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ميحرلانهحرلاهللامسب

ریدقتورکش

رمعقورافد.ألضافلايذاتسأىلإ«نانتمالاوركشلاصلاخبمدقتأ

نمهادبأالوءةلاسرلاهذهدادعإيفيعمالذبيلاةميقلادوهجلاىلع«يزوف

ةشقانملاةنحلءاضعأةذتاسألاركشأامك.عوضوملااذهةساردىلععيجشت

ةيحجراخلاةرازوىلإركشلابمدقتأو.يحورطأةشقانمىلعةقفاوملابمهلضفتل

ركشلابهجوتأو.ةيسنوتلاةيروهمجلليرفسةمهمتلّهسيلاةيندرألا

ىلععالطالليلةصرفلااهتحاتإىلعسنوتيفةبرجةريزجبةينورابلاةلئاعلل
هحوتأاضيأو.ديزنبرباجمامإلالئاسرريوصتبيلحامسلاوةلئاعلاةبتكم

يذلا-يليلخلادمحنبدمحأخيشلا-نامُعةنطلسيفمةحامسىلإركشلاب

يلاعمىلإركشلابمدقتأو.ثحبلااذهرداصمضعبىلعلوصحلايفيدعاس

لآىلعنبلصيفديسلاومس-نامُعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاريزو

ةيضابإلارداصللاوعجارملانمةعومجبيديوزتويقدعاسمىلع-ديعس

يفةدوجوملاتاطوطحخلملاىلععالطالابيلةصرفلاةحاتإىلعوءةعوبطللا
دمحأنبدمحم-ديسلايلاعمىلإركشلابمدقتأو.ثارتلاةرازوةبتكم

يلهحامسىلعءةينيدلانوؤشللسوباقناطلسلاراشتسم-يديعسوبلا

ةليضفركشأامك.ةصاخلاهتبتكميفةدوجوملاتاطوطخملاىلععالطالاب

فاقوألاةرازوبءاتفإلابتكمبماعلانيمألايبايسلادوعسنبدمحأخيشلا

نمثحبلاعجارمضعيبِندافأيذلانامُعةنطلسيفةينيدلانوؤشلاو

.ةصاخللاهتبتكم
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ةيبرعلاةغللابصحخللملا

ةرتفيهيمالسإلاخيراتلانمةركبمةلحرميفةلاسرلاهذهثحبت

مامإلايعباتلاوهاهسسؤمناكةيريونتةكرحتأشنثيح«يومألامكحلا

يركفلاهطاشننّوكييذلا.(م١۱٠۷/ه۹۳:ت)يدزألاديزنبرباج

يفهكرتيذلارثألاحضوتنألواحتيلاةساردلاهذهروحم«يسايسلاو

يه«ةيسايسةينيدةكرحلهسيسأتلالخنمءةيسايسلاوةيركفلاةايحلا

.(ةيضابإلا)

:يهةعبرأالوصفةساردلاتلمتشادقو

يركفلاهطابتراو«ديزنبرباجمامإلابقلعتيو:لوألالصفلا

ةدئاستناكىلاءةيسايسلاعاضوألانعديهمتب؛لصفلااذهادبيف.ةمكحلاب

ةيواعمويلعمامإلانيبميكحتلاةيضق)االخىرجامو«نيفصةكرعمذنم

مثنمو«ناورهنلاةعقومكثادحأنمكلذنعضخمتامو«(نايفسيأنيا
ةيدأنبسادرسملالبيبأكنيزرابلاةمكحلالاجرىلإلصفلاضرعتي

يلاةقالعلاىلإقرطتيكلذكو.ديزنبرباجمامإلابهتقالعو«يميمتلا

.دیزنبرباجمامإلابضابإنباهللادبعتطبر

‹؛يملعلاهليصحتوديزنبرباجمامإلاةأشنبقلعتيولصفلا

هتيصخشوديزنبرباجةايحلصفلااذهلوانتيو.هرصعءاملعبهتقالعو
مهدعبنمو«نيعباتلاوةباحصلانمهرصعءاملعىدلةيملعلاهتلزنمو

نبرياجمامإلاخويشلصفلالوانتامك.(لاجرلا)ليدعتلاوحرجاءاملع

.ههسابعنبهللادبعک«دیز



ثٹيح«ديزنبرباجمامالليسايسلاطاشنلابقلعتيو:ثلاثلالصفلا

يفنةلأسملإوءايسايسةيومألاةطلسلابديزنبرباجةقالعىلإضرعتي

مامإلانمزيفيضابإلاميظنتلالوانتيامكءنامُعىلإديزنبرباجمامإلا

ةيسايسلاوءةنيركفلاهسسأعضويفاهعبتايلاتاوطخلاو«ديزنبرباج

.(ةيمالسإلاراصمأللةقاعدلاتاعومجبدادعإونامتكلاك)

سسأعضويفديزنبرباجمامإلارودبقلعتيو:عبارلالصفلا

هبماقيذلارودلللصفلااذهضرعتثيحيركفوهةيسايسةيضابلاةوعدلا
يلاتاكرحلانمهفقومىلإو«يضابإلاميظنتلاماكحإيفديزنبرياج

هتکرحدیزنبرباجهيجوتلوانتامك«ةقرازألاجراوخلاكءاهرصاع

يصملعلابناجللهخيسرتو«هتوعديفءاسنلاميظنتبهمامتهاو«نامُعدالبىلإ

هلنيفلاخملاممديزنبرباجمامإلالماعتةعيبطوءاهدارفأوهتوعدءاضعأنيب

هرودو«هتوعدةيامحلةليسوكةيقتلاًادبممادختسابهمايقو«ةديقعلاويأرلاق

.ةيضابإلاةكرحلارارمتساىف

طبترادقناكيدزألاديزنبرباجمامإلانأىلإةلاسرلاتلصوتدقو

ةّيدأنبسادرملالبوبأهلاجرزربأنمناكيذلا«ىلوألاةمكحلارايتب

تفرع)ةيسايس-ةينيدةكرحكلذدعبسسأهنأو«ضابإنبهللادبعو

موتامكةكرحلاهذهسسؤموهضابإنبهللادبعنكيملو«(ةيضابإلاب
نبرباجمامإلاطبتراكلذك‹نيثدحملاوءامدقلاقرفلابانكونيخرؤملاضعب

ثسيحهلميمحلاقيدصلايرصبلانسحلاكهرصعءاملعبةيدوةقالعبديز
دقف«؛نيثحابلادنعدئاسوهامافالخو.ةضراعملارايتنمضنمنانثالاناك

يفثکمهنإلب‹نامعىلإةيومألاةطلسلاهفنتمديزنبرباجمامالانأنبت



دقديزنبرباجمامإلانأةساردلالالخنمحضتادقوءاهيفيفوتوةرصبلا

ةماعزيفهوفلخنيذلاةمئألااهيلعئبيلاءةيضابإلاةوعدلالوصأعضو

هلماعتيفةنورملاولادتعالاةسايسجهتناثيحءاهوروطوةيضابإلاةكرحلا

نامتكلاةسايسعبتالبءاهدضفنعلالمعتسيموهفءةيومألاةلودلاعم

ىدل؛ضارعتسالاوريفكتلاادبمضراعهنأامكءةطلسلاةالوهاحتةيقتلاو

ةكرحك‹؛نيملسملاةماعدضهمادختساوءةيسايسلا-ةينيدلاتاكرحضعب

.ةقرازألاجراوخلا





ةمدقملا

:رداصلملاليلحتوثحبلاقاطن

ةيسايسلاتارايتللىلوألاريكاوبلاروهظبءلوألايرجحلانرقلازيت

مهتسارديفةريبكةيمهأنوثدحملانوثحابلاىلوأدقو.يمالسإلاملاعلايف

ةلودلادهعيفةينيدلاةيسايسلاىوقلاتلثميلا«بازحألاوقرفلل

یوتسمیلعالیلقناکتاكرحلاهذهداوربمامتهالانأالإ.”ةيومألا

لثمءةيرشتاوعدىلعيملعلاثحبلازكردقوءةيعماحلاةيملعلاتاساردلا

ةوعدةساردنوثحابلالمهأو«نييسابعلاةلودمايقبتهتنايلاةيسابعلاةوعدلا

تناكثیح«دیزنبرباجلثمءاهؤامعزوءةيضابإلايهالةرصاعمةيرس

اهفدهناكوءةيومألاةطلسللضراعملارايتلانمض(ةيضابإلا)ةكرحلاهذه

سيل«مالسإلاراطإنمضءةمئاقلاةطلسللليدبنايكةماقإلوحروحمتي

هيفددشتلل

يدزألاديزنبرباجمامإلاوهاهسسؤموةكرحلاهذهدئارناكدقو

سادرملالبيبأبالث«لدتعملاةمكحملاطخىلعراسيذلاروهشللايعباتلا

نمهتنكم«ةيرادإوةيسايسةردقبمامإلااذهزيتثيح«يميمتلاةيدأنبا

ماقيذلارودلامغرو.اهمتديقعواهئارآيفةلدتعمةينيدةيسايسةكرحءاشنإ

امامتهاقليمهنأالإ‹ةيضابإلاةكرحلاسيسأتيفديزنبرباجمامإلاهب

تاساردلامظعمنأىلإكلذدوعيارو.يسايسو«ركفمكنيثحابلانم

.۷ص؛ةيضابإلا«يدهممشاه:رظنا)0

‹ةمامإلا‹قوراف(رمع)1(
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مامإلاةيصخشيفرفوتيملاماذهوةزرابلاتايصخشلاةساردبمتهتناك

هنإثسيح«(نامتكلانم)ةمتكتملاةئداحلاهتيصخشةعيبطل«ديزنبرباج

ةكرحلايفجهللااذهخسرلملاهنإلبهتاقالعوهلامعأيفةيرسلابفصتا

نمةلحرم:يأ)نيدلاكلاسمنماكلسمنامتكلالكشثيحبةيضابإلا

.”(ةيضابإلادنعةمامإلالحارم

بناجلاىلعءوضلاءاقلإلةلواحمةساردلاهذهتءاجءاذهلجألف

.ديزنبرباجمامإلاطاشننمرومغملايسايسلا

ديزنبرباجمامإلاةيصخشتلوانتيلاتاساردلاضعبتمستا

ملويفيقالخألابناحلاوأ«هدنعيهقفلابناحجلاىلعديكأتلاب

الءاضرعهنعتملكتارو«يسايسلاويركفلاهرودلةيمهألوت

انتساردتناکانهنمومهمابناجلااذهتلوانتةصصختمةسارددحجوت

؛يسايسلاويركفلابناحلايفةرصحتموءةرغثلاهذهدسيفةمهاسمهذه

.رداصمنمانیدلرفوتامبسحءدیزنبرباجمامالل

نبرباجمامإلادنعبناجلااذهةسارديأ-هاحجتالااذهيفيعفددقو

كلذو‹(ةيضابإلاوهو)مويلايحرشتنيلازيامبهذملهتمامإ-ديز

قيمعتنمكلذيفالءايسايسواركفمبهذملااذهسسؤمىلعفرعتلل
ىلععالطالاوءاهفالتخاىلعةيمالسإلابهاذملاءانبأنيبطبارتلاورصاوألا

سيلوعيمجللكلممهارتنأوءةمألاهذهمالعأنممهرابتعابءاهتمئأثارت
ةيبرعلاةمألاخيراتنمناكمبةيمهألانمببسلااذهو«رخآنودبهذ

.١٤١٦٠ص؛ركفلا«؛نودع؛نالهج)

.۸ص؛قباسلاعجرملا«مشاه:نراق©



©
قمألاهذهدسحجتمدأيلاتاحارحلاضعبمأليفمهاسيهلعلوءةيمالسإلا

-ةيركفلاسرادملايشنم-ةمألاهذهءانبانيببيرقتلانإفكلذلو

فورشلاذاتسألااضيأرايتخالااذهىلععجشدقو.»يدو«يموقبحاو

.ايملعاغارفدسيوةيمهأوذثحبلانأل«يزوفرمعقورافد.أ

مامإلانعةيخيراتلاةداملاةردنيهف«يتضرتعايلاثحبلاتابوعصام

ردصمنعثحبلانمدبالناككلذلوماعلاخيراتلابتكيفديزنبرباج

اهضعبلازاليلاوءةيضابإلاهقفلاوخيراتلابتكيهوءةساردلاهذلرخآ

يفةيضابإلانطاومضعبىلإرفسلايمرمألااذهبلطتدقلو.اطوطخم
تابتكملامهأةرايزبتمقثيح«نامعةنطلسىلإترفاسف:برغملاوقرشلملا

ةينغلاةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةبتكمكءةنطلسلايفةدوجولملا

راشتسم-يديعسوبلادمحأنبدمحمديسلايلاعمةبتكموءامناطوطخمم

تاطوطخللانمريثكلابةينغةبتكميهو-ةينيدلانوؤشللسوباقناطلسلا
اذهيفةيضابإلاخياشمكلذكتيقتلاو.ثارتلاةبتكمتعراضاعرٍيلاو

‹؛يليلخلادمحنبدمحأخيشلانامعةنطلسفمةحامسمهْسأرىلعورصعلا

ةرازويفءاتقفإلاماعلانيمألايبايسلادوعسنبدمحأخيشلاةليضفو

دقو.يثراحلادمحنبملاسخيشلاخرؤلملاةليضفوءةينيدلانوؤشلاوفاقوألا

نميهو-ةبرجةريزجىلإتاذلابو«سنوتىلإرفسلابكلذدعبتمق

نميهوءناّشحلابةينورابلاةلئاعلاةبتكماهيفترزف-برغملاةيضابإنطاوم

نمتنكمتثيح«يبرعلابرغملالامشيفةصاخلاةيضابإلاتابتكمرهشأ

نمتدبدقبراقتلااذهرداوبنأةصاحخهيفححجنتاهلعل؛تيبلالآةعماجفادهأنمفدهوهو0

.اهمالطاهيفبتكىلاحيراطألاوثاحبألالالخ

.۸صةيضابإلا«مشاه:نراق
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یدلةلوهجبتناكيلا(ديزنبرباجمامإلالئاسر)ةطوطخمىلعلوصحلا

.مالسنبال(نيدلاعئارشومالسالاءدب)باتكىلعاهنمتلصحو

.ةيضابإلاتاطوطحخملاىلعفرعتلايفةدئافلاميظعتارايزلاهذهناك

ةمدقملاكلذلبقو‹قحالمهدعو؛لوصفةعبرأيفعقيفثحبلاامُأ

اذهيفاهيلعاندمتعايلاعجارملاورداصلملامهألةساردوًاليلحتنمضتتو

.ثحبلا

رباجمامإلانيبتطبريلاةيركفلاةلصلا:لوألالصفلالوانتدقو

اهنعجتنامو«؛نيفصةعقومنعديهمتبلصفلاادبثيحءةمكحلاوديزنيا

ةكرعمعوقويلاتلابو«هلهتيلعمامإلاشيجنممسقضفروميكحتنم
ةعبرأىلإكلذدعبمسقنايذلاةمكحملارايتلروهظنماهالتامو«ناورهنلا

نبهللادبعو«رماعنبةدحنو«قرزألانبعفان)اهلثمتاهاجتاوأیارآ

ربلجمامإلاةقالعثحبلالوانتلصفلااذهيفو.(ضابإنبهللادبعو«رافص
ةيدأنبسادرملالبوبأمهسأرىلعو«لئاوألاةمكحملاتالاجربديزنبا

بترادقدیزنبرباجنأثحبلانيبثيح«ضابإنبهللادبعو‹يميمتلا

هذهنكتملو«يميمتلاةّيدأنبسادرمةمكحملاخيشممةيوقةقادصةقالعب

امأ.يسايسميظنتةمكحمللنكيملهنألارظن«يكرحعباطتاذةقالعلا

يفتلتةيكرحةقالعتناكدقف«ضابإنبهللادبعبديزنبرباجةقالع

يلاةكرحلل-ه٤٦ةنسةمكحملاماسقنادعب-ضابإنبهللادبعمامضنا

هقيقحتيفمهاسدقو‹١٦۹٠ةنس"نيدلاعئارشومالسإلاءدب"باتكىلعبوقعينبملاسخيشلارثع)

."سترافشزنريف"يناملألاقرشتسملاعم



نبهللاًاطخنوخرؤملااهبسنيلايهو«ديزنبرباجمامإلااهسسأ

.ضايإ

ء؛يصملعلاهليصحتو«يدزألاديزنبرباجمامإلاةأشنيف:اثلالصفلا

مامإلاتطبريلاةقالعلالصفلااذهلوانتامك.دهزلاوملعلاوةلادعلاب

.اهيفيسايسلابناجللزاربإعمءاملعبدیزنبرباحج

مامالليرسلايسايسلاطاشنلاةساردلاتلوانت:ثلاغلالصفلايفو

ةالوعماهبلماعتيلاةيفيكلاوءةيومألاةطلسلابهتقالعةعيبطوديزنبرباج
تقلأكلذك.يفقثلافسوينبجاجحلاعمتاذلابو«قارعلايفةيمأىب

؛يضاباإلاميظنتلاسيسأتيفديزنبرباجمامإلادوهجىلعءوضلاةساردلا

دادعإةيفيكوءهتكرحفادهأقيقحتلاهلمعتساىلابيلاسألاولئاسولاو

يفةيميظنتلاروسمألانماهريغوءةيمالسإلاراصمأللمهلسرأنيذلاةاعدلا

.ةيضابالاكةيرسةكرح

عضويفديزنبرباجمامإلارودةساردلاتلوانت:عبارلالصفلايو

يذنلارودلللصفلااذهضرعتثيحءايركفوايسايسةوعدلاسسأ

يلاتاكرحلانمهفقومىلإو«يضابإلاميظنتلاماكحإيفديزنبرباجهبماق
هتكرحديزنبرباجمامإلاهيجوتلوانتامكةقرازألاجراوخلاكءاهرصاع

يصملعلابناجللهخيسرتو«هتوعديفءاسنلاميظنتبهمامتهاو«نامَعدالبىلإ

هلنيفلاخملاعمديزنبرباجمامإلالماعتةعيبطوءاهدارفأوهتوعدءاضعأنيب

هرودوء«هتوعدةيامحلةليسوكةيقتلاًادبممادختسابهمايقو«ةديقعلاويأرلايف

.ةيضابإلاةكرحلارارمتساىف



يلاتاياورلابةقثلادكؤتو«ثحبلامعدتصوصنيهف:قحالملاامأ

.ةساردلادادعإيفاهيلعتدمتعا

ديزيةيعادلاىلإديزنبرياجمامإللةنماثلاةلاسرلالوألاقحلملالوانت

.نامعيفبصانملادحأةيعادلااذهيلوتةلاسرلاهذهيفرهظيوراسينبا

ىلإديزنبرباجمامإلانمةعساتلاةلاسرلاياثلاقحلملالوانتيو

ايلامًابصنمىلوتدقوةيعادلااذهاهيفرهظيودعسنبزيزعلادبعةيعادلا

ثیدحلايفةيزمرتارابعديزنبرباجمامإلالامعتسااهيفرهظيكلذك

.هتاعدعمبطاختلل

ىلإدیزنبرباحجمامإلانمهرشعةيداحللاةلاسرلاٹثلاغلاقحلملالوانتو

رابخأةفرعمىلعرباجمامإلاصرحاهيفرهظي«ناوكذنبملاسةيعادلا

.نامتكلاوةيرسلاىلعهصرحكلذكوةاعدلا

ىلإديزنبرباجمامإلانمةرشعةعبارلاةلاسرلاعبارلاقحلملايفو
ماماإلافرطنمنامتكلاىلعصرحلااهيفرهظي«ديلخنبفيرطةيعادلا

ىلعلدياممنيرخآلانمةيدحلالوبقمدعكةيوبرتلافقاوملاضعبوراج

.يوعدكولس
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:ثحبلاعوضوعبةرشابملاةقالعلاتاذعجارملاورداصملامهأللیلحتيلياميفو

:يلحاخيراتلابتکأ

ءدب)بموسوملا/ه۲۷۳:ت)يضابإلامالسنباباتك١

يمالسإلابرغملادالبليخيراتفلؤممدقأوهو(نيدلاعئارشومالسإلا
ماقوم١٦۹٠ةنسيبرحلابوقعينبملاسخيشلاهيلعرثعدقو«هرسأب

.(سترافشزنريف)يناملألاقرشتسملاعمهقيقحتب

نرقلاءاملعنمهنوكىلإمالسنباباتكةيمهأمجرتو

يفباتكلااذهةيمهأىلإيمانلاروتكدلاهبندقو«يداليملاعساتلا/يرجملا

ءايقيرفإلامشبةفشتكلملاةيضابإلاتاطوطخملانعاهيفثدعحتىلاهتلاقم

فرتيذلا(يكستيفلسويدات)يدنلوبلاقرشتسملاكلذىلإراشأامدعب
.”ىيخامشللريسلاباتكلهتساردلالخنمهيلع

(ةيضابإرظنةهجونمهخيراتومالسإلا)وهرخآناونعباتكللو

نبملاسوسترافشقیقحتبو>(١۱۹۸ةنس-أرقارادتوریب)يفعبط

ةفعبطلاهذهنأللءةرشانلارادلاهذهعضونمناونعلااذهنأودبيو«بوقعي

عم(نيدلامئارشومالسإلاءدب)باتكيفةدوجوملاكلتكةمدقملانمتلخ

ةيعمجةيانعب(رداصرادعباطم)١۱۹۸ةنستناكةعبطلوأنأملعلا

.٠ص؛طوطخملاقيقحتةمدقم:رظنا

Ennami,A,ADescription, P.83. :رظنا ()

مالسإلا)ناوتعبةخسنىلع۹٠1؛ص(ةيضابإلاةكرحلاونامع)هباتكيفشقرقدمحمدمتعادقل(۲)

ملينأباملع«بوقعينبملاسوسترافشقيقحت-سنوت-ةعبط(ةيضابإرظنةهجونمهخيراتو

هنإثيح«شقرقنمًاطخسنوتلةبسنلاتناكايروءاهيفاعوبطموناونعلااذهاباتكسنوتليترايزءانثأدحأ
.امناكموةعبطلاهذهدرفنا
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هيلعتبثم(هخيراتومالساإلا)باتكنأرظنللتفاللاوءةينالألانيقرشتسلملا

ىلعةقباساهنأبوةخسنلوأامنأئراقلليحوياممء١۹۸٠يفعبطلاةنس

هلهتبثأيذلاوباتكلليلصألاناونعلافلاخياذهو«ةعبط

۶-ِ)۲(
.بوقعينبملاسوسترافش-ناققحلا

مجوتيهنوكىلإ«يضابإلامالسنباباتكةيمهأعجرتانثحبلةبسنلابو

حاصوةعيركيبأنبملسمةديبعيبأكهذيمالتوديزنبرياجمامإلاةايحل

‹يميمتلاةيدأنبسادرملالبيبألضرعتيامك‹يئاطلابحجاحوناهدلا

:هنعلوقيثيحنبسادرملالبيبانع«تامولعميفقيقدريغهنأاإ

يفةيواعمنبديزيلامعةرصبلابةربابحلاىلعجرخنملوأوهو"

نبهللادیبعروجنمبرهدقناکاسادرملالبابانُاعمالحر

النإف":هئاقدصأدحألهبورهدنعلاقثيحىاجلبلالتقةصاخو«دايز

وهف....ىضممثىلتاقنمالإلتاقأالوءادحأفيخأالوءافيسدرحأ

يقو«هفيسارهاشةيومألاةلودلاىلعجورخابمالسنبامعزامکمقيم

عطاقينإوالا":لاقهنأةيدأنبسادرملالبيبأنعيوكزألاركذيكلذ

.٩ميقأفةكمىلإضاموءنامُغىلإجراخو«رحبلا

ديعسنبناحرسل(ةّمألارابخألعماجلاةمغلافشك)ةطوطخم-۲

(يداليلارشعنماثلا/يرجحلارشعيداحلانرقلا):يففوتملايوكزألا

.سنوت-ةبرجيفبوقعينبملاسخيشلاةبتكمنمباتكلااذهنمةخسنىلعتلصحدقو
.مالسنباباتكلقيقحتلاةمدقم:رظنا٠ر

.١٠۱٠ص-۱۰۸ص؛عئارشمالسنبا:رظنار

.١٠۱٠؛ص‹قباسلاردصملامالسنبار

.١۱۱۷صء۳حلماكلادمحمتريملامر

.ب۲۳۸ءةقرو؛عماحجلا؛ناحرس«يوكزألامر
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نيبمسحبملعازتلانأيسيقلاديحجلادبعروتكدلاىرياذهصوصخبو

عيمجنأل-ديعسنبناحرس-يوكزأللباتكلاةبسنةحصلوحنيثحابلا

يفيسيقلاعمقفتنالاننأالإ«”مامدلاةخسنءانثتسابهمسانمةيلاخخسنلا

:ةيتآلابابسأللاذههيأر

ديسلاةبتكميف(ةمغلافشك)باتكنمةديدجةطوطخمروهظ-ألوأ

باتكاذه"بةخسنلاهذهًادبت-يديعسوبلادمحأنبدمحم

نبناحرسدلاولا...ملاعلاخيشلافيلأتءةمألارابخألعماحجلاةمغلافشك

يوکزالاديفنممالكااذهو.يوكزألايلعوبمأدمحمنبديعس
نعارطسمارثؤمهتدحجوامكهتلقن":ةطوطخمللهخسنرخآيفلوقييذلا

يلعوبمأدمحمنيديعسنيناحرسلاولاملاقفاعيشلاهناكهفلؤم

خسنلارثكأنمنوكتنألمتحلانمةخسنلاهذهو«7"...يوكزألا

ةدوحجومةخحسنكانهو.هسفنيوكزألاديفحاهخساننألارظنًالامتكا

ةلطوطحخملانعةروصمةخسنلاهذهنأرهظيو«دادغببةيزكرملاةبتكملاب

ءاهيلعالماكفلؤملامسالركذالو«ندنلبناطيربلافحتلملابةدوجولل

نمنيئالثلاوثلاثلابابلامجرت(سور)يناطيربلايسايسلاطباضلانكلو
نمو«”طقسمءاملعنمفلؤملامسالوحهتامولعمذخأوةطوطخملاهذه

٤ص«سبتقملاديجلادبع«يسيقلار

.ب۲ةقرو‹؛قباسلاردصملا«يوكزألار

.ب١۸٣‹قباسلاردصلملار

-ةقرو۲۲۹نمفلأتتةخسنقباطتةينامغلاةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازويلةخسنةمنهر

يهتنتوط۲ةقرو"...اهانبودمعريغبتاومسلاعفريذلاميحرلاننمحرلاهللامسب"ےہًادبت-ةحفص۷

برهللدمحلاو...فينصتللًالهأتسلإف...هللابالإةوقالولوحالو":ةيلاتلاةرابعلابةخسنلاهذه

ةقرو.قيفوتلاهللابواريثكاميلست...هبحصوهلآىلعو...نيلاعلا

.١۱۱ص؛ةمدقم(رمع:رظناهر
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ديفحةخسنىلعةدنتسم(سور)نيذلاءاملعلاةباجإنوكتنألمتحلا

.)ديفحلاةخسننعةخوسنممامدلاةخسنتناكارو‹يوكزألا

ةمغلافشكباتك)وهةطوطخملاهذيقيقحلامسالاناكامير-ًايناث

هذهنإ":لاقيذلانوسنكلوروتكدلاهيلإبهذاموهو(ةمألافالتخاي

خساننمرثکانكي۾يوكزالايأ=هنإلبيوكأللتسيلةطوطحلا

نوةديدحجلاتارقفلاضعباهيلإفاضألوهحبفلؤملةعيدقةطوطحخمل

ديؤياموء”"ةمألافالتخايفةمغلافشكناونعبيهةيلصألاةطوطخللا

ركذي-يرجمحلانماثلانرقلاءاملعنموهو-يداربلانأهذهرظنلاةهجو
:هلوقبةسمألافالتخايفةمغلافشكباتك(ةاقتنملارهاوحلا)هباتكيف

"ةمألافالتخايفةمغلافشكباتكنيرخأتملافيلأتنمنوركذيو"

رصعلالهأفيلأتنمنوركذيو":هلوقبرخآباتكيفاضيأهركذيو

لهألريملهنإلاقي(ةمألافالتخايفةمغلافشكب)فرعياباتک()هدنع

ىلعةكميفانباحصأضعبتفلكتنكوءهقفىلعهلثمةوعدلا

هدجي(عماحلا)يوكزألاباتكلعبتتملانإفىرخأةهجنمو«

نأىلعلدتدهاوشلاهذهو«ً©لثمدادمنياكهقبسنمعايفرحلقني

فالتخايفةمغلافشك)ةامسلملاةيلصألاةطوطخملاىلعملطادقيوكزألا

دتماوىرخألاتاطوطخملاضعبنماهيلعدازف(-لوهجلافلؤملل-ةمألا

ب۳۸۱٣:ةقرو؛عماحلا«رظنا.يوکزألادیعنبرمعنبفلخنبدمحمنبدوعسنبرماع:همساو

.١۱۱ص؛ءةمدقم؛قوراف؛رمع؛نعالقت»:Wilkinson,Bio-Bibliographical.P.142رظن\)«(

.۲۱۹صءرهاوجلا«يدارملار

.-قرشملاةيضابإدنعيأ-مهدنع(4)

.١٠ص؛ءةلاسر؛يدارملاهر

ةفص؛دادمنبا:رظنا
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ىلإيلصألامسالافّرحو(م۱۷۲۸ةنسىحثادحأللهدرس

.(ةمألارابخألعماحلاةمغلافشك)

ناحرسلطوطخملااذهنوكيفسبلالهنأىلإهلككلذنمصلخنو

فلؤمللةيلصألاةطوطخمللدوعيهبلغأيفىوتحنلانأو«يوكزألاديعسنبا

ىلعدمتعاهنوكنميوكزألاةيمهأيقأتو.)”ىرخأتاطوطحخملو؛لوهجلا

يدزألاديزنبرباجمامإللةبسنلابوءاهدروأيلارابخألايفةطوطخمرداصم

ةيدأنبسادرملالبيِبأبهتقالعنعتامولعميطعييوكزألانإف
ةدأنبسادرملالبابأنأ":لوقييذلاربخللهركذبدرفناو‹”يميمتلا

النيملسللاةمئأناكو...جورخلايفهرواشيديزنبرباجلإاباتكبتك

سادرملالبيباجورخيٿًاريثكلّصفيهنأامك«"...هيأربالإنوجرخي

ينإوالأ"ثيحلالبيبأدصقمركذبدرفنيو«ةرصبلانمنب

."...امبميقأفةكمىلإضامو‹؛نامُغىلإجراخو«رحبلاعطاق

اذهدادعإيفاهيلعاندمتعايلارداصملانميهو:تاقبطلابتكب

:بتكلاهذهنمو‹؛ثحبلا

تإعساتلانرقلاءاملعنم)دادمنبهللادبعنبدمحمباتك١

موموءاملعلابسنةفص):بموسوملا(م١٠١۱/ه١۱۹ةنس

ةمغلافشك)باتكلااذهنأ":لوقيثيح«يريبعحلاتاحرفروتكدلا«؛يضابإلاخرؤملابهذكلذىلإو١ر

نمريبكمسقءاجذإعوضوملايفناقفتيامههأبورابخألعماحلاةمغلافشك)ريغ(ةمألافالتخايف
باتكلاذخأدق(عماحلاهباتكيفيوكزألا)قاثلانأكشالوءةمألافالتخانعثيدحلاًالصفمباتكلا

.۲۳ص«رداصملا؛يلعنبماصع«ساورلانًعالقن."لوألا

.ب٤٠٤۲ءةقرومعماحلا؛يوكزألا

.ط۲۳۷ةقرو‹قباسلاردصلا©

.ب۲۳۸ةقرو‹قباسلاردصلملا
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ةرازوةبتكميفةدوجوم.اهنعملكتنيلاةطوطخملاو‹(هللامهجرةمئألاو

-(ةقرو٠٤)يفةطوطخملاعقتو«”نامُعةنطلسبةفاقثلاوثارتلا

هللدمحلاميحرلانمحرلاهللامسب":ةيلاتلاةرابعلابًادبتثيح(ةحفص۸۲)

نمكوبأحبصأ:يلعلاقف":ةرابعبيهتنتو”"...راكفألاهفيكتاليذلا

ةمئألمجارتلابتكرهشأنمةطوطخللادعتو."هللامحريمنإرانلالهأ

للادبعركذبفلؤملااهيفًادييومهئاملعوةرصبلاونامُعيفقرشملاةيضابإ

دادمنبايطعيثيح«نييضابإلاةمئألايقابوءديزنبرباجو«سابعنبا

هذهتلكشاميروىاملعلاوةمئألاءالؤملهتمجرتدنعةديجةيخيراتةدام

دادمنبانأودبيو«يوكزألااهنمدافتساةريزغةدامةيخيراتلاتامولعللا

يفلوقيئاقدصأنمهرصعءاملعدحأبلطىلعءانبباتكلااذهفلأدق

مهلنكوملعلالهأءامسأةفرعمبلطنمهرسفوهيفنعهبنابأو...":كلذ

رداصمىلعباتكلااذهفيلأتيفدادمنبادمتعادقو‹"...مهنادلبو

نود‹”"بحكلايياقرفتمهتدجوامكلذنمتعمجو":اهيلععلطاةددعتم

ليبسىلعوهف‹هفلؤميفاهيلعدمتعايلابتكلاهذهءامسأنعحصفينأ

ياشلانرقلاءاملعنموهو)ليحرلانببوبحمنايفسيبأنعلقنيلالا

.١١٠ماعلامقرلاتحتثارتلاةرازويفةطوطخملامقر

.ب١ةقروءةفصدمحمدادمنيا)1(

.ب١٤ةقروسفنردصللا©

-ةطوطخملابحاص.بدحتبًادبتو(خيراوتلاضعب)ناونعبةطوطخملاىلعخسانلانمةدايزكانه

.ط١٤:ةقرو"...ةنسةئامعستدعبرشععبسةنس...دادمنبهللادبعنبدمحمهيقفلاملاعلايوت"

نيرAAاعلانم(دادمنبهللادبعنبدادم)هوخأو(دادمنبهللادبع)دادمنبادلاوناکدقل9

‹نيدلارون«يلاسلا:رظنا.(م۸۷٥/۱١)ةنس(محلاومأةرداصم)ةنهابنلالاومأقيرغتمهتلاللاودهشو

.۷۱ص‹فيس«يشاطبلا.۳۷۲صاحقفحت

:ةقروءةفصنادمنبا)٢(



2
رکذینأريغنمنببوبحمنايفسوبألاق":هلوقب(يرجملا
."اغلب":لوقلابانايحأيفتكيوةياورلاهذههنمذحخأيذلاردصملا

:نيبناجيفانعوضوملةبسنلابةطوطحخملاهذهةيمثأنمكت

ديزنبرياجمامإلانعثدحتتيلاتاياورلاضعبهداريإ:لوألا

يئدیزنبرباجمامإلايأرو«سابعنبهللادبعديىلعهذملتتو‹يدزألا

ذيمالتضعببقلعتترابخأوأتاياورنمهدروأامكلذكو«سابعنباهخیش

.)۳(
.دیزنبرباجمامإلا

يفاندافأامم«تافلؤملاباحصأنييضابإلاءاملعلاءامسألهركذ

.اثمقاهلقلاكءاملعلاءالؤهةأشننمزطبض

ردصممغر«‹نيثحابلابلغأدنعةلوهجبةطوطخملاهذهتلازامو

فشک)يوكزألاك:اهدعبنمترهظىلاتاطوطخملانمريثكلمهم

مظعماهيلعدمتعارداصميهو‹'(ةيناطحقلاةفيحصلا)قيزرنباو«(ةمغلا

.”ةيضابإلاةكرحلاةأشناولوانتنيذلانيثحابلا

نعةمهملارداصملانمباتكلااذهدعيوه٠۷ت)

١(
.ب٥:ةقروءةفصتادمنبا

.با١٠١:ةقرو‹هسفنردصلملا)٢(

.ب۸١٠١:ةقرو؛هسفنردصللا)0

.١٠ص‹ٍياهلقللنايبلاوفشكلاباتكلانليلحت:رظنا©

.ط۳۹۲۳:ةقروءةيناطحقلا؛ديمح«قيزرنبا.ط١۹٠۱:ةقرو؛عماحلا؛يوكزألا:رظنا

‹ةيضابإلا«ضوع؛تافيلخ.١٠صقيضابإلايدهممشاه.١٠٠ص؛ةمدقم«قورافمع:رظنا)

.٢۲ص
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نمققحوعوبطموهوءةرصبلايفةيضابإلاةوعدلاخيراتنمىلوألاةبقحلا

خئاشمنعثدحتيلوألا:نيأزجيفعقيو٩(يالطميهاريإذاتسألا)لبق

ةمئأنعهيفثدحتي:لوألانيمسقىلإمسقنياثلاو«برغملابةيضابإلا

؛برغملابةيضابإلاةمئأنعهيفثدحتي:يياثلا«قرشملايفةيضابإلاخئاشمو

:للشملاليبسىلعفءاهنمذخأةقباسرداصمىلععلطادقييجردلانأودبيو

رباجريغتفماهباموةرصبلاتيأردقل":هلوقةيواعمنبسايإنعلقنيهارن

ريغتعم)دعسنباوميعنوبآاهدرویيلااهتاذةياورلايهو٩"ديزنبا

مهيتفموةرصبلالهأتكردأ":هلوقسايإنعميعنوبأدرويثيح‹(فيفط

وحنلاىلعةياورلادعسنبادرويامنيب٠"نامُعغلهأنمديزنبرباج

ريغمهيتفيتفممحلاموةرصبلاتكردأ":لاقةيواعمنبسايإنع:يلاتلا

ةئثداحيفدعسنباةياورعميييجردلاةياورقفتتكلذك«”"ديزنبرباج

.“”يدزألاديزنبرباجتومضرم

سأرنارمعناك":لوقيالشمدربملانعلقنينيحوهفهيلعةمدقتللا

سفنيياذههدنعررکتيو"دّعَقلا"دربملادنعلصألايفيهو«”"دقعلا

مالعألاءامسألجيرفختوههبماقامنإلب؛هيلعفراعتمايملعلاقيقحتللىقرياليالطذاتسألاقيقحت

ىفتكاهنكلو-اهحيحصتبققحلامقيمل-ءاطخألاةريثكةعبطلاوطقفهلسراهفلمعوباتكلايفةدوحوللا

.ةرصتخلملاةليلقلاتاقيلعتلاضعبب

.٢٠۲ص؛٦ح؛تاقبط؛ێيحردلا9

.٦۸ص؛۳ح؛ءةيلحدمحأميعنربأ)0

.۱۸۰ص۷ح؛تاقبطدمحمدعسنبا2

.۷٠۲ص۲ردصلملا؛ييحردلا.١۱۸ص۷حردصملادعسنبا:رظنا)١

.۷٠۲صء۲ح؛قباسلاردصملا؛ييخردلا©

.۱۰۸۳ص۳ح؛لماكلاتريلا:رظنا©



ةياورلانأمم©"...جاجحلاهدرطالهناهثیدحنمناكو":هلوقبةحفصلا

يبأنعهلقنيفضقاتتكانهو«”"...جاجحلاهدرطأال.."دربملادنع"

وهبحاحناکو":دودوميبابحاحيفهلوقهنعلقني:ًالثموهف«نايفس

امنيب‹”"ىواتفلاونيدلارمأنمءايشألاهذهلثميفنيملسملارومأبمئاقلا

جرخيلفيكو:نايفسيبألتلق":اهيفلوقيىرخأةياورهنعلقني
هلقن:اضيأييجردلاىلعذخؤيامو."هقفبحاصنكيمل:لاق؟بحاح

نبنارمعةصقركذيامدنعلاثملاليبسىلعفءاهصيحمتنودتاياورلاضعبل

اهيفضقانىرخأةياوردروأ-دربملانعًالقن-جاجحلانمهرارفوناطح

الاذهنأالإ‹اهيفهيأريدبيوأاهنمةدحاوحجرينأامنودىلوألاةياورلا

نبنارمعةصقلنيهجوركذبدرفناييجردلانأنمنايلعهيلإبهذامعي
ءامحللصأالنيتياوربىتأوهسفنضقانهنأىعمعب«جاجحلاعمناطح

