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ميحولانمحرلاهللامسب

ميدقت

زتعأيلاةيمالسإلاةيوبزتلابتكلاةلسلسبتكدحأوهباتكلااذه

نأاهيفلؤموانأبغرأمل؛عفنيملعنماهيفاملاهرشنىلإىعسأوءاهيلعفارشإلاب

ةحورطأنمءزجساسألايفباتكلااذهوءرابغلااهولعيتابتكملاففرأىلعاهكزتن

مامإلاةّيلكنمةيمالسإلاتاساردلايفهاروتكدةجردلينليزاجحنمحرلادبعاهبمدقت

.توريبيفةيمالسإلاتاساردلليعازوألا

ةلاسريفهيلعتفرشأامدنعيزاجحنمحرلادبعروتكدلاىلعتفّرعتدقل

ناوريقلايفةّيمالسإلاةيبزتلا":ناونعتحتتناكوةيمالسإلاةيبرتلاتلوانتيلاريتسجاملا

."ىلوألاةالثلاةيرجحلانورقلايف

عضيوهحعوضومراتخيوهوهارألىلإةركاذلابدوعأامدنعو

كيدجنمةطخلاعضووةءارقلاةداعإبهيلإةريثكلايتابلطوءرظنلاتاهجوانلدابتو

ناکو؛ثحابلاربصو«ردصةباحربتابلطلاهذهينملّبقتيناكو«رثكألكشبقّمعتلاو

.ةلسلسلاهذهبتكدحأكرشنوءةقفوملاثاحبألانمكاذنآهثحب

:ناكواهناونعواهعوضومراتخاثيحهاروتكدللهتحورطأتءاجمث

رشاعلاىتحلوألانرقلانميقيرفإلالامشلايفيضابإلايوبزتلاركفلاروطت"
."يرجملا

كرديءىراقلانأكشالوءةّيبرملاهتربخنمحرلادبعخألابيبجعأام

ءاطخألايشاحتو؛يملعلاهقيثوتو«ديدحلاهبولسأو؛عوضومللهرايتخانسح
نمريدقتعضومهلعجياُم«ريسفتلاوليلحتلالالخنمهتیصخشزوربو‹ةيوحنلا



ناكفءةّيضابإلاةيبرتلانعريثكلايزاجحنمحرلادبعروتكدلامّدَقدقل

هنإلوقأالو«؛باتكلااذهئراقاهنمديفتسينألمأن؛ةروكشمهدوهجوءاقفوم

ءاطخلانمىفعينلو‹؛لامكلاىلإاندحألصينلف‹؛مدقاميفلامكلاىلإلصودق

دهتجملکوبتكاميفدهتحجبوهف«نوباوتلانيئاطخلاريخوىاطخمدآنبالكف

.بيصيوءىطخي

هبحصوهلآودمحماندّيسىلعمالسلاوةالصلاو«نيلاعلابرهللدمحلاو

.نيعمجأ

نيدلادعسرينمدمحم.د.أ

ةلسلسلاىلعفرشملا



ةالصلاونيملاعلابرهللدمحلاوميحرلانمحرلاهللامسب

.نيعمجأهباحصأوهلآىلعودمحماندّيسىلعمالسلاو

‹ثحبلااذهزاحنإلةدارإلاوةحصلايحتمىاعتوهناحبسهللركشلانإ

.ريصتلامعنوىلوملامعنهناحبس‹هيفاكرابماًبيطاريثكادمحهدمحأ

نيبوهَّجوو«ةانأوربصبيلُمحتوءةّيملعلاةّيجهنملابرديفيديبذخأنمىلإو

فتاعوضوملاوتاطوطخملارداصمىلععالطالاةّيفيكىلإادشرمبحطصاو‹بوصو

صلاخبمدقتأقالحناّسحروتكدلافرشملايذاتسأىلإ‹ةّيمالسإلاوةيبرعلاتابتكملا

نامعةنطلسيفةّيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاولدعلاةرازوىلإركشلابهّجوتأو

توغربماّسبذاتسألاىلإو.ثحبللعجارمورداصعيتدوزويلئاسرلتباجتسايلا

تافلۇؤمنممضتاموتوريبيفةّصاخلاهتبتكمعضويذلانامُعةنطلسيفنانبللصتق

ةيضابإلاعجارملاورداصملاينادهأيذلاقيلبنيدلارعذاتسألاىلإو«فرصتتحتةّيضابإ

يفةّيضابإلامالعأنمهيلإتيدهأيلاتاطوطخملاوبتكلاو‹حتفلاراداهتردصأيلا

.رئازحبا

تاساردلليعازوألامامإلاةّلكةبتكميفنيلماعلاىلإركشلابهّجوتأو

تاساردلليناملألازكرملاو‹ةّيكريمألاةعماحلاو‹ةّيبرعلاتوريبةعماجو‹ةّيمالسإلا

اومّدقنيذلاعيمجىلإو‹عاقبلارهزأةبتكمو‹يلاعلاميلعتللدصاقملازكرمو«ةّيقرشلا

قيفوتجاحلاملعلالحجرةّصاخبوهمامتاوثحبلاةعباتمىلعاوعجشوداشرإلاوحصنلا

١.هرمعيفهللاًدمأيروحلا

ىلعتالحباوبتكلانوضرعينيذلانيلّوجتملاةعابلاركشأنأيتوفيالو

.هعجارموثحبلارداصملامهمادفاراوناكنيذلاوعراوشلاةفصرأ

نيملاعلابرهللدمحلاو



 
.ةلكشملاب

.ثحبلانمفدحلاج

.ثحبلاةيمهأد

.جهنملا ه

.ثحبلادودحو

.ثحبلاتاوطخز

 
 

 



.:ةمدقلا_أ

يذلامسالايفنىلعتصرحةيمالسإةقرفيمالسإلاخيراتلافرعيم

يذلا«ضابإنبهللادبعوهاهسسؤمنوكينأيفنتيلا‹ةّيضابإلاكهبتفرع

ةّيضابإلالعحجت‹قرفلانعتثئدحتيلاةّيمالسإلارداصملامظعمنأعمو

"جراوخلايفتالاقمنايب"يفيدادغبلادكؤي.جراوخلاقرفنمضنم

امأف«ةّيثراحوةّيصفحناقيرفاهمظعم‹اقرفتقرتفا«مهتمةيضابإلا"نأب

ةرفكلاةالغنمناتقرفامهنإف‹ةدراجعلانمةنوميماو‹ةّيضابإلانمةّيديزيلا

."9قرفنعنيجراخلا

£ةمكحملا"مهنأبجراوخلاقرفبفّرعيامدنع‹يأرلااذهيناتسرهشلادكؤيو

(۲)١

.مهعورفنوقابلاو

W1اn"اٿ. سانلاضارتعاىرتالةّيضابإلاٌنَأل‹نيلدتعملاجراوخلانميرعشألامهلعجيو

اوردقءيشيابةّمئُأاونوكينأنممهعتمو«روحاةمئأةلازإنوريمهنكل‹فيسلاب

."©هريغبوأفيسلاب‹هيلع

راد«توروب‹5°ص‹مهنمةيجانلاةقرفلانايبوقرفلانيبقرفلا:رهاطنبرهاقلادبع‹يدادغبلا-

.م۱۹۸۷/ه۸٠٤۱«ةديدحلاقافآلارادوليجلا

ناردبهللاحتفنبدمحمجيرفت١٠٠ص«لحتلاوللملاباتك:ميركلادبعنبدمحم«يناتسرهشلا-©

.١١۹٠ةيرصملاولحتالاةبتكم ةرهاقلا

قيقحت‹«۸۹٠ص«نيلصملافالتخاونيمالسإلاتالاقم:ليعامسإنبيلعنسحلاوبأ‹يرعشألا-©

.٥٥۱ةئادحلاراد‹«توريب‹ديمحلادبعنيدلايحم



ةّيضابإلانأىلعةيرجحلاسداسلاوسماخلاوعبارلانورقلاءاملععامجإمغر

ةّيضابإلاتاباتكلانأًالِإ«ضايإنبهللادبععابتأنممهنأو«جراونخلاقرفنمةقرف

وأاقحناكءاوس"ةّيضابإلانعبتكاممظعمنأىرتو«ءارآلاهذهدنفتةرصاعملا

نأو«ةّيضابإلادضةنتفلاراناودقوينأنوديريَْمتاقيفلتوتاعينشتوهامنإف«ًالطاب

نوأربيتالاقمودئاقعمهيلإنوبسنيف‹نيملسملامهناوخإةيقبنمنيهوركممهولعجي

يأرلاةراثإل«ماهبإلاوضومغلاةياغيًالاوقأمهنعنوقوسيو«اهبلوقينمو«اهنم

دنعدوصقمالوحيحصريغاريسفتتاملكلاوألمحاضعبنورسفيدقو‹مهّدضماعلا

لكءاروةركاملاةسايسلاعباصأنأكشالو.نيرخآلاسوفنيفمهوعرزلةّيضابإلا
وأةلغتسمرداصمنعمهتامولعماوقلتامنإنوبتكييذلاءاملعلاءالؤهأو«كلذ

كلتنعمحللاقياملكقيدصتويقلتليفاكلادادعتسالامهيدلنأملعلاعم«ةلغتسم

."©”ًاقبسملالضلاباهيلعاومكحيلاقرفلا

ىلإًابنجفقي"‹ينسًيهقفًاًيداهتجإًابهذممهبهذمرابتعاىلعةّيضابإلاًرصي

رباجىلإمهبهذعبةدوعلانولضفيو."°ةّيلبنحلاوةّيكلاملاوةّيفنحلاوةّيعفاشلاعمبنج

يأ‹ةيمستلاهذهاوضرف مهيأربسح مهءادعأنكل(م١۷۱/ه۹۳ترديزنبا

دبعىلإمهبهذمةبسنةيضابإلاضفرببسجاحلانبرمعللعيو.ةّيرباحلانمًالدب«ةّيضابإلا

مهنعجراوخلاحبشةحازإل-يخيراتيعوب-ةلواحم"ىلإ/ه٩۸ت)ضايإنبهللا
نوملعيومونمساانامملوجاواحاناکیناناهملهل

"٩”خيراتلاةركاذنم-ةعقاوةقيقحك-هوحمنكحيالوكلذ

ثارتلاةرازو«نامعةنطلس١٠٠ص١5ج«ةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيحييلع‹رمعم-0

.م١۱۹۸/ه٤٠٤١ةفاقثلاويموقلا

بابشللةيلاعلاةودنلا‹ضايرلا‹١٠ص‹ةرصاعملابهاذملاونايدألايفةرسيللاةعوسوملا

.م۱۹۸۹/ه١۹٠٤۱ط«يمالسإلا

ةبتكم‹ةرهاقلا«٢۳ص«يضابإلاركفلايفةسارد:دمحمجاحلانبرمع«حلاص0

.م۱۹۹۲/ه7١۱٤۱ط‹ةماقتسإلا



مهدوهجاوفرصثيدحلارصعلايفنييضابإلاباتكلانأفسؤملانمو

نباىلإوءجراوخلاىلإمهئامتنايفنتيلا«ةّيقطنماوةّيراتلاةلدألاداجيإلمهمامتهاو

اولفغاو«ةعامحلاوةنسلالهأيأرفلاختيلامهئارآضعبنععافدلاىلإو«ضايإ

رحبيفدمصيوشيعينأمهبهذملحاتأيذلاركفلااذه‹يضابألايوبزتلاركفلابمامتهالا

يفرصاعملايفاقثلاضوهنلايًالاَعفارودبعلينأو«يقيرفإلالامشلايفيكلاملابهذلا

.يقيرفإلالامشلا

‹نورقلاربعهروطتويضابإلايوبزتلاركفلاةساردىلإةّحلمةجاحلاودبتو

يوبرتلاركفلاعمهتنراقمو«نوّيضايإلاةيبزتلاءاملعهغاصيذلا‹يوبزتلاركفلااذه

ةّمالاتاعلطتعمقفاوتي«رصاعميمالسإيوبرتماظنصالختسافدهب‹يمالسإلا

هيلعريسيافرعرمألالوأ"يفناكيضابإلايوبرتلاماظنلانأةّصاخاهتاحومطو

‹عبارلانرقلارخاوأيف«ركبنبدمحمهللادبعوبأريبكلامامألاءاجىتح‹سانلا

يفةّيضابإلانطاوميفالماكاقيبطتهقّبطٌمُث«داومىلعلمتشينوناقلكشىلعهرّرحف
."۱ةّقدبقبطيلازيالثيح«رئازحلايفٌمُث«سنوتيفمث«ايبيل

يفريتسجاملاةجردليتليلاسردادعإلالخيضابإلايوبزتلاركفلاىلعتفرعت

تحتتناكلاو«ةّيمالسإلاتاساردلليعازوألامامإلاةّلكيفةّيمالسإلاتاساردلا

هبزاتمااميبجعأو"ىلوألاةئالثلاةّيرجحلانورقلايفناوريقلايفةّيمالسإلاةيبزتلا"ناونع

يفيلقعلارمعلاايعارمسيردتلايفةقلحلاماظندمتعيثيح«ةقدلانميوبزتلاماظنلااذه

رمعلاقفوبالطلاعيزوت«اهمظعميف‹قّبطتةثيدحلاةسردملاتناكاذإو«بالطلاعيزوت

©يلقعلارمعلاقفوبالطلاعّروتيلاجهانلاعضونمنآلاىلإنكمتتماهنأالإ«ييمزلا
يعازوألامامإلاةّلكنمهاروتكدلاةجردلينليحورطأناونعنوكينأتببحأو

نرقلانميقيرفإلالامشلايفيضابإلايوبزتلاركفلا"توريبيفةّيمالسإلاتاساردلل

.يرجحلارشاعلاىّتحولوألا

.م۱۹۹۳/ها٤٤هبهوةبتكمءةرهاقلاء١١صءايبيليفةّيضابإلا:ىيحييلع«رمعم-0

ط



;هلكشلا-ب

يمالسإهاحتالکلنأرصاعملايمالسإلايوبرتلاركفلاتاهاحجتالسرادلادجي

اهلقتعتيلاةيوبزتلااهتاروصت"ةّيمالسإةعامجلكلحبصأو«هبصاخلايوبزتلاهركف

رئاسنيبواهنيبسيلةلوزعمةريزجيفايتتحبصأاهنأكىتح.اهراوسألخادًالاقتعا

يلاتلابو‹اهسفنىلعتقلغنادقتاعامحلاهذهتناكاذإو."©”ةلصةّيوبزتلارزحلا

روصتلاٍفرشتسمتامهمىلوأنمنإف‹اهنمةّيوبزتلاةّصاخو«اهمظنةريسأتحبصأ

كلتلةّصاخبو«ةّيمالسالاتاعامحلاهذهعيمحبةيوبزتلامظنلاةسارديمالسإلايوبزنلا

يمالسإيوبرتماظنةروليفدهب«ةعامحجلاوةنسلالهألضراعمفقومالناكيلا

توكينأكيهللاهدارأيذلاملسملللقعيفيكذإ.ةتسلاوباتكلاىلعمئاقماع

يفو.اهلاعباتنوكيو«ةّيبنجأةّيعضوةّيوبرتامظنقّبطينأهضرأىلعهلةفيلخوادئار

ًاناويحركفلااذهروظنمنميبرعلاناسناإلاحبصأيبنجألايوبزتلاركفللةّيعبتلاَلظ

وذزجعُمناسنإيمالسإلاانثارتراطإيفهنأنيحيف‹يبرغلايفسلفلاروظنملاباّيجولويب

.9٩ةّيرّضحتةيريمعتةلاسر

:ثحبلانمفدهلا-ج

ةيمالسإلاةّيصخشلازاربإوهدوجوىلعظافحلايضابإلايوبزتلاركفلاعاطتسا
ظافحلايوبزتلاركفلااذهعاطتساو«يقيرفإلالامشلايفانرقرشعةعبرألالخةّيضابإلا

دومصلاعطتستملةّيمالسإلاةقرفلاهذهنأهيفكشالامو.هعابتأةّيصخشىلع

مايألابكاوتجهانمو«ةيوبرتمظندوجوالول‹يخيراتلااهراسميفرارمتسإلاو

يفيضابإلايوبرتلاركفلاهبزاتمااماذهو.تاروطتلاوثادحألاعملعافتتو

‹نامتكلاةلحرميفيفختلاىلإنايحألانمريثكيفرطضايذلاءيقيرفإلالامشلا

.۲ةيزتلاةّيلك«سشنيعةعماجقرهاقلا؛٤©5ص«يرصللايوبزنلاركفلايفتارظن:ليعامديعسيلع-0

ء۳۳۴۳-۳۲۹ص«ةيبزللةيبرعةفسلفوحن:غلادبع«دوبع.يلادبع«يرونلا«رظنأ-©

.۱۹يبرعلاركفلاراد‹ةرهاقلا



تناكاذإو‹لبقتسملافرشتستو‹عقاولايشامتةيوبرتبيلاسأةغايصو

تزحعاهنأالإ«يضابإلادملاهجويفتفقودقيقيرفإلالامشلايفثادحألا

ركفلااذهةساردنمدبالناكف.هدوجوىلعءاضقلاوهلاصثتسانع

زاربإو۽رصاعميمالسإيوبرتركفةغايصيفهنمةدافتسالاوهروطتويوبزنلا

لهأدنعيوبرتلاركفلاوةّيضابإلادنعيوبزتلاركفلانيبةكرتشملامساوقلا
.ةعامحجلاوةنسلا

٠ثحبلاةيمهأ۔د

ىلعظافحلايفهرود لازيالو يضابإلايوبزتلاركفللناك

يمالسإلايوبرتلاركفلاو.يقيرفإلالامشلايفةزّيمملاةّيضابإلاةّيصخشلا

ةيمالساإلاةّمألاىعستثيح«ةّيمالسإلاةّيوبرتلاءارآلاةفاكزاربإىلإةجاحب

ىشامتتاليلا‹ةليخدلاةّيوبزتلامظنلانمرّرحتلاو‹اهتلاصأبكّسمتلالإ
ةيمالساألاةيوبرتلاةّيصخشلاملاعمىلإةدوعلاو«اهفادهأواهتادقتعمعم

.ةزيمملا

ثحبلايعدتسياُتمهبتكيفترثنةيوبرتءارآةّيضاباللو

ةيبزتلامظنقفواهزاربإوةيوبزتلاءارآلاكلتةرولبفدهب

.ةثيدحلا

جيهنلا-ه

يفصولايخيراتلاجهنملاوهثحبلاراسميفهبءيضتسنيذلايملعلاجهنملانإ

ركفلايفةيوبزتلاءارآلاويوبزتلاركفلاجارختساىلعموقييذلا«يليلحتلا

لماوعلاوىوقلابهطبرو‹ركفلااذهةمدخيفءاملعلارودزاربإويضابإلا

.ةرئؤملاةيفاقثلا



يوبزتلاركفلارّوطتةسارديفثحبلااهبلطتييلاعضاوملايفثحبلا

.يضابإلا

:ثحبلادودحو

يهيقيرفإلالامشلايفيضابإلايوبرتلاركفلاةساردلثحبلادودحنإ

ماعلاوهو«(م۷۱۳/ه٥4)ماعديدحتلابويرجحلالوألانرقلارخاوأنم
هيلإتهتنايذلا-ةعيركيبأنبملسمةديبعوبأيضابإلامامإلاهيفثعبيذلا

ةّيضابإلارداصملاقفتتو«برغملاىلإديعسنبةمالس-يضابأإلابهذملاةسائر
ىتحو.Çيبرعلابرغملايفيضايإةيعادلّوُأوهديعسنبةمالسنأىلع

ةّيضابإلادنعةباتكلاهيفتفّقوتيذلاماعلاوهو‹١/ه۲۸۹)ماعلا

ثيح ةّيضابإلافارتعاب يلاحلانرقلاةيادبىتح«يقيرفإلالامشلايف

قحلمباتكلهعضوببسصوصرفدمحمدمحأيضابإلابتاكلاحرصي

دنعمهذيمالتنوفلكيلضافألاتاعماجلاءاملعتيأراملينأ"ريسلاب

ضارقناىلإنييمطافلاذنمةّيضابإلاخيراتنعثحبلايفمهلئاسرريرحتناحتمالا

ردبلامامإلاةافوذنماصوقنممهخيراتكاذذإتيأرو‹ةّيكرتلاةلودلا

دنعةباتكلاتفقوتهتافوذتمو‹(ع١٠٠٠/ه۹)ةنسيحخامشلا

."٩”اذهانخيراتىلإةّيضابإلا

١١٠ص١٠جءبرفغلابخئاشملاتاقبط:ديعسنبدمحأسابعلاوبأ«ييجردلا‹رظنأ

.١۱۹۷ثعبلاةعبطم«(رئازحلا)ةنيطنسقيالطميهاربإقيقحت

ةبتكم‹نامعةنطلس«٢٤ص«هتفرعامكميهاربإناظقيلاوبأخيشلا:دمحمدمحأ‹«صوصرف-۱:

.م۱۹۹۲/ه١١٤١يرماضلا



٠ثحبلاتاوطخ ز

:ةيلاتلاتاوطخلانّمضتيثحبلانإف‹مدقتامءوضىلع

يذلاجهنملاوثحبلاةيّمهأ‹ثحبلانمفدهلاوةلكشملانمضتتيلاو:ةمذدقملا

.هتاوطخوثحبلادودح‹دمتعا

:يضابإلابهذملاةأشنلوانتيو:لوألالصفلا

ييوقرشملايفةّيضابإلاو‹ةيمستلالصأوةأشنلافورظ-

.مهنيبتالاصتالاويقيرفإلالامشلا

ءةيضابإلادنعةيبرتلافادهأشقانيوضرعي:يناثلالصفلا

هذهقيقحتيفتدمتعايلابيلاسألاولئاسولاو

.فادهألا

‹روهظلاونامتكلايلحرميفيضابإلاميلعتلاروطتلوانتي:ثلاثلالصفلا

يضابإلايوبرتلاركفلاىلعظافحلايفةبازعلارودنيو

.هريوطتو

:ميقيولّصفي:عبارلالصفلا

ةيبزتلايف‹ملعملايفاهرفاوتبجييلاطورشلا-

.يضابإلايوبزتلاركفلايوةيمالسإلا

لحارملاىلعذيمالتلاعيزوتو‹جهانملاوةساردلالحارم

.ةيساردلا

سرادمرارمتساوماودنمضتيلاةيلاملادراوملا

.ةبازعلا



ةبازعلاسرادمفةيجهنماللاوةيميلعتلاتاطاشنللضرعي2سماخلالصفلا-

عوضومشقانيو‹يضابإلايوبرتلاركفلاعماهقفاوتو

.يضابإلايوبزتلاركفلاوةّيمالسإلاةيبرتلايفبيدأتلا

.تاجاتنتسالا

۰عجارملاورداصملا-



لوألالصفلا

ىضابإلابهذماةأشن

.ةيخيراتةحمل+

:ةَيضابإلا+
.جراوخلامساضفرتةيضابإلا

.ةيضابإلاءارآدقن

.ضايإنياىلإةّيضابإلاةبسن

.ةيضابإلاججحدقن

.دیزنبرباجلإةيضابإلاباستنامدع

.لوقلاةصالخ_

:قرشملايفةّيضابإلا+

.نيملسملانمةّيضابإلافقوم-

.ضابإنياةناكم-

.ةيرسلاسلاحا: يميمتلاةديبعوبأ-

.ةيضابإلاةكرحلاميظنتيفهرود-

:برغملايفةّيضابإلا+
.برغملايفيضابإةيعادلوأ

.ديعسنبةمالسلوصولبقةيضابإلاةوعدلاراشتنإ-

.ربربلانيبةيضابإلاةوعدلاراشتنإ-

.ةيضابإلاميظنت

 .ةيمتسرلاةلودلامايق



:يبهذملاقاقشنالا*١
.ةيراكتنلاةقرفلا-١

 

.ةيفلخلاةقرفلا_٢

.ةيئافنلاةقرفلا-۳

.ةينيسحلاةقرفلا٤|

.ةيكاكسلاةقرفلا ه

.ةينرفلاةقرفلا١

.ةيمتسرلاةلودلاطوقسدعبةّيضابإلا*

.ةيضابإلادجاوتنكامأ*

.ةّيضابإلادنعروهظلاةمئأ+

.تاجاتنتسا*

 
 



ةيحيراتةحمل

ماع)ةمكحملاماسقنادعب‹ةرصبلاةنيدميفةّيضابإلاةقرفلاترهظ

مهيفلاخملاتقىلعجراوخلانمةدعقلاقرزألانباثحامدنعكلذو(م٤1۸/هر

اهيفلوقيٍيلاو«ضابإنبهللادبعمهنمو«مهئامعزىلإاهبتكيلاهتلاسريف

هللاومتنأوالإنوتالفنيدلامكلىفطصاهللانفدعبامأ«ميحرلانمحرلاهلل

اليلملظلانورت!رافكلارهظأنيبماقابيفدحاونيدلاوةدحاوةعيرشلانأنوملعتلمكنإ

:لاقف«داهجلاىلإهللامكيدندقو«اراهنو

اُلالاحنأرنعفلقلمعا€°كاسسيرا)
pp poeب

لضفنيبو«نوقفنيامنودجيالنيذلاوىضرملاوءافعضلارذعامنإو4°”افافخ

يرعشألاىسومييأثعبىلعهولمحوءالوأميكحتلتلاىلعهبطايلعمامإلااولمحمهنألةمكحلاباوفرع١
‹هيلعجراوخلاتجرخكلذبضريماملف«هبيضرامفالخرمألاىرجففلاباتكبمكحينأىلع

.هللالإمكحال:لاجرلاتمكحملاولاقو

قرفىلإجراوخلااهدعبقرتفاو؛ةديدشةلتاقم(م۹٥1/ه۳۸)ماعناورهنلابهيَيلعمهلتاقو

يرعشألاىسوميبأ-نيمكحلاونامثعويلعرافكإاهبهاذمقارتفاىلعاهنيبعمجييذلانأالإ«ةديدع

رافکالاونيمكحلاميكحتبيضرنمٌلكو«مهنعهللايضرلمحاباحصأو-صاعلانبورمعو

.رئاحلامامإلاىلعجورخلابوجووبونذلاباكتراب

.١۱۲-٥٠٠صء١ج«لحتلاوللملاباتك:يناتسرهشلا-١«رظنأ)

.(۲٩-٤٥ص‹مهنمةيجانلاةقرفلاوقرفلانيبقرفلا:يدادغبلا۲

دصقنمنونحتمياوناكجراوخلانمةقرازألابستنيهيلإه٦ت)قرزألانبعفان©
هلتقنإفء؛هلتقبهنورمأيومهيفلاخمنمريسأهيلإعفدينابكلذومهنمهنأىعدااذإمهركسع

:يدادغبلا«رظنأ)هولتقوكرشموقفانماذهاولاقهلتقيملنإومهنمهنأهاوعديفهوقّدص

.(۸۳ص‹قرفلانيبقرفلا

.٢۳ةيآلا«ةيوتلاةروس١

.١٤ةيآلا«ةبوتلاةروس©



هلوقبمهيفلاخمهجويففيسلاعفرمدعودوعقلاباوضرنيذلاىلعهعماوجرخنيذلا

)۲()۱(Adوس۶سس۳2

٠€قالىسىفلواريغيملامنودعلقلاوتس

نينحونينذؤملانينروءارقلايود"عمسوءةلاسرلاارقامدنع؛ضابإنيانكل

٠٤7۳("
."”هرمأمتكوعجرودوعقلارّرقف؟مهعمجرحخأءالؤهنعأهباحصأللاق.نيحبسلملا

ءامعزمامألاقهنكلومهقّرفتةيشخهباحصأىلعةلاسرلاضايإنباارقيملو

بوصأناكنيكرشمموقلاناكول!عفانقدص.ىأريأريأ«هللاهلتاق:ةدعقلا

هلوقياميفبذكدقهنكلو«نيكرشملايفقي يبلاةريسكهتريستناكوءايأرسالا

امو‹مهؤامدالإاتللحالوماكحألاومعنلابرافكمهنكلوء؛كرشلانمءاربموقلانإ

۰.٤

يفديدجلصفادب"قرزألانيالضراعملاو«ضابإنبالحضاولافقوملااذهبو

:نيمسقىلإاومسقناوءاضعبمهضعبريفكتو‹عازنلاوةقرفلابزيمتجراوخلاةكرحروطت

."٩”لدتعمملاسمرخآلاوفرطتملاغامهدحأ

.٥٩ةيآلا‹ءاسنلاةروس

ديراغتقيقحت١٥٠صج«بدألاوةغللايفلماكلا:ديزينبدمحمسابعلاوبأ‹دريملا-١«رظنأ)9

.م۱۹۸۹/ه٩٠٤١ةيملعلابتكلاراد‹«توريب«روزرزميعنونوضيب

ويأدمحمقيقحت٢٥٠ص«هج«كولملاولسرلاخيرات:دمحمرفعجويأ«يربطلاريرجنبا١
.١١۱۹فراعملارادصم‹ميهاربإلضفلا

