألا

جراوخلاةلداجمىلإضابأنبهللادبعىدصت
لهأهثدحأايفلوقعلااياضقحيحصت»ليبسيفلضانو

اياضقلهلوانتيفةيضابألابهذمف‹”عدبلاوتالاقللا

.جراوخلانعًاحضاوًافالتخافلتخيدئاقعلاوأةسايسلا

رخآيفهجورختركذيتلاةقباسلايناتسرهشلاةياورءانثتساب(٤۲)

.يومألارصعلا

قرفلانيبةيضابألا«رمعمىييلع-مجارلئاسملاهذهددصب(٢۲)

ةثلاشلاةقلحلا٠خيراتلابكوميفةيضابألاو۳٣۳۰-٢٠۸ص«ةيمالسألا

.۴۰ص

.۷۷ص٠ريسلا6يخاشلا)٦۲(

ةقلحلاخيراتلابكوميفةيضابألا٤رمعمیحیيلع٩رظنا)۲۷(

.١١٠ص٠ىلواألا

۱۸



٠ةنسلالهأبهاذمممهعورفوهلوصأنمريثكيفقفتيو

فرفلاةيقبنمةنسلالهأىلإبرقأ»وهمزحنباهنعلاقف
.‹^«ىرخألا

مدعيفلثمتجراوخلاقرفوةيضابألانيبحضاولاءاقللاو

ةرهمجبىدأاماذهو.ةفالخلايفةيشرقلاطرشبمهمارتلا

يذلافيرعتلاىتح.دحاوراظنمبمهيلإرظنلاىلإنيفلؤللا
يآهيفلخديثیحبًاماعءاججراوخلليناتسرهشلاهركذ

يذلاقحلامامإلاىلعجرخنم»لكف.ةلودلاىلعرئاث
يفجورخلاناكءاوس«ايجراخىمسيهيلعةعاحجلاتقفتا

ىلعمهدعيناكوأ٠نيدشارلاةمئألاىلعةباحصلامايأ

لاحلاةعيبطبو("”نامزلكيفةمئألاو.ناسحإبنيعباتلا

رابکوسابعنياق.هيفتبلابعصيرمأ«قحلامامإلا»نإف

هیجوتنودًاديعبنوفقيونولزتعياوناكمهسفنأةباحصلا

ةيواعمنبديزيمامإلاناكلهًالثمفقحلامامإللسانلا

اوناكلههيلعقفاوتيتلاكلتةعامجيأو.ريبزلانبامأ

؟قشمدلهُمأةنيدملالهأ

.مزحنبا(۲۸)
.١٤٤٠ص١ج«يناتسرهشلا(۲۹)

۱۹



6جراوخللاديدحترثكأنودلخنافیرعتءاجدقو

فةيشرقلاطرشبنومزتليالنيذلاكفلوأ»»مهلعجف

ًاءزجةيضابألاربتعانودلخنباسايقمًاعىتوةفالخلا

دقو.ىرخألاتافالخلاهجوألرابتعانود«جراوخلانم

ىلعدرللمخضفلؤميفرمعمىييلعذاتسألاىدصت

عساشلانوبلاًانيبم«ٹیدحاوميدقلافتالاقملاباتك»

الضفةيسايسلااياضقلايفىتحجراوخلاقرفوةيضابألانيب
.نع

:برغملايفةيضابألا

بعصرمأةلداعلاةلودلامايقنأةديبعيبألدكأتنأدعب

نبةملسىلعهدیبعيأرايتخاعقوو6ةيئانلاقطانلللاىلإ

يبرعلانايبلاةنحلةرهاقلا)يفاودحاولادبعقيقحت.ةمدقملا(١)

.٤۱٦صYج)۲ط

يتالاقملاباتكدنعةيمالسالاقرفلانيبةيضابألا:باتكوه(۱)

.ثيدحلاوميدقلا
«سیلوةمالس»همسارکذ٤«١۱ص١ج٠تاقبطلا٠ينيجرادلا)۳۲(

.١٩صءريسلا٠يخامشلارظنأ‹ىرخألاتافلؤملايفوهامك٠ةملس

۲۰

 



‹ةرجهلليناثلانرقلالوأيفبرغملاىلإهجوتللديعس
دجوف‹نييومألادضةوعدللةحلاصًاضرأبرغملاناكو

يفاودجوربربلانأوةصاخهعقوتينكيملًاعيجشتةملس
ةملسماقفنويومألااهنممهمرحيتلاةاواسملاةيضابألاةوعد

هبملحامنابدکأتوةسوفنوةراوهيتليبقنيبريبكطاشنب
رهظيولتددو»لوقيناكف٠برغملايفهقيقحتنكميهذاتسأ
.۳«قنعبرضتنأيلابأايف‹ًادحاوًامويرمألااذه

دقيرفصلابهذملاناكىضابألابهذابناجىلإ

نيقيرفلاعابتأحبصأامناعرسو«برغملالخاديفرشتا
دقعلاذنمبرغملايفةماحلاوةحضاولاةضراعملاىوقلانم
ةيرفصلاةقرفتداقو("*”يرجحلايناثلانرقلانميناثلا

ه١۲٠ماعةجنطنمتقلطنايتلاىربكلاةروشلا
ه١۱۲ماعذنمةيضابألاتاكرحتتأدبمث«(م۷۳۹)

ماعمهتلودتسسأتیتحاهدعباونيکتسیملو)م٤٤۷)

۹۰٦۱.

.قباسلاعجرملاسفن٠ينيجردلا(۳۳)

.١١٠ص١جءربعلا«نودلخنبا(٤۳)

۲



:ةلودلامايقلحارم

-ه۱۳۱)رابحلادبعوثراحلاةلواحم:ىلوألاةلحرللا

:)م۷۸

ةيالوىلعهسفنضرفنمبيبحنبنمحرلادبعنكت
طسبىلإىعسو.ناوربقلانميومألايلاولادرطوةيقيرفأ

يلاولصوامدنعو.ةرئاشلاةيالولافارطأىلعهترطيس

ةقطنملايفةيضابألاباهرإلواح«سلبارطىلإنمحرلادبع
ىلعلعفلادرءاجونبهللادبعمهميعزلتقف
ةماعزتحتةيضابألاممجتدقف‹يلاولاهديريناكامفالخ

(۳يدارملاسيقنبرابجلادبعويمرضحلاديلتنبثراحلا

بيبحنبنمحرلادبعةلواحمتلشفو.سلبارطةمجاهل
نمراوثلانكمتو٠سلبارطىلعهيلاولزعبفقوملاةئدهتل
دعب«م۸٤۷-ه۱۳۱ماع«ةنيدملاىلعمهترطيسضرف

نبنمحرلادبعتاوقىلعةيلاتتمتاراصتناثالثاوققحنأ

ىلوأطرشنللايبيلراد-يزاغنب)ايبیلخيرات٠«سابعناسحا(٥۳)
٣٤ص(م۷

وأهيضاقرخآلاومامإامهدحأنأركذ-١۲٠صريسلا٠يخامشلا

.هریزو

٢۲



.۷(rr

اوققحينأةيركسعةلواحملوأيفةيضابألانكت

تئجوفدقفًاليوطمديلراصتنالااذهنكل«راصتنالا
ينیجردلاف٠ةضماغفورظيفاميدئاقتوبةيضابألاريهامج

يفاہنمدحاولکفیسعضوو»التقدقانوکينأحجر

ةيضابألاراتخاةثداحلاهذهدعبو.«"^)ةنتفللرخآلامسج

نبنمحرلادبعنكل‹يسوفنلادايزنباليعاسإمهتماعزل

.دايزنبلتقو
لشفلااذهنثيملو.ةلودلامايقيفةيضابألالامآترانا

ةوعدلاةدعاقعيسوتةرورضىأرلب«ديعسنبةملسةميزع

ثحيفةملسادباقيقدادادعإكلذلةطخلادادعإو

ديىلعملعلابدوزتللقرشملاىلإهجوتلليضابألابابشلا

رادةرهاقلا)يبرعلابرغملاخيرات«ديمحلادبعلولغزدعس(۳۷)
.1۹۰ص(نودبفراعلا

نبنمحرلادبعنأريثألانياركذو.٢٠۲-٢۲ص١جتاقبطلا(۳۸)
.۳۱۳ص٥جلماکلا.(هلتفيذلاوهبيبح

۔۲۹۲ص«هرکذقبسعجرم«لولغزدعس(۳۹)

۲۳



نبدمحمرمألالوايفلسرأف.ةديبعيبابهذملاذاتسأ

ىلتمث.لبجنمينؤانجلارطيغمنبديمحلادبع
ةفلتخمقطانمتلثماقيقداهرايتخاناكيتلاملعلاةثعبكلذ

‹يسنوتلابونحجلاوطسوألابرغملاوناوريقلا-برغملايف
يتاردسلامصاعومتسرنبنمحرلادبعاريتخا-سمادغو

‹يسمادغلارارضنبليعايسإويوازفنلايلبقلادوادوبأو

مهيلإمضناوه١۳٠ماعةرصبلاىلإبرغملاةثعبلاترداغ

.حمسلانبيلعلادبعباطخلاوبأكانه

اه٤١٤٠/١٤٠)باطخلانياةلواحم:ةيئاثلاةلحرللا
:(م١٦۷/۷٢۷

ماعباطخلاوبأمهبحصيةرصبلانمةشعبلادارفأداع

مئاعدزيكرتلاماتادادعإاودعأنأدعب(مه٠

دهاعتو.ةلودلاسيسأتىلعلمعلاوبرغملايفبهذملا

ةطقنسلبارطنوكتنأىلعمهيأررقتساونواعتلاىلعةداقلا

برغملااهتشاعيلارارقتسالامدعةرتفتأيهدقو.ةيادبلا

ءاعزلخانملايناثلايرجمحلانرقلانمعبارلادقعلاةليط

.۱۸۸صهرکذقبسعجرم٤زوبدلعدمحم

.۱۸۹۱صهرکذقبسعجرم٩زوبدلعدمحم

٢٤۲



يباحيشرتببرغملايفةيضابألاملعالو.كرحتلابةيضابألا

فمهؤامعزعمتجا«ةيقترملاةلودللًامامإباطخلايالةديبع

ًامامإباطخلااباوعيابوسلبارطنمبرقلابدايصةيرق

ىلعمهتملكتقفتاو .(”سلبارطلوخدىلع

ةرطيسلانماونكمتوةسلخسلبارطةيضابألاتاوقتلخد

وبأناكو.ةلودلامايقاونلعأوه١٤٠ماعءانعريغباهيلع

ىلإىعسملعلاریزغةفاقثلاعساوةيصخشلايوقباطخلا

ةفالخلاىدادشرتسمةلودللةيوقسسأعضو

محلتعضخسلبارطىلعةيضابألاةرطيسبو٠(*”)ةدشارلا

يفادبمث.هسوفنلبجةقطنموترسىتحةيفرشلاةقطنملا

نمتنكمتةيرفصلاةقرفنألكلذوبرغملاوحنهجوتلا
ضيقنىلعةيرفصلاكولسناكو-ناوريقلاىلعةرطيسلا
اوبكتراومراحلملااولحتساف»سلبارطيفةيضابألا
‹$2(عماجلادجسلابمهباوداوطبرو...رئابكلا