نبنارمعسبحنأشبييجردلاهدروأامنأظحالملانمهنأ":اضيألوقيو

بناجبيأرلااذهو.”"ةينسلارداصملايفءاجامعمضراعتيناطح

:نيببسلباوصلل

اسايقمنوكتوةمصعالرداصميملعلاثحبلافرعيال:ةهجنمف

اهرکذناطحنبنارمعسبحةئداحنأ:یرخأةهجنمو‹باوصللارايعمو

.۲۲۷ص‹؛تاقبط‹ْييجردلا)0

.۱۰۸۳ص۳ح؛لماكلادريا

۹۰٠٠صص۲حردصملا؛ييجردلا

.٢۲۷ص٢حقباسلاردصللا©

.۲۲۷؛قباسلاردصملا

.۷۳ص؛ءةيضابإلادمحم«نايلع

.٤۷ص«هسفنعحرملا©



2
.الغميرصحلاکييجردلاىلعةمدقتملارداصملاصضعب

تاسمولعميطعيهنأىلإانثحبلةبسنلابييجردلاباتكةيمهأعجرتو

ىلعكلذييًادنتسم«يدزألاديزنبرباجمامإلاةايحنعةلصفمهبش

يفةيضابإلاةمئأدحأوهو«ليحرلانببوبحنايفسيبُأيضابإلاةيوارلا

شاعهنوكلهيلعدامتعالايفةريبكةيمهأانلعيامم«"نامتكلاةلحرم

قلعتياميفةصاخوبرقنعاهرابخأىلععلطاويرسلاطاشنلاةلحرم
8-._)۳

.”ةيضابإلاةمئأنمةعيركيبآنبملسمةديبعيبأوءكيزنبرباجطاشنب

يخامشلاديعسنبدمحأهفلؤل(ريسلا)باتك«تاقبطلابتکنمو-۲۳

نماذهيخامشلاباتكدعيو/ه۹۲۸-ت)يبرغملايضابإلا

اهمامإنعوةرصبلايفةيضابإلاةوعدلاطاشننعثدحتتيلارداصملامهأ

نببوبحمنايفسيبأنعيخامشلاتاياوررثكأوء۷يدزألاديزنبرباج

نألمتحلانمو«”ةلوهجبلازتالةيضابإرداصمىلعدمتعيكلذك«ليحرلا

-يخامشللرفوتدقف«ديزنبرباجلئاسروناورهتنلاباتكاهنمنوكي

.٥٥۸ص۲٤«بادآلارهزميهاربإ؛يرصحلا)

هلوةديدعتافلؤمبحاصرهفمهئاملعونيروهشملاةيضابإلاةمئأنمليحرلانببوبحمنايفسوبأدعي

عيبرلاوةميركيبأنبملسمةديبعيبأذيمالتنمنايفسوبأو«قرشملاوبرغملايفةيضابإلاةمئأعمتالسارم

دنعةجحوهوهتنودميلمناغويأهنعىورءةيضابإلاهقفلابتكيلةثوثبمةيهقفراثآهلو«بيبحنبا

مالكنموديثيح«هرابخأيييحردلاهنمىقتسااميرءريسلايففلؤمهلو«ثيدحلاةياوريلةيضابإلا
.ط٢۷:ةقرو«تاباوجلاوريسلاء٢۲۷۸ص«تاقبط؛ييحردلا:رظنا.هيلععلطاهنأييجردلا

دييقتيفةلاسر)ىمسللاهباتكيفيدارملاركذدقلو٢۲۳۹ص٥٥٠صء۲حمئاغوبأ؛ناسارخلا

.6٦٠مالكلاوهقفلاورابخألاىلعلمتشي":هنعلاقونايفسيبأباتك(انباحصأبتك

.٢٢۲صفقفدببعوبأكرايم«يدشارلا.۳٠صءةمامإلا«قورافمع.٢۲صقيضابإلامشاه:رظنا

.١٠صءةمامإلامع:رظنا©

١۱ص؛هسفنعحرملا



اڑهنأكلذلاٹمونمريثكىلععالطالاةصرف-ارخأتمهنوکل

.”"دیزنبرباجهبتاکینممناکو":هنعلاقناوکذنبملاسلمجرت

اهدروييلارابخألاقباطتاهأيخامشلارابخأىلعظحالملانم

ييحجردلاىلعدمتعاهنأوأردصملاسفننمذخأهنأيعيامييجردلا

موسوملايضابإلامالسنباباتكىلعيخامشلاعلطادقو«”ريبكلكشب

هباتکيفعضومنمرثکأيفهركذثيح(نيدلاعئارشومالسإلاءدب)ب
فلۇؤمركذنملوأيخامشلادعيو.برغملايفةيضابإلارابخأةصاخوريسلا

ايركزيبأباتكنميحخامشلاذخأكلذك‹”مالسإلاءدب)مالسنبا

لوقييلانايفسيبُأنعهتياوربيخامشلادرفنادقلو‹ينيالجراولا

ًاضيأدرفناو«"..نامُعىلإنايفسيبُأدجةريبهوارباججاجحلاىفن":اهيف

قفالخنماتيقبنيتتسلدلو"نيحديزنبرباجمامإلاةدالوةنسديدحتب

.٩هذههتیاورردصملرکذنود٩"..نيعستوتسةنسيئوتورمع

:ةديقعلاوهقفلابتكکج

نم(م١۷۱/ه۹۳تريدزألاديزنبرباجمامإلالئاسر-١

لئاسراهلمجبيفىهو(يداليملاعباسلا/لوألايرجملانرقلاءاملع

.١۹٠٠ص١حصسلا؛يخامشلا

.محلهتمجرتيليخامشلاو«برغملاةيضابإلهتمجرتيفييحردلا:نراق

."نيدلاعئارشومالسإلاءدب"باتكدقنوليلحت:رظنا
/يرحملاسماسخلانرقلاءاملعنمنالحراولاو‹((ةمئألارابخأوةروسلا)باتك:وهو©

.برغملايفمهتمئأوةيضابإلاءاملعنعهباتكيلثدحتيو‹(م۷۷٠۱/ه۷)ت٠

.١۷ص١ح«قباسلاردصلا؛يخامشلا

.۷۲ص٠٠حردصملا)

.ةحورطألانمثلاثلالصفلايلءةياورلاهذهانتشقانم:رظنا
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مهأنم(ديزنبرباحمامإلالئاسر)ةطوطخمُدعتو.هقفلاعباطلمحت

ةكرخحلاسيسأتيفديزنبرباجمامإلارودىلعءوضلايقلتيلارداصلا

ةنساهيلعروثعلايفلضفلايمانلاورمعروتكدللناكدقوءةيضابإلا

ةعماجيفهاروتكدللهتحورطأدادعإيفعورشلادارأامدنعم۸

يداو-رئازحلاةبرج-سنوت)تلمشةلوجبماقهنإثيح-جدربماك

ةيضابإلاراشتنانطاوميهنادلبلاهذهو«”(ةسوفنلبج-ايبيلو«بازيم

ةيمالساإلاةبتكملاب-نامعيفطوطخملاهذهنمةخسنكانهوةبراغملا

اهيلعوةبتاكلاةلآلاىلعةعوبطماهنكل-يموقلاثارتلاةرازولةعباتلا

نمةريحيفنيثحابلاتعقوأةخسنلاهذهوءةيبناحلاتاقيلعتلاضعب

ةكلمملايفةدوجومةيلصألاةطوطخملانأمهضعبربتعاثيح«مهرمأ

‹”اهيفيهىلاةنيدملاوأةبتكملامسااوددحينأنود-ايناطيرب-ةدحتللا

اهراعأةطوطخمنعةروصمةخسنىلععلطادقفتافيلخروتكدلاامأ

ىلعلصحهنأبهربخأيذلاةبراغملاهئاقدصأدحألئالقتاعاسةدملهايإ

ككشيهنإفنايلعروتكدلااّمُأ«"-سنوتيف-ةبرجنمةخسنلاكلت
ثيحءةعوبطملاةخسنلاىلعهدامتعالالخنمةطوطخملاهذهدوجوب

الهنأيعيبطلانمو":تافيلخاهيلعدمتعايلاةروصملاةخسنلانعلوقي

فينصتمقرالوًانيراتلمحتالةطوطخمةروصمةخسنةيأىلعلوعي
هذهاهبظفحتيلارادلامساالو

Ennami,op.cit.,p.63 :رظنا

.۷٢٢۲ص؛نامُعدمحم؛شقرق.۱۳۱ص؛رباجتمجحأ؛شیورد)9

.اهدوجوناکموفینصتلمحتالتافيلخ.داهيلععلطايلاةخسنلا‹٢۲ص؛ءةيضابإلا«تافيلخ)9

.١١٤۱ص؛ءةيضابإلا«نايلع©
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ءةلطوطحخملاهذهدوجوناكميفنيمختلاوأبراضتلااذهببسبو

لوصولانمتنكمتثيح«ةبرجةريزجىلإاديدحتوسنوتىلإرفسلابتمق
تدجوو-نيضابإلايورابلالآلةصاخةبتكمىهو-ةينورابلاةبتكملاىلإ

رباجتاباوجب”ةنونعمةعومحبنمضديزنبرباجمامإلالئاسرةطوطخماهيف

هلیریعضويفةطوطخملاو«ءاهريوصتبتمقو«”"ىرحخأةبوجأوديزنبا
فحلئاسواهيفرفوتتالةبتكملانأببسبيشالتلاوفلتللةضرعميهف

هذُكحبءانتعالابةيملعلاتاسسؤملاموقتنأبلطتيامم«تاطوطخمللةثيدح

ارظن«ةثيدحةيملعةقيرطباهميمرتوأبسانمناكميفاهظفحوةطوطخلل
.”ةيضابإلليكرحلاميظنتلاوهقفلالابيفةيمهأنماهلام

:ةطوطخملافصو

اهساقموارطس١٠ةحفصلابويفةطوطخملاعقت

خسلللاخيراتةطوطخملالمحتالودقيبرغمطخبةبوتكمس٥۲

رشعيناثلا/يرججلاسداسلانرقلاىلإعجرياهخسنلعلوةعيدقودبتاهنكل

ىرخأةخسننإلاقيو«ِنورابلافسويخيشلاةبتكمبيهو«(يداليلل
ماقدقلو‹"بازينجسيببرمعنبحلاصخيشلاةبتكمبةدوحجوم

يراضحلادعبلا:ناونعبلئاسرلالوحةساردءارجإبيريبعحلاروتكدلا

۳۲۱٤4:مقرقحلملا:رظنا

لئاسرةطوطخمىلعروثعلاءةيضابإلارداصملانعيثحبلالخوءنامُعةنطلسيليدوحوءانثأتلواحدقل

ةباحإلاءانثتسابامناكمنعتامولعمصخشيأدنعدجأملوءاهيلعرثعأمليينأالإديزنبرباحمامإلا

.(-ايناطيرب-ةدحتملاةكلمملايفةدوجومةديحولا

رمعنبحلاصخيشلاةبتكمرازهنأركذييريبعجلاروتكدلانألإEnnami,op.cit,p.65.:رظنا

.(۲ص؛يراضحلا).اهدجيملهنكلوهداقحأعماهبترو

 



)۲۱

مالسلا..ىلإديزنبرباجنم"بةلاسرلكًادبتو«هتاعدىلإديزنبرباج

:مهلئاسرلاهذهمهيلإةلسرملاصاخشألاو"هللاكيلإدمحأ.نإفكيلع

ناوکذنبملاس٦.ورمعنبثراحلاهمالسلادبعنبفيرطغ-٤

- . 7 o

ةملسنبنامُعن١ةفينع-١ديسانبكلام-٠

.هرمضتنبةربح٤بلهملانبكلملادبع-۳

هذهيهتنتو.”بلهملانبكلملادبعوءةملسنبنامعنو9ديسأنبا

نبرباجءاثعشلايبُأتاباوجنمهللدمحلاودجواممت":لوقلابلئاسرلا

اغنإو؛لصألايفدراوريغلئاسرلاتاحفصىلع.دوجوملاميقرتلاو."..ديز

لهست-serjeantروتكدلا-فرشلملاهذاتسانمهیجوتبيمانلاهبماق

.“””صوصتلاهذهىلعةلاحإلا

يلاهتمتدفتساءاهنعةروصبيديوزتباروكشمماقسنوتيلةصاخلاهتبتكمبةنوقرمةسارديهو

عجارملادقتيفةساردلاهذهنعثدحتأسو«ديزنبرباجلئاسرنعيثيدحدنعاصوصخويحورطأ

١.اهليلحتو

.۳٤١۱:ةلاسر:رظنا©

.١٠٠١٠:رظنا©

.١۱۱۳١۱۱۷:ةلاسر:رظنا©

Ennami,op.cit.,p.65 :رظنا 9



@
ةيمالسإلاةبتكملايفةدوجوملاةبتاكلاةلآلاىلعةعوبطملاةخستنلاامأ

عرشواهصنجيرختبماقيذلاوهيمانلاروتكدلانأودبيف-نامُعةنطلسب

هذهوتاظحالملاضعبنمحضاواذهوءاهقيقحتيف

ىلععلطماهبتاكنأىلعلدتةعوبطملاةخسنلابناوجىلعةدوجوللا

يمانلاىوسدحأعلطيملوءةينورابلاةبتكملاب-ةطوطخملا-ةيلصألاةخسنلا

ةفنصمةخسنلاهذهوءاقباسانرشأامكاهفشتكموهلبلئاسرلاهذهىلع

يقابعمةدوجومريغةرشعةنماثلاةلاسرلاو«(ج١٠٠)صاخلامقرلاتحت

رطسألاددعومس۸٠٠وهةعوبطملاةخسنلاهذحلماعلاساقملاو«لئاسرلا

طسوتاغارفكانهنأامكةءولمملاتاحفصللةبسنلابارطس٤٢و٢۲نيب

قيلعتريغنموألصألايفضايبهنأىلإةراشإلانوكتثيحرطسألاضعب
ارطس١١نيبحوارتتذإاهرصقوثيحنمفلتختلئاسرلاهذهوهيلع

:قالاکيهو۸۷و

اهيو«همساركذيملوهباحصأدحأىلإديزنبرباجةلاسر:١ةلاسرلا

.ارطس۱

.٤٥رطسألاددعراسينبنامثعىلإديزنبرباجةلاسر:۲ةلاسرلا

يهوء۸۷رطسألاددع«"ديلخنبفيرطىلإديزنبرباجةلاسر:۳ةلاسرلا

.ةلاسرلوطأ

ددعنمحرلادبعنبفيرطغىلإديزنبرباجةلاسر:4ةلاسرلا
.ارطس٦٤رطسألا

نألالماكًاليلحتلئاسرلاهذهللحيمليمانلانإيريبعجلا.دلّوقيو)۳ص«يراضحلا«؛يريبعجلا:رظنا)

.(لئاسرلاقيقحتلمكيملهنإوءهثحبراطإنعجرخيكلذ
.(ميثخنبدشار)ةطوطخملايفوهوةعوبطملاةخسنلانممسالااذهطقس©
.(٤۱+٤)ناتلاسرهل
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رطسألاددعورمعنبثراحلاىلإديزنبرياجةلاسر©ةلاسرلا

.ارطس۳

.ارطس٥۸رطسألاددعءةفينعىلإديزنبرباجةلاسر:٦ةلاسرلا

٢۳رطسألاددعهلادبعنبعفانىلإديزنبرياجةلاسر:۷ةلاسرلا

.ارطس

.ارطس۷رطسألاددعراسينبديزيىلإديزنبرباجةلاسر۸ةلاسرلا

.١۲رطسألاددعدعسنبزيزعلادبعىلإديزنبرباجةلاسر:4ةلاسرلا

.٢۳رطسألاددع‹ديسأنبكلامىلإديزنبرباجةلاسر٠ةلاسرلا

.۹۲رطسألاددع؛ناوکذنبملاسىلإديزنبرباجةلاسر:١٠ةلاسرلا

١٠رطسألاددعءةملسنبنامُعنىلإديزنبرباجةلاسر:١٠ةلاسرلا

.لئاسرلارصقأنميهوءارطس

رطسألاددعءةملسنبنامغنىلإديزنبرباجةلاسر:۳٠ةلاسرلا

.٢۲رطسألاددعدیلخنبفيرطىلإديزنبرباجةلاسر:١٠ةلاسرلا

.٤رطسألاددعديسأنبكلامىلإديزنبرباجةلاسر:١٠ةلاسرلا

ددع«بلهملانبكلمادبعىلإديزنبرباجةلاسر:١٠ةلاسرلا

.۹٠رطسألا

ددع«بلهملانبكلمادبعىلإديزنبرياجةلاسر:۷٠ةلاسرلا

.١۷رطسألا

علّطادق«؛يرجملاعساتلانرقلاءاملعنموهو«يخامشلانأودييو

ريهاشمنم":لوقيناوكذنبملاسلمجرتينيحوهف‹لئاسرلاهذهىلع

.(١۱+١٠)ناتلاسرهل
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دحأناوكذنبملاسو«”"ديزنبرباجهبتاكينممناكوراربألاءاملعلا

نيذلاةاعدلانمناكوءكيزنبرباجمامإلاديىلعاوذملتتنيذلاةاعدلا

دييفتعقودقلئاسرلاهذهنأىلعلدياذهو«”هلئاسرمهيلإلسرأ
/يرجمحلاعساتلانرقلالبقامىلإدوعتلئاسرلانأانليعيامم«يخامشلا

تخستاإهلوقيفةيقادصملايمانلايأريطعيامو«يداليملارشعسماخلا

.”لوهحجباهخساننأالإيرحملاسداسلانرقلايف

 

لئاسروبتکىلعادرتناك«ةاعدلاىلإديزنبرباجمامإلالئاسرو
يياتأدقو":محهلوقاعيمجاهيفظحلنثيحةاعدلاءالؤھاهلسرأ

©...تبتک":لوقيىرخأةغيصبىرخأانايحأو‹"...كباتك

مالسلا":ةرابعبلئاسرلانممسقيهتنيوبتكألتبتك"و

؛كتحجاحبيلِإبتكا":ةرابعبيهتنياهنممسقو«"هتاكربوهللاةمحروكيلع

تبتکاممایشورتالف":لوقيانايحأو‹"...ةجاحنمكلتناكاعو

ورتالوهتوحملإاباتككدنعيلكرتتنأالهنأملعأو"‹©”"...كيلإ

ام-كلوانلرفغوكبهللاعتمأ-رظنا"وهببتكأاممائيشيع

.١٠٠ص١حريسلا«؛يخامشلا

.١۱ةلاسر:رظنا

Ennami, op. Cit. p. 66 :رظنا

:ةلاسرلا:رظنا©

.۱۳:ةلاسرلا:رظنا

.١٠:ةلاسرلا:رظنا

١٠:ةلاسرلا«١٠:ةلاسرلا:ةلاسرلاء١٠:ةلاسرلاء١٠:ةلاسرلا۷:ةلاسرلارظتا9

.۹:ةلاسرلا۸:ةلاسرلاء٤:ةلاسرلا۳:ةلاسرلا:رظنا

.٥:ةلاسر:رظنا9

.۱۱:ةلاسر



C2
اذهديزنبرباجمامإلابلطو.”"هحمافباتكنمكلتبتك

تت

هبيه

هنإلب«لئاسرلاهذهنعيلارباجمامألانأودييو«طقفناتلاسرلاناتاه

نيتاهصوصنوةيميظنترابخأنماهيفاممىرخأابتكدصقي

ال:لاقلبهحافاذهيباتككءاجاذإ:الٹملقيملوهفءةحضاونيتلاسرلا

نمكلتبتكام...رظنا":رخآللوقيوكاباتككدنعيلكرتتنأيبجعي

هنأيعيامم«هيلإهلسرأباتکلکوحهنمبلطيانهوهف"هحمافباتک

ةلاسرلاهذهيفديزنبرباجمامإلاهّركذيفءةيعادلااذهةقباسًابتكلسرأ

02اهوحم

ءانئتتساب"....یلِإدیزنبرباجنم":ةرابعبًادبتلئاسرلاهذهميمجو

نم«بلهملانبكلملادبعل"ًبادبتثيح؛ةرشعةسداسلايهةدحاوةلاسر

۳)ı ةرشعةعباسلاهتلاسريفديزنبرباجمامإلانأعم«”...ديزنبرباج

.'...بلهملانبكلملادبعلإدیرنبرباحجنماباديكلللادبعل

:لئاسرلاتايوتحم

كانهف‹عيضاوملاىشيفةيهقفلالئاسملانمريثكلالئاسرلالمشت

‹ةالصلاماكحأو‹ةقرسلاوءانزلاو؛ثرإلاو‹حاكنلاو‹قالطلابقلعتتلئاسم

مسقكانهوءةيلالاتالماعملاوداصتقالابقلعتتلئاسموىوضولاوموصلاو

١٠:ةلاسرلا:رظنا

نأىلعةراشإانيطعتامنأالإءةيهقفلئاسراهمظعميليهفاهنمصلختللوعدياملئاسرلاهذهيلسيل©
تناكاأىلإًاضيأدوعياهئاقبلعلو.ةفلتخملاةيمالسإلاراصمألايلهتاعدلساريناكديزنبرباحمامإلا

هذهنأنم)نايلعدمحمهحرطالغوسمالكلذل.ةرصبلابةوعدلازكرميلظفحتواملاسرإلبقخسنت

.١١٠ص؛ةيضابإلا:رظنا(ایمیظنتادئاقناکهناوأایضابإدیزنبرباحنوکىلإةراشإاهيفسيللئاسرلا

.طا٠١٠٠ط١۷ةقرورمسلا:رظنا.لوادتمهنأودبي(لسرملاىلعهيلإلسرملامسامدقت)بولسألااذه©



ةللسرلكةيادبيفةريثكلاظعاوملالالخنمءةيقالحخألاةيبرتلايفاهنمريبك

مهملابناحلانأىلعءامبكسمتلاىلعهتاعدديزنبرباجمامإلااهيفثحي

نم«لئاسرلاكلتيفديزنبرباجمامإلاهلضرعتاموهانتساردبقلعتملا

نبرباجمامإلاةسايسىلععالطالايقو«°”ةاعدلادادعإيفةيوبرتلئاسو

نمةيومألاةرادإلايفةاعدلاضعبهبماقيذلارودلاىلعو«نامتكلايفديز

يلاةكرحلاخيراتنماماهابناجانلفشكياماهيفبصانملاضعبلملست

.هناوعأوهتاعدعمهلماعتةيفيكنعانلفشكيوءديزنبرباجمامإلااهسسأ

دیعسنبدمحمهللادبعوبأهفلۇم٩”(نايبلاوفشكلا)باتک-۲

دقو‹(يداليلارشعيناثلا/يرججلاسداسلانرقلاءاملعنم)ياهلقلا

يفتناكيتاهلقلاةافونأىلإرمعقورافروتكدلاوتافيلخروتكدلابهذ

يدادمنبانأعم”(يداليملارشععباسلا/يرجمحلارشعيداحلانرقلا)

ركذي(يداليملارشعسماخلا«يرجمحلاعساتلانرقلاءاملعنموهو)هتريس
نرقلاءاملعنمنكيملهنأيعيام‹”"نايبلاوفشكلا"هباتكويياهلقلا

هيفيفوتهنأوأيرجحلارشعيداحلا

.١۷صءةحورطألانمثلاثلالصفلايفلئاسرلاكلتلانتشقانم:رظنا

هيفثدحتييخيراتمسقهيففناثلاءزحلاامأءاهتلدأوةديقعلارومأباتكنملوألاءزحلالمشي”

وغوءةيمالسإلابهاذملاتاداقتعايلهصصخهنمريكألامسقلاو‹نيدشارلاءافلخلايحمالسلاهيلعمدآنم

.مهئارآوةيضابإلاتادقتعماقبطءاهدئاقعواهئارآدينفتوءةيمالسإلا

.١٠صمع.۲۲صفةيضابإلا؛تافيلخ©

.ب١١ةقروءةفصفادمنبا

.هباتکيلتاهلقلاةافوخيراتدادمنباركذيال
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نمناكيناهلقلانأىلإفشاكليعامسإةديسةروتكدلاتبهذامنيب

ةدنتم‹°”(يداليملارشاعلا/يرحملاعبارلا)نرقلالئاوأيفنيزرابلاءاملعلا

ناكو":هيفءاج-نايبلاوفشكلا-يتاهلقلاباتكنمصنىلعكلذىف

ناكو«هراتخأانأتنكدقو«لوقلااذهيفنرظانيهّللادبعنيديعسمامإلا

نأامو‹؟”"كلذيفهداقتعاىلعفقأملوهنمبحعتلاليبسىلعلوقلا

ةنسيٿدهشتساوه۲ةنسةمامإلابعيوبدقهللادبعنبديعسمامإلا

/يرجحلاعبارلانرقلالئاوأيفنيزرابلاءاملعلانميتاهلقلانوكيه۸
٤..)۳

."”فشاکياربسحيداليملارشاعلا

قلعتيناكصنلااذهنإثيحباوصللبناجبيأرلااذهنألإ

"دييقتلا"باتكيفايفرحدوجوموهوء"نيكرشملاونيقفانملالافطأمكحب"

ةلأسلملاكلتيفهخويشيأرهيفركذيءةكربنبدمحمنبهللادبعدمحميِبأل

"هللادبعنبديعسمامإلا"وء"ىييوبأ"وء"ناورموبأ"و"كلاموبأ"مهنمو
اذهيفنرظانيهللادبعنبديعسمامإلاناكو":هلوقةكربنباهنعلقنييذلا

هنأاضيأاذهديؤيامو‹ٍناهلقللسيللوقلااذهنأعيامم©".

نعهيفثدحتيذلانيئالثلاوعباسلابابلايفهثيدحادي-قاهلقلايأ

ام‹"(ةكربنبا)دمحموبأ:لاق":هلوقبنيكرشملاونيقفانملالافطأمكح

ءاملعنمةكربنبانأانهركذلابريدجو«"دييقتلا"هباتكىلععلطاهنأعي

.۸ص٥ح(نايبلاوفشكلاباتكلاهقيقحتيلفشاك.دةمدقم):رظنا
.۳۱۸ص؛فشكلادمحم‹يناهلقلا:رظنا

.۸ص١حهسقنردصلا©

:ةقروءكييقتلافللادبعةكربنبا

.۳۱۷ص۲ح‹قباسلاردصلما‹ٍناهلقلا)9
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.”يداليملارشاعلا/يرحجمجلاعبارلانرقلا

نبديعسمامإلاناكو"صنلااذهنأتنظدقفشاككلذبنوكتف

نرشقلاءاملعنمهنأىلإبهذتاهلعجاّن«ٍناهلقللوه"....نرظانيهللادبع

نيادنعصنلااذهدوجوعموهنأالإءاديعسمامإلاهترصاعمليرجملاعبارلا

نميتاهلقلاكلذبدعيالوهلحمريغيفاهيأرنوكيءدييقتلاهباتكيفةكرب

نميتاهلقلانأىلإيشاطبلاخيشلابهذدقلو«؛يرجمجلاعبارلانرقلاءاملع
اذههيأريقادنتسم«"يداليلارشعسداسلانرقلاءاملع

:حرلشلااذهلوقيثيحاهفلأيلا(ةيولكلاةريسلا)حراشىلع

بهذمنعةولكلهأعوجرببسب«ةريسلاوأةماقملاهذهًاشنأيناهلقلانأ"

يرقلالاصنبدمحمنبدمحأ....خياشملانمزكلذناكو...ةيضابإلا

دقيتاهلقلانوكيكلذبوه٩۷٥ةنسيفوتدقناك(يرقلا)خيشلاو
.هيلإانبهذاموهو«يرجحلاسداسلانرقلايفشاع

نبيلعمامإلافقومهداريإيفانعوضوملةبسنلابقاهلقلاةيمهأنمكتو

ىلإةمكحملاماسقنالهركذيفوناورهنلاةكرعمءاهتنانيحد#بلاطييأ

:ةقروءهفصتادمنبا:رظنا.(هللادبعنبديعسمامإلا)و(ناورموبأ)و(كلاموبأ)ةكربنباخويشنم

.ب١٠۲:ةقرومماحلا«يوكزألاب۷

.۳۱۲ص١ح؛فاحتإ«يشاطبلا)9

.ط٢٢۲:ةقروةيناطحقلا؛قيزرنبا:رظنا©

عباسلانرقلانميناثلافصتلاءاملعنميريمحلارظنلانيدمحأنبرمعنبدشارخيشلا"وه

يشاطبلانأودبينكلوملعلااذهةمجرتيفهردصميشاطبلاركذيملو"يرحمحلانماثلانرقلالئاوأويرحملا

.هتامولعمردصمردصيالهنأالإةينامُعرداصمىلععلطم

.ب۲۸٦:ةقروءةفصتادمنبا

.٢٢۲ص۲ح؛فشكلا‹ٍناهلقلا:رظنا)۱(



©,
ARI (۱) 0. .

يقليهنأامك«:ىرخألاةيخيراتلارداصملاقفاوياموهوةيسيئرءارآةعبرأ

مهيأريفمهقفاونموةقرازألاىلعهدروضابإنبهللادبعىلعءوضلا

ةيضابإلافقومرکذيهنآامك‹؛يدزألادیزنبرباجماماإلادیىلعهذملتتو

ردلصمركذيالٍناهلقلانكلومهئارآهدينفتوةقرازألاجراوخلاءارآنم

هنأثادحألاهذههتياورةقيرطنمرهظينكلو؛عيضاوملاهذهلوحهتاياور

)۳(
ةسمئأنعاريثكناهلقلالّصفيالكلذكهيلعةمدقتمرداصمنملقني

رلکشبمهضرعتساهنإلب«ديزنبرباجتاذلابو«لئاوألاةيضابإلا

بانكجهنمكلسي(نايبلاوفشكلا)هباتکيفيتاهلقلاوەسوتاغوداد

ىلإهنميدادغبلاىلإبرقأوهو‹ناتسرهشلاکقرفلا

هسموجهيقوءتاقتعالاويأرلايفهلنيفلاخملاىلعهتدشلارظن«؛ناتسرهشلا

.بهذملايهةيضابإلادعيهنإثيحمهئارآدینفتومهيلع

وهف«حضاوريغوشوشمضايإنبهللادبعنعهتامولعميفيناهلقلاو

هنألإ؛مهریغو‹؛جراوخلاکةلاضلاقرفلاىلعدريذلاةيضابإلامامإهدعي

صقلأسملاهذهانتشقانمرظنا)

.٥٤٥ص٦ح؛فشكلا‹ٍناهلقلا©

رظناها۳۲ةنسةمامإلاطوقسدعبةيضابإلاةمئأنموهوةيطعنببيبشةريسنعيناهلقلالقني

.اهنملقنيلاهرداصمركذيالبلغألايفهنأالإ۳۹۸صردصملا؛ٍناهلقلا

.١7٤ص6ح«قباسلاردصملاٍقاهلقلا©

هبصعتو‹(يرعشألا)هداقتعالنيفلاخملاىلعديدشلاموجحلابقرفلانيبقرفلاهباتكيليدادغبلازيمت

اذهو"‹(يرعشألا)يزارلارخفلامامإلاكلذيفلوقيو«ةروهشملاقرفلابتكنمرخآباتكيفسيليذلا
دبع:رظنا‹"هجولاىلعمهبهذملقنيداكيالفنيفلاخملاىلعبصعتلاديدش(يدادفغبلا)ذاتسألا

.۳۹صىارهزلا«بهاذملا«نافرع

ص‹قباسلاردصللا



مامإللاعباتهلعجييضاباإلابهذملامهيلعماقنيذلاةمئألانعهثيدحدنعو

۱۱( .”يدزألاديزنبرباج

۸-٥۷٤صص؛فشكلا؛ٍناهلقلا)



C2
:تالاقملاوةنيدحللاعجارملا

دقنوليلحتنمدبالناکفهذهانتسارديفعجارملانماددعاندمتعا

:يهوءامنوتحايلاتامولعملل

ةأشنيفةسارد):بةموسولايمانلاةفيلخورمعةحورطأ١

خيراتلالوانتيفةيدجنييضابإلانيثحابلارثكأنميمانلادعي‹(ةيضابإلا

-ةسيضابإلارداصملانمريثكلاىلعهعالطالارظنءةناصرمهرثكأويضابإلا

مهنكمتلويضابإلابهذملالوصأبملمهنوكلو-اهنمةطوطخملاتاذلابو

نطاومىلإةلوجبيمانلاروتكدلاماقدقو«ثيدحلايملعلاثحبلاجهنم

-ةسوفنلبج)و(رئازحلا-بازيميداو)يبرعلابرغملالامشبةيضابإلا

تاطوطخلملاىلععالطالانمنكمتثيح«(سنوت-ةبرجةريزج)و(ايبيل
فصييلاهتلاقمرشنباهرثأىلعماقوكانهةصاخلاتابتكملايفةيضابإلا

دافتسادقو«ايقيرفألامشيفةفشتكملاةديدحلاةيضابإلاتاطوطخلملااهيف

ةعماجنمهاروتكدللهتحورطأدادعإيفتاطوطحخملاهذهنميمانلا

ةيضابإلاةكرحلاةأشناهنملوألامسقلايفلوانتدقف«١۱۹۷ةنسجدربماك

ةديبعيبأو«يدزألاديزنبرباجمامإلاو«ضابإنبهللادبعكاهمالعأزربأو

‹ةيضابإلاةديقعلاوهروطتويضابإلاهقفلانعثدحتمثءةعيركيبأنبملسم

°”نياخلامسقلااًّمأ‹نيدلاكلاسموءةيضابإلادنعةءاربلاوةيالولاماظنو

:يلاتلاكيهويضابإلاهقفلاوةديقعلافصوصنلاقيقحتوالیلحتلشدف

Ennami, op. Cit. P. 1 °)

Ennami, A, studies, pp.1-2.:انظر

يسهو«نامُعةنطلسبيعرشلاءاضقلادهعمنماروصميمانلاةحورطأنملوألامسقلاىلعتلصحدقل
سامىلعهيفتدمتعاكلوءةحورطألانميناثلامسقلاىلععلطألو؛جدربماكةعماحنمةروصمةخسن



@
ليعامسإل"مالسإلادعاوق"باتكنملوألابابلانميناثلامسقلا١

.ىلاطيجلا

.يطوشلملاىسيعنبنيروغبتلنيدلالوصأباتك-۲

.٩)نوفلخنبفسويبوقعييبألنوفلخنباةبوجأ-۳

ليصفتلايفةلقعمتامولعملاةيلومشبيمانلاةساردتزيمتدقو

هتایحضرعتسادقهدحجبثیح«دیزنبرباجمامإلابقلعتياميفاصوصخو

وهفكلذيفببسلاهتساردةعيبطلناكايروةرصتخمةقيرطبهتأشنو

رثكألوانتينأهمزلأاّن«يضابإلاركفلاروطتوءةيضابإلاةأشننعثدحتي

.اريثکهيفلّصفيالنأو«بناجنم

ةكرحلاةأشن):بةموسوملامشاهبلاطيدهمةحورطأ-٢

ةجردلينلهذههتحورطأمشاهديسلابتك‹(قرشملايفةيضابإلا

رمعقورافد.أفارشإتحتودادغبةعماجيفخيراتلايفريتسحاملا

نمتناكامنَأل‹نيثحابلادنعةيمهأةحورطألاهذهتبستكادقو«يزوف

ءاهروطتوةيضابإلاةكرحلاةأشنتلوانتيلاةداحلاتاساردلالئاوأ

رودلا«°”ةيضابإلارداصملاوتاطوطخملاىلعهعالطالناككلذكو

ةيهقفلاةيضابإلاءارآبهماملإلناكوءهثحبلةيملعةميقىطعأيذلاسيئرلا
مشاهديسلاةيانعنألإةجضانةروصبهتاليلحتىلعسكعنايذلارْثألا

ةديقعلليراضحلادعبلا)ناونعبيهيلاهاروتكدلايفهتحورطألالخنم«يريبعحلاتاحرف.دهدروأ=
.(ةيضابإلا

.۲۳ص؛ءةيضابإلا؛يريبعحلا

ةبتكمرازكلذكءةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايقرشيفمامدلاببلاغمامإلاةبتكممشاهديسلارازدقل
.ةرهاقلابةيرصملابتكلاراد



@,
نوكىلإاذهدوعيايرو«ليلحتلاودقنلاةيحاننمةليلقةثيدحلاعجارملاب

نعهثشيدحيفناكدقوءةيضابإلالوحتاساردلالئاوأنمهتحورطأ

تاياورلاةرثكهيلعىغطتابضتقمديزنبرباجاهمامإونامتكلاةلحرم
ةبسنلابةحورطألاةيمهأامأ.ةيسايسلااهداعبأوفقاوملاليلحتباسحىلع

ديىلعهماكحإو«يضابإلايرسلاميظنتلامايقنايبيفنمكتفانعوضوم
.نبرباجمامإلاتطبريلاةقالعلاةعيبطةشقانميفو«ديزنيرباجمامإلا

.ضابإنبهّللادبعبوءةيدأنبسادرملالبيِبأبديز

باتكدعيو.تافيلخضوعروتكدللةيضاباإلاةكرجلاةأشن

ةيضابإلاةكرحلاسيسأتةرتفنعثدحتتيلاعجارملامهأنماذهتافيلخ

ىلعتافيلخعلطادقلو‹ةمامإلاسيسأتوةوعدلاراصتناو«(نامتكلا)

ةكلممللوءةيرصملابتكلارادلهترايزهلترفوتةريثكةيضابإرداصم

روتكدلاةحورطأنمدافتسادقتافيلخنأرهظيوم۱۹۷۷ةنسةدحتللا

‹ىيجاويتلايهمديسلاهيلإبهذاماذهو«كلذىلإريشينأنوديمانلا

(ةدعقلا)و(ةنسلالهأك)ةرخأتمتاحلطصمطاقسإبماقتافيلخنأامك

لأامأ":لوقيلاثملاليبسىلعف«يمالسإلاخيراتلانمةركبمةرتفىلع

كلذكو‹"ءارورحىلإةبسنةيرورحلامنومسياوناكفةرصبلايفةنسلا
جراوخلاركنأدقو":لوقيفةدعقلاحلطصملمعتسيةمكحملانعهثيدحيف

.٣۳صةمامإلاسمع

.٤۲ص؛ةيضابإلا«تافيلخ

.١٠ص؛ءةعشأ؛يهم«ْيحاويتلا©

وهانايحأددرتيناكيذلاحلطصللانإلب؛يومألارصعلايلًايخيراتدوجوهلسيلةنسلالهأحلطصم
.ءارقلاوثيدحلالهأ

.1۷ص«قباسلاعجرملا«تافيلخ'9



2
مهوبقلفةروشلانعيميمتلاةيدأنبسادرمعابتأدوعقنوفرطتللا
ةنسلبقرهظيملحلطصلملااذهنأبملعلاعم7"ةدعقلاباراقتحا

ماسقنالوحةيخيراتلارداصملاتافيلخفلاخدقو9)

ضعبيفتاياورلاتافيلخعباتوبازحأوأماسقأةعبرأىلإةمكحملا

عفادملاواقحرظانملاناكضابإنبهللادبعنأىلإبهذتيلاةيضابإلارداصللا

ةيضاباإلادئاقعلاوهقفلابتكلعبتتملانأعمجراوخلانمةدعقلاءارآنع

يأتابثإلهذهمهبتكيفةيضابإلاهدمتعييأروألوقيأضابإنبالدجيال
.”ةيدئاقعوأةيهقفةلأسم

قورافروتكدلاذاتسأللو:(ةيضابإلاةمامإلا)يزوفرمعقوراف-٤

قلاقملوأبتكثيحامنأشنوةيضابإلاخيراترداصمىلعركبمعالطارمع

نمحمالم"ناونعبىرخأةلاقمو«”"نامُعخيراتيايفارغولبب"ناونعبهل

دقو‹”"يوكزألاةطوطخماهفشكتامكةيضابإلاجراوخلاةكرحخيرأت

ىدلةمامإلاةيرظن(نيرشعلانرقلاركفويمالسإلاخيراتلا)هباتكيفلوانت

يفةيناثلاةيضابإلاةمامإلاطوقسلماوعنعبتكامكيفةيضابإلا

يملعغرفتةنسدعبو‹١۹۷٠ةنسدادغب-بادآلاةيلكةلجبيفنامع

خيراتلارداصمةسارديفةمدقم):بموسوملاباتكلاهلردصارتلكنإب

.٦٦ص؛ةيضابإلا«تافيلخ

٢۳صءةحورطألانملوألالصفلايفحلطصللااذهلانتشقانم:رظنا

.٤۷-٢۷صص«قباسلاعجرملا«تافيلخ:رظنا

.٠۸ص؛قباسلاعجرملا«تافيلخ)9

؛سيهح؛يصقشلا.ربتعملاادمحم«يمدكلا.ةيوجأ«فسوي«نوفلخنبا.عماجيلع«يويسبلا:رظنا
.فشكلا.دعاوق‹ليعامسإ؛يلاطيحلا.فنصملادمحأ؛يدنكلا.نيبلاطلا

.دروملا«ءايفارغولبب

.خرۇؤملا؛حمالم)9



2
نامَعيفةيضابإلاخيراترصتخمضرعتساكلذكو‹(۱۹۷۹دادغب-نامعا

؛نيترمرشنيذلاو(ىلوألاةيمالسإلانورقلايفيبرعلاجيلخلا)هباتكنمض

ميلاقألوانتثيح‹١۹۸١ةنسدادغببةيناثلاو۱۹۸۳ةنستوريبيفىلوألا

اذحلناكفء«قارعلاوزاوهألاونامُّغونيرحبلا:ةعبرألاةيبرعلاجيلخلا

لئالقلانمحبصأنأءةيضابإلاةكرحلاخيراتنوؤشبركبملاكاكتحالا

.ةيضاباإلاةكرجلاةريسع.نيمللاونيصتخلملا

يفةيضابإلاةمامإلا)اديدجًاثحبرمعقورافردصأدقو

هتامولعمتناکثیحباتکلااذهنمیحورطأيفتدفتسادقو‹(نامُع

يفهرودوديزنبرباجةريسيثالثملّصفيالوهفكلذلو«ةزكرم

قفاودقلوءةرصبلابهتايحيفةمهملالحارملاىلإةزكرمةروصبريشيلب
ڻمامتدوعدعبةمكحملاماسقناصوصخبتافيلخاذههثحبيفقورافروتكدلا

ةماعزبةعامجفءةرتفلاهذهيفةدعقلانيبديدجماسقناثدح":هلوقبزاجحلا

الاهنكلودضةروثلاو«جورخلاىرتتناكو"راقصنبهللادبع

ةسايسيفرارمتسالاترثآةعامجوريصقتلابمهمهتتلبءةدعقلارفكت

.”"ةيتاوملاةصرفلاراظتنابدوعقلاولادتعالا

يفديزنبرباجمامإلا):بةموسوملايقاوصلاةحورطأ٥
يفريتسجاملاةجردلينليفاوصلاحلاصديسلاابمدتةحورطأيهو:(ةوعدلا

ةيمالسالاةفاقثلاوةوعدلايفةلاسريهو١۹۸ةنسرصملرهزألاةعماج

.(۱۹۹۷ةنستيبلالآةعماج)ةعماحلاةلسلس«قرفملا

.انتحورطأنملوألالصفلا:رظنا

.۲۹صقمامإلامع



هذهتلمدقوءةيخراتلاةساردلاىلعيهقفلاعباطلااهيلعبلغكلذل

:باوبأةئالُتةساردلا

يفو؛ةيملعلاهتايحوديزنبرباجمامإلاةأشن:لوألابابلايفلوانت

:ثلاثلابابلايقو«يضابإلابهذمللديزنبرباجةماعز:يناثلابابلا

جهنملاعبتتالامهُأةحورطألاهذهىلعذخآملانمو‹”يضابإلابهذملالوصأ

بلغامك«يدرسلايصصقلابولسألاىلإبرقأتناكفيملعلايخيراتلا

ديزنبرباجمامإلابقلعتياميفوءادقنوصيحمتنودلوقنلاةرثكاهيلع

هنعثدحتهتحورطأنم(هتأشنديزنبرباج)لوألابابلافو«ثحابلانإف

نبرياج)ناونعبوهويناثلابابلاامأ«(هلكبابلايهو)ةحفصنيرشعيف

ةحفص٠۲)ىوسهليقاوصلاصصخيملف(يضابإلابهذمللميعزكديز
الو(ةيضابإلاةديقعلاوهقفلا)يفثلاثلابابلاناكامنيب(١۱۲۸لصأنم

نعتثدحتدقيفاوصلاةلاسركلذبنوكتف«”ديزنبرباجمامإلابهلةقالع

لصأنم«ةليوطالوقناهبلغأناكةحفصنيعبرأيفديزنبرباجمامإلا
انعوضوملةبسنلاباهنمانتدافتسانكتملكلذلوةحفص٢۲۷ةغلابلاةحورطألا

.ةریبک

رباجسیسأتیوعدةشقانموةرصبلايفةيضابالاةكرحلاةأشن)-٦

دارأةقيسمةركفنمثحابلاقلطنا.نايلعدمحمروتكدلل‹(اديزنبا

ثيح«ةيضابإلاةكرحلابديزنبرباجةلصيفناهادؤماذههباتكيفاهتابثإ

.۲۷۱صرباح‹يناوصلا)

.۲۷۲ص«قباسلاعحجرملا:رظنا)1

۸١۱-١٤١ص«‹قباسلاعجرملا:رظنا©



@
ديزنبرباجنيب)ةقالعلاهذهنعثدحتتيلاتاياورلاعيمجدرلواحهنإ

اهعضييلارداصملاكلذيفهتجحوءاهيفكيكشتلاوأ«(ةيضابإلاو

لوقيلاثملاليبسىلعف«باوصلاسايقماهنمالعاجةيضابإلارداصملالباقم

نكلمهبهذمسسؤمديزنبرباجنأنومعزيةيضابألانأبًاملع...)