١٠٠ص‹تاقبطلابانكهيلأاممامتإيفةاقتنملارهاوجلا:ميهاربإنبمساقلاوبأ«؛يداريلا-©

.م١۱۸۸ةيرجحةعبطةرهاقلا

.١٤٠صء٢جبدألاوةغللايفلماكلا:دريملا-١رظنأ9

.۸٦٠ص٥ج‹.كولملاولسرلاخيرات:يريطلا۲
راد«نانبلایروس«۸٤صءةّيضابإلالوصأيفةّيضفلادوقعلا:دمنبملاس«يثراحلا۳

.م٤۱۹۷/ھ١۱۳۹ةيبرعلاةظقيلا

.۱۹۸۲ةيندرألاةعماحجلا«نامع‹۷۸ص«ةيضابإلاةكرحلاةأشن:ضوعدمحم‹تافيلخ-)١



نمهیفلاخم"یریجراوخلانمضراصعمرایتلًاميعزضابإنبهللادبعزربو

قرزألانيانعنوقزتفيهعابتأوهنأو«نيكرشماوسيلومعيرافكمهنأىلعنيملسلا

4›ششڪوتا%ىلاعتهللالوقاولّوأتمهنألهعابتأو

نأاومعزدقفةقراملاامأو.اهرغصأولواوتأاميصاعملانماوتأنيحديحوتلالهألكرشلااوتبأف

.ميظعلاهللابكرشأاهريبكوأبونذلاريغصيفولو«ىاعتهللاىصعنم

44

4هردوار»لحورعلالوقاولو
اولحتسافماکحألاباوبقعو«كرشمهنألجورعهللاىصعنمعيمجىلعمسالاباوضقف

لليسهللالوسرلوقمهبسحفلايعلليبسلاولاومألاذخأو٠«لاجرلالتق

لصتلايفرظنتفةّيمرلانممهسلاقورمنيدلانمنوقرييمأنمًاسانأنإ)

يفسيلف(٩?قولايفقرامتتواثيشىرتالفحدقلايفرظنتوًاثيشىرتالف
اهوبلقءةعيرشلااوسكعمهنأل‹مهنمةياورلاهذهبهبشأهليدمحمةّمأ

دهعىلعاوناكنيملسملانأل‹ماكحألاوءامألااولدبو«نطبلارهظ

يرعشتيلف«؛نيكرشملاماكحأمهيلعيرحتالونوصعي-ميهللالوسر

دلخباومجرلااولطبأف٠«نيكرشملايفمأنيملسملايفدودحلاتلزننميف

.°مالسلاهيلعدمحأةّمأنماوسيلمهنأكعطقلاو

.١۱۲ةيآلا«ماعنألاةروس2

.١۱۲ةيآلا«ماعنألاةروس

نوارقيفمهتالصعممكتالصنورقحتموقةمألاهذهيفجرخي)يلاتلاوحنلاىلعثيدحلاملسمىور©

همهسىلإيمارلارظنيفةيمرلانممهسلاقورمنيدلانممهرجانحوأمهقولحزواجيالنآرقلا

.(ءيشمدلانماهبقلعلهةقاوفلايفىرامتيفهفاصرىلإهلصنلإ

۷٠جءيوونلاحرشبملسمحيحص:جاجحلانبملسمنيسحلاوبأ‹يروباسينلايريشقلا«رظنأ)
.ت«د«يبرعلاتازلاءايحإراد‹«توريب‹«١٠۱-١١١ص

خيشلاقيقحت‹١٠صء١جءناهريلاوليلدلا:ميهاربإنبفسويبوقعيوبأ«ينالجراولا‹رظنأ©
.م۱۹۸۳/ه٤١٠٤١ةفاقثلاويموقلاثازتلاةرازو«نامعةنطلس‹يثراحلادمحنبملاس



:ةيضابالا

ىلعدوعقلاترثآو«قرزألانباءارآتضفريلاةلدتعملاةقرفلاتفرع

 ةرصبلابتماقأيلاو ضابإنبهللادبعاهمّعزتيناكيلاو‹نيملسللالاتق

ضايإىلإةّيضابإلاةبسننأ"و.ضابإنبهللادبعىلإةبسنةّيضابإلاب

قلطيو>رماعنبةدجباهبلزنةماميلانمضرعلابةيرقيهو-ةزمحلامضب-

نامعيف رسكلاب ةّيضابإو.ةيقيرفإلاشيفحتفلاب ةّيضابأاهيلع
n)۱(م.
.رابحبزو

؛مهعمجورخللضابإنبهللادبعجاردتسايفجراوخلاءامعزحلفيملو

E)۲(مهدجاسم

ةّيضابإلانمىلوألاةرتفلاتأدبجراوخلايفرطتمنعلاصفنالااذهبو

ماعناككلذنأ]1EW]CK““دقتعيونامتكلاةلحرعباهتيمستنكعييلا

.م4٤1۸/ه0

«قرزألانبااوفلاخنيذلاضعبهعياب؛جراوخلانمتادجنلابحاص(م1۹۱/ها۷۲ت)رماعنبةدحن1

كيدفوبأهلتقءهياحصأهيلعمقن«ىضرلاهاطعأو‹ناورمنبكلمادبعبتاك.نينمؤللاريمأ
.هعابتأدحأ

.۱۱-١۱۱۲ص:يناتسرهشلا١

يباقيقحت١۱۹ص«۳ج‹خيراتلايفلماكلا:مركلايبأنبيلعنسحلاوبأريثألانبا١
.(م۱۹۸۷/ه7٠٤١‹ةيملعلابتكلاراد«توريبءيضاقلاهللادبعءادفلا

(ةّيزيرقلاططخلا)‹راثآلاوططخلاركذبرابتعالاوظعاوملا:يلعنيدمحأنيالايقت٠يزيرقما-
.م١٠۹٠/ھ١۱۳۲‹لينلاةعبطم«ةرهاقلا٢۳۳صء۲ج

.١۹۸٠ةّبرعلاةعبطملا«ةيادرغرئازحلا«٢۳ص«ةيضابإلا:ىييلعرمعم)1(
»رظنأ-
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:جراوخلامساضقرتةيضابإلا

يبأنبيلعىلعاوجرخنيذلاىلعجراونلامساقلطينأةيضابإلاضفرت

:كلذيثمهرظنةهجوو-هَ-بلاط

يبأنبيلعةفيلخلاةيعرشيفاوككشيملميكحتلااوضفرنيذلانإ١

نيفصيفلاتقلارارمتساهضفرلهيلعاوجرخ"مهنكل«هَ-بلاط
عفراّنءلاتقلافقويفاوبغرنيذلا«هدنجنمةيرثكألاطوغضلهتياجتساو
ةيحانلانمنولثميٌمُثنمجراوخلافءحامرلاةنسأىلعفحاصملاماشلالهأ

0اناهداوةمواسمقحلايفلبقتاليلاةنمؤملاةليلقلاةعفلاةّينيدلا

نييومأللعئانصوأةعيشللاعبتامإاوناكةّيمالسإلاقرفللنيخرؤملامظعمنإ١
لالهسرمألانأاودجودقفمهيعوبتمءاضرإىلعنيدهاجنولمعي"

ءةعيشلاونيِيومأللكرتشملاودعلاىلعجراوخلاةملكاوقلطأف‹ءانعمهفلكي

 ميكحتلادنعهيوالعتلزتعايلانيملسملانمةفئاطلاكلتىلعاهوقلطأ

ةلودلايفمكحلاداسفوملظلاىلعتراثوءامامإ>بهونبهللادبعتعيابو

تلمعدقو؛ْييدلاىنعلابجراوخةملكليسايسلاىنعملااوطبرو...ةيومألا

قالطالااذهتيبثتىلعةّيومألاوةعيشلانيتفئاطلااتلكيفةياعدلاوةطلسلا

"n (۲) ۰
0ليواقألاهذهرشنو

.ت.د«ملقلاراد‹«توريب‹١٠ص«ةيرصعةيؤرمالساإلايفةيرسلاتاكرحلا:دومح«ليعامسإ-

وههنأنودقتعيهعابتأناكوءةفالخلابعيوب(م۹٥1/ه۳ت)ينامعلايدزألابهونبهللادبع0

بجينارئاُثةيواعمو«لزعلاوميكحتلادعب‹بلاطيبأنبيلعنمالكنأو«قحلامامإلا

..ناورهنلاةكرعميفلتق.ةمامإلاةريظحىلإعوجرلاامهيلع

.۸٤ص«ةّيضفلادوقعلا:يئراحلا-١«رظنأ)

.۲-۱٠صء7ج٤برغملابخئاشملاتاقبط:ييجردلا-٢

ء7طةبتكم«ةرهاقلاء٢٤۲١۲ص‹«يضابإلابهذاةأشن:ىيحييلع«رمعم-

.م۱۹۹۳/ه٤



نبيلعنعلب"رمأاميةيواعمأل؛نيملسملانمةفىلعةّيتسلامسابلغ۳

ةمامإىرينملكمسالااذهقحتساف«ةنسهنأمعز-فَبلاطيبأ

داقناو-%4-ةيواعملرمألارقتساو-هنيلعيأ-لتقىح-هج_ةيواعم

نأحضتياذهنمو...اهباوَمستفةنسلاىلعةعامحلامسااودازف‹عيمحلاهيلإ

قلطتتناكامنإو«ييدبهذمىلعقلطتال"ةعامجلاوةّنسلالهأ"ةملك

إومشاهيبنمةفالخلااوصلختسيلةّيمُأونبهيلإوعدي؛يسايسبهذمىلع

ىلإقرطتدقو«؛نيملسملاىلإءامسألاًبحأهسفنىلعقلطأيذلابهذااذه

:خيراتلاثادحأنميديهيلإتلصوامملعأاميفدحأهيلإلصيملًدح

بسافّرطتمناكامهمبهذمعابتألعجيف«ةديقعلاخيراتوأةسايسلاخيرات

"(١)املاا4ةه:

مصتعيايروابزح"اوناكهيَبلاطيبأنبيلعىلعاوجرخنيذلانإ٤

ىلإنورظنياوناكو‹مالسإلانعلبءةبورعلاةيبصعنعاوأشنيملو«ىوقتلاب

ىلإكلذكرمألاوماعيسايسهاحباتاذمالسإلافۍوقتلاو6ىوقتلاقاذح

.)1جراوخلادنعةجردىلعأ

ىتحعرشلارماوأبلمعلاىلإنيملسللارمأةالونوعدياوناكىلاعتهللاىلإةاعدلا٥

حئاصنوتالسارميفودبيامكضابإنبهللادبعةاعدلاءالؤهنمومكحلاميقتسي

يفلدعيفعرشلارماوأبلمعينأ"هنمبلطييذلاكلمادبعلضابإنبهللادبع
ىلعاوجرخنيذلاو."”اهيلإمهوعديىلاةعاطلابجوتسيلسانلانيب

...ل .هيهاونوهرماوأبمارتلالاىلإوهللاىلإنوعدياوناكهيفيلع

ةمجرت‹١۳١ص«ةعيشلاوجراونلامالسإلاردصيفةّيسايسلاةضراعملابازحأ:سويلوي«نزواهلف-
.١۱۹۷‹۲ط«تاعوبطملاةلاكوتيوكلا‹يودبنمحرلادبع

.١۱۳ص«يضابإلابهذملاةأشن:ىييلع«رمعم©

.ت.د٤ط‹يرماضلاةبتكم«نامعةنطلس«۲۲ص«ةّيضابإلاخيراترصتخم:ناميلسعييرلاوبأ«ينورابلا0

 



ىلاعتهللاباتكبةكّسمتملاةّيمالسإلابهاذملانمهريغكوهبهذملانإ٦

هيفرعت(*هنأةيمالسإلابهاذلاةيقبنعرتيءَهلوسرةّنسو
دّمجَتيملو«نيدلاقيرطنعايندلااهبنودّيصتيقرطلاخياشماهٹيييلاةفارخلا

رصعىلعهنورصقيوداهتجالانوعتميفكرادملاولوقعلاىلعءاهقفمكحتب

يطعتالفماهفإلاومولعلالّطعتوءهيلإاولصينأمهريغلٌقحيال«سانوأ
داهتجالانأىوعدبماكحألاءاطعإو«ببيقنتلاوثحبلايفةّيرحلاٌقح

يدتهياليّرسًأبخميفحيتافملابنودقاحلاوءاهقفلاظفتحاوهباوبأتقلغأ

."©”نوبلاطلاهيلإ

نيملسللاءالؤهىلإةراشإمدختست"تناكيضاملايفجراوخلاةملكموهفمنإ۷

اذهىلإاّيجيردتلّوحتاهانعمنكلوفلاليبسيفلاتقللاوجرخنيذلا

دقاوناكو."°”ةّيضابإلااهضفريّيلاوةمصولاهذهحبصيلهّوشملاىنعملا

االسينرخدوامراومرجراوخاوم

4دعالحورخلااود(لىلاعتهلوقنم

...روکشمببسوةدومحمةيمستيهوجاروخابمهتيمست;لصأاذهف

هانكرتفجراوخلامساانعاوذنحخأ©ةيةرفصلاوةقرازألاانقرافالو

-٥ص‹يضابإلابهذملاةأشن:ىييلع«رمعم

١۹۷٠ةفاقثلاومالعإلاةرازو«نامعةنطلس«مالسإلادعبولبقنامُغ:ريمعيلعرماع«يبوهوملا

.7١٤ةيآلا«ةبوتلاةروس-

اذإلاتقلانعةدعقلااورفكيملفةّيضابإلالثمجراوخلااوفلاخرفصألانبدايزلإبستنتةّيحراحخةقرف:ةيرفصلا©

‹ناوريقلايفةالولاتابرضنعةديعبلاقطانملايفةّيرفصةّيريربتاليوديفاوماقأيفمهعمنوقفتياوناك
؛ناسملتةقطنميفةرقوبأوهودحأاهأشنأيلاوءادحًليلقالإشعتمليلاةّيرفصلاةكلمملاكلذلاثم

.اهنملوطأتشاعيلاتلاليفاتيفراردمينبةلودوأءةيولمو

ىتحيبرعلاحتفلانميقيرقإلالامشلايفةّيمالسإلاقرفلا:درفلا«لب-٠رظنأ)

.٢۱۹۸۷ط؛يمالسإلابرغلاراد«توريب«يودبنمحرلادبعةمجرت١٤-١٤٠۱ص«مويلا

.(م٢٠٤١۱۹۸ء۳طةعيلطلاراد«توريب«٢۲۳ص«يومألارصعلايفجراوخللا:فيان«فورعم۲



وهوةماقتسالالهأمسابانصصتخاواًمْذحدملابلقناف«هباوفرعومهل

’©".

ءةّيعرشلاةعيبلاهلتمتةفيلخىلعيسايسلاجورخلاجراوخلاةملكليمحتنإ۸

وأوأ-ليلعوألةحلط"ىلعجراوخلامساقالطاضر
يسايسلاىنعملاظحولاذإاًمَأ.حضوأورهظأ-هَ-نامثعىلعنيرئاثلاىلع

نمهنأامك«مهيلعةملكلاهذهقالطإنكميالهّنِإف‹ييدلاىنعملاعم

نأرسعلااذهيفببسلاوقط يلعلنيلزتعملاىلعاهقالطإريسعلا

الومالسإلالوصأنملصألنيركتمريغاوراثامنإ...نيرئاثلاءالؤه

رابكنمقيرفمهتمةفئاطلكعمو«ةرورضلابنيدلانممولعمبنيبذكم

0ةنلبابملدوهشملاضعبمهيفو‹ةياحصلا

ىلعراوثلاك«نييعرشةّمئأىلعاورانيذلاىلعقلطيمل:جراوخلامسانإ٩

وأةروثلابهلةقالعال"ةّيضابإلارظنيفجراوخلامساو«مطةيواعموأنامثع

-كطالعاولزتعانيذلاعيمجىلعلاحبقلطيالومامإيأنعجورخلاب

‹ليوأتلاتأطخأفهللاباتكنمتايآتلّوأتيلاقرفلاىلعقلطيامنإو

ءةّيعطقلامالسإلاماكحأضعبدروأراكنإىلإفرصتلاومهفلاؤساهبىضفأو

ةديقعلابجراوخمهف...مالسإلانعكلذباوجرخف«ةّيلمعلاةيحانلانمولو

."©ةروثلاباللمعلاو

ء«بقللااذهاوقصلينأاوعاطتساامٌلكبنولواحياوناكةعيشلاونينومألانإ-٠

نودانينيذلانيرئاثلاءالؤهب"نيدلانعجورخلابرّسفنأدعب«جراوخلابقل

.۱۹۷۳«ةيادرغ«رئازحلا«١ص«نآرقلازاجعإيفضوييخيشلاةمالعلاتاباحإنم:ضويي«رمعنيا-0

ةعيطم«رئازحاةنيطنسق«٢۳ص«ةّيضابإلالوصألايفةيمالسإتاسرد:ديعسنبريكب«تشوعأ-
.م۱۹۸۲/ه٤٠٤١ثعبلا

.٢۳ص‹يضابإلابهذملاةأشن:ىييلع‹رمعم-)9
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تاهاحجتالاهذهلكو‹ةفالخلايفةلداعلائدابملابةَدشورارصإيف

بهونبهللادبععابتأهيلإهجتايذلاهاجتالاةبراحمىلععمتجت

يفنوواستمنيملسملانأىرييذلاءاحجتالاكلذيبسارلا

.")تابجاولاوقوقحلا

٠ةيضابإلاءارآدقن.

ارمأناكىلعىلعاوجرخنيذلاىلعقلطأيذلاو«جراوخلابقلنإ

بقل«؛بقللااذهلباقيناكوءيعرشلاةفيلخلاةعاطنعاوجرخمهفءاّيعبط

ىلعاوجرخنيذلاىلعجراوخلامساقلطأنملّوأو.ةّيمأيببقلو‹هَيلعةعيش
"لاقفهتيبيفميكحتلاجئاتتلنوضراعملاعمتجانيحيبسارلابهونبهللادبعوههنىلع

رثآايندلاهذهنوكتنأنآرقلامكحىلإنوبسنيو«نمحرلابنونمؤيموقليغبنيامسانلااهي

يفريورضينإهنإفرمورضنإوقحابلوقلاوركنملانعيهنلاوفورعملابرمألانممهدنع
ملاظلاةيرقلاهذهنمانباوجرحخافقنادولخوهللاناوضرةمايقلامويهباوثٌنإفءايندلاهذه

قلطأف.هتعاطنعاوجرخوءةفيلخلاركسعمنماوجرخف."©نئادملاهذهضعبىلإاهلهأ

.هجئاتنوميكحتلاضفرنملكىلعجورخلااوبلطمهنألجراوخلامسامهيلع

اوجرخنيذلاىلعجراوخلامساقاصلإمدعىلعنوّرصيةّيضابإلانأىرنو

:ةيلاتلابابسأللهنيبلاطيبأنبيلعةفيلخلاىلع

خيراتلايفمهمساطبتراو«فيسلابمهفادهأقيقحتىلإجراوخلايعس١

امدنعمهنأدربملايوريو.رربمنوداهوبكترايلاحباذملابيمالسإلا

تناكوءاهيدينيباهابأاولتقفةأرمااوذخأ"ةفوكلاةنيدماولخد

.٢۳ص«ةّيضابإلالوصألايفةّيمالسإتاسارد:ديعسنبريكب«تشوعأ-

١٠توريب«۱۹-١۱۹۷صء١ج«ةسايسلاوةمامإلا:ملسمنبهللادبعدمحموبأ«ةبيتقنبا)1(

١۱



$sص.صس0س۰ی۰-

ماصخلاىفوهوةيلحلاىفاوشننمنولتقتاتلاقف٠اهلتقاودارأمنةليمج

اهومّدقمث«كشنتفدقاولاقف.اهوعذ«مهنملئاقلاقف©?نيسْرَع
و

."٩اهولتقف

خيراتلصتينأنوديريالو«جراوخلانماونوكينأةّيضابإلايفتي۲

نبانأمهقامعأيفمهملعلجراوخلاحبش"ةحازإلكلذوجراوخلابمهتأشن

كلذنوملعيمهريغنمسانلانأاضيأمهملعلوجراونلادحأناكضابإ
ركذنإوخيراتلانإ...خيراتلةركاذنمةعقاوةقيقحكهوحمنكعبالو

ءاريخأيأرلابمهفلاخهنأبركذيذلاهسفنخيراتلاوههنأالإضايإنباةّيجراخ

."٩”اجراخدعيملفاذمهيأرداسفنيومهنعلصفتاف

لوقيذإجراوخلانمهنأبناورمنبكلملادبعىلإهتلاسريفضابإنبا

انؤايلوأمهالاونموءانؤادعأمهاداعنمانةكئالملاوهللادهش‹جراوخلاربخاذه"

هيلعثعبنوانتماذإهيلعتوغنوانشعامكلذىلعشيعن«انبولقوانيديأوانتنسلأب

.)5(انبردنع

ةّيضابإلانلعأ‹بنذلابلاملاومدلاةحابإبلوقلاجراوخلانمرهظاّنهنكل

نبانمهللاىلإءار"هنأبهتلاسريفضابإنباكلذدكؤيو.جراوخلانمةءاربلا

هنكلوانلرهظاميفمالسإلاىلعجرخنيحناكدقل.هعابتأوهعينصوقرزألا

()مهتمهللاىلإًاربتفهمالسإدعبرفكوًدتراوثدحأ

.١٠ةيآلا‹«فرخزلاةروس
.٢٠۲صء۲ج‹بدألاوةغللايفلماكلا:درمملا)1(
.٢۳ص«يضابإلاركفلايفةسارد:دمحمجاحلانيرمع‹حلاص-)0
١٠٦٠ص«ةاقتنملارهاوبا:يداريلا)1(

.١١٦٠ص«قباسلاردصملا:يدارملا

۱۲



٠ضابانباىلإةّيضابإلاةبسن

ةّيضابإلارداصملاريشتو>ضابإنبهللادبعىلإاوبسنينأةّيضابإلاضفري

ناكنإومهتوعدسسؤمويقيقحلامهمامإنكيملضابإنبانأىلإةشيدحلاوةميدقلا

.مهتكرحخيراتنمىلوألادوقعلايفنيرزابلامهخياشمومهئاملعنم

نباأومهبهذمسسؤمويدزألاديزنبراجنأةّيضابإلاربتعي
مسالااذهبمهسفنأاومسيملةّيضابإلا"نإفانهنموءهعابتأنمادحاوالإنكيملضابإ

نوبقلياوناكو.يرجمحلاثلاثلانرقلانمريخألاعبرلالبقمهرداصميفدريملوةيادبلايف

."©”قحلاوةماقتسالالهأوأنيملسملاةعامجوأةوعدلالهأمهسفنأ

ىلإةبسنمسالااذهمهيلعاوقلطأنيذلامهنييومألانأزوبديلعدمحمىري

الومهمسابرظانملاومهناعجشوةّيضابإلاءاملعنمناكضايإنباتأل«ضابإنبهللادبع

يفنوديالو‹راظنألامهيلإاوبذجيال"ىتحرباجىلإةقرفلاهذهةبسننويومألاديري

ةلزنملقاوهو«ضابإنبهللادبعىلإمهوبسنف«سوفنلامهيلإليمتفءةقرشملارياجةلاه

."°”حالصلاوعرولاوىوقتلايفهنعلقيالناكنإوملعلايفرباجنم

نأىلإشيفطاريشيو‹ىلوألاضابإنباةايحنعاثيشاهعّونتواهفالتخاىلعةرفاوتملارداصملاركذتال1

.م۷۱۸/ه١٠۱ماعلبقتامو«تقولانمةريصقةرتفلًايباحصناكضابإنبهللادبع

ةعبط‹رئازحلا«٩٤ص‹خيراوتلاضعبيفةيفاشةلاسر:فسوينبدمحم‹شيفطا-١«رظنأ)

.(م۱۸۸۱/ھ۱۲۹۹ةيرحح

فدلويدزألادمحيلانبرمعدلونم-(ھ۹۳۔ه۲۲/۱۸):دیزنبرباج15

ةَرصبلابفوحخلابردىلإهترسأعملقتناو؛نامُعدالبيفىوزنةنيدمنمبرقلابقرفلاةنيدم

:يئراحلا«رظنأ)ةيمالسإلاةلودلايفةفرعملاوملعلازكارممهأنمكاذتقوةرصبلاتناكو

اهتلصىدموةّيضايإلا:رماع«راّخنلا.٤٠۲-٢٥٠٦صء٢ج«ييجرادلا.٠٠٠-۳ص

‹نامتكلاةلحرميفةيقيرفإلامشيفةّيضابإلادنعةّيوبزتلاوةّيعامتجالامظنلا:ضوعدمحم«تافيلخ_

.۱۹۸۲نامع١ص

.١۱۹۷ةيبرعلاةعيطملا«رئازحلا«۳۹۸-۳۹۹ص٢٤جبرغملاخيرات:يلعدمحمزوبد©
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۱ةيضابإلاججحدقن

ةلدأبضابإنبهللادبعىلإاهتبسنيفنتيلاةّيضابإلاججحىلعنكي
:يهةلدألاهذهو.اهنمىوقأ

يقيقحلامهمامإمسابمهوُمسيملوةّيضابإلااودسحنييومألانأدقتعيناكاذإ_١

نييومالانف:ضابإنباهذيمالتدحأمسابمهتيمستىلإاولدعوءديزنبرباح

ىلوألاناكو"ةّيضابإلاةكرحلابرباجمساطبروأداعبإيفةحلصممفنكيمل

٤تاحجردبهَيلعنودلحجرىلإمهوبسنيفةعيشلانويومألادسحينأ

ديزنبرباجوءهنمةلاهقلآو‹ءايشألالكيفرباجقوفقطالعنأل

-_العمامإلانإءاّبومأفتالاانملاحملکيف۔ىلعنود

"(1) e

ةرصبلابنّمسيئروةدعقلاسأرناك"ضايإنبهللادبعنأةّيضابإلارداصملاركذت_۲

ءقاحللانعدعقرايخألاكعلوأنيبلضفلاةبلحيفمّدقتلاو‹راصمألانماهريغو

نباهدقتعاامیکحوراصقإالوروصقريغنملومخابعنقو«راكنإريغنمهازتشاف

ناكو«لدعلاكلسوةدجنلاو©ةّيسهيبلايقيرطنملدعوءةّيدَمحلايفقرزألا

دلاولامساىلإدلولامسانعاهبًالودعمدئاقعلايفمويلاةبسنلاهيلإوءلضفلالهألةودق

لئاضفضابإنبالركنيالفورعمةغللايفكلذورهشألاصاصتخاو«فيفحختللابلط

نبانأىلعديكأتاذهو."٩”بتكلانوطبيفةدلخمةراثآوقافآلايفةروهشم

.بسنيهيلإوبهذملاسأروهضايإ

.۳۹ص«يضابإلاركفلايفةسارد:دمحمجاحلانبرمع«حلاص
هبلطجاجحلاناكدقوءةعيبضنبدعسييبدحأوهو«رباجنبمصيحلاسهيبيبأباحصأ:ةّيسهيلا-1

نأىلإهرماسيناكوهسبحوهبرفظفينزملاناّبحنبنامثعاهبهبلطف«ةنيدملاىلإبرهفديلولامايأ
.كلذهبلعففهلتقيمنهيلجروهيديمطقينابديلولاباتكدرو

.-١١١ص«١ج«لحتلاوللملا:يناتسرهشلا‹رظنأ)

.٢٠۲صء٢ج«برغملابخئاشملاتاقبط:ٰييجردلا-©
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قرفلانعىلابتكلاةهازنبنورصاعملانوّيضابإلاباتكلاكُكشي۳