.۲۳ص١ج‹تاقبطلاينيجردلا(٤٤)
.١۲۱-۲۰۹ص«هرکذقبسعجرم؛زوبديلعدمحم

١جربملا٠نودلخنبا)۷۰ص۱١جيشکارملايرازغنبا(٤٤)

.(١۱۱۴ص

Yo



حجضف¢باسحنودبءامدلاولاومألاتحیبتساو»

ىلعمزعلادقعدقفمالسالاءىدابمقيبطتولدعلااهيف

.ةيرفصلابرح

يلاسباقلتحاوناوربقلاوحنهدونجبباطخلاوبأراس

ىلعهفحزلصاومث‹اهيلعاولوتسادقةيرفصلاناك
ماعناوريقلالخدو.ةيرفصلاةميزهنمنكتوناوربقلا
ىلعألالثملاباطخلاوبأبرضوم٥۷)ه١

دعبهتدهاشمناوربقلالهأداتعاامثدحيملذإهبورحيف
مهئادعأثثجىلإهدونجديدتقتملف.بورحلاةياهن

ناكسلاوضرعتيملواتيماوبلسيملفراصتنالادودحباومزتلاو
سوفنيفديمحمقوكولسلاكلذلناكو«محلاومأوناوربقلا

ناوريقلاةرادإمتسرنبانمحرلادبعىلوت٠ةقطنملاناكس

ةفلاثلاةقلحلاخيراتلابكوميفةيضابألا٠رمعمیجبيلع)٥٤)

.٢۳ص

٦ج٩نودلخنبا.٢۲ص١جتاقبطلا٠ينيجردلا)٦٤)

.۱۱۳ص

7



دقفةيرفصلاامأ«(*”سلبارطىلإباطخلاوبأمجرو

ةنيدماوطتخاوكانهاورقتساثيحىصقألابرغملاىلإاوهجتا

.ًازكرمتحبصأيتلاةساملجس

ىلإتدتماذإ٠باطخلايباةلوددودحكلذبتعسوت

بونجلايفهتلوددودحتمضدقو.ًابرغنارهوةقطنم

ةلودلاباطلايباةلودمايقجعزأ.ةليوزونادويتقطنم

ولو.طسوألابرغملايفاولظاهدونجنأوةصاخ.ةيسابعلا

نمةيضابألاةلودلانكمتتسيركسعلمعبلجعتم
':لكشتنأاهنكميثيحب٠طسوألابرخغملاىلعةرطيسلا

تادبو.ًاضيأرصميفولببسحفبرغملايفسيلةروطخ
باطخلايبأوحنءاضقللرصمنمكرحتتةيسابعلاشويجلا
نألبقثعشألانبا(هلسرأنيشيجةميزهنمنكمتيذلا

.ىلإالصي

٠فقوملاةروطخروصنملارفعجوبأىسابعلاةفيلخلاكردأ

ًاشيجثعشألانبادعأ.برغملاىلإثعشألانباهجوف

.ناكملاسفن«ينيجردلا

٢۲۳صهرکذقبسعجرمزوبديلعدمحم)۸٤(

۲۷



.ماشلاوناسارخدنجنمًافلأنيعبرأوأنيئالثبردقاریبک

٠وحنبردقيذلاهشيجهرودبباطخلاوبأدعأو

كلذو.لاتقلاناديميفثعشألانبافورظلاتدعاسدقو

هراوهوهتانزیتلیبقفالتخابامأ«باطخلانبادونجقرفتل

ثعشألانباةعيدخبوأ(*)لاتقلانمىلوألاباحسناو
نمهنكمتيتلاةدعلاهشيجدادعإمدعلعوجرلاهنالعإو
ةميزهنمثعشألانبانكمت.(°”باطخلانباةهجاوم

باطخلاوبألتقو(م۱٦۷)ه١٤٤۱ماعاغروتيفةيضابألا

يتلاةانزةعومجمًاضيأثعشألانبامزهاك.ةكرعملايف

لخدوةمواقمرخآكلذبتراهناف٠«باطخلايباةدجنلتبه

نابمتسرنبنمحرلادبعسحأالو٠«سلبارطثعشألانبا

.ًابرغناوريقلانمبحسناهبناجيفسيلىوقلانازيم
ةسوفنلبجوةليوزيفكلذدعبةيضابألاتاعمجتتزكرتو
ترهيتةقطنمو

نبا:رظنا.فلأئامباطلايادونجوفناثعشألانبادونج

.۷۱٩٢۷ص۱ج۽يرازغ

ميدقلاايبيلخيرات٠يثوغربلافيطللادبعنمليصافتلارظنا
.١٤۱٤١٤۱ص

.۱۳-۱۹تاحفص«هرکذقبسعجرم«زوبديلعدمحم(٢)

٢۲۸



:(باطخلاينبةرامإ)نازفيفةيضابألا
مقاولةقطنملايفلحاسلاىلعةرقتسمةراوهةليبقتناك

رشتنالخادلايفو.سلبارطيبرغیتحًاقرشترسنیب
۲ةميزهدعبو.ةسوفنلبجنمبونجلاوقرشلاىلإ
يلاولاةضبقنعاديعببونحلاوحننوبحسنياوأدبباطخلا

يفمهعمجتةروطخبسحأثعشألانبانأودبيو.يسابعلا

ه١٤٠ماعيفًاشيجمهيلإلسراف«ةليوزونادويتقطنم

تلصاوو.نادويفمهبةميزحلاعاقيإنمنكمت(م

لتقومهتميزهنمًاضيأتنكمتثيحنازفىلإاهفحزةوقلا
ملثعشألانبانكلنبهللادبعيضابألامهميعز
هحاجنمغرهترطيسلنازفةقطنمعاضخإيفحجتني
ةيراوملاباطخلاىنبةرسأتمعزتدقف٠يركسعلا

ةرامإبتفرعةلقتسمةرامإسيسأتنمتنكمتو٠ةيضابألا
ةرامالاسيسأتف.اهةمصاعةليوزنمتذغتاوباطخلاينب

.)ھه١٤٤۱ماعسیلوه٥ماعدعبثدح

.۷۲صاج٠يڻکارللايرازغنبا(۳٢٥)

ماعةرشابمباطخلايباةميزهدعبهذهمايفتترامعضو)٥

:رظنا.ه٤

Martin, B.G. «Kanim, Bornu and Fazzan , notes on Political

History of a Trade Route» Journal of African History, (Vol. X

No. 1969) p. 18.
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نازفتاحاوىلعترطیسفباطخلاينبةرامإتيوق

‹ءارحصلاةراجتبةقطنللاطبريفيعيلطرودبتماقو

ىلعرطيسماهيرابتزكرمكرصعلااذهيفةليوزترهتشاو
ةريحبوحنراوكربعرييذلايقرشلايوارحصلاقيرطلا
قيرطلااذهربعةليوزتطبترادقو«رجينلارهنو«داشت
ةهجلك»نمراجتلااهينعمجتونادوسلاتاورثرداصجب

.°°«مهقرطبعشتتومهدصاققرتفياهنمو
ةيمتسرلاةلودلامايقىتحاملالقتساىلعةرامإلاتظفاح

ةلودلاطوقسدعبونمضتلخدفترهتييف
ةرمةرامالاتلقتسايرجحلاثلاثلانرقلارخآيفةيمتسرلا

ه۸٠٠ماعاهيلعىضقىتحةرسألاسفنةماعزتحتىرخأ

حالصخأنيدلايقتكولميرصانلاييزغلايشوقارق

.(۷°)ريدلا

:(ه6٦۲۹-١١٠)ةيمتسرلاةلودلامايق:ةثلاثلاةلحرملا

متسرنبنمحرلادبعباحسناوباطخلايبأةميزهدعب
متسرنبنمحرلادبعسحأ٠برغلاهابتايفناوريقلانم
لعجيئهئالمزعماهيلعقفتايتلاةطخلاليدعتةرورضب

.٤`ص(١١۱۹نديل)كلاملاكلاسم٠«يرخطصالا
.٢٣٤۳ص(۱۸۹۱نديل)نادلبلاباتك٠يوقعيلا(٦٠)

.١٤۱ص٦ج؛ربعلا٩نودلخنبا

۳۰



نيبعقتسلبارطف.ةوعدلاسيساتلقالطنالاةطقنسلبارط

ةيالوعايضينعينيتطقنلانيتاهنيبةفالخللةئوانمةوقيأ

يفرارقتسالادهميمتسرنبنمحرلادبعادبكلذلو.ةيقيرفأ
ماعذنمبرهتيةنيدملهسيسأتكلذدیؤیو.طسوألابرغللا

.°”(م4٤۷1(ه۷

نالعإىتحاهسيسأتتبقعأىلاةرتفلايفةنيدملاتعستا

دفاوتبدادزاو(م٦۷۷)ھه١٦۱ماعفةلودلامايق

سيسأتىلإتاياورلاضعبتبهذكلذلوانهيلعةيضابألا
ذنممتسرنبنمحرلادبعهجادقف١١٦۱ماعةنيدملا