نإف":رخآعضوميفلوقيكلذك"كلذةحصيفتتةينسلارداصللا

."...ةنسلالهأنمقرفلاباكونيخرؤللامظعم

توءلحجكلذلءةيبهذملاةعزتلالبةنراقملاوليلحتلاسيلهدنعرايعملاف

لئاسرلادوجويفككشيوهف«معنقمليلدىلعموقتالةفسعتمهؤارآ

ةخستلاىلعهعالطالالخنم(هعابتأىلإديزنبرباجمامإلالئاسر)
هيأرباأل-طقسعبةيمالسإلاةبتكملايفةدوجولملاةبتاكلاةلآلاىلعةعوبطلملا

اميظفحتيلارادلامساالوءةيلصألاةطوطخملامقرالواخیراتلمحتال

:لوقيثيحتبثتنوداقلطمامکحيطعيضابإنبهللادبعنعهٹیدحييو

ةأشنيفايوناثارودضابإنبالنوطعينيرخأتملانييضابإلانيخرؤللانإ"
يخامشلاکدنيزنبرباجوهاقوعدسسؤمنأنودكؤيوءةيضابإلا

عجرولفصيحمتلامامأدمصيالاذههلوقنألإ‹“”"يشيقرلاو

ةيسايسلالاصملاهيفتبعلةريثكةأشنفورظهلوتالؤاستلاوسبللانماريثكريثيةنسلالهأحلطصم

تحبصأف«يدئاقعلاوأيهقفلابناحلايفءاوسةيمالسإلاةيركفلاسرادملانيبخرشلاقيمعتيلمهاسارود

عيدبلاعويشىلإىدأامماهريغنمرثكأةينيدةيعرشاهسفنيطعتوحلطصللااذهركتحتبهاذماضعب
ىدمةفرعمودسيدجنمهيفرظنلاةداعإلنيثحابلاوعدأينإفكلذلءالةفلاخملابهاذملادضريفكتلاو

.رخآنودبهذمهلعحجتيلاةيعرشلاوأاهلمحييلاةيقادصلا

.٦۸صةيضابإلا؛نايلع

.۰۹صعحرلا©

۔۱۷صرداصملادقنيفلئاسرلاليلحت:رظنا

۹۷٠ص‹قباسلاعجرملا؛نايلع



2
مالساإلاءدب)هباتكيفيضابإلامالسنباوهو«يضابإخرؤممدقألثحابلا
ةيضابإلاةمئثأنمضضابإنباهللادبعلركذيأدجيالهنإف(نيدلاعئارشو

وأهتمجرتيففءهلهأللضفلاثحابلاعجريالنايحألاضعبيقو»لئاوألا

يدهمنعةذوخأمهتامولعملكنوكتداكتضايإنبهللادبعنعهثيدح

)۲( .هعجارمةمئاقيفهركذهنأعمةراشإندأهيلإريشينأنود©مشاه

:)(ديزنبرباجمامإلالئاسرليراضحلادعبلا)-۷

لئاسرلةيراضحلابناوحلايفةسارديهو«يريبعحلاتاحرفروتكدلل

رباجمامإلالئاسرنعثيدحلاةيادباهيفثحابلالوانت«ديزنبرباجمامإلا

ىلعادمتعمو«-طقسم-ةيمالسإلاةبتكملايفةعوبطملاةخسنلاىلعادنتسم

داعبألاثحابلالوانتوءةيماسلاتاساردلاةلجبيفةروشنملايمانلاةلاقم

هتاعدوهعابتأعمديزنبرباجمامإلااهمدختسايلاةيقالخألاوةيوبرتلا

يفمهؤامسأتدرونيذلاةاعدلاءامسأهتسارديفيريبعجلالوانتكلذك

عملإحجنيملهنكلومالعألابتكنمةمجرتمحلدجينألواحو«لئاسرلا
ءامسأتناكاميروأ«سانللةبسنلابارومغمناكمهضعبنألمهنمليلقلا

ةطوطخلايملعاقيقحتنكتملةساردلاهذهنأىلعةيكرحمهضعب

ىلإكلذدرو«هسفنيريبعجلاروتكدلافارتعاب(ديزنبرباجمامإلالئاسر)

نماوسيلساناىلإةهجوماهنأىلإوءةهجنملئاسرلاهذهخيرأتدوجومدع

۱۰۸ص«عئارشمالسنبا:رظنا

.۹۸صعجرملا؛نايلع.۸۹صءةيضابإلامشاه«نراق©
.۲۷۹ص؛عحارملاورداصلملاةمئاقرظنا)۳

ةخسنيئاطعإباروكشملضفتءةمصاعلاسنوتيفةصاخلاهتبتكمبةنوقرم(ةروشنمريغ)ةسارديهو

.ةبرجةريزجادصاقسنوتلقرايزءاناهنعةروصم

ص؛يراضحلا«يريبعجلا:رظنا)۳



©,
نمیرخاةخسندوجومدعىلإةفاضإ‹ىرخأةهجنمناكعبةرهشلا

.ةخسنلاهذهباهتنراقمنكمبيلئاسرلا

صوصنضعبليلحتيفاهنمتدفتسادقفانثحبعوضوملةبسنلابو

ىلعفرعتلاىلإةفاضإلابءاهيفةيكرحلاداعبألاوديزنبرباجمامإلالئاسر

.ةاعدلادادعإوةيبرتيفديزنبرباجمامإلااهعبتايلاةيميظنتلابيلاسألا

هيفلوانتيذلاشقرقدمحمروتكدلل:(ةيضابإلاةكرحلاونامُغ)-۸

هلحتنييومألاةسايسوءنامُغيفةكرحلاتايادبوءةيضابإللةينخيراتلالوصألا

ديىلعاهطاقسإو(ع۹٤۷ةنسةمامإلامايقو‹نامغعةيضابإ

قبسنمىلعديدجبكلتهتسارديفشقرقروتكدلاتأيملو

كلذىلإةراشاإلانودةقباسعجارمنعايفرحلقنيامابلاغناكلب

؛ديزنبریاجمامإلالئاسرلهليلحتدنعف«شيورددمحأروتكدلانعةصاخو

هذه":هّصنيذلا(شيورددمحأروتكدلا:يأ)هلوقالثمف«صنلابوهنعلقني

وهولئاسرلاعيمجهيفكرتشتيذلايفلالكيلالكشتيلاطاقنلايه

يذلاعيفرلابولسألاصئاصخهيلإفيضأاذإفعبنملاةدحودكؤيكارتشا

."هرصعنعواهبتاكنعاهبةدراولاتامولعملاقسانتواعيمجهبعتمتت

يلاطاقنلايههذه":هسفنعوضوملايفلوقيهنإفشقرقروتكدلاامأو

ةدحودكؤيكارتشاوهولئاسرلاعيمجهيفكرتشتيذلايفلالكيلالكشت

«؛يراضحلا؛يريبعجلا
.۲۸۰ص؛نامعدمحم‹؛شقرف:رظنا0

.۱۳۲ص؛رباج؛شیورد)9



N

قسانتواعيمجهبعتمتتيذلاعيفرلابولسألاصئاصخهيلإفيضأاذإفعبنملا

نعواهبتاكنعاهبةدراولاتامولعملا

؛يخيراتدنسنوداماكحأانايحأيطعيشقرقروتكدلانأظحاليو

.ةقحالتاحفصيفلوقلااذهرركيو9”هتعامحجلاميعزهلعجفةيملعلا

مدعبهيففصتيفهسفنعوضوملانعتثدحتيلاعجارمللهدقنامأ

(ةيضابإلاةكرحلا)نعثدحتيامدنعالثموهفماكحألاءاطعإيفةقدلا

نملماکمسقدوجووهانهابتناتراثاةلكشمنأىلع":لوقيمشاهيدهم

لمتارقفوتاحفصلاسفنبنامعخيراتنعرخآفلؤميفروشنمثحبلااذه

اذهيفهعمكرتشايذلارخآلاباتكلاوءاهشماوهنحوامتاملكواهروطسو

ةنسرمعقورافروتكدللةيمالسإلاروصعلايفيبرعلاجيلخلاباتكوهرمألا

ققحملاثحابلاو."۹۸۱٠ةنسردصمشاهذاتسألاباتكامنيب(م۲۳

اميفوهنأىلإهباتكةمدقميفةحضاوةروصبوراشأقورافروتكدلانأظحلي

يدهمةحورطأىلعدمتعادقنامعيفاهروطتوةيضابإلاخيراتبقلعتي
راشأدقفكلذنمرثكأو«هفارشإتحتتبتكةحورطأيهوءاصنمشاه

٩”اهيلعدمتعاامثيحو«باتكلاشماوهيفاهيلإقورافروتكدلا

.۸٢۲ص؛نامعدمحم؛شقرق

.١۱۳ص«قباسلاعجرملا©

.٤١۱۳ص«‹قباسلاعجرملا

١٦ص«قباسلاعجرملا

:ظنا"اصنادمتعاثبحةضابأإلاةكولاوقےشدقافناک9 :رظنااصنهدرواامىلعاندمتعاثیحةيضابإلارحلاعجار:هلوقبمشاهيدهملريشيقوراف.دن

.رصحلااللاثملاليبسىلعص؛جيلخلا

(۳

(1)
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يهو‹نالهجنودعديسلل:(ةيضابالادنعيسايسلاركفلا)-4

بهاذملاعمةيضابإلاةكرحلاةأشناهيفلوانتريتسجاملاةجردلينلةحورطأ

فسوينبدمحمخيشللالصفدرفأم‹ىرخألاةيمالسإلاسرادملاوأ

قلعتياميفاأةيضابإلادنعةمامإلاموهفمنعثدحتمثنمو«')شيفطأ

ةكرحلاسيسأتيفهرودنعةحلىطعأدقف«ديزنبرباجمامإلاب

وهفءاهمعدييخيراتدنسنودةقيقدلاريغماكحألاضعبانايحأيطعيناكو

يلاوفسوينبجاجحلاعمديزنبرباجمامإلاةقالعيفلوقيًلثم

فسوينبجاجحلاقارعلايلاوعم٩”ةيوخأتالاصتاماقأدقف":قارعلا

.”"ةليوطةدملدابتملادولاوةقثلاةياغيفجاجحلاورياجنيبةقالعلاتمادو

ةداجلابتكلانموهوءطيّعحماشهروتكدلل(ةنتفلا)باتك٠
ىحودمحملوسرلاةلودبةيادب«ركبملامالسإلاخيراتنعتثدحتيلا

امو«نايفسيِبأنبةيواعمويلعمامإلانيبعازتلاوماسقنالاعوقو
التاموهتاسبالموميكحتلااهلبقنموناورهنلاةعقوكثادحأنمكلذمعبت

قيخراتةيجهنمبطيعجروتكدلاثحبزيمتوءةيسايس-ةينيدتاقاقشنانمكلذ

ةعقوونيفصةكرعبقلعتياميفاصوصخهنماندفتسادقوةمراص

ذخآملانمنأالإ؛ثادحألاةروريصيفةقيمعهؤارآتءاجثيح«ناورهنلا

نعلوقيًالثمفرربمنودانايحأةقلطملاماكحألاضعبهقالطإىلع

فسوينبدمحمخيشلاءارآلالخنمةيضابإلادنعيسايسلاركفلا)نالهجديسلاةحورطأتناک)

رئازخلانم(م١۹٠نيرشعلانرقلا/يرجحلارشععبارلانرقلاءاملعنموهوشيفطأ

لدصعلارصتخمحرش؛ليلعلاءافشولينلاحرش:هتافلؤمرهشأنمو(بطقلاب)بقليناك-بازيميداو
.۳٠٠ص«ركفلا؛نالهج:رظنا.برغملايفهنمرثكأقرشملاةيضابإدنعرهتشادقو«بيترتلاو«فاصنإلاو

.ثلاثلالصفلايللوقلا.اذحلانتشقانم:رظنا

.۳۳ص؛ركفلا؛نالهج©



2
يفهدامتعازوجياليذلا":(ةاقتنملارهاوحلا)هباتكويداربلاخرؤلل

مکاه":هیفلوقيرخآاقلطمامکحيطعيكلذك‹”"ناورهنلابقلعتياملك

ديىلعاولتقدقنامثعةلتق«قدصيداكيالرومألاروطتلالخنمنآلا

ةيسنتلابوهناورهتلالهأمهنامثعةلتقنأرابتعابيأيلع

ارظنةيمهأاذطّيعجباتكنكيمل-(هرودوديزنبرباحمامإلا)-انعوضوم

.هلصرعتيغهال

:اهنمفاهيلعاندمتعايتلاتالاقملامهأامأ

Aبةموسوملا«يمانلاةفيلخورمعروتكدلاةلاقم Description of

-:.New Ibadi Manus cripts, North Africaتاطوطحخملفصو

تاساردلاةلحجبيفاهرشندقو-ايقيرفألامشبةفشتكمةديدجةيضابإ

لامشبةيضابإلانطاوميفهتلوجاهتمدقميففصوو‹١٠۹۷٠ةنسةيماسلا

-بازيميداوو«سنوت-ةبرجةريزجو«ايبيل-ةسوفنلبج)يبرعلابرغللا

.۰۲۳صةنتفلاماشهطيعح09

.۲۳۲ص«قباسلامجرا©

نملبء4نافعنبنامثعةفيلخلالتقوراصحيفاوكراشناورهنلالهأنأباقلطمميلستلانكميال

يباحصلا:ءالؤهنموكلذدعبهلتقونامثعراصحيفاومهاسدقمهئانبأوةباحصلانمةعومحبنأتباثلا

دبعيباحصلاوءهولتقمثنامثعاورصاحواومدقنيذلارصملهأسيئرناكوفطءاقرونبليدبنبورمع

يراصنألامزحنبورمعيباحصلاو«نامثعاورصاحنيذلانييرصملاةداقدحأوَيولبلاسيدعنبنمحرلا

نسبرامعوضايعنبراينيباحصلاوهللاديبعنبةحلطيباحصلاو«رتشألانبكلاموركبيبأنبدمحموش
ء۳حةباصإلارجحنباص۲حخيراتدمحم«يربطلا:رظنافطةريرهوبأوفطرساي

مدقهنأتبثيذلايدعسلاريهزنبصوقرحءانثتساب٣صص٤ح۳۳٥-٤۷٤صص

ء۲خيرات؛يريبطلا:رظنا.هلتقيلكراشبملهنكلونامثعراصحيفةكراشمللةرصبلالهأسأرىلع

.۲١۱٦ص



@,
اهدهاشوأكانهاهيلعرثعيلاتاطوطخملاركذبادبكلذدعبو«(رئازجلا

:اهمهأناكو

دقو‹لئاسرلاكلتفصوبماقثيحءديزنبرباجمامإلالئاسر

اموءةطوطحخملاهذهىلعفرعتلايفهذههتلاقمنمانتحورطأيفاندفتسا

يف”ةطوطخملاهذهنميمانلادافتسادقلو‹”اهخسنىلعوءامبطيحب

هذهللحيمهنكلديزنبرباجمامإلابفيرعتللاهصصخيلاتاحفصلا

الماكوايفاوًاليلحتلئاسرلا

یلععلطاو؛بازیميداوبنجسييبرمعنبحلاصخيشلاةبتكمرازهنإيريبعحلاتاحرف.دلوقي9
‹؛يراضحلا:رظناخسنلاكلتىلعهمالكءانثأيمانلاةلاقميفاهيلإراشملاةخسنلاىلعرعيملوةبتكملاسرهف

.۲ص
ءةبرحةريزجبناشحلايةينورابلاةلئاعلاةبتكميفةدوحوملاةخسنلايهءيمانلااهيلعدمتعايلاةطوطخملا
.(هذهيحورطأيلاضيأانأاهيلعتدمتعايلايهو)

.٣۳صعجرملا«يريبعجلا:نراق



لوألالصتلا

يدزألاديزنبرباجمامإلا
٤ابهنقالعو ةمكحمل





:ميكحتلاونيفص

نيفصةكرعمِءانْنأحامرلاةنّسأىلعفحاصملاماشلالهأعفردعب

ةتاقمدنعهادصرمألااذهىقال«قارعلالهأنيبومهنيبميكحتلابنيبلاطم

ىفببسلانأودييو«”لاتقلافقوعمهبلغأناكيذلا«يقارعلاشيجلا

سابعنبهللادبعهنعربعاموهو«برخحلانممهللمىلإدوعيهذهمهتبغر

لهأهعزجيلاعزحهنماوعزجوفيسلااًولمقارعلالهأنإ":هلوقب
نأالإاديفالدوليعامسإدومحمروتكدلاهيلإبهذاماذهو‹"”"ماشلا

الةقُثتتاياورلارثكأنإ":لوقيويأرلااذهفلاخيطّيعجماشهروتكدلا

فقوةركفلةديدشةضراعمعضويفبلاطيبأنبالعمامإلارهظت

نودكلذو«"هشيجيأرلرطاخةبيطنعاديؤموالاسمهرهظتلبكراعملا

داكتةيخيراتلارداصملانأعمءاذههيأريفاهيلعدمتعايلارداصمللركذ

نعايضارنکيملولاتقلافاقيإلًاضراعمناكهيلعمامإلانأىلععمحت

نبكلاممهسأرىلعءهشيجنمةعومجباذههيأرهكراشدقو"كلذ

.۳۳۷ص٦ح«؛باسنأدمحأ«يرذالبلا)

.۳۳۷ص۲حسقتردصملا©

G.Della)2(.°\ص«اياضقدورمحم‹ليعامإ0 vida,” E.I

.۹٠۲ص؛ةنتفلاماشهطح

‹خيراتلادمحأ‹يوقعيلا.۲۳۷ص٠ح؛قباسلاردصملا؛يرذالبلا.۲۷صيلع؛يدوعسلا:رظنا

.۱۹۳ص؛۳ح؛لماكلا؛نيدلازعريئألانبا.۱۸۸ص۲ح



لهأوةيواعمنُأوقحاىلعالعمامإلانأمهداقتعال‹ماشلالهُعمبرحلا

.ماتقبجوةاغبماشلا

يماشلاشيلاةداقنيبميكحتلاةغيصىلعقافتالامتنأدعب

لبوقهنكلويقارعلاشيخاىلعسيقنبثعشألاابفاط«يقارعلاو
:اهنمنايتفلاقةزنعةليبقبهرورمدنعفهفارطأضعبنمةديدشةضراعمب

ماقوهللالإمكحال:مهنملحجرهيلعدرفميتيبيرموههللإمكحال

بساريبىلعرممثفّالإمحال:یدانويميمتلاةيدأنبةورع

قف

:اولل

نمناكتضرعيلاهتغيصبميكحتلاضفرنأودبيوهللالإمكحال

ضعبمهمتنانيذلاطقفلامشلابرعلئابقنمنكيملو«ةفلتخملئابق

نوداقنيالوءةراضحلايفقيرعضامباحصأاوسيلمُهأبو«ةوادبلابنيثحابلا

.ةماعزللشیرقراکتحارسکيفتناکمهتبغرناومكحيأىلإ

تضفعضدقةيبرعلالئابقلامظعمنأىلإارظنريغيأرلااذهف

ناويدلااهيفاهطارخناوشويحلانئادمىلإاهاحتراذنمةيدابلاباهتطبار

ميعزسيقنبفنحألافكطيلعمامإلابناجىلإلتاقدقناكةيلامشلا

تمدختسادقل(*).۲۷ص٢ح«؛قباسلاردصلا«يدوعسملا.4۸ص۳حخيرات«يربطلا:رظنا

يهف؛نايفسيبانبةيواعمشيحوبلاطيبُأنبيلعمامإلاشيحلوحتاحلطصمةدعةيخيراتلارداصملا

؛خځيرات؛طايخنبا:رظنا.ةيواعمباحصأويلعباحصأ:ىرخأةراتوماشلالهأوقارعلالهأ:لوقتةرات

ردصللايدوعسللا.٤۸صخيرات؛يربطلا.۳۲۳صء۲ح؛قباسلاردصملا؛يرذالبلا.١٠ص

.٣ص؛قباسلا

.۲٠٠ص؛نيفص؛رصن؛يرقنلا©
.٤٥ص؛ءةيضابإلا؛ضوع؛تافيلخ.۷۹ص؛ةيبزحلا«هيبن؛لقاع©

٢۳-٤٤صص؛جراونخلا«سويلوي«نزواهلف©



نبةورعفقيهنمضيقنلاىلعوفطيلعشيحجةداقرابكنمناكميت
لئابقبقلعتيهنأودبيالرمألافميكحتللنيضفارلاسأرىلعيميمتلاةّيدأ

ليلدبتحبيركفوأيسايسفقوعبقلعتيامردقب«بونحلالئابقولامشلا

بلاطيأنبيلعمامإلانيبميكحتلاةقيثوىلعقافتالامتنأدعب
يلعمامإلاةدايقبةفوكلاىلإقارعلالهأعجر«نايفسيبأنبةيواعمو#

وأافلأرشعيلاغلبهشيجنممسقهنعلصفناليلقبةفوكلاهلوصولبقو

العمامإلااعداممعمةفوكلااولخديملواولزنفأنيرشع

ىلإهعمعوجرلاىلعاوقفاوودبيو؛مهترواحوءارورحىلإمودقلل
هنأالإنعلودعلابمهدعودقلعمامإلانأرهاظلاو

ام‹”دلصلارمتؤميفةكراشملليرعشألاىسومابألسرأفمهنظبيخ

‹نينتىۇؤلاةرامإبهنوعيابيويبسارلابهونبهللادبعراديفنوعمتجيمهلعج

ىلهأنممهيأرىرينمىلإاولسرأكلذكءةفوكلانمجورخلاىلعنوقفتيو

زهجتي#ؤيلعمامإلاناكنيحلاكلذييو‹”ناورهنلادنعاودعاوتوةرصبلا

دعبويفنكتميلاميكحتلاةجيتنترهظامدعبماشلالهألاتقل

ئملاتقلناورهنلاىلإةأجفهريسمريغهنأالإماشلالهأىلإراسهتدعمامتإ

نعلفوننبةورفلصفناءانثألااذهيقو«ناشيجلاىقتلااذإىحاهيف

.۱-١١۱۱۷صص۳ح‹خیرات‹يربطلا09

.۲۸۳ص«نادلبلا«توقاي؛يومحلا:رظناءةيرورحلااهيلإتبسنةفوكلارهاظبةيرقيه:ءارورح©

٢٣٤۳ص۲ح‹؛باسنأ؛يرذالبلا۱۳۲ص«خیراتطایخنبا.۱۰۸ص‹۳حردصلملا؛يربطلا9

.۱۰۸ص؛۳ح؛هسفنردصلملا)۹(

.٤٤۳ص٦ح«قباسلاردصملا؛يرذالبلا

.٣٣٢٤۳ص‹۲ح؛هسفنردصللا0

.١۱۱ص۳ح‹قباسلاردصلا‹يربطلا)9



ك
نلكهنألهلاجرنمةئامسمحيفةركسدلاىلإملزتعاوناورهنلالهأفوفص

.يلعمامالالاتقيفاددرتم

يربطلادروي؛مهرثكألتقوناورهنلالهأاهيفمزهناوةكرعملاتعقوو

اولتقلوقلااذهيعيالنكلو«""اوتامفاوتومملليقامنأكف":كلذيف

يفالعمامإلانأركذييربطلانألمهمظعملتقنعةيانكوهلبًاعيمج

مهقاحلإبرمأفلحجرةئامعبرأاوناكفمهنمقمرهبنمبلطةكرعملاةياُم

يلعمامإلامهنعافعواوئربمههأ«كلذدعبركذيمث...مهتاوادمومهرئاشعب
ةكرعميفاوهتنادقةمكحملانأبلئاقلايأرلالوبقنكيالكلذلو©ج

ةكرعميفكراشيملنموميكحتلالوبقضفرنميكانهنإمثناورهت

رادقو«ناورهنلالهألزتعايذلالفوننبةورفمهسأرىلعو«ناورهنلا

كلذلبقو«”نايفسيبأنبةيواعمىلعةليخنلابلحيلعمامإلاتومدعب
يفكراشدقناكويلعمامإلانع‹”يحانلادشارنبتيّرخلالصفنا

قرافوميكحتلاضفرفناورهنلالهأيأرقنتعاهناالإ؛نيفصولمحجلاكراعم

؛ناسبحنبا:رظنا(ص)هللالوسرعمةبحصهلنإلاقيلفوننبةورف.١١٠ص‹۳ح«خيرات«يربطلا)
١۰صص‹۳ح«باعيتسالا«فسويبلادبعنبا.٠١۳۳ص؛تاقثلادمحم

.۱۲۲ص‹۳ح«قباسلاردصلا«يربطلا©

؛ةسرصخعم(ضر)يلعمامإلاىلعابيرغسيلحماستلااذه.۱۷۳ص٣حردصلا«يريطلا7
ناکامدنعهنعهوعنممهنامغرمهنمهيلعىلوتسانأدعبءاملانمبرشلابماشلالهألحمسنيفصةكرعميفف

؛قباسلاردصلملا؛يرذالبلا:رظنا.هشيجنماءزجاوناكنيذلامهوناورهنلالهأبفيكفمهيديأيل
٤ص

.۱۸۳ص١حةيضابإلا؛يلعرمعم١

.١٦۱۱ص؛۳حلماكلا‹دمحمتريلا

(ضر)يلعمامإلاعمدهشهموقسيئرناک(ص)لوسرةباحصنم(ضر)يجانلادشارنبتيّرخلا
هدمحأنجحنبا:رظنا.مهبعقوأفًالقعميلعمامإلاهيلالسرأمثميكحتلاعقوامهقرافمث«هبورح
ص٦ح؛باسنأ؛يرذالبلا.۲٠۳ص۲حةباصإلا



هيفتناكيذلاتقولافوكلذكو«”ةيحانبنمةئامنالثيفالعمامإلا

اوجرخيملنيذلاةمكحلانمفالآةئالثءاهزةفوكلابناكناورهنلاةكرعم

(۲) ِ

الدب-ةأجفمهيلإهفاطعناوناورهتلالهألمامإلاةلتاقمببسنأودبيو

ببسسنأىلععمجتداكترداصملافامامتحضاوريغ-ماشلالهأةلتاقمنم

يذلايكدفنبرعسمديىلع«هع""بابخنبهللادبعلتقموهريغتلااذه
ايلعمامإلالعجامءناورهنلاىلإةرصبلانممدقنيحسانلاضرعتسا

مأالإ«بابخنبهللادبعةلتقميلستبمهايإابلاطممهيلإهشيجبهجوتي
رداصمكانهنأالإ.نيفرطلانيبلاتقلابشنفهتلتقانلکمحلهيلعاودر

وأقیمليکدفنبرعسمنأاهاوحفوكلذفالخبتاياوردروتةقوثوم

لوقيثيحةكرعملالبقهودرطمحنإلب«ناورهنلالهأفوفصيفلتاقي

هللادبعلتقهركناورهنلالهأميعزيبمارلابهونبهللادبعنأ":يرعشألا
اهدکۇيةياورلاهذهو«هدرطاذهلف"يكدفنبرعسمديىلعبابخنبا

يكدفنبرعسماودرطناورهنلالهأنأ":يخامشلالوقيذإيضابإردصم

.۱۳۷ص۳حخيرات«يربطلا

.۳١١٠٠ح‹لماكلاتريلا٢ح«باسنأ«يرذالبلا:رظنا

نااهارحفدعسنياتاقبطيفةياورىلعادمتعمبابخنبهّللادبعةثداحيلطّيعحماشه.دككشي(*)

نكعياللاؤسلااذهنأبطّيعج.دلوقيو؛نيئالٹوعبسةنس:لاقفهيبأةافوةنسنعلئسبابخنبهللادبع

ةنسدعبًاليوطشاعبايخنبهللادبعنأيعياذهوه۰٠۷وأه٠لبقالوه۸۳ةنسهحرط

.٠۰۲۳ص؛ةنتفلا؛طّيعج:رظنا.ھ۷

ص؛قباسلاردصملا«يرذالبلا.١١۱ص؛۳ح؛خیرات«يربطلا.۱۱۷صخيرات؛طايخنيا:رظنا0

٠ص‹١ح؛ريسلا؛ءيخامشلاء۳لماكلاىئألانبا

.١١٠ص٣حقباسلاردصملا؛يريطلا

.٤٤ص‹تالاقم؛يرعشألا©



نأ":يرذالبلالوقرسفياذهو"بابخنبهللادبعلتقهنأاوملعامدنع

لبقيراصنألابويأوبأاهبصنيلانامألاةيارىلإابدقيكدفنبرعسم

:لوقتةياوريلصوملاىلعيوبأدرويكلذكو‹"ناورهنلاةكرعمبوشن

(نوبهري)نودهياولعجفةقرفمهنمتقرتفاف«ناورهنلااوغلبيحاوراسف"

نأيعياذهو"يلعانقرافاذهىلعاممكليو:مهماحصألاقاليلسانلا

لتقةثداح-ةفلتخملارداصملاهتدروأيذلاناورهنلاةكرعمبوشنببس

هتعامجويکدفنبرعسمجورخدعبارربموًامئاقدعيم-بابخنبهللادبع

يبأةيارىلإاحبدقهنأمأهودرطدقاوناكءاوسناورهنلالهأفوفصنم

باسبخنبهللادبعلتقمةثداحنأانلاذهيعينيلاحلايفف«يراصنألابويأ

.ناورهنلالهادييلعمامإلالتاقهلجأنميذلاببسلانكتم

هنأودبيف؛ةكرعملاهذهبوشنيفدينايفسيبُأنبةيواعملنوكياميرف

ماماإلافصيفنيدوجوملاةداقلاضعبقيرطنعرودلااذهبعلعاطتسا

وههنأبليعامسإدومحروتكدلاهنعلوقييذلاسيقنبيلع
ىلعايلاوناكسيقنبثعشألاف«ناورهنلالهأنيبويلعنيبعقوأيذلا
بتاكوبضغفهتبساحمبرمأوهلزعيلعمامإلامدقاملفناجيبرذأ

نيفصدعبالعتبراحدقل:لوقيةيواعمناك":يرذالبلالوقيوةيواعم

٩"ءانعالوشیجريعب

‹١حصسسلا‹؛يحخامشلا١

۲ح؛باسنأ؛يرذالبلا"

١حتتسمكمحأ؛يلصوملا©

.٥٥صءایاضقليعامسإ©

.٠٠۲صخيرات؛يبوقعيلا.٠۲۹صءقباسلاردصملا«يرذالبلا)9

.۳۸۳ص۲ح‹قباسلاردصملا؛يرذالبلا



نلجيبرذأنعهلزعدعبثعشألانأبلوقننأانلغوستتاياورلاهذهف
تناكءاوسنايفسيبأنبةيواعملاصليلعمامإلاةهبجتيتفتدارأ

شسيحةدحوىلعءاضقلاهمهيناكيذلاءةيواعمنمزاعيإبوأهنمةردابللا

مامإلانيبلاتقلابوشنبلإاذهققحتينلو«هتوقكامنِإويلعمامإلا

اذهبوهو«تقولاسفنيفةيواعمءادعأمهنيذلاناورهنلالهأوةفيلع

ةنتفلاعاقيإبتطيلعمامإلاشيجفاعضإ:لوألا:نيفدهققحيس

نيذلامهتمومعءانبأومهناوخألمهلاتقىلعانزحامير«ناورهنلالهأنيبوهني

اعرنيذلاناورهنلالهأىلعءاضقلا:ينياثلاوةفوكلانممهنعاولصفنا

.ديعبلاروظنملايفةيواعمةطلسلادیدتنولکشیساوناک

هضّرحونيلعمامإلایدلهدوفنسیفنبثعشألامدختساندإ

ودييولهأىلإهجوتلانمالدبمحلاتقو«ناورهنلالهألهجوتلاىلع
ايلعغلبو":ةيلاتلاةياورلادروييربطلاف؛هدحورودلااذىمعيغثعضألانأ

مهتماتغرفاذإفمهيانأدبفةيرورحلاهذهىلإانبراسول:نولوقيسانلانأ

مهرکذاوعدف:يلعمامإلامللاقف(...)نيلحلاىلإكلذانهجونمانهجو

هللادابعاوذختيوءاكولمنیرابجاونوکیامیکمکنولتاقیموقىلإاوريسو
الیت
.الوخ

نأبيدانتتناكطيلعمامإلاشيجنمةعامجكانهنأنيبياذهو

ىلبقيربطلااهدرسيةياورلاهذهوماشلالهألبقناورهنلالهألاتقلهجوتي

.۲۳۳صطّيعح

ص‹ءاياضف‹ليعامسإ)1

.۸٦۳صحح‹؛باسنأ؛يرذالبلا.۱۹١صححخیرات‹يربطلا0

.۱۱۸صعح‹قباسلاردصللا؛يبطلا٠



C2
لهأىلعءاضقلاهمهينمكانهنأعيامم«بابخنبهللادبعلتقةثداح

يلعمامإلاشيجنمءامعزبةددعتمتالاصتاهلةيواعمنأودبيو«ناورهنلا

يلعمامإلافقومنمرهاظلاومهتلسارمىلعلمعةفوكلايف

دعبهنأركذييربطلافمهلتقيفابغارنکیمهنأناورهنلاةكرعمداعب

:كلذهةغلبنيحيلعمامإلالاقفمهالتقسانلانملاجرنفدةكرعللا

ةسياورلاهذهقفاوتو.”"سانلالعترافمثهاذإاولعترا"

؛ناورهتلالهألتقىلعمدنلعمامإلانإ":لوقتيلاةيضابإلارداصلملا

:لاقمشاليوطیکبفءانءاهقفوانرايخانلتقءانعنصامسئب:لوقيذحأو

..)۳
01يسمنتیفشو‹؛يفناتعدج

ةراسختناكناورهنلاةعقومنأبلوقلاانلغوسيكلذءوضىلعو

مىشاتقرارقذاختاىلإثادحألاهترجاعبربلاطيبأنبىلعمامإلل

نکیمهنإفكلذقوفوميكحتلابهلوبقاهنم«ىرخأتارارقيفلعفاملثم
حبارلاناكدقفهؤوافلحوهرابصتأمهومشاتقيعدتسييوقرربمكانه

:لوقيناكيذلانايفسيبأنبةيواعموهناورهنلاةكرعمنملوألا

بأنبيلعمامإلااهيفرساخلاناكو«”"ءانعالوشيحجريغبالعتلتاق"

ترجحثيح؛ليلقلاالإهعمقبيملوشيجهنعقرفتيذلابلاط

مامإلاشيجللستدقفكيريامكامروأةيواعمدعباميفثادحألا

۔۳۸۳ص»تباسنيرذالبلا0

.۱۲۳ص۳حخيرات؛يريلطلا
۳َ٠:a:د.