نيحفء«هيلإمهتبسنوةيضابإللضابإنبهللادبعةمامإتدكأوةيمالسإلا

.")ضابإنبهللادبعةمامإبلوقلاىلعةّيضابإلا"عامجإيدادغبلاركذي

ءدبلادرجع.ئراقلانأ"ىريو«يدادغبلاةهازنبرمعمىيحييلعككشي

‹سيطولاةيماحةعمعميفلخادهنأكسحي«قرفلانيبقرفلاباتكةمدقمةءارقيف

ادادعتساةحلسألاعاونأعيمجبهسفنجحددق.سارملاديدشابراحمقفاريهناكو

."٩”موصخلانمودعىلعاهيفيضقينأهليغبنيةكرعملوخدل

نأدكأقرفلايخرؤمنمهريغكيدادغبلانأوهكيكشتلااذه

هدَدريامضقانياذهو‹ضابإنبهللادبعةمامإىلعتعمجأدقةّيضابإلا

.نورصاعملاةيضابإلاوخرؤم

ةّيضابإلانإهلليقنيحةّيضابإلابةقالعهلنوكتنأديزنبرباجمامإلايفني-٤

.9مهنمهللاىلإاريألاق.مهنمكأنومعزي

نسحلامامإلانيبو«ديزنبرباجمامإلانيبراديذلاراوحلاكلذدكۇؤيو

:لاق؟يهتشتام:هلتلقف:لاق«لقٹدقو‹دیزنبرباجىلعتلخد":ينانبلاتباثيوريف

.هلكلذتركذفةفيلخيبألزنميفوهونسحلاتيتأف:لاق.نسحلانمةرظن

.مهراصبأينعفرصيسهللانإ:لاقكيلعفاحأينإ:تلق:لاق.هيلإانبجرخأ:لاقف

.هللاالإهلإاللق«ءاثعشلاايأاي:نسحلاهللاقف:لاق.هيلعانلخدىتحتقلطناف:لاق

.١٠١٠صء‹قرفلانيبقرفلا:يدادغبلا)0

.۱۳۲صء١ج«ةّيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا:ىيحييلع‹رمعم

رداصراد٠«توریب«۱۸۱صء۷٤ج؛ىربكلاتاقبطلا:دمحمهللادبعويأ«دعسنيا٠١رظنأ)9

.م۸٥۱۹/ه۷

دابأرديح٠«٢۳ص۲جبيذهتلابيذهت:يلعنبدمحأ‹ينالقسعلارجحنبا۲

.ه٥
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نإنسحلاهللاقف:لاق.ةيآلاهذهالتفلاقمتاءضنیتاوتللاقف:لاق

."٩"هدنعنمانجرخمثلاق.مهنمهللالإاربألاقف:لاق؟كالوتتةّيضابإلا

لإرباجباستنامدعدكؤتيلاةياورلاهذهىلعتافيلخضوعدّمحدريو

رباجِءارآفرعيناکهنُاوديزنبرباحًاقیدصناکيذلايرصبلانسحلا"ةّيضابإلا

حرطينألبسانملاتقولاكلذسيلو«توماشارفىلعوهوهترايزلبق«هدقتعمو

."٩”لاؤسلااذهلثمرباجىلعيرصبلا

هاضقيذلاتقولاانلركذتالةياورلانأل«ًافيعضتافيلخليلعتودييو

يفرطخلاوةقشملالّمحتينألوقعملانمسيلو«رباجدنعيرصبلانسحلا

يفاكلاتقولاهدنعسلجهنأىلإليمنلب«تاعيوسهدنعسلجيلرباجىلإلوصولا

٠يزنبرباجىلاةيّضابإلاباستنامدع
حرطدقف«توللاشارفىلعوهولاؤسلاهيلعحرطو«رباباقيدصيرصبلاناكاذإ

قافولادعباأءايتاماهتالاىلعدريناكرياجف«رباجةافودعبهلنوكيللاؤسلاهيلع

رياجناكولو«هبذحخأيىتح«هنمةهفاشمرباجدريرصبلاعمسينأيملعلابدألانمناكف

.ايندلاعدويتولاشارفىلعوهوءيرصبلانسحلاكلذبثّدحلًّيضايِإديزنب

:رومأةَدعيعيكالوتتةّيضابإلا:ديزنبربابيرصبلانسحلامامإلالوقو

؛ضايإنبهللادبعىلإةبسنءةّيضابإلابفرعتتناكةدعقلانمةعفلاهذهنإ

.ةّيمالسإلاقرفلانمةيدجنلاوةقرازألامسابمهريغفرعامك

مهطبرتو‹ةرصبلااولزندزألاودتزألاوميتيليبقنممهمظعموةّيضابإلانإب

يفمناكهنأةّصاخبومهنمدحاوهنأَنظىتحهةّيلبقوةّيرسأطباوررباح

.١١۱ةيآلا«ماعنألاهروس0

.١۱۸ص۷٤جىريكلاتاقبطلا:دعسنبا©

.۳٩ص«ةّيضابإلاةكرحلاةأشن:ضوعدمحم«تافيلخ2
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يضاقةيواعمنبسايإلويثيحءزيزعلادبعنبرمعةفيلخلانمزةرصبلا

.")نامُعلهأنمديزنبرباحمهيتفموةرصبلالهأتكردأ"ةرصبلا

.هئالوبقشينمالإجاّجحلالويملو‹ءاضقلارباحيلوينأجاّجحلادارج

امفرشاهمداخوةأرملانيبعقي:لاق؟كفعضغلباموجاجحلالاق.كلذ

.°”فعضلاولاذهنإلاق.امهنيبحلصأنأنسحأ

:نيرمأدحأرباجدرلمتحيو

.ءاضقلايلوتيفجّرحتيءاملعلاةّيقبكهنإ:لوألا

.اهنعفرصتمايندلايفدهازهنإ:يناغلا

:ةيلاتلاتايطعملليناثلالامتحالاحّجرنو

ةميمحةقالعتناك ةّيضابإلارداصملاركذتامك-جاّجحلابرباجةقالعنإ١

1نيبامحواريًاًيرهشابتارهلصّصخيجاّجحلاتلعحةقالعلاهذهو

.حيرصلااذهدريهتلعجةميمحلاةقالعلاهذهو.مهرد٠٠۷و

اهيفةدهازءايندلانعةفرصتنمةدهازةّيصخشيهديزنبرباجةيصخشنإ٢

تلأس"هباحصأمامأاهدريناکىلاهلاوقأنمكلذحصتيوءاهرومألكبو

."®نهيناطعأفافافكاقزروةحلاصةلحاروةنمؤمةأرمايير

ء4٤۹4صجةياهنلاوةيادبلا:يشرقلارمعنبليعامسإءادفلاوبأنيدلادامعظفاحلا«ريثكنبا09

.م۱۹۸۲/ه١٠٤١فراعملاةبتكم«توريب

.١۹صء١جخئاشملاتاقبط:ٰييجردلا-١رظنأ-©

نبدمحأقيقحت‹١۷ص«١جءريسلاباك:دحاولادبعنبديعسنبدمحأ؛يخامشلا-۲

.م۱۹۹۲/ه١١٤٠ء7طقفاقثلاويموقلاثازتلاةرازو«نامُعةنطلس«يبايسلادوعس

.۹۰ص١4ج‹خئاشملاتاقبط:يييجردلا١«رظنأ0

.١٠ص«ةيضفلادوقعلا:يئراحلا٢

.۷۲صء١جءريسلا:يخامشلا7
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"(۱)

نيديلعسیلو«مهرديدنعسيل«ينمىنغألجرمكنمسيل"هلوقوأ

سسۇؤملاوهديزنبرباجنأىلععمحجتةّيضابإلارداصملاتناكاذإو

هتقالعلنامُعلإهافنمثهتجسفسوينبجاّجحلانأليلدبيضابإلابهذملل

نبديعسلتقيفعزوتيملجاّجحلاٌنأل‹دودرملوقلااذهف©ةّيضابإلاب

بهذملامامإديزنبرباجنأفرعاذإفيكفءةّيمأيبةعيبضقنهّنأل٩ريبج
.ءادعلاةّيومألاةلودلابصانييضابإهنأوأ«يضابإلا

دزألاةّيضابإللجاّجحلالعمقنمفقومهلناكارباجنأدكؤملانمو

.نامعهنطومىلإهيفنوهنجسىلإجاّجحلارطضاات هتليبقنممهنيذلا-

نبهللادبعالإلوألاةمكحملادعبمامإمغنكيمةّيضابإلانأ"يدادغبلادكۇي_۳

(۳)١
۰يضابأللاديزمنبثراحهدعبوضابإ

ناكديزنبرياحنأنمةرصاعملاةّيضابإلارداصملاهدروتامعمىفانتياذهو

نألقعيالذإ”ةرشابميبسارلابهونبهللادبعةافودعبةّيضابإلاةكرحلاميعز

يفىلوتينأ.(م٤٦وأم٠1)(ه۲۲و۸٠)يماعنيبامدلويبصنوكي

يفبهونبهللادبع"لتقمدنعهرمعنمنيرشعلايفوأةرشعةسداسلا

.ةّيضابإلاةمامإلانوؤش.م۸٥1/ه۳۸ماعناورهنلاةكرعميف"٩”ةزرابلل

.۷۲ص٠ء١جريسلا‹يخامشلا

.٩۸ص١٤ج؛خئاشملاتاقبط:ييجردلا١‹رظنأ

.٩۹ص«ةيضفلادوقعلا:ينراحلا۲

(0Dنبنمحرلادبععمهجورخهلتقببسناكو‹جاحجحلاهلتق(م۷۱۲/ه٤۹ت)ريبجنبديعس-

ثعشألا دبععلخاملفلاتقلليبترىلإنمحرلادبعهجونيحدنحلاءاطعىلعهلعجدقجاجحلاناكو.ثعش

.علخاميفديعسناکنمحرلا

.(٢۲صء£ج‹خيراتلايفلماكلا:ريثألانيا«رظنأ)
.٤۸ص‹قرفلانيبقرفلا:يدادغبلا

.۲۹۲ص۲٤ج«ريبكلابرغملاخيرات:يلعدمحم«زوبد«رظنأ-

..١٠صءقرفلانيبقرفلا:يدادغبلا
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فلتختنأبرغتسملانمف«رباجةدالويففلتختتاياورلاتناكاذإو

م۷۱ه٦۹ماعاًمِإوم۷۱ه۹۳ماعاإاهلعحتوهتافويفتاياورلا

ؤۇشنيفةمهلملاةّيصخشلاةّيضابإلارظنيفوهو.م۷۲۱/ه١٠٠ماعاِّإو
.عابتألاباستكاوميظنتلاوبهذملا

باعكوهءازجأةرشعنماباتككرتارباجنأىلعةّيضابإلارداصملاعمحت-٤

هءارآهتاحفصيفعدوأوءاهاوريلاثيداحألاباتكلااذهنّمضو«ناويدلا

©”بامكلااذهنادقفىلعرداصملاهذهقفتتورومألانمريثكيفهيواتفو

دوجوالباتكلااذهنأىلإليغنوءةّيمهألاهذهلثعباتكدقفينأبرغتسملانمو

مامإلاتاباوجنم"ناونعتحتباتكديزنبرباجمامإلاءارآنمانلصوامو.هل

ةّيهقفةلئسأىلعتاباجإاهنوكنعجرختالتاباجإلاهذهو"©”ديزنبرياج
رومأفتاباتكهلناكولوءاهيلإسانلاةجاحلتظفحوتبتكدقو‹سانلااهأسي

.ىواتفلانمةديقعلارومأف«تاباجالاهذهتظفحلةديقعلا

دشأ"ناكديزنبرباجنأاهيفدكؤتلاو«بلهماتنبدنهنعميعنيبأةياورنإ٥

ايشالوهبينرمأالإهللاىلإبرقيايشملعأامف«يمأىلإولإاعاطقناسانلا

ينرمأالوطقةّيضابإلاىلإيناعداموءهنعيناهنالإلجورعهللانعيندعايي

."٩”ةهبحلاىلعاهديتعضوورامخلاعضأنأينرمأيلناكنإو«اهب

.١٥٠ص«ءاقتنملارهاوحلا:يداربلا-١«رظنأ-

.۷۷ص«ريسلا:يخامشلا-۲

۹4.٠-۳٩ص«ةيضفلادوقعلا:يثراحلا۳

عضووقيقحتو١٠ص«مهرابخأوةمئألاريسباتك:ركبيبأنبىيحي«ءايركزويأ«رظنأ-
.۱۹۸۲ء٢ط«يمالسإلابرغلاراد«توريب«يبرعلاليعامسإشماوملا

ةنطلس«يصورخلافلخنبديعسخيشلابيترت«ديزنبرباجمامإلاتاباوجنم:رباج«ديزنبا9
.م١۱۹۸/ها٤٤٤‹ةفاقثلاويموقلاثازتلاةرازو«نامع

.ه٢يجناخلاةبتكمءةرهاقلا«۸۹ص«ءايفصألاتاقبطوءايلوألاةيلح:هّللادبعنبدماميعنويأ)٤(

۱۹



مدعحّجرنو.هتوعدىلإةأرملاهذهاعدلةّيضابإللًامامإرباجناكولف

رياحاذيملتضايإنبهللادبعنوكينأيلاتلابنکیالو«دیزنبریاجةّيضابِإ

عمضابإنباناكنيحيءاعفايمةيواعمدهعيفناكيذلاكیزنبا

‹منامثعيفهيأرلوحريبزلانبهللادبععماوفلتخانيذلاجراوخلا

‹؛يفنحلاقرزألانبعفانمهيفوءةرصبلاىلإمهتمةعامجراسف«هنعاوفرصناو

.٩ضايإنيهللادبعو«يدعسلارافصنبهللادبعو

:لوقلاةصالخ
مكحلالوحفالخلالوحينأقرزألانيانمهفقومبضابإنبهللادبععاطتسإ

يلاميتةليبقبهسفنيمحينأعاطتساو"©ةتحبةّيملعنوكتداكتبهاذموءارآىلإ'
"۳اودعاهرثكأوةرصبلالئابقٌمهأنممالسألاردصيفتناك"لاوءاهيلإيمتن

هنيبةلدابتملالئاسرلارهظتو«ناورمنبكلملادبعةفيلخللادنارواحمنوكينأعاطتساو

.هتيصخشةوقوهتفاقثوهريكفتقمعيومألاةفيلخلانيبو

يضابإلاديزمنبثراحلاهتفيلخنأديبضايإنبهللادبعىلإبستتتةّيضابإلانإ

هدعبنمءاجىتح«نامتكلاوءاوزنالالإرطضاف«هتعنموضابإنباةيصخشىوتسميفنكيم

ريشكءيشبهنأيهو"ةريخأةملكو.ديدجنمبهذللعابتأميظنتداعأيذلا«١٠ةديبعويأ

.٤۱۹۸قرشلاةضهنةبكمةرهاقلاء٥٤١صسلدنألاوبرغمخيرات:نيدلاماصع‹فوؤرلادبع‹رظنأ©
ءةرهاقلا۳۹۲صء١ج«يعامتجالاويناقثلاوييدلاويسايسلامالسإلاخيرات:ميهاربإنسح«نسح-)9

.١١۱۹‹۷طقيرصلملاةضهنلاةبتكم

.٤۸ص«ةيضابإلاةكرحلاةأشن:تافيلخ©

هيلإدوعيوءةرحجهللنرقلانميناثلافصنلايايفوت«يميمتلاةعركيبأنبملسمةديبعوبأ©
كلذوزاجحلاونميلاوءبرغملاونامعلثمةّيمالسإلاراطقألايفةّيضابإلاةوعدلاراشتنايللضفلا
ىتشىلإةرصبلانميضابإلاملعلااولمحنيذلاو؛ملعلاةلمحمهيلعقلطيناكنيذلاةاعدلاقيرطنع

يفةّيضابإلاةّمئأرهشأنموهوءةرصبلايثةّيرسلاسلاحلاتاميظنتريوطتبماقيذلاوهوراطقألا
.نامتكلاةلحرم

صء١جخئاشملاتاقبط:ييحردلا‹رظنأ)

۲



نيعباتلانأةقيقحلاذإ«ديزنبرباجوهاهمامإنبةّيضابإلالوقلبقنحماستلاوزّوجتلانم

مهةّيضابإلاةيبلاغنأوهغّوسلماناكاذإالإمهلا.كاذنودبهذللااذهناكهنإ:مهدحأ

."٩ًبميلقإمهريغنمهبیلوأمهناودجواذل«ينامُعرباجمامإلاو

:قرشملايفةّيضابإلا-
«قرزألانباعمجورخلاهضفردعب«يضابأإلابهذملاضابإنبهللادبعرولب

اذهملاعمتحضتادقو«هتدايقبفارتعالامدعىلعةحضاوةلالدوهضفرلااذهو

(ه٦۸ناورمنبكلمادبعةفيلخلاىلإضابإنبهللادبعةلاسرفبهذلملا

نمتركذاماأو:لوقيفةكرحلائدابموفادهأاحراشع٠۷

هتداهشدحأهيلعرکنیسیلهللاإفمالانأشنمهبتضرعيذلاو-هَ_نامثع

كوفهالامكللنمنأليدمحمهينىلعلزنأيذلاهباتكيف

نمكلركذأنكأمينإمث€©حيكون€يام
هللاباعكنمةنّيلاكلعزنأسو«هنأملعتهللاوالإايش-قط نامثعنأش

.هيفانعطيذلاهَ_نامثعربخكربخأسو

هماهتادعبو«ىلاعتهللابانكنعداحهنأبهلأنامثعماهتإيفضايإنبايضع

:لوقيفىلاعتهللاباتكيفءاجاميمزتلينأبكلمادبعحصني‹هينامثعاندّيسل

لزنأامبمكحلااوكرتاذإةمألاهذهرفكةمالعنأملعاو
م
۶

وہت48`۱
۶COCAیرس۶3صوکوےسُ.۰.ت

4نونقوبمولامكحهللانمنانمولهللالزنأامريغباومكحفهللا

.۳۹ص‹يضابإلاركفلايفةسارد:دمحمجاحلانبرمع؛حلاص-)0

.٥4ةيآلاقدئاملاةروس©
۶wsو242سو1€

.€نوَتسفلامكؤهللارناانمکلنمو<7٤ةيآلاةدئاملاةروس-
eو€ aa aم9

.4رنكنوهالاتمكلنمول٤٠ةيآلاقدئاملاةروس©

.٠٠ةيآلاةدئاملاةروس

٢۲



هررسص
رعناورمنبكلمادبعايكرفالف.4نومكهواف»لاتو

كلمأٌتِإف«؛نوملعيالثيحنمنوجردتسيمهنإف«لاجرلاىلإكنيددنستالوكسفن

وأيغبننأهعابتابهللاانراجأيحلبالإقطنيالاديأديدجهللاباتكوءاهميتاوخلامعألا

كهللاإفيقسمطارصىلإكياهيللابمصتعاوكلادبعايهلاليحبمصتعافلش

هللالبحوههللاباتكومتمتمصىلإىددفهامصنَو»لوقي

.راكبالاقهبومصنأيولرمأيذلانيل

ڭالاقهبًامصاخم«هباعمنوكتفنآرقلايناعمردتنأهللاكدشتأت

دمالفأفلجورع .€اَبوقىلانالانورردم

عمهماجسناىلعليلد‹قطةيواعمراصتنانإلئاقلايأرلادنفنأدعبو

لشم«نامبإلايوذريغوقلايوذريغرصتنياماريثكًنإو«لاعتوهناحبسهللاةعيرش

دبعىلعدريوءدحأةوزغيفشيرقنمنيكرشملاو«نوعرفو«هبريفميهاريإجاحيذلا

:لوقيفنيدلابولغلابهعابتأوهتعنيذلاكلللا

وغلاامكلنّييأسوءولغلانمهللابذوعأ‹نيدلايفولغلاينرذحتلإتبتكو

هللاباتكريغبلمعيوريغهللاىلعلاقينأنيدلايفولغلاو«هتلهجيذلانيدلايف

ررڪندلبڪالاهللالاقو.نسيلاهينةنسونييذلا

.€©لىلعاوت

ليبسوههنودقتعيامنأو«ءارآنمهيلِإاوبهذاميفجراوخلايأرنععفاديو

.©ةيآلا«ةيئاحلاةروس
.١٠٠ةيآلا«نارمعلآةروس©

.١١٠ةيآلا«نارمعلآةروس©
.٢۲ةيآلا«دمحمةروس©

.١۱۷ةيآلا‹ءاسنلاهروس-)9

٢۲



ليبسريغنوعبتيهللانيديفنولغيمهنأمعزتو«جراوخابضّرعتلإتبتكو

-نامثعباحصأمه.مهليبسكلنيبُأانأو‹مالسإلالهأنوقرافيو«نينمؤملا

باحصأمهو.هللامكحكرتنيحهوقرافوةعدبنمثدحأامهيلعاوركنأنيذلا

٠ىغبنيحكط ةيواعمباحصأو«اشكننيحنط ةحلطوريبزلا

نبورمعوسيقنبهللادبعمكحوفلاباتكلّدبنيحهَ-يلعباحصأو

نملمهف.هللامكحنودرشبلامكحباورينأاوبأو.مهلكءالؤهاوقرافمهف-يم صاعلا

توورمعوركبيبأويهللاينةنسمهنيديفنولوتياوناك.ةقرافمةوادعًدشُأمهدعب

دقو‹نوقرافيهيلعو‹نوعديهيلإونوجرخاوناك‹كلذىلعنوضريو«مهليبسىلإنوعديو

.هللاليبسيفًلاتقًدشأوالمعنسحأاوناكمهنملاحفرعومهفرعنمملع

نمانأةكئالملاوهللادهش«جراوخلاربخاذه:هلوقبيئاهنلاجراوخلايأرنيبو

ءانشعامكلذىلعشيعنءانبولقوانيديأوانتنسلأبانؤايلوأمهالاونمو«ءانؤادعأمهاداع

.١٩انبردنعهيلعثعبنوءانتماذإهيلعتوغو

:نيملسملانمةيضابإلافقوم
:يلاتلاوهنيملسملانمةّيضابإلافقومنأةلاسرلاهذهنمنيبتن

الو«قرزألانياالغامكطارفإالبمالسإلاميلاعتقّبطييذلاوهنمؤملاملسملا١

.ةّيمأونبلعفامكهللاٌقحيفطيرفت

لكىلعمكحنيحماكحألايفهدّدشتوهطارفاوهّولغلقرزألانبانمؤّربتلا۲

.كرشلارفكببنذمملسمهنأبهيأرلفلامملسم

.۷١۱-١١٠ص«ءهاقتنملارهاوحلا:يداربلا-١رظنأ

.۱۲۳-۱۳۸ص«ةيضفلادوقعلا:ينراحلا۲

.۱۲۹-۱۳۷صجراوخلاباهتلصىدموةيضابإلا:رماع«راجنلا-۳

ءةيئانبللاةيرصملارادلاةرهاقلا«١٤٠-١٤١صالبمالسإ:ىفطصم‹ةعكشلا٤

.٠١١١۱۹۹ط

1



ىلعاومكحفليوأتلايفاوأطحأنيذلا-ةقرازألا-جراوخلانمةحارص۳

ةّيضابإلااًمَأمهلاومأونيملسملاءامداولحتساوربكألاكرشلابةريبكلابكترم

.ةمعنلاوقافتلارفكبةريبكلابكترمىلعاومكحف

ضعبضزتعادقو‹هيّنامثعةفالخرخآيفيمالسإلامكحلايفرييغتثدح_٤

.ةسايسلاهذهىلعةباحصلا

ةفيلخلابهفارتعامدعورارقهضفربهيمبلاطيبأنبيلعًاطحخأ_ه

.نوُيضابإلانوملسملاهراتخايذلا

:كلذنومضمومالسإلاميلاعتبمزتلياليمالسإماظنلكنمؤّربتلا١
7
۾.و2۶م لىلاعتهلوقلًالاثتمامكحلايفىروشلابمازتلالا_أ

)(س4

مھیروس 4

.ةبورعلاوأةّيشرقلاطرتشتالوهيلعقفاوتلامتيملسميأةفالخلاىّلوتي_ب

٠ضابإنباةناكم
ةكرحىلإ‹فيسلادمتعتةكرحنمضابإنباعمةيضابإلاةكرحلاتلوحت

.داضلملايأرلاىلإعمتستواهيأرحرطت«لدحاوشاقنلاوراوحلادمتعت

عمتجايفهتناكمناورمنبكلملادبععمضابإنبهللادبعتالسارمتزريأو

"اهسفنىلعقلطتيلاةكرحلاعابتأىلعقلطأف«يومألاةفيلخللادنهتلعجو«يمالسإلا

ريغاهانلبقفانيفلاخمنمانتءاج"ةيمستلاهذهوءةّيضابإلامسا"©ةماقتسالالهأ

."٩اهتمنیمّريتم

.٢۳ةيآلا‹ىروشلاةروس

ليعامسإةديسحرشء٠٠صءاثعشلايبأعابتأيفءاشعولاةلازإ:دومحنبملاس«سماشنيا)0

.۹‹برعلالحس«ةرهاقلا؛فشاک

.٩٤ص«قباسلاردصملا:سماشنيا©

٤۲



ةظفاحمللةعجانلاةليسولاوهضابإنياهجهنيذلاراوحخلابولسأناكو

هيفمحريال«؛نتفلاريثكفالخلابمعفمطسويف.يضابإلادجاوتلا"ىلع

ةرسألاهيلعرطيستيذلاماعلايأرلانعذشنملكةطلسلاباحصأ
)ا(ةيومألا

يث«ةفالخلابقلبكلمادبعهتالسارميفغديمل‹يذلاضابإنباحبصأو
اميف«لوقعلااياضقحيحصتوقئاقحلاقيقحتليبسيفاتلعلضانملاًانلعدهاجلا"هعابتأرظن

‹ىلاعتهللايفاديدشناكوءانبرةعيرشيفءازتفالاوروزلانمعدبلاوتالاقملالهأهثدحأ

اهمامأسخييلاةعفادلاةّيحلاناك«فسلفتلاوسطنتلالهأعمتارظانمهلو
0)٢(لک

مهأىدحإ«ميتةليبقةيامحىلإةفاضإ«ضابإنباىلإةّيضابإلاةرظنلاهذه

ىربكءهتليبقباضغإنمافوخىذأبهلاوضّرعتينأ"ةالوللحمسيملئابق

ةّيصخشضابإنبانمتلعجو‹"©”يرجملالوألانرقلايفكاذنآةرصبلابلئابقلا

.هزرابةيسايس

ىلإعزتيضابإنبالعجءةيومألاةلودللنيئوانملاىلعجاّجحلاطغضنكل
نيئوانملاعيمجهيلإٌمضنانأدعب«ثعشألانبنمحرلادبعةروثدعبةّصاخبو«نامتكلا

.°”ثعشألانبنمحرلادبعلتقبالإةروثلا

٠شيفطافسوينبدمحمخيشلاءارآلالخنمةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نودع«نالهج

.م۱۹۹۱/ه٢٤١١٤۱ط«يرماضلاةبتكم«نامعةنطلس‹«۲۳ص

.١١٠-١١٠ص‹يضابإلابهذللاةأشن:ىييلعرمعم' 

هقفلاةودنء١٠٠ص«ةّيمالسإلاةراضحلاوهقفلايفةّيضابإلاةسردملارود:تاحرف‹يريبعجلا-©

.م١۱۹۹/ه١٠٤٠‹سوباقناطلسلاةعماج‹يمالسإلا

۲)

.٠۲۲-٢۲۰ص«٤جخيراتلايفلماكلا:ريثألانيا«رظنأ-©

۲o



هتلعجةيومألاةسايسللنيئوانملاىلعجاّجحلااهسراميلاةَّدشلاو

باحصأمزهناامل"كلذوقّرفتلاىلإنيئوانملابادحاُمءةنظلاىلعلتقي

ملسمنبةبيتقبقحلنم:جاجحلايدانمیدان"مجامحلاب"نمحرلادبع

ناکوريشكسانهبقحلفراسويرلاهالودقناكو«نمآوهف

.")يعشلامهتم

ةكرحلانععمسندعنملفانهنموتتساجورخلاعطتسيملنمنأكشالو

.جاّجحلاةافودعبىتحايشةّيضابإلا

:ليقو؛هاصعنمهعاطأنميلتقي"ناكجاّجحلانأفرعنامدنعو

هنأانلنّيبتي."(٢)افلأنيرشعوفلأةئاماوناکفاريصجاّجحلاهلتقنميصحأ

يفوتيلاةنسلاديدحتلابيردنالببسلااذطغو.يسايسكّرحتوألاجال

اهنأبةّيضابإلارداصملارقتو.ديزمنبثراحلاهتفيلخوأضابإنبهللادبعاهيف
هتافوحّجرتیرخأرداصمنأالإ”هتافوالوهتدالوخیراتىلع"علطتم