مامأهيلإاجتلايذلاوترهيتبونج«حجحفلبجرداغنُ

ارقماهذغختاوترهيتعضومىلإهجتاثعشألانباتاوق

كلتيفاتقؤمهرارقتسالعجيببسكلانهسيلو.هل

دكؤيامو.ةنيدملاسيسأتيعرشيالثيحب٠ةقطنلا

ماعةنبطراصحيفةكراشملليضابأفلأرشعيفاهتم

ةنيدملاسيسأتلعجتةياوركلانهو.نودلخنباةياورهذه(۸)
.اقحال

.١۱۹ص١ج؛يشكارملايرازغنبا

١۳



.©(م۸٦۷)ه۱

برملايفاهتضبقةيوقتلىعستةيسابعلاةلودلاتناك
اهذاغختالباذلافةنطهنيدمنصحتفتادف6طسوألا

ةيرفصلارعشو.راوثلابرضيفناوريقلادعاسيًازكرم
هه۸٨ماعذنماوعيابدقاوناكوةنبطنيصحتةروطخب

ةنبطةمجاهماوررقكلذلو0لابهرقابأ(م٥٠٦۷)
جفلكنملئابقلاءارمأ»فنتلاف.ةيضابألااورفنتساو

ناكو.باذلاىلإاوهجوتاركسعفلأشعينثإيفاوعمتجاو

یيرقصلاةرقوبآ0تقولكلذفبرغمءارمأ

ِررکدلعيفمتاحاو©افلا

يذلاخيراتلاوهو٠ه١١٠ماعةيقيرفأىلإةدوعلايمتسرنبنولدبع
اهرابتعانكيالةميزملاهذهنكلوصفحنبورمعمامأنمحرلادبعهيفمزهنا

نألةيقيرفأيفةمصاعداجيإةركفكرتبنمحرلادبعتعنقأةجردلةمساح

امناوربقلاكلذبترصحناومتاحيبأديىلعتطقسدقتناكسلبارط

E

۱صجعلانودلخنبا)61(

٤نودلخنباكلذكرظنا«١۷ص١ج«يشكارملايرازغنبا

.۱۱۲ص٦ج

۳۲

 



نكتذإعيرسراصتناقيقحتنمفلحلانكمتي
-ةنبطلخاديفناكيذلاةيقيرفأيلاوصفحنبورمع

.ناديملانماوبحسنافةيرفصلافوفصنيبةنتفلاةراثإنم

ماعترهيتىلإرقهقتومتسرنبنمحرلادبعمزهنامث
ةيضابأمعزتيناكيذلامتاحوبأامأ(م۷۱۹)ه١

مثه١٤٥۱ماعسلبارطلالتحانمنكتدقف
.راصحلااهيلعضرفوناوريقلاىلإهجوت

اماذإفقوملاةروطخةنبطيفوهوصفحنبورمعردف
راصحلامغرافوخدبرطاخكلذلو.ناوربقلاتطقس

راصحلانكل.العفكلذقيقحتنمنكمتواهيلعبورضللا
ةيضابألادقاوتىلإسلبارططوقسىدأوناوريقلاىلعدتشا
ذِإمهريدقتيفغلابينودلخنباتلعجةجردلناوربقلاىلع
نوئالثوةسمخمهنمليخلا«ًافلأنيسمخوةئامئالث»مهلعج
دصنمناوربقلانكمتتملو©«ةيضابأمهلكاوناكوًافلأ

ةمامالابمتاحابأاوعيابسلبارطةيضابأنأةيضابألارداصمتركذ(1۳)
لمعيناكمتاحابأنأىلإاذهريشيو«روهظةمامإتسيلوعافدةمامإ»يهو

۱۳۸٨٠ص‹بسلا6يخامشلارظنا.متسرنبنمحرلادبعهیجوتتحت

.٦۳ص١جتاقبطلا6ينيجردلا

.۱۱۳ص١ج.ربعلا٠نودلخنبا

۳۳



ةنيدلاتملستساوصفحنبورمعلتقو٠نيرصاحلملا

.(م۷۷۰)ھه١٥۱ماعمتاحوبأاهلخدف

اهتيعبتءاهنإوةيقيرفألزعنمىرخأةرمةيضابألانكت
ناوريقلاىلعءاليتسالابقعيبملنکل.ةيزكرملاةفالخلل

نممتسرنبنمحرلادبعكرحتيملوةلودلامايقنالعإ
يفثيرتلاهرورضبهساسحإلعكلذلدابرو.ترهيت

(`°)ةلودلامايقنالعالازكرمترهيتذاغتاوطسوألابرغل
تردقةوقتدعأفةيسابعلاةلودلاتكرحتامناعرسو

متاحنباىقتلا.متاحنبديزيةدايقتحتافلأنيعستب

مايقنالعإوه١٤٤٠ماعباطخلايبأةميزهنيبةعقاولاةرتفلا(٥1)

امنيبف‹ةمامالابقلعتيايفليصافتلاةحضاوريغترهيتيةيضابألاةلودلا

يأةافودعبمتسرنبنمحرلادبعةمامإوهةيضابألاتافلؤميفماعلاهابتالا

ةمامإتسيليأ٠طقفعافدةمامإتناكمتاحيبأةمامإنأاهقافتاوباطخلا

رايتخااهبمتيلاةيفيكلاتافلؤملاكلذحضوتمل«باطخلايبأةمامإكروهظ

مايقلزوبديلعدمحمخرؤيو.باطخلايبألافلخامامإمتسرنبنمحرلادبع

ابأنأرمعمىييلعركذتقولاتاذيفو.ه١٤٤٠ماعبترهيتيةلودلا

دعبسلبارطةقطنميفنوملسملاهعيابيذلاثلاثلامامإلاوهمتاح

٦۳٤٤ص١ج.ينيجردلا:رظنا.باطخلايبأورابحلادبع

هرکذقبسعجرم٤زوبديلعدمحم۱۳۸۱۳۹٠ص٠٠يخامشلا

ةثلاثلاةقلحلا٠خيراتلابكوميفةيضابألا«رمعمىحييلع.٤٤٤ص

.٢٩٤ص

٤۳



راصتناقيقحتنمنكتوسادمغميةوقلاكلتةعيلطب
ةيسابعلاتاوقلايقابلوصومامأعجارتهنكل٠«عيرس

مزهفنييسابعلاشويجهتقحالثيح«هسوفنلبجبًاجتلاو
تداعأو.©(م۷۷۱)ه١٥٠ماعلتقومتاحوبأ

.ةيقيرفأةيالوىلعاهترطيسةفالخلا

يبآبورحنابآترهيتيفمتسرنبنمحرلادبعلظ
ىلعمتاحنبديزييسابعلادئاقلاةرطيسدعبو«متاح
امبظافتحالابمنمالكعنقوهيلإلوصولالواحيلناوربقلا
سلبارطيفةيضابألابتقحليتلامئازمحلاتدأدقو.هديتحت

يئةصاخ.ترهيتىلإمهترجهدايدزاىلإةسوفنلبجو
ةبوعصاودكأتو.متاحيبأةميزهتبقعأيتلاةرتفلا

ماينالعإىلعمهتملكتقفتاو.ةيقيرفأةيالوبظافتحالا

امامإمتسرنبنمحرلادبععيوبوطسوألابرغملايفةلودلا
.۱(م٦۷۷)ھه١١٦۱ماعترهیتياف

ءاضقللةريبكةيركسعتاءارجإبةيسابصعلاةلودلامقتل

.۷۸ص١جيشکارملا«يرازغنبا
وهواهمايقلرخآركذ-١4ص١جتاقبطلا«ينيجردلا(1۷)
.۱۳۹صءريسلا«يخامشلا«ه۲

٥۳



-ةليلقتاونسيفف.لبقنمتلعفاكةيضابألاةلودىلع
تضاخ۔متاحنبدیزیدهعلوأوصفحنبورمعيدهع
ىدألانيبرغملايفبورحلانمريثكلاةيسابعلاةلودلاشويج
نيعبسوةسمخوةئائالثبنودلخنباامهردقطسوألاو

‹تاروشلاىلعءاضقلايفبورحلاكلترمثتملو)برج

يفاهتسايسلةيسابعلاةلودلاةعجارمىلإعضولااذهیددقو

.ناوريقلاوسلبارطيتقطنمبظافتحالاىلعتزكروةقطنلا
ةيرفصلاةلودتماقذإ ًابرغةقطنملايفكلذدعبلخدتتلو

ةلودلامايقنلعأمثسماخلادقعلالوأيفةساملجسيف
لوأيفةسرادالاةلودتماقوعباسلادقعلالوأيفةيمتسرلا

لوأيفةفالخلللثةبلاغألاةلودتماقمثنماثلادقعلا
نمةديدجةلحرميفبرغملاميلقإلخدو٠عساتلادقعلا

.هخمرات

رطيستتناكىلاةيسابعلاةلودللنييمتسرلاةرواحمتدأو

نيبتاقالعلارتوتىلإةيضابألاتاعمجتقطانمضعبىلع
٠يناثلايرجمحلانرقلانمنماثلادقعلاعلطميفو.نيبناجلا
ءودهةرتفىلإجاتحتةلودلانأمتسرنبنمحرلادبعسحأ

.۱۱۳ص٦ج٠ربعلا٩نودلخنبا(1۸)

۳



متاحنبحورةيقيرفأيلاوىلإىعسف.هترادإميظنتاهيفمتي
.)كلذقيقحتيحجنو(م۸۷/٠۷۹ه٤۱۷/۷۱

يفةحضاواهمايقةيادبدنعةيمتسرلاةلودلادودحنكتم

ءودهىلإةقباسلاةندمحلادؤتملو«ةيقرشلاةقطلا

ةطلسىلعئاددوعتيذلاةسوفنلبجف.تاقالعلا

ناكلبةيقيرفأةيالوءاولتحتنمطقفجرخيمنييسابعلا
لبجىلإسلبارطةيضابأملطتو.ةفالخللةقرطملاةباثم
دقو.ةيمتسرلاةلودلاىلإمايضنالاىلعمهتدعاسملةسوفن

لبجةدعاسمبسلبارطةيضابأاهضاخيتلابرحلاتناك

متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعفارشإتعتوةسوفن
ةلودتعنقذإ.سلبارطةيضابأيصبقلعتيايفةلصاف

قطانمنماهفوحامامأسلبارطةنيدمىلعةرطيسلابةبلاغألا

.ةيمتسرلاةلودللةعباتتراصدقفةيضابألا

ىلاةيفرشلانييمتسرلادودحقباسلاقافتالاحضو

تدتمادقو۷۰۱فلشداویدعتتملفترهيتنعاديعب

.١١٠صءزحلاوهسفنعجرملا(1۹)