لامام1عبسمةيضابإلاهجوتنايعيبلطلاصناکكلذك.۲٢۲هححتس‹ٍناهلتلا

.(ضر)بلاطيآنبيلعمامإلا

.۲۳۲سقنتفلاليج

ص۳ح‹قباسلاراما‹يرذالبلا0



2
نملقأوأةئامنالثىوسهعمقبيملوءايلاخهكرتوهرکسعمنميلع

مزاليذلامسالاناكدقو.ةفوكلالخدكلذمامإلاىأراملفةلتاقملا

تافيلخضوعنأالإةيرورحلاوهةرتفلاكلتيفناورهنلالهأ

حلطصلااذهقالطإبعصلانمهنأودبيومسامهيلعقلطي

يفهلروهظحضوأناكةدعقلاحلطصمنألقركبملاةرتفلاكلتيفمهيلع

نيللعفلا-امقداقةدوعدعبةمكحملاماسقناةرتفلالخه٦ةنس

:تاففعبرأىلإمهقارتفاوريبزلانبهللادبعدنعنم-ايركسعوايسايس

ىلإقرزألانبعفانبتكثيحكةيضابإلاوةيرفصلاوتادحجنلاوءةقرازألا

نيدعاقاونوكيالأبةيومألاةلودلاىلعهعماوجرخيملنيذلانمةرصبلابنم

نمنودعاقلايوتسيال":ةعيركلاةيآلابادهشتسمللالیبسيقداهانع

ةيمستتءاجانهنمو"للاليبسيفنودهاحملاوررضلايلوأريغنينمؤملا

نبعفانعماوجرخيملوقرسصبلايياودعقنيذلاةمكحلافارلطألةدعقلا

ةدعقلاءالؤهاأ":رماعنبةداحبىلإهتلاسريفعفانبتكاقف«قرزألا

"ترکنمکاوسيلف

3
تيرذالبلا٢۲۹یف۳حتيرات.يرلطلا»۸ح٣r:رلظنا

VI

لماحلاتربل.۹۲یمحح‹قباسلاراسماهيرلعلاص٦حىقباسلاراماهيرذالبلا

۔۹١س۳۶ح

.٥٦صةيضابإلا؛تافيلخ

تاثلتتمحاينيجردالا۔۷٤اسف۳حلماحلانبا.۹۹صخيرات٠يربلطلا:رلظنا)1(

.٥۱۵سرهاورحلامساقلاوبآ؛يدارلا.٤۲۱ص٢ح

٤١0.۱۲ى۳حلاخلافرما:رظناةيالايابتلاةروسمتركلانارقلا

٤١۱۲ق۳عراسمافربما.1۳۹فقباسلاردصملا؛يريطلا(1)



اهيفرولبتيلاةبقحلاتناكةينمزلاةبقحلاكلتنأىلعكلذلديارو

نأتافيلخىأردقوءىضمتقويأنمرثكأيقيقحلاهانعمبحلطصللا

ةرتفدعباومسقنامثةدعقلاةعامجاعمنولكشياوناكةيرفصلاوةيضابإلا

سيئرلاناكناطحنبنارمعنأو«(م1۹ماعدعباهددحيةقحال

نجسدعبهنأالإ؛يميمتلاةيدأنبسادرملالبيبُأدعبقدعقلاةعامح

نمةرتفدعبهقلطأيذلا)فسوينبجاجحلاديىلعناطحنبنارمع

ناظطحنبنارمعفقوملوحةدعقلاةعامجنيبداحشاقنلاراد«(تقولا

ةبقرقرتساوءاهقلطماديلغ«تاهيه":لاقوجاجحلاةبرامضفريذلا

۲*ادبأهتبراحالهللاوءاهقتعم

نارمعءاتسافءةيرفصوءةيضابإىلإةدعقلاماسقناناكاذهرْثأىلعو

تامويفرقتساوءةرصبلاكرتررقوءةجيتنلاهذهنمناطحنبا

:ىلوألاةهجلانمفهوجوةدعنمهلوبقنكياليأرلااذهنكلو"اهيف

ةتقرازألامبرأىلإتمسقناةمكحملاةعامجنأركذترداصملانإف

هنإفىرخأةهجنمو۷(م۸۳٦/ه4٦)ةنسةيضابإلاةيرفصلاتادحجنلا

امككحاوصخشهسأريةمكحمللكسامتمميظنتدوجوبمزحلانكيال

:يرطقهللافهعافعمثجاجاهبكسمامدنعقءاجفلانبيرطقباحصأدحأاحلاقةلوقملاهذه)*(

:لاقمثءاهقتعمةبقرقرتساواهقلطماديلغتاهيه:لاقفجاجحلالاتقدواع

هنالوماهنأبرعتديبهناطلسلجاححلالتاقأأ

هتالهجهناسحإىلعتفعيذلاوةءاندلاوخألنذإنإ

ناسحإ.دقلعدقو.٦٦ص٤ح؛يلع؛رکاسعنبا.٦-٢٥٠۲۰صصرابخأدمحم؛يلوصلا:رظنا

تارمعحوروقفتتتايبألاهذهىرأتسلو":هلوقبطخناطحنبنارمعلتايبألاهذهةبيسنىلعسابع

.۱۸۷صح؛جراوخلارعشناويد:رظنا“ةماعهکولسو

ص؛ةيضابإلا؛تافيلخ)

ص۲ح؛فشكلا؛ٍناهلقلاحجلماكلاءدريملاخيرات؛يربطلا



ناطحنبنارمعنأبلوقتيلاةياورلابرثأتهنأودبييذلاتافيلخىأر
افغنأمغر‹”ةيضابإلارداصملاىلإاهبسنيلاوءةرصبلايفدعقلاسيئرناك

ناك:دربملالاق":لاقثيحتربملانعاهاوريذلاييجردلادنعتدرو

دنعةياورلاصننأالإمهبيطخودّعَقلاسأرناطحنبنارمع

مهييطخوةيرفصلانمدعقلاسأرناكينابيشلاناطحنبنارمع":وهدربمل
(۳)

لئابقلانيبًالقنتمهنمبرهففبلطهنأركذتاهنإلب؛ناطحنبنارمع

یتاقحبرهف«؛نامُعلهاىلإبتكفهبجاجحلاملعف«؛نامُغيفرقتسا

رداصللانإف:ىرحخأةهجنمو"تاميحمهيفلزيملفنماموق

ركذتالامنألإةيرفصلانمةدّعقلاميعزناطحنبنارمعدعتةفلتخللا

ةرتفبماعدعباهمعزتهنأودبيو؛كلتهتسائرلةددحمةنس

.'ةفلتخملااهوؤشيفاهيتفمواهبيطخواهنعحفانملااهرعاشنارمع

.۷۲ص؛ةيضابإلا«؛تافيلخ0

كلذلءتربملانعهلقنيفةيرفصلاةملكاوهسطقسأيجناودي.۲۲۷ص؛تاقبطيحجردلا)۲و

.تافیلخ.ديأرلطخناک

.۱۰۸۲-۱۰۸۳صص۳ح؛لماكلا:رظنا0

.۸۸٠٠ص۳ح؛قباسلاردصلافربما.١۳۳صكح؛جرفلاوبأ؛ناهفصألا:رظتا)ر

ءقرفلارهاقلادبعءيدادقبلا.٤۳صء؛تالاقم؛يرعشألا.۷٤ص١ح؛نايبلا؛ورمعظحاجلا

.۷۲ص

.۳۳ص۸ح؛قباسلاردصلا؛ناهفصألاقباسلاردصملاظحاحجلا9



:يميمتلاةّيدأنبسادرملالبييأبهتقالعويدزألاديزنبرياجمامالا

ةقالعاهيفتأدبيلا«ةرتفلاديدحتىلعنوثدحلانوثحابلاقفتيتي

بهونبهللادبعنمزلإاهعجرينممهنمفءةمكعملابديزنبرباجمامإلا
۳ق

9قارسصللدايزنيلاديةيالوناييفاهرصحنممهنمو٠يبسارلا

اذهىلإمضنادقديزنبرياجمامإلانأاوربتعاكلذلوةمكحلاماسقنا

دوورهظتيلاءةيضابإلارداصملاضعبىلإاودنتسامههأرهاظلاوميظنتلا

نمريبكردقىلعتناكنينثالانيبتطبريلاةقادصلانأعقاولاو‹يميمتلا

رياحجمامالادنعنمجرخقيدأنبسادرملالبوبناکدف:ةناتملاوقمعلا

دقل":ديزنبرباجمامإلاهللوقيفرجفلالبقهيتأيفءةمتعلادعبديزنبا

توشيسفتتهالطدقللو:لالبوبأهللوقيف"كسفنىلعتققش

نبلالبوبأرواشينأبرغتسملانمسيلكلذلفىحكئاقلىلإ

١۹٤صرباحملاص؛يقارصلا

.١٩صفيضابإلا«تافيلخ

دهشهتدجوأ؛همأيهوةيدأنبسادرمهللاقيو(لالبوبآ)يميمتلايلظنحلارماعنبريدحنبسادرمر

دنعةرصبلاىلإًاجلف؛توملانمانو؛ناورهنلادهشوميكحتلاركنأو(ضر)يلعمامإلاعمنيفصةكرعم
دايزنبملظىأرالومثءةفركلايفدايزنبهللاديبعهنجس«يميمتلاسيقنبفنحألاةليبقميعز

الهنأوءادحأعورملالوضرألايفدسفيلجرخيمهنأبسانللانلعم‹هباحصأنمنيعبرأوأفبره

دابعةدايقبرخآاشيهيلإهجومث«لالبوبهمزهف۽ءاشيحدايزنبهللاديبعهيلإهجوف؛هلتاقنمالإلتاقي

امیجمهلتقفءاهنماوهتنيىحنونمآمهنأبمهدعوامدعبمهقالصيلهباحصأولالبيبأبردغيذلانزاملا

؛ناهلقلا٤٢٥صص۳حخيرات؛يربطلاصص۳ح؛لماكلاءدرمملا:رظنا

١حسلا؛يخامشلا٠ح؛فشكلا

.د۲۳۷ةقروعماحلا«ناحرس«يوكزألار



2
دايزنبهللادیبعمکحتعنمهبورهيف؛كیزنبرباحجمامإلاهميدصةيدأ

MC / ه0(

اهأبةقالعلاكلتفصونكميال«نينثالانيبةميمحلاةلصلاهذهمغرو

ءةيضابإلارداصملاهيلإبهذتامكنيبتطبرةيسيظنتةقالعتناك

ةمئأنمهريغوةيدأنبسادرملالبابأنأانغلب":يشيقرلالوقيثيح
درويكلذكو'""ديزنيرباجمهمامإرمأبالإنوجرفياونوكيملنيملسللا
لاعفأببسيةرصبلانمجورخلادارأاللالبابأنأ":اهاوحفةياوريوكزاألا

ةمئأناك...هرواشيديزنبرباجمامإلاىلإبتكدايزنبهللاديبع

اويشكاهيلإنوكرلانكيالتاياورلاهذهف"هيربالإنوحرفيالنيملسللا
:بابسأةدعل

يشيقرلادنعدرويذلا"نوجرخي"ظفلنإ:ىلوألاةهجلانمف

ةمكحمللميظنتدوجوبمزحجلاديفيالوامامتاحضاوسيل«يوكزألاو

هقيدصراشتسالالبابأنأوهنيتياورلانيتاهنممهفييذلانإفكلذلو

ەدكۇتاموھودايزنبهّللادیبعمکحنم'هبورهيفدیزنمرباجمامإلا

داراامدنعسادرملالبوبااهيفلوقيو«يوكزألااهدرويىرحخأةياور

ميقأفةكملإضامونامعىلإجراخورحبلاعطاقينأوالأ":بورمحلا

اهدعبو؛نامغعىلإباهذلا:يعيوأديفيانه"جراخ"ظفلف"اهب

.ب۲۳۷ةقرو؛عماحلا«يوكزألا(١ر

.۳۸ةقرو؛حابصمدمحأ(١)

۲۳۷ةقرو‹قباسلاردصملا؛يوكزألا

نايدأويدببرهانأدیرا":لالبوبالوقیثیحييجردلادنعسادرملالبيبأبورهةثداح:رظنا(4)

.۲۱۸ص۲٤جةروجلاءالؤهماكحأنميباحصأ

.ب۲۳۸ةقرو«قباسلاردصملا؛يوكزألا()



نأنيقيدصلانيبتطبريلاةقادصلامكحبوكلذبناكفءةكميفرارقتسالا

":ةياورلانمرخآلارطشلانأودييورمألاهذهيفهيأرذحأ

و

ةمئأناك

الإنوجرخيال"وأ"ديزنبرباجمهمامإرمأبالإنوجرخيالنيملسللا

يشيقرلا)نيردصملانيذهنأةصاخومهسفنأنيخرؤلملامةغلابمهيف

.ثادحألاهذهنعاريثكنارخأتم(يوكزألاو

مامإلاهسأريةمكحمللمئاقميظنتكانهناكولهنإف:ىرحخأةهجنمو

اذهميعزةراشتسانودجرخينأقرزألانبعفانلناكا«ديزنبرباج

انلنيبتملثيح«...ةمكحملافارطأيقابعمزاجحلانمعجرامدنعميظنتلا

نمجورخلاررقمث«قرزألانبعفان-ةمكحملايأ-مهبطخلبءةظحللا

.)ايركسعةيومألاةلودلاةبراحعوءةرصبلا

عمهنأالولهبقحلينأدارأهنأيداربلادرويف«ضابإنبهللادبعاأ

ولف"جرف؟جرحأءالؤھىلعأ":لاقف6ةرصبلالهُنمحيبستلاوناذألا

هراشتسالدیزنبرباحجمامإلاهساريةمكحمللكسامتمميظنتكانهناک

نعثدحتيلايخامشلاةياورامُأ‹ضابإنبهللادبعوءقرزألانبعفان

الهذهةياورلانأل«لمتحتالاملمحتنأنكحيالفربنقنايفسيبأدلج

.٢۳۹ص‹۳جخيرات«يربطلا

.٦٥۱٠-١٥۱صص««يداريلا9

ذخآًاريبكخيشربنقنايفسوبأناك":ليحرلانببوبحمنايفسوبأيضابإلاخرؤملانعيخامشلالقني©
اموهنمبيرقتنکو:دیزنبرباح:لاقلعفيملفنيملسملانمدحأىلعلدينأىلعطوسةئامعبرأدلجو

ةياورلايفرهظيالو.٦۸ص١4جريسلا«يخامشلا:رظنا."هللاهمصعفوهاذهلوقينأالإرظناتنك

.يحخامشلانعوةياورلاسفنىلعدمتعايذلاتافيلخمعزامكدابزنبهللاديبعلركذيأانه



معزامكدايزنبنمزيفتعقوةثداحلانأىلإريشت
نملکذخأيناكدايزنبهللاديبعنإفمعزلااذهةحصانضرتفاول

ةسايسلاهذهارظنوىلعفرطتملاوألدتعملاةمكحملايأرىري

نايفسوبأفرتعينأنموهديزنبرباجمامإلافوخردصمناكدقف

انكيهنتإفكلذلووههسأريةمكحمللميظنتدوجواذهيعيالوهيلع

نمماعلافقوملاابامهعمجيةقادصةقالعباطبترادقنيلجرلانأبلوقلا

ةقالعدوجوبمزانكيالوءيأرلاوةديقعلايفلادتعالاوءةيومألاةلودلا

ايمیظنتامیعزنکیمديزنبرباجمامإلانأبلوقلاانلغوسيكلذك

لبءدحاوميعزهلايكرحايميظنتلكشتملاهسفنةمكحملانألةمكحملل

ءاملعلانمنيريثكلامضي«اماعايركفارايتهبشيابتناك

نبایلومةمركعوءةيدأنبسادرملالبيبأو«يدزألاديزنبرباجمامإلاك
.”ناطحنبنارمعو«سابع

.ضايإنبهللادبعبهتقالعويدزألاديزنبرباجمامإلا

يدزألاديزنبرباجمامإلانيبةقالعلاةعيبطيفنوثحابلافلتحا
ةمكعحملانمةلدتعملاةعامحجلانإ":لوقيمشاهيدهمفضابإنبهللادبعو

ةهجونعربعملارظانملاوملكتملانوكيل«ضابإنبهللادبعىلإتزعوأ‹لئاوألا
امأ"دیزنبرباجديبتناكيرسلاميظنتلاهدایفناوءةيئدبملامهرظن

.١۹۱صقيضابإلا‹تافيلخ:رظنا)

.١۱۱۷-١۱۱۷صص۳ج«لماكلا«دريملا:رظنا©

۲٢۲-٢٢٤۸صص؛٦ج؛بیذقرجحنبا.۷٤ص۱ج«نايبلاظحاجلا)0

.٤٠-۳٥صص؛ةيضابإلا٤مشاه



2
مايأيضابإلابهذملاسسؤموه«ضايإنبهللادبعنألإبهذيفندنال

نبرباجنيبةقالعةْيأىلإريشينأنود«”قارعللفسوينبجاجحلاةيالو

ناكيدزألاديزنبرباجمامإلانأ:تافيلخحىريو«ضايإنبهللادبعو«ديز

نسبهللادبعناكومهركفرولبمومهيتفموءةيضابإلاهيقفو‹يحورلامامإلا

ىلإ:شوكببهذيوء"راطقألايشيفةاعدلاوةوعدلانعلوؤسملاضايإ

دضريبزلانبهللادبععمفوقولل«زاجحلاىلإهجوتلابماقضابإنبهّللادبعنأ

هلسرأيذلاوههنآىلإو«ديزنبراجماماللايمیظنتاباتهتفصب‹نييومألا

.”كانهىلإ

زاجحلانممهعوجردعبةمكحملاةداقنأوهفءانلودبييذلاامأ

مهو-مهنيبماسقنالاعقودايزنبهللاديبعةطلسرايفناو«ةرصبلامهوخدو

قرزألانبعفان:تاثفوأءارآةعبرأىلإأيرکسعوایسایسنولاَعفلاةداقلا

(دعباميفةيضابإلا)ضابإنبهللادبعو(تادجنلا)رماعنبةدحنو(ةقرازألا)
نبعفانماقماسقنالااذهرثِإىلعو.(دعباميفةيرفصلا)رافصنبهللادبعو

لكاأبرحلانالعإوءةيومألاةلودلافارطأىلإهجوتلابقرزألا
دقامُنأودبيوةرصبلايفايقبدققفرافصنبهللادبعو«ضابإنبهللادبعنم

¿لنيذلاوءةمكحملايأرنورياوناكنيذلاءاملعلاضعبنعملعلايقلتادصق

نارمعو«يدزألاديزنبرباجمامإلاك«ایسایسنیزراباونوکی

ةقالعكلذرثإىلعتماقف«يسودسلاناطحنبا

‹نامعتربور؛ندنال)0

.۸۰ص؛ءةيضابإلا«تافيلخ)1

.۲۹۲صقودن«یجی«؛شوکب

٤-٢۹٤صص۳جخيرات؛يربطلا©

صءةيضابإلا«مشاه:نعًالقن.۱۷۲صءخرؤملامع.١۱۷صءةديقعلاءدلوحرهيز:رظنا



ك
نسبرباجمامإلاو«ةهجنمرافصناوضابإنبانيبيأ-مهنيب«"ةيوق

لوألا«نيمظنمنيبزحمايقىلإتدأ-ىرخأةهجنمناطحنبنارمعوديز

فرعيذلاميظنتلاوهيناثلاوءةيضابإلابدعباميففرعيذلاميظنتلاوه

ىلعو«ديزنبرباجمامإلالوألاسأرىلعناكدقو«ةيرفصلابدعباميف

.يسودسلاناطحنبنارمعهيقفلاورعاشلايناثلاسأر

نيذلاىلإاهوبسندقةيرفصلاوءةيضابإلاةيمستاوقلطأنيذلانأودبيو

هنعاشنفقومبةنرتقمةيمستيهفءةمكحملاماسقناروهظدنعمهرودزرب

عفاتفىارآلاهذهاهنعتضحخمتيلاةجيتنلااوظحاليمالإةعبرأ

امالكناكو«ماسقنالاةظحلامهميظنترهظرماعنبةدحنو«قرزألانبا

يفضومغوأسبلعقيملكلذلوةظحللاكلتيفمئاقميظنتلاسسؤم
؛ضابإنبهللادبعامأ‹(تادجنلاو-ةقرازألا)نيتكحلانيتالامهسيسأت

امهيأرنعاربعلبماسقنالاةظحلنيميظنتالكشيملف«رافصنبهللادبعو

يفكلذدعباقرفتوهلنيفلاخملانيملسملايفقرزألانبعفانيأرصوصخب
ببسبسانلاناهذأيفايقبامهنكلوءامهركذوىفتخاو«")ةرصبلا

انالعإنيتاهامهرظنيهجونمسانلالعجو«قرزألانبعفاننمامهيفقوم
ةيضابإلا)سسۇؤموهنملوحفالخلاببسامممظنممئاقبزحنع
ضومغلانإ":ةيرفصلاسسؤمنعهثيدحدنعاديفالدلوقيثيح(ةيرفصلاو

وهمهتمئألوأنإنولوقيةيرفصلانإ:يدادغبلانعلقنيمث"هبطيحب

بهذاعفر"هنعلوقفہرودوضابإنبهللادبعنعثدحتيامدنعنأهذهرظنلاةهجوديؤيامو(

ج؛فشكلا:رظنإ.ديزرباجديىلعذملتتدقلعفلابهنأيعيامم"ديزنبرباجءاثعشلايبانع

.۱٧٤ص

٤٠٤٠.۰-۳۴۹۹صص؛۳ج؛خیرات‹يربطلا
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مامإلوأكرافصنبهللادبعةيرفصلاركذيال«نذإ.ناطحنبنارمع

رداصملاهدكۇتاموهو«سسؤملامامإلاوهناطحنبنارمعاوربتعالبمه

.ةفلتخملا

هربتعييذلا؛يدزألاديزنبرباجمامإلاىلعقبطنتاهسفنلاحلاو

[قرفكانهَنأبلوقلاانغوسيكلذلسسؤمومهمامإةيضابإلا

قرزألاعفانفقوميفامهيأرلرافصنبهللادبعو«ضايإنيهللادبعءادبإنيي
ةيرفصلاوةيضابإلاك-مّظنمبزحسيسأتنيبوهلنيفلاخملانيملسملانم
ماسماإلاديىلعميظنتلااذهسيسأتدعبضابإنبهللادبعرودامأ-دعبامي

مامإلاىلعقبطنياذهوركذييلعركذيأهلرهظيملهنإف«ديزنبرباج

نمحبصأبولسأوهو«نامتكلابولسأجهتنيناكيذلاديزنبرباج

رهظتنيدلاةمامإوأنامتكلاةمامإدحبثيحكعباميفيضابإلاركفلاسسأ

نمحبصتو-ةيضابإلارظنةهجونم-ةريابحلاماكحلاعمعارصلاةرتفيف

ةلقببسانلرسفيرمألااذهو‹مهدنعنيدلاكلاسموأءةمامإلاماسقأ

هللادبعبديزنبرباجمامإلاةقالعنعوماعهجوبةرتفلاهذهنعتامولعملا

ذأيلافاعضتسالاوةيقتلاةلحرمتناکثیح«صاخهجوبضابإنبا

دعاوقىلعامهنبيوةكرحلاهذهسسأديزنبرباجمامإلااهيفعضي
سسۇموهضابإنبهللادبعنأىأريذلا-ندنال-قفاونالاننإفكلذلو

.G.Dell A VIDA, “AL- sufriya” , E. [ (2) :رظن\(

.٢۲۰ص۲ج۷۸٤ص؛۲ج؛فشكلا؛ٍناهلقلا.١٠٠ص«عئارش‹مالسنبا

‹؛نالهجح.ص؛تاميظنتلاتافيلخ.٠۲صءخيراتلامع.٠۲۹صءةيضابإلامشاه:رظنا7

.٠۲صهةمامإلا«يثراحلا.١٤١صةيضابإلا

.۲٩ص؛ءةيضابإلا؛تافيلخ.١۷ص؛ءةيضابإلامشاه:نراق
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ةيضابإلارداصلملانإ":لاقيذلانايلعروتكدلاالو‹”يضابإلابهذلا

ةقرفلاسسؤمضابإنبهللادبعةربتعا«يداربلاو«ييجردلاكةعيدقلا

ارودضابإنبالنوطعينيرخأتملانييضابإلانيخرؤملانأريغ...ةيضابإلا

."ةيضابإلاةأشنيفايوناث

وهيضابإيخيراتردصممدقأنإف«ىلوألاةهحلانمف«كلذنايبامأ

؛سسؤلاوألوألاةيضابإلامامإديزنبرباجمامإلانأربتعي(نيدلاعئارش)

ىلعمدقتموهو-يتاهلقلافصيكلذك«”اتاتبضابإنبهللادبعلركذنود
نيبنملوأهنأبو«نيملسملامامإبضابإنبهللادبع-يداربلاوييجردلا
فصولااذهدعبهلعجيهنإالإةعيشلاو«جراوخلاوءةلزتعملاتاداقتعاضقنو

.(ديزنبرياجنعايقلتمو«اعبات

مامإلاربتعادقيداربلاونمالناف:یرحخأةهحجنمو

نألبق‹ةيضابإلانايكماقهيديىلعيذلا«سسؤملامامإلاديزنبرباج

دقرداصملاهذهنُألودبيو“دّعَنلامامإهالعجو‹ضابإنبهللادبعاحدمب

نبریاجمامالانعةشوشمةروصءاطعإىلع-اهنمدصقريغىلع-تلمع

لصاخجلابراضتلااذهيفنيثدحملانيثحابلاعقوأام«ضايإنبهللادبعوءكيز

ءةكرحلاهذهسيسأتيفضابإنبهللادبعوديزنبرباجمامإلارودلوح
هذهنعاريثكةرخأتمتناكرداصملاهذهنأكلذيفببسلاناكارو

ص؛نامع؛ندنالا”

.۹-٦۹۷صص؛ةيضابإلادمحم«‹نايلع)

.۱۰۸ص؛عئارشمالسنبا”

صء۲ج؛فشكلااهلل

.١٥٠ص«رهاوجلا‹يداربلا.٢٤۲۱-٢.٦صص٦حج‹تاقبط«ييجردلا

.١١٠صردصملا«يداربلا.٤٠۲-٢٠٦صصءقباسلاردصملا؛ييحردلا
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هلناکدقضابإنبهللادبعنأتدحجو«ةبقحلاهذحلتحخرأامدنعف«ثادحألا

وهدیزنبریاجمامإلانأتدجوكلذكءةمكحملاماسقناثودحدنعرود

ةموموءةبراقتمتارابعبامهنمدحاولكحدمىلعتلمعف«سسؤملامامإلا

.تقولاسفنيف

مامإلاةدايقتحتىوضنادقضابإنبهللادبعنأبلوقلاانلغوسيانهو

اذهييةيميظنتةيلوؤسمهلتحبصأاروءهعابتأنمحبصأوديزنبرباج

لبءةيلوؤسملاهذهنعةحضاوةروصانيطعتالرداصملانكلءديدحلاميظنتلا

نمكانهو.هيأريفديزنبرباجمامإلانعردصيناكهنإ:اهوقبتفتكا

ثدحتلاوءةيضابإلامسابيمرلاملكتملاضابإنبهللادبعربتعينمنيثحابلا

نباتربتعايلاءةيضابإلاتاياورلاىلعءالؤهدمتعااعروحفانللا

ىلعو«ىرخألاتاعامحلادضةيضابإلادئاقعنععفادياثدحتمضابإ

نبهللادبععمناورمنبكلملادبعتالسارملقنتيلااضيأةيضابإلاةياورلا

-:بابسأةدعلتاياورلاهذهىلعاریثکليوعتلانكيالهنالا9ضابإ

يهقفرثأيأىلعةيضابإلارداصملايفرثعنالاننإف:ىلوألاةهحلانمف
يفهتماقإدعبیرحخأةعامجةيأعمهرواحميوُ«ضابإنبهللادبعليدئاقعوُ

ناورمنبكلملادبعنيبترجيلالئاسرلانإف:ىرحخأةهجنموةرصبلا

ردلصملاركذتامبسح-ألوأكلمادبعفرطنمتناك«ضابإنبهللادبعو
ةقباسلاهترهشلارظن«ضابإنبهللادبعةبطاخعادبيذلاوهف-ةيضابإلا

.٩۷صةيضابإلا؛تافيلخ.٤٠٠-٤٢١صصةيضابإلامشاه:رظنا)

حج‹تاقبط‹ييحردلا.٥۱۷٤ص“حح‹:فمشكلا‹ٍناهلقلا")

١٥صصبا‹؛يداربلا.ب٥-بةقرو‹(طوطخم)؛تاباوحلاوريسلا



دارااعروضابإنبااياوننعفشكلادارأكلملادبعنأودبيو

مسابثدحتملاناكضابإنبهللادبعنألاحةيأبئعيالاذهو

يلانامتكلاةسايسببسبناكضابإنبهللادبعركذءافتخانأيلودبيو

هبعليذلايقيقحلارودلافرعيلكلذلوءديزنبرباجمامإلااهاسرأ

نبرباجمامإلاديىلعاهسيسأتدعبةكرحلاهذهلخادضابإنباهللادبع

20
۰ر

نبرباجمامإلارهظُتيلارداصملاضعبكانهنإفاعيمجقبسامممغرلاب
اهیفرکنیتایاورةدعهتاقبطيفدعسنبایوردقفءةيضابإلانمائربتمديز

تاياوردروياضيأهنأالإ‹؛جراوخابوهتقالعديزنبرباجمامإلا
(b2. CO 1

.ةيضابإلانمديزنبرباجةءارباهيفسيلةاورلاسفننعىرخأ

ريتييلاتاياورلاهذهيفحدقيدعسنبالًارصاعمًالاعدحجاننأىلع

وهو-نيعمنبییدحبذِإ«جراوخلاوءةيضابإلانمديزنبرباجمامإلااهيف

يلاةياورلاىلعقلعيوهفءاهنالطببحرصي-ليدعتلاوحرخحلاءاملعرابكنم

نسععهغلبامیلعو«جراوخلايأرنماربيهنأ:رباجنع')لالهويأاهيوري

اذهو":هلوقب«جراوخلايأربلوقيالناكهنأ:سابعنياىلومةمركع

.۳٦ص؛ءةيضابإلامشاه:القن۱۷۲ص«حمالممع

.۳٠ص«‹قباسلاعجرملامشاه)9

.ةمكحلاماسقنانعثيدحلا:رظنا

.۱۸۱-١۱۸۲صص؛۷ح؛تاقبطدعسنبا

دصتقيهنأحضاوءةيضابإلانمهتءاربديزنبرباحمامأإلانعاوورنيذلادعسنباةاوردحألالهوبأ)9

.ةيضابإلانيعمنبااهركذيلاةياورلايلجراوخلاب

.٦۱۰ص۳ح‹خيراتلا؛نيعمنبا
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نيعمنباقيلعتوةمركعوءايضابإرباجناك":هلوقرجحنباهنع

نبرباجةلصيفنتيلاتاياورلارئاسىلعبحسنيلالهيأةياورىلع

ىلعوءةياورلاكلتىوحفوهامنإنيعمنبادقنلاحمنألءةيضابإلابديز

اهلعجودعسنباةياورىلعليوعتلانكيالهنإفنيعمنباهلاقامءوض

۲J. .
هةهجنمو”نايلعلعفامكةيضابإلابدیزنبرباحجمامإلاةلصيفنلادنتسم

ةكرحلابديزنبرباجمامإلاةقالعىلعحوضوبلدييخيراتلاعقاولانإفةيناث

رابکنممهرٹکأناکهنمنیبرقملارباحماماإلاذيمالتفءالهتدايقوةيضابإلا

ةكححركيبأنبملسمةديبعبأ:لاثمأدعباميفمهتمئأوةيضابإلاءامعز

ء؛كاّمسلانبرفعجو«يدبعلاراحصو«بئاسلانبمامضونبعيبرلاو

٤..0)۳(Ts:ی..

رداصللانإفةهجنمودنعةدمتعمتالاحلايشيف

ءاضيأاذهانلحضتيو«اهمامإديزنبرباجمامإلانأىلععمحتةيضابإلا

ةيميظنتةلصدوجوىلعلدياممهتاعدىلإاهلسرأيلاهلئاسرلالخنم

اوحبنأهعابتأنمبلطيوهف«هلئاسررخآيفرهظياماذهومحبهطبرت

.۲۸صحح‹؛بیذُقرجحنبا(۱)

رباجنوكنيعمىجيیدلتبثولهنأ:هيأرنايلعروتكدلاهبمعدامو‹١٤١ص«نايلع(۲)

بقعدتبمهرظنيفةيضابإلارابتعاب«هتعدبتتبثنمنوقثويالنيثدحلانأىلعكلذيلًادمتعم«هقثوامايضايإ
هنأالإةقث":ريثكنبديلولايفلوقيدوادوبأاذهفءةيضقلاهذهيفنوثدحلاهررقامفلاخيةقيقحلايفاذهو

۔ئبعیبرلاويبأنبملسمةديبعابأقثوهسفننيعمنبانألب٣1۲ص«يراسلارجحنبا"يضابإ

‹؛للعلادمحأ؛لبنحنبا.٤٢٠۲صء٤ح؛خيراتلا؛نيعمنبارظنا.ديزنبرباجدعبةيضابألايمامإبيبح=

صص‹؛يراسلارجحنبا‹'"ةيرفصلالحتنيناکهن:هلوقعمةقثهنأ":ةمركعنعلاقو٦٩۹٤صحح

۱-۸١1.

.۱-١۱۲صص۳حللعلا؛لبنحنبا(۳)

.طقسم:ةلباقم«يليلخلا(٤)

؛تاقبط؛ييحردلا.۷۸٤ص۲ح؛فشكلاص؛عئارشمالسنبا:رظنا(٥)

.۷٠ص١٠ح؛ريسلا؛يخامشلا۲ح



2
تبتكام«كلوانلرفغوكبهللاعتمأرظنا":همسااوركذيالنأو«هبتك

يلركذتنأهركأضرأبهللاكحلصأكنأملعا"و"هافباتكنمكيلإ

."كيلإتبتكامماعيشورتالفامسااهيف

.ب١١١ةلاسر«يدزألا(١)





يناثلالصكلا

هتأشن:دیزنبرباجمامالا

5

ہرصعءاملعبهتقالع
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:هتاشنوديزنبرباجمامإلادلوم

يفهدلومناك؛يفوحلايدمحيلا«يدزألاديزنبرباجوه

كلذنمرٹكأرداصملالّصفتالو٠نامعبىوزننمةبيرقةقطنميهوقرف

نعةياورصاّصحلاركذيثيح«ايباحصهدلاونوكينألمتحيو«هبسننع
محلبىتأمرحنعيبلالئس":لاقهيبأنعءاثعشلايبأديزنبرباح

كلذهنمعمسفييبلادنعارضاحناكهدلاونأبيحويامم٠

لّمأ«”شوكبروتكدلاهيلإبهذاموهوكتباحصنمكلذبناكف«ثيدحلا

نيخرؤملاضعبنأالإءاهنعاغيشانلركذتالةمدقتملارداصملانإفهدلومةنس

يفلوألا)اهلعجيثيحةنسناركذييخامشلاويداربلاكنيرخأتلل

ديدحتيفهيلعدمتعايذلاردصملاركذينأنود«(م1۳۹-ه۸٠ةنس

اضيأركذينأنود7م٤٦ةنسيناثلااهلعجيوءةنسلاهذه

.ةنسلاكلتيفاهرصحىلإهاعديذلاببسلاوأنعلقنيذلاردصلا

ةيادبيفءديزنبرباجمامإلاةأشننعةلّصفمتامولعمانيدلتسيلو

هنإلب«هدحوديزنبرياجمامإلاهبصّنخيملرمألااذهنأودبيو«هتايح

ةدالوتاونسمحلدحبالاننإثيح«نيرخأآلاءاملعلانمريثكىلعقبطني

لتنإفكلذنمسكعلاىلعوءىلوألانعةلّصفمتامولعموأةددحم

تيیردنبا.٤٢۲۰ص۲ح؛خیراتلادمحم؛يراخبلا‹١ح«تاقبططايخنبا:رظنا(١)

.۳۷ص؛نيعملا؛نيدلاسش؛يهذلا.٣۳۳ص٤حءبيذت؛نيدلالامج‹يزلا.٠٠٠صءقاقتشالادمحم

.۱۰۱ص٤٤حهاشمدمحمنيا

۲حماكحأصاصحلا(۲)

۱۲ص؛هقف؛ییی؛شوکب(۲)

.١٥٠ص«مساقلاوبأ«يداربلا(٤)

.۷۲ص١ح؛ريسلاكمحأيخامشلا



2
دقنوكيماعلانأىلإكلذدوعيوءاديدحتوًاطبضرثكأمهقافوةنسدحن

نمهنأىلإيمانلابهذيو؛سانلایدلةمولعمهتافوكلذبنوكتفهرمأرهتشا

عمةرصبلاتلصودقيدزألاديزنبرباجمامإلاةلئاعنوكتنألمتحلا

نأونييناساسلاسرفلالاتقلصاعلايبأنبنامثعهلكشيذلاشيجلا

نبرباجمامإلاةلئاعسفننم(كرهش)يسرافلادئاقلالتقفيذلاصخشلا

رونىلعاذههيأريفدنتسييمانلاو‹”يدمحيلاديدحنبرباجهمساوديز

يفليصفتلاباهدروأيذلايبوعلانعاهذخأدقهنأودبييذلايللاسلانيدلا

ةيادبذنماركبمةرصبلامدقدقديزنبرباجمامإلاكلذبنوكيف«هباسنأ

يفةيمالسإلاحوتفلاةيادبعماهيفرارقتساللاهيلإدزألاةرح

دقناکدیزنبرباجمامإلانأىلإاوبهذنيذلاقفاونالاننإفكلذىلعاني

ةنساضيأةرصبلافتناكفهتافوامأ.ملعللًابلطةرصبللءاج

م۷۱۱/۹۲۳(

:دیزنبرباجمامالاةيصخش

ادئاقوءالاعهنمتلعجةددعتملاصخبءدیزنبرباجمامإلافصتا

ثيحنمفءهريغنعاهبزيمتيلاتافصلانم«يسايسلاءاهدلاف:ازيمتم

:لوقيهيلإرظانلانإلب«سانلانمهريغنعهزييتنكياليجراخلارهظملا

نودعمتحلالخادكرحتللةصرفهتبسكأةفصلاهذهو9اثيشنسحيالهنإ

؛ءةفحت؛نيدلارون«يلاسلا:رظنا(١)

Ennami, op, ct, p.p.35.:قارن )۲)

.۳۲صرباح؛ملاص؛ياوصلا.٤۹صترقعلاماس؛يثراحلا٦صءةيضابإلا«ضوع؛تافيلخ(۳)

‹١ح؛تاقبط؛طايخنبا.۱۹۳صءكنسللا‹عيبرلا«بيبحنب.٤٠۲ص۲ح؛خيراتلا«؛يراخبلا(4)

.٣۸٤ص؛٤حريسكمحم؛يهڏلا٩۹ص؛ريهاشم؛نابحنبا

3d‹خبراتلا‹يراخبلا



2
ىرخأةهجنموهلودعيأنموأءةيومألاةطلسلانمهيلإرظنلابلج

ةغوارملاو«تالفإلاىلعرداقوهكلذكهرذحوهصرحىدمىلعلدتاُمِإَف

ريشثشكناكدقف«كشلاوءةبيرلابلحتاللئاسوبةيومألاةطلسلاةباقرنم

يأنودراصمألايفهناوعأوهعابتأىقلينأعيطتسيثيح

هنكميعاقبلافلتخمنمنيملسمللعامتجاوهيذلامسوملااذهيفف‹قئاع

هعقاومهفيديزنبرباجمامإلاوةماتةيرحبىاشينهبلاصتالاو؛كرحتلا

تناكيلادزألاهتريشعبمتهيوهف«شيعييذلايعامتجالاو«يسايسلا

نیبهتوعدارشانةرصبلالخادايعامتجاوءایسایسًالقثلکشت

هصانتقالالخنم«هبناحبمهبسكو‹«سانلاتايسفنمهفىلعرداقوهكلذك

ةددعتملاصرفلل

دقيلاتافرصتلاهاحجبءةمزاحلاديزنبرباجمامإلاةيصخشزربتو

ىلإيدؤيدقيذلاعزانتلاو«فالخلانمهعابتأرذحيوهف«هتعامجددت
كالهرجاشتلاوعزانتلانإف":هعابتأدحأللوقيثيح«مذرشتلاو‹ماسقنالا

ًالئاقحتيفمتكتلاوءةيرسلامازتلاةرورضبهتاعدرذحيو"امك

.°°”"...هللاكحلصأهبانكلهترمألاكلذلضرعتالف":ةاعدلاءالؤهدحأل

دقديزنبرباجمامإلانأبلوقلاانلغوسيهنإف«كلذىلعًاسيسأتو

هعملماعتتوءاهعقاومهفتيلاةيسايسلاةيصخشلاصئاصخكلتما

.1۹صء١صسلاكمايخامشلا.۸٠۲ص‹۲ح؛تاقبطءدمحا‹ييحردلا:رظنا(١)

.ةيسايسلاديزنبرباجمامإلاتاطاشنءثلاثلالصفلا:رظنا(۲)

الإهشمناكامقءسانلامامأماعطلاعضووسمشلاتباغامدنعناضمرمايأدحأيفهفقوملاثلاليبسىلع:رظنا

.١٠۲ص؛قباسلاردصملا؛ٰييجردلا«مهماعطنماوغرفييحبرغملاةالصةماقإريخاأتبنذوملانمبلطنأ
.ط١٠۱ةقرو‹١٠لاسررياح؛يدزألا

.ب۷١ةفرو١۱‹هسفنردصملا)°(



C2
نمهتنکمةيرادإةءافكاذرباحمامإلاناک۹كلذبناجلاوةمكحو

لاصتالاميديو‹ماظتنابةفلتخملامهوؤشعباتيوهفهتاعدوهعابتأنوؤشةرادإ
2)۱(0:ِ

يفعابتألاوةاعدلاءالؤههنعربعاموهومهبولقيفةيلاعةناكماذهتلعج
مهلئاسر

لوقيثيحءةقثوةنورعبهعابتأعمديزنبرباجمامإلالماعتدقو

اذإف":رخآنيبوهنيبثدحعازنيفهيأربلطيهيلإبتكامدنعمهدحأل

باتكدنع؛كمصخوتنأعمتجاوكفنیلعایانکفينككاج
نكيملديزنبرباجمامإلانأنّيبتيصنلااذهلالخنمف©"...