.م۷ه۸ماع

:يميمتلاةديبعوب۔

يبأةمامإديدحتبانلحمسيال‹ديزمنبثراحلاةافوخيراتديدحتمدعنإ

ه٥۹ماعجاّجحلاتومدعبةكرحلاميظنتبادبيذلاءةعيركيبأنبةديبع

عاضوألاوفورظلاهبحمستتناكيذلاشماحلانمضكرحتلانسحأيذلاو

٠:فافقلالمعيقفطوةلسلسهيفلعجو‹بادرسيفةييرسسلاحبيفسردفءةّيسايسلا

.٢۲۲ص‹خيراتلايفلماكلا:ريثألانيا

.٦۲۸-٢۲۸ص:قباسلاردصملا:ريثألانيا

.۱۳۸ص«ةّيضفلادوقعلا:يثراحلا-©

‹اهتديقعوةّيضابإلاخيراتيفةسارد:باوتلادبعدمحأ«ضوعو.مهنيزدمحم«بزع«رظنأ-©
.١۱۹۹ةليضفلاراد‹ةرهاقلا‹«٥صشماه

٢۲



اهكرحفرصنااذإفءاوتكسفةلسلسلاكّرحالبقماصخشىأرىتمف‹بادرسلابابي

۱( مهتساردينوذحخأيف

:ةيرسلاسلاجملا-

يميمتلاةديبعيبانمزةدوجومتناكيلاةيرسلاسلاجلانأتافيلحخركذي

,9عاونأةئالث

نإلبءةنيعمةعامجىلعةروصقمنكتمليلايهوءةماعلاسلاحلا:لوألاعوتنلا

نوداتريءاضعألاناكوءةوعدلالهأنمصخشيلحابماهوخد

بيدارسيفو«خياشملادحأتيبيفرسدقعتيلاسلاجماهذه

هذهنودقعياوناكنايحألاضعبفو«ضرغلااذغتّدعأةّيضرأ

تاهبشللابنتنيئاركلاتويبيفوأزئاجعلاءاسنلاتويبيفسلاجلا

.رذحلاوةطيحلايفاناعماو

سلاحاهذهيفو‹طقفةّيضابإلاءامعزاهرضحيوخياشملاسلاجب:يناغلاعونلا

سلحمناكو.اهعابتاةوعدلالهأىلعبجييلاةسايسلارّرقت

زوجيالو«ةيرسةيروثةكرحلميظنتوطيطختسلحجبنعةرابعخياشللا

.سلاحاهذهروضحخياشملارابكومامإلاريغدحأل

ثيح«ملعلاةلمحسرادموأسلاجبمسابهيمسننأنكياموهو:ثلاثلاعونلا

ةوعدلالوصأوملعلانوقلتيراصمألافلتخمنمةاعدلاناك

ةحيركيبأنبملسمةديبعيبأمامإلانعةرشابماهميلاعتوةّيضابإلا
اليضرأبادرسيفةياغلاهذةيرسةسردمماقأيذلايميمتلا

.نوزرابلاخويشلاو‹ةاعدلاالإهفرعي

.٢٠٠صء١جخئاشملاتاقبط:ييجردلا‹رظنأ)۱(

.۱١٠-١١۸ص«ةّيضابإلاةكرحلاةأشن:تافيلخ«رظنأ©

Y۷



حضاوليلدهیدلنوکینأنودءةيرسلاسلاجمللميسقتلااذهتافيلخجتنتسا

.©هيلعدمتعايذلاييجردللخئاشملاتاقبطباتكنم

يفةبازعلاميظنتدعببرغملايفةّيضابإلاةكرحلاهتدمتعاميسقتلااذهنأودبيو

.يرجمحلاسماخانرقلا

:ةيضابإلاةكرحلاميظنتيفةديبعىبأرود

ذحخأ")ديزنبرباجذيمالتنمناكةديبعابأنأةّيضابإلارداصملاركذت

ابأنأبيحوتالانيديأنيبيلاصوصنلاو."©رباجءالمزوديزنبرباجنمملعلا

هسوردىلإعمتسيناكامنإو."©املعمهرثكأو-رباج-هذيمالتزربأنم"ناكةديبع

اهركذييلاتاياورلاو.ضراعملافقوملامهنمفقيلنيذلاةّيضابإلاةّيقبك

ء؛كديزنبرباجهقفبفاكملعىلعنكيملةديبعابأنأحضوتييجردلا

:كلذنمو

ميتيلاىلعسبحتاللوقيوةعفشلارمأفّحضيةديبعوبأناكلاقنايفسوبأثّدح١

لاقفهلأسيهءاجفهباحصأنملجراهبيلتبافلاق".بئاغىلعالوريكيىح

ربخأفرضحملالزنمىلإءاجفرثارباحاهيفلهلأسافةرصبلاخايشأىلإبعذإ

."”رباجلوقعياوذخأينأمهرمأفاهبجويواهاريناكارباجنأ

رئازحبايف١۱۹۷٠ماععبطخئاشملاتاقبطباتكامنيبء۱۹۸۲ماعةيضابإلاةكرحلاةأشنباتكردص-1

طوطخمىلعدمتعاو«هعجارمنمضنمتافيلخهدمتعيملفيكبرغتسنو‹توريبيلو
علّطايلاةّيضابإلاتاطوطخلملاةيقبكهمقرركذينأنودةيرصملابتكلاراديفباتكلل

.ةيرصملابتكلاراديفاهيلع

.(١۱۸صةّيضابإلاةكرحلاةأشن:تافيلخ«رظنأ)

۷۸.٠صء١ج«ريسلا:يخامشلا‹رظنأ

.۱۳۹ص«ةّيضفلادوقعلا:يثراحلا-©

.٢۳صةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نودع‹نالهج©

.٢۲۳ص‹۲ج‹خئاشملاتاقبط:ييجردلا-©

۲۸



)

انأتلخد:لاقحيلملا"هيكحياملايتفلايفلوألاعجرملاةديبعوبأنكيمل٢

لجريفلوقتامءةديبعابأاي:انلقوةديبعيبأىلعليوطلاكلمادبعو

راکنإكلذتركنأفةأرلاتضهنفاهبايثتحتنمهديلحدأفةأرماىلعلخد

حلاصحونوألخدذِإهدنعنحنامنيبفلاقءاللاق:اهجّوزتينأهلأةرحلا

هلأسفلاقلأسأانأبدنجنبلضفلالاق؟هلأسينمانلقفناهدلا

وبأهللاقف‹ءاشنإهلاماهيطعيواهجّوزتينأهلمعن:لاقف؛لضفلا

ايحونوبيألاقمت«تقدص:لاق؛حونايأايجورفلااهنإةديبع

ةديبعوبأناكنإينولأستنأمكاهنأينإلاقوأمكهنأملأ«نايتفلارشعم

."9ارضاح

حرطةداعإىلعروضحلاارجالايتفلايفلوألاعجرملاةديبعوبأناكولف

!ةديبعيبأىلعهحرطدعب‹ةديبعيبأمامأو«ديدحنملاؤسلا

رومألايفةّيلقعلاهذهتلجتو‹ةّيميظنتةّيلقعبزاتميةديبعوبأناك

:ةيلاتلا

ناكهنألةّيهقفلارومألايفعجرلملاهرابتعاوديزنبرباجهقفىلعدامتعالا١

ضّرعتنيذلاةّيضايإلادزألانمهتليبقءانبأبناجىلإهفوقولهبقثويوادياحم

سرادمهعابتأميلعجو«يضابإلابهذملارشنلةليسوّجحلامسومنمذختإ١
ىلإةوعدلللئاسولالضفأةساردلسلاحبو«يضابإلابهذملارشنلةلقتت

.مهبهذم

ضعبتعم"ةيضابإلادحألوقي«هعابتأنبيعامتجالالفاكتلاًادبمقيبطت۔٢

نمءارقفلاناكنأنابعشلحداذإركذنلانإ:لوقيتكردأنمخياشم

.٢۲۳۹صء۲ج‹خئاشملاتاقبط:ييجردلا-©
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الوناضمررهشلمهحلصيامو«رمتلاوقيوسلابلاّحألامهيتاتلنيملسللا
:لوقيف«رادلابابىلعفقيىتحلاّمحابلجرلايتأيءاهبثعبنمنوملعي
."١اومعطأواولكةقرخيفبتكيف‹لحخدأ

رمعةفيلخلاىلإلسرأامدنعءةّيسايسلاةايحلاةهجاوىلإةيضابإلاةكرحلاةداعإ_٤

نبرفقعجةدايقبًايضابإادفو(م۷۲۱/م۷۱۹)(م١٠٠/ه4۹)زيزعلادبعنيا

رودلاةّيضابإللكلذبداعأف7ةفالخلارمأيفهتشقانمليلالملالاسوكامسلا

.ضابإنبهللادبعةمامإنابهبنوعتمتياوناكيذلا

ةماقإلةرصبلايحاوضنمجرخينأ"نكحبالهنأمهعانقابهعابتأةئدهتىلعصرخحلا٥

."هعابأوقرزألانبعفانلعفامكةرصبلايحاوضنمةيحاضيفةلقتسمةمامإ

.ةدعواددعةقوفتملاةيومألاةلودلاعمعارصىلإيّدؤيكلذنل

ةماقإفدهبراجتلاقيرطنعةرصبلاجراخةّيضايإلاةوعدلارشنىلعلمعلا١

.©ةرشابملاةفالخلاةطلسنعةديعبةقطنميفةلقتسمةمامإ

ىلإةاعدلادادعإوةّيضابإلاةوعدلارشنليعاعشإلازكرملاةرصبلاتدغو

.°ةّيمالسإلاراصمألاةفاك

رداصملالوقتامكهنعفرعاملعابتألاهلوحعمجينأةديبعوبأعاطتسا۷

قيضبفارتعالاوايلعلاتاجردلالينعمعضاوتلاوايندلايفدهزلانمةّيضابإلا

.١١٠ص١٠ج«ريسلا:يخامشلا-

.LEWICKI: Encyclopedie de 1’Islam, p 671 « رظنأ

. 671 ص«قباسلاعجرملا : LEwicki-
.۷۹ص١٠جءريسلا:يخامشلا«رظنأ©
.٥٥٩٥ص«ةمئألاريسباتك:ءايركزوبأ«رظنأ-

.٢۲۳ص۲جخئاشملاتاقبط:ييحردلا«رظنأ©



ةاعدلاطاشنلضفبةّيمالسإلاراصمألايفيضابإلاركفلارشتناو

اعشمازكرميبرعلابرغملالعجيفةّيضابإلاةاعدحنو.مهئدبلمهصالحاو

.ةيضابإلاةوعدلل

:برغملايف
بيلأت"ىلإاوعسوءةيومألاةلودلادضطخسلاةلاحجراوخلاونوّيمشاحلالغتسا

نمقرشلاوحنمهتوعدبنوّيُشاحلاهجتاامنيبف«يومألامكحلاًدضةّيمالسإلاةعامجلا

كاذذإتناكيلا٩برغللادالبيفمهتاعدثبىلإجراوخلادمع«ناسارخوسراف

.()مهئدابملقتلابصخانادیم

ءاضرلامدعمغروقالولاشطبةَدشنمءايتسالانورهظيةيقيرفإلهأناكو

اهنوعنعيواهنعنوّدصياوناكلب"ريثأتىندأقرشملايفةّيسايسلاتافالخللنكيملهنإف

مهيلإمامضنالاىلإمهتوعدنعالومهنعنوكفنيالراّوشلانأعم«مهيلإلصتنأ

‹«مهروبقىتحمهتفلاخمديرنالنحتومحلوقاذهمهيلعكلذرزونولمحيالو«لاّمعلا

مهتمالظهيلإعفريكلمادبعنبماشهنينمؤملاريمأىلإادفواوثعبينأاوعمجأكلذل

.مهفاصنإببلاطيو

طيخملابرغلاةهجنماهدحيءاهنيعبةفورعمضرألانمةيحانىلعهلهأفرعيفقلطيبرغملاظفل©

اموسليارطدالبو.رابتعإلااذهببرملادالبنعةجراخةقربفرصموةيردنكسإلاىلإيقيطنالطالا

ضيبألارحبلابفورعملايمورلارحبلالامشلاةهجنماهدحيو.هيفهلخادطيحلارحبلاىلإاهنود

دنعةفورعملايهو«ريربلادالبونادوسلادالبنيبةلصافلالمرلالابجبوتحلاةهجنمو‹طّسوتللا

ًاهيلقدالبلاهذهتناكوقرعلابكانهةلاحرلابرعلادنعفرعتوىريكلاءارحصلابايفارغحلاءاملع

.ربربلادالبىمّست

نسحةعجارموميدقت«١٠ص«برغملالودخيرات:ليعامسإيالاريملا«كنهرس«رظنأ)
.(م۱۹۸۸/ه۸٠٤١ثيدحلاركفلاراد«توريب‹نيزلا

۳۱٠ص«يرحملاعبارلانرقلافصتنمىتحبرغلدالبيفجراونلا:ليعامسإدومحم«قازرلادبع

.١۹۸٠‹۲ط«ةفاقثلاراد‹(برغملا)ءاضيبلارادلا

١۳



ةلماكةنسهورظتناو«ماشهىلإلوخدلااوبلطقشمداولصوالمهنكلو

اهيفاوركذةضيرعهلاومّدقو‹هريزوشربألااوتأوهئاقلنماوسئيىتحمهبيجيالوهو

يرغطملانبةرسيماوعيابوةّيرفصلابهذماولحتنامهرایدىلإاوداعانو«مهاوكش

رايثللربربلانوعدياوماقو.مالسإلانعنيدترمورافككبرعلالاتقىلعاودهاعتو‹ةفالخلاب

مهملسمبوصلكنممهيلإاوعادتف

اوناكيقيرفإلالامشلايفةّيمأيبةالوضعبنأىلعقفتترداصملاتناكنإو

نيحلاصنيملسممهنوكنممغرلاىلعءةيزحلاءادأبنيمزلملااياعرلاةلماعم"ربربلانولماعي

نمنولبقملاجراوخلالسردحجواذكهو-داها-ةسّدقملابرحلايفنيسّمحتمنيلتاقمو

٠يومألاةفيلخلاىلعربربلااوضّرحفمهميلاعتيقلتلةّدعتسمسوفنلاةيقيرفإىلإقارعلا

."©نايصعلاةيارعفرلمهوكرحو

ةرسيمجرخف.م۷۳۹/ه۱۲۲ماعبرغملابريربلاةروُثتناك(م۷۳۹ت)يرغطللاةرسيم©

مهريمأعماهلكرياربلاتراثوءهلتقفةحنطيلاويدارملاهللادبعنبرمعىلعةيرفصلاسأريرغطلل

ناکوءةريبكةكوشوريشكددعمو؛جراوخلاةوعدمهيفترهظموقذئنيحبرغملابناكو«ةرسيم

ءافلخلاناكدقف«هتريسۇسباحبحلانبالماعىلعتركذأاهنأءةرسيممايقو«ربرعلاةروثيفببسلا

.تاّيتسلاتاّيربربلامنوثعبيفةيقيرفإلامعىلإاهيفنوثعييو«برغملافئارطنوّبحتسيقرشللب

.ةفالخلابعيوبامدعبهولتقف‹هتريسۇسةرسيمىلعتركنأريربلا

قيقحت٥۷-۷۳ص«برغلاوةيقيرفإخيرات:مساقلانبميهاربإقاحساوبأ‹قيقرلا-١«رظنأ)
0.۰يمالساإلابرغلاراد«توريب«ىسومنيدلاّرعو«ناديزلايلعلاهللادبع

١٠ج«برغماوسلدنألارابخأيفبرملانايبلا:دمحمهللادبعوبأ«يراذعنبا۲

ةفاقثلاراد«توريب‹لاسنفوربيفيل.ًأو«؛نالوكس.جةعجارموقيقحت«١٠٤٠ص

.)\۳۹۸۳ط

‹ةّيبلغألاةلودلاةياهنىلإيمالسالاحتفلانمةيقيرفإلامشخيرات:زيزعلادبع«يبلاعللا-©
؛يلحاسلايدامحةعجارموميدقت«سيردإدمحوداليمنبدمحأقيقحتوعج۱۳۷-١۳٠ص

.م١٠٤۱۹۸۷يمالسإلابرغلاراد«توريب

رينموسرافنيمأهيبنةّيبرعلاىلإهلقنء١۱1۹صء١ج«ةيمالسإلابوعشلاخيرات:لراك«ناملكورب-)1(

.۳٠١٠١۱۹ط‹نيالمللملعلاراد‹«توريب‹يكبلعب
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نمألاضرفيفربربوبرعنيبةلماعلليفاوقّرفيلةالولانأدكؤييخيراتلاعقاولا

.9نىمحرلادبعنبةدييعشطبنمكلمادبعنبماشهاوخرصتسابرعلانأىحماظنلاو

ىكتشاةّينميلاءامعزيلكلارارضنبراطخلاايأنأرابألانباركذيو

:لوقيهيلإبتكوةالولاةلماعمؤسنمكلملادبعنبماشهىلإ

لدعمكحاولدعيملنإللايفوانءامداسيقناورمونبتدافأ

لحرالواناوسلیخمكلسیلوانرودصبانقلارحمكانيقو
لكألاوبراشملااهيفمكلتباطومتدرأدقاملينمتغلبامل

.لصوانلمتملعاممتنأواقيدص مكلنكنملنأكاتعمتلفاغت

ةرامإىلوتيذلاءيملسلانمحرلادبعنبةديبعةيالونابةالولاةوسقتأدب

يفةيرفصلاوةّيضايإلاةكرحللطيشتنلاروهظلادعبو‹م۷۲۸/ه١٠٠ماعةيقيرفإ

لامشلايفمهروهظلقيقدلاخيراتلاةيخيراتلاتاساردلاانلركذتملو.يقيرفإلالامشلا

دقريدقتلقأىلعةنسنيتس"دعباورهظمهنأرهظييخيراتلاراسما«يقيرفإلا

."٠٩قرشمابمهروهظخيراتىلعتضم

ةّيضابإلابهذلعادلّوأنأمتسرنبنمحرلادبعناسلىلعةّيضابإلارداصلركذت
نيبقعتمسابعنبالومةمركعهعموءةرصبلاضرأنمانيلعمدق«ديعسنبةمالسناوريقلابنحنو

.©ةّيرفصلابهذمىلإوعديةمركعوةّيضابإلابهذمىلإوعديةمالسف«ريعبىلع

ه٤١ماعلاّرشيفكلمادبعنبماشههلزعوم٢۷۲۸ةيقيرفإيلاونمحرلادبعنيةديبع

.(٠۷ص«برغلاوةيقيرفإخيرات:قيقرلارظنأ)
هبّصعتل«م٤٤۷/ه۸ماعلزعوم٤٤۷/ه١۲٠ماعسلدنألاةرامإيلويلكلاراطخلاوبأ-©

14٥صء١ج«ءاريسلاةلحلاباتك:هللادبعنبدمحمهللادبعوبأ«رابألانبا«رظنأ)

.(١٦۹۱ةيبرعلاةكرشلاءةرهاقلاسنؤمنيسحقيقحت

.٠۷-۹٠ص«برغلاوةيقيرفإخيرات:قيقرلا«رظنأ
.١۹۸٠‹۲طرشنللةيسنوتلارادلا«سنوتصءةيقيرفإبيبهذملاعارصلا:زيزعلادبع«بوذحجلا-©

صء١ج؛خئاشملاتاقبط:ييجردلا١«رظنأ-©

.۷۱ص«ةّنئألاريسباتك:ءايركزوبأ۲

1



:اياضقةدعيفصنلااذهانفقوتسيو

دعب"هنأتافيلخركذيامنيب«ناوريقلابماقأديعسنبةمالسنأركذي:ًالّوأ

لكذختاوءاقزتفابرغلدالبىلإةمركعويمرضحلاديعسنبةمالسلوصو

لصتيذحأو«ناوريقلاةنيدميفةمركعلزندقف«هبهذملهيفوعديارقمامهنم

مظعمزکرهنآوديورسهبهذملوعديناكو«لئابقلافلتخمنمربربلاءامعزب

هدوهجةمالسزكرامنيب«ىصقألابرغميفةنطاقلاربربلالئابقىلعهدوهج

."©)امهنيبقبسمقافتابناككلذٌلعلو«ىندألابرغملالئابقىلع

نماماعناكشطسابعنبهللادبعىلومةمركعهللادبعابأنأيكلاملاركذي:ًايناث

عماجرخؤميفهسلحبناكو«ملعلااهبثبوناوريقلابماقأ"ةعامحلاوةنسلالهأ

يفةزعريشکووهيفوت«ةنسنياننباوهوةئاموسمةنسيفوتو...ناوربقلا

."سائلاملعأوسانلارعشأتامليقفءاعيمجامهيلعيلصوءدحاوموي

:ةيلاتلاتايطعمللًايرفصناكةمركعنأدقتعتيلاءارآلادّيؤنال:اغلا

يبأنبيلعلارصانمناكيذلامسابعنبهللادبعىلومناكةمركعنِ

هنأدعسنبادرودقفمسابعنباملعلمحيناكةمركعوبلاط

يلعنمةيواعمنبديزينبدلاخهارتشافدبعةمركعوسابعنباتام"امدنع

تعب:لاقفةمركعكلذغليفراديدفالآةعبرأبسابعنبهللادبعنبا

ةعبرأبكييأملعتعب«كلريخامهنأاألاق«معنلاق؟رانيدفالآةعبرأب

سابعنباملعو."©هقتعأفهلاقأفهلاقتسافدلاخىلإيلعحارف؟رانيدفالآ

.هَبلاطيبأنبيلعىلعةجراخلاوةفلاخملاقرفلالكءارآفلاخي

.١۱۳ص«ةّيضابإلاةكرحلاةأشن:تافيلخ

مهداّهزوةيقيرفإوناوريقلاءاملعتاقبطيفسوفنلاضايرباتك:دمحمنبهللادبعركبوبأ؛يكلاملا
هعجارريشبهققح٤۱ص١ج۽مهفاصوأومهلئاضفومهرابخأنمريسو

.م١۱۹۹/ه١٤٠41ء7طبرغلاراد:توريب«يوطملايسورعلادمحم

.۲۸۷ص٥٤جىربكلاتاقبطلا:دعسنبا©

٤۳



يلويذلا«ملسميبأنبديزيةيقيرفإيلاو«هتافولبقةمركعرصاعب

نمعدبلالهألحمسيماديدشناكو.م٠۷۲/ه١٠٠ماعةيقيرفإ

ينإ":لاقفءابيطخربناىلعماقهنأهزازتحانمغلبو.ناوريقلابةماقإلا

ءاهسرحبمورلاكولمعنصتامكمهيديأيفيسرحمسامسرأنأتيأر

رئاسنيبكلذباوفرعيليسرحهراسييفوءهمسالجرلانيمييفمسرأف
ءهنمكلذاوعمساّملفهبترمأالعرسأكحأىلعاوفقواذإفسائلا

جرخاّملف«ىراصتلاةلزنمبانلعج:اولاقوءهلتقىلعاوقفتا«هسرحعأ

."©”هالصميفهولتقبرغملاةالصلدجسللاىلإهرادنم

ىلوتيذلا(م۷۲۷/ه۹٠٠ت)ناوفصنبرشبًاضيأرصاعو

ملو.©ةّيمأيبءادعأيففيسلالمعأو‹ملسمنبديزيدعبةيقيرفإرمأ
عماخلادجسملايفسردينأءاملعلانممهفلاخنملةالولاءالؤهحمسي

.ناوريقلايي

روصتلافلاختيلاهتاروصتقفوةمامإىلإيرفصلابهذملاوعديج

ةلودلاتماقثيحيقيرفإلالامشلايفثدحاماذهو.©”ًىضابإلا

م۷٥۷/ه٤ماعراردميبةلوديهوءةساملجسيفةّيرفصلا

عترهاتيفةّيمتسرلاةلودلايه‹ةّيضابإللىرحخأةلودو

.VVa

ناتيعادامهو«ليوطرفسيفنانئالاقفارتينألبقياللاحلاعقاوو
.ىرخألافلاختامهادحإ‹نيتمامإل

.۸٤ص١٤ج«برغللانايبلا:يراذعنيا

.۷١-١٦٠ص‹برغلاوةيقيرفإخيرات:قيقرلا-١رظنأ

.۸٤صء١ج‹برغملانايبلا:يراذعنبا-٢

.۱۲-١۱۲۳صء١ج‹لحتلاوللملا:يناتسرهشلا«رظنأ-

١٥۱-١۱۱ص«برغللادالبيفجراوخلا:ليعامسإدومحم«قازرلادبع«رظنأ-©

٥۳

 



يفةّيرسلاورذحلاوةطيحلاىخوتيءةرصبلايفةّيضابإلامامإةديبعوبأناكد

مهتاكرحتفرعتالىتحهعابتأىلعجهنلااذهضرفيو«هتافّرصتلك

همعنبادريًاّيضابِإةيعادتلعجاًدحةّيرسلاهذهتفلبو

يوري.شاقننمهيفروديامملعيوءاّصاخًاعامتجارضحيالىح
هتخأتناكوذوينايتفلالضافأنمرمعنببيعش"نأييجردلا

اولاقهدرلاقف«بحاحهبربخأفةليللاكلتهءاجفلاق«بحاحلاتحت

لاقق«ّدرتوةعاسلاهذهيفحامسلانمءاجهللاناحبسودومابأاي:هل

."٩)لايمأاةئالثبحاحلزنموهلزنمنيبناکولاق.هوّدرفودر

دحاولمجىلعو«برغلملاىلإاعمرخآويضابإةيعادهّجوتي

.نيتفلتخمنيتمامإلةوعالل

يةالوةقحالموةمهادمنموحيختلىلعصرحتةيابإلاةكرملاتناكاه
لاق‹مهديرتليخلاٌنأِبربخلامهاتأهنباوأدايزدهعيفةرمتاذ"اوناكو«ةّيمأ

ءاجفلاقهيفاوناكيذلا.تيبلابابىلعمحلاعناوكرتو«نيعرسماوجرخف

تلاق؟لاعتنلاهذهام«تيبلاةبحاصزوجعللاولاقف؟لاعنلاىلإاورظنفطرشلا

هتركذامككلذامهللاتاولاق.اهريغولاعنلاىطعيفسانلالأسيانلبتاكم

تركذامزوجعلاتركذدقمكحيو:مهضعبلاقفلاقءةييرعضولملااذهبنأو

سلاحانوتأياوناكمهنأيغلبو...ةقداصنوكتاهلعلفىالبللاهوضّرعتالف

نِإولاق«ءاسنلابنوهّبشتيكلذريغوباقنلايفءاسنلاةئيهيفهنباودايزماي

یتحعابهناكعاتمةلمجلمحيوأ«ءامبرجهرهظىلعلمحیلمهدحأناك

."©ءيشلاهنوعديالسلاحالحخدي

.٢٢٠۲ص‹۲ج؛خئاشملاتاقبط:ييحردلا0

.٢٠۲ص«قباسلاردصملا:ييجردلا-)1

٦۳



دحأعدينأةيزارتحالاتاءارجالاهذهلثمذختيميظنتحمسيال

عميقيرفإلالامشلاىلإهّجوتينأةوعدلاءابعألمحيسيذلاهعابتأ

نبنمحرلادبعناسلىلعيورينيحيفف«ْييجردلاةياوريفضقانتلاو
ءكيعسنبةمالسوهناوريقلايفةّيضابإلابهذملةيعادلّوُأنأمتسر

سلبارطةقطنميفهسوفنلبجيٿرقتساديعسنبةمالسنأيوريودوعي
يفنكستتناكلاةيربربلاةراوهلئابقنيبهبهذملوعديذحأو

.©”ةقطنملاكلت

ةمركععمديعسنبةمالسمودقلعجيةياورلايفضقانتلااذه

.ةقيقحلاوعقاولانعاديعبارمأبرغملاىلإسابعنياىلوم

ماعلبقناكنيلجرلالوصونأيعياذهف«شطسابعنباىلوم

.ناوريقلايفةمركعةافوماعوهو‹م۷۲۳/ه٠

.م۷۱۳/ه٥۹يماعنيبامامفوصورداصملاتناكاذإو

«بارتأةقفرلةبحصلانوكتنأحّجرملانم.٩م۷۲۸/ه١١٠و

نيعبسلانيباموهوءةيئاندالبىلإةيعادرفاسينألوقعملاريغنمو

عيطتسيًاطيشنباشنوكينأضرتفيلب«رمعلانمنيعبسلاوةسماخلاو

.طاشنوةعرسبلقنتلاوكّرحتلا

.١٠۱صء١ج‹خئاشملاتاقبط:ييجردلا-١‹رظنأ-

.۷٠ص«ةّيوبزلاوةّيعامتجالامظنلا:تافيلخ-٢
.١١٤۱ص١٤ج«سوفنلاضاير:يكلاملا١«رظنأ©

ء٢٤۲۸ص«برغملاوةيقيرفإدالبركذيفبرغملا:زيزعلادبعنبهللادبعوبأ«يركبلا۲
.ت.دءىنثملاةبتكم«دادغب