.٦۳۹صهرکذقبسعجرم٠لولغزدعس(۷۰)

۳۷



ةرامإتمضثيح.نازفتاحاوتلمشفًابونجةلودلادودح
مضناو.ديرجلادالبوةسوفنلبجتمضاكباطخلاينب

ةعومجمتلظمنيب«ةبرجةريزجةيضابأةيمتسرلاةلودلاىلإ
ىلعنايتفمملناكوناوريقلالخادةيضابألانمةريبك

.ثلاثلانرقلانملوألافصنلايمهبهذم

-رشابمرحباختنابهرايتخايربييذلا ماماللنكي
ةعباتلاقطانملاىلعةيزكرملاةموكحلااهضرفتةرشابمةطلس

ترهيتبةسوفنلبجوةبرجونازفطابتراناكف.ةلودلل

ةيمتسرلاةلودلامقتملو.ًايسايسهنمرثكأًايحورًاطابترا
دقو.طقفةاكزلابتفتكاواهاياعرىلعبئارضلاضرفب

.بهاذملالكلةيرحلاةلودلاترفو

:ةيجراخلاةيمتسرلاةلودلاتاقالع

.برغملاةيضابأوقرشملاةيضابأنيبةيوقةلصلاتلظ

قرشلايفمهناوخإنومرتحيةبرجوةسوفنوترهيتءاملعناكو
ءالعناكو.بهذملاهيلعماقيذلاساسألامهنوربتعيو

ثلاثلامسقلا٠خيرأتلابكوميفةيضابألا«رمعمىييلع0
۷٤ص .

.٢٠۲صروكذملاعجرملا(۷۲)

۳۸



نممهايندومہنیدرومأنمريثكيفةروشملانوسمتليبرغللا
دقف.مهحئاصننوذفنيومهئارأنومرتحيوقرشملاةمئأ

مىلإهيلعنيقشنملاومتسرنبباهولادبعمامأإلامكتحا

نماريبكًابناجهتباجإتعنقأو٠ةرصبلايفبيبحنبميبرلا

اريبكًاماتهانولويمهرودبقرشملاةيضابأناكونيضراعللا

اهتالومازتلاىدمنوبقاريواهنومعديوبرغملايفةلودلاب
.(”بهذملاميلاعتونيدلابمهمكحيفمهديقتو

فةيرفصلاعمةيوقتاقالعبكلذكةيضابألاطبتراو

ثدحوًاريثكالعادقةيرفصلانأودبيو.ةسالجس

بهذملاةيرفصلانمريثكلاعبتىتحنيبهذملانيبريبكبراقت
نيبزيمتلامدعىلإبراقتلااذهىدأدقو”يضابألا

امدنعنودلخنبالعفك٠نايحألاضعبيفنيتقرفلا

هنابةسالجسربمألوساونبدكمسمساقلايبآنعٹدعحت

نيبةوقتاقالعلاتدادزادقو.("°ءايرفصايضابأ»ناك

نباراردمىلإهتنبامتسرنبنمحرلادبعجوزامدنعنيتلودلا

.١٥٠صهرکذقبسعجرم9ينامعلاثراحلا(۷۳)

ةثلاشلاةقلحلا٠خيراتلابكوميفةيضابألا«رمعمىحييلع

.۷٤ص

.١۱۳ص٦جربعلا٩نودلخنبا)٥۷)

۳۹



.مكاحعسيلا

دقفبرغملايفةيسابعلاةفالخللةلثمملاةيلاغألاةلودامأ

وه-يديلقتلاءادعلامغر-اهعمماعلاتاقالعلامباطناك

اوهجتاوةيقيرفأيفمهيديأتعحتابةبلاغألاعنقدقف.ةنداهملا

ه١۹٠ماعبرحدعبوطسوتملارحبلايفعسوتلاىلإ
ةقطنميفنيتلودلانيبدودحلاتحضويتلاو(م۸۱۱)

يفنواعتلاناكوايملساعباطتاقالعلاتذغتاسلبارط

ةيراجتلاةبلاغألاتاقالعلكتناكذإًاحضاوةراجتلاناديم

اورطيسنيذلا.نييمتسرلاذوفنقطانمربعرمتءارحصلاربع
وحنًايونجءارحصللةرباعلالفاوقلاةراجتزكارملكىلع
امدنعنيتلودلانيباضيأنواعتلاثدحدقو.نادوسلا

ماعنولوطنبدمحأنبسابعلاموجحلةقطنملاتضرعت
.تاوقهلتدصتدقف(م٥۸۸)ه۷

مادصثدحةيبلغألاوةيمتسرلانيتلودلاطوقسليبقو

دروأةسوفنةيضابأوبلغألانبدمحأنبميهاربإنيب
مزعلكوتملايسابعلاةفيلخلانأركذف.هليصافتينيجردلا

.۷٩ص۱ج۽يشكارملايرازغنبا)٦۷(

.۱۱۸۱۲۹ص4ءزحلاسفن‹روكذملاعجرللا)۷۷(

٥٤



تحتهعضوًاشيجكلذلدعأو٠ترهيتىلعموجمحلاىلع
ملوشيجلاقيرطةسوفنتضرتعا.دمحأنبميهاربإةدايق

ةميزهبتهتنایربکةكرعمتعقوفترهيتىلإرورملابهلحمست
اهيفلتق.(م٦۸۹)ه۲۸۳ماعاونامةعفوميفةسوفن

ةوقىلعبرحلاهذهترثأدقو.("^”)ةيضابألانمفلأ۲

اهميلستةعرسىلإتدأىلابابسألانيبنمةيضابألا

۱.ةيديبعلاةلودلل

يفدازونييومأللاونييمتسرلانيبتاقالعلاتدطوتدقو

يفةيسابعلاةلودلاعامطأمامةيمتسرلاةلودلافوقواهديطوت

تناكوترهيتوةبطرقنيبةبيطتالصلاتلظو.برغللا
دنعةصاخيناهتلاوايادمحلالمحتابنيبةمئادتارافسلا

كلترصحتتملو.لايشلايفمهئادعأىلعنيملسملاراصتنا

اهتدعتلب.طقفةيسامولبدلاتالماجملاراطإيفتاقالعلا

يفةيضابألاةيلاجلاتمهسأدقف٠«ىرخأبناوجىلإ
دارفأضعبكراش(كةماعلاةايحلايفاهرودبسلدنألا

ىلوتذإةبطرقطالبيةيسايسلاةايحلايفيمتسرلاتيبلا

ىدلةباجحلاوةرازولامتسرنبنمحرلادبعلنيديفح

.۸۹۔۸۷تاحفص\ج.تاقبطلا«ينيجرالا)۷۸(

٤



ناكاك٠“يناثلانمحرلادبعومكحلانبنمحرلادبع
ةيفاقثلاةايحلاىلعاهراثآترهيتيفةيسلدنألاةيلاجلل

لثمتةيمتسرلاةلودلاتناكو.ةيمتسرلاةلودلايفةيراجتلاو

.°^”يمالسالاقرشمابنييسلدنألاطبريذلارسجلا

نادوسلاكلاموزكارمعمةيوقةيضابألاتاطابتراتناكو

باطخلاينبةرامإتناكف.ةيمتسرلاةلودلامايقلبف

قيرطلاربعةيقيرفأبرغبلاصتالاةمئادةليوزيفةيضابألا
ةيمتسرلاةلودلامايقدعبو.ىربكلاءارحصلانميقرشلا
دهعيفةيضابألانأوةصاختاقالعلاكلتتمظتتنا

نيبامءارحصلالخادملكىلعاورطيسنييمتسرلا

ةراجتلالفاوقىلعتاقالعلارصحنتملو.ةليوزوةساملجس

كولموترهيتنيبددرتتتارافسلاتناكلبطقف

نباةرايزفصويفةيضابألارداصمتبهسأدقونادوسلا
-٤٢٢۲حلفأنيركبيبأمامإلادهعيفنادوسللةفرع

«ةبطرقيفمتسرنبنمحرلادبعودمحم».اريغيفسوسيخايرام(۷۹)
.١1٦٠١١٦٠۷۱تاحفص.٤٤ددعلا

يمالسإلارصعلا«ريبكلابرغلالاسزيزملادبعديسلا(٠۸)
۷۰٥٠ص٢ج(م١۱۹۱رشنلاوةعابطللةيموقلارادلا.ةرهاقلا)

۱١.

31



يفةيراجتلاتويبلاتناك8oo)٤٥۸)ه٢

نادوسلازكارمعمةيوقتاقالعبًاضيأ_طبترتةسوفنلبج

.ةيراجتلا

يفريبكبيصنبةيضابألاماهسإىلإتافالعلاكلتتدأ

بحاصمالسإلانألكلذو.نادوسلايفمالسألاراشتنا
نيدلابتلصويتلاعئالطلانولثميراجتلاناكدقف.ةراجتلا

.ىربكلاءارحصلايونجةعقاولاقطانملالكىلإيمالسالا

تفرعةعومجمىلعنودمتعيةيضابألاناككلذبناجىلإ
نيدلارشناهتمهمتناكةوعدلالهأمسإتحت

نادوسلاىلإلفاوقلانوبحصيةوعدلالهأناكو.يمالسالا

.مهتمهمءادأل

ترمتسالبةيمتسرلاةلودلاطوقسبءاشنلاكلذهتنيلو

ةراجتلاسرامتةسوفنلبجونالجرويفةيضابألازكارم

ةيضابألانمتاعومجحمتحزندقو.نادوسلاباهتالصيوقتو

كلتتالصةيوقتيئدعاساممءارحصلابونجترقتساو

كلتىدحإىلإةطوطبنباراشأدقو.لاشلابقطانللا

T. Lewieki, «L’Etat nord-africain de Tahert et ses rela- (A\)

tions avec le Soudan occidental a la fin du VIII et au IX sieclex

Cahiers d'Etudes Africaines. (Vol. I, 1962), P.P 523- 526.