فرصتلاةيرحمهيطعيناكلبضرعةلاسموةيضقلكيفلصفي
سیدقتومارتحابمهعملماعتهنإفكلذبناجىلإتالكشلملاهذهلحيف

هللوقيمهدحأىلإةلاسريففءةوعدلارشنيفنينافتماوناكنيذلاةصاخو

نوفراعمحتفانمكلذكلزنمنمتركذيذلاامأو":دیزنبرباجمامإلا

نيدلاييهقفلانمهللاكلبيذلاكلربخأهللدمحلاوتلزامف...كلذب

-رياحمامإلايأ-انهوهف"”"هنيعانيلعرقتو«بحننممتنأفةحيصنلاو
ازفاحةيعأدلاكلذيطعيامقوعدلايفهتناكموةيعادلااذهملعحد

هذهوصالعخإونافتيهترعدةمدخىلعهيفزفتيوت

قباسلاردصلا

اسر«ب٥)۳
۽ققرو١لاسرسفتردصلم)0 با۱6

ورو©ةلاسرسقت9

لةقرو۳ةلاسر
.ب١٠ققرو١1ةلاسرل4ةقرو٠



تايآكلذيفمدختسيناكدقوعابتأيفريثأتلانمديزنبرباجمامإلا

.”سوفنلايفةرثؤملابيلاسألاو«ماكحألاطابنتساوةنسلاونآرقلا

عقاولاعملماعتلايةيرادإلاوةيسايسلاةردقملاهذهبناجىلإو

عمیرخأتافصكلتعيديزنبرباجمامإلاناكهتكرحدارفأو

وهفءلاملاعمجنعاففعتمءادهازناکدقف؛هتیصخشملاعمةّقباسلاتافصلا

دصهزلاوةفعلاو"نيدهيلعسيلوامهردكلمبالهنأللحجرئغأهسفندعي

نباهيفلوقيثيحىاملعلاابهلدهشيلالاصخلانماتناكلاماعمجنع

نمیلجتیهارناموهوء"مهاردلادنعاملسمديزنبرباحناک”:نيريس

ةجوزتلأس:نهيناطعأف«ثالثنعيبرتلأس":لوقينيحهئاعدلالح

."مويبامويافافكاقزروةحلاصةلحارو‹كنمؤم

اشنسحیالهنإ:لوقيهيلإرظانلانأيحاعضاوتمهسابلناكدقو

ةيقبنعهزيصاخيزبايزتينکيملهنأيعيامملاعهيقفهنأنظيالو
سانلا

ءةيعادلاهبعرذتيحالسنسحأديزنبرباجمامإلارظنيفىوقتلاو

يصويناکثيحفللادنعرحألاليتبو«هتوعديفحاجنلابزوفينأدارأاذإ

يفف«؟”لمعلابنرتقتنأدباللبءلوقلادرجيققحتتالاههأبواکهتاعد

؛٤ح؛بيذقق؛يزلا.٢٤٠٠ص؛خيراتلا«يراخبلا:رظنا(١)

.۲۱۳ص«۲ح؛تاقبط(۲)

.١۱۸ص۷ح‹؛تاقبطدعسنبا(۳)

.۲۱۳ص۲٠ح؛قباسلاردصملا«ييحردلا(٤)

.٢٤٠۲ص۲ح«قباسلاردصملا؛يراخبلا(٠)

.٥۱ص؛يراضحلا؛تاحرف«؛يريبعجلا



2
كلمعوىوقتلاقحتستنأتعطتسانإف":هللوقيمهدحألهتلاسر

ةياغكلذناكءلوقلالمعلافلاخاذإو":رخآةيعادللوقيو‹"لعفاف

.°"...داسفلا

:دیزنبرباجمامالاقیثوت

ىلعذملتتنيذلاةباحصلانمهخويشةقثديزنبرباجمامإلالان

لهأنأول"سابعنبهللادبعهيفلوقيثيحهرصعءاملعومهيديأ

ةردقملابهلدهشيوهف‹"املعمهعسوألديزنبرياجلوقدنعاولزنةرصبلا

دقلوعزامالبلوألاةرصبلالاعنوكينألهلهؤيهملعنأبو«ةيملعل

ةرصبلايضاقهنعربعاماذهو«يرصبلانسحلاةلزنمهتلزنمتعراس

نبرباجريغمهيتفيتفمماموةرصبلاتكردأ":لاقيذلاةيواعمنبسايإ

مامإلانأنمهيلإابهذاميفيفاوصلاوتافيلخعمقفتنالانلعجيامم"ديز
لاندقو.”يرصبلانسحلادعبةرصبلايفتفمزربأناكديزنبرباج

رباحاي":هللاقرمعنبهللادبعيباحصلاةقُثديزنبرباجمامإلا

.”"...ةرصبلالهأءاهقفنمكنإ

ترقلاءاملعزربأنمحرحلاءاملعهع«نيعباتلاويهللالوسر

.ب١٠١ةقرو‹١١ةلاسر‹يدزألا(١)

.ب١٠ةقرو١١ةلاسرهسفنردصملا(۲)

.۱۷۹ص‹۲ح؛تاقبطكعسنبا٤١٠صء۲«خيراتلا«يراخبلا

,37Ennami:نراق)£( o.p cit. p.p.

‹قباسلاردصملا؛دعسنبا‹٤٢٤٢٠صردصملا«يراخبلا(٠)

.١٠٤صنباح‹ٍلاوصلا۸۸صءةيضابإلا«تافيلخ(1٦)



2
يعباتديزنبرباج":يلجعلاهيفلوقيثيحاهقفمهرثكأويرحجمحلالوألا

وهومزحنبااذهفمهنمدحأهتلادعيفنعطيملو‹”"نيدلايفةرصبلالهأ

لبء«داهتجالاولضفلاو«ملعلالهأنمهّدعيةيضابإلاةكرحلابهتقالعبملعي

.ديزنبرباحماماإلاهنعجرخءاملعللعامجإيأرکنتسیهن

يرصب"نيعمنبىجليدعتلاوحرخجلامامإدنعدیزنبرباجمامإلاو

.”"ايضابإرباجناك":هيفلاقذإءةيسايسلاهتديقعبهتفرعمعم”"ةقث

مهلبقنموهرصعءاملعةقُتلاندقديزنبرباجمامإلانوكيكلذبو

.مهيديأىلعذملتتنيذلالهللالوسرةباحص

:دیزنبرباجمامالاخويش

نلكءهرصعءاملعنمةعومحبديىلعملعلاديزنبرباجمامالاىقلت

نبهللادبعو‹نيتمؤلملامةشئاعةديسلاو«سابعنبهللادبعيباحصلامهرهشأ

اقاصتلارثكأناكديزنبرباجمامإلانأالإكلامنبسنأو«رمع

حجTEO؛خيراتلا«يراخبلااح؛تاقبط؛طايخ:رظنا(۱)

ء٤حيس؛يهڏلا.۲۸۷ص۳ح«؛بيذق؛يزلا.۱۷۹ص

.۹۳ص‹تاقثلا‹يلحملا)٢(

.٩۸۹ص؛ریهاشم؛نابحنبا(۲)

.۱۹صعامجإلامزحنبا(٤)

.۱۲۷ص٥ح‹یلحلادمحممزحنبا

.۲۷٠ص٥ح‹قباسلاردصملا«يزملا١ر

۔۱۲۲ص٢۲ح«بیذترجحنبا(۷)

.٤٣٤ص٤ح؛يزملا.١٠١١ص‘حح‹تاقثلا«نابحنبا.٢٤۲۰ص‹خيراتلا‹يراحخبلا(۸)

.۱۰۸ص؛عئارشمالسنبا



©,
ناكف«هملعلجذأهنعو«هريغنمهلةمزالمرثكأو«سابعنبهّللادبعب

هنإثيحبقوثولانمهبهتقالعتناكو‹”يمانلالوقيامكسيئرلاهخيش

هذخأ:لوقيف؟كبحاصنيأ:هلًالئاقساقفوبأ:هللاقيهلقيدصنعهلأسي

وا:سابعنباهللوقیفمعن:لوقیفمهتمهنإو:سابعنبا:لوقيفتايزنبا

نعديزنبرباجمامإلالوقيو‹ىلبمهللا:رباجلوقيف؟مهتمتنأام

لامهدنعامتیوحفردبلهانمنیعبستکردا":سابعنبهللادبعهخیش

."حبلا

رکنتساهنأنح«هملعبقثیسابعنبهللادبعهخيشناكلباقملايفو

رباجمكيفوينولأست":هلًالئاقةلأسمنعهلأسامدنعةرصبلالهأدحأىلع

نبرياجلوقدنعاولزنةرصبلالهأنأول":هيفكلذكلوقيو«"ديزنبا

ديزنبرباجمامإلاةمزالموهللاباتكيفاًمعًاملعمكعسوألديز

بتكلعبتتملانإلبءهنعهتياورةرٹثكانلرسفتسابعنبهللادبعيباحصلل

نبهللادبعنعديزنبرباجمامإلاتاياورمظعمنأدجيةفلتخملاثيدحلا

نمسابعنبانعدیزنبرباجةیاوردعيمزحنبالعجاممسابع
.)۷ديناسألاحصأ

Ennami, o.p cit. p 37 (\)

.۸۹صاحريسلا‹؛يخامشلا)٢)

.ط۲۷۳:ةقرو‹عماحلا‹يوكزألا(۳)

.٥4۳ص٤ح؛قباسلاردصملا؛يزللا

.٢٤٠۲ص؛‹خيراتلا؛يراخبلا(٠)

.٤٤-٤صصتایورم‹دمحم«يمع(٦)

.١۱۰ص؛٤ح؛ىلحڅامزحنبا(۷)

 



2
ىطختتتناكسابعنبهللادبعبديزنبرباحةقالعنأودبيو

سلبعنباةيصخشنإثيح«يسايسلاويركفلابناحجلاىلإ«يملعلابناجلا

يذلاهالومةمركعوءديزنبرباجيفايلجرهظيهذيمالتيفارثأالنأوديي

دالبيفاهراكفأًارشانوءةيرفصلاةكرحلاةاعدطشنأنموءايرفصناك

عمةيومألاةلودلاىلعجرخيذلاريبجنبديعسكلذكو"برغل
يلاويفقثلافسوينبجاجحلاهلتقفثعشألانبدمحمنبنمرلادبع

هللادبعنأىلإكلذدوعيايرو«”رانيدنبورمعوهاجماضيأو«"”قارعلا

یلعوہانبأدیىلعتققحتةيسايسنامأوتاعلطتهرماختتناكسابعنبا

يبهجاويملسابعنبهللادبعنأعمو”يسايسلاحومطلاوذيلعمهسأر

سيلو«ءةماعةروصبنييشاحلاىلإانايحأحمليناكهنأالإةحارصةيمأ

تعديلايهتاعلطتلاهذهنأودبيورصيصختلابنيسابعلاقحىلإ

نبهللادبعىلعيأ-هيلعيعدينأىلإيرفصلاةمركعهالوموهذيملت

سابعنبهللادبعلنوكيكلذبو‹”جراوخلايأرىريناكهنأ-سابع

۔۳۸ص؛۲حرجحنبا.۹٤۱ص‹۷ح«بیذُغ(۱)

٤٠ص‹۷ح«قياسلاردصملا«يزملا.۲۳ص٤حخيرات«يربطلا(۲)

.٤۲ص«تالاقميلع؛يرعشألا(۳)

.١۱۲۱ص؛ءةوعدلا«قوراف«رمع(٤)

١۱۲صءهسفنعحجرللا)°(

.۱۷۲ص‹۱۳ح‹قباسلاردصللا‹يزلملا(٦)

يفلاوقألاتبراضتثيحءددحمعمهلسيلوانرمناكةرتفلاكلتيفجراوخلاحلطصملامعتسا(*)

تقفتايذلا؛قحلامامإلاىلعجرخنملكنأ"ىري«ناتسرهشلافهروهظتقوو‹حلطصلملااذهفيرعت

ىلعمهدعبناكوأنيدشارلاةمئألاىلعةباحصلامايأيفجورخلاناكءاوسءايجراخىمسيءهيلعةعامجلا
جراوخلا":برعلاناسليفروظنمنبالاقو.٤١٠ص«للملا‹نامزلكيفةمئألاو«ناسحإبنيعباتلا

نمموقجراوخلاو":بيذهتلايفوء"سانلانعمهحورخلمسالااذهمهمزلمهنمةفئاط:ةيجراخلاوةيرورحلا
لوقلالإيديبزلابهذيو.٠٠۲ص۲حءناسلدمحمءروظنمنبا:رظنا."ةدحىلعةلاقممحلءاوهألالهأ

=."نيفصيفهسهجوهللامركيلعنعوأ«نيدلانعوأ«سانلاىلعمهجورجراوخملاباوممهأب



C2
اذهناكايروءةيسايسلاةيلمعلاوءةيملعلاديزنبرباجمامإلاةيصخشيف

اموهوءةيمأيبدضيسايسلالمعلاىلعهذيمالتيقابوهزيفحتيفريثأتلا

نأيعيامم«ةيرفصلاةكرحلابةمركععطابتراو«ريبجنبديعسجورخيفققحت

ءةيمأيبلةيسايسلاةضراعملاةهبجعيسوتىلإفدهيناكسابعنبهلادبع

نمهئانبألًاديهمتكلذنوكينألمتحلانموءاهطاقسإواهفاعضإلاتلابو

مدهىلعلمعتيلالواعملارثكتنأبوءاروسيممحلرمألانوكيىحهدعب

ةماقإيف-يلعهنبامهسأرىلعو-هئانبأةمهمكلذبلهستف«يومألامكحلا

مأةشئاعةديسلاتأت-امهنعهللايضر-سابعنبهللادبعبناجإو

ذخأيوءاهيلعددرتيديزنبرباجمامألاناكيلا-اهنعهللايضر-نينمؤلا

.”نيدلاوهقفلالئاسمضعباهنع

الإٌنيتفتالفيفتسوةرصبلاءاهقفنمكنإرباجاي":هيفلاقيذلاامهنع
لصیلنكيملرمعنياديىلعهذملتتنأالإ"ةيضامةنسوأ«قطانباتكي

.سابعنبهللادبعديىلعهذملتتةجرد

نباهاريناكيذلارمألاوهامديدحتلاهجوىلعفرعنالاننكلو.٠۳ص١ح؛جاتدمحم«يديبزلا=
نمفقوملايفمهعمهقافتانوکينألمتحلانمف؛هيلع(هالوم)ةمركعهيعديىح(جراوخلا)ِءارآنمسابع

.ةيومألاةلودلا

٤٤صرابخأ؛لوهجب(۱)

۰۱۰۸ص؛عئارش؛مالسنبا(۲)
:٤٠۲ص٢ح؛خيراتلا؛يراخبلا(۳)



2
ثيحنمعموالإهكردأناكايباحصديزنبرباجمامإلاكرتيملو

ادجبناکدقوامتیوحفًايردبنیعبستکردأ":كلذيفلوقي
اهيفيلازاجحلاىلإتاذلابو«لاحرتلاورفسلامئادوهفملعلابلطيف

وهيذلا؟جحلاىلعصرحيناككلذلو:هللالوسرةباحصمظعم
فلتخمنمنيمداقلاةباحصلانمملعلالهأبءاقتلاللةصرفهيلإةبسنلاب

.ةيمالسإلاحوتفلاةكرحعم«اهيفاورشتنايلاراصمألا

:هرصعءاملعبهتلصوديزنبرباجمامإلا

نمناکوءةيدووةيوقهرصعءاملعبديزنبرباجمامإلاةلصتناك

دمحموكشسابعنباىلومةمركعو«يرصبلانسحلاىاملعلاءالؤهرهشأ

هققالعنمقوأتناكيرصبلانسحلابهتقالعنأالإ«نيريسنبا

ديزنبرباجمامإلافرشأنيحفءامئادهلمزالملاهبحاصوهقيدصوهف:هريغب

يفكشنانلعجيامتومينألبقيرصبلانسحلاةيؤربلط«تولملاىلع
حلدقناكيرصبلانسحلانأ":اهاوحفوءاهدروأيلادعسنباةياور

اذهف”كالوتثتةيضابإلانإ":هلهلوقبهتافوةعاسديزنبرباجمامإلل

كلتيفهحرطغوسملاريغنمحيملتلا

.ط۲۳۷فقروعماحلا؛يوكزألا(١)

.۸٠۲ص۲ح؛تاقبط«ييحجردلا(۲)

ء۳حةيلحمينوبأ.١۱۸ص۷حكعسنبا.٤٠٠ضقباسلاردصملا«يراخبلا:رظنا(۳)
.٦۸ص

۱۸۲ص۷ح؛تاقبطدعسنبا.۱۰۸ص«عئارش«مالسنبا(٤)

.۱۸۲ص؛ءتاقبط؛دعسنبا(٥)

Ennami, o.p ct. p. p . 41.:نراق (1)



C2
نسحلانوكينأىلوأبابنمف«نينثالانيبةميمحلاةقالعلاهذحلارظنو

ملثیح«هذهةافولاةظحللبقديزنبرباجهقيدصركففرعدقيرصبلا

نسحلامودقنيحفءةيركفلاةيحانلانمرخآلانعامهدحأنانثالادعبينكي

نسمًايفختمناكهاذههتافوضرميفدزنيرباحمامألاةرابزليرصبلا
ةطلسلادضثعشألانبنمحرلادبعةروثيفهتكراشملفسوينبجاجحلا

اوناكنيذلاءاهقفلاريهاشمنمددعاهيفكراشيلا«قارعلايفةيومألا

يبانباو«يعشلاو«ريبجنبديعسک«ةيمأيبدضةضراعمةهبجنولكشي

يوجمحلانرقلايفنيعباتلاءاهقفرهشأاوناكءالؤهو«نيريسنبدمحمو«ىليل

نللاجالهنأعيامم«نيومأللاديؤمنكيميرصبلانسحلاف

نإ":هلوقبديزنبرباححملينأوأملةضراعمةكرحيفهنوكبرغتسي

ضراعلملافصلايفناكيدزألاديزنبرياجمامإلانأل"كالوتتةيضابإلا

هقيدصنوكينأذئيحنسحللنجهتسللاريغنمفمئاقلايسايسلاعضولل
ناكيرصبلانسحلانأوهامهنيبقرافلافءةيضابإلاةكرحللاسيئروأادئاق

لمعينكيملهنأىعمبماعلاةضراعملارايتوأىاهقفلاةلتكنمضكرحتي

ءاهقيقحتديرتةددحمفادهأوعابتأوةاعداةمظنم«ةيسايسةكرحنمض

يفةقباسةينيدةيسايسةكرحدوقيديزنبرباجمامإلاهقيدصناكامنيب

يهوءاصاخيسايسجمانربوفادهأاهثعشألانياةروثىلعاهنيوكت

.٣۸٤ص٤ح؛ريس‹يهذلاص۲ح‹لماكلاتريلا۳ح‹خیرات‹؛يرطلا()

4ح؛قباسلاردصملا؛ءيهذلا.۱۸۲ص۷حردصملادعسنبا(۲)



2
ىلإملعلاةلمحوأةاعدلالاسرإو«يبزحلاميظنتلاىلعكلذقيقحتيفةدمتعم

.°”ةفلتخملاميلاقألا

الإصاسخلااهجانرياةيسايسةكرحلديزنبرباجمامإلاةدايقعمو
مهيمستنيذلاءةيسايسلاهرصعءاملعتاكرحتنعلصفنيلنكيملهنأ

ةهبج"مسامهيلعقلطينأنكميءالؤهو‹"ءاهقفلاوأءاَرقلابرداصلملا

‹؛يصعختلادايزنبليمك:لثم«نيعباتلارابكنممهلجناكنيذلا"ءاملعلا

يرتخبلايبأو؛هيقفلاىليليبأنباو«يجشلارماعو«ريبجنبديعسو

فلاباتكىلع"ثعشألانبدمحمنبنمحرلادبعءالؤهعيابدقو‹”يئاطلا

ريبحنبديعسربعثيح«)"نيلحلاداهجوةلالضلاةمئأعلخو«هيبنةنسو

محلاتقنماوثأتالومهولتاق:ًالئاقسانلاابطاخمءاملعلاءالؤهرظنةهجونع

يفمهربجتومكحلايفمهروجىلع«مهولتاقمهمانآىلعو«نيقيوةينب

ريهاشمضعبناكدقو‹”"ةالصلامهتتامإوىافعضلامحلالذتساونيدلا

هيلعسانللنيجيهملاويومألامكحلاىلعجورخلاىلعنيضرحملانمىاهقفلا

سيلرارفلانإءارقلارشعماي:ًالئاقءاهقفلاهيقفلایلیليبانبابطاخيثیح

ليلعلاهللاةملكنوكتلفيسلابركنأنمو...مكبهنمحبقأبسانلانمدحأب

ءالؤهاولتاقف...ىدحلاليبسباصأيذلاكلذف‹ىلفسلانيملاظلاةملكو

.٩”"ترعدتبملانيدحملانيلحملا

.۱۸-١‹لئاسرلا:رظنا(۱)

.۱۲۲٦ص؛۳حخيرات؛يربطلا(۲)

؛۳ح؛هسفنردصلملا(۳)

.٤٤٠ص؛هسفنردصملا(٤)

؛هسفنردصلا(٥)
.١۳٠صء۳؛هسفنردصملا(1)



2
ديزنبرباجمامإللاركذءاملعلاءالؤهةلمجيفظحلنالاننأىلع

نبرباجمامإلانأىلإاذهدرمنوكياعروءةروثلاهذحلهترصاعمعم«يدزألا

ءاملعلافهبةصاخلاهتاباسحهلًاميظنتوأ«ةيسايسةعامجسأريناكدیز

اونوكيملممنأعم«ىدارفاوناكءالثمثعشألانباةروثيفنوكراشللا

ربلجمامإلااهسأرييلاةيضابإلاةكرحلاكءةمظنمةيسايستاكرحباحصأ

ةكرحلكيفكراشتوأ«رومألالجعتستالةكرحيهيلاو«ديزنبا

اضيأىلحتاماذهوءنييومألاىلعةروثللوعديصخشيأكراشتوأ«ةيبعش

ةديبعيبأ«هدعبنمةيضابإلاةكرخحلامامإو«ديزنبرباجمامألاذيملتدنع

نسحلانبهللادبعلةيضابإلاةكرحلاةكراشمضفريذلا«ةعيركيبأنبملسم

ةفصلاهذهوأرمألااذهفرعدقويبدضجورخلادارأنيح

هلتءةعيركيبأنبملسمةديبعيبأوديزنبرباجمامإلانع-رذحلايهو-

مكحلادضحلسمكرحتيأبمايقلا

ىرحيذلاضارقنالاوأراثدنالامواقتةيضابإلاةكرحلالعجاموهو

ةيسايسلا-ةيضابإلا-اهفقاومنإ":رمعقورافلوقيامكوأءةقرازألاةكرحل

هبتفصتايذلاسامحلاو«ددشتلاونعاهدعبأاممةيعقاولابتمستا

ططخمتاکرحاهئادعأدضامتاکرحلعجاضیأو«یرخأةيجراختاكرح

ديزنبراجمامإلانأيعيالاذهو‹”ربكأاهحاحنتايناكمإنوكتاهل

نمناكاعرلب«يومألامكحلاىلعجورخلايفهرصعءاملععمفلتخي

لاحيفةيضابإلاةكرحلايأرفرعينأدارأنسحلانبهللادبعنأودبي.۷۸ص‹١ح؛ريسلا«يخامشلا(١)

ء؛رمع:رظنا.دعبةصرفلاهتاوتلنكلوةيمأيبىلعةروثلانيحتيناكهنألءةيمأيبىلعةروثلابهمايق

.١١٠٠ص«قوراف

ءةيضابإلايدهممشاه

.۲۹صةمامإلامع(٢)



نمحرلادبعةروثيف«ناورمنبكلملادبععلخىلعاوعيابنيذلاعمنيفطاعتملا

نبنمحرلادبعلحداملف":كلذيفيربطلادرويثيح«ثعشألانبا
اهلهأعيمجكللادبععلخو‹؛جاجحلابرحىلعهعيابةرصبلاثعشألا

اهئارقو

مجدحجالنيرخآءاملعىلعبحسنيديزنبرباجمامإلافقومو

ةمركعوءةيرفصلاةكرخحاميعزناطحنبنارمعك«ةروثلاهذهيفاركذ

جورخللوعدتةيسايسةكرحنمامهنأمغرف٩”يرفصلاسابعنباىلوم

اممنأعمثعشألانياعمامهتكراشماركذدجالاننأالإيومألامكحلاىلع

ةكرحلاف‹ةيمأيبمكحلنيضراعملاوهقفلايفنيروهشملاءاملعلاةلمجنم

نمنألإ؛ميظنتلاةيحاننمةيفاكلاتامولعملااهنعكلتمنمنإوةيرفصلا

دقاهدحجبثيحءةيضابإلاةكرحلاهبشياميظنتلكشتتناكامنألمتحلا

امبرغليفيرفصلابهذملارشنلهلسابعنباىلومةمركعتلسرأ
.مكحللاحومطايسايسلمحتاهنأيعي

ناكديزنبرباجمامإلانأبلوقلااننكميهنإفقبسامىلعًاسيسأتو

ءاهقفلاوءاملعلااهلثميلاو«يومألامكحللةيسايسلاةضراعملاةرئادنمض

:ةضراعملاةجرديفةتوافتمتناكءاملعلاءالؤهفقاومنأورصعلاكلذيف

؛۳حخيرات؛يربطلا(١)

.۳۸ص۲حرجحنبا.۱۰۸۲ص‹۳ح؛لماكلادربلا.۱۷۲ص۳١ح«يزللا

.۱۷۲٠ص‹۳٠حردصملا؛يزملا(۲)

.۱۷۲صء۱۳«هسفنردصملا(٤)

دضتماقيلاتاكرحلايفةوعدككرتشتملو«بقارتتناكثيحءةيسابعلاةوعدلاىلعاذهقبطنيو

.ةريخألامهمايأن‹؛نيومألا
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؛ريبحنبديعسءالؤهنموىلعساّنللنيضرحملااوناكف«؛ثعشألا

مكحللاضراعمناکنممهنمو؛نيريسنبدمحو«ىليليبأنباو«يعشلاو

ةمظنمهبشوأءةمظنمةيسايسةكرحلالخنملمعيناكهنكلويومألا

رياجمامإلاك«هفادهأقيقحتبموقيف«هتاردقجضنتلبسانملاتقولارظتنيو

.هسابعنبالومةمركعو؛ناطحنبٽارمعوءديزنبا

ةمركعءةديطوةقالعبديزنبرباجمامإلامهبطبترانيذلاءاملعلانمو

كلذكءديزنبرباجنارقُأنمةمركعنأيعيامم«سابعنباهللادبعىلوم

ثسيحلدتعملاةمكحملاطخامهعمجيوأءةيسايسلاةديقعلايفناكرتشيامهإف

ةقالعلاهذهتناكدقو‹"ايرفصةمركعوءايضابإديزنبرباجمامإلاناك

؛سانلاملعأهنأبةمركعلدهشيديزنبرباجمامإلانإثيحبقمعلانم

يلاةيضابإلاةياورلاةقالعلاهذهانلترسفارو"هولأسينأىلعمهنحيو

دقاناکيرفصلاسابعنياىلومةمركعوديعسنبةملسنمالكنإلوقت

.٩”دحاولمجىلعبرغملاىلإارفاس

نبرباجمامإلانيب-نينثالانيبةلصلاهذهانلدت«ىرخأةهجنمو

تقولاكلذيفةيرفصلاوةيضابإلانأىلع-سابعنباىلومةمركعوديز

دحأيفلوقيديزنبرباجمامإلانإثيحبءةقيثوةقالعامهطبرتتناك
اهبدهشيلاةداهشلاسفنيهوء»سانلاملعأهّنإ-ةمركعوهو-اهئامعز

ىريناكهنكلو«سانلاملعأنمةمركعناك":هلوقبلبنحنبادمحأمامإلا

.۳۸ص؛بیذمقترجحنبا(۱)

‹°حنازيم؛يهذلا(١)

.١٠ص١ح؛تاقبط؛ييحردلا

.٦۱۱صحح‹؛قباسلاردصملا؛يهذلا(ر

 



©,
ةمركعبديزنبارباجمامإلاةقالعنإف«ىرخأةهجنمو«”"ةيرفصلايأر

هلنيفلاخملاهاجتهتنورموهقفأةعسىدمىلعارشؤميطعت«سابعنباىلوم
ةسفانمتناكةيسايسةكرحيهوءةيرفصلابةمركعطابترافركفلايف

نأنمةيضابإلاةكرحلاسأرىلعوهورباجمامإلاعنبملةيضابإلاةكرحلل
دضامهعمحجتةيسايسلاةضراعملاتماداماهئامعزدحأعمةنيتمةقالعميقي

نيتكرحلنيميعزنيبرفوتينألقكولسوهو«مئاقلايسايسلاعضولا

-عقاولاضرأىلعسكعنااموهو«عقاوللةفلتخمةقيرطبناركفت«نيتيسايس
رفسلابيرفصلاةمركعوءديعسنبةملسيضابإلاةيعادلامايقب-انيأرامك

نيبلماعتللًاجذومنأدعيكولسلااذهوءةلحارلاسفنىلعبرغملادالبىلإ

تثدحاملهبتمزتلاوليلاءةفلتخملاةيركفلاتارايتلاوءةيسايسلاتاكرحلا

بحككلانتعلاطمدنعاهارنيلاوايركفوايركسعةيمادلاتامادصلاهذهاهنيب

ديزنبرباجهمسريذلاكولسلاوأجهنلااذهو«قرفلابتكو؛خيراتلا

دعبنمهتكرحكولسعبطدقهارنراكفألايفنيضراعملانيرخأآلاهاحت

aتاظحلدشأق

.۱۱۹ص٥ح؛نازيم‹؛يهذلا(١)

.انتحورطأنمعبارلالصفلا:رظنا





ثلاثلالصتلا

ديزنبرباجمامإلليسايسلاطاشنلا





:نييومألابديزنبرباجمامإلاةقالع

2ةنورملاودولابةيومألاةلودلابدیزنبرباحجمامإلاةفالعتمستا

نعدعبلايفتلثمتةيمأيبةالوعملماعتلايفءةيكذةسايسهسفنلذغتادقف

يلا‹؟”نامتكلاوةيرسلاةسايسعابتاالضفممهعمرشابملامادطصالا

ةلحرملاترم.ةيضابإلادنعةمامإلليلحرملاميسقتلانماءزجتحبصأ

يذلا2دايزنبهللاديبعيومألایلاولابدیرنبرباحجمامإلالماعتلىلوألا

نأركرداصملاف«ةيومألاةلودلايضراعمدضفنعلاوةدشلابفصتا

رکذتالاھنکلو«؟”دیزنبرباجمامإلانجسدقناکدایزنبهللاديبع

مامإلانيبتطبريلاةقادصلانمجتنتسننأنكمملانملعلو؛هنجسببس

كشوهوكلذيفسيئرلاببسلا«ةّيدأنبسادرملالبيبأبديزنبرباج
لالبوبيماقامدنعتدكأتوأهککشتدازامرو«هبدايزنبهللاديبع

نجسبموقيدايزنبالعجاممهباحصأنمةعامجيفةرصبلانمبورحلاب

هعمجحيناکساقفوبأهللاقيقیدصنجسهلبقنموءكيزنبرباحمامإلا

هباجأفءهنعةرميفديزنبرباجمامإلالأسيذلا«سابعنبهللادبعنايقليف

؛ةيضابإلامشاه(١)

يفداهخجلاتاجحردندأيهوةيضابإلادنعنيدلاكلاسموأةمامإلالحارمنمةلحرموه:نامتكلا(۲)

لإىلعةريغلاووذورطضيفءهدروملظلاةهجاومنعنوملسملااهيفزجعيللاليبس

ءةسمامإلاكلامءيثراحلا:رظنافاعضتسالاةلحرميفروهظللةيفاكلاطورشلارفوتمدعلمهرمأنامتك

..١٤٦۱ص؛ركفلا؛نودع؛نالهج.۲-٦۳۲ص

١۰.۲۱صخیراتمع.۱۹صقیاسلاعجرملامشاه:رظنا

.انتحورطانميناثلالصفلا:رظناءةيضابإلاةكرحديزنبرباحمامإلاسيسأتلبقةقالعلاهذه(٤)
.۱۱۸۷ص۳ح؛لماكلافربما(٥)

.٤٢۳۹صدمحم؛بورعلاوبأ.١٤١ص‹١ح«نويعفلادبعءةبيتقنبا:رظنا(١)

.۲۱۸صء۲؛تاقبط؛ييحردلا.۱۱۱-١١١صمالسنبا:رظنا(۷)



تنآامواسابعنباهلأسف-هنجسيأ-هذحخأدايزنبهللاديبعنأب:مامإلا

٠”یلب:لاق؟هلثممهتم

مامإلانأاهاوحفييجردلااهدرويىرخأةياوراهرسفتةياورلاهذهو

ةرصبلايلاوهيلإثعبةنستاذناكملفءةنسلكجحيناكديزنبرباج

كلذرباجضفرف«هيلإنوجاتحمسانلانإف؛جحلاىلإماعلااذهبهذيالنأ

نمناكامف«نجسلانمهجرخأسانلانمةطاسودعبو«يلاولاهسبحف

ىلعسانلاواهلصوفزاجحلاادصاقاليلراسوزهجتنأالإديزنبرباجمامإلا

هيلإلسرأف«ىثنخلاثيروتةلأسمدايزنبالتضرعهنجسءانثأو9ةفرع

لااهلحيفهبواجف؟مکدویقيفانأوينولأست:لاقف«هيتفتسيهنجسيف

نباریاجنجسيذلاوهفسوينبجاجحلانأىلإبهذيمشاهيدهمنأ

نكلوءاهسفنيجردلاةياورىلعادمتعم‹ةلأسملاهذهيفهاتفتساو

:بابسأةدعلهلوبقنكياليأرلااذه

ييجردلادنعدراولا(ةرصبلايلاو)حلطصمنإف:ىلوألاةهجلانمف

ىلعقلطيالحلطصلملااذهنألهنجسيذلاوهدايزنبهللاديبعنأبيحوي

ةرصبلا)قارعلايلاووأ«نيقارعلاريمأببقليناكيذلاجاجحلا

.۸۹ص‹١ح؛ريسلا«؛يخامشلا(١۱)

.۲۰۸ص‹۲ح«تاقبط(۲)

نمةياوركانهنأىلعقفلابلانماردق(ةنسلكديزنبرباحمامإلاجح)ةياورلاهذهيفنأودبي

ديزنبرباجنع"ةياورلاهذهىوحفوءةحصلانماردقةيضابإلاةياورلايطعت-يضابإريغ-قوثومردصم
لامادهجي«كلذلثممايصلاوءلاملادهحجتالوندبلادهجتةالصلااذإفريلالامعأيلترظن:لاق

.۸۷ص۳ح؛ةيلحميعنويأ"هلككلذنملضفأجحلانأتيأرف«ندبلاو

.٤٢٤۳۹ص«برعلاوبأ.٤٤۱ص١ح«نويع؛ةبيتقنبا:رظنا(۳)

.١۷۱ص؛ءةيضابإلامشاه(٤)



يلاةياورلانإفىرخأةهجنموءاهدحوةرصبلايلاوسيلو‹«”(ةفوكلاو

:امويیجردلاىلعنامدقتمناردصماهيوريدايزنبهللاديبعمسااهيفدري
n۲(

.رابخألانويع

ةالواجبلادتعالاوملسلابديزنبرباجمامإلافقاومتفصتادقو

الغمةقرازألاكةفرطتملاةيسايسلاةينيدلاتاكرحلاةداقسكعىلعنيومألا

الوهفء”رييغتللةديحوةليسوكةيومألاةلودلادضفنعلااومدختسانيذلا

هباحصأدحأكلذىلعجتحاامدنعو«نيومألاةالولافلخيلصينأعناب

لحلةالصلاهذهنأعقاولاو«"”"ةعبتمةنسوءةعماجةالصاِ":الئاقهيلعدر

هدوحوتبثيهنأيعميءةطلسلاىلعةيمعتةليسو:ةهجنميهف:ناتلالد

فقومىلعلدتیرخأةهجنموهعابتأنعوهنعةهبشيأليزييلاتلابو

.اهيلثموةطلسلاةالوفلخةالصلازاوجيفديزنبرباجمامإلانملدتعم

ىريالوءةيومألاةلودلانمءاطعلاذحخأيديزنبرباجمامإلاناكدقو

ناكيذلاةّيدأنبسادرملالبوبأهقيدصكلذيفهتودقءاسأبكلذيف

ةقدصوأةّنمالهقوقحنماقحهربتعيو«نييومألاةالولانمءاطعلاذحأي

نموهوبئاسلانبمامضنعةياوركلذيفٰييجردلالقنيثيحمهتم
لالايفنملكت-ةيضابإلايأ-نيملسملانمءاسننأ"ديزنبرباجذيمالت

كلذيفدتشافءامامضكلذغلبومارحهنإ:نلقفةربابحلاهعمحجبيذلا

:نحللاقيذلاثعشألاةزمحيبأىلإرمألالصوو«هلبقنمو«نحلوقمظعأو

.۷٤٥٥ص۳حخيرات؛يربطلا:رظنا(١)

.٤۳۹ص«قباسلاردصملا«برعلاوبأ.٤٤١ص«قباسلاردصلملاءةبيتقنبا:رظنا(۲)

.۷۲ص‹قباسلاعجرملامشاه:نراق(۳)

.ب۷۸٠۱ةفرو؛حابصم«يشيقرلا(٤)

.۲۱۸-۲۱۹صص٦ح؛تاقبط‹؛ييحجردلا)°(



2
هباحصأولالبيبأو؛دیزنبرباجىلعنمدقتتنکنإفكلذنتمعزاذإامأ

نبرياجمامإلاىقتلاامدنعكلذك‹مهتيطعأنوذحأيمهواوتاممناف

جاجاهلأسفملسميبانبديزيهبتاکةطاسوب؛فسوينبجاجحلابديز

.”"هوركملايععفرتو«‹يئاطعييطعت:لاق؟كتجاحام":ءاقللارحخآ

هنوةلودلانمءاطعلاذحخألبقدقناكارباجنأنّيبتتاياورلاهذهف

اذهنوکياروءاعوطقمناکهءاطعنأرهظتكلذكء؛قحلاهيفهلوهژاطع

اکءامهتمهنوکلهنجسامدنعدايزنبهللاديبعنمزعطقدقءاطعلا

.ةّيدأنبسادرملالبيبابهتقالعليف

ديزنبرباجمامإلارذتعا«قارعللفسوينبجاجحلاةيالونمزيف
همّدقيذلاناكوهيلعضرعامدنعىاهدو«فطلبءاضقلايلوتنع

ء؛نيفرطلانيبءاقللاايهيذلاءهبتاكوهريزولسميبأنبديزيجاجحلل

يفنأديزنبرباجمامإلاىأراعرف‹”هسفنرباجةقفاومبناكاذهنأودييو

فرصيلفسوينبجاجحلاب-ايرهاظولو-ةقالعلاقيثوتلةصرفءاقللااذه

ء؛هئدابملةوعدلايفهتلاسرلصاويلنامألاديريوهف«هتعامجنعوهنعهراظنأ

ىلإهبرمألالصويحجاجحلالبقنمةدشبابقارمناکهنأودبيو«هراکفأو

‹تاقبط()
.٠۷ص١ح؛يخامشلا

.لوألالصفلايلةلأسملاهذهةشقانم:رظنا©

.١٠۲صء١حردصللاييحردلا©

ىاملعللديزيبح:وهملسميبأنبديزيوءديزنبرباحمامإلانيبةقالعلاببسنأىلإتافيلخبهذي0۵
امكسيلوءةطلسلاىدليعشللهتعافشبكلذىلعًاللدم.يأرلايلمهعمفلتخأنإويحمهيلعفطعلاو