۳۷



ةوقهلهۇتو‹يقيرفإلالامشلالإاديحوديعسنبةمالسلحر

نأتددو"ةيقيرفإيفاهلاقيلاهترابعنمةفشتسملاهتعاجشوهتّيصخش

ىلإراهتلالأنمادحاوامويءةّيضابإلابهذميعي«رمألااذهرهظول

.ةلحرلاهذهلثع.موقينأل"٩)هدعبةايحلاىلعفسأالفهرخآ

ةريزجنمقلطنا"ديعسنبةمالسأبرمعمىبحييلعدكؤيو

ىشغيو«رافقلالخديولهاجلامحتقيادرفنماديحوةيقيرفإىلإبرعلا

لكيفحالسنمهلسيلوءةغلالوًاسنجهلفرعتاليلاتاعمتجلا

هللاباتكلةلماشلاةفرعملاكلتوءبلقرمغيذلانامبإلاكلذالإكلذ

ضعيملو.نيعباتلاوةباحصلانمحلاصلافلسلاةريسويهلوسرةتسو
١ناسملتنیبامرشتنتهتوعدتناکتاونسرشعهيلع

ايبيليفناكسلابلغألًابهذميضابإلابهذملاناكىّحو١ترسو
nي۰ (V)

رئازحلاوسنوتو

:ديعسنبةمالسلوصولبقةيّضابإلاةوعدلاراشتنا

نم«ديعسنبةمالسلوصولبقيقيرفإلالامشلايفةّيضابإلاةوعدلاترشتنا

‹ةرصبلابةوعدلازكرمىلإيبرغملّوأةلحربةّيضابإلارداصملاهّونتو"«ناوريقلاىلإرصم

.١٠ص‹١ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا-

ةيمرامهنيب‹ناترّوسمناترواجتمناتنيدمامهو‹ةلمهمنيسو«ميمانوكسو‹نيترسكب:ناسملت-0

.برغملاكولمنومشلملااهطتحخاةئيدحلاو«ةثيدحىرخألاوةميلقامهادحإ«رحح

ء٤£ص‹۲ج‹نادلبلامجعم:توقايهللادبعويأنيدلاباهش«يومحلا«رظنأ)

.(م١۱۹۸/ه١٤٤١٤۱توریبورداصراد«توریب

ةقربنيبرحبلالحاسىلعةنيدم«قوفنمةانثمءاتهرخآو‹هيناثنوكسوهلوأمضب:ترس١

.برغلاسليارطو
.(٢٠۲صء۳ج«نادلبلامجعم:يومحلارظنأ)

.٢٥ص١ج«ايبيليلةّيضابإلا:بجييلع«رمعم©

۳۸



تلانىرخألايهرصمنأةّصاخ«لبقنمرابخألالوصوالولكلذفرعينأهلىنأو

عسيلانبابرغملاخياشمنميخامشلاركذينملّوأوءةّيضابإلاةوعدلارثأنماهبيصن

."٩يرصلملاةمقلعنبىسيعو«يرصملاميهاربإقاحساابأورصملهأنم

ناك"يوانجلايسوفنلاريطغمنباوهفةرصبلاىلإلحريذلايبرغملاامأ

ةسمخلاهدعبمدقبُت«ملسمةديبعيبأنعذحخأنّهناك«ايتفماهيقفًالضافاخيش

هدنعهبذوخأملايلرّرحيملوةديبعيبأنعتذحأينإ:لاقوايتفلانعلقتنافنوروكذملا

."©”لاوقألانمهدنعراتخملارّرحدقوارخآاوذخأءالؤهو‹لاوقألانم

لهأنملحجر"هللاقملعلانمةدازتسالامتسرنبنمحرلادبعدارأامدنعو

ٌنِإفةرصبلاضرأكنودفكرطاخبهبلطمقلعو«هبتفلكاميملعلاديرتتنكنإةوعدلا

«بلطتامهدنعدحتكنإف«يميمتلاةعركيبأنبملسمةديبعابأىنكيالجراهيف

."©ةرصبلاىلإمتسرنبنمحرلادبعهّجوتكلذلف

زکارماونوکو«برغملاىلإديعسنبةمالسلبقاولحردقةّيضابإلاةاعدنأاذهْيعيو

ةّصاخوةّمئألاتاهيجوتنيلماحةرصبلانمةاعدلارارمتساباهيتأيةّيضابإتاعمحتو

افرعموبرغملايفسانلالاوحأعالطتسالةاعدلاضعب"لسريرارمتسابناكةديبعابأنأ

يراضحلاويركفلامهرّوطترادقمومهتشيعمقرطومهديلاقتومهتاداعةساردومهتاهاجتا
ةحجاحبسيلوهوءةاعدلاءالؤهنمديعسنبةمالسو."©ةمكاحلاةطلسللمهئالوةجردو

نيمأتىلوتتيلايهو«ناوريقلاىلإرصمنمةرشتنمةّيضابإلازكارملافةيامحوأليلدىلإ
.مهتاكرحتومهتالقنتيفةيرسلااودمتعانيذلااهتاعدلاقتنا

يعرشلاءاضقلادهعم‹نامعةنطلسء١٠ص«ةيقيرفإلامشبنامُعةقالع:تاحرف«يريبعحلا-

.م۱۹۹۱/ه١٤١٤۱داشرإلاوظعولاو

.١۱۲ص١جنيسلاباتك:يخامشلا-

١٠.٠صء١ج‹خئاشملاتاقبط:ٰييجردلا-)0
.۷ص«ةيوبزتلاوةيعامتحجالامظنلا:تافيلخ)٤(

۳۹

 



:ريربلانيبةيّضابإلاةوعدلاراشتنإ
توكينأدبالناكو«يبرعلامكحللنيئوانملا)ريربلانبيةّيضابإلاةوعدلاترشتنا

مهفادهأقيقحتيفةاعدلاححنوءالربربلابيجتسيىتح«برعلاريغنم«برغللدالبيفةاعدلا

.۷٩مهتلتاقمبحتونيملسمريغمهتاقرصتيفمهنأىلعةّيمأيبءافلخريوصتيف

:ةيضابإلاميظنت
يضحيدكيملو"سلبارطيفةّيضابإلاتاعمّجتلاميظنتديعسنبةمالسعاطتسا

سليارطيفنيّيضابإلانمةربتعمةعامجتنكمتىتحةنسنورشعبرغملاىلإهلوخدىلع

نيبةّيضابإلارشنيذلا_"”يبيجتلادوعسمنبهللادبع:ىعديلجراهمّعرتي

ءلصألايفنكيملوءةيبرعلالئابقلاهبنوّمسيءامدقلاناكيذلايرابرابظفلنمذوحخأممساربربلا-©

توصلاوأظفللانمةذوخأمةّيتاللاسولبيبةظفلكةينانويلاسورافرابةظفلوةدحاوةمأباًصتخم

.ايربربايلاطيإاوساذغومهتغلبملكتيملنملكهبدارينانويلادنعاملعراصمث؛ْمشلألاهردصييذلا

.ةينايلتالوةينانويتسيليلافئاوطلالكىلعةملكلاهذهنامورلاقلطأمث

.(١٠صءبرغملالودخيرات:ليعامسإيالاريمأ«كنهرسرظنأ)

بعشتومهنوطبةرثكل«مهرخآىلعفقويالومهددعقحلياللئابقبرغمابناكسلاربربلاو

تاقوألاضعبينونابلألامهتاوقأ.يراحصلايفمهددبتويراربلايفمهلغوتومهلئابقومهذاحخفأ

يفةقخلاولبإلاىلعةّيسورفلاوةأرحلاوةلاسبلامهيفومهريغلسيلامةّوقلاودلحلانممهيفومحللا
.هيفةبادحلاوهلاكشأوربلاعاضوأبةفرعملاوةَدشلاويرحل

رادءةرهاقلا-۷٩ص«ضرألاةروصباتك:يلعنبدمحممساقلاوبأ؛لقوحنيارظنأ)

.(ت.د‹يمالسإلاباتكلا

يتأيومالسالاميلاعتلةفلاخملاةالولاتافّرصتنمءافلخلاةحاسةئربتوبرغلةالوةنادإىلإسنؤمنيسحبهذي

.ةالولالعفيامراكتتساو«يقيرفالالامشلايملسمىلعفطعلادكؤتيلاقئاثولاوةلدألاب

.(م۷٤۹۱ھ١۱۳بادآلاةبنكمقرهاقلاءاهدعبامو۲۸۹ص«برغمللبرعلاحف:نيسح«سنؤمرظنأ)

۲۷ماعبيبحنبسايلإهلتقايبيليئةّيضابإلاسيئرناك:ييجتلادوعسمنبهللادبع1

.ريمعنبىسيععبتمهو«ةيرمعلامحللاقيةيضابإلامسالحتتةفئاطهلناكو
.(۸٤-۷٤ص١ج؛غخئاشملاتاقبط:ييحردلارظنأ)

.١٠ص«مهرابخأوةمئألاريسباتكةمدقم:ليعامسإ«يبرعلا-©

£.



نبسايلإسلبارطيلاوىلعةروثلانم-سلبارطقرشيفهتانزوةراوهنمربربلالئابق

.٩”يبيجتلادوعسمنبهللادبعلتقوةروثلاهذهدامحإنمنكمتريخألاكل.بيبح

ةتانزدنعسلبارطةقطنميفريربلالئابقدنعًالّوُأ"

:اهمسابمويلاىلإىمسييذلايرخصلافرعاىلعميقتتناكيلادنعةصاخبو
©يدتكلاثراخلامامإلااوبختنا"ةّوقلامهسفنأنمةّيضابإلاسنآامدنعو."©ةسوفنلبج

."©مامإلااذهبرغملابعيوبمامإلّوُأناكفءةسايسريخدالبلاساسورمألابماقف

يضابإلابهذملارقتسإ

.ه۱۳۲وأ.ه۱ماعثراحلالتقذإءاليوطروهظلاةمامإرمتستملو

قةرصبلانم١ةيملعلاةشعبلاتداعیتحةليلقتاونسضمتملو«)ع۷۰وأ

.۸٩-٩۲ص«برغملاوةيقيرفإخيرات:قيقرلا-١«رظنأ-
.۱٠-١١ص١جءبرغملانايبلا:يراذعنيا٢

.١۱ص«ةيقيرفإلامشبنامعةقالع:تاحرف؛يريبعجلا٢

Pavard, Claude: Lumiêères du M’ZAB, p 16, Paris, édidtions delaroisse 1977 - .0)

هذهلوحوءرخآلاةبقريفامهدحأفيسو«يدارملاسيقنبرابحلادبعهبحاصممًاليتقدودیلتنبثراحلا©

نيقيلالهو؟المأفوقولاىلإلقتنتةينعملاةيالولاله:لوحروديلدحةّيضابإلاةديقعلالوصأيفاشنةلأسلملا

.رخآلالتقامهدحأنأضعبلاذإ«نيقيلامأكشلاهعفدي

.(٢٥۲-٢۲ص«١ج؛خئاشملاتاقبط:ٰييحردلا‹رظنأ)

.١ص«ةمئألاريسباتكةمدقم:ليعامسإ«؛ييرعلا-©

ىقلتي«؛تاونسسمةدمةديبعيبأمامألادنعتفكمو.م٠٠۷ماعةرصبلاىلإءاملعلاةثعبتلحر١

يقيرفإلالامشلاىلإتداع‹ملعلاةلمحمسابةثعبلاهذهتفرعوءةوعدلاجهنموةديقعلالوصأوملعلااهدارفأ

:نمةثعبلاهذهفلأتتو.م۷٠۷/ه٠٤١ماع

يبأدعبةمامإلاىلوتءةّيمتسرلاةلودلاسّسؤم(م۷۸۷/ه١۱۷تر):مارهبنبمتسرنبنمحرلادبع١

هقرخآلايفهتبغرواينالايفهدهزىلعةّيضابإلارداصملاقفتتو؛يميلايرفاعملاحمسلانيباطلا
.۱۳-١۱۳۱صء١ج:يخامشلا-٠رظنأ).هتمامإبيضابإلكفزتعاو

.۸-۹ص‹٢جءنادلبلامجعم:يومحلا۲

دمحمقيلعتوقيقحت٢۲١4٤ص«نييّمتسرلاةمئألاخيرات:ريغصلانبا-۳

.ه٦٠٤١برغلاراد«توريبزاحبميهاربإورصان

؛نميلانمةرصبلاىلإلحر(م٠۱٠۷/ه٤٠١ت):ييميلايرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباطخلاويأ-۲
ةمامإلابعيوب‹ةوقلامهسفنأنمةّيضابألاسنآنإةمامإلاىلوتينأو«برغملاىلإهّحوتلابةديبعوبأهرمأو

نبنمحرلادبعنيعواهلهألماعو.م۹٠۷/ه١٠١ماعناوريقلاٌلتحاوه١٤٠ماع

ھه
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يلاةطيسبلاةماعلائدابملا"ىلعةمئاقلامهئارآرشنوةّيضابإلاةوعدلاغيلبتيفاودهتجاو

."©”نيملسملابرعلانممهنارقأعمسانلاةماعاهمهفي

نبايسابعلارصميلاوديىلع.م۱٠۷/ه٤٤١ماع"اغورات"ةكرعميفلعقءاهيلعًايلاومتسر

.ةّيضابإلانماهذاقنإلشيحسأرىلعناوريقلاىتأيذلاثعشألا

.۱۹۲۳۲۹صء١ج؛خئاشملاتاقيط:ييحردلا-١رظنأ)

.١٠-١٤٠٦ص«برغملاييفجراوخلا:ليعامسإدومحم«قازرلادبع۲
.۷۲ص١جءبرغللانايبلا:يراذعنيا۲

.(١١٠-١١٠ص«ةّيضابإلاةكرحلاةأشن:تافيلخ٤

ضرم«باطخلاييأةداقرايخنمناك«ساروألايبرغهتاردسنم(م۹٥۷/ه١٤٠ت)يتاردسلامصاع٢

لهأثعبف‹ءاققلایھتشاهنأوءناوريقلالهأهضرععمسفناورمقللةّيضابإلاراصحءانثُأاديدشًاضرم

اميعاّيبلاىضمف«يتاردسلامصاعللإاهعيييالنأهورمأو«هئاثقنمةدحاو‹ءاثقلاعئاببناورمقلا

ىتحهيفراثفءاهلكأفاهبهوتأفةمومسملاكلتهباحصأمصاعلىزتشاف«ركسعملاىلإءاثقلانمهدنع

.اهعابنيحعايبلابرهدقو؛كله

.٢۲صء١ج‹خئاشملاتاقبط:ٰييحردلا-١‹رظنأ)

.(۱۷١صء١جسلا:يخامشلا۲

يقيرفالالامشلاىلإةثعبلاةدوعمويةديبعابألأسراردويألاقيو:يسمادغلاراردنبليعامسإزاردوبأ٤

ويأمهوءهتلئسأراردوبأمتأاموءةبادلارهظىلعيوتسينألبقماكحألالكاشميفلاوسةئامالث

:بلاطلاباحأف؟راردنباايًايضاقنوکتنأديرتكنأك:لاقوهذيملتىلإهينيععفر‹عوجرلابةديبع

راردويألزتعائازلايفترهاتىلإةمامإلالاقتناومصاعلتقدعبو؟خيشايكلذبتيلتبانإتيأرأ

رثكأهنماوذخأومصاعبالطهبقحل.سيردتلابلغتشاوسلبارطبونحسمادغهدلبيفءاضقلا
.هتسردمنمنوبسحيوهيلإمهمولعنوبسنياوحبصأومصاعنعاوذحخأام

.٠۲ص١٠ج؛خئاشماتاقبط:ٰييحردلا-١رظنأ)

.م۱۹۷۹/ھ۱۳۹۹ةيهوةبتكمةرهاقلا۱۳۲صرئازحلاينةّيضابإلا:ىييلعرمعم٢
.١٠-١۱ص«ايبیليئةّيضابإلا:ىييلع٢۲

.(١۱۲صء١جىيسلا:يخامشلا٤

يفرقتساورمألالّوُأنمةّيسايسلاةكرحلالزتعاهنكلةمامإلابباطخلاابأعياب«يوازفنلايلبقلادووادويا٥

٤مصاعذيمالتنمعمجهبقعمصاعلتقاًملف‹ملعلاسورديقلي(سنوت)ةيقيرفإيبونهوازنهدلب
ملعلامامأيصلاكهيدينيبسلحاذإهملعةرثكعمباهولادبعمامإلاناكوءاروهشماملاعناكو

.عمستملامالو«ينمتعمساميوتفتالهللاقةديبعابنأهسوفنخايشأريسباتکيفو

.١۱۲۹صء١جنيسلا؛ءيخامشلا-١‹رظنأ)

.(۱۳۲صںئازحلايةيضابإلا:ىييلعرمعم٢

.٩صةّيضابإلادنعةّيرادإلاوةّيسايسلاتاميظنتلا:تافيلخ_)

٢٤



عيوبوءايبيليفديدجنمروهظلاةمامإنالعإبدوهلاهذهتحّوتو

؛سلبارطةنيدمىلعىلوتساوءةّيضابإللًامامإحمسلانبىلعألادبعباطخلاوبأ

ةموجفروةليبقاهيلعترطيسيلاناوريقلاوةبرجةريزجلمشيلهذوفنٌذدتماو

سنوتوايبيلنمامسقتلمش‹يقيرفإلالامشلايفةّيضابإةمامإتنّوكتوءةّيرفصلا

.رئازحلاو

ةيمتسرلاةلودلامايق

فقرشلملايفةّيسابعلاةوعدلليدصتلابةيومألاةلودلالاغشنإةّيضابإلاًلغتسإ

(ه١٤/٤٤١تاونسعبرأنمرثكأناوريقلاةمصاعلاىلعاولوتساف

دبعنكل.©”يسابعلاةفيلخلاهلسرأيذلاشيحلامهجرخأنأىلإ(م۷۱/م۹٠۷)

لبجوهو جحجأيداويثنّصحتلاعاطتسا-يضابإلاناوريقلايضاق-متسرنبنمحرلا

سلبارطنمةّيضابإلاخويشنمًاخيشنوتسهبقحلو-ترهاتنمبرقلابعينم

نمةيالوللحلصينماورظنفةّوَقلامهسفنأنماوسنآالو"مهتاتشعمجاوعاطتساو
ىلعمهيأرقفتافىقتواملعوةعاجشملاصدحاولك«ةعامجاودجوفلئابقلاءاسؤر

."9ملعلاةلمحنمهنوكوهلضفلنمحرلادبع

جوأيضابإلابهذملاغلبو"ترهاتيفةّيمتسرلاةّيضابإلاةلودلاتماق
اشاليثمطسوألابرغملادهشيملةراضحلاساساناکثيحةّيسايسلاوةّيملعلاهتمظع

٤(u

."٩لبقنم

.٢٤۲صء١جخئاشملاتاقبط:ييجردلا١«رظنأ

.١٠-۷٥ص«ةّمئألاريس:ءايركزوبأ٢

.١١٠صء١ج«ريسلا:يخامشلا۳

iرظ«Addoun, Aicha daddi : Sociologie et histoire des algeriens Ibadites,

p103, ghardaia, Imp: el arabia .1977

.۸۳۔۸۲ص«ةّمئألاريس:ءايركزوبأ

.۱۹ص«ءايركزيبألةمئألاريسباتكةمّدقم:ليعامسإ«يبرعلا-)٤(

۳٤



قرفةّدعىلإةّيضابإلاقاقشناَنكل.ةّيراضحةرضاح)ترهاتةنيدمتدغو

ماعاهطوقسىلإىّدأوةّيمتسرلاةلودلافعضأةطلسلاىلععارصوًيدقعفالخةجيتن

.٩>يعيشلاهللادبعيبأديىلع.م٠ه۷

يفمحلناكو"«تاحاولاىلإءةّيمتسرلاةلودلاطوقسدعبةّيضابإلاًاجتلإ

ءرشبلانماهضعبةلۇؤمةيساقفورظمهيلعتنواعتمُتةرهدزمةراضحاهضعب

۳.۴
تح”نالجراوو(بازميداولإبونالإاورسحافةعيبطلانماهضعبو

امهمازكرم ةّيبلغألاةلودلاةمصاع ناوريقلاوةّيضايإلاةلودلانيبيسايسلافالخلامغرترهاتتدغ2

(۱

)ر

0000

مودقلاةنسلالهأءاملععاطتسا‹ةّمئألاحماستلضفبوءةّيضابإلاجراوخلابهذمًاقفوةّيمالسإلاتاساردلل

ةشقانملابحو؛لدحلاحورذحشلةسردمترهاتتناكوءةعيرشلاوةديقعلالئاسميفةّيضابإلاءاملعلادح

.اهيلإءاملعلادوفويفرودءراجشألاةريثكنيتاسبنماهبطيحيامو‹ليمحباترهاتعقوملناكو«تاقيقدتلاو

١٤٠.٠صءيقيرفإلالامشلايفةيمالسإلاقرفلا:درفلألب-١«رظنأ)

.۱۹۸-۱۹۹ص١جءبرغملانايبلا:يراذعنيا-۲

ةلاسرء٠۳صءىلوألاةئالثلاةيرحملانورملايفناوريقلايفةّيمالسإلاةيزقلا:نمحرلادبعيزاحح۴

.(م٥۱۹۹/ه٥٠4١ةّيمالسإلاتاساردلليعازوألامامإلاةيلكتوريبةّيمالسإلاتاساردلايفريتسحام

.۷٩ص١ج«برغللانايبلا:يراذعنيا«رظنأ

ءىربكلاءارحصلالامشيفرئازحلابونجىلإملك١٠٠ةّيرئازحلاةمصاعلانعةقطنملاهذهدعبتبازيميداو

ءاهتعنملةرعولاةّيلبحلاةقطنملاهذهنوُيازيملارثآدقو.ةيدوأاهللختتةّلبجةقطنميهوءةكبشلاىمستةيحانيف

حاونيفورئازحلالامشيفيرحملاثلاثلانرقلارخآىلإنويبازيملاناكو.لامشلانعاهدعبو«اهئاوهةدوحو

.ةيمتسرلاةلودلاطوقسدعبءارحصلاىلإاوأحبدقو.ىصقألاوىندألابرغملانمىرحأ

الثيحبءادجليلقاهطوقسفراظطمألاامأ.مومعلاىلعيوارحصلاعباطلاببازيميداوةقطنم

يفيرقفلادومعلادعييذلاو؛ليخنلااهيفرثكيةقطنملاهذهو.ةنسلايلملم٢۲تالاحلانسحأيفزواحتت
.لوزتبلاوةحايسلاوةعانصلاوةراجتلايفةماهتاروطتةقطنملافرعتنألبق اعيدقامّيسال-ةقطنملاداصتقا

‹رئازبا١١٠١١٠صء١جءةكرابملااهتروثوةشيدحلارئازحلاةضهن:يلعدمحمزوبد١©رظنأ)

.م١١۹٠/ھ١۳۸٠ةينواعتلاةعبطملا

ةنطلسء۸٤٤٤ص«شيفطافسوينبدمحمةمالعلاةّمئألابطق:ديعسنبريكب«تشوعا۲

.(۱۹۸۹يرماضلاةبتكم«؛نامع
بوشقعيريمألااهيلإرحاه«تاريخلاوليخنلاةريثك.ريلايفةبراضديرحادالبوةيقيرفإنيبةروك:نالحراو

.ةّيمتسرلاةلودلاطوقسدعبنييمتسرلاهتلئاعنمةريبكةعامجوحلفأنب
.۳۷۱ص©جءنادلبلامحعم:يومحلا-١«رظنأ)

.(١١۱٠ص«١ج٤ةثيدحلارئازحلاةضهن:يلعدمحم۲

٤٤

 



ىلعاوظفاحامك«تاحاولايفاهليثميفًاهيبشدحتنأٌلَق«يراضحطحنىلعاوظفاح
اولخديالنأينامثعلادهعلاةالوعماوقفتادقف«رارمتسابٌلقتسمهبشعضو

الوةلودلاىلإمهسفنأمهاهنولمحيةددحمةيزجمهلاوعفدينأىلعمهدالبىلإ

."©”مهيلإةلودلاةابجلخدي

لّوأودقتعماوريكفتلاوةأشنلاةدحومغر‹ةّيضابإلاةكرحلاتّقشنإ

ةعيابمءانُثأثدحيذلاقاقشنالاوه.ةّيضابإلارداصملاهركذتقاقشنإ

للعلااوذحخأ"هتيالولنيضراعملاناومتسرنبنمحرلادبعنبباهولادبع

نودارمأعطقيالنأطرشىلعباهولادبعةيالوتناكامنإ:اولاق‹ليطابألاو

‹لبقنمرئاصبلالهأهزجيمليذلامهرمأةجاحبىلإاوعجرو«ةمولعمةعامج

نولزتسينيدلايفةريصبملتسيلنمو«ماغطلاولاهادنعكلذنوشتفياولعجو
ضعبمهيلعىباحهنأاوعاشأو«مهدئاقعنوليحيو«مهراكفأنوّرفتسيو«

هنأو‹مهاوسنمىلوأكلذلمهتأاومعزو«مهنودرومألامهالووسانلا
مقافتف«هتمملعأوهنمةعامجلايفناكاذإدحأنيملسملاةعامجيلينأيغبنيال

رشتناو«عازنلارشكو«مهؤادمظعو‹دلبلايفلاقلاوليقلارثكو‹رمألا

."©”فاللا

ةيراكتلاةقرفلا۱

ناكيضابإلابهذملايفلوألاقاقشنالاٌنأبةّيضابإلارداصملاحضوت

رمأكرتءهلجأوندبنمحرلادبعمامإلاسحأامدنعكلذوم۷۸۷/ماع

نبباهولادبعو‹؛نيدنفنبةمادقوبأمهنيبنم‹لاجرةعبسنيبىروشةمامإلا

ةبتكمةرهاقلا«٢۳۳۹ص«مهخيراتومموصأيفةساردةّيضابإلا:ىيحييلع«رمعم

.م۱۹۸۷/ها7١٤طةبهو

.4۹-۸٢٤ص١٤ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا-©

£ ©



مهنيحنيدنفنبالاقو.باهولادبعةعيبىلعقافتالاعقوتارواشمدعبو«نمحرلادبع

هنأبهيلعدرو.سانلانمةصوصخمةعامجةروشمنودءيشيفيضقيالأىلععيابن:ةعيبلاب

.حلاصلافلسلاةريسوهللاباتكبلمعلاالإةعيبللاطورشفرعيال

ةءعافكلاهسفنيفدقتعيناكهمادقابأنأةّيضابإلارداصملاركذتوءةعيبلاتو

فلكيوأءيشيفراشتسيهڵلعلنمزلانمةرزتفرظتناف«رمألايلوتىلعةردقلاو
ساتلاقلطأوءةلطابةمامإلانأمعزوبغشلاًادبفكلذنمءيشلصحيملف«املمعب

.٩>مهتعيياوثكنواوركنأمهنألثاكنلاوراكتلامسانيدنفنياةكرحىلع

هتازملئابقنأاهاوحفةّيضابإلاتاياورللةرياغمةياورريغصلانبايوريو

‹رئاجانيضاق:تلدبتدقلاوحألاوترّيغتدقرومألاَنأباوكتشامهريغوهتاردسو

.افيشكلذنمرّيغيالانمامإو«قسافانتطرشبحاصو«نئاخانلامتيببحاصو

تيببحاصوكيضاقنمتجضدقكتيعرنإاولاقوباهولادبعمامإلاىلعاولخدف

باهولادبعلاقف‹مهرايخمهيلعلوو‹مهنعمحلزعافكتطرشبمئاقلاولاملا

مكيلإرمألا«مكلثمناكنمهدقتفياممالسإلانمتدقفريخدفونمهللامكازج

.هيلعهلاوعدف«متيأرنماوَرخأومتيأرنماومذق

نعلدعيهولعجوهتناطبلهأوهداوقوهلاجرهوجوهيلعلخداوفرصتنااملف
نأكولأسنكلو«تيأرامدنعمهانعمالوتلقامدنعمهرظنسيل:اولاقف«هرارق