۳٤



رجنمبرقلاباتالاوًابونجترقتسايلاتاعومجلا

.^"جيلا

:ةيمتسرلاةرسألا

ىتحترهيتيفةمامألاىلع(^”ةيمتسرلاةرسألاتظفاح

يفةئارولابفرتعياليضابألابهذملانأمغرةلودلاةياهن

يتلاةضراعملاتاعامحلاضعبروهظكلذببسدقومكحلا

ةرسألاتدنتسادقو.ةيمتسرلاةرسألادضمالسلاتلمح

دوجوعملوضفملاةيالوزاوجبلوقييذلايأرلاىلإ
تسيلهحجرتايازملوضفللايفتدجوذإ»›‹لضفألا

وأنييعتلابةمامالااوثريمةمئألانإفعبطلابو^«لضفألل

سلجمقيرطنعمهرايتخامتيناكلب.دهعلاةيالو

(م١٤٦۱۹‹رداصراد‹توريب)‹ةلحرلاةطوطبنبا(۸۲)

.١۱۸ص

هدجف.سرفلاكولمىلإمتسرنبنمحرلادبعبسنعجري(۸۳)
نمحرلادبعدجملسأدقو.يسرافلاكللافاتكألاوذكبابوهسماخلا

دلاويفوت.ةيمالسإةيبرتمتسرهنباةيبرتبىنتعاو«همالسإنسحو

نمحرلادبعهنباوهتجوزهبحصتتناكوجحلاةضيرفهتيداتءانثأنمحرلادبع

ىلإامهرنمحرلادبعةدلاوناوريقلانمجاجحلادحأجوزتو.ًاريغص
.۲۹-٢۳۰۰صهرکذقبسعجرم«زوبديلعدمحم«رظنا.برغل

.٢٠۲ص«ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابألا«رمعمىبيلع(٤۸)

٤



ةزرابلاتايصخشلايوذرابكلاءاملعلانمنوكملاىروشلا
.ةلودلايف

مامالاةافودعبةضراعملوأىلإةيمتسرلاةرسألاتضرعت

ةعبسنيبىروشةمامألارمأكرتدقف٠متسرنبنمحرلادبع

نبديزيةمادقوبأوباهولادبعهنبامهنيبءاملعلارابكنم
نبباهولادبعةعيبىلعةعاجلاتقفتاو.نيدنف
الأ١باهولإدبعلطرتشانيدنفنبانأريغ٠نمحرلادبع

^°”(سانلانمةصوصخحمةعامجةروشمنودءىشيفىضقي

مكحينأريغًاطرشةيالولايفملعتال»ءاملعلادحأهباجأق

ريثتنأنودةعيبلاتمتو^«هيبنةنسوهللاباتكبانيف
.الدج

يفًادبو«ةردقلاوةيافكلاهسفنيفىرينيدنفنباناك

ذفنيلباهولأدبعنألةلطابةمامإلانأامعازسانلاةراث]
ةعامجةراشتساوهوةعيبلاتقوهيلعطرشيذلاطرشلا
مامإىلإاولسرأوسانلانيبفالخلاثدحو.ةصاخ

اذهرمثتسا.هنوتفتسيبيبحنبعيبرلاةرصبلابةيضابألا

.هتبقارموهتسايسيفمامإلاةداعإىروشلاسلجمةمهمتناك(٥۸)
.۷٤ص١جينيجردلا)٦۸(

٥



وبأوهورصباميقمناكةيضابألانمرخآصخشفاللا
ةديبعيبأعمفلتخادقناكوفورعمنبابيعشفورعللا
هابتناتفليلترهيتىلإفورعملاوبأرضح.ردقلاةلأسميف
.يفًاعماطهيلإسانلا

اهضرغناکالو.نيدنفنباىلإفورعملاوبأمضناو وه
نمىوتفلالوصولبقسانلاابلأدقف٠مكحلاىلإلوصولا

لمح6يفنوکتنلاہناباےهلعلةرصبلا

نيببرحلاترادوباهولادبعدضحالسلانوضراعملا

راكتلامساهباحصأفرعونيدنفنباةافوبتهتنانيفرطلا

ءايلعىريو.ةيبهولاةيضابألامسابنورخآلاةيضابألازيمتو
روهمجمهفالخلبهذملاىلعاوجرخراكتلانأةيضابألا
.̂*)ةرثكىرخألئاسميفةيضابألا

تيوقثيحسلبارطةقطنميفةيراكتلاةضراعمتلظ

(A۸۷)تاحفصةيمالسالاقرفلانيبةيضابألا«رمعمىملع

1۲-۸.
ةريسنمسيلنأىلعصنتباهولادبعمامإلاحلاصلىوتفلاتتأ(۸۸)

.ةعامجنودًارمأمامإلايضقيالنأبةمامإلايفًاطرشاولعجينأنيملسلا
.١١۱ص4هرکذقبسعجرم4٠يفامعلاثراحلارظنا

تاحفص«ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابألا«رمعمىحييلع(۸۹)
۸۴.

1٤



ه٢۲۳ماعباهولادبعنبحلفأةيلوتدعبىرخأةرم
٠حمسلانبفلخةدايفتحتنوضراعللاجرخ.)م۲٢۸

وبأضرعتدقومهيلعءاضقلانماونكمتلبجلاةيضابأنأريغ

٤ترهیتلخاديةديدشتابارطضالًاضيأحلفانبركب

داعأواهتئدهتنمهتعيبدعبحلفأنبناظقيلاوبأهوخأنكت

ماعتحتدتمايلاةليوطلاهمكحةرتفياهتبيهةمامالل

عازنلاددجتناظقيلايبأةافودعبو.)م٤۸۹)ه۱

ھه5٤ماعهعرصمىقلهنكل‹متاحيبأمامالاحلاصل

تهتناثداحلااذهبو.هيخأءانبأيديأىلع(م٦٠۹

بصنيذلاناظقيلانمةلودلالهأًاربتوةيمالسالاةمامالا

اهيلاوبةلودلانمةيحانلك.تلقتساوترهيتىلعايلاوهسفن

ةسيرفترهيتتعقوكلذلو.ىروشلاسلجمبوميدقلا
ھه٦1ماعبرحنوداهولخدفنييديبعلايديفةلهس

.)م۹۸

۱٥05٥۹٩٠-۹٤تاحفص١جتاقبطلا٠ينيجردللا)۹۰(

٠یشکارملايرازغنبا۲۲۲۲۱۲۲۷۲تاحفص©ريسلا6يخامشلا

۱۹۷.۱صاج

£۷



:ةلودلاطوقسدعبةيضابألا

نيديبعلاترهيتيفةيضابألاتباصأيتلاةبرضلالتقت
لخادنممهتضراعماومظنفمهتلودفحورلاٹو

يعيشلايلاولاىلعاورصتنامهنأىراذعنباركذو.ترهيت

تززعنكل»سراففلأيفاوناكوهباحصأرثكأاولتقو

القلخوةميظعادادعأمهيلإتلسرأواهفقومةيديبعلاةلودلا

ةنيدملابةيضابألابةيساقةميزهلازنإنمنكمت«ةرثكىصحب
.نمفولألالتقو

ةيضابألانمةريبكتاعامجةرجهىلإةميزلاهذهتدأ

تثروف.يلاشقبقنعًاديعبنالجرويفاورقتسافًابونج

اورمعو٠طسوألابرشلايفةيمتسرلاةراضحلانالجرو

لايمأةعبسبنالجرونمبونحلاىلإةعقاولاهتاردسةقطنم

يضارألااوحلصتساوروصقلاوينابلااوديشورابألااورفحف

ندمعبسلامسابتفرعيتلاةميظعلاىرقلاترهظف

.١٦۱٦١۱۱ص۱١ج«یرادعنبا

نبدمحم.٠۸٥صهركذقبسعجرم«ملاسزيزعلادبعديسلا
يفةيمالسإلاتاساردلادهعم«ترهيتباحصأنييمتسرلاةلود»توات

.۱۲۷ص(م۱۹۷ماع۱۲ددع٥دلج)دیروم

£۸



راتوريسايملئابق»مهنأباهناكسيسيردالافصو
.27ءاينغأ

ةعيشلاةمواقماولواحدقفسلبارطةقطنمةيضابأامأ

ةعيشلانماومزهنامهنكلوسلبارطاورصاحىتحاومدقتو
يفاهدعبةيضابألازكرتو9٠(م١٠۹۱)ه۲۱۸ماع

مهتكوشرسكبةيعيشلاةلودلاتفتكاثيحةسوفنلبج

نمنوراتخيلبجلالهأناكفطقفةيمسالاةدايسلاموبقو

نودنكلومامإلاتايحالصسفنهلمهرمأبموقينممهنيب
.بقللاهيلعقلطينأ

ةلودلادهعلوأيفمهدايحىلعةيضابألاظفاحةبرجيو
ليطاسألاءانبورحبلاوحنةعيشلاهبتاامدنعنكل.ةيديبعلا

ًاعوضخمملتعضخف(م۹۲۳)ه۳۱۱ماعاصولتحا
اوعسفيعيشلامكحلاةوسقةبرجلهأىناعدقو.ارشابم

نبديزييبأةروثىلإةبرجتمضناهنمصلختلل

نديل)سلدنألاورصمونادوسلاضرأوبرغملاةفصيسيردالا)۹۳(

.١۲٠ص(٤

.۱۱۴صاج٤يشکارملايرازغنبا(٤)

۹

 



اوداعو.هدییأتنماوبحسنامہنکل‹اهتيادبف

صالخلابمهدوهجترمثأو.ىرخأةرمةعيشلامكحىلإ
هه۳۵-٢۳۱نيبةعقفاولاةرتمفلافىعيشلامكحلانم

.)م۱۱٦۳۹-۹١۱)

مهزكرملاقتناببرغملايفيديبعلاذوفنلافعضدعبو
ةيضابألاشاعو.ةيقيرفأىلعنويجابتصلارطيسرصمىلإ
لظو.(ناوربقلالخاديفىتحمهلظتحتةئداهةايح

يفمهثارتومهنايكىلعنوظفاحيخيراتلاكلذذنمةيضابألا
ماظنلاكلذلعدعاسدقو.ةهبرجوةسوعنلبجوباذیم

6مهتلودلليدبلاهورتعاومہتایحفةيضابألاهرملايذلا

فةايجلايحاونعيىلعفارشالایلوتيماظنلااذهو

-٦۳۱ماعنيبةيديبعلاةلودلادضدادیکنبدمحمدیزیوبآراث

مهنكلةيضابألاضعبرمألالوأيفهديأراكنلاةفئاطيفوهو.ه٦

.3۹۷١١۱۱١٠۱تاحفص١ج٠ينيجرالا.هدییأتنماوبحسنا

‹ةثلاشلاةقلحلا٠خيراتلابكوميفةيضابألا«رمعمىحييلع

.۲۱۷-۲۱۸ص

.۸٩٤صروكذملاعجرملاسفن(۹۷)
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:ةيازرعلاماظن

دعبلاوهوءيشلانعبوزعلانمةبازعةملكتقتشا
اذهيفاهبدصقيوةبرغلاوةلزعلاىنعمبةبازعلاوأ«هنع
بابسألاو.ةماعلاةحلصملاةمدخىلإعاطقنالالامعتسالا
ترميتلافورظلايهماظنلااذهقيبطتىلإتدألا

ىلإءاملعلاىعسف.ثلاثلايرجحلانرقلاةياهنذنمةيضابألاب

نيبةيمالسإلاةعيرشلاقيبطتاهقيرطنعنكميسسأعضو
٠كلذنعةزجاعةمئاقلاةلودلاتمادامةيضابألاتاعمجت

.ءانبةداعإنممہکلفورظلاتمادامو

وبأرببكلايضابألاملاعلارهلمعلااذهىدصتنملوأو

عبارلانرقلارخاوأيفيئاطسرقلاركبيبأنبدمحمهللادبع

تناكيتلاةيفرعلاعاضوألاهللادبعوبأسرد.