قأشنتافيلخ:رظنا"جراوخلانمناكهنأب"يكستفيلقرشتسللالاق

T.LEWICKI,”Ibadiyya” ,E.I (2)
.١۱۲ص؛رباجكمحأ«شيورد.Eہصھmن(ubانes,مp.45:رظنا)9(



لإيحوياعرانههوركملاويععفرتو:جاجحلللوقينُ

.هديدشلاةبقارملا

وأابصنملغشينأطرشببلطلااذهىلعجاجحلاقفاودقو

رياحلمعف«جاجحلادنعيسايسلاهازغمهلطرشلااذهوةرادإلايفةفيظو

محلءالولاونيومألابىضرلايعيهذهةيملعلاهتناكميفوهوديزنب

يفلحخدتملسميبأنبديزينكلو«مكحلااذهىلعةيعرشلاءافضإيلاتلابو
نمدیزنبرباجنوکينأ«فسوينبجاجحلاىلعًاضراعبسانملاتقولا

الإدیزنبرباجمامأنكيملوقفاوفءةرصبلاناويدبحاصناوعأ

هنألحارتقالااذهىلعملسمنبديزيبتاعءاقللاءاهتنادعبهنكلوءقفاوينأ

طقفديريوهف«ناويدلايفلمعينأدحىلإجاجحلابهتقالعلصتنأديريال

نأالإءاهيفةكراشملانودطقفةطلسلاعمةقالعلانمندأىوتسمقيقحت

.”ةيلكشةفيظوامهأبهنأمطملسمنبديزي

نيذلا«نيومألاةالولليسايسلارهقلاىدمىلعلديلوقلااذهو

نمةيامحةليسوكةوشرلامادختساىلإةلزنملاهذهيفالاعنورطضي

دیزنبریاجمامإلارکفةنورمىلعىرخأةهجنملديومهرشومهشطب

ىودهوةمكحباهعملماعتلاىلعهتردقوءةفلتخملاةيسايسلافورظلامامأ

صاح؛ريسلا‹؛يخامشلا)0

.۷۰صاح‹قباسلاردصلملا‹يحخامشلا.۲۱۲صاح؛تاقبط‹؛ْييحجردلا)9

Ennami, op ,cit. p.p 45 (0



2ك
لوقلااذهلديكلذكهدعبنمةيضابإلاكولستعبطيلاةفصلايهو

لإةفاضالابةكرحدئافوةيسايسةيصخشناکدیزنبرباحجمامإلانأىلع

تلكرحلاعمةنراقملابةيضابإللًامخزىطعألماعوهو«ةيملعةيصخشهنوك

.ىرخألا

:نامُغىلإديزنبرباجمامإلايفن

:بابسأةدعلفيعضيأرلااذهنأالإ”نامُعىلإديز

ركذيأةمدقتملةيضابإلارداصملايفدحنالاننإف«ىلوألاةهحلانمف
رصعلااذهيفاهيخرؤموةيضابإلاخويشنإف:ىرخأةهجنمو«يفنلااذه

ىلإهیفنتابثإىلعليلديأنوكلبالو«يفنلااذهنعءيشيأنوركذيال

ملنامُعىلإديزنبرباجمامإلايفننإ:يثراحلاخرؤملالوقينامُع

«خيراتلامع)

ءةأشن«تافيلخ.٥۷صءةكرحلامشاه.١٠٠صتوقعلا«يثراحلا.Eهصهصن,:رظنا(٠)

ملنأىلع؛مهقيثوتيفيويسبلارصتخمىلعاودمتعادقمهعيمجمهنأودبيو.۸۳صقأشن؛نايلع.١٠١٠ص

يويسبلانيبرمألاهيلعسبتلادقمشاهيدهمنوكيايروءيفنلااذهلةراشإيأ«يريسبلاباتكيفدحأ

دنعايفرحدوجولملاصنلاوهمشاهيدهماهركذييلاةياورلاصننألءاطخكلذقّنوفيخامشلاو
قيئوتلاسفنيفمشاهعباتيوهفتافيلخامأ.(۷-٠۷1ص١جءريسلا«يخامشلا:رظنا)«يخامشلا

سفنىلإريشيفنايلعامأ.۷-٦صةدوحجومةياورلاهذهنأىلإريشيو(ةيرجحلاةعبطلا«يويسبلارصتخم)
دجأميلا(يقزوحبيلاةخسنلاسفنيهو)ةينامعلاثارتلاةرازوةعبطىلعادمتعم‹۷-١٦صتاحفصلا

‹؛۷-٦ص«؛يويسبلارصتخمرظنا.تحبيهقفباتكوهيويسبلارصتخمنأركذلابريدحجلاو«ةياورلاهذهاهيف

.(م٦۱۹۸-ط)«يليلخلاخيشلاةحامسمدقت«؛ثارتلاةرازو

.تاقبط«ييحردلا.عئارشمالسنبا:رظنا©

.طقسمكمحأ؛يليلخلاقلباقم



2
نإ:لونقيهنإف«يبايسلاامأ

سيلوارئازاهيلإءاجايرو«نامُعنععطقنيملرباجمامإلا

فسوينبجاجحلاحمسينألوقعملاريغنمف:ةثلاثلاةهحلانمو

خانلملاهلكلذبارفوم«هنطوميوهتريشعنيبنوكينأبديزنبرباجمامإلل

نعديعبلانامُععقومنإفكلذكءهلهأنيبهتوعدوهراكفأرشنلمئالملا

يبةطلسلديدمتنعاهيلإديزنبرباجيفننملعجيسةلودلازكرم

ىلإرباحعوجرىلعقفاوینأنكيالجاجحلانأ:ةعبارةهجنموءةيمأ

نأديريجاجحلاف«نامعىلإهافندقنوكينأدعب-اهيفيفوتيلا-ةرصبلا

اذهوتاكرحتةعباتمهلستيلهتطلسوهرصبتحتديزنبرباجمامإلاىقبي
ىلُعءانبو‹”بصانلابهئارغإىلإيمرتيلاجاجحلاةسايسيفهظحلنام

ملديزنبرياجمامإلانأوهبلاغلاداقتعالانأبلوقلاعيطتسنهلككلذ

.نامُغىلإفي

عمهلماعتيفئداهعبطنمدیزنبرباجمامإلاهبزاتماالرظنلابو

يكذتيلاةيضابإلاتاياورلاضعبةحصبمزحلانكيالهنإفءةيومألاةطلسلا
هنمبلطنيجایساقادرفسوينبجاجحلاىلعدردقًارباجمامإلانأ

نيلاظلاهللاعل":%هللالوسرلاق:هلًالئاقملقلاهلوانينأجاجحلا
نعجاجحلاهلأسنيحكلذكء""ملقةدعيولومهناوعأناوعأومهناوعأو

.بريضملاماس«يثراحلا:ةلباقم

.طقسمتكمحأ‹يبايسلا:ةلباقم)9

.١٠۲ص«تاقبط؛ٰييحردلا©

.Ennami,op. Cit, p. 47 9)



كلت:لاقفةيناثلانعو‹نينمۇؤمللكلت:رباجهللاق‹ةرقبلايفةيآلوأ

.”نيقفانملاةيآيهوكباحصأيفوكيف:هللاق:ةئلاثلانعونيرفاكلل

والدتعمريغافينعناکدیزنبرباجمامإلانأرهظتتاياورلاهذهف

فلاخمكولسلااذهنأباملعاذهىلعجاجحلاتكسيلباقملافولهاستم

هنمبلطنیحفلاديبعوديزنبرباجمامإلانيبترجىرخأثداوحل

ناعمنجسيفناکهنامغرىثتخلاثيروتةلأسميفهيتفينأريخألا

مامالافارتعابةيومألاةلودللنيضراعملاىلعجاجحلانمدشأناكهللاديبع

دیزنبرباحج

ةفلاخمامنألتاياورلاهذهلوبقمدعبلوقلاانلغوسيمدقتاع

ةقفاوميعيالاذهنكلو«ديزنبرباجمامإلاةيصخشتعبطيلاةسايسلل

ىلإءافلخلاةلامتسادارأديزنبرباجنأيفهيأرىلعنالهجنودعثحابلا

.٩ةليوطةدمنيلدابتللادولاوةقْثلانمةياغيفتمادامهنيبةقالعلا

جهشمنألءاقلطمدولاوةقثلاعتالاهفأالإتدحونإوةقالعلاف

نهلحتانالثمتنيتيصخشنيبدولاوةقثللالابكانهلعجيالنيفرطلانملك

ةطلسلاوديزنبرباجمامإلانيبةقالعلاف«نيضقانتملبنيفلتخمنييسايس

.”رثكأسيلهتعامجنعوهنعهوركملاعفروةهبشلاداعبإىلعموقتةيومألا

۲٢۳۹صa؛دنسملا‹يديهارفلا0

.٩٩٤ص۳جریس‹؛يحنلا)9

.۳۳ص؛نودع؛نالهج©

.١۲۱۱صج‹تاقبط‹؛ييحردلا)9

 



:ديزنبرباجمامإلانمزيفيضابإلاميظنتلا

قلعتياميفتامولعمانيدلتسيلهنأبلوقلاىلإمشاهيدهمبهذي

ةوعدلانأبو«؛يدزألاديزنبرباجاهمامإدهعيفةيضابإلاةوعدلاراشتناب

نبملسمةديبعيبأةيضابإلاةكرحلليناثلامامإلانمزيفتأدبراصمألاىلإ

اوسردينأدعبءةاعدلااهنمجرختيةيملعةسردمسسأيذلاةعيركيبأ

نوُمسيءالؤهوءةسايسلارومأوةوعدلابيلاسأبقلعتياموءةيمالسإلامولعلا

دهعيففرعيالو:لوقييذلارمعقورافبهذيكلذىلإو‹ملعلاةلمح

نكييأرلااذهوءةمظنملاةروصلاهذهبملعللةلمحديزنبرباجمامإلا

رداصللافديزنبرباجمامإلاةرتفنعتامولعملاةلقلارظنةيادبهلوبق

هعابتأنمددعىلإاهلسرأيلاهلئاسرىلعروثعلادعبونكلوءةفلتخللا

انتلحضتيسثيحءيأرلااذهةفلاخمىلإليمنءةيمالسإلاراصمألايفهتاعدو

ةلمحةاونليقيقحلاسسؤملاوهديزنبرباجمامإلانألئاسرلاهذهلالخنم

ملسمةديبعوبأءةيضابإلاةكرحلاةمامإيفهتفيلخهدعبنماهرّوطيلاملعلا

.ةعرکيبانبا

يلاةعامجللايروشاسلحماشنادقدیزنبرباجمامالانأودبيو

؛يدبعلاراحصو«ملسمةديبعيبأکءابحنذيمالتوناوعأنمانوکماهسأري

نبرفعجو«بئاسلانبمامضو«ليحرلانببوبحمنايفسيأدجةريبهو

يبأنبملسمةديبعيبأنمزيفهادصدحبسلحجلااذهو«يدبعلاكاّمسلا

خياشلملانمةعومجبنمنوكتتهنمزيفةيعامجلاةدايقلاتناكيذلاءةعيرك

.۸۳ص؛ءةيضابإلامشاه)0

.۱۳۸-۱۳۹ص؛جيلخلامع©

.(دیزنبرباجلئاسر)دقنرظنا)0



C2
‹بئاسلانبمامضكءةيميظنتلاتاردقلايوذنميروشسلجمكءةيضابإلا

ملمإلاابماقيلادوهجلاعبتتنسويبأبحجاحو«نيصحلارحلايبأو

نمزيفهحوأغلبيذلايضابإلاميظنتلللوألاسسألاعضويفديزنبرياج

یلع‹ايسايسوايرادإهعابتأجضنأةكيركبأنبملسمةديبعبأهتفيلح

:ٍيألاوحنلا

.نامتكلاةسايسلوأ

سسأنمساسأك«نامتكلاوةيرسلابولسأديزنبرباجمامإلاعبتا

فلتخميفهعابتأىلإاهلسرأيلاهلئاسرمظعميففداقيذلاميظنتلا

ثيح«رذحلاوةيرسلابناجاومزتلينأبمهيلعدكؤيءةيمالسإلاراصمألا

اوركذيالأمهنمبلطيو"هافباتكنمكيلإتبتكام..رظنا":لوقي

ملعاو":ةيومألاةطلسللهرمأحضتفياليكءاهيفنونوكييلاراصمألايفهمسا

اممایشيعورتالفامسااھیفيلرکذتنأهركأضرأبهللاكحلصأكنأ

هلئاسريفهيومتلابولسأديزنبرباجمامإلالمعتساكلذل‹”"كيلإتبتك
يلاةكرحلاىلإةراشإلل(لهألا)حلطصممدختسي:ًالثموهف

هللانمةيفاعوريخبانإف":هللوقيدعسنبزيزعلادبعلهتلاسريففءاهمعزتي

ثدحيلبحتيذلاك؛كيلعقفشينموكلهأو«هانيقتاوهانركشنإ

ستل(نيملسلا)حلطصممدختسيكلذكريخالإهللدمحلاومهيلع

.۳٩صةيضابإلامشاه
.۳۲صقمامإلامع

ةقرو١١٠ةلاسر؛يدزألا©

.ط۷ةقرو©ةلاسرسفتردصللا)0



C2
يعيال(نيملسلا)حلطصلااذهنأىلإنايلعدمحمبهذيو«)ضرغلا

رشتناحلطصلملااذهفهلغوسمالضارتعالااذهنأالإ‹لاحةيأبةيضابإلا

ىلإهلامعتسايقبو‹"”يرحجحلايناثلانرقلايفمهتافلؤموءةيضابإلالئاسريف
هتمجرتدنعمالسنبالوقيی«يضابإيخيراتردصممدقأيفف:ةرخأتمةرتف

.”مهؤاهقفونيملسملاخياشمءالؤهف":ةيضابإلاةمئأضعبل

ةطيعملاةديدشلافورظلاىلإدئاعديدشلارذحلااذهببسنأودبيو

نوبئاهمحلنحنو«تملعدقامءارمألارمأنإف":كاذنآةيضابإلاةكرحلاب

لةيومألاةطلسلانإفءاقدشوفورظلاهذهمغرو"للعلاانيلعنومستلي

جاجحلانجساماهتکرحودیزنبرباجمامإلاهبنيدتًاليلددحتنأعطتست

نبمامضوءةيركيبأنبملسمةديبعيبأك«ديزنبرباجمامإلاعابتأضعبل

نبجاجحلادجوولومهرمأيفبايترادربنوكينأودعيالف«”بئاسلا

غلبدقومهيلعةضبقلاديدشتيفناوتالمهنيديًاليلدوأفسوي

مدةحابإبيفينأىلإيضابإلاميظنتلاةيرسىلعديزنبرباجمامإلاصرح

يفةروهشللاةتداحلاكرطحخللاهضرعيوأىادعألاىلإاهرابخأبرسینم

ىمسي«(ةيضابإلا)ةوعدلالهُنمالجرنأ:اهاوحفيلاةيضابإلارداصملا

مامإلالحتسافءاهمناروعىلعلديوءاهيفنعطيلعجفاهنمجرخءةلدرخ

.ب١٠١ةقروء١۱ةلاسر‹يدزألا

.١١٠ص؛ءةيضابإلا

نأديبثيحتومرضحلهأىلإ(يرجملاناثلانرقلاءاملعنم)وهوليحرلانببوبحةلاسر:رظنا©
`ةقرو«تاياوحجلاوريسلا(ةيضابإلا)هبًادصاقاريثكاهيفدرتينيملسللاحلطصم

١۱۱ص؛عئارشمالسنبا)

ةقرو١١ةلاسر؛يدزألا9

.ا۷٤صح‹؛تاقبط‹يحردلا0



C2
ةسايستیقبو©"ةلدرخلتقداهجللالضفأ":لاقفهلتقدیرنبرباحج

دنعةمامإلالحارمنمةلحرملكشتديزنبرباجمامإلااهعبتايلانامتكلا

ةلحرميهوءةيضابإلا

:ةاعدلادادعإوديزنبرباجمامألا:ًايناث

تالاجحبيفنيسرمتملاةاعدلانمةدعاقءانببديزنبرياجمامإلاماق

مهنمف:ةاعدلاءالؤهةردقتتوافتوءةرادإلاوةسايسلاوهقفلاكةددعتم

؛ةوعالانونفنمنفنمرثكأنيبعمجنممهنموءدحاولاحميفعربنم

كلذدوعيايرومهنيباميفةاعدلاتايوتسمتفلتخا:لوقنىرخأةرابعبو

وأ”يملعلاىوتسملايفف«هطاشنوءةيعادلكدنعيصخشلادادعتسالاىلإ

ةيمأنمهقفللال؛لقحلااذهيفاوزيمتدقةاعدلانمةعومحبدحن«يهقفلا

ىلإاهتجاحلارظنو-ةيضابإلاةكرحلاك-ةيسايسةينيدةعامجيفةريبك
متهاكلذلهيفكرحتتيذلاعقاولايفهبموقتلمعلكل«يعرشلاليصأتلا

زربأاهدقعييلاةيملعلاهسلاحجبيفدحبثيح«بناحجلااذهبديزنبرباجمامإلا

ء؛ناهالالاصو«ةعيركيبأنبملسمةديبعيبأكءةيضابإلاةكرحلاءاضعأ

تودوميبأبحجاحو«ييامُعلانوراهيبأفيرطغلاو«بئاسلانبمامضو

.”يدبعلاراحصوءكاّمسلارفعجو

.۷۷ص۱ح‹ليعامسإ؛يلاطيحلا

.٢۲ص«ءةمامإلا«يثراحلا.٢۲ص«خيراتلامع:رظنا

.(هتوعديفيملعلابناجلابديزنبرياحمامإلامامتها)عبارلالصفلا:رظنا
.١٤۱۱ص؛عئارشمالسنبا.٣۳۳صء٤ح؛بيذُق؛يزلا.۲۳۲ص‹۳ح«خيراتلايراخبلا:رظنا)0

.١۷ص١ح؛ريسلا«؛يخامشلا.۲۳۲ص؛ييحردلا

 



2
مهنمفءهقفلانمةدحاوةجردىلعاونوكيملةاعدلاءالؤهنأىلع

نبمامضو«يدبعلاراحصوءكاّمسلانيرفعجكهيفةيلاعةلزنمغلبنم

ذيمالتنمزيمتنمرثكأءالؤهوءةميركيبأنبملسمةديبعيبأوبئاسلا
رياجمامإلالبقنمنوئيهياوناكودبيوءهقفلايفديزنبرباجمامإلا

نمف-ةرصبلا-ةوعدلارقميفنمةكرحلاءاهقفاونوكيل
نمدارأامعروءةرصبلاجراخمهلسريملديزنبرباجمامإلانإفكلذلجأ

سأرىلعنونوكيسنيذلاةداقلاوأةاونلاةاعدلاءالؤهنملعجينأكلذ

سلجبدیزنبرباجمهمامإعمنولكشياوناكاميرمهنِإلبءةيضابإلاةكرحلا
مهلعجياميةريثكلاةوعدلاتايلوؤسم ارظنءاهتدايقوةكرحلاىروش

ةردقملاەديؤتاماذهوىابعألاهذهلمحدیزنبرباجمامالانوكراشي

ةكحيركيأنبملسمةديبعوبأف:هدعبنماهيفاوعربيلاةيميظنتلاوةيرادإلا

ريسيلانمنكيمل«يدبعلاراحصوءكاّمسلانبرفعجودودوموبأبجاحو

ديىلعاهوبستكايلاةربخلاالولءةيضابإلاةوعدلانوؤشرييستمهيلع

ءهعابتأنمةبخنوأدوجوةيمهأكرديناكديزنبرباجف.مهمامإ

.”صاصتخالاوةيدايقلاةءافكلاثيحنمبناوحجلاةلماكتم

ةيضابإلاةكرحلاةماعزىلإلصووةاعدلاءالؤهضعبقوفتدقلو

ةنادحمغريبأنبملسمةديبعيبأک۔دیزنبرباجمامإلاهافودعب-

ا
ذلا1

يوبابجاحةيعادلازربةدیبعيبآبناجیلِإوءهنارقآنیبهنس

اممءةيمضظتتلاىِ
EK|ةرادألاىلعةردقلابزيو؛دیزنبرباجمامالاديىلعذملتت

(۱
ءريسلا«يخامشلا١٠۱۱۲ص؛عئارشماسنا ۷٤٠ص٦حتاق..)1( ©؛تاقبط‹ييحردلا.۸٠٤ص۳حللعلا«لبنحنيا:رظنا

.٤۸-٢٤۷ص



C9
اذهوءراصمألافلتخميفةاعدلانوؤشنعلوؤسملانوكينأنمهنكم

نکیملهنأمغرو‹”"ةيضابإلايفاسأرناك":هيفلبنحنبدمحألوقرسفي

ءةياورلايفتاقثلانمهوّدعليدعتلاوحرحلاءاملعنأالإهقفلايفعابهل

لبنحنبدماةفرعمعم>"ةقث":نیعمنباو«لبنحنباهيفلاقثیح

لابحاحنأىلعةيضابإلارداصملابلغأو‹ةيضابإلايفًاسأرناكهنأب

‹ةوعدللةنوعملاولاملاعمجنعلوؤسللاهّعتاأالإهقفلايفظحهلنكي

.”ةاعدلانيبتاموصخلالحو

لیحمناکيذلاءةعركيأنبملسمةديبعبأةلزنع.هقفلايفناكوءكيز

غلبدقامامضنأوديو‹ةعيرشلاماكحأمهملعيلو«هوتفتسيلهيلعسانلا

نمناكثیح«ديزنبرباجمامإلابقيثولاهطابترالضفبةلزنلملاهذه

ىلعسکعنااذهوهسلحهتمزالملالخنممامإلابطخيلاىلوألاةّقلحلا

٩ةعرکيبانبملسمةديبعوبآمهسأریلعوكلذيقافونع

صللعلا؛لبتحنبا

بحاحوهًادحاوًاصخشيفقثلارمعنيبحاحودودومابأًابجاحلعجنيحرجحنياطلخدقو

ذسيمالتنمدودومبأًابجاحاربتعاو«نينثالانوباقّرفدقلبنحنيدمحأمامإلاويراخبلانأباملع«يفقثلا

لامهركذعمءةيضايإلايفاسأرناكهنأو«ديزنبرباح :يظنا.رخآصخشوهيذلايفقثلارمعنببحاح
.۸٦٤ص۳ح٠للعلا‹لبنحنبا.۷۹ص«٣ح‹خيراتلا‹«يراخبلا

.۲۳۸ص٦٤ح؛تاقثلا؛نايحنبا.١۱۲صء۲ح«بیذقججنيا

۸٤٦٤ص۳ح؛قباسلاردصللا«لبتحنيا©

.٦۸ص١حيخامشلا.١٠۲صء١ح؛ێيحردلا

ء٦۸صء١ح«قباسلاردصملا؛يخامشلاصصء١ح«قباسلاردصملا؛ييحردلا:رظنا0
.٢٢۲ص‹قباسلاردصملاييحجردلا.١١۱صمئارشمالسنبا:رظنا3

.٠٠۲صءقباسلاردصملا؛ييجردلا4

 



نمهنوكو«ديزنبرباجمامالانمبئاسلانبمامضبرقلالخنمو
نم«ةيكرحوةيميظنتةربخبستكينأهلايه«هنعىقلتتيلاىلوألاةقلحلا

هلعجامةوعدلانوؤشةرادإيفديزنبرباجهمامإعماهايإهتسرامملالخ

عمهنجسببسانلرسفياذهوءةيضابإلاةكرحلايفلوألايدايقلافصلانم

نأودييف"فسوینبجاجحلادیىلعءةعيركيبأنبملسمةديبعبأ

تناكيلاةلزنملاوةناكملانيبياذهوءةيركيبأنبملسمةديبعيبأيفو

دحألككاّمسلانبرفعجزربيكلذك.ةيضابإلاةكرحلايفبئاسلانبمامضل

اوذحخأنيذلابرقأناكوكيزنبرباجمامإلاديىلعاوذملتتنيذلاةاعدلا

ةرصبلايفةوعدلاةدايقلعجامءةيسايسلاةيحانلايفعربدقهنأودبيو«هنع

.”م۷٠۷۱/ه۹۹نيملسمللةفيلخ

ناكنيذلاةاعدلانمِناثلایوتسمابدیزنبرباجمامإلامتهادقو

ثسيحةيمالسإلاراصمألايفءةيضابإلاةكرحلاةاعداونوكيلمهدعي

ىلإاعيمجاهيفاولصيملمعنءةيهقفةيملعةيبرتةاعدلانممسقلااذهىقلت

ءةيكرحلاهتاردقبناجىلإيهقفلالاحلايفزيمتمهضعبنأالإىاتفإلاةبترم
يناتأ':ةاعدلاءالؤهدحأللوقينيح«هسفنديزنبرباجمامإلاةداهشب

لوقيو‹”"هيلإنئمطتامهيفغلبأنأهنعيلأستنأبحتيذلايفكباتك

اتلعجيام"هيفلعجبهيأتءيشبرذعتةلزنمبتنأاميرمعلهنإو":رخآل

.۷٢٢۲ص۲ج؛تاقبط‹ييجردلا)0

.٦۸صء١حسلا؛ءيخامشلا.۲۳۲صء١ح«قباسلاردصملاييجردلا

.ط۸ةقرو٠١٠ةلاسر‹يدزألا)0

.ب١٠١ةقروةلاسرردصملا©



ك
نمةجرداولصيمل":ةاعدلاءالؤهنأىلإبهذيذلايريبعجلافلاخن

يأ-اوغلبمهأب":لوقيورخآعضوميفهيأرضقنيهنأعم«""ءاتفإلا

ءالؤهىقلت«يهقفلاميلعتلابناجىلإو«"هقفلانمةيلاعةجرد-ةاعدلا

ىلعنيرداقاونوكينألمهلهؤت‹يرادإلاويسايسلالاحلايفةيكرحةفاقث

بصتميأاولوتينأو«يمالسإلاعمتجلاحئارشفلتخمىلإةوعدلالاصيإ

ةيعاديألحولينأنكحييرادإ

ديزيةيعادلافءةيمالسإلاراصمألافلتخميفةاعدلاءالؤهرشتنادقو

دحأىلإلصينأنمنكمتثيح«نامُعهطاشنزكرمناک«راسینبا

ديزنبرباجةوعدلامامإنمهلةلاسريفف:كانهةيومألاةلودلابصانم

امأ«”"نامُعلهأنمهللاكالويذلاركذتكباتكناتأدقو":هللوقي

نمحضتياموهو«ناسارخميلقإناكهطاشنزكرمنأودبيفةفينعةيعادلا

اذهاهلسرأيلاةلئسألاىلعهتياجإوهلديزنبرياجمامإلاةلسارملال

نمتركذيذلاامأو":ديزنبرباجمامإلاهللوقيثيحءكمامإلةيعادلا

زربیوضرأنمتجرخمث..ناسارخضرأنمتناكةأرما

يفديزنبرباجمامإلاهبطاخييذلاءديسأنبكلامةيعادلانامُعميلقإنمض

نمةقانيليرتشتنأكيلإبتكألتبتككنإف":هلوقبءهيلإهلئاسردحأ

.۳۷ص؛يراضحلا

.۳۸ص؛هسفنعجرلا)

۹۸١۲:لئاسرلا؛يدزألا:رظنا©

ثسيحءلالاتيبيفةيلوؤسميأايلامناكبصنلااذهنأودييو.ط١٠۱ةقرو۸ةلاسرهسفنعجرللا©

."..هللبقتفلالاتیبيفذخؤيلحجرنمتركذامامأو"ديزنبرباحمامإلاهللوقي

..ب۹ةقرو١ةلاسرسفنعجرلا

 



9
نمةبيحبةقانييتأتنُايبجعيناكدقو«‹لعفافكلذتیأرنإف«نامُعلبإ

.٩"نامُغبئاحن

رباجمامإلالبقنممهيلإتهجويلالئاسرلانإفةاعدلايقابامأ

كلذبابسأبمزحلاعيطتسنالونكامأنعحصفتالءديزنبا

ةيساسح:امحلوأ:نيرمأدحأىلإهدرمنوكينألمتحملانمهنأىلع«رمألا

تهجويلالئاسرلانأ:امهيناثوءةلودلابصانميفةاعدلاءالؤهةناكم

يفعقوامفالخبهيفنودجوييذلاناكملاىلإةراشإلااهتعيبطمزلتالمهيلإ
.ةلاسرلاعوضومهاضتقااممةنكمألاضعباهيفتركذيلالئاسرلا

ارسفتسمېالؤھهتاعدبلاصتالامئادديزنبرباجمامإلاناكدقو

هلاوبتكينأمهنمبلطي‹مهيلإهلئاسرمظعميفف:مهكاجايتحاومحلاوحأنع

كلتناكاعلِا":مهضعبللوقيثيح‹مهمزلياًمعومهناجايتحانع

بتکاو"وعمكتجاحبيلِإبتكاو"و""ةقثورسيفةحاحنم

محلاوحأقدأىلعفقينأىلعصيرحوهو«”"ةجاحنمكلناكاعىلإ
نمءزجةاعدلاءالؤهف«هتوعدىلعسكعتتةيمهأنمكلذيفال‹ليصفتلاب

ءةيضابإلاةكرحلادارفأيقابىلعرؤيمهدحألثدحيرمأيأوءةعامج

اذختمءاهمئاظعورومألارئاغصىلعاعلطمديزنبرباجمامإلاناككلذل

ءالؤهدحأللوقيثيحءهتكرحىلعرٹؤيدقرمأيأيفمزحلابولسأ

.با١٠ةقرو٥ةلاسر‹يدزألا

.ب١٠ءةقروء١١ءةلاسرلا«هسفنردصملا:رظنا

.ب۳٣ءةفرو١٠ءةلاسرلا؛هسفنردصللا)0

.ب۸١٠١ءةقروء١١ةلاسرلاهسفنردصلملا©



ك
ءةييرلاعدف":رخآللوقيو»هبانكلهترمألاكلذلضرعتالف":ةاعدلا

ıt۔ى.
٩"رمأنمثدحابيلِإبتكاو«فراعلابذخو

نحتملديزنبرباجمامإلانأبلوقلاعيطتسنقبسامىلعًاسيسأتو
ةدلقلاةاعدلانمةعومجعمبتلثمتةيكرحةدایقءانبنمنكمتنأدعبالإهتافو

مهتكراشملالخنمكلذىلعاوسرمتنيذلاوءةوعدلاءابعألمحتلنيئيهللا

رباجمامإلامافكلذكوءةيضاباإلاةكرحلاةفدةرادإيفديزنبرباجمهمامإ

راصمألافلتخمىلإمهلسرأنيذلاةاعدلانمتاعومجبءاشنإبديزنبا

ةاعدلانمعونلااذهفرعدقوءةيضابإلاةوعدلائدابمرشنلةيمالسإلا

نبملسمهدیبعبأنمزىلع٩ملعلاةلمح"مساب

امهتمدمتسانيذللانييسيئرلانيردصملاةنسلاونآرقلاناكدقو

لشوميقنمامهيفامو«هتكرحدارفألدادعإلاسسأديزنبرباجمامإلا

لإمهلسرأنيذلاهعابتأىلإايرقتهلئاسرلكيففقاعدللحلصتةديدع
نأتعطتسانإف":لوقيثيح«يياعملاهذمممهركذيءةفلتخملاراصمألا

يِناصعملاهذهسرغىلإفدهيوهفكلمعوكلوقبىوقتلاقحتست

ةلودلايفةيرادإتايلوؤسممهضعبىلوتنيذلا«هعابتأوهذيمالتسوفنيف

قيبطتل«هتوعدوهتكرحاهلجأنمتماقيلايهيناعملاهذهنألءةيومألا
.ةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلايفءاجامكنيبةاواسملاولدعلا

ةاونوملعلاةلمح-ءةيبرتلايفنييوتسملانيذهدوجوببسناكامرو

.ب۸٠١ةقرو١٠ةلاسرلا«يدزألا)

.ب١٠«ةقرو۹٠ةلاسرلاهسفنردصملا

.٢٢۲ص٢ح«باسنأ؛يترعلا:رظنا©

.ب١٠١ةقرو۳٠؛يدزألا©



تاذةعومجبكانهنوكينأيفديزنبرباجمامإلاةبغر-ةرصبلايفةوعدلا

ةيهقفلا-لئاسملاوأ-رومألايفءاتفإلاىلعةرداقنوكتءةلهؤمةيملعةناكم

روطيفةكرحلادارفأنمءاوس‹يدعتلاوأنايغطلاعنمانامضو‹ةكرحلل

ةيمهأاذناك(ءاملعلا)ةئفلاهذهرودنأظحلنثيحءةلودلاروطوأةوعدلا

نوؤشنعدعبلايفنيصيرحءالؤهناكدقف‹؟”ةيضابإلاةكرحلاخيراتيف
مليقروطيف«؛نييضابإلاةمئألاوةالولاكولسةبقارمباوفتكاوةرادإلاومكحلا

نمًاطسوتمىوتسمنوقلتيدارفألايقابناكامنيباذهمحلروهظةمامإ
رباجمامإلاةسايستزيمتدقوءةيرادإةردقبمهعتمتبناجىلإءةيملعلاةيبرتلا

ةريغصلكيفلخدتينكيملذإ«ةنورملاب"ملعلاةلمح"ةاعدلاعمديزنب

؛تالكشللاعملماعتلايفةيرادإةربخمهبسكينأىلإفدهيوهف«ةريبكو

كءاجاذإف":هللاقرخآنيبوهنيبيضقينأهعابتأدحأهيلإلسرأامدنعف

."هللاباتکدنع؛كمصخوتنأعمتجاو«كسفنىلعايضاقنكفيباتك

هنإثيحادیدشلدعلاميقىلعديزنبرباجمامالاصرحناكو

ملظلاقلازمنعدعبلاهعابتأنمبلطيوهف«باقعبوهللابريكذتلامئادناک

علطضينأبيميظتتلااذهنأىريناكهنأل«سانلاىلعءادتعالاو

اذإهنأوكلذىلعهعابتأثحيناكو«سانلانيبلدعلاةماقإةيلوؤسمم

بجهنإفيفيرادألمعدلقتيفتناكولوىحءةصرفتدحو
وعیضيلامهيلع

۹٤-7٤صصةمامإلا.١٠ص؛خيراتلامع:رظنا

.باإ١ةقرو1ةلاسر‹يدزألا

ط٠ةقرو۸ةلاسر‹هسفنردصلما7



2
نعمهداعيإو«هعابتأةهازنىلعديزنبرياجمامإلاصرحدقو

ىلعهثحهنإفءايادحلايفهريشتسيةاعدلادحأهيلإلسرأامدنعفملظلاقلازم

نملاعفنمدقيملاذإةصاخقلازمنمقلزماهنألءاهذخأنعهزتتلا

.هيلإاهمدقي

.ط١۱ةقروا٤ةلاسر‹يدزألا



عبارلالصكلا

يدزألاديزنبرباجمامإلارود

يضابإلاركتلارسسأعضويك





:ديزنبرباجمامإلاديىلعيضابإلاميظنتلاماكحإ

نمةمظنمةقلحةطساوبهتكرحميظنتبديزنبرباجمامإلاماق

ثيحءةرصبلايفهزكرمبمهطبروءةفلتخملاراصمألاىلإمهلسرأنيذلاةاعدلا

هبشتكلذبيهو؛عورفوزكرماهةمظنمةكرحةيضابإلاةوعدلاتدغ
يفمهشبوةاعدلاىلعدمتعيناكيذلاةيسابعلاةوعدلليرسلاميظنتلا

.ةميمحلايفمامإلازكريمهطابتراعمةفلتخملاةيمالسإلاميلاقألا

راصمألاىلإديزنبرباجمامإلامهلسرأنيذلاةاعدلاددعامأ

كلتيفةقلطللاةيرسللًارظنديدحتلاهجوىلعهنّيبتنالاننإفءةيمالسإلا

نبرباجمامإلااهلسرأيلالئاسرلالالخنمو-اننأالإ(نامتكلا)ةلحرللا

:مهنمددعىلعفرعتلاعيطتسن-هتاعدضعبىلإديز

نبفیرطغ-٤ديلخنبفيرط-۳راسینبنامثع-۲میثخنبدشار-۱١

نبديزي۸.هللادبعنبعفان-۷ةفينع-٠٦ورمعنبثراحلا-٠مالسلادبع

راسينبنامعن-١٠ناوكذنبملاس-١٠دعسنبزيزعلادبع-4.راسي

نبكلملادبع-١

لدتسناموهو«ةدحاوةقطنميفةيعادنمرثكأكانهنأودبيو

ديزيةيعادلافءديزنبرباجمامإلااهلسرأيلالئاسرلاكلتضعبنمهيلع

يذلاركذتكباتكيناتأدقو":رباحجمامإلاهللوقي؛نامعنمراسينبا

رسخآةسيعادىلإلسريكلذكو‹"نامُعلهأنمهللاكآلو

.اهدعبامو١٥٠صءةعيبطمعمحارءةيسابعلاةوعدلاصوصخب١

.۱۸-١‹لئاسر«يدزألارظنا

.ط٠:ةقرو‹۸ةلاسر‹هسفنردصللا



9
يفةيعادلااذهضرعنيحفاهيفةوعدلانعلوؤسلملاهنأودبي‹«نامُغيف

دارقأدحأنيبوهنيبةيلخادةموصخديزنبرباجمامإللاهلسرأةلاسر

ايیضاقنکفيباتکكءاجاذإف":هلديزنبرباجمامإلاباوجناكءةوعدلا

امهمیقرأنوکیرخآصخشىلإمكاحتللانههعديملف‹""كسفنىلع

هنأيعيدقامم«هسفنىلعايضاقنوكينأىلإهاعدلبالثمميظنتلايف

.”كانهلوألاةيعادلا

زكرمنيبةقالعلانوكتنأىلعديزنبرباجمامإلاصرحدقو
قاقشللعنمنمكلذيفامل«ةنيتموةمئاداهفارطأوةرصبلايفةوعدلا

:مهدحأللوقيثيحهتاعدلاوحأنعلاؤسلامئادكلذبناكف«فالخلاو

"ےکلبقرسمانمثدحابيلِإبتكاو«فراعلابذخوءةييرلاعدف"

ةوعدلادارفأنيبعازتيأليدصتللديزنبرباجمامإلاردابيكلذك
ايضاقنكفيباتككءاجاذإف":ديسأنبكلاموهومهدحألالئاقءةيضابإلا

اذهرذحيانهوهف‹“”"امكرمألكالهرجاشتلاوعزانتلانإف...كسفنىلع

نمكلذنألةيلخادلاتاعازنلاكلتلثمىلعرارمتسالاةبغمنمةيعادلا

اذهوءنيفرطلاكالهىلإورمألاحاضتفاىلإيدؤيدقولمعلاطبثينأهنأش

ةيرسةيلوؤسمبناعلطضيامهوءامهنمدحأهاضريالام

:ةقرو١٠ةلاسر‹يدزألا

.ب١٠ةقرو١٠١ةلاسر؛هسفنردصللا©

٤٤ص؛يراضحلا«يريبعجلا©

.ب۹:ةقروء۹ةلاسر؛يدزألا)8

.ب١٠:ةقرو‹١٠ةلاسرهسفنعجرملا)

.٢۲ص«قباسلاعجرملا؛يريبعحلا©



ةعباتمىلع«تالسارملاهذهيفةحورطملالئاسملاةعيبطتلددقو

:مهدحأللوقيثيحءةاعدلانعةريبكوةريغصلكلءكيزنبرباجمامإلا
يربختوهبكالتباام«نامُعغلهأنمهللاكالويذلاركذتكباتكيناتأدقو"

كنأيلِإتبتكو":رخآللوقيكلذك"هيفداصتقالاىلعصيرحكلنأ

.0”"...كلنذؤيملفجحلايفنذإلاتدرأ

نأىلعديدشلاهتاعدصرحىلعتالسارملاهذهتلدكلذك

یوتفلابلطنمفناشرغصامهممهعميرجياملكىلعمهمامإاوعلطي

ثسيح«اهيفنوعقييلاءاطخألاوملضرعتيلالئاسملاضعبيفءةيهقفلا
يفنيملسلملالاوحأنمتركذيذلاامأو":الئاقديزنبرباجمامإلادري