كوركشكلذتلعفنإف‹كتطرشبمئاقلاو‹كلامتيببحاصوكيضاقلزعت

املكىلإمهتبجأولو.نمأتالمث«كوذبنوكوعلخكلذنمملتيبأنإو«كودمحو
ددرأوعلخنافكيلعاوعمتجيملكرمأءادتبايفنيملسللانإكلاولوقيفكوتأينأكولأس

.(مهرمأمهيلإ

«سنوت١۳٠٤ص٠ةّيضابإلاكولموةّمئأيفةّيضايرلاراهزألا:هللادبعنبناميلس«ينورابلا«رظنأ-

.١۱۹۸عيزوتلاورشنلاوةعابطللةمالسوبراد

.١٥-۷٤ص«نييمتسرلاةّمئألارابخأ:ريغصلانبا«رظنأ-)٢

٦٤آ



هذهحيجرتىلإليناننإفءةّيضابإلارداصملايفةياورلاهذهدجالانكاذإو

نرقلافصتنمىلإتّرمتسالبنيدنفنبديزيلتقمدعببختملةياورلاهذهتألءةياورلا
ةقرفلاهذهفلاختو«9)داديكنبدلخمديزييبأويرازفلاهللادبععميرحماعبارلا

:ةيلاتلاعبرألاتالاقملايفةّيضابإلا

.ةضورفمريغةمامإلا١

.ةروخجلاةّمئأألاءاروةزئاجريغةعمحلاةالص۲

.اهذخألحيالكولملااياطع۳

.›لوضفملاةيالوزوحتال٤

:غرامااهركذيامكيهةّيضابإلااهيفاوفلاخيلاةديقعلايفمحلاوقأةصالخو

.ءامسألايفحلا١

.لاوحألاببلقتتهتوادعوهللاةيالونإ۲

ةقولخمهللاءامسأنإ۳

هسورديقليءازارخناكءةفوكلافشاع«يرحملاثلاثلانرقلاءاملعنم:يرازفلاديزينبهللادبع©

هتافلۇمنمو‹ةددعتمابتكاهيففلوراكتلاتالاقمرهظأيذلاوهوءنيملكتملانمًدعيوءهلحميف

."دودرلاباتک"ناونعلمحيباتک
.۷۷٤صء٢ج‹خئاشملاتاقبط:ييجردلا-١‹رظنأ)

.١٠صشماه‹۲جءةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا:ىييلعرمعم۲

حيحصتوميدقت‹٤۸ص«۲ج٬ثيدحلاوميدقلايفرئازحلاخيرات:دمحمنبكرابم«يليللا

۹۸۹باتكللةينطولاةسسؤملارئازحلا؛يليملادمحم

ءهبهذمسانلاملعيملو«همعزبٌقحلاىلإوعديساروألبجنمطبه«ينرفيلادعسنبداديكنبدلخوه2

الاماهلهأنملتقوءاهندمبّرخوءةيقيرفإلخدوةعيشلاىلعجرخفءةنسلابمايقلاوريخلاهيفاوجرف
نمةّيدهملاىلإيعيشلامساقلاوبأهمامأرفىتح.م٤٤۹/ه۳۳۳ماعةيقيرفإيفهرمأًدتشإ.رصحني

.هبلصوانطقهدلجىشحوهخلسبرمأو.م8۷۹/ه۳ماعيمطافلاروصنملاهلتق.ةداقر

.)۲۲۲۔٠صء١ج«برغمنايبلا:يراذعنيارظنأ)

.ه١٠٤۱لیجلاراد«توریب٢٥۳٥صءابهذموةديقعةّيضابإلا:رياص«ةميعط-١رظنأ

۱۸٠ص١٤ج«قرفلانيبةيضابإلا:ىييلعرمعم١

۷٤



.ريغةمامإلا_٤

.فوقولاىلإةيالولانملاقتنالازوجي_٥

.سانلاعمسدقوعامسلابموقتهللاةّجح١

.بيجينأهلزوجيالرخآيوامسنيدىلإيعدومالسإلاةوعدهغلبتلنم۷

.روحاةّمئُأفلحخةزئاجريغةعمحلاةالص۸

.اهذخألحيالكولملااياطع

.لفاونلابرمأيملهللانإ٠

.ءيشاهتفرعمنمالواهبملعلاانمزليالوضئارفلايلمعلاانمزلي-١

دقوءفالخلااهيفعسييلالزاونلايفنيفلتخملاعمدحاولوقلايفٌقحلانإ۲

.قحلافالخسانلاىلعقاض

.لالحلوهجلامارحلانإ۳

.ةلبقلالهأنمءاوهألالهأثادحأةءاربوةلمحلاىلإكرشملاىعدي٤

.مهلكلافطألايففوقولاباولاق-٥

.ةيقتلاىلعرمخلابرشزوجي

.هنملضفأنيملسملايفو«نيملسملارمأيلونمةمامإزوحتال-۷

.مهرسأبنوملسملاعمتجيىتحعسياميفموقتال-۸

.ءيشهيلعسيلهنودذخأانمو؛رانيدعبروهو«ديلاهيلععقتاميفلإرفكال٩

۱
.٩رابک

قحلانعهبتغازاموتسلاةّيضابإلاقرفيفةلاسر:ةفيلخنبنامثعورمعوبأ«غراما«رظنأ)0

.٩٦/۲طوطخملامقر‹؛نجزييبةبتكم«۳-١ص

۸٤



:ةيفلخلاةقرفلا۲
لّوُأىلعألادبعباطخلايبأديفح؛حمسلانبفلخىلإةقرفلاهذهبسنت

دبعمامإلاريزوىلعألادبعنبحمسلاوههدلاوو.©”ةّيضابإلادنعروهظلاةّمئأ

هيبأةافودعبسلبارطىلعًايلاوسليارطلهأهنّيع.٩”نمحرلادبعنبباهولا
اصخشسلبارطىلعىلوو«؛نييعتلااذهضفريذلا«باهولادبعمامإلاىلإةدوعلانود

رصأو7نييعتلااذهسلبارطلهأضقر«ينوانجلاديمحلادبعةديبعايأىعديرخآ

اهيفءاج©?ةسوفنلبجوسلبارطلهأىلإةلاسربثعبوهرارقىلعباهولادبعمامإلا
لإباهولادبعنينمؤملاريمأنم.هلآودّمحاندّيسىلعهللاىلصوميحرلانمحرلاهللامس"

هبمكرمأامعابتاوهللاىوقتبمكرمآينإفدعبامأ«سلبارطزيبنيملسملاةعامج

ضعبفالختساوحمسلاةافونملإهبمتبتكاميغلبدقو.هنعمكاهنامبانتجاو

ةريسًاطخأدقفهمامإءاضرريغنمافلخىلونمنف:كلذريخلالهأدروًافلخسانلا

هلمعتسالماعلکعجریلفاذهيباتكمكاتأاذإوباصأدقفهتيلوتنمىبأنمو«نيملسللا

لإاوبوتويرمأهيتأيىتححمسلانبفلخالإاهيلعيلويلاهتلامعىلإحمسلامكنم
٩٩نوحلفتمكيوتااوعحارومكر
.٢٠۲ص«ةّيضايرلاراهزألا:ينورابلا«رظنأ-

.۷٠٦صء١ج‹خئاشملاتاقبط:ٰييجردلا«رظنأ©

.٢۲صريس:ءايركزوبأ١«رظنأ©
.۸٠صء١ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا-۲
.١١۱٠-١٤٠ص«ةّيضايرلاراهزألا:ينورابلا۳

یتحوهسوفنلبجوسلبارطنماراشتنااهرثكأوربربلالئابقربكأهسوفنةليبقتناك«هسوفنلبج©
هعافتراو«مايأةتسةريسمبرغلاىلإقرشلانمهلوطغلييو«ساسألامهلقعملبحجلاناكو«ناوريقلا

؛فيسمو«وداجو؛شورش:هندمٌمهأو‹ىرقلاوعايضلاونوصحلاوندملابرماعوهومايأةئالثوحن
‹يناثلايرحملانرقلالئاوأيفيضابإلابهذملاتقنتعإمالسإلالبقةّيئارصتنلاىلعهسوفنلئابقتناك
ةلودللاهتيعبتمغرهسوفنتناكوءيقيرفإلالامشلايفةّيضابإلاتاروثنمرفاوبيصنبتمهسأو
.ترهاتنعاهدعبلةلقتسمهبشتناكاهنأالإةّيمتسرلا

.(۱۹۲-۲۷۳صء١ج«ريسلا:يخامشلا‹رظنأ)

.١٠٠ص«ةّيضايرلاراهزألا:ينورابلا-

۹٤



لوحرادو‹ةغبصفالحلاذختاو‹باتكلاسلبارطلهأضقر

.اطامعنييعتيفةّيعرلاٌقحىدم:لّوألا

٠ايعرشامامإهسفنفلخربتعاامدعبدحاوتقويفنيمامإدوجوةّيعرش:يناثلا-

ه٢ماعباهولادبعنبحلفأمامإلادونجةهجاوميفمزهنافلخنك

. ( ةمئاقهلمقتملويمىلإبحسناو ةمئ . eAro/

باتكنودقتنيوةّيفلخلاةقرفلابفارتعالانورصاعملاةّيضابإلاباتكضفريو

راثفافمكحىلعطخسناسنإلكناكولوءةقرفلًامامإًافلخنوربتعي"نيذلاتالاقلا

بتكتقاضلةقرفهتعومجبربتعتوةقرفلاسيئرربتعيلاتقللسانلانمةعومجبداقوهيلع

"9قرفلاةيمستنعخيراتلا

دعببةّجتحم«؛نيمامإدوجوةّيعرشتحرطةّيفلخلانبداقتنالااذهىلعدريو

مكحلاىلعراث"الجرفلخناكاذإو.مامإلارايتخايفةماعلاٌقحوءامهنيبةفاسلل

ءارآحرطدقفةّينيدلاةيحانلانماّمُأءةّيسايسلاةيحانلانماذهف"مكحلايفًاعمط

٠ةشقانملاوسردلاقحتس

٠ةيثافنلاقرفلا۳

نبثافننأةّيضابإلارداصملادروتو.رصننبثافنىلإةقرفبسنت

لماعينوتامدنعوباهولادبعنبحلفأمامإللنيذيملتاناکادعسیعدياباشورصن

هربتخاوهتيحالصنمققحتاكادعسالإًالهأهلريملف"كلذيفحلفأمامإلارظنرانطنق

.١۱۷-٠صءةّيضايرلاراهزألا:ينورابلا١رظنأ

.۷۲۷۷ص١٠جخئاشملاتاقبط:ييجردلا۲

۰-۳صء١جةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىييلعرمعم-

.۳۱ص«قباسلاعجرملا:ىيحييلع«رمعم-



ىاإامهعدوأو‹؛هماخبهيلعمتخویاوطف‹«لعسلامعتساباباتکبتکف«هلاحنسحنم

.راتطتقالصتىتحهاكفتأل:امهيلإهعفدنيحامهلاقو‹لماعلاامهيأامهملعيملو

ةسائرلابحهفختسافثافنىلعرشلابلغقيرطلاضعبباناكاًملف«اراسف

الصوالو‹؛هنودادعسمامإلالامعتسالشغلارمضاؤ‹ةوادعلادقتعاو‹نونظلاهسفن

ًالماعمهيلعايلاودعسماقأو.اوعاطأواهلهأعمسقف«مامإلاباتكاهبئرقرانطنق

نعطلارهظأفءهلاوحأومامإلانعلئسف«هدالبلإثافنیدامتو«لجورعهللاةعاطب

."°”نيملسملارومأعاضأهنإلاقو«هيف

موسرلامهتقهرأنأدعب‹هتوعدلسانلاباجتساوءحلفألامامإلاىلعثافنراث

اًذحةروشلاتغلبو.°”ةيعرلاةلماعميفمهتّدشومامإلالامعاهلّصحييلاتايابحلاو

نمادحأباعنمو"هتيعرىلإبتكينأىلإحلفأرطضااملامعلانوعلخيسانلاتلعج

نيذلانحننوكتف«انيلإكلذعفريلفاعيشهيلعركنأوأ«لاصخلانمةلصخبانلامع

"(نا

۰وریعي

ثافنةميزعطيبثتيفدوهخجلاهذهترمثأو«ثافنىلإدّدوتلاةسايسحلفأدمتعاو

بكناودادغبىلإليحرلاىلإثافنرطضاف«هتكرحلهسوفنخياشميّدصتدعبةّصاخو

نُأالإهنمناكامف.2اوقرفتدقهعابتأدحجوداعانو«بهذملابعكةساردىلع

."٩©اهيففلاخيلاهلئاسمنععجروبات"

.۸٠صء١ج؛خئاشملاتاقبط:ييجردلا

.۱۹۹-١۹۸٠صةّيضايرلاراهزألا:ينورابلا«رظنأ-©

.۳٠۲ص‹قباسلاعجرملا:ينورابلا-

ثافنلتأنياناسلىلعءاجثافنةكرحةمواقميفةسوفنرودىلعهبلديًالثمييجردلادروأ2

ءاهالعأرونسيقرفةريبكةرصيفهلعحفاريعشعمجالجرتيأرءاهتيأرايؤريلربع:هللاقفهاتأ

.يلاخايلجرلاوهتنألاقف«ناطيشلاهيلعىلوتسافًامولععمجلجركلذهللاقف

.(۷۹صء١جخئاشملاتاقبط:ييجردلا‹رظنأ)

۰ص‹ج‹ةّيضايرلاراهزألا:ينورابلا)9
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َنأل«هلامعومامإلاملظىلعارئاثناكًاثافننأةّيضابإلارداصملانمًفشتسن

.شاقنلاولدحلاعباطتذحأامنإوءًايركسعًاعياطذحأتلهتكرح

رداصملاهدروتاممغرلاىلع"هنأبلوقلاىلإقزارلادبعدومحمبهذيو
إفةّتاذعفاودوبابسألةمامإلاىلعًاقرامهرابتعاب«ثافنةكرحلريسفتنمةّيضابإلا

ةيعادويضابإلابسهذملايفتاداهتجاوءارآبحاصًارئاثثافننوكطقيفنيالكلذ

تلآدقف«متسريبةّمئأدهعىلعناهتمانمهيفتّدرتامةّيضابإلاةمامإلاذاقنإل

رارمتسادكۇياع.م۸۲۳/ھ۲۰۸ةنسهيبأةافودعباوتباهولادبعنبحلفأىلإةمامإلا

٠."°”يمتسرلامكحلايفرايتخالاًادبمءافتخاوةئارولاادبم

ةياهنىتحاهنععفادتواهقنتعت«سانلانيبتلظهءارآنأيأرلااذهدكؤيو

.°”يرجمحلاسماخلانرقلا

تكرتانهنأالإرثأاهلقبيملو«تضرقنادقةقرفلاهذهتناكاذإو

مويتاذتلكشتةقرفدنعيدقعلابناحلايفةّصاخو«يضابإلاخيراتلاىلعاهتامصب"

ال"اهلحتنايلالئاسملانأةّصاخ."©مالسإلايفيضابإلادقتعملاتاقلطنموءاولتحت

نمثاريملابىلوأقيقشلاخألانأهلوقاهنموءةعدبةبطخلانأهمعزاهنموءاللصأ

."©مهنوبححيمهو«بألةوحألا
:ةيلاتلالئاسملاوءارآلاثافنىلإبسنتو

باتكلاعيفدلايفهتدجواذهلاقكلذنعلئساملف«رهدلاوههللانإ١

.مسإلااذهبىَمسللا

.ةعدباهنإلاقوةعمحلاةبطخركنأ۲

.۱۷٦۱ص4برغملايفجراوخلا:لیعامإدومحم٤قازرلادبع)۱(

:LEWICKI,T»رظiأ Melanges berberes Ibadites, p270, Revue islamique,

Année 1936,Cahier 3, Paris .1936

.٦٠صةّيضابإلا:رياص‹ةميعط©
.۷۹ص١٠ج؛خئاشملاتاقبط:ييجردلا-©

o٢



تيببلاطموةيعرشلاقوقحلاةيابحبةاعسلاولامعلالامعتسامامإلاىلعركنأ-۳

..اياعرلانمنيملسملالام

.بللخألانمثاريمابٌقحأقيقشلاخألانبا٤

دهشنمأىلعوكلذلجألهعاباذإالإهلامعيبيضحيالعوجلابرطضملانإ٥

.رحبلازواجنميفالإققحتيالدقفلانإ١

ذخأينأهللحيالمهملظوةروحلاروجنمهتيعرعنيملاذإمامإلانإ۷

.مهنععافدلانعهفعضلمهيلعهللالعجيلاقوقحلا

.نادوسلاكلمرابونلاهاطعأنمكفةاكزلاحلفألماعلىطعأنم-۸

.°”نيملسملارومأعّيضو«ديصلاعبتاولفغحلفأ٩

ةبليسحلاةقرفلا٤

ةقرفلاهذهسّسؤموءةيبزحوأةّيسايستاعارصيفةقرفلاهذهلحخدتم

ترشتنايلاتالاقلاوبتكلانمديدعلاهلناك‹©”يسلبارطلانيسحلانبدمحأ

بهذللانعهئارآبّلضهنألليلضلامسابنيسحلانيدمحأفرعدقو‹هعابتأنيب

ةوعدلالهأنمتعقونمدنعتعقودق"اضرلاوطخسلاةلأسم«يضابإلا

اولّضفاهباونادو‹مهبولقيفتخسرف«ليلضلانيسحلانبدمحأباتكنم

."٩”اولضأو

ء٢جءةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلاهباتکيفاهشقانیوثافنءارآلرمعمیحیيلعضرعي
.٢۲۲۹ص

.١۱۹-١۹٠ص«ةّيضايرلاراهزألاباتكعجارثافنءارآىلععالطإلل

.هتافووهدلومخيراتفرعيمل‹يرحمحلاثلاثلانرقلايفشاع«يسلبارطلانيسحلانبدمحأ©
.4۷۷-٩۷٤صء۲ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا-©
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:يلاتلاوحنلاىلعاهزاجيإنكييلا‹ةقرفلاهذهءارآيغراملاركذو

.ىلاعتهللاريغركنأنمكرشيال١

.ةّمالاقرفنمنيئطخملانيلوأتلاكيرشتباومكح-٢

.هلتافصبتسيلوهللالاعفأطخسلاوةوادعلاوةيالولاواضرلاوبلا۳

ربعملاةفرعمالإسانلاىلعسيلو«مالسلاوةالصلاهيلعدمحمةفرعملهجعسي-٤

.[اذكه]هنع

.كلذدعبمّرغيواهبيقتيكلذىلعهركأنللاومألاذخأوانزلااوحابأ_٥

٠هيلعبقاعملوهجامارحلا١

‹؛نيكرشمنيلوأتملااوسو‹نيقفانمدوهيلااوّمسفماكحألاوءاممألانيباوقَّرف۷

.اومعزاميفنوكرشممهدنعمهو‹مهنمحاكنلااولحأويبسلااوزاجأو

.ارارطضاهللانيديفركفلابلانتهللا۸

نوكيالوهريغنعزرفيواهبفرعيةمالعبالإًالوسرهللاثعبينأزوجيال٩

.اهبالإةّمح

اذإف«ديحوتلاريغبمهرمأيملو«كرشلاريغنعنيغلابلاونيكرشملاهللاهنيل٠

.يصاعملاعيمجنعاوهنو‹ضارفلاعيمجمهتمزلاودحو

.لقعلايفنولضافتيالوةعاطتسالاوفيلكتلايفنولضافتيءالقعلا-١

.باقعفوخاللالجإفوخلسرلافوخح-۲

.طرشبةءاربلاوةيالولازوحت-۲۳

.©”بنذلابحعالإضرألامهلكأتىتوملاو«نوجريونوفاخيةنحلالهأ-٤

.۷-٠صتسلاةّيِضايإلاقرف:يغراملا١ءرظنأ

.۳٠-١١٦ص«ةّيضابإلا:رباص‹ةميعط-۲

.۳۲-۳۳صءةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىييلعرمعم۲
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نأودبيوةّيدمعلاىّمستىرخأةقرفعمةقرفلاهذهءارآقفتتو

نمبرتقتتالاقعيمهضعبلاقفاوفلتخااهتمئُأنكلو‹ادحاوناكامهلصأ

ةينيسحاوناكاذإو‹ةلزتعملانمبرتقتتالاقعبينورخآلاقو‹ةّيضابإلا

نممهجرختمهؤارآو‹«فارطألاعيمجنعنودعتبيمهتإف‹ةّيدمعو
.©?مالسإلا

٠ةيكاكسلاةقرفلا٠

هوبأناكو"هتاولةليبقنم«كاكسلاهللادبعوهةقرفلاهذهبحاص

ملعلابلطيفذأمث‹ميركلانآرقلاظفحوًارقفبّدؤملاىلإهملسأفاحلاصالحجر

ًالاموًاملععمجهنأودييو«رهاماغئاصناكف«ةغايصلافرتحاوقئاقدهنملادف

تالاقميفنيملسملافلاخف‹روهظلللمعينأهسفنهلتلّوسوناطيشلاهارغأف

هيلعاومكحف«ًاليلقمهضعبلهاستو«كرشلابهيلعاومكحفهرذعاهيفاوعطق
."©”قافنلاب

دلوينألبقّجحلاىلإهّجوت"كاكسلادلاونأةّيضابإلارداصملايورتو

اًملف«ناطيشدلودقنأهمانميفىأرقيرطلاضعبيفناكاملف«هللا©دبأ
n )۳(ط هللادبأىّمسفهلادولومدجوهلهأىلإعجروهّجحىضق

ىلإسانلانعنيبنجتماوجرخةالصلاتقوبرقاذإكاكسلاعابتأناكو

.٩>یدارفاهيفنولصيف‹مهسفنألاهوؤّيهدقصحافم

.©ص«تسلاةّيضابإلاقرف:يغراملا١«رظنأ) 

.۳۳صء١ج«ةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىيحييلع«رمعم١
.٢۳صء٢ج«ةيّمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:ىييلع«رمعم

.ةّيضابإللةفلاخملاهئارآلبقللاهيلعقلطأو‹هللادبعوههللادبأ_©

١۱٠۱.٠صء١ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا-©

.۹٠٠-١١١ص‹قباسلاردصملا:ييجردلا‹رظنأ©

© ©



نممهلكةلبقلالهأعيمجىلعنولصيةيليطسقيفةّيضابإلاناكو

طبارمهيلجريفاولعجمهنمتامنممهنإف‹كاكسلاباحصأالإمهريغونيفلاخلا

.١٩هيفهنوراویعضومىلإاهبهوّرجو

:يهةّيكاكسلااهيفتفلاخيلالئاسملاو

لوقعلايلوأامهنعىنغأهللانأاومعزو‹نيملسلملايأروةنسلااولطبأ١

.ةنسنمالويأرنمسيلف«زيزعلاهباتكببابلألاو

.ةعديةعامجةالصلانإ_۲

.رامحلاقهناولاقناذألااوعمساذإفقعدبناذألانإ_۳

.نآرقلانمهريسفتوهانعمفرعيالاعيزوحبالةالصلا٤

.هيلعتبنامةساجنبسحبكلذلكمدآبدامسيفتبنيامتتانالوقبنإ٠

.لمقهيفبوثبزوجتالةالصلانإ٦١

الإهيلعتلابامرهطيالفسجنهايإاهسردنيحردنألايفلوبنإ۷
۱.°لسغلاب

ىلمهوةّيقبمحلقبيملف"‹اهباحصأيفدقةقرفلاهذهنأييجردلاركذيو

ىلإناقيرفلايفىتحنالجراومهبهذمزواجتيملةّيثرفلالاحكرانطنقمهبهذمزواجتي
."9٩هللاةمحرريغ

ةينرفلاةقرفلا7

نبناميلسيبأىلإ«ةّيمتسرلاةرسألادارفأدحأىلإةقرفلاهذه۳
علطاو«ةّيمتسرلاةلودلاطوقسدعبنالجراويفماقأ«باهولادبعنبحلفأنببوقعي

.۹٠٠صء١جخئاشملاتاقبط:ييجردلا«رظنأ-

.١١٠ص«قباسلاردصملا:ييجردلا‹رظنأ)٦(

.١٠۱٠ص«قباسلاردصملا:ييحجردلا)”
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:نالحجراولهأللوقي"نأىلعهدلاولمحام‹مهتالاقموةّيديسحلابتكىلع

يأرفالخبيفيذحخأو."0”نيسحلانبدمحأناويدارقهنإف‹اذهاروذحإ

هللاقيناكفبسنيةلأسملاهذهىلإوءسحبماعنألاثرفنأهلوقاهنمةّيضابإلا

.°”ببسلااذليثرفلا

‹هتوعدنالطببناميلسيبأعانقإيفةّيضابإلاءاملعحلفيملو

لئاسمعبسيضابإلابهذملاهيلعامفالخبناميلسوبأاهبىتفأيلالئاسملاو

.يه

.ماعطنمهيفخبطامو‹سحبماعنألاثرفنإ١

.نينالكاميرحت۲

.بنحباقرعةساحن۳

.ضئاحلاقرعةساحب٤

.ةاشلاةاكذدعبرهظللةنطبتسملاقورعلامدةساحب٥

.كشلامويموص1

.©يكزلملاةبارقيأءةبارقللالإةاكزلاىطعتال۷

٠ةّيمتسرلاةلودلاطوقسدعبةّيضابإلا
ديدجنممهفوفصعيمحجتةّيمتسرلاةلودلاطوقسدعبةّيضابإلالواح

هباحصأعمهجورخدعبةمامإلابحلفأمامإلانببوقعيةعيابمو‹نالجراويف

ال:لاقوضفربوقعيابأَنكل«؛يعيشلاهللادبعيبانمابرهترهاتنم

:ممللاقو‹دالبلاباوقرفتينأهعابتأنمبلطو.ًالثمراصف«متغلابلمحلارتتسي

.١٠٠صء١جخئاشملاتاقبط:ييجردلا)۱(

١٠٠ص«قباسلاردصملا:ييجردلا«رظنأ)۲(

.١٠٠ص«قباسلاردصملا:ييجردلا«رظنأ)۳(

o۷



مكمايأتعطقنادقفاوقرتفا«بلطلامهيلعناكالإرفنةثالثمكنمعمتجيالمكإ

.١ہککلملازو

ةقطنميفىرقلالزنف‹ةّيمطافلاةلودلانعًاديعبهعابتأببوقعيهّجوت

نأنوداهيلإاولقتنايلامهتاعمجتنكامأيفةّيضابإلاشاعو«بازيميداو

ماظنتحتةرضاحلاانمايأىحنوشيعيامنإو«ًاًيسايسًانايكمهسفنألاونوكي

ةفيلخلابصنمءانشتسابيروشلامكحلاايازمعيمجلمحيماظنلااذهو«ةبازعلا

.مامإلاوأ

:ةيضابالادوجونكامأ

يفةّيضابإلاتاعمجتلاصلقتىلإ«ةّيضابإلاىلعةقحالتلاطوغضلاتّدأ

يفاولكشو.هراوزوهسوفنلبجلإةّيضابإلاذوفنصْلقتايبيليفق«يقيرفإلالامشلا
ىلعألااونوكسلاحاعيمجءاسؤرنمو«خياشمسلجبةنيدموأةيرقلك
متدقو.وداجةنيدميفلبحلايفةبازعللىلعألاسلحلاعامتجارقماولعجو«ةبازعلل

.©لبحلايفةّيضابإلاقطانمنيباهطّسوتلةنيدملاهذهرايتحا

ةريزحجاو«ةبرجةريزجىلإسنوتيفةيضابإلاذوفنصلقتو

‹مكحلاخيشمساهيلعقلطيرخآخيشةبازعلاخيشبناجىلإاهيفدجوي

يف«ةريزحجللةّيحجراخلاتاقالعلاوةّيسايسلاوةيرادإلانوؤشلاىلوتيوهو

سلجممسابةيعامتجحالاوةينيدلانوؤشلاةبازعلاخيشىلوتينيح

4ةبازعلا

.١٠٠ص١ج‹خئاشملاتاقبط:ييجردلا‹رظنأ

.۲۷۹ص«رئازحايفةّيضابإلا:ىييلع«رمعم‹رظنأ

٠يرماضلاةبتكم«نامعةنطلس‹اهدعبامو١٤٤ص«سنوتيفةيضابإلا:ىييلع‹رمعم«رظنأ

.۲۱۹۹۳ط
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ىادعألاتاراغنممهيمحيناكمىلإرئازحلايفةّيضابإلاأحب

كلاسمنعلزعمبو‹راظنألانعةديعبةّيوارحصةعقبىلعمهرايتخاعقوف

لهسنعةرابعيهو"بازيميداوبكلذونمأللابلطمهيعارموودبلا
ندمتدّيشكانهو«ةّيرخصلابجهيبناجنمهدحتلامرلاهوسكتسباي