بكوميفةيضابألاهفلؤميل‹رمعمىحييلعذاتسألاصخل)۹۸(

نمةيناثلاةقلحلايفو«ًابفاوًاصيخلتةبازصلاماظن‹لوألاةقلحلاخيراتلا

نعًاضيأهيفثدحتميلعتلاوةيبرتلاماظننعًاصاخلصفدرفأباتكلاسفن

تامولعملا-فرصتب-تصخلفنيباتكلانيذهىلعتدمتعادقو.ةبازعلا

.انهةدراولا

ةبازعلاماظنعضونملوأنأينيجردلاعمرمعمىحييلعقفتا(۹۹)
لوأنأرمعراتدمحأروتكدلاركذدقو«ركبيبأنبدمحمهللادبعوبأوه

=نرقلايفسوفنلاركبيبأنبدمحأسابعلاوبأوهةبازمعلاماظنعضونس

٥



عضوفمالسأالاتاعيرشتىلإًادنتسميضابألاعمتجملامکحت

يتلانيناوقلامدقأنمربتعي«ةبازعلاماظنبدفرعاروتسد

هللادبعيبأدعبءاجمث‹ةيمالسالاتاعمتجملايفتعضو

ضعبهيلإاوفاضأونوناقلااذهةساردباونعءالعلانمددع

.«ةبازعلا:ةريس»هيلعقلطأوداوملا

طباوضلًاقفولمعتددعلاةدودحمةئيهيهةبازعلاف

٠يضابألاممتجملانوؤشىلعلماكلافارشاللةنيعم

مامألاةبازعلالثميو.ةيسايسلاوةيعامتجالاوةينيدلانوؤشلا
رفوتبجيو.ةيضابألاةلودلابايغةلاحيفهلمعبنوموقيو
نم.ةبازعلاةقلحىلإمضنييكلصخشلايفةددحمطورش

لحارمىلاعتهللاباتكظفحطورشلاكلتمهأ

صخشلانوكينأو.ملعلاةلصاوميفةبغرلاعمةساردلا

ةيحانلانماذهرهاظلاونطابلارهاطافيفعانيدتم
ةبازعلايزىلعةظفاحملاًاضيأصخشلاىلعو.ةيملعل

ىحيلع٤٠ص١جتاقبطلاينيجرالا:رظنا.يرجمحلاسماخلا=
ىييلع٤٠ص١جتاقبطلا٠خيراتلابكوميفةيضابألا«رمعم
ةيناثلاةقلحلاو۷٠٠صىلوألاةقلحلا.خيراتلابكوميفةيضابألا«رمعم
ايبيليفيفاقثلاطاشنلا«رمعراتختدمحأ-١٤١١٤۱۷۸تاحفص
.١٤٠ص(ىلوأطم١۱۹۷ةيبرتلاةيلكةيبيللاةعماحلاتاروشنم)
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ىلعددرتيهلعجتةيويندلغاشمهلنوكتالنأو٠ىمسرلا

هذهتيعوردقو.هنباهمىلعًاظافحةماعلالاحملاوقاوسألا
ماهمللكلذوةقلحلايفصخشلالوبقيفةقدبطورشلا
.ةبازعلاتاقلحلخادنمهيلإلكوتيتلاىربكلا

:ىلإاهميسقتنكميماهملاكلتو

(۱)

(۲)

(۳

(£)

(9)

يضابألاعمتجمابقلعتياملكىلعماعلافارشألا

اذهبموقيو.مامإلاةفيظولةليدبلاةفيظولايهو
.ةبازعلاةقلحخيشبصنللا

يفلصفلاولكاشمنمسانلانيبعقيايفءاضقلا

ةاصعلابيدأتواهلهألإقوقحلادرواياضتقلا

لاومأىلعةسارحلاواهتبقارمولاومألاظفحونيمرجلملاو

.سانلا

اهتيمنتوفاقوألاىلعفارشالابةقلحلاةينازيمطبض

.تادراولاوتارداصلادصرو.اهتنايصو

سانلالاوحأدقفتوةيعامتجالانوؤشلاىلعفارشألا

فيلكتبوأةقلحلاةينازيمنمءاوستادعاسملاميدقتل

.كلذىلعةردقلاهلنمللامعألاداجيإبوأراسيلايوذ

لكلةصرفلاةحاتإىلعلمعلاوميلعتلاىلعفارشإلا

o۳



ةينازيمنمءزجدصروهنمًاطسقاولانيللافطألا
.ةبلطلاةناعإوميلعتلالامعألةقلحلا

تاعومجملانيبةيجراخلاتاقالعلاىلعفارشالا(١٦)

يتاقالعلاكلتميظنتو«اهربغنيبواهنيبوةيضابألا
.برحلاوملسلايتلاح

موهفملابةلماكتمةموكحنوكتكلذبةبازعلاةقلحف

فلأتتوةبازعلاخيشوهءارزولاسيئراهسأرىلعثيدحلا

نوؤشلاوفاقوألاوةنازخلاولدعللءارزونمهتارزو

كلترايتخامتيفيكف.ةيجراخلاوميلعتلاوةيعاتجالا
؟ةموكحلا

وأدلبلکيفةبازعةقلحنيوكتلعةبازعلاينوناقصن

مث.كلذنكمأامةيوضعلاطورشرايتخالايفىعاريةيرق

ىرقلاتاقلحاهيفلثمتقطانملاىوتسمىلعسلاجمنوكت

ىمسيةبازعللىلعأسلجمنوكيقطانملاسلاجمنمو.ندملاو
لشييذلاةبازعلاخيشهسأري«ةبازعللايلعلاةئيحلا»

دقعتو.اهتمصاعوأدلبلازكرموهةئيحلاهذهرقمو2مامألا
‹رهشأةتسوأةثالثلكةرمةيرودتاعامتجاايلعلاةئيحلا

ةيرودلا.عامتجالاىلإةجاحلاتعدىتمو
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ثادحألايفايلعلاةئيحلارظنت.ةيازعلاتاقلحميمحلنولثم

بعاصللاهيفحرطتوماعلانمألاودودحلالئاسمکىركلا

.ىرغصلاةبازعلاتاقلحهجاوتيلا

بناجىلإماقيكلذلودجسملاوهةبازعلاةقلحرقمو
ةداعلايفو.مهتاقلحلًارقمنوكتةبازعلابصاختيبدجسلا
مهيلععزوتاوضعرشعةتسىلإةرشعنمةقلحلانوكتت

ىلإلكويةقباسلاماهملابناجىلإو.مهبةطونملالاعألا
‹ناذألاةمهمدارفأصخيذإىرخأماهمةقلحلادارفأ

ذيفنتةبقارموهنفدوهيلعةالصلاوهلسغنمقوملاقوقحو

هتيصو

باقعلاهيلععقويةفلاخموضعيأبكترانإف.اهئاضعأ
بيدأتسلجمهلدقعةربغصةفلاخملاتناكنإف.ًاطخلاردقب

اهررقتةدملةقلحلانعدعيدقو٠وضعلاهيفعجارييرس

اومكحهللاةيصعمبلصتيًاريبكًاطخلاناكاذإامأةقلحلا
.انلعبوتيىتحمكحلااذههنععفريالو«ةءاربلابهيلع

.ةبازعلاتاقلحىلإعوجرلايفقحلاهلسيلو

نينطاوملاسوفنيفةريبكةناكمبةبازعلادارفأعتمتت

oo



٠عمتجملاةمدخيفمهينافتومهتهازنوديمحلامهكولسل
لكاهبىضرتوةقدبذفنتتناكمهتارارقنإفكلذلو

.ةعانقوىضرنعاهبلمعيةبازعلاتاهيجوتو٠فارطألا

یدصتوأ«هللانيدنبصخشفرحناوثدحاذإو
لزعةءاربلاينعتوةءاربلامكحهيلعنلعأ«ةبازعلاماکحأل

لهألاوقيدصلاكلذذفنيوهنمنينمؤملالكؤربتوصخشلا

رطضيف.يرورضلاردقلابالإهعممهتلماعمسانلاعطقيو

.مدنلاوةبوتلانالعإوةعاجلاةايحلعوجرلاىلإ
مهو«تاورياةمظنم»وهةبازعلليراشتساسلجمدجوي

ةمظنملاهذلو.ةساردلابنيلغتشملاونآرقلاةظفحنمةعامج

ةبسنلابباونلاسلجمكوأ‹ةبازعلادعبةيناثلاةوقلا

.°°)لامعألاضعبةبازعلااهيلإدنسيدقو٠خويشلل
:ميلعتلا

بهذملالوخدذنمميلعتلابًاريبكةيضابألاىلوأ
دمتعتميلعتلافيرجحلايناثلانرقلالوأيفبرغملايضابألا