لوقيو‹”"...ةيزحلايفامتاقدصبنيعتستنأيفيرمأتستتبتكوكضرأ

محلعيطتستالوكعفننوجريماوقأكيلإيدهيهنأتركذامامأو":رحخآل

.٩"ةيدهمهنملبقتالفاعف

نبرياجمامإلادعبرمتساوءةيضابإلاةوعدلايفًادبملااذهخسردقو

خياشمىلإاولسرأيفةوعدلالهأنيبفالخلاعقونيحف«ديز

ملمإلامهيلإلسرأفمهنيبثدحيذلاعازتلالحلخدتلانوبلطيةرصبلا

:ةقرو؛۸ةلاسر‹؛يدزألا

.ب١٠١ةقرو١٠٠ةلاسرهسفنردصلملا

.ب١١ةقروةلاسرهسفنردصملا©

.با١١٠١ةلاسرهسفنردصلملا©

فەودشوءفيعسنبهللادبعمهسيئرلزعبةيضابإلاةوعدلالهأنمةعومحجمايقيلفالخلااذهلثمتي©

عقوففڭلادبعبلعفامتهركةفئاطمهتفلاخف«نسح:هللاقيالحراوعيابوهيلعاهوركنأءايشألديدحلا

ء7ج؛تاقبط؛نييحرالارظنا.لخدتلانوبلطيةرصبلاخياشمىلإاولسرأكلذرثِإىلعو؛مهنيبماصخلا

.٥۸ص١ج؛يخامشلا.٠٠۲ص
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خويشنموهو«دودومابأبحاحةيعادلاءةميركيأنبملسمةديبعوبأ

لحنمنركمتفةاعدلانوؤشنعلوؤسلملاو‹ةرتفلاكلتيفةيضابإلا

.”مقافتينألبق

*ةرصبلايفقرفلاوديزنبرباجمامإلا
تاشقانميأ-ةيضابإريغمأتناكةيضابإ-رداصلملاانلركذتال

ةيسايسلاةينيدلاقرفلانعنيلثمو«ديزنبرباجمامإلانيبترجةيركف

8هدینفتو‹جراوخللهتاشقانمءانثتساب:ةرصاعملا

رداصللاانلاهتظفحيلاوجراوخللديزنبرباجمامإلاةشقانمدعتو

اميفةصاخو‹مهئارآنمهفقومانلرهظتيلاتاشقانملامهأنمءةيضابإلا

ثسيح«مهئامدلةحابتساوكيرشتنمنيملسللاةماعىلعمهمكحبقلعتي

ًالئاقمهئارآيفمهًارظانمجراوخلاناكرباجمامإلانأمامضركذي

ةءاربلاهللامّرحومعن:نولوقيف؟نيدبنيملسلملاءامدهللامرحدقسيل":مهل

برخلالأءامدهللالحأدقسيلوأ:لوقيف«معننولوقيف؟نيدبمهنم

دعب؛نيدبمهتيالوهللامّرحو:لوقيف‹ىلب:نولوقيف؟نيدباهعيرحتدعب«نيدب
؛نوتکسیف؟نیدباذهدعباملحُأله:لوقيفمعن:نولوقيف؟نيدباھرمألا

ءالؤهو":ًالئاققرواحلاهذهىلعمامضقلعيو«""ءيشبهنوبيجيالو

.٥۸صجريسلا؛يخامشلا.٠٠۲ص۲ج«؛ييحردلا0

‹(ةيرفصلا‹تادجنلا«ةقرازألا)ةئالثلاتاكرحلاهبدصقيةيضابإلادنع(جراوخلا)حلطصمقلطيامدنع0

.ةرجحمحلاملاحتناومهنمجاوزلامهعرحتو‹نيملسملاءامدمهتحابتسالقورملابثيح

۳حء؛يلاسلا:رظنا

ردصلما؛ييجردلا:رظنا.(ةقرازألا)يهءديزنبرباجمامإلااهشقانيلاةكرحلانأةياورلاهذهنمودييو

.۲۰۸ص“حج‹قباسلا



@,
نيملسللالاومألالحتسايفمحلوقبلاقنمو«قرزألانبعفانباحصأ
.٩".يدب

هذههيفترجيذلاناكملاءةياورلاهذهيفمامضانلركذيالو

ةرصبلاهنأبلاغلانكلو«"جراوخلايقأيناك":هلوقبىفتكالبتاشقانملا

ليزنبرباجمامألانيبتناكيلاتارظانملاهذهنأكشالوءافوحاموأ

يلاءةفرطتملاءاراللهضفرو«نيملسملاءامدنقحىلعهصرحنيبت«جراوخلاو

كسىدمرهظتيهفكلذكو«قحهجوريغبءامدلاهذهلالحتساىرت

ةقرازألاروهظدعبهلالثهتفصبةمكحملاطخبديزنبرباحمامإلا

هيلعامازلدجوكلذلءطخلااذهنعاوجرخنيذلاءةيرفصلاو«تادجنلاو

هللاذبعكلذيفهدئار«؛نيرخآلانيملسملادضءةفرطتملاءارآلاهذهدّنفينأ

ملماإلاومهئاملعوةيضابإلاةمئألبقنمجهنلااذهكولسرمتسادقو

ؤربتلاو«جراوخلانمةحضاولاةوادعلايفمهفقوملثمتينيذلا«ديزنبرباج

ء؛كامسلانبرفعجك«رابكلاةيضابإلاخياشمضعبكراشثيح«مهنم

ىلإ؛جراوخلادضهبرحيفبلهملانببيبحعميضابإلابتاكنبتاّنحلاو

يبأنبملسمةديبعوبأةيضابإلامامإكلذىلعمهرقأوعمالتقنأ

هعابتأضعينميديهارفلابيبحنبعيبرلامامإلاًاربتكلذكو«”ةيرك
انتلرهظيامك«ةلبقلالهأكيرشتيفلثمتملاجراوخلالوقباولاقنيذلا

.۲۰۸ص؛تاقبط‹يحردلا)09

.ةحورطالانميناثلالصفلايف؛عوضوللااذهلانتشقانمليصفتلابرظنا

١٤٠ص؛دوقعلا«يثراحلا

,M:رظناو.47صريسلا«يخامشلا)1 Watt, “Kharijite” , D,I ,P.36



42
دحأ)ناوكذنبملاسوهو‹نيزرابلااًاعددحألالخنمةيضابإلافقوم

اهضرعنأدعبجراوخلاججحديتفتبماقيذلا‹(دیزنبرباجمامإلاذيمالت

‹نيملسمللمهكيرشتيفةلثمتملاهذهمهئارآدقنثيحةدحاوةدحاو

هفقومناكو‹(عمتحبانمةرجحلامحلاحتناوضارعتسالا)مهئامدةحابتساو

لمو...ءهباحصأوةدحنوهباحصأوقرزألانباعمجيو":ًالئاقءامراصمهنم

مهفيرحتكلذعممهلضيو...هنعنوهنيامىلإمهتفلاخمةلالضلانماوفرعي

...مهيبنةنسفالحخمهلضيو...هعضاومنعكيهللامالكمحلوقيف

كرشلابمهتداهشمهلضيو...ملوقيفعدبلانماوثدحأامومهلضيو

نمةرجحلالاحتنامهلضيو...مهضارعتسامهلضيو..مهيلع

نيملسلملاةعامجفقومىلإ«هتريسيفناوكذنبملاسيهتنيو٠"...مهراد

يفولفغلاهللادمحبانيأرنمسيل":هلوقبكلذلكنم(دعباميفةيضابإلا)

نمىلعادعلاالوءانرمأيفمشغلاالو«اننيد

نمةيضابإلافقومنايبيفنيزرابلاةيضابإلاءاملعدحألوقيو

ةيقتلايفمهرذعةلبقلالهأىلعمهعطقبءةقرازألانمانئربو":جراوخلا

..مالساإلالهأميجىلعداهجلااوبجوأو«نيرفاك

فتكئالمولابرقأنممهتيمستىلعمهنماوئربومهلكجراوخلا(ةيضابإلا)

ةيضابإلاءاملعرابكنموهو)يللاسلاامأ‹"كرشلابرخآلامويلاوءهلسرو

:لوقيف(يرجحلارشععبارلانرقلايف

اولحتساهلموقنکينإولحياليفبلالسهألامو

۱۱
.ب۸٦ةقروةريص؛نارکذنبا

.ب١۷۲ةقرو؛هسفنردصللا٧

.۱۸٤صحج‹عرشلا©



9
ةقرازأةيرفصافممودنمةقرامتراصفتلغجراوخ

انيملسلملاةاغبىلعًالهجانیکرشمامكباومكحف

امرغممهنملاملااولحتسادقامكفيسلابسانللاوضرعف

ناركشالمهمواترعيقورملامهيفو

:فارطألاميلاقأىلإةوعدلاهيجوتوديزنبرباجمامإلا

نإثيح«دزألالئابقىلعتوعديفديزنبرباجمامإلازيكرتناک
ةيعامجلاةدايقلالكشتىلاوأهبطیحتتناكيلاةيدايقلاةعومحلامظعم

؛ناهدلالاصحوتيبأو«بئاسلانبمامضك:دزألانم«يهةكرحلل

ةضشظطبارلانمديفتسينأديزنبرياجمامإلادارأاعيروءدودوميبأبجاحو

اعریرخأةهجنمو«مهيفهتعمسوهتناكملارظندزألاوهعمحجتيلاةيلبقلا

ةصاخوةيمالسإلاميلاقألاةلاحديزنبرباجمامإلاكاردإىلإكلذدوعي

نايكمايقلهسيامم«ةلودلازكرمنعايبسنةديعبلا(دزألانطوم)نامُع

كانهيضابإ

قيضابإلاةكرحلاىلعدزألابديزنبرباجمامإلامامتهاسكعنادقو

ناكوءنامُعدزأنمهدعبنمةيضابإلاةكرحلاةمئأمظعمناكثيح
نايفسوبأو«يديهارفلابيبحنبعيبرلا:ةيضابإللثلاثلامامإلامهرهشأ

دامعاونوكيل-دزاللدیزنبریاجمامإلارايتخاناكونببوبحم
تدتشاامدنعف«مئادلاةيضابإلانطومنامُعتحبصأثيحءاقفوم-هتوعد

ص؛۳ج«رهوح«‹يلاسلا

۱۷۱ص؛ءةيضابإلامشاه:رظناو.۷٤۱-١٤١صص‹۲جءةملس؛يتوعلا:رظنا)0

.۳۱صهةمامإلامع.١١٠ص«قباسلاردصملامشاه:نراق©

.١۱۲ص«تافیلخ:نراق©



ق,
ةرصبلابنامتكلاةمئأرخآرطضاةيضابالاةكرحلاىلعيسابعلاطغضلاةأطو

نامُعتدهشامك«نامُغىلإلقتنينأىلإ«ليحرلانببوبحمنايفسوبأ

نامُعتحبصأكلذبو‹(م۸٤۷/ه۱۳۲)ةنساهيفةيضابإةمامإلوامايق

ديزنبرباجمامإلاهكلسيذلاجهنلااذههباشتدقوءةيضابإللًاسيئرزكرم

تدافتسايلاةيسابعلاةوعدلاكلسعب-ةيمالسإلافارطألاقطانعبمامتهالا-

ثيحامتاعدهيلإتلسرأف«يومألامكحلازكرمنعديعبميلقإكناسارخنم

راصنألامظعمهيفناكوءةيسابعلاةوعدلاقالطنازكرمميلقإلااذهحبصأ

جمنىلعةيركيبأنبملسمةديبعوبأيناثلاةيضابإلامامإراسدقو

نعةديعبلاميلاقأللفارطألاقطانعبمتهاهنإثيحءديزنبرباجمامإل

ديعسنبةملسهتيعادلسرأف«برغملاىلإهراظنأبهجوتدقفمكحلازكرم

نمةعومجبدافيإوكانهةيضابإلاةكرحلائدابمرشنيفححبيذلاءاهيلإ

متسرنبنمحرلادبع:مهو«يسيئرلاةوعدلارقمةرصبلاىلإبرغملالهأ

دوادوبأو«يسمادغلاراردنبليعامسإومضاعو«يسرافلا

.”يلبقلا

كانهافهدوجوحبصأنأبرغملاىلإةيضابإلالوصوىلعبترتو

ةيضابإ)رباوفرعثيح«ءةيضابإلانطاومنمانطومبرغملاادغوءامئاد

كلذنمجتنتسنو‹(قرشلملاةيضابإ)ربنامعيفمهناوخإفرعو‹(برغللا

ادغ-نامُغوهو-هيلإهراظنأديزنبرباجمامإلاهجويذلانطوملانأهلك

.١٠ص؛ءةيضابإلا؛فيان‹ليهسل١۱

.٥١۱۹-١١۱صص؛ةعيبط؛رمعظنا١

.١۲٠ص١ج؛ريسلا؛يخامشلا١٤صءةمئألا؛نالجراولا.١۱ص١ج«تاقبط؛ييحردلا©



CC
ةكرحلايفهتفيلخححنكلذكومرظندعبىلعلدياموهو«؟ايضابإازكرم
وهةيضابإللرخآازكرمدجوينأيفةعيركيبأنبملسمةديبعوبأةيضابإلا
.برغملا

:ةوعدلايفءاسنلاميظنتوديزنبرباجمامإلا

اروداهئاطعإوةأرلابمامتهالابديزنبرباجمامإلاةوعدتزيه

ةيسايسلاتاكءاسؤرنمناكوءةيضابإلاةكرحلاتاطاشنيفًلاعف

نوكينألمتحلانمفمهتاميظنتيفاماهارودةأرمللاولعجنيذلالئالقلا

؛هسفنباهيلعفرشأءاسنلابةصاخايالخدجوأدقديزنبرباجمامإلا

دشأناکدیزنبرباجنإ":-ةيضابإيهو-بلهملاتنبدنهلوقتثيح

هبييرمأالإهللاىلإبرقيناکئیشملعأامفىلإولإاعاطقناسانلا

دقديزنبرباجمامإلانأرهظيوناهنالإهللانعيندعابيائيشالو

نماتلحضتياموهوقأرماىلإءاسنلاميظنتنوؤشةرادإةيلوؤسملعج

اهملكيةعاسفقوفةوعدلالهأنمةأرماارباجيقل":لوقتيلاةياورلا
."هملكتو

(ةيضابإلا)ةوعالالهانمةارماعمدیزنبرباحجمامإلافوقوف

هذهبلطتامءةيضاباإلاةكرحلايفانأشةأرملاهذنأعينمزلانمةعاسل

نمدیرنبرباحجماماللمارتحالاوصالخإلاغلبدقو‹ءاهعمثيدحللةدملا

.Vagileri:رظنانامُعيلةيضابإلاةمامإلانع(*) ,L,V, "L I Mamato Ibadita dell oman”

.۹٩۸ص۳ح‹ناهفصألا09

.٢۲۰ص‹؛تاقبط‹ييحجردلا)1



C>
فروزحبابهلنلسرینکثیحء؛يعامجلاروعشلانمیوتسمةوعدلاءاسن

رهش

تاتبللاعضودقديزنبرياجمامإلانوكيقبسامىلعاسيسأتو

تايضابإلاءاسنلاطاشنرصتقيملوءةيضابإلاةكرحلايفءاسنلاايالخلىلوألا

هادعتلبءطقفةيميظنتلاتاعامتجالاكءةيوعدلاتاطاشنلايفةكراشملاىلع

ةوعالللاماعمجكءةيضابإلاةكرحلالمعنيدايمفلتخميفةكراشملاىلإ

.”كراعملايفةكراشملاو

ءديزنبرباجمامإلادعبةأرملابةيضابإلاةكرحلامامتهارمتسادقو

ةعيمتيفمهاستةأرملاتناكءةيركيأنبملسمةديبعيأنمزيفف

:كلذيفيخامشلادرويثيحءاهتيبيفةيضابإلاةكرحلاخويشتاعامتحا

لاخعيرلانبهللادبعةجوزةديعسىعدتو-ةيضابإلاءاسنىدحإنإ"

ةيضابإلاخويشهيفعمتجياهرادييبرستذغتادقتناك-يدهللا

نببوبحمنايفسابأنأ:اهاوحفىرخأةياوريخامشلاركذدقو٩لیللاب

يفءاسنلاةعامجبيلصأتنك":لوقيناك-ةيضابإلاخياشمدحأ-ليحرلا

"الزم

دقنايفسوبآنوکينألمتحملانمهنأةياورلاهذهنمجتنتسنو

ةيضابإلامامإدهعيفىاسنلاتاميظنتىلعفارشإلاةمهمهيلإتلكوأ

صءتاقبط؛ييجردلا.١۷صء١جءريسلا«يخامشلا:رظنا0

.١۹ص١ج«قباسلاردصملا؛يخامشلا©

.ضرألاتحتنوكييذلابادرسلاوه:برسلا©

.١٠٠ص١ج«قباسلاردصملايخامشلا©

ص١جسفنردصلا



ک
:نايفسيبألوقنمهيلعلدتسناموهو«يديهارفلابيبحنبعيبرلاثلاثلا

ءاجومايألانمامویعيبرلاانءاجفانلزتميفءاسنلاةعامجبيلصأتنك"

ىاسنلاسبحتكنإ«بوبحماي:رهاطوبأيللاقفىاجنميفرهاطوبأهعم

.”"نهيلعلّوطتو

يركفلادادعإلانمايلاعیوتسمتايضابإلاءاسنلاتغلبدقو

اهضاخيلاءةيبرحلاكراعملاضوخيفةكراشملانمنهنكمامم«يميظنتلاو

نمهجاتحتامبنميلاةكرحنيومتوءلاملاعمجبنكراشوزاجحلايفةيضابإلا

لاجرلاسامحبهلتيراشلاةزمحيبأةجوزتناكثيحءحالسوةنوؤم

ةوعالاءاسنيفظحاجلالاقدقوشيحلاىلعلمحتواهروشب
مهئاسنيفنوكينأمتيمهضعبناك":ةيضابإلا

‹يملعلابناحلابمتهادقهنإفةيملعلاديزنبرباجمامإلاةناكملارظن

ةرادإيفهنودعاسياوناكنيذلاةاعدلانمةعومجعمهئانتعايفهدهاشناموهو

نبمامضوءةميركيبأنبملسمةديبعيبأكءةيضابإلاةوعدلانوؤش

دجالثيحهدعبنمةيضابإلاةمئأىلعسكعنااموهولاصو

ةيرادإلاوةيسايسلاهتردقبنابءةقومرملاةيملعلاةلزنملابعتمتيالنممهتم

ةمهملّهساممةسايسلاوملعلانيبتعمجيلاةكرحلاهذهةزيماذهناكف

.ةفلتخملاراصمألاىلإاهكاعد

.١٠٠ص١جنيسلا؛يخامشلا)

.۸۲صةيضابإلامشاه9

۰.۱۸۰ص٦ج؛نايبلاظحاجلا)0

..انتحورطأنمثلاثلالصفلا:رظنا



C9
هسمامإديىلعاركبمجضندقيضابإلاهقفلانإفىرخأةهجنمو

كلذلءةعيركيبأنبملسمةديبعيبُأديىلعهدعبنموتيزنبرباجلوألا

يللتلابو«ءةيعرشةيملعةلدأىلإدنتستةكرحلاهذهاهوطختةوطخلكتناك

‹يمالسإيملعساسأىلعهمايقلءةيادبلاذنمًاجضانيسايسلااههقفناك

.°”عامجإلاو«سايقلاوءةنسلاونآرقلانمدمتسم

مامتهالاويعرشلاملعلانيبعمحلا-جهنملااذهظفحدقو

هردصمنوكييذلافرطتلاوحنقلزتتنأنمةيضابألاةكرحلا-يسايسلا
ةفرطتملاتاكرحلاضعبهيفتعقواموهوملعلاةلقوألهجلاةداع

يفضعبلنكيمليلاةيسابعلاةوعدلاو«تادحنلاو«ةقرازألاك

نبرباجمامإلاهبزاتمايذلاءةينيدلامولعلايفقمعلاكلذةفوكلاوناسارحخ

.هبنوطيحملاةاعدلاوديز

ريغنعازيمتمةيضابإلليكحلاويلمعلاكولسلاناككلذل

اومزتلاثيحء؛كراصعلملايفمهئادعأهاجتوأمحلنيفلاخملاهاجتتاذلابو

يمالسإلاكولسلاب

نيبةيضابإلاةوعدلاوملعلارشنلةصرفجحلامساومتناكدقو

نببوبحمنايفسوبألوقيثيح«هدعبنمةيضابإلاةمئأناككلذكو

صص؛ءةسردم؛شوكب١
lhا)٢( =. O17

‹؛ييحردلا؛توبمرضحلهانمقحلابلاطففوموةنيدملالهآنميراشلاهزميبافقوم:رظنا

.١۱۲۲ص۲جظحاحلا.۹ص‹١ج؛يخامشلا.۷١۲صج؛تاقبط

.١۱۲ص۲حج‹قباسلاردصلملا‹ييحردلا9



2
ىلعلديامم"اححسانلارثكأنمانباحصأنأك":كلذيفليحرلا

ديزنبرباجمهمامإكلذيفمهكودق«يملعلابناحلاىلعةكرحلاهذهصرح

وبأةيعادلاركذيوءاهقفمهرثكأالإجحلامساوملجرخينكيملو«يدزألا

يبُأنبملسمةديبعوبأضرمجحلامساومدحأيفهنأ":كلذيفنايفس

بلطكلذك‹”"هناكمبيبحنبعيبرلالسرأفكاذنآةيضابإلامامإةعيرك

جحامسومدعبميقينأبئاسلانبمامضنمةيركيأنبملسمةديبعوبأ

."ارياجتعمسو«رياجلئسو«ارباجتلأس":هباوجناكو‹سانلاميلعتل

اناويدهلنإ:لاقييذلاءديزنبرباجمامإلاديىلعاهكأشنذنم-يسايسلا

ةكرخحلاىلعقلطأدقو‹ءازجأةرشعيفعقيثيدحلاوءةديقعلاوءهقفلايف

عورفلا"لمشت(بهذم)ةملكنإثيحء"يضابإلابهذملا"ةيضابإلا

لصأناکيذلايسايسلاهحجولاوهرخآاهجوةيضاباللنأعم"لوصألاو

.دیزنبرباجدیىلع

:نيفلاخملاعمهلماعتودیزنبرباجمامإإلا

ةماععم؛حماستلاولادتعالاجهنميدزألاديزنبرباجمامإلاجم

نيحمهنععافدلايفمهاسهنإلبءةديقعلاويأرلايفهلنيفلاخملانيملسللا

لداجدشقف؛ضارعتسالاوريفکتلابةيسايسلاتاكرجلاصعبمحلتضصرعت

.۲۰۸صحح؛تاقبط‹يجردلا)0(

.٤٤٢۲ص‹٦ج؛ءهسفنردصلملا0

‹۸۲۱صج؛ريصلا‹؛يخامشلا

.دیزنبرباجمامإلاهقفمظعمةيضابإلاذخأهنعوديزنبرباحمامإلانعظفحنمرثكأمامضناك۴

)4(

(۳)

١٤صصریس؛نالجراولا



ك
ةديقعلافلاختيلامهئارآةحصمدعنيبو«كلذيفةقرازألاجراوخلا

ءةيمالسإلا

نماهريغنعةيضابألاةكرحلازيماذهديزنبرباجمامإلاكولسو

امي‹رييغتللةليسوكريفكتلاوفنعلاتجهتنايلاوءالةرصاعملاتاكرحلا

نمنيملسملاةماعفوفصنيبهتوعدرشنيفديزنبرباجمامإلاةمهملّهس

؛نيفللخملانيملسملانمجاوزلاديزنبرباجمامإلازاجأدقو‹لئابقلافلتخ

ةيضابإةأرمابطخ«نمحرلادبعنبنسحلاهمساًايضابإالجرنأ:ةياوريفف

اهجوزينأديزنبرباجمامإلاهاهنف«كلذتهركفءاهرمأتسااهابأنأو

نبرباجمامإلارواشفءًایضایإسیلاهموقنملجراهبطخمشءةهراكيهو

.'هايإاهجوزينأاهابأرمأف«هبتيضردقوهيفديز

زاوجيضابإلاهقفلايفخسردقءاذهديزنبرباجمامإلافقومو
كلذلءمهحئابذلكأومهفلخةالصلاويأرلايفمحلنيفلاخملانمجاوزلا

اومّرحوءاوجرخاذإضارعتسالااومَّرحو‹مهيفلاخمةداهشةيضابإلازاجأ

ىلعزهجيالو؛مهربدمغبتيالف:اومزملااذإاومكحو«مهيفلاخمءامد

٩لامةمينغالو«لايعيبسمهنملحيالومهحيرج

.۲۰۸صa؛تاقبط‹ييجردلا)9

.١٠٠ص‹١جصسسلا

.۱۰۹-١١٤صص۱جتكعاوق؛يلاطيحجلا

.٢۲ص«تالاقم«يرعشألا©

دبعنبرمعةفيلخلارازةيضابإلانمادفونأ(بهذلاجورميل)يدوعسملانعابرمعذاتسألالقني*

نأو(ههحوهللا:مرك)بلاطيبأنبيلعمامإلانعلعنينأدفولااذههنمبلطفءةفالخلايلونيحزيزعلا

يفبلاوركتنلاوءاشحفلانعىهنيويبرقلايذءاتيإوناسحإلاولدعلابرمأيهللانإ"ىلاعتهلوقبهلدبي
-."نوركذتمكلعلمكظعي



7
قيرطلاىلعديزنبرباجمامإلادعبنمةيضابإلاةكرحلاتراسدقو

اکرلکشی‹ةديقعلاويأرلاقفلاخملاهاجتحماستلاادغوءااهمسريلا

:ةهجاوملاتاظحلدشأدنعيحءاهلمحتيلااهئدابمنماماه

ىلإم١۳٠/۷٤۷ةنسيراشلاةزمحوبأيضابإلاةيعادلالخدامدنعف

اشمسانلاءةنيدملالهأاي":ًالئاقمهبطاخءاهلهأىلعرصتنانأدعبةنيدملا

امامإوأباتكلالهأنماكرشموأ«نثودباعاكرشم«ةثالثالإ«مهنمنحنو
."ئاج

ملهنإفةكرعملاةحاسيفةنيدملالهأىلعةزمحيبأراصتنامغرف

مامإلاهجنهنيعبفقوملاومهرفكيوأمهكرشيملومهءامدحيبتسي

ءاعنصىلعىلوتسانيح‹(قحلابلاطبفورعملا)ىينبهللادبعيضابإلا

مستايذلايسايسلاهجبانرباهلهألنلعأثيح«(ع۷٤۷ةنس

دقوءاهتعيبطوهتكرحفادهأوءةيضابإلارظنةهجوهيفاحضوم«ةنورملاب

:يهو«تارابتعاءوضيفمهبسانييذلافقوملاذاختايفسانلاريخ

.مهيلعاممهيلعوملامكلذبمهلفمهئارآيفةيضابإلااوقفاوينأ:ًالوأ

.دايحلامزتليلفمهعمدهاجينأعيطتسيالنمايناث

هديفكينأطرشبكلذهلفةيضابإلاةيسايسلاهركينملكنأ:اثلاث

.هلهأوهلاميف«نامألاهحنملباقممهنعهناسلو

:ظنا.نايفسيبأنبةيواعماهنسيلاربناىلعنمهَيلعمامإلانعلةنسلطبأوةفيلخلامهلباجتساف-
.١۱۰ص؛ةسارد«رمعءاب

.١۱۲صء؟جءتايبلاظحاخجلا.۳۲۹صء٤ج؛خيراتءيربطلا؛يراشلاةزمحيبأةبطخ:رظنا

.١۹ص‹١جوسلا؛يخامشلا.۳١۲ص٠؛تاقبط‹؛ْييحردلا



@,
ء؛نميلالهأءارقفىلعاهمنغيلالاومألاميسقتبكلذدعبماقدقو

باطخلاوبأيضابإلامامإلاكلسبرغملايفولدعلاساسأىلع

اهمكاحلنامألاىطعأسلبارطةنيدملخدنيحفهتاذجهنملايرفاعملا

.”اهلهألو

(ةءاربلاوةيالولا)بابتحتةيضابإلابتكيفاذهفقولملاخسرتو

.هرمنايبو‹؛عوضوللااذهطبضىلعاوصرحو‹لئاوألامهتمئأهبماق

ةيومألاةطلسلاةالوعمهسفنبولسألاديزنبرياجمامإلاعبتادقو

امهفلخیلصثیح(فسوييبجاجحلاودايزنبهللاديبعك)قارعلايف

يفافرطتماقيرطديزنبرباجمامإلاكلسيملوءاطعلاذخأو

.نيحءةيسايسلاتاكحلاضعبتلعفامكءةلودلاوعمتحجاعمهتقالع

؛ناكامهمةطلسلاعملماعتيأتضفرو«عمتحلانمةرجحلاتلحتنا

ةقرازألاكلذلعفامك«رييغتللاديحواجهنمحلسملافنعلانمتلعجو
يفامتالووءةطلسلاهاجتةلدتعمةسايسىلعظفاحهنإلب‹”تادجنلاو

نبجاجحلاهيلعهضرعنيحءاضقلابصنميلوتنعرذتعادقفءةرصبلا

يطعتالىحمکلاءاوجأنعةديعبىقبتنأهتكرحلديريوهف‹”فسوي

.١٠۱-١۱۱صص؛ءةيضابإلامشاه:رظنا

١صص؛نالحجراولا©

٤٤صصء١جكعاوق؛يلاطيحلا٣صءعضولاعرشلانايب«يدنكلا:رظنا

.٢۳۳ص‹۲جءقراشمص۸ج‹«سوماق«؛يدعسلا.۷

.٠۷ص‹١جصسلا؛ءيخامشلا.١٠۲ص۲ج:تاقبط؛ييحردلا:رظنا)8(

.١٠١٠ص‹لللا؛قاتسرهشلا.١١ص؛يرعشألا

.٠۷ص١ج؛قباسلاردصملا؛يخامشلا.١٠۲صج«قباسلاردصملا؛ييحردلا)



C>
نيروتسملاهتاعدضعبىلوتينأيفعناميملهنأعمةماعلامامأهلةيعرش

هلنيبيةلاسرةاعدلاءالؤهدحأهيلإلسرأامدنعفءةلودلايفةيرادإبصانم

ةلاسريفهيلعدرهيفدهازوهوةلودلايفبصنمهيلعضرعدقهنأاهيف

هبكالتباامنامُغلهأنمهللاكالويذلاركذتكباتكيناتآدقو":هلًالئاق

رزولمحيامفكلذتعيضنئلو...هيفداصتقالاىلعصيرحكنأ
كدسفيملنإفيرشلمعىلعتلمعتسادقليرمعلو...كريغكلذ

ديزنبرباجمامإلادعبنمةيضابإلاةكرحلاةمئأمزتلادقو‹”"ناطيشلا

.٩”اهبصانمنمبصنميفوأةلودلايفاولمعيملوءاذهيسايسلاهكولسب

مامإلاذادقفروحاةمئأىلعجورخلاوأءةروثلاصوصخبامأ

هءةيمأيبدضتماقةينلعةروثةيأيفكراشيملفءالدتعمافقومديزنبرباج

لحعتيلنكيملكلذلفءةبولطملاحاجنلاتاموقمكلمتالامنأبهنمانظامير

ىلإجاتحتهرظنيفةروثلاف«تاروثلاكلتىلإةعشانلاهتكرحبمضنيو«رمألا

كولسلااذهديؤيامنوءةيعيبطةروصبهجئاتنضرفي«؛نومضمدادعإوطيطغخت

يلمعلاقيبطتلا:ديزنبرباجمامإلافرطنمجورخلاوأءةروثلاهاجتيلسلا
ليذلاءةيركيبأنبملسمةديبعيبأك‹هدعبنماوءاجنيذلاةمئألل

اکلاھیفكلسدقدیزنبرباجمامإلاناكدقوالإةوطخوطخيلنكي

تقويفءةيمأيبىلعةروثلانالعإيفعرستلاةديبعوبأضفرثيح

هللادبعةروثيفكراشينأضفركلذكءاهدادعتساتمتأدقهتكرحنكتمل

.”احاجتنلاةيناكمإبهتعانقمدعلارظن‹ەديۇينأوُ‹يولعلانسحلانيا

.ط١٠۱ققرو۸ةلاسر‹؛يدزألا
.ريس«نالحراولا.ريسلا«يخامشلا.تاقبط؛ييحردلا؛كلذيلرظنا

.هرصعءاملعبديزنبرباحمامإلاةقالعنع‹ناثلالصفلارظنا

.۷۸ص١ج؛قباسلاردصملا؛يخامشلا)0



®,
دادعاإلاو«نامتكلاةسايسديزنبرياجمامإلاراتخاكلذنمًالدبو

ناکلب«هدنعابجاوجورخلانكيملكلذلحباةليسوك«يرسلكشب

ةيسايسلاتاكرحلاضعبسكعىلع«‹(دادعإلا)هطورشتلمتكااذإازئاج

لكيفةبجاورئاحلامكاحلاىلعجورخلاوأةروثلانأبتلاقيلا

مدعب:لوقينمنيباطسوتماذههکلسموأدیزنبرباجمامإلايأرناكف

.بحاوهنأبلوقينمو«"جورخلا

:ةيقتلالامعتساودیزنبرباجمامإلا

ةيعافدةليسوكنامتكلاةلحرميفةيقتلاديزنبرباجمامإلاذغتا

يلوتهضفريفاحضاوىلحتاموهوءامناوعأوةطلسلاشطبنمهتعامجوهيمحت

اذهنمصلختثيحهيلعهضرعنيحفسوينبجاجحللءاضقلابصنم
:جاجحلالاقفكلذنمفعضأينِإ":هلًالئاق(ةيقتلا)ءاكذوةقابلبضرعلا

حلصأنأنسحأالفرشاهمداخوةأرملانيبعقي:لاق؟كفعضغلبمامو

مامألانعاثيدحبيبحنبعيبرلالقنيو‹”"فعضلاوهلاذهنإلاقامهنيب

سابعنبهّللادبعلئس:دیزنبرباجلاق:هیفءاج«سابعنبهللادبعنعرياج

ملاسمو«‹نايسنلاوءاطخلايمأنعهللامفر":لاق:لاقفءةيقتلانع

اوهركأامو«اوعيطتسي

.١١٠صللملا؛ناتسرهشلا:رظنا(تادحنلاوةقرازألاك)

.١١٠صتاصتقالادماحوبأ‹؛يلازغلا:رظنا(ةرعاشألاك)

.٠۷ص١جنيسلا؛يخامشلا.١٠۲ص٠جءتاقبط؛ييحرالا)0

ديىلعذملتت‹روهشمثدحم«يرصبلاٍنامُملايديهارفلادشارنبعيبرلانبورمعنببيبحنبعيبرلا

ءاملعنمةعامجهقثودقو«ناهدلالاصحونيبأوةميركيبأنبملسمةديبعيبأمامإلاوديزنبرباحمامإلا
.۲۹۹صج؛تاقثلا؛نابحنيا٦٥صص۲ج؛للعلا؛لبنحنبا:مهنمليدعتلاوحرجلا



ك
ام":دوعسمنبالاق:هیفلوقیدیزنبرباحالوقعیبرلالقنيامك

.٩"اہتملکتوالإنیطوسبرضيععفدتةملكنم

للقدقفهبلمعلاوةيقَتلاادبيلوقلابدیزنبرباجمامإلادرفنيملو

مويىلإنيتنمؤمللةزئاجحةيقتلا":لوقييذلايرصبلانسحلاهقيدصهب

ًادبلملااذهديزرباجمامإلادعبنمةيضابإلاةكرحلاتقبطدقو

فلتوأ«ناسنإباررضرحتالأطرشبوةزئاجريغ«لوقلايفةزئاج

لوقيكلذيوسفن

صخيلوقلاهبنمريخليننيمصلخنإلوقبةيقتزجأ
انمضلامفالتإيففلخلاوینجنإسفنفالتإيفاهعنماو

هبتلاقلبءةيقتلابتلاقيلاةديحولايهةيضابإلاةكرحلانكتملو

ةعيشلاءانتتساب)بهاذملاهذهتناكثيح«ىرخألاةيمالسإلابهاذملا

طورشنمهيلعلدتسناموهو(هاركإلا)حلطصمةيقتلاىلعقلطت(ةيمامإلا

قرطبوٹیدحلابتکرٹکایفسابعنبانعٹیدحلااذهدرودقو*.٦۲۰ص‹۳حءكدنسملا«يديهارفلا)9

ييمأنععضوهللانأ:ىرخأو"هيلعاوهركتساامونايسنلاوًاطخلايمأنععضوهللانإ"اهنمةفلتخم

:ورظنا"هيلعاوهركتساامونايسنلاوًاطخلاّيمأنعهللازواحت":ىرخأو"هيلعاوهركتساامونايسنلاوًاطخلا
ص۷ج؛ننسلادما؛يقهيبلا۹ص١جننس؛هجامنيا٥۳ص«عماج«بحجرنبا«يلبنحلا

.۱۷۱صء٤ج؛ننس؛يلع‹ٰيطقرادلا.٢۲

.١۹٠ص٥جعماحلادمحم؛يطرقلا.١٠ص؛نيدلارخف«يزارلا:رظنا

١جىتعملا؛ءيمدكلا.١٠٠صجعرشلا؛يدنكلا:رظنا©

0۳۹۹ص۲ج«قراشم«يلاسلا)9

 



0,
نموءةيمامإلاةعيشلاوةيضابإلادنعةيقتلاطورشلئامتلاواهدنعءاركإلا

:طورشلاهذه

لالافالتإوأءانزلاوأ«لتقلادح(هاركإلا)لصيالنأ

‹يعفاشلامامإلاكءةيقتلاحلطصمبهاذملاةمئأضعبمدختسادقو

تللقدقفةيمامإلاةعيشلاامأ اهزاوجبالاقنيذللا«يزارلارخفلامامإلاو

ةيمالسإلابهاذملاابتلاقيلاطورشلانيعيهطورشبنكلوءةيقتلازاوجب

:طورشلاهذهنمو؛ىرخألا

رفعجمامإلانع؛كلذيفييلكلالقنيثيحدحىلإلصتالنأ-

تسيلفمدلاغلباذإف؛مدلاابنقحيلةيقتلاتلعجامنإ":هلوق«قداصلا

؛مدلااهبنقحيلةيقتلاتلعجامنإ":ةزمحيأنعىرخأةياورو«"ةيقت

؛نيدلاتايعرفنممهدنعيهو‹”"ةيقتالفمدلاةيقتلاتغلباذإف

ِ1)٤(

تاكرحلارثكأنمةيعيشلاةكرحلاوةيضابإلاةكرحلانأودبيو

تاكرحلاهذهنأىلإكلذدوعيو«(ةيقتلا)ًادبملااذهًامادختساةيسايسلا

ام«لوألايرجمحلانرقلاذنمءةلاّعفلاوةطيشنلاةضراعملاتاكرحنمتناك

۱۲٤جحرش؛رجحنبا.٢٢۲ص۹ج«یلحنامزحنبا.۱۲۸ص٦ج؛ةيشاحدمحم؛نيدياعنبا

.١۲۱ص

.۲٠ص؛صمسفتلا«يزارلا

قةداّجسو‹يريراوقلاو؛نيعمنبىيليدعتلاوحرخجلامامإ(ةيقتلا)ًادبماومدختسانيذلاءاملعلارهشأنمو۴

.(ةيقتاهولاق):هلوقبيربطلاقلعيو.(قولخمنآرقلا)نأباولاقثيح(نآرقلاقلخةنحم)بيمساميف

صصج‹خيرات«؛يربطلا:رظنا

.٢٤۲۲-٢٤٦صصدمحم؛ييلكلا:(ةيقتلاباب):رظنا)0

صصهةعيشلا؛ساَبع؛يوسوملا:ليصفتلاب:رظنا



7
يدحتلااذههباحجتنأاهيلعناكفءةطلسلالبقنمعمقللةضرعاهلعج

ةيضابإلالبقنمةيقتلاًادبممادختساعيالو‹ةيقتلااهنمةفلتخملئاسوب

هيفنوكرتشيولاتقلابشنينيح«لب«نبجلابنوفصتيةعيشلاو
يلاىرخألاتاكرحلاهلعفتتناكامعلقيالامةأرحلانمنورهظياوناك