هيادرغمثم١٤٠٠هرونبمثم١٠٠٠فطعلا:يلاوتلاىلعةقيرعلابازيم

ةكيلمو‹ىلوألادعبنمنورقةئالثم١۱۳۱نجزييبمُثم۸٨

.م٠نايربوم۱١ةرارقلااريخأوم۳

اهيفدجوامبروترهاتوهسوفنوهبرجنمتاعامجاهيلإتدفاوت

اهعمجياملكوبرغملايفتدحاوتيلاةّيضابإلاتاعفلالكنمونوّيفوكلاونويرصبلا

.©”دحاوفدهودحاوريصم

يفةبازعلاخيشوءةبازعلاماظنرئازحلايفةيضابإلاقبطو

نأهلسيلو‹سلحجبانعردصتيلاتاقافتالانلعييذلاوهيداولا

سلجللاىلإعوجرلانوديداولاناكسعيمجىلإارمأردصي

.هيفرارقلاذاختاو

ةريزجوهسوفنلبجنملكيفةيضابإلاتاعمجتلاهذهنيبطبريو

عيمجىلعةذفانلاةملكلاهلنوكتو«ةبازعللىلعأسلجمبازيميداووهبرج

يفطيسبفالتحخاعمسلجلاتارارقذيفنتىلوتيدحاوخيشو«سلاجلا

.٩”تاصاصتحالا

ةعبطم«رئازجلا‹۳٩ص4ةييضابإلاروظنمنممالسإلايفةسايسلاومكحلا:ميهاربإ«فسوينبا-0

.١۱۹۹ناولألاةينقت

.٤٤٩و۳٢۲و٢٢۲ص«رئازجلايفةّيضابإلا:ىيحييلع«رمعم«رظنأ-
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ةيضابإلادنعروهظلاةَمئُأ

YN)/ه8( / A44) (Yo

.(م۹۰۹/ه۲۹۷) (م۷۷۷/هاةّيمتسرلاةلودلاب

.(م۷۹۰/ه۱۷۱)(م۷۷۷/ه٦متسرنبنمحرلادبع١

|
.(ع۸۲۳/ه۰۸۲)(ع۷۹۰/ه۱۷۱)نمحرلادبعنبباهولادبع-۲

۱
.(م۸۷۱/ه۸٥۲)(م۸۲۳/ه۰۸۲)باهولادبعنبحلفأ-۳

|

A۲۸)۲۸۱/٤()۲۸۱/۲۱()ه۸٥۱/۲۲

(¢ ۷۹۸/۸۹8) (¢ AE / م AV8) (¢ AVE] م AV۱)

جورخدعبتاونسعبرأمكح

ناظقيلايبأنب.فسويمتاحوبأ۷

)ھ٢٤۲۹/ھ۲۸۱(
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٠.تاحاتشس

ربربلاقنتعاو‹يقيرفإلالامشلايفةيربربةئيبيفةّيضابإلاةوعدلاتمن

اوقنتعاف«ةالولاضعبفرصتىلعاجاجتحاةاواسملاىلإيعادلايجراخلابهذملا"

يهيلاةّيضابإلاو‹[فّرطتلا]ةيراسيلاةعزنلالثعييذلايرفصلابهذملا:نيبهذم

."١ًالادتعارٹک

يرجحايناثلانرقلافصتنميفةيضابإةلودةماقإةّيضابإلاةوعدلاتعاطتساو

ربربلاةقثبسكنمنوّيمتسرلاةمئألانكمتو(م۹٠۹/م۷۷۷)(ه۲۹۷/هر

ةّيمالسألاتاساردللامهمازكرم"ترهاتتحبصأو«مهملعومهاوقتومهتطاسبلضفب
."°”ىضابإلابهذمللاقفو

هذهطوقسنأىرنو«نامزلانمفصنونرقنمرثكأةلودلاهذهٌرمتستملو

:ةيلاتلابابسألاىلإدوعيةلودلا

بهذمراشتنادعب‹ريربلاتاروثتقحالت:ةقحالتملاربربلاتاروث١

"ونام"ةكرعمدعبةّصاخبو«مهفعضىلإتاروثلاهذهتّدأو«جراوخلا

ليلاو«ةّيضابإلاةلودللةيضاقلاةبرضلاةباثعبتناكيلاه۲۸۲)

٠يصعيشلاهللادبعييأةدايقبةّيمطافلاشويحلاةهجاومنمدعباميفاهنكمت

هتلودنايعأوهترسأدارفأعمنييمتسرلاةّمئألارخآ‹«بوقعيفسويوبأرفو

نكلةديدجةلودسيسأتةّيضابإلالواحكانهو‹نالجراوبرقهتاردسىلإ

اذهبو‹خيراتلاكلذذنمةينمألاهذهققحتتملوةيتاومنكتملفورظلا

.٩”ديدجنمنامتكلاةلحرميفةّيضابإلالحخد

ةداهشىلعلوصحللةساردء۲۹ص«ىلوألاةّيمالسإلاروصعلايفديرحجلابةّيضابإلا:حلاص«ةيجاب

.م١۱۹۷/ھ١۱۳۹ةمالسوبرادءةيسنوتلاةعماحلا‹«سنوت‹يملعلاثحبللةءافكلا

..۳۰ص«قباسلاعجرملا:حلاص«ةّيجاب9

.7٤صةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نودع‹نالهج‹رظنأ)9
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ةصاخيو؛عدبلالهأىلعدرلاىلع‹يكلاملابهذملاءاملعذحأ_۲

ةلزتعملاامهبلوقتو‹نآرقلاقلخبو«ةمايقلامويلاعتهللاةيؤريفنبنيلئاقلا

(ه۷٠۲/ه٤٤١)تارفلانبدسأنأ«ّدرلااذهةلثمأنموءةّيضابإلاو

:ةيآلاولتيوريسفتللسلجيناك(م۸۲

لصألليو"لوقيو.€©ىيا6اكىنامسا»

كلذلويًامالكقلخلجورعهللانأنومعزي«مهكلاوهتكلهعدل

نأدسأنعُتثَدُح:لاقداَدحلانبانعو.انأالإهلإال:قولخللامالكلا

ارقنأىلإ«كيرشنيببّيسملاريسفتيفامويهيلعنوأرقياوناكهياحصأ
صفحنبنامیلسناکو©اهلإهوو»ئراقلا

دسأبناجىلإناكو«راظتنالانمهللادبعبأاي:هللاقفبيدينيبًاسلاح

ايهللاويأ:لاقوهلعنىرخألاهديبذخأو«هييبالتبدسأذخأفظيلغلعن

."©هرظننمعنلاق!كينيعَنضيبألوأاهنلوقتلقيدنز

هللادبعوبأعدتبانأدعبةيربربلاةماتكةليبقنيبةّيمطافلاةوعدلاراشتنإ۳

مكتنإةماتكلهأايةياورلالوقتو«تيبلالآىلإاهبسنوةماتكنعةياوريعيشلا

مامإلامكيديأىلعو«انتلودلنوميقلاوانتّححبنولدلاوانتوعدباحصأ

.(ةرخآلاميعنواهريخمكلعمجيفءايندلامكبحتفيو«لداعلا

‹ربربلاةّلخادلابورحلاتفعضأف«هببسبربربلالاتتقاىلإكلذىّدأو

.ةّيضابإلاةلحنمهقانتعادعبمهاوقتيتفتىلعتلمعو

.١٠-١٤ةيآلا«هطةروس

.۲-٢۲۳ةيآلا«ةمايقلاةروس-©

.۱۸۲ص١٤ج«سوفنلاضاير:يكلاملا-©

.١١۱۲صء١ج؛برغلنايبلا:يراذعنيا١رظنأ©
.١۳۱ص«ايقيرفإلامشخيرات:زيزعلادبع‹يبلاعثلا-۲
.١١۹٠ةيرصللاةضهنلاةبتكم.«ةرهاقلاء٢٠۲۷۱صء٣جمالسإلاىحض:دمحأ؛نيمأ-۳

٦1

 



دالبيفةدايسلابظافتحالاىلعيقيرفإلالامشلايفيكلاللابهذاصرح٤

.يضابإلابهذماويمطافلابهذملاميجحتدعبالإكلذهلمتيلو.برغلا

يفق«برغملايفةّيمطافلاةوعدلاىلعءاضقلانميكلاملابهذملانكتو

ءةيقيرفإدالبعيمجبيةعيشلاتلتق"م١٠۱٠۱/ه7٠٤ماعنممرحلارهش

سانلاوناورزيقلايفىشموبکرسیدابنبعملانأكلذببسناكو

ةضفارءالؤهليقف‹مهنعلأسفةعامجبيزاتجاف.هلنوعديوهيلعنوملسي

سمعوركبيبأنعهللايضر:لاقفةو رمعوركبابأنوبّسي

عمتحتناكموهوءناوريقلانميضاقلابردىلإاهروفنمةماعلاتفرصناف

بهتنلايفًاعمطمهعابتأوركسعلاةوهشكلذناكومهنماولتقفءةعيشلاهب

."©”ةعيشلايفةماعلايديأتطسبناو

ىلإ‹برغملايفةعيشلاىلعءاضقلادعب‹يكلاملابهذملافرصنا

.يكلاملابهذملاةريظحىلإةّيضابإلاةداعإ

1ملو‹ةّيضابإلاةكرحلاقّرمتىلإيضابإلابهذملايفتاقاقشنالاتّدأ_٥

قةشنالاكلذرسنعةددحموةحضاوةباجإ"نيّيضابإلانيحخرؤملاىدل

ريكفتلاةأشنةدحونمةّيضابإلاعمتجمبيفثدحيذلايقئارطلاويهذملا

نوخرؤملافنأىتحقاقشنالاكلذرّوطتدقهنأةّصاخدقتعملاو

ةّمُأنموأيضابإلابهذمللًايمتنمقرفلاهذهضعباوربتعينأنوّيضابإلا
."©مالسإلا

م١٤٠٠/ه40٤ماعذنمبرغملادالبىلإرصمضرأنمةّيبرعلالئابقلاحوزن١

بونحجىلإةّيضابإلاتاعامجلابعفدامرئازحلالئابقلاهذهتنطوتساو

.١١٠صء۸ج‹خيراتلايفلماكلا:ريثألانبا

.۸٠ص«ةّيضابإلا:رياص«ةميعط©
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ددعغلبوءقرشلانمةعفدنملاةّيبرعلالئابقلاىلإاهنكامأكرتوىرئازجلا

ةئامعستوحبنايبصوءاسنوخويشنممهريغولئابقلاهذهنمةلتاقملا

.©”فلأ

قرفلانيبومهنيبةيلخادبورحوتاعزانمنمةّيضابإلاهاناعامنإ۷

بهذملاتالوعفدعبقالغنانمةّيضابإلاهبمستاامو‹ىرخألاةّيمالسإلا
يفيضابإلابهذملالعجاذهلكءبّصعتلاةجردىلإسامحلاو‹يكلاملا

روطتلاوجضنللرارقتسالاالوةحارللتقولادجيالىلوألاةّيمالسإلاروصعلا

ءحوتفلانعةّيضابإلالغشناكلذلو‹داهطضاللةضرعناكثيحلماكلا

.°سفنلانععفادملاوملظتلافقومفوقولالإ

.٢٠۲ص«ثيدحلاوميدقلايفرئازحلاخيرات:دمحمنبكرابم‹يليملا«رظنأ)۱

.۷٠ص«دیرابةّيضابإلا:حلاص«ةيجاب«رظنأ©
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ىنانلالصقلا

اهلئاسووةّيضابإلادنعةيبرتلافادهأ

:فادهألا*

:ةمامإلا١

.يضابإلابهذملايفمامإلاةناكمأ

.يضابأإلامامإلادوجوبابسأ۔ب

.ةوعدلارشنىلعفرشييذلاوهمامإلاج

.مامالاباقلأد

:ةديقعلاد۲

.ةيعرشلاةمامإلايهةّيضابإلاةمامإلاا

.تافصلاب

.نآرقلاقلخج

.ةيؤرلايفند

:ةاعدلادادعإ-۳

.هبنوموقييذلارودلاةاعارم

.بلقلالاوحأبمامتهالاب

.ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاج

.مهتايحيفسانلاةكراشمد

 .بسنلانمىوقأنيدلايثةوخألاه
٥10



 

 

:ضرألابثّبشتلا٤

.يعارزلالمعلاأ

.ضرألابحىلعءانبألاةيبرت-ب

.ضرألاةرجهمدعج

.تاجاتنتسإ*

:لئاسولا*

:ةراجتلا١

.ةيقيرفإبرغيفمالسإلارشنا

.يضابإةيعادلوأب

.ةيقيرفإيفمالسإلارشنةشقانم-ج

:ةيقتلا۲

.ةيضابإلاوةعيشلادنعةّيقتلاأ

.ةيقتلاقيبطتب

.ةيقتلاةشقانمج

.جحلا۳

:ةرظانملا٤

.ةلزتعملاةرظانما

.نيملسملاريغةرظانمب

.ةعامحلاوةنسلالهأةرظانمج
.ةّيضابإلاةرظانمد
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:ةعمحلابطخ٥

.بهذملارشنيفميكحتلاةبطخةّيمهأ

.بتكلافيلأت٦

:لئاسرلا۷

.ةعيرشلارمأحيضوتيثلئاسر]١
.ةينيدلارومألايفلئاسرب

.نيفلاخملاىلعدرلايفلئاسرج

.داشراللاوظعولايفلئاسرد

.تاجاتنتسا+

۹۷



اهلئاسووةيضابإلادنعةيبرتلافادهأ

ملاعملاةحضاويقيرفإلالامشلايفيضابإلايوبزتلاماظنلاحمالمتدب

لابقتساىلعصرحتةيركفةمصاعترهاتنمتلعجيلا‹ةّيمتسرلاةلودلايف

فادهألاىلإةيعادلااهتوعدلمحوءاهفادهأيبتىلإمهوعدتومهءارآشقانتو‹ءاملعلا

:ةيلاتلا

ةمامإلا١
نيملسملانمةقرفديبأتبحسيفيسيئرلاببسلاةمامإلالوحفالخلاناك

‹ةّيضابإلاءالؤهنمو«ةمكحلامهسفنأىلعاوقلطأو‹قمبلاطيبأنبيلعةفيلخلل
نمراتخينأبجيمامإلا«ةّيمالسإلانييقيقحلانيلثمملامهسفنأنوري"نيذلا

ظفتحتةّمألا«سنجلاوأةليبقلاوألهألاتارابتعانعاديعبارحارايتخاةّمألال

."©”ةعامحلانيبوهنيبدقعلاطورشباذإمامإلالزعى

٠:يضابإلابهذملايفمامإلاةناكمأ

‹ازَيممارودةمامإلايطعيو«ةلودلاونيدلانيبيضابإلايسايسلاركفلالصفيال

لاوحألاوفورظلافلتخميفمامإدوجويضتقتيلا«نيدلاكلاسمةيرظنكلذىلعليلدلأو

.ةيعامتجاوةّيسايسوةّيحورةمامإيهةّيضابإلاةمامإلانأكلذيعيو

مامإلانييعتىلإمهباهذو"ةديقعلابلصنمةعيشلادنعةمامإلاتناكاذإو

باتكللههقفو«هيهنوهرمأيفمالالاىلإهدانتساومامإلاةمصعىلإو«رايتخابالصنلاب
لدعلابمايقلاويهتلاورمألاهللاضرفل"ضرفةّيضابإلادنعةمامإلانف"©ةنسلاو

»١٠ص«لوألااهرصعيفةّيسابعلاةلودلاعماهتقالعونامُعيفةّيضابإلا:ديشردمحم:يليقعلا
.ت.د«ةفاقثلاويموقلاثازنلاةرازو‹نامعةنطلس

ةسسؤم؛توريب۳۱5ص«ءيمالسإلايسايسلاركفلالوصأنم:يحتفدمحم؛نامثع)1
.ت.دقفلاسرلا
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عم‹دودحلاهذهىلعةمامإلاتعمتجاف«هباتكيفهنيبامىلع«دودحلاةماقإو

بحجاونيملسملاىلعةمامإلادقعنأتبثف«مهتالووةّمئألابالإماقتال«اهبوجو

."٩مزال

ءةّمأألانمًاطخلازاوجوهةعيشلادنعمامإلابيصتتىلإاعديذلاناكاذإو

‹لسلستلاكلذمزليفهلثموهو«رخآداهىلإانجتحالمامإلانماضيأًاطخلازاجاذإف

ًالإو‹اهظفحىلعنمؤيىتحاموصعمنوكينأمزيف«ةعيرشلاظفاحوهمامإلا
.٩”فارحنإلاوًاطخلانعمامإلاهيزنتيعياذهو«رخآظفاحىلإجاتحا

مامإبالإنامياليهنلاورمألانأوهيضابإلامامإلابيصنتىلإاعديذلانف

دريو«هتكوشنوقتييذلامهددعفصنىلعنوملسملاناكاذإبجاوهبصتف‹لداع

مامإلابصنىلإةجاحلاإفةّيويندلاوةّيتيدلامهحلاصمترفوتاذإسانلاٌنأبنيلئاقلاىلع

تمظتنادقناطلسلاماكحأنمنيجراخلاةيدابلالهأنأكلذىلعليلدلاو«ةدراوريغ

ىلإداقنيسانلانماريثكأل«رثكأمامإلابصنمدعررضنف؛مامإالبمهلاوحأ

.٩ًاعرشهبرومأمهلاتقف«هرفکىلعكرتيملرفكاذإو«مظعأنمىلإفيكف

مامإلادوجوبابسأب
ناكاملكفءاهعمالإماقتاليلاةمامإلابةطونم"يضابإلاموهفملايفةعيرشلاماكحأنإ

."۵هيففلتختمثءيشىلععمتحتالةّمألاو«هلثمضرفوهف«هبالإمتيالضرفلانم

مامإدوجوبالإيضايإلابهذملايفةعيرشلاقيبطتنكعيالو

:ةيلاتلابابسألل

ءفالخلالهأىلعدرلايفلاقلاصيخلتولاؤسلاليصحتيفزجوملا:يفاكلادبعراّمعوبأءيضابإلا

.۱۹۷۸قورشلاعباطم«توريب‹يلاطلارامعقيقحت«۲۲۳صج

.٢۲۲ص«۳ج«مالسإلاىحض:دمحأ‹نيمأ«رظنأ-©

.ھ۱۳۲۸ةيرجحةعبطزب٠۲۲صبلاصجاحلانيدمحمجاحلاطخبديحوتلاةديقعحرش:ضفسوينيدمحمشيفطإ©

.٢٤۲۳ص٢٤ج«زجوملا:يناكلادبعيضابإلا-©
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نيديفلوخدلاىلإمهوعدينأدعبمئاقمامإ"دوجوبالإلحياليغبلالهألاتقنإ_

."©”لطابلانمهيلعمهاًمعجورخلاو-ةّيضابإلا-نيملسلا

لاصختسهيفترفوتاذإالإيضابإريغمكاحلإهتيضقعفرينأيضابإللقيال_

:يه
.ةلداعةيهّقحىلعهعمنوكينأ"١

.ةنّيبلاةلادعبوأهيلعيذلابالاعقحاهيلعيذلانوكينأ٢

.نيملسملانيبفالتخاهيفسيلاممكاحلاكلذنوكينأ۳

 نيملسملابهذملًاققاوممكحلاكلذيفمكاحلابهذمنوكينأ٤

.-ةيضابإلا

يثالإدحأنيبمكحينأةنتفلانامزيف-ةّيضابإلا-نيملسملانمدحألزوجيال٥

.نامصخلاهمكحينأيهوةدحاوةلصح

يفالإرئاجناطلسنمنذإبامكحىڵلوتينأيضابإلزوجيالو١

:نیتلصحخ

افسيلنأملعاذإكلذهلزئاجهنإف«ةأرماجوزينأهرمأينأامهادحأ

.جوزنمةَدَعالوجوزالويلو

إف«نيملسملانمهللهأالوهيبأنمهليصوالميتيلهلکوينأامهتينا

."9زئاجكلذ

عبتتالةمظنأعمنواعتلاةيضابإلانمدحألقيالهنألاصخلاهذهنمودييو

.يضابإلاهقفلاباهيفمكحيالوأ‹يضابإلابهذللا

يموقلاثارتلاةرازو«؛نامُعةنطلسصءلاصخلارصتخم:ميهاربإقاحسإوبأسيقنبا
.م٤۱۹۸/ه٤١٤۱ةفاقثلاو

.١۱۹ص«قباسلاردصملا:سيقنيا©



ةوعدلارشتنىلعفرشبيذلاوهمامإالا۔ج

.نيّيثولانيبةّصاخبو‹بهذملارشنلةاعدلايضابإلابهذملايفمامإلاهّخوي

بصحاونوُيباتكلاو«كلذريغمهنملبقيال«مالسإلايفاولخديىتحبحاو'

."©نورغاصمهوةيزحلااوطعيوأ«مالسإلاياولخديىتحمهلاتق

يفمهاردةعبرأبيضابإلاهقفلااهددحيّيلاو‹ةيزحلاعمجييذلاوهمامإلاو

الإمهردقاريقفناكنإو‹نامهردفاطسوناكنإو"يغناكنإيّمذلاىلعرهشلا

:لاصخسمحيي

نوكينأثلاثلا«ةأرمانوكينأيناثلا«ادبعنوكينأامهدحأ"

لأاًمأولاق«ابهارنوكينأسماخلا«اريبكاخيشنوكينأبارلا«انونجبوأًایبص

نممهيلعةيزجالو«ةاكزلانمنيملسملاىلعامفعضمحلاومأيفمهيلعف«برعلانمباتكلا

ىلعناكنإو«سمخلامهيلعناك«رشعلالاملاكلذيفنيملسملاىلعناكنإ‹كلذريغ

."©”كلذوحنورشعلامهيلعناكرشعلافصننيملسللا

هذهلطعتتو‹اهذيفتلمامإدوجوىلإةجاحبيضابإلابهذملايفماكحألاو

.مامإبيصتتمدعلاحيفماكحألا

٠مامإلاباقلد

ظفللافةفلتخمتارابعةسائرلاوةرامإلاوةفالخلاوةمامإلانأةّيضابإلاىري

ةفالخيهو‹«صخشلايندلاونيدلارومأيفةماعةسائر"يهو«ماعلانومضملايفةقفتم

."©ةّللاةزوحظفحونيدلاةماقإفي-لوسرلا

.۱۹۱ص«لاصخلارصتخم:سيقنبا

.۱۹۲ص«قباسلاردصملا:سيقنبا©

.١٤٤ص«دیحوتلاةديقعحرش:شيفطا)0

۷۱



الكلذاوبكرتمهلعل"و«نينمؤملاريمأمسامهمامإىلعقلطينأةّيضابإلاضفريو
."°”ةاغطلاةروخباوةاتعلاكولملانمةملظلاوةقسفللنينمؤملاريمأبنولوقيسانلااوعمس

مامإلاىلعنينمؤملاريمأبقلقالطامدعرّربيشيفطافسوينبدمحمنكل

‹برغملاوأقرشملايفءاوسمهتأشنذنمذوفنمحلنكيم"ةّيضابإلا‹يضابإلا

."°”بقللااذهمهتمئألاوذختيملمهنإف

ةيانك"وهو‹ناطلسلابقليضابإلامامإلاىلعًانايحأقلطيدقو

ىلاعتلاق«ماكحألاورومألاذافنإىلعةردقلاهيبشتلاهجوومامإلانع

"©€©ايناسوا
مامإلاتأل"مامإلايهمهمامإىلعةّيضابإلااهقلطييلاو«ةببحلاةيمستلانكل

ناطلسلااّمأالبيطعيو«قحبذخأيفكللامأ«قحبذحأيوقبيطعيلدعمكاح

."©يحالبيطعيوالبذخأييذلاطلستماوهو

ءادتقاك‹ءادتقإلاىنعمىلعلديهنأل‹مامإلابقلةّيضابإلالّضفيو

ىلاعتهلوقلميركلانآرقلاتايآنمكلذيفدرواًمعًالضف«ةالصلاماكحأبمومأملا

€©اسالىنإطلعتهلوقو€إيلات»
اوجرخو«اهباودانيلاءارآلاقفوةلودةماقإوهساسألاةّيضابإلافدهنإ

يهاهيلإنوعسييلاةلودلانأنوريمهنإفكلذعمو‹ةدشارلاةفالخلانعاهب

قّقحتتملنإوءةفيرشلاةّيوبنلاةتسلاوميركلانآرقلااهروتسد«ةلداعةّيمالسإةلود"

۳٥.٠صءاثعشلايباعابتأنعءاثعولاةلازإ:سماشنيا-)0

.م۱۹۷۲حفلارادتوريء٤١ج؛ليلعلاءافشولينابانكحرش:فسوينيدمحم؛شيفطإ)0
.١١٠ةيآلا‹ءاسنلاةروس-©
.١١۱ص«اهحرشوديحوتلاةمدقم:يخامشلا-©

.٢٤٤ص«دیحوتلاةمدقمحرش:شيفطا

.٢۷ةيآلا‹ناقرفلاةروس©

.١۱۲ةيآلا«ةرقبلاةروس- ۷)

۷۲



فورعملابرمألانم‹بيلاسألاولئاسولافلتخمع.عاضوألاحيحصتبخي‹ذعنيحةمامإلا

لمعلاونيللاةسايسجاهتناو«داسفلاوروحاٌدضةروثلانالعإو‹ركنملانعيهنلاو
."٩نسحأيهلابركتملارييغتوحالصالاىلعءافخلايف

ةيضابأإللازاجأدقف‹ةوعدلارشنو‹ةعيرشلاقيبطتلساسأةمامإلانأامو

نمكلذىلعدلوتيالدحاورصموأرطقيفنيمامإةماقإزوجيالو«رطقلكبمامإةماقإ"
رئاسيفمويلالمعلاهيلعًرقتسااموهو«ذوفنلاعزانتوةملكلافالتخاولمشلاتاتش

."©”ةّيمالسإلاراطقألا

قرشلملايفةّيضابإلاةمامإلاتدقعدقف‹خيراتلاعقاوكلذديؤيو

.برغملايفةّيضايإةمامإتناكنيحيف°?ّقحلابلاطل

“أةّصاخبو«برغلملايفربربلاىدلًاريبكىدصةّيضابإلافدهيقلدقل

مشيلب«كلذىلإريشيالميركلانآرقلانأو.يشرقيبرعبةمامإلانوديقيالةّيضابإلا

:ىلاعتهلوقبمهيأراومعدو‹ىلاعتهللاعرشبمزتلااذإ«رمألايلوةعاطلإ

و12سگس
E arر

.€”رڪنشالايلوالولااوعيطأوهللااوعيطأاونماءنزلاأل

BEKRI : Le Khorijisme berbere, quelques aspects du royaume-
rustumides , p 60, annales de L’institut d’études orientales, Alger , université

d’Alger , tome 15, 1975.

ةعبطملا«(رئازحا)هيادرغ‹يلكبنمحرلادبعقيقحت‹۳ص«ليلعلاءافشلينلا:زيزعلادبع‹ييمثلا-©
۹١٦۱۹.٠ء۳ط«ةيبرعلا

ناورمةعاطعلخ«نميلانميضابإمامإ‹قلابلاطببقلملاىيجيوبأ«يدنكلارمعنبهللادبعوه©

ةفيلخلاهيلإهجوف«هرطخًدتشا«ةمّركملاةكموءاعنصىلعىلوتساوةفالخلابهلعيوبو«دمحمنبا
بلاطلتقعبتهتناةكرعمنيقيرفلانيببشنو٠يدعسلادمحمنبكلمادبعةدايقبًاشيجيومألا

.م٧٤۷/ماعكلذناكو‹قحا

.۱۳۲ص«ةمئألاريس:ايركزوبأ-١«رظنأ)

.۲٠٦۲-٢٢۳صء۲ج‹خئاشملاتاقبط:ييجردلا-۲

٠.(۹۷ص«١ج«ريسلا:يخامشلا-۳

.٩٠ةيآلا‹ءاسنلاةروس

11



Veمصى

سسس.Aرد

وإتملااودينأمكرأتهانإل:ىلاعتهلوقو

اهل

نيمتنكحاذإو
41س

LA E eSa eناڪهللانإمكظمامهللانإلدَعْلاباومكحتنأسانلا
سےسسس

اک
ey4.