باعيتساكلانهنوكينلفوسهنودبوبهذملاةكرحهيلع

.يضاملانرقلاذنمعيرشتااذهبلمعلااييلوسوتىأ
رئازحلاةيضابأنيبًاقبطملازالهنكلو

٦



اماذهو‹ناكسلاطسوراشتنالافهتصرفنلو6هئدابمل

دوزتللةرصبلاىلإتاشعبلادافيإىلإديعسنبةملسبادح
.ملعلاب

ةمهمابنمدرفلكىلوتةرصبلانمةشعبلاةدوعدعبو
ةيضابألاتاعمجتقطانمفمظتنملاميلعتلاًادبو6سيردتلا

يبأويتاردسلامصاعويسادغلارارديبأسرادمترهظف

ىلإهلاقتنالبقمتسرنبنمحرلادبعويلبقلادواد
۱

6رارقتسالاوءودحلابةيضابألامعن6ةلودلامايقدعبو

هميمعتلةموسرمتاسايستعضووميلعتلابمهمتهادادزا

باتكلاوملعملارفوتلعةلودلاتبأدو.هاوتسمضوہنلاو

سرادملاتحتفدجسملابناجىلإف.ةساردلانكامأو
.ةلقنتلاسرادملاماظنلخدأوتايلخادلاو

ىلإتاشعبلافقوتتمل‹ءافكألاءاملعلاريفوتليبسيفو

ةيضابألاةبلطلاناكلب٠قرشملاىلعرصتقتملاك٠ةرصبلا

يمالسالاملاعلايفىريكلاملعلازكارمىلعنوددرتي

ةيناشلاةقلحلا٠خيراتلابكوميةيضابألا«رمعمىييلع
.۹٠ص

o۷

 



.ةفرعملاعورففلتخمبنودوزتيةذتاسألارابكلںورضحمو

يئاودمتعانيسرادللساسأءيشبهذملاميلعتنإفمبطلابو

متةرصبلايناوملعتنيذلاةمئألاىلعهذخأيفرمألالوأ

.مهذيمالتىلعكلذدعب

لاومألاتلذبو٠نيسرادللباتكلاةلودلاترفودقو

متسرنبنمحرلادبعلسرأدقف.تابتكملاءارثالةريثكلا

ءاملعیرتشاف4ابتکاہباورتشیلقرشملاءاملعىلإرانيدفلأ
الحنيعبرأرقو»هلاوخسنوًاقروفلألااذهةرصبلا

تافلۇلابةرخازترهيتيفبتكلاةنازختناكو٠«ابتک

مضتةسوفنلبجىرقوندمتناكو.ةفرعملاتالاحملكين

دهعيفبتكلافالآاهبناكةسوفنةنازخف.ةينغلاتابتكللا

دبعنبحلفأ

كلذىدأدقو.ةلودلااهتعجشوفيلأتلاةكرحتطشنو

بتكتتراصيلاةيربربلاةغللابتافلؤلاضعبروهظىلإ

ةيضابألاتافلؤملانمريثكلاعايضمغرو.ةيبرعلافورحلاب
الإبرغملاىلعةيراعتسالاتايجمحلاءانثأونتفلاوبورحلايف

.٢۲۷صهرکذقبسعجرم٠يناعلاثراحلا)۱۲(

.١۱۱صهرکذقبسعجرم«رمعراتدمحأ(۳)
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كلتىلعاريبكادهاشًادوجوملازالثارتلاكلذضعبنأ
يفتادلجملانمريثكلاثارتلااذهيوتحيو.ىربكلاةكرحلا

يفريبكلافلؤملاتاطوطخملاكلتمهأنمو.ةفلتخمميضاوم

اءزجنيرشعوةسمخيف«خايشألاناويد»ةيمالسأالاةعيرشلا

ةعوسوملاكلذكو.ةسوفنخئاشرابكنمةعبسهفلأ

يفنادوجومنارثألاناذهو«ةبازعلاناويد»‹ىربكلا

يفتاطوطخملانمريثكلاًاضيأدجوياك.رئازحلابباذيم

يفةرازووةسوفنلجيفوسنوتيفةبرجةريزجةبتكم
۱۱)ایہیل

ةصاخةيانعتدجوىلاقفارلانمتناكفسرادملاامأ

نمةيضابألاناكابرو.ةيضابألاتاعمجتقطانمميجيف
دقو.ميلعتلاوةيبرتللةمظنموةميلسسسأيعضاولئاوأ

نمملعلاةبلطمامأصرفلاةرفومتعسوتوسرادللاتروطت

نمريثكلاتناكو.جرختلاةلحرمىتحمهنسةثادح

ةيئاذغلاتابجولاةبلطللمدقتوةيلخادماسقأمضتسرادللا

ميلعتلابكاومةأرملاميلعتبمامتهالاناكو.ةيلالاتاناعالاو

۳۸۸۳۸۹6تاحفصهرکذقبسعجرم٠زوبدىلعدمحم(٤١۱)

٤.
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اهضعبفء‹تانبلابةصاخلاسرادملاتحتففلجرلا

اك.ةديعبلانكامألانمتاسرادلاءاويالةيلخادماسقأ

ىلإسوردلاتابلاطلااهيفرضحتسرادمكلانهتناك

.بناج
ةيضابألاةبراحممغروةلقنتلاسرادملاًاضيأتماقؤ

ةليلجتامدحختمدقسرادملاكلتنأالإ,ةوادبلل

اهيفمقتليتلاتاعمجتلاقطانمترثأ(ك.ةيئانلاقطانملل

.تاسارد

روطتىلإميلعتلاوةيبرتلابلصاوتملامامتهالااذهىدأ
نيناوقلاطابنتساوةيملعلاتاسسؤملاميظنتوةيبرتلابيلاسأ

ةيئادتبالالحارملانماهماسقأعيمجب٠سرادملااهبرادتيتلا

ةيساردلالوصفللةمظنألاتعضواك.ايلعلالحارملاىتح
.رايتخالاةيفيكو«ىرخأىلإةلحرمنمبلاطلالاقتناو
ربتعيكلذلو‹`)تابلاطلاوةبلطلاتويبنوؤشتمظنو

.۱۱۷صهرکذقبسعجرم«رمعراتدمحأ(١٠٠)

ىحييلعكلذكو.ينيجردللتاقبطلاباتكةمدقمرظنا(١٠٠)
.١٠٠۲-١٠۲صةيمالسإلاقرفلانيبةيضابألا«رمعم

ةيبرتلامظننعرمعمىجمييلعهدروأيذلالصفلاعجار

بكوميفةيضابألا‹هفلؤميفادملامعهدرفأيذلالصفلاكلذكوميلعتلاو

.5۷٠۱۳۷صةيناثلاةقلحلا.خيراتلا
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يفتقبطيتلاةمظنألاًافكأنميضابألاميلعتلاوةيبرتلاماظن

نيسرادلانمةماتلاةيانعلادجيهنکل«يمالسألاانلاع

.نيصصختلا

:(*)ةراحتلا
يفيراجتلاطاشنلايفيسيئررودبةيضابألامهسأ

ةرابجتيفةصاخةفصبطاشنلااذهزكرتو.برغل

بناجلااذهبًاريبكًامايتهانوملنسملامتهادقف.ءارحصلا

ءارحصلانمبونجلاىلإةعقاولاقطانملاعلسلوصوناضل
.ربتلاىلإةصاخةفصبهجتيمامتهالاناكو.ماظتنابىربكلا
برغبهذهبعلييذلاريبكلارودلاىلإنوملسملاٰىطخدقف
.كلذيفيلاعلاداصتقالاىلعةيقيرفأ

ةصاخةورثلارداصمنميساسأردصمكةعارزلابنويمتسرلامتها(#)

يفءاوسةعارزللتةحلاصةريبكتاحاسممضتةيضابألارارقتساقطانمنآو

تطشناك٠ءارحصلاتاحاووأةسوفنلبجوأطسوألابرغملاقطانمكلذ

نكلو٠باذيمو٠ةسوفنلبجيففوصلاةعانصلشمتاعانصلاضعب
يفةيضابألاهبماقيذلامالارودلليراجتلاطاشنلاىلإةراشإلابانهتيفتكا
.قفرملااذه

ىحىربكلاءارحصلاربعةيراجتلاقرطلا»نسحسايلادمحأ(۸١۱)

ريتسجامةلاسر«برملانويفارغجلااهفرعكرشعسداسلانرقلالهتسم
‘م۱۹۷۷ماعةرهاقلاةمماحجبادآلاةيلكبخيراتلامسقلةمدقم

.١٤۱ص

١۹

 



ءزحلايفطاشنلااذهةيضابألاباطخلاينبةرسأتداق

مهتمصاععوقولكلذو.ىريكلاءارحصلانميفرشلا

ضوحبًالامشاهطابتراةلوهسلوءارحصلابلقيفةليوز

رجينلاضوحوداشتةريحبضوحبًابونجوطسوتملارحبلا
ةلزواولاجتاحاوبعتطبترالاإشلايفف.طسوألا

بوتنحلايفوطسوتملارحبلالحاوسبسمادغوةرفجلاو

.انفاسلاميلقإبةليوزراوکووموتتاعفترمتاحاوبتطبترا

قيرطلاىلعًارشابمافارشإةليوزفارشإىلإعقوملااذهىدأ

.ىربكلاءارحصلايفيفرشلا

ىلعرصقتيلةقطنملاخيراتيفماهرودبقيرطلااذهماف
فارطأبنيملسملللاصتالوأناكدقف٠«يراجتلاطاشنلا

تلخديتلاعفاننبةبقعةلحهذهانفاس

‹ًابونجانفاسلايعارمىلإهربعلزعلاقفدتمث.راوك
ضوحىلإمالسإلاةلحنمىلوألاعئالطلاكلتلصوف

لفاوقكلذدعبتمظتنامث.ريجنلارنوداشتةريحب

داشتةربحبضوحىلإةليوزنمهجتتتناكيلاةراجتلا

.١0واجيتكلمموةيراجتلا

=ةيبرعلاخيراتلاوتالحرلاوايفارغحلابتكيفتفرعواجةكلمم(۹٠)

٢۹



يتلاةيمتسرلاةلودلامايقبءارحصلاةرابتتعسوتو
تقرشأف٠طسوألاويقرشلانيقيرطلالخادمىلعترطيس