خسردقديزنبرباجمامإلانأانلنيبتياذهيوةقرازألاكءةيقتلابلمعتال

نيذلاءاهئادعأنماهيقتةليسوكدعبنمهبتذحخأفهتوعديفةيقتلاًادبم

:اهئاقبوةيضابإلاةكرحلارارمتسايفديزنبرباجمامإلارود

ةوعدلاءاقبيفرثأديزنبرباجمامإلااهعبتايلاةماحلاةسايسللناك

ءاهيلعءاضقلاكاذنآةطلسلاتالواحممغر«هدعبنماهرارمتساوءةيضابإلا

يفراشدنالانمةيضابإلاةوعدلاتظفحيلاتاسايسلاهذهمهأصخلتتو

:يهلامعأةدع

ىعوأ‹(نامتكلا)يرسلادادعإلابولسأديزنبرباجمامإلاعابتا-

ءاجرأيفمهثيوءةاعدلادادعإىلعموقييذلاميظنتلاىلإهوؤحرحخآ

‹؛تادجنلاوةقرازألاكةتحبةيركسعةكرحهتوعدنكتملكلذلةلودلا

يذلاببسلا(حلسملافنعلاوأ)ةيركسعلاتامجحلاىلعاودمتعانيذلا

.”ةدعلاوددعلاةيحاننممهيلعةلودلاقوفتلارظنيهراثدنايفلّحع

.۲۳ص؛ءةعيشلا«سابع؛يوسولملا)0(

.۸٠ص4جراوخلا‹نزواهلف:رظنا)9

صص؛۳جخيرات«يربطلا:يل(ةقرازألاتاكرح):رظنا



®,

مهنيمهئارآرشنو؛مهلکاشمىلعفرعتلاو‹سانلابكاكتحالاىلع

يلاءةيسايسلاتاكرحلاضعبهبتماقامسكعىلعناكرمألااذهو

ناكنيذلاتادحنلاوةقرازألاك؛عمتحبانم(ةرجحاب)يمسامتلحتنا

.ةطلسلالبقنممهيلعءاضقلايفريبكلارثألاممازعنال

يفمحلنيفلاخملانيملسملاهاجت«هتكرحوديزنبرباجمامإلايأرلادتعا-
لهسوء؛سانللةرفنلافرطتلاقلازمنعهتوعددعبأامم«يأرلاوةديقعلا

اهراشتنا

قطاتميٿهتوعدليسايسنایکداجيإيٿديزنبرباجمامإلايعس-
اهنيعأنعاهدعييامءةلودلازكرمنعةديعباهوكل‹(نامغك)فارطألا

دعبققحتاموهو«قطانملاكلتيفةفيعضةداعنوكتيلاءاهتطلسو

نامُغتحبصأوكانهةيضابإةمامإةماقإيفهتكرحتححبثيحهتافو

.”ةيضابإلانطاوممهأنم

.Ennami, studies, p.45 :رظنا 0

محلنيفلاحخملانيملسملانمهتوعدودیزنبرباحمامإلافقوم:رظنا)9

.٢۲صرمع:كلذيلرظنا



ثحيلاةماخ





ك

ثحيلاةماخ

رباجمامإلاةيصخشصئاصحخ-انتساردلالخنم-انلتحضتا

يذلايسايسلاءاهدلاكءازيمتمادئاقهنمتلعجوءاجفصتايلادیزنبا

.ةيومألاةطلسلاعمِءاکذبلماعتينأوءةيضابإلاةكرحلادوقينأنمهنكم

:هخويشدنعةيملعلاديزنبرباجمامإلاةناكمانلتحضتاكلذك

يضر-رمعنبهللادبعو«-امهنعهللايضر-سابعنبهللادبعيباحصلاك

ىليدعتلاوحرخلاءاملعدنعو«يرصبلانسحلاك:هرصعءاملعو-امهنعهللا

مهوٹكأو«نيعباتلارابكنمءالؤههدعثيح(ةاورلاولاجرلالاوحأءاملع)
.املع

ىلعوهرصعءاملعبديزنبرباجمامإلاةلصانلتحضتادقو

رايتنمنانثالاناكثيح«ميمحلاهقيدصيرصبلانسحلابهتقالعصخألا

نسحلانأ:امهنيبديحولاقرافلاوءةيومألاةطلسللةيسايسلاةضراعملا

ةكرحلاميعزديزنبرباجمامإلافالخبةمظنمةكرحلمتنيليرصبلا

.ةيضابإلا

ديزنبرباجمامإلاتطبريلاةقالعلاىلعءوضلاانيقلأكلذك

ةناتملانمةقالعلاهذهتناكثيح«سابعنباىلوميرفصلاةمركعب

نأىلعمهايإاثاح؛سانلاملعأهنأبدهشيديزنبرياجمامإلالعجام

رفاسيحهعمهعابتأحماستءةحماستملاةقالعلاهذهىلعبترتو«هولأسي

.دحاولمجىلعهعمبرغملاىلإديعسنبةملس



ك
:اهيلعانلصحيلاةيخيراتلاقئاثوللانتساردلالخنمانلنيتدقو

اذه‹(اهئشنموةيضابإلاةكرحلاسسؤميدزألاديزنبرباجمامإلانأ)

ضابيإنبهللادبعنأنم‹نيدحلاوىمادقلانيخرؤملادنعدئاسوهالافالحخ

نبرباجمامإلانأةساردلاتّنيبثيحءةيضابإلاةوعدللنسسؤملادئاققلاوه

ةنسةيامنيفةمكحملارايتماسقنادعبةوعدلاهذلسسؤملاوعئشنملاناكديز

طلحىلإاهدرمناکضابإنبهللادبعىلإةكرحلاةبسننأو

ةداقلادحأضابإنبهللادبعنوكنيب«قرفلاباتكونيخرؤللا

نبهللادبعاهيلإمضنايلاةكرحللاسسؤمرياجنوكوءةمكحملايفًايسايس

مهوأيذلاببسلايهماسقنالادنعضابإنبهللادبعةرهشتناكو«ضايإ

هلدريملوةمكحملاماسقنادعبةرصبلايفيقبهنأمغر؛ةكرحبحاصهنأب

هقفتللاهحتادقامُنأةساردلاتّنيبثيحنبهللادبعلو؛كلذدعبركذ

يدزألاديزنبرباجكءةرصبلاءاملعديىلعملعلابلطويف

ةينيدةكرحسيسأتبنيملاعلانيذهنمدحاولكماقدقف«؛ناطحنبنارمعو

رباحمامإلاةكرحلضايإنبهللادبعاهرثإىلعمضناوءاهميعزوهةيسايسو

نبنارمعةكرحرافصنبهللادبعمضناو(ةيضابإلابتفرعديزنبا
.(ةيرفصلابتفرعيلا)ناطح

سيئرلاورشابملاببسلانأثحبلااذهلالخنمانلحضتادقو

ًابابسأكانهنإلبغبابخنبهللادبعلتقموهنكيملناورهنلاةكرعمل
ثعضألاةطساوب؛نايیفسيبأنبةيواعمهبماقيذلارودلااهنمناكىرحخأ

.ماشلالهألاتقلبقناورهنلالهألاتقهاحتابطغضيذلايدنكلاسيقنبا

ناطحنبنارصمعنأةيخيراتلارداصملاعبتتلالخنمنّيبتامك



ك

يرطقشيجدارفأدحألتناكامنإوءاهلقيملجاجحلاحيدميفهيلإتبسن

هذهلاقفهحارسقلطأمثفسوينبجاجحلاهنجسيذلاةءاجفلانبا

رباجمامإلارهظتيلاةياورلانأةساردلاهذهلالخنمانلرهظدقو

عقاولارياستالوةحيحصتسيلةيضابإلانمائربتميدزألاديزنبا

لاحرلاءاملعرابكلةقوثوملاتاياورلامامأدمصتالاأنعالضف«يخيراتلا

هنأبديزنبرباجمامإلانعلاقيذلا-نيعمنبىجحيك-(ليدعتلاوحرحلا)

."ًايضابإناك"

نمديزنبراجمامإلافقومةساردلاهذهنمانلنيبتدقو
محلاوقأدّنفثيحءةقرازألاةصاخوهلةرصاعملاةينيدلاةيسايسلاتاكرحلا

؛يدشقعلافالخلاكلذباتلنيبتفءانودانييلامهئارآلطخنيبو

نأالتلحضتاو«تاكرحلانماهريغنعةيضابإلاةكرحلازّيميذلايسايسلاو
رارمتسالثعيمالسإبهذمكاهئاقبتارربمدحأيههذهلادتعالاةزيم

.رصاعملاانخيراتيحىلوألاةمكحملادئاقع

ءةيومألاةطلسلابديزنبرباجمامإلاةقالعىلإثحبلاقرطتدقو
یبةالوهاتةنرموءةيكذةسايسجهتنادقديزرباجمامإلانأحضتاثيح

نأالإنييومألاشطبنمهتكرحىلعظفاعينأنمهتنكم«قارعلايفةيمأ

فسوينبجاجحلاك)ةالولاءالؤهضعبنيبوهنيبةميمحةقادصنعيملاذه

.نيثحابلاضعبهيلإبهذامفالغخب(يفقثلا



>
وهامافالخ-اهعبتتو«تاياورلاصيحمتلالخنمانلرهظكلذك

تلوانتدقلو«نامُعىلإفنيملديزنبرباجمامإلانأ-نيثحابلانيبلوادتم

لئاسوبهماكحإو«يضابإلاميظنتلاءانبيفديزنيرباجمامإلادوهجةساردلا
عاونأدحأتحبصأثيحهتكرحيفاهخسريلانامتكلاةسايسكةددعتم

ةمامإبفرعاميف)هدعبنمةيضابإلادنع(نيدلاكلاسموأ)ةمامإلا

.(نامتكلا

ةاعدلادادعإيفديزنبرباجمامإلارودةساردلاتلوانتامك

اندفتساثيحءةيمالسإلاراصمألاىفةيضابإلاةكرحلائدابمرشنلنيسرمتللا

رياحمامإلالئاسرك)ارخؤمترهظيلاةيغيراتلاقئاثولانمةلأسملاهذهيف
ةكرحلليميظتتلاطاشتلاهجوأضعبنعفشكلايف(هتاعدىلإديزنبا

يقهرودمهتمدحاولكلناکدقفءاهيفةفلتخمتايوتسمدوجوكةيضابإلا
يفةكرحلارقمنعةديعبلاراصمألاىلإاولسرأنيذلاةاعدلاكانهفقوعدلا

ةرادإيفهنواعتديزنبرياجمامإلاعمةيدايقةعومجباضيأكانهوةرصبلا

امك«بئاسلانبمامضوءةعيركيبأنبملسمةديبعيبأكميظنتلانوؤش

ةكرحللةضيرعلاةدعاقلانولكشينيذلانيداعلاعابتألاةعومحبكانهدحجوت

.ةيضابالا



ك
ةليصألارداصملاسرهف

:تاطوطحخملا-١

كييقتلا.(يرجحلاعبارلانرقلاءاملعنم)دمحمنبهللادبع«ةكربنبا-

.نامعةنطلسءقاتسرلا؛يدوعسملانارهزةبتكم«يداعخسنقف

.(يرجحلارشعثلاثلانرقلاءاملعنم)دمحمنبديمح«قيزرنبا-

قطوطخملانعةروصمةخسن«؛يداعخسن‹؛باسنأةيناطحقلاةفيحصلا

۱٦۱۲-مقرتحتدروفسکاةعماجةبتكعم.ةيلصألا

مشوموءاملعلابسنةفص.(اه۹۱۷-ت)فّللادبعنبدمحمدادمنبا-

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةبتكم«يداعخسنخيرات‹مهادلبو

.١١۱٠مقرتحتءةيلصأةخسنةنطلس-طقسم

خستءةاعاللتاباطخكيزنبرباج«يدزألا-
؛صلخ‹؛سنوت-ةبرج«ةينورابلاةبتكملا؛يرجحلاسداسلانرقلايفيبرغم

.۲/۲۸مقرتحتةيلصأةخسن

ارشعيداخحلانرقلاءاملعنم)«ديعسنبناحرس«يوكزألا-
ديسلاةبتكم«يداعخسنءخيراتءةمألارابخألعماجلاةمغلافشك

.ةيلصأةخسن«صاخءنامعةنطلس-بيسلا«يديعسوبلادمحأنبدمحم

ةطوطخمةديقع.ةريس.(لوألايرجحلانرقلايفيفوت)؛ملاس«ناوكذ-

-يباوعلاةيالو-ءةعومحبنمضيصورخلادشارنبرصانخيشلاةبتكعب
.صاخ«ناّمعةنطلسباجيلولا

.(يرجمحلارشاعلانرقلاءاملعنم-ت)«هللادبعنبدمحأ«يشيقرلا-

دهمحأنبدمحمديسلاةبتكم«يداعخسنءهقفمالظلاحابصم

.ةيلصأةخسن‹؛صاخء«نامعةنطلس-بيسلا‹(يديعسوبلا



©

:ةعوبطملارداصملا-١

.ميركلانآرقلا-
يفلماكلا٠۳٦-تردمحمنبيلعنيدلازع«ريثألانبا-

‹؛توريب«ةيملعلابتكلاراد«يضاقلاهللادبعءادفلايبأ-قيقحت

.١۱۹۸۷ط

.(ه۲٥۸-تر)«يلعنبدمارجحنبا-

؛توريب-ركفلاراديرابلاحتفةمدقميراسلايده.....

.۱۹۹۳ط.د

.۸١٦۱۹‹١طتوريب-رداصراد«بيذهتلا

.١١۹۹٠طتوريب-بتكلارادةباحصلازيتيفةباصإلا.....

ءةرهلقلاءةيفلسلاةعبطملا؛يراخبلاحيحصحرشبيرابلاحتف.....

.ت.دط.د

ةنجبقيقحتعامجإلابتارم.(ه٦٥٤ت)دمحأنبيلعمزحنيا-

.۱۹۸۲ء؛٦طتوريبةديدحلاقافألاراد«ثارتلاءايحإ

.ت.د؛ط.د؛توریب؛لیجلاراد

بحككللا؛لاجرلاةفرعموللعلا.(اه١٤۲ت)نج؛لبنحنبا-

.۱۹۸۸؛١ط؛توريب«يمالسإلا

.(يرحملاسداسلانرقلاءاملعنم)«فسويبوقعيوبأ«نوفلحخنبا-

ءرشنلاوةعابطللحتفلاراد«يمانلاةفيلخورمع.د-قيقحتةبوجأ

.۱١۱۹۸طتوریب



©
قشمدةفاقثلاةرازو؛تاقبطلا.ه٠٠٤٠۲ترةفيلخ«طايخنبا-

.٦٦۱۹ط.د

nملقلاراد«؛يرمعلاءايضمركأ.د-قیقحتخيرات-

۲

-ليجلارادت)‹؛نسحلانبدمحم«ديردنبا-

.١۱۹۹۱طتوریب

مولعلاعماج(ه٠۷۹-ت)كمحأنبنمحرلادبع«‹يلبنحلابحجرنبا-

.ت.د٤طنصم؛يلبنحلايبابلاىفطصمةبتكممكحلاو

توریب-رداصرادیربکلاتاقبطلاه۰۲-ت)كمحمدعسنبا-

.ت.د؛ط.د

زتريف‹قيقحت؛نيدلاعئارشومالسإلاءدب.(ه۲۷۳ت)مالسنيا-

ط.د«توریب«رداصراد«بوقعینبلاسوسترافش

ردلاىلعراتحمادرةيشاح«؛نيمأدمحم«نیدباعنبا-

.ت.دقرهاقلا؛يلحلاىفطصم-ةبتكمراتخملا

ةفرعميفباعيتسالا.(ه٣٦٤-ترفّللادبعنبفسوي«ربلادبعنبا-

.ت.د؛ط.دقرهاقلاصمةضمرادباحصألا

ريبکلاخیراتلابیذق.(ه۷۱٥«؛نسحنبيلع«رکاسعنبا-

.٢۲۱۹۷۹طتوریب-ةرسملاراد

-قيیقحت‹رابخألالويیع.(ه٦۲۷ت)نبهللادبعنبا-

.ت.د؛ط.د؛توريبءةيملعلابتكلاراد«ليوطيلعفسوي.د

بحكلاءايحإرادننس.(ه۲۷۳-ت)كیزینبدمحمقةجامنبا-

.ت.د‹؛ط.دةرهاقلا-ةيبرعلا



9
«؛فیيسروندمحتدمحأ-قيقحت‹خيراتلا.(اه۲۳۳ت)؛ییی؛نیعمنبا-

١1۹۷۹طکمزيزعلادبعكلملاةعماج-رشانلا

-رداصراد؛برعلاناسل.(ه۷۱۱-ت)مرکمنبدمحم«روظنمنبا-

.۱۹۹۰۱طتوریب

.(ه۲۳۳ت)ءدمحأنبدمحم«يميمتلابرعلاوبأ-
.ت.د؛ط.د؛توريب«يمالسإلابرغلاراد«يروبجلا

ءايلوألاةيلح.(ه٠٣٤تر‹ناهفصألاهللادبعنبدمحأ«ميعنوب-

.٤١۹۸٠ط«توريب؛يبرعلاباتكلارادىايفصألاتاقبطو

رشعيداحلانرقلاءاملعنم-ت)ديعسنبناحرس«يوكزألا-
دبع.د-قيقحتةمغلافشكباتكنمسبتقملاناًمعخيرات.(يرجملا

ءط.دءنلُمعةنطلس-ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشانلا«يسيقلاديحلا

.ت.د

نييمالسإلاتالاقم؛ليعامسإنبيلع«يرعشألا-
-ةمكحلارادديمحلادبعنيدلايعدمحم-قيقحت؛نيلصملافالتخاو

.۱١۱۹۹ط؛قشمد

٠٠۲«نيسحلانبيلعجرفلاوبأ«؛ناهفصألا-

.١٠١۹۹٠ط«نانبل«توريب‹يبرعلاثارتلاءايحإراد-قيقحت

راد؛ريبكلاخيراتلاميهاريإنبليعامسإ«يراخبلا-

.ت.د؛ط.د«توريب-ةيملعلابتكلا

بحثكدييقتيفةلاسر.(ه٠٠۸ت)ميهاربانبمساقلاوبأ«يداربلا-

بزعدمحم.د؛قيقحتةيضابإلاخيراتيفةساردباتكنمضءانباحصأ

.ت.د؛ط.دءةيلضفلاراد«نورخآو



ةيرححةعبط؛تاقبطلاباتكهبلخأاميفةاقتنملارهاوجلا.....

.١٤۱۸۸ةرهاقلا

راصمألاءاملعريهاشم٤«نابحنبدمحم«يسبلا-

.۹١١۹٠ط.دةرهاقلا

.١۱۹۸۰طتوريب-ركفلاراد؛تاقثلا-

.(يرجمحلاسماخلانرقلاءاملعنم)دمحمنبيلعنسحلاوبأ«يويسبلا-

١0.۱۹۸ط.دةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشنرصتخم-

.١۱۹۸ط.دطقسم-نامعةديرجعباطمعماجلا-

ء؛قرفلايبقرفلا.(ه۲۹٤ت)«رهاطنبارهاقلادبع‹يدادغبلا-

.ت.د؛ط.د

قيقحتفارشألاباسنأ(ه۲۷۹-ت)«ىجينبدمحأ‹يرذالبلا-

.١٠١۱۹۷ط؛توريب«يدومحملارقابدمحمخيشلا

فراعلملاراد؛نتس«نيسحلانبدمحأ‹يقهيبلا-

.ت.د١٠طكنا-نكدلادابأرديح-ةينامثعلا

نسحقیقحت؛نييبتلاونايبلا.(عه٥۲۲-ت)رحبنبورمعظحاحلا-

.۱۹۹۳‹١طمولعلاءايحإراد

باتثكلارادءنآرقلاماكحأ۳۷۰ت)«يلعنبدمحأصاّصحلا-

.ت.د؛ط.د«توريب-يبرعلا

رصتخم.(يرجحلاسماخلانرقلايفيفوت)«ريخلايبأنباىيي«ينوانجلا-
ةمالسوبأراد«شيفطأميهاربإ-قيقحتءهقفلاولوصألايفعضولا

.ت.د؛ط.د«سنوت



©,
مالسأإلادعاوق-۔ت)«یسومنبلیعامإ‹يلاطيحلا

ء۳طنتاعةنطلس-طقسم-ةماقتسالاةبتكم«نمحرلادبعيلكب-قيقحت

.۔٥

‹؛بابلألارموبادآلارهز.(ه٣٥٤«يلعنبميهاريإ«يرصحلا-

.۹١٦۱۹«توريب-ركفلاراد«يواجبلايلعقيقحت

‹؛توريب-بتكلاراد؛نادلبلامجعم«توقاي«يومحلا-

.١۱۹۹۰ط

ةرازورشنءةنودملا.(يرجمحلايناثلانرقلايفت)ئاغوبأ«يناسارخلا-

.١٤۱۹۸ط.دةنطلس-ةفاقثلاويموقلاثارتلا

هللادبع-قيقحتننس«ثعشألانبناميلس«ئطقرادلا-

.ت.د؛ط.دفرهاقلا‹يناميلامشاه

نيثدحملاتاقبطيفنيعلملا.(ه٠٤۷ت)ءكمحأنبدمحميذلا-

.١١۱۹۸ط‹نامع-ناقرفلاراد«ديعسمامه-قیقحت

‹؛توريب-ةلاسرلاةسسؤم«طوؤنرألابيعش-قيقحتىالبنلامالعأريس-

.١٤۱۹۸اط

بكلراد«نورخآوضوعمدمحمنبيلعقيقحت«لادتعالانازيم-
.١۹۹٠‹١ط-توريب-ةيملعلا

راد‹ريبكلاريسفتلا.(ه٤١٠٦ت)«ءرمعنبدمحمنيدلارخف«يزارلا-

.١۱۹۹‹١طء«توريبءةيملعلابتكلا

رهاوجنمسورعلاجات١٠٠-ت)«ىضترمدمحم«يديبزلا-
.ت.د؛ط.د«؛توریبةايحلاةبتكمرادتاروشنم‹«سوهاقلا



)ك
رشعيداخلانرقلاءاملعنم)ءيلعنبديعسنبسيم«؛يصقشلا-

‹ةرهاقلا؛يلحلاىسيعةعبطم‹نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم.(يرجملا

.١٤۱۹۸ط.د

ريسلا.(يرجمحلاعساتلانرقلاءاملعنم)ءديعسنبدمحأ«يحخامشلا-

ةفاقثلاويسموقلاثارتلاةرازو«يبايسلادوعسنبدمحأ-قيقحت

۲..

-قيقحت؛لحللاوللملا.عه۸٤٥ت)دبعدمحم‹يناتسرهشلا-

.ت.د؛ط.د«توريب«ركفلاراد‹ليكولادمحمزيزعلادبع

مامتيبأرابخأ«ىجينبدمحمركبيبأ«يلوصلا-
.۱۹۳۷ء١ةرهاقلا

رادكولماومسمألاخيرات.(ه٠٠۳ت)«ريرجنبدمحم«يربطلا-
.۱۹۸۸توريب-ةيملعلابتكلا

بحثكلارادتاقثلاخيرات.(ه۱٦۲ت)فّللادبعنبدمحأ‹يلجعلا-

.١۱۹۸‹١ط؛توريب-ةيملعلا

.(يرجملاسماخلانرقلاءاملعنم)ملسمنبةملس«يتوعلا-

٤١0.۱۹۹ط‹ناّمعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشن

بتكلارادءداقتعالايفداصتقالا.(ه٥٠٠٥تركماحوبأيلازغلا-

.١۱۹۸۳ط«نانبل«توريبءةيملعلا

-ةماقتسالاةبتكمءكنسملا(ه١۷٠ت)«بيبحنبعيبرلا«يديهارفلا-

.ت.د؛ط.دطقسم

قيقحت؛نآرقلاماكحألعماجلا.(ه۹۷۱ت)تدمحأنبدمحم؛يطرقلا-

.١۹۹٠ء١طةرهاقلا«ثيدحلاراد«يوانفحلاميهاربادمحم



)ك
فشكلا.(يرجحلاسداسلانرقلايفيفوت)ءديعسنبدمحم‹ناهلقلا-

يسموقلاثارتلاةرازورشن«فشاكليعامسإةديس.د-قيقحت«نايبلاو

.١۱۹۸ط.د‹ناّمعةنطلس-ةفاقثلاو

.(يرجمحلاعبارلانرقلايفيفوت)ديعسنبدمحمديعسوبأ«يمدكلا-

.١۱۹۸ط.دطقسمةديرجعباطمربتعملا

دمحم‹قيقحت‹يفاكلالوصأ.(ه۲ت)«بوقعينبدمحم«يييلكلا-
.١۱۹۹ط.د-توريب-فراعتلاراد‹نيدلاسشرفعج

لجسعباطم؛فنصملا.(ه۷٥٥-ت)فلادبعنبدمحأيدنكلا-

.١۱۹۸ط.دقرهاقلا-برعلا

نايب.(يرجحلاسداسلانرقلاءاملعنم)«ميهاربإنبدمحم«يدنكلا-

١٤۱۹۸.٠‹ط.دءناّمعةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشن؛عرشلا

ةدلووسابعلارابخأ.(يرجحلاثلاثلانرقلاءاملعنم)‹لوهحبفلؤملا-

ء١۹۷٠ط.د«توريب-ةعيلطلارادءهليمزويرودلازيزعلادبع.د-قيقحت

دمجأدمحم-قيقحتلماكلاديزينبدمحم«دربملا-

.١۱۹۸ء‹١ط«توريب-ةلاسرلاةسسؤم‹يلاَدلا

ء؛لاجرلاءامسأيفلامكلابيذُش.(ه٤٤۷ت)«نيدلالامح«يزملا-

.١۱۹۹ط.دتوریب-رکفلاراد

نداعموبهذلاجورم٦٤-ت)‹؛نيسحلانبيلع«يدوعسملا-

.ه١١۱۳ءط.درصمءةيهبلاةعبطملارهوجلا

دبع-قيقحتنيفصةعقو.(ه۲٠۲-ت)محازمنبرصن«يرقنلا-
.۳۱۹۸۱طسصم-يجناخلاةبتكم«نوراهمالسلا



ك
ميلسنيسح-قیقحت‹(دلنسمه.(ه۷۰-ت)يلعنبدرجء؛يلصولملا-

.۱۹۸۹‹قشمد-ثارتللنومأملارادكسأ

-رداصرادبوقعييأنبدمحأ«يبوقعيلا-

.ت.دط.د«توریب





ةيبرعلاةغللابعجارملا

ىاضيبلارادلاراديمالسأإلاخيراتلايفاياضق.دومحم‹ليعامسإ

.٢۱۹۸۱ط

ةبتكم-رشانلا؛يضابإلاركفلايفةسارد.دمحمجاحلانبرمعءاب

.۱۹۹۲نامعةنطلسةماقتسالا

ءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتإ.دومحنبفيس«يشاطبلا

.١١۱۹۹ططقسم

برفلارادءكيزنبرباجمامإلاهقف.دمحمىي«شوكب
.۱۱۹۸۹ط«توریب

عباطم‹(۳)يمالسإلاهقفلانمةعشأ.رمعنبيهم«ْيحاويتلا

.١۱۹۹‹١ط‹ناّمعةنطلس-ةضهنلا

ريغءكيزنبرباجمامإلالئاسرليراضحلادعبلا.تاحرف«يريبعجلا

.صاخ«سنوت۽«طوطخم«روشنم

ءةيسنوتلاةعماخلا«هاروتكدةلاسرءةيضابإلاةديقعلليراضحلادعبلا

.۱۹۸۷ط.د

؛توريب-ةعيلطلاراد؛ليلخدمحأليلخ-ةمجرتءةنتفلا.ماشهطّيعج

.۳١۱۹۹ط

ةنطلس-يرماضلاةبتكمءةيضابإلادنعيسايسلاركفلا.نودع«نالهج

.۲۱۹۹۱طنامع

فسويدمحم؛مالسإلايفةعيرشلاوةديقعلا.سانجأرهيزدلوج

؛ط.د«؛توریب«يبرعلادئارلاراد«نورخآویسوم



ةرازورشنءةيضابإلالوصأيفةيضفلادوقعلا.دمحنبلاس©

.۱۹۸۳ط.د«‹ناّمعةنطلس-يموقلاثارتلا

ءطقسمةعبطمءةيضابإلادنعةمامإلاةيرظن.ناطلسنبكلام‹يئراحلا*

.١۱۹۹۱ط

.۱۹۷۸ءط.دناّمعةيضابإلاةكرحلاةأشن.ضوع‹تافيلخ

ةرظن)نامتكلاةلحرميفةيضابإلادنعةيرادإلاوةيسايسلاتاميظنتلا

نوؤشلاوفاقوألاولدعلاةرازورشانلا.(برغملادالبىلإةصاخ

.ت.د«ط.د«نامعةنطلس«ةيمالسإلا

ةيبرتلاةرازورادصإ؛ملعلالجأنمةايحديزنبرباج.دمحأ«شيورد*
.۱۹۸۸ط.دناّمعةنطلس-بابشلاوميلعتلاو

ةعمبيركيبأنبملسمةديبعوبأمامإلا.هللادبعنبكرابم«؛يدشارلا

؛ناّمعيفعبط«سنوتيفةنوتيزلاةعماجنمهاروتكدةلاسرءههقفو

.١۱۹۹۳ط

-رشانلاةينامعلاةيخيراتلارداصملاىلعةرظن.يلعنبماصع‹؛ساورلا®

.۲۱۹۹۳ط«يموقلاثارتلاةرازو

ةبتكم؛ناُّمعلهأةريسبنايعألاةفحت.ديمحنبنيدلارون‹يلاسلا

.ت.دط.دطقسم-ةماقتسالا

.۱۹۸۹‹١ط؛توريب-ليحلاراد‹؛لوقعلاراونأقراشم

؛نامعةنطلس-ةيملاعلاعباطملاةقيقحلافشكولوقعلاراونأيموظنم

.ت.د؛ط.د

شيفطأقاحسإوبأ-قيقحتماكحألاونايدألايملعيفماظنلارهوج
.۲٠۱۹۹۳ط«ناّمع«؛يلاسلادمحنبدوعسرشانلا«يربعلاميهاربإو



«؛تيوكلا-نطولاراد‹يبرعلاجيلخلايفةيضابإلا.ديعفيان‹ليهسلا

.١۱۹۹طرد

يشانلايفهراثآوديزنبرباجمامإلا.دمحأنبلاص«يفاوصلا

.۱۹۸۹ء٢‹يموقلاثارتلاةرازو

.۱۹۸۲‹٤طقةرهاقلا؛جراوخارعشناوید.ناسحإ‹سابع

ءةيادحلارادةرصبلايفةيضابإلاةكرحلاةأشن.حاتفلادبعدمحم«نايلع

.١١۱۹۹ط

ةضهنلاةبتكم‹؛نيرشعلانرقلاركفويمالسإلاخيراتلا.قورافرمع
.۲١۱۹۸ط

.ت.د؛ط.دتادغب‹يبرعلاركفلاةبتكمءةيسابعلاةوعدلاةعيبط....

١۹۸٠تادغب‹ةيبرعلارادلا؛يبرعلاجيلخلاخيرات...

ءط.د«قرفملا«تيبلالآةعماجرشن؛ناّمعيفةيضابإلاةمامإلا....

.۔۷

.۱۹۷۹ط.دتادغبخيراتلارداصمةسارديفةمدقم....

ريغءةعستلابتكلايفديزنبرباجتايورم.ىسومنبدمحم«يمع

.صاخ«رئازحلا؛طوطخمروشنم

؛يودبنمحرلادبع.د-ةمجرتءةعيشلاوجراوخلا.سويلوي«؛نزواهلف

.ت.د؛ط.د‹؛تيوكلا‹؛تاعوبطملاةلاكورشانلا

‹؛ناُمع-طقسمةبتكمرشانلاءةيضابإلاةكرحلاوناًمع.دمحم«؛شقرق

.٦١۱۹۹ط

نيمأدمحم-ةمجرتاريصمواريسمنامع.ناريجتربور«ندنال

.۹۸۹٠‹٤طةيناّمعلاةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشانلافللادبع



ةنطلس«يرماضلاةبتكم«خيراتلابكوميفةيضابإلا.ىيييلعرمعم
.۲۱۹۹۳ط

مركألالوسرلاةبتكمرادءةعيشلالوحتاهبش.يلعسابع«يوسوملا

.۲١۱۹۹ط‹نانبل-توریبي

ريتسحامةلاسر؛قرشملايفةيضابإلاةكرحلا.بلاطيدهممشاه©

.۱۹۸۱یتادغبتادغبةعماج

يسموقلاثارتلاةرازوةمجرتورشنهلئابقوهنادلبجيلخلا.ب.س®

.٤١۱۹۹طءنامعةنطلس-ةفاقثلاو
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.یجی«؛شوکب٭
هقفلاةودنءيمالسإلاهقفلايفاهرتأوديزنبرباجةسردم-

ء١طنلمعةنطلس-طقسم«سوباقناطلسلاةعماج«يمالسإلا

٠

.هيبنلقاع

عبارلايلودلارمتؤملاميكحتلاةيضقوةيسايسلاةيبزحلادلوم-

ءلوألادلحلا«(يومألارصعلايفماشلادالب)ماشلاخيراتل

.۱۹۸۹«ناّمعةيندرألاةعماجلا

.نافرعديمحلادبع

ةعماج-قرفملا«سداسلاددعلاىارهزلاةلج‹ييدلاركفلاقطنم-

.١۹۹٠«تیبلالآ

.قورافرمع*

عبارلاددعلا«دروملاةلب«ناّمعخيرأتيفايفارغولبب....

٤
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.١۹۷٠تادغب‹ٍناثلاددعلا؛يرعلاخرؤملاةلج«يوكزألا
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:تالباقللا

دمجنبدمحأخيشلا؛نامعةنطلسيفمةحامسعمةيصخشةلباقم

.(ةراشإلابنذأ).٠۷/۲/٦۱۹۹يفءناّمعةنطلسطقسم«يليلخلا

نوؤشلاولدعلاةرازويءاتفإلابتكمريدمةليضفعمةيصخشةلباقم

يفء؛نامعةنطلسءطقسم«يبايسلادوعسنبدمحأخيشلاءةيمالسإلا

.ةراشإلابنذأ).۷/۲۲

ةنطلس-بريضلملا‹ينراحلادمحنبملاسخيشلاةليضفعمةيصخشةلباقم©

.(ةراشإلابنذأ)١۹/۷/۲يف«ناّمع







C>
)۱( مقرقحلم

ميحرلانهحرلاهللامسب

اليذلا-كيلعمالسلادعب-هللاكيلإدمحأنإف٠راسينبديزيىلإديزنبرباجنم
ردقتنأكلسيلهنإف«تهركوتببحأاميفهلمالستسالاومالسإلاوهللاىوقتبكيصوأوءوهلإهلإ
لدبتستالوامكحكيلعهءاضقلعجاوءناعذإلاكسفننمهللاطعأف.هيلعراتختنأالوهللارمأيف

هللالأسن.ليبسلاهولضأفهئاربكوهتاداسعاطأنملزمهتعاطبلزنتوهيلعفلتخيفهريغهب

.دعوانيفاومانلعجيو؛نيقداصلانمانلبقنلبهوامانلبهينأداواباهولا

.دعبامأ

امالإاهركشغلبتالواهددعىصحيالوةرهاظتمةمعنوهللانمريخبنحنوكيلإانبتكانإف

نمهللاكالويذلاركذتكباتكيناتُأدقو«ناعتسملاهللاو«هباهيلعىرزنويفانسفنأىلعبيعن

هبدعسيالكلذتلعفنثليرمعلهيفداصتقالاىلعصيرحكنأيربختوهبكالتبااممنامعلهأ

فرشلاهيفتنأيذلابغلبتنأتعطتسانإف؛كريغكلذرزولمحيامكلذتعيضنئلو؛كريغدحأ

هاطعأالإلدعلابذخأيفهيفدصقيفلمعىلعلمعيلماعنمسيلهنإف؛نينمؤملاو.هتكئالموهللادنع

كدسفيملنإفيرشلمعىلعتلمعتسادقليرمعلو.هلمعفرشردقىلعةرخآلافرشنمهللا

نأاتقزرينأهللالأستفمهريغوهتريشعىلعايغبكلذختينأناطيشلاداسفنإف؛ناطيشلاهيف

.نيقداصلافرعاميفةناكتسالاوءاناطعأاميفعضاوتلافرعن

هركيامكلذف؛فصنوأثلثبالخناهرمعيضرألاهيلإعفدتلجرلانمتركذامامأو

ىلععفدتكنأنمتركذامامأو.كلخنوكضرأىلعمقيلفمولعمرجأبالجررجأتسانكلو«هنم

هلملعتالجرلإهركيامماضيأكلذف؛عبرلاوأثلثلاهلواهيفعرزيوكضرأيفلمعيارقبواربلجر

نمةفئاطكيفكيهنأتمعز«قفنتاموحنقفنيكضرأيفهكرشتلجرنمتركذيذلاامأو.هرجأ

امهدحأنوكيفناكيرشلاكرتشيدقو«كلذبسأبالف.هيلعلضفتتالوانايحأكمالغهنيعيوهلمع

.هلمعيفائيشهيلعطرتشتالو؛كلذرضيالفرخآلانمىزحأ

؛كلههركأكلذفافلسهيلعهلعحتوهللبقتتفلالاتيبيفذحخؤيلحجرنمتركذامامأو

.ابركلذفاهدقنيالانامزاهىضقيةلابقامأف؛هسفننعدقنيفلجرلادقنينأ

.هللاةمحروكيلعمالسلاو.ةحاحنمكلتناكايو؛كتجاحبلإبتكا

راسينبديزيةيعادلاىلإديزنبرباحمامإلانمةنماثلاةلاسرلا





ك
(۲)مقرقحلم

ميحرلانمحرلاهللامسب

يذلاهللاكيلإدمحأنإف«كيلعمالسدعسنبزيزعلادبعلإديزنبرباجنم

هللانإفءهلهأوهنيدىلعةطيحلاو«هتعاطيفةرزاوملاو«هللاىوقتبكيصوأووهالإهلإال

؛مهھرمأنماوعیضااظفاحءاميحرمهبافوؤراحصانمومحلايلاومالهأهنيدلهأللعج

؛مفهرمأنمجرخللامحللعجو«هملعبمهراتخاوىلعمهافطصاومحلارتاسو

هتعاطلنيبكار«هطخسلنيقتماوناكمهنأبكلذو؛مهلكوتبقزرلاو«مهيلعرسعاممرسيلاو
نإف«‹لعفافهيفتنأيذلايفهللاكبحصينأتعطتسانإف.لقثلاوةفخلانماودجواميف

ىقتلاكشهملعتنأكعمهبريبكلاةياغو«هنمأفاخيالو«هريغىلإشحوتسيالهبحاص

فاحلإيفهلاسأوهللاىلإبغرأو«نونسحممهنيذلاواوقتانيذلاعمهللانإف«ناسحإلاو

قسحبو؛نيسحلاهئامسأوههجوبٍيلأسمويئاعديفهيلإهجوتأوءةبهروةبغروعرضتو

هراكمكنعوانعفرصيو«نيفطصللاوءايبنألاو؛نيبرقملاوةكئالملاوهلوحنموهشرعةلمح

نأومالسإلابكايإوانمصعينأوءانبهاضقوءانلردقاميفكايإوانيفاعينأوةرحخآلاوايندلا

.هيلعهاقلنيذلااننيدهلعجي

دعبامأ

«بحتيذلاككيلعقفشينموكلهأو«هانيقتاوهانركشنأهللانمةيفاعوريخبانإف

«كنعهللاعافدنسسحهيفركذتكباتكيناتأدقوءاريخالإهللدمحلاومهيلعثدحي

يفانيلإهتداعوءاهيصحنالةمعنوءةنسحاندنعهللامكهيففاختالارمأتيلوكنأتمعز

.هلکكلذىلعهللادمحتفانمهملعيريخريغنمبحتامكرومألا

نمكلذنكينإف«ضرألانيقاهدهلزنتفلمعىلعثعبلجرتركذامامأو

مهبلزاذإةبادلافلعامأف«مهرضتةئزرماوأزريالأيلِإكلذبحأو‹حلصيالفهلةبيه

مكلبقرمأنمثدحابىلإبتكاوفراعلابذخوةبيرلاعدفءاوسةلزنعبكلذامنإف

.هللاةمحروكيلعمالسلاو

.دعسنبزيزعلادبعةيعادلاىلإديزنبرباحمامإلانمةعساتلاةلاسرلا©
 