ماقو.نيقيرطلانيذهربعةراملالفاوقلاةراجتىلعكلذب

يفاومهاسو«قرطلاهذهىلعرابآلارفحبنويمتسرلا

ريغلحارملازايتجاللفاوقلاةبحصبدونحجلالاسرإباهنيمأت
.ءارحصلالخاديفةنمألا

نمترهيتيلالاومألاوةراجتلا»لاقتناىلإكلذىدأ

ثلاشلانرقلالبقركبمتقويفتماقدقو.وكوكمساتحتةميدقلا=

املتناكو»نادوسلاكلاممظعألةمصاعتحبصأاهنأل١يرجما

يفرشلاو«نالقروةكمدات»طسوألانيقيرطلاربعةعساوةيرابجتتالاصتا

يئيلامةيروطاربمامکحتحتواجتلخدو.داشتةريحبضوح-ةليوز

ادبواتعتلقتسامث٠(م١۱۳۳-١۳۲٠)ه1-١١1۳نيبامةرتفلا
روصنملاتاوقاهيلعتضقو-(م٤١٤٠)ه۸۱۹ةنسذنميبهذلااهرصع

عبارلانرقلا)ةناغةكلممو.(م١۹٥۱)ه١٠٠٠ماعبرغملانمبهذلا

لاتسلايرهننيبةعقاولاةقطنملايفتماق(يداليملارشعثلاثلاىتحيداليملا

فارطأنايحألاضعبيفاهدودحتغلبىتحًالامشتعسوتورجينلاو
ريكأاهنأبنيملسلملادنعةناغترهتشاوىصقألابرغملانمةيلاشلاءارحصلا

يتلابابسألانيبنمناكفنيطبارملاعمعارصيفتلخدو٠«بهذللردصم

رشعثلاثلانرقلايفيلامةيروطاربمأدودحنمضاهتياهنىلإتدأ

١٤۱۲١٤تاحفصهرکذقبسعجرمنيسحسايلادمحأ:رظنا‹يداليملا

E0.
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تطشنف٠۱٠«روحاةمئأنممهفوخلةيقيرفأوبرغملاورصم

٠نينطاوملانمةريبكتاعاطقاهيلإتبذجو«ةراجتلاةكرح
ةيراجتلاملانوموقياوناكمهسفنأةمئألاىتحو

سراميناكنمحرلادبعنبباهولادبعمامالاف.ةصاخلا
نيبةميدقلاتاطابترالاتبعلدقو.ةمامإلاهيلوتلبقةراجتلا

.̀ةيراجتلاتاقالعلاروطتيفاريبكًارودةقطنملاناكس

يتؤانحلاديمحلادبعةديبعوبأيضابألاةسوفنلبجمكاحف
ةفللاثدحتيناك(م٠٠۸۸0/ه۱-۱(

ةيبرعلاةغللااهبثدحتيىلاةقالطلاسفنب

وداجىلإةسوفنلبجيفوداجمساعجريامك.ةيربربلاو

٠ةينطولابتكلاراد)طوطخمةيضابألاريسلا٠يخايشلا

.۷۱ةفرو(۹مقرتحتسنوت

نمنالفرووةسوفنلبجبزاجحلاتاعفترمونازفةقطنستطبترا(١۱۱)
ةميدقروذجالةيوقتاطابترارخآبناجنمطسوألارجينلاضوحبوةهج

اذهلعيراجتلاطيسولارودبتماقنازفيفنيتنامرجلاةكلمبنألكلذو
.ةقطنملاىلإمالسإلالوخدلبقةربثكنورقذنمطسوألاقيرطلا

.١۱-۸٥:تاحفص«هرکذقبسعجرمنيسحسايلادمحأ:رظنا

ضوحيفنطقتتناكيتلايروتاكلاةعومجيةغليهةيروتاكلا(١)

.متاكةلودلةسسؤملاتاعومجملانموداشتةريحب

٤٦



.(۱۱داشتةليوزقیرطیلعراوکتاحاوفةيئانثلا

قيرطلاربعناكنادوسلابىوقألاةيضابألاطابترانكل
رئازحلاتاحاوربعرمييذلاوىربكلاءارحصلايفطسوألا

ةئيهىلعبونجلاىلإرتموليكيتئاموفلأةفاسملدتمتيلا

طسوألابرغملاراصمأنيبًايعيبطًاقيرطلشيرضحخأطيرش
,9١۱١٠زاجحللاتاعفترمو

اذهىلعةيراجتلازكارملامهأنمنالجروتناكو

.ييونحلاءارحصلافرطىلعاهلباقي٠قيرطلا

نيبماتلاطابترالاينالجرولاايركزوبأهركذاممحضتيو
نالجروتطبترادقو.|ېنیبلفاوقلاطاشنوةكمداتونالجرو

تلصاودقو.0”»تشغدوأوازاغتربعةناغةكلممبكلذد

Martin Op Cit P. 18 (۱۱۳)

E F Gautier, s aha ra (Paris 1928) P. 172 )٤۱۱(

ترهظاهنأودبيوةقطنميفةكمداتعقت(١١٠)

قيرطلاةياهنيفزكارملابكأنمتحبصأو٠يرجملاثلاثلانرقلالبف

دعبيرايتزكرمكاهتيمهأدقفتةكمداتتأدبدقو(ةكمداتنالجرو)طسوألا

.٦۱۳-١۳٠صهرکذقبسعجرم٩نيسح

=ةلخادلالفاوقلاهبددرتتيذلاحلمامجانمربكأنمزاغتتناك(١۱۱)

%0



.لقتناوةيمتسرلاةلودلاطوقسدعبيراجتلاطاشنلانالجرو
اذهدكؤيو.اهلاعأتعسوتفيراجتلاترهيتطاشناهيلإ

عبارلانرقلانمنالجرونعءاجاممظتنملايراجتلاطاشنلا

اهلهأوةعينملاانوصحصوصخبيرجمحلاعباسلاىتح

.دالبىلإريثكلامهرفسبريسايملاءاينغألا

عباسلانرقلادعبةيراجتلانالجروةكرحفقوتت
يفةيلاتتملانتفلاببسبهتاردستجرخامدنعيرجملا
‹ةقباسلاةيراجتلااهتناكمتداعتسادقف.(^)بونحلا

تاقالعلاكلتترمتسازكارماهتقالعتيوقو
ىلعكلذسكعناو٠«يرجمحلارشاعلانرقلالهتسمىتح

اهتطبروهتغلاشماهيرابتزکرمکترهتشاتعدوأو‹نادوسلادالبىلإ.

ةرابجتىلعةرطيسلاهناغتعزانةيربربةكلممهبتماقو.ةيقيرفأ
۷۸٠تاحفصهركذقبسعجرمنيسحسايلادمحأ:رظنا.ءارحصلا
۱١١٤.

(١١۱۸رئازحلا)برغملاوةيقيرفأدالبركذيفبرغملا‹يركبلا(۱۱۷)

.۱۸۲ص

.۸۱٥صهركذقبسعجرم«ماسزيزعلادبعديسلا)۱۱۸(

تناكورنجينلاضوحطسويفتماقيتلاةكلمملايه-ييافنص(۱۱۹)

٠ىفسوةفاغتستبتكدقوعسوتلللوألااهساسأيه(واج)وكوكةكلمم
.۸٥-۷٥صهرکذقبسعجرمنيسحسايلادمحأ:رظنا9ىغنسو

٦۹1



مهفصوىتحنادوسلاباوطلتخانيذلاءايرثألااهناكس

نمربكددعىوقلااهيلاولو6ةرشبلادوس١۱ویل

Leo Africanus, the History and Discription of Africa: (\1°)

Done into English 1600 by John pory (London 1896) Vol. 3

B. 6, P. 791.
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ةمتاخ

تحجنةيضابألاةقرفنأةساردلاهذهلالخنمحضتا

نيبريبكلقثالحبصأىتحيبرعلابرغملايفاهتوعدثبيف
نأمغرو.يرجمحلايناثلانرقلاذنماهتلودتماقأو«هناكس

ةيضابألامظنوثارتنأالإاليوطدتميملةلودلاهذهرمع
يفمهتلودطوقسذنمبرغملالهأنمةريبكتاعومجلظأ
.ثيدحلارصعلاىتحويرجملاثلاثلانرقلارخآ

يمالسإلابرغملاخيراتيفريبكرودبةيضابألامهسأدقو
تالاجملاىهوةيوبرتلاوةيداصتقالاوةيسايسلاتالاجملايف

يفحضاورودبةيضابألاماقاك.ثحبلااهضرعتيلا
ىلعقبسلالضفمحلناكوايقيرفأ.برغيفمالسألاراشتنا

ةبيطتاقالعةيضابأللتناكو.")ناديااذهيمهريغ

برغيفمالسإلاراشتنايفةيضابألادوهجصوصخبعجار(۱۲۱)

۹۸



مہتالصتناکوسلدنألاوبرخللافةيمالسألالودلامم

.قرشملايضابأبةقيثو

يفبولطملامابتهالادبيلةيضابألاخيراتنأظحاليو

ةزرابلاهتناكموهتيمهأوهلقثمغرةيبرعلاتاعماجلاودهاعللا

تددجوةقرفلاهذهتروطدقف.يمالسإلاخيراتلايف
ماظنلعلو‹ةيوبرتلاوةيسايسلاتالاجملافلتحميفاريثك

هتساردلةفلتمتاسسؤمدوهجبلطتيهدحوةبازعلا

يفمهتمهاسموةقرافألاءاملعلاةودنباتكيف«يداليملارشعثلاثلانرقلا=
.ةيلاتلاتاحفصلاو۳٩ص(م١۹۸٠قارعلا)ةيقيرفألاةيبرعلاةراضحلا
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ةحفصلاعوضولملا

Oميدمن .....e

WSنيملسملاوربربلانيبعارصل

١۱ىضابألابهذا

۱Vجراوخاوةيضابألا
TOبرغملايفةيضابألا

VYةلودلامايقلحارم

TYرابحلادبعوثراحلاةلواحم:ىلوألاةلحرللا e.

YEباطخلانباةلواحم:ةيناثلاةلحرلملا eee.

.Feةيمتسرلاةلودلامايق:ةثلاثلاةلحرملا

.۳Aeةيجراخلاةيمتسرلاةلودلاتاقالع

EÊةيمتسرلاةرسألا

.EAeةلودلاطوقسدعبةيضابألا

O1ةبازعلاماظن

۷۱

 



اةراجتلا
Aةمتاخ

V٢