يداودجاسميفربنملابايغةرهاظب‹يضابإلاموهفملايفةمامإلاةّيّمهأزربتو

ةعمحاةالصءادأليضابإلابهذملاةرظنيةّيساسأةقالعهلاذهو«نالجراووبازيم

.اهطورشو

:هلوقبيضابإلابهذملايفةمامإلاةّيمهأنعيلاسلاهللادبعرّبعيو

اردقامئرمالكىلعضرفىرولاحلاصعمامتهالاو"

ةيعرلاعملدعلاىوسءيشةيربلاحلصيالهنإو

."©راويلاوبارخلاهنألرادهيلعىنبتالملظلاو

ةّحصطورشنمطرشمهأةيمتسرلاةلودلايفمهتمامإطوقسدعبةّيضابإلادقفو

هنوربتعييذلامامإلااذهبايغيففلداعلامامإلاوهو‹مههقفبسح«ةعمجلاةالص

ةالصَنأل‹اهطورشنمطرشٌمهأةعمحلاةالصتدقف‹مهتعامحبيسايسلاوٰييدلاسيئرلا

.۳٩اسايساضيأتناكامنإوبسحوةّييدةريعشنكتمةعمحلا

:ةدبقعلا٢

نآرقلاوهةعيرشلللوألاردصملانأىلعةعامحجلاوةنسلالهأعمةّيضابإلاقفتي

.يناثلاردصملايهةفيرشلاةيوبنلاةنسلاٌنأو«ميركلا

.۸٥ةيآلا«ءاسنلاةروس
.ه٤ةعيطملاصم١٠5٤صماكحألاونايدألايملعيفماظنلارهوج:هللادبع«يلاسلا)1(

‹نامعةنطلس«٠٠۷٠صايقيرفإبرغبمالسإلارشنيفةّيضابإلارود:دمحم‹رصان«رظنأ)7

.م۱۹۹۲/ه١١٤٠ةّتيدلانووشلاوفاقوألاولدعلاةرازو

٤۷

 



وهسايقلاأو6طورشلایفوتسااذإثلاكلاردصللاوهعامجإلانانوريو

كلذدعبيتأيو‹نييلوصألابتكيفاهيلعصوصتنملاسسألاىلععبارلاردصللا

.©”ماملالاوباحصتسالاوناسحتسالاولالدتسالا

ىلعمهبهذمىلإةوعدلايفةيضابإلادذدذشدقلو

:ةيلاتلارومألا

vc

٠ةيعرشلاةمامإلايهةيضابإلاةمامإلاأ

نورينوملسلملاف‹ةحيحصلاةّيعرشلاةمامإلايهمهتمامإنأةّيضابإلادقتعي

لوبقلايفًاطحخأهَلعنكل«ةّيعرشلاةفالخلايهبلاطيبأنبيلعةفالخنأ

بهونبهللادبعريتخاكلذل‹مامإنودءاقبلامهنكميالنيملسملانأايو.ميكحتلاب

.نيملسمللامامإيبسارلا

لاو«يبسارلابهونبهللادبعلإهحيلعةلاسربمهرظنةهجونودكؤيو

ٍيبُأنبايلعنينمؤملاريمأنمميحرلانمحرلاهللامس":هعهلوقبنيمكحلاطخاهيفني

الس؛نيملسملانمامهعمنمو«يبسارلابهونبهللادبعونصحنبديزىلإبلاط

هللاباكاذبننيمكحلانيمكحلانفدعباًمُأ«وهالإهلإاليذلاهللادمحأينإف«مكيلع

ءيربامهتمانأو‹هلوسروامهتمهللائربف«هللالزنأامريغبامكحوامهروهظءارو

هللامكحيىتحمكودعوانوّدعلتاقنلوألارمألاىلإعجرنو«ىضرلامكيطعناوّملهف
.">نيمکاحلاريخوهواننیب

رمألاىلإعوجرلايضقينيمكحلانمةءاربلابهيَيلعرارقإنأاوربتعاو

ىلعاوَدركلذلو«يبسارلابهونبهللادبعلةعيبلاءاطعإمهرظنيفوهو«لوألا

.۷۲۳صهةّيمالسإلاةراضحلاوهقفلايفةّيضابإلاةسردملارود:زيزعلادبعميهاربإ«يودب«رظنأ-١
.۸٤ص‹ةيضفلادوقعلا:يثراحلا-©



امكحوهللاباتكاذبننيمكحلانأركذتكباتكانيلإلصو"ملوقبهحىلعباتك

تنأو«هلّوأنمافلاخمناكامهرمأنأهللدمحلاوانملعدقف«هللالزنأامريغب

عجرتواضرلايطعتفقحلاىلإعجرتكنأتركذوامهنمامرجمظعأامهايإكميكحتب

نمنوملسملاهيفلخداميفاقداصتنكنإف‹كتبوتبكيلعدرنانسلف«لوألارمألاىلإ

دعبهانعيابدقف‹«يبسارلابهونبهللادبعنيملسملامامإو‹قيهلوسروهللاةعاط

."©”مالسلاوكلذالإانعسيالوكعلختنأانمكقاقحتسالكاّبإانعلخ

نبانعاولقننيحةّيعرشريغةفالخيهةّيمأيبةفالخنأىلعاولدتساو

ثدحألحجراميهنأ«هبحاصىلعامهنملكنط-ةيواعمويلعطرتشااميفنأ"سابع

-هَ يلعلسيلف«همکحوهب-ةيواعمنيديفلخدو-ىلعباحصأنماثدح

باحصأنماثدحثدحألجراميأو«همكحو-أ-ةيواعمنيديفهلوخدلهيلعدلاةماقإ

هيلعدلاةماقإهَ ةيواعملسيلف«همكحو-_ىلعنيديفلخدو_ةيواعم

یلعاوَرقأدقموقنيديفلخديفيکف«همکحو-_يلعنيديفهلوخدل

لخدلوقينأبحلاةماقإهركويلعهللامكحنمرففمهنماثدحثدحأهنأبمهسفنأ

«هرمأو-هَ-ىلعنيديفلخديفيکو«هنعحلاومكحلاكلذلاز-ةيواعمنيديف

."©نينمؤملاةرمإنمهسفنعلخنأبدازوكلذك

ًدضةّرمتسملاتاروثلاباوماقو«برغملايفةّيمأيبمكحةّيضابإلاضفركلذل

برعلااهيفلتاقتيلاعئاقولاددعنأ"ناوريقلاخيراتيفنانحلامظن"ةباتكيفناطقلا

."9خیراتماهرفتغيالةركنم

.44ص«ةّيضفلادوقعلا:يثراحلا-

.۷٠ص«قباسلاردصملا:يثراحلا©

.١٠ص«ةّييلغألاةلودلاةياهنىلإيبرعلاحتفلانمةيقيرفإلامشخيرات:زيزعلادبع«يلاعثلا)0

۷۹



فالخملااذهاوّقلتلب‹وةيواعمويلعنيبفالخلاثادحأريربلاشعيملو

.ةلطابةّيضابإلاةمامإلاريغةمامإلكاوربتعاوةّيضابإلارداصملانم

:تافصلاب

رشنيفاودّدشو‹ىاعتهللاتافصيففلسلالهأمهبهذميفةّيضايإلافلاح

تافصلايهةبجاولاتافصلاف.ةليحتسمتافصوةبجاوتافصهللنأىلعمهتوعد

نامزهَدحيالادوجوةدوجوميهو«اهنودبهناحبسهللادوجوبلوقلانكحباليلا

طيحتالو‹ناكمهنمولخيالو«هئاقبلةياهنالو‹قلطملاءاقبلاو«قلطملادوجولاهلامنإو
تافصكانهٌنإَف‹ةبجاولاتافصلاهذهبناجىلإو‹نامزألاهينفتالوناولألاهب

ىلكلذكنكيمولهنف«اهدضهيلعمنتماهلتبجوةفصلكف«هيلعةليحتسم

لهجلاكاهدضإف«هيلعتبجودقةردقلاوملعلاتافصتناكاذإف‹الإنكي

.°”هيلععنتمتزجعلاو

.ونحسنيادردقف‹كلذاطخاوحضوأنييكلاملاءاملعلانأعمو

هسفنىّمسهللا«هللادبعابأايًامويهلأسيءاجيذلاىلع"/ه٥تر

ربالاقفىنسحلاتافصلاوءامسألاثودحبرارقإلاهيلعتبثيف«معنهللوقينأدارأ

بربلامظعملهجنأالإ."©”ىنسحلاءامسألاهلولزيملوانلهسفنىسهللانونحس

.تافصلايفةّيضابإلارظنةهجوىتبتتةّيربربلالئابقلاضعبلعج«ةّيبرعلاةغلل

:نارقلاقلخ۔ج

قولخمميركلانآرقلانأمهبهذمرشنيفةيضابإلاحضوأ

هنألو«قلخلاينعملجاو4©ايعارقلىلاعتهلوقل

۱۰۷6صيضابإلابهذملاتاقلحيفيضايرلادهعملاتاقلط:دومحنبملاس«سماشنبا«رظنأ)۱

.م۱۹۸۳/ه7٠٤١‹ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«نامعةنطل

٢٣٤۳.٠ص١ج‹سوفنلاضاير:يكلاملا

.۳ةيآلا«فرخزلاةروس©

VY



٤قولخمثدحمًلكوردحمهننتركفنتمهام»لاقىلاعت

دحوأيأ©ًاميلكتيسومهلاملكولىلاعتهلوقيفهللاملكىنعمٌنأو

دنعنممالكلابىتأهيلإملكتتأل‹ةغللانمليوأتلااذهباوجرخففعمسامالك

سفننمعوشخلابىقأنالفعشختلاقيامك«هدنعنمةمحرلابىتأهللامّحرتو
ناکو«ملكتلاقينأزجيملامالكدجوأدارملاناكولو«هسفننممكحلابىتأمكحتو

¢بلطلابىتأبلطأوءةحابقلاىتألجرلاحبقألاقيامكملكألاقينأبجاولا

.٩ةغللالهأىلعىفختالريثكاذهلهابشأفو

ىلعةّمألاتعمتجإ"هيفءاجناظقيلايبأةلاسرنماصنيدهموبألقنو

ناکناف«ءيشبسيلواائيشنوکينُانممالكلااذهولخيالوهللامالكنآرقلانأ

عزانيونوفلتخملاهيففلتخيءيشمثسيلونوفلتخملاهيففلتخاهنإفءيشبسيل

«ءيشبتءاجهللالسرنوكتنألطبلءيشبسيلهنامصولو؛عزانتمهيف

ناقرفوأليحنإوأةاروتمثنوكينألطبلو«هئايبنأىلعلزنأكيهللا

.)4(ِءيشهللامالکنأتشف

نأالإ.نيعباتلادنعالوةباحصلادنعالنآرقلاقلخىلإةراشإدحجالانكنإو

تضاحاهلكةّيحيسلاوةّيدوهيلاةنايدلاو«ةّيئانويلاةراضحلانأتبثييخيراتلافشكلا"

.°°ةيضقلاهذهلثميف

. ةيآلا«ءايبنألاةروس©

.١١٠ةيآلا«ءاسنلاةروس-

٠ةيملعلابتكلاراد«توريبةهّبشملاوةّيمهجلاىلعدرلاوظفللايفالتخالا«ةبيتقنبا«رظنأ

٢۲صم٥۹۸/

ةعبطملا‹«سنوت«١۷٠-١۷٠ص«يولهبلاىلعدرلا:ىسيعيدهموبأ«ليعامسإنبا-

.ه١۱۳۲ةيملعلا

‹ةشيدحلاناولألاةعبطم‹«سنو‹٢٣۳ص«ةّيضابإلاةديقعلليراضحلادعبلا:تاحرف٠يريبعجلا

.م۱۹۸۷/ه۸
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نأنوديرازفلاديزينباوهيضابإلاطيحلايفةّيضقلاهذهضّرعتنملّوأو
.©?ةّيضابإلاةئيبلايفريبكرثأاهنوكي

هليخدةيضقلانأىريوعوضوملاذهىلإليعامسإنبىسيعيدهموبأريشيو

ىقلأ٩?يناصيدلاركاشابأنأكلذو«ةرصبلاةنيدمنماهقلطنمو‹نامعةّيضابِإىلع

اهئاملعنيبةنتفتراثىتحنامعىلإاهادصلصونأامو«نآرقلامدقةركفسانلانيب

ىلعفوقولاىلعةعرسباوحلطصامهنأالولو«مهنيبعدصتىلإيضقتتناكو
مالكنآرقلاَنأو«قولخمهللاىوسامو«ءيشلكقلاخىلاعتهللانأوهولامجالا

.860٩دمحمىلعهليزنتوهباتكوهيحووهللا

ةيؤرلايف8

.قلخلاهاشمنعلاعتوهناحبساهيزتلاهوركنأوديحوتلامدهت;ةيؤرلانأاودقتعاو

لشمتيراصبألاٌنأبلوقتيلاةعيدقلاتايرظنلاىلعةيؤرلايفنيفةّيضابإلادمتعاو

ةيرظنلانأمولعمو"يئارلاةقدحىلعسكعنيلويئرملابلصتيل«نيعلانمعاعشلاقالطنايف

نيبةهجاوملاضرفتاهنألالقعاهزاوجمدعوةيؤرلايفنيفةّيضابإلافقومزّرعتةّيئانويلا

."٩©ىلاعتوكرابتهللاٌقحيفليحتسماذهوهبةطاحإلاويئرملاويئارلا

ىلخىزلالامكىلاعتهلوقنورسفيمهلعجةيؤرلايفنو

كللابىلوتساىنععب4شراىلعاووسامماناسیفسلاوتاسلا

.٢٥۳ص«ةيضابإلاةديقعلليراضحلادعبلا:تاحرف«يريبعجلا«رظنأ
.نيملسملانيبةنتفلاءاقلإوَسدلالجألمالسإلابرهاظتيدوهيهنأشيفطاقاحسإوبأركذي©

يباقيقحت۱۲۸-۱۲۹ص١جءنامعلهأةريسبنايعألاةفحت:هللادبع«يماسلا«رظنأ)

.(ھه١٠١۳٠ةيرححةعبط‹ةرهاقلا«شيفطاميهاربإقاحسإ

.١۱۸۰ص«يولهبلاىلعدرلا:ىسيعيدهموبأ«ليعامسإنبا«رظنأ
.۲۹۹‹ةيضابإلاةديقعلليراضحلادعبلا:تاحرف«يريبعجلا_

..۳ةيآلا«سنويةروس-
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شرعلايفنوبهذيمهنألإميظعمسجشرعلانأيفنوبهذيو«ءاشيفيكفرصتلاوةّرقلاو

."٩هتمظعلليقءاليتسالابشرعلاصحملمحلليقاذإو"ءاوتسالاعوضوميفمهبهذم

.اهنمدبالةملك

‹ةيضابإلاىلعيقيرفإلالامشلايفمهريغوةّيمأيبةالودرينأىوألاناك

حرشلةّيضابإلاقطانملاىلإءاملعلاوةاعدلااوشعبينأمهوبراحوفيسلااورهشنيذلا

وأ‹ةيقيرفإلخادداهجلاوهللاليبسيفمهفويسرهشىلإمهعفدو‹مالسإلاميهافم
.ةيمالسإلاتاحوتفلاةعباتلسلدنألالاشىلإمهلقن

يفةنسلالهأ"عمنوقفتينيذلا‹ةّيضابإلاعملماعتلايفماكحلااطنإ

‹ةّينيدلامولعللردصمكثيدحلاونآرقلابنوفرزتعيمهف‹ليلقلايففلتختوريثكلا

رولبتو‹«فالخلاريذحجتىلإىَدأ."©عامجإلابنوذخأيويأرلابنولوقيمهنكلو

.رئازحلابونجيفلزعنايذلايضابإلابهذملا

يفنولعفياوناكامك«بازيميداوىلإمهتالحربةنسلاءاملعلامقيملو

يفةّيضابإلاةشقانلترهاتىلعنودفاوتياوناكنيح‹نييرجملاثلاثلاويناثلانينرقلا

.مهتادقتعم

يفةّيمالسإلابهاذملاديحوتلاىلعلمعلا°?ةّينيرملاةلودلاةعاطتسابناكو

بهذأيذلاحاسفالايكلالابهذمللتحسفأ"اهنأبتزاتمااهنأل«يقيرفإلالامشلا

.ه١٠۱۳ةّيناطلسلاةعبطملارابحنز١١ص«داعللرادركذيفتانلاتاميهريسفت:فسويدمحم؛يهولا-

..١۱۳ص«بهاذمالبمالسإ:ىفطصم٠ةعكشلا-

ةنسةّيشكارملاتاصفترملانييرمونبنكس١۹٠۱/١٠)(م٥۸۷/ه٩٥نيرموني-©
.ولامكحضيوقتواهيلعءاليتساللنوصياوقبمهنألإنيدَحوملانعاولقتساو«م١٠۱/ه١
.مهمكح رئازحايفنايزيبمكحلةعضاخلاقطانملمضضنماودكمتم۱۳۹۳/ه۷ةنسيفو

همرتءلابقاسابعةّيسرافللهمجرت«۸٥ص«مالسإلانيطالستاقبط:نيليلناتسا«لوب‹رظنأ)

.(١١۱۹يرصبلاتاروشنمراد‹دادغب«يجكلارهاطيكمةيسرافلانع
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يفةلودلاتناكنأدعبفةّيدحوملاةلودلايفيكلاملابهذاةّمئأنيبتناكىلاةعيطقلا

نمءاملعدوجولةّصاخبو."©مهيديأبذخأتومهدّيؤتتحبصأةمواقملاردصممهرظن

هسوردىلععمتجايذلا(م١٣۱۳١/ه٤٤٠٤۷تريتاناحباک"ةعساوةرهشاولانربربلا

."©ةّيبرعلانمهلظحالوهو«بلاطةئامعبرأىلعديزيام

ةّيربربلاةغللانوديجينيذلاةّيكلاملاءاملعهّجوتنأةلودلاناكمإبناكدقل

قيضيف‹عقوقتلانمتاّلقألاعنمو«راوحلابابحتفوةّيضابإلاءاملعةشقانموةوعدلاىلإ

.مهئارآرشننمقرفلالهأعنعو«طالتخالاوراوحلابفالخلا

ةّصاخبو‹لاحلااذهيفنحترّصقنالنأيغبنيف‹ةردابمااوذحأيملدادجألاناكاذإو

نحن"ناونعب‹"بازيميداو"ةلحجبةّيحاتتفايفناظقيلاوبأخيشلاهقلطأيذلاديحوتلاءادننأ

نموافعضانتوقنملعجدقف‹متنأونحننمةداسلااهيأ«ىفك«ىفك"لوقيثيح"متنأو

.الھجانملعنمو«ارقفانانغنمو«ةلذانّرعنمو«ةلقانترٹک

٤يناجيتاذهيضابإاذه«يفنحاذه«يکلاماذهمكلوقنم۽ىفکیفک

نيباذهحتفدقف«يبرغاذه¢يقرشاذه۽يلئابقاذه۽يبرعاذه۽يرداقاذه

ىلعاهرانجّجأف‹انسوفنىلإاهنمذفن‹ةعساوتارغثريغللةصاملاانفوفص

‹انضعبًدضاهقطنأفانتنسلأإو«انضعبىلعًادقحاهمعفأفانبولقىلإوءانضعب

ىلإو‹اهدسفأفانقالخأىلإو«اهدّدبفانلاومأىلإو«اهلمشتتشفانعومجىلإو
اذهلكدعبفأ...هتمرحكتهفاننيدىلإو‹اهالخساجفاندالبىلإو‹اهناهأفانتّيموق

."٩متنأونحن"يفىقب

‹٢۳ص«ةّيصفحلاةلودلائدابميفةّيسرافلا:بيطخلانبدمحأسابعلاوبأ«ييطنسقلاذفنقملانيا-

.۸١٦۹٠رشنللةّيسنوتلارادلا«سنوت«يكرتلاديجلادبعورفينلايلذاشلادمحمقيقحتوميدقت

.٢۳ص«قباسلاردصملا:ذفنقملانبا-
)۳(٠5.8. نملوألا«٢۲ددع‹بازیميداوهديرج«١ص۽«متنأونحن:ناظقيلاوبخيشلا‹ميهاربإ

.۱۹۲۷ناسین
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:ةاعدلادادعإ۳

‹ةيئاهنلااهتروصيفهئارآوهلاوقأريرحتمتو‹يضابألابهذملاةروصتلمتكإ

ةوعدلليساسألازكرملايهو«ةرصبلايف°ةيركيبأنبملسمةديبعيبأمايأرخاوأيف

برغملانمهيلعاودقونيذلاهتبلطهلم"ةرصبلانمو«يرجملاثلاثلانرقلاةياهنىتحةّيضابإلا

يفاريحًيسايسارودتبعلةّاهةّيضابإلودلزكارم«دعبنم«تحضأيلامهنادلبىلإقرشلاو

«رئازحلبا«سنوت«ایبیل:ایقيرفإلامشيفو«نامعمثتومرضحونميلا.اهيقرشوةريزحللابونج

ةلمح"مساوهةّيضابإلاتاقبطلاوريسلابتكمهيلعهقلطتصاحمسابذيمالتلاءالؤهفرعدقو

."©”ايقيرفإلاشيفةّيضابإلاةلودلاتسّسأتملعلاةلمحدوهجميو"ملعلا

:ةاعدلادادعإزكارم

امنإو‹ةاعدلادادعالةصّصخمسرادموأدهاعممويلاهيمسنامبرغميفنكي
وأفهكوأةراغموأيرسبادرسيفهفادهأوبهذملائدابمنونحخأيبهذاةاعدناك

باهذللربربلانمبابشلاضعب«برغملايفةّيضابإلاةوعدلاةيادبيف‹راتخيناكو
نودوعيمث«رابكلاهخويشوهتمئأيديأىلعبهذمالوصأاوقلتيل'ةرصبلافبهذللازكرملإ

¬ةغلبملعألاحلاةعيبطبمهنأل«عفنأوىدجأكلذفمهيلهأنيبهرشنبنوموقيومهدالبىلإ
.اهوملعتيلاسسألاقفوةاعدلادادعإىلعنولمعيو."”مهديلاقتومهتاداعو

.)۷۸ص‹١جءريسلاباتك:يخامشلا«رظنأ)

ةفيلخورمعقيلعتوقيقحت«١٠ص«نوفلخنباةبوجأ:فسويبوقعيوبأ:يتازملانوفلخنيا-١

.م٤/ه١۳۹٠حتفلاراد‹«توريب«يمانلا

ءةرصبلايفةّيرعلاةفللابيضابإلابهذملالوصأنوقلتياوناكيربربلاويسرافلامهيفوةاعدلانأهيفكشالات0

.لادجوأةشقانمنودةّيضابإلاميلاعتلانولبقتيمهلعجةّيرعلاةغللامولعيفمهفعضنأىلإليحنو

‹۸۲ص«ةرصبلاونامعةّيضابإبمهتقالعوبرغملاورصميفةّيضابإلا:بحردمحم«ميلحلادبع©
.١۱۹۹يرماضلاةبتكم‹نامعةنطلس
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يذلا«ةديبعيبأمامإلايديىلعةوعدلالوصأوملعلاراصمألاةاعدىقلت

ديبةلسلسهيفلعجو«ةاعدلاالإهفرعياليّرسبادرسيفةّيضابإلاةاعدللةسردمماقأ

ةيديدحلاةلسلسلاسراحلاكّرحدحأرماذإف‹بادرسلابايدنعفافقلاعنصيسراح

يلافافقلاعتصبهذيمالتولغتشيو«هتارضاحموهسوردءاقلإنعةديبعوبأفقوتيف

ديدجنمةلسلسلاكّرحيرطخلالاوزىلإسراحلانئمطيامدنعو‹مهبناجىلإاهنوعضي

.٩›هتاهيجوتوهسوردءاقلإىلإةديبعوبأدوعيف

‹ةّصاخةفصبىندألابرغملاوةيقيرفإةيالويفيضابإلابهذملارشتناو

يصاقأىلإيضابإلاركفلالمحمهقتاعىلعةاعدلاذخأو‹ةّماعةفصبطسوألابرغملاو
ب

.ةّيسابعلاةلودلامثةيومألاةلودلاذوفننعاديعبدالبلا

قيبطتلاباوزاتمانيذلا‹اهتاعددادعإيفةّيضابإلاةوعدلاتقلطناو

كلسموهوالأ‹«اهدنعنيدلاكلاسمنماكلسم"اوعبتاوبهذملليلمعلا

نيوكتىلإيمرتيلا‹ةّيرسلاةّيملعلاقلحلاةماقإىلعموقييذلانامتكلا
موهفمغيلبتو‹روهظلاةمامإ‹ةّيمالسإلاةمامإلاناكرأنوميقيسنيذلا‹ةاعدلا

يبةالومُثةيمأيبةالومهدهطضانيذلا-ربربلا-غيزامأللمالسإلا

."©”داهطضاامّيأسابعلا

:ةيلاتلارومألاىلعةاعدالادادعإيفدذشيناكو

٠ةيعادلاهبموقييذلاروادلاةاعارمأ

بهذملارشنهيلعنأفرعيوهف‹هشياعييذلاعقاولايضابإلاةيعادلايعاري

مهعفديالىتح‹بهذلملاةاعدنوعباتيةّيضايإلاءاملعلاناككلذل«هبراحتةئيبطسو

امدنعف.اهتاعدوةوعدلابرارضالاهنعجتني‹«سوردمريغفّرصتىلإةوعدلاسامح

.٢٠۲صء١جخئاشملاتاقبط:ييجردلا-١«رظنأ-

.١٤٠ص«ةّيضفلادوقعلا:يثراحلا۲

.٦4۹ص2ةّيمالسإلاةراضحلاوهقفلايفةّيضابإلاةسردملارود:تاحرف«يريبعحلا©
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‹روهظالوعافديفانسل"اننأببرغملايفةدئاسلاىضوفلاةجيتن«ةاعدلادحأعيشي

يعيالو‹قحلابمايقلاسانلاعييضتلبئاساننامزنكلوءارشيفالو«نامتكالو

نأهوربحخأ"هلوقبةاعدلاربعةرشابمهخيشههّجوي."9”سماخنيدلايفهجوبئاسلا

روهظلاّمُث«ةكعمليهللالوسرلقباسلارمألاوهو‹نامتكلا«ةعبرأنيدلاكلاسم

نيضفارلاناورهتلالهأعافدكعاقدلاٌمُث‹داهجلابرمأهدعبٌمُث«ةنيدملاةلاحك

."©لالبيبأكءارشلامث«سيقنبهللادبعوصاعلانيامكحل

ةاعدلاىلعدذشيناكو«مالكلانمرثكأعامتسالاعقاولاةاعارميضتقتو

:ةيلاتلاتاميلعتلابمازتلالا

ريغبكحضتنأناطيشلابلغتهيف«يخأايكيلعف"تمصلامازتلإ١

."٩برأريغيفيشتوأبجع

نأبنمؤينأو«بصنمنيدلانعهفرصيال‹سانلالكىلإةوعدلالصوينأ۲
وأ«هملعنمءيشهيلعدرنإف‹ناطلسلاهملعيفنوكينمءاملعلا

فرشلالهألهثيدحبئارغوهملعلعجييذلاملاعلاكةيعادلانوكيالنأ۳

.الهأهلةجاحلالهأىريالو‹راسيلاو

.نيفلكتملاضغييهللاو‹ًاطخلابيفيف‹ايتفللهسفنةيعادلابّصنيالنأ٤

.ساغلانيباركذوالبنوةءورمهملعةيعادلاذختيالنأ٥

.°”فنأظعونإو۽بضغلاووهزلاةيعادلاالنأ١

.٢٤٠٦۳صء۲ج‹خئاشملاتاقبط:ييجردلا-0

.٢٠۳ص«قباسلاردصملا:ييجردلا-©

ورمعهيلعقلعوهققح۱۹۷ص«١ج«تاريخلارطانق:ىسومنبليعامسإرهاطويأ؛يلاطيحلا0
.م۳۸٠/5٠۱۹ةبهوةبتكمءةرهاقلا؛يمانلاةفيلخ

.۱۹۷صء١ج«قباسلاردصملا:يلاطيجلارظنأ)٤

۸



:بلقلالاوحأبمامتهإلاب

‹يضايإلاموهفملاقفوةمامإلامايقىلعلمعلاوهيضابإلاةيعادلابجاونإ

.شاعملابلطمحلرّسييامايندلاءاملعنأل«ايندلايفسمغناةيعادحلفينلو

نمهؤازحجو‹املاعالضافايندلاءانبأنمنولاطبلاهيمسيامنعورورغلانعدعتبينأو

.ثداوحلانمايفاصقلخلالوبقبايندلايفعفتنيالأىلاعتهللا

حبرنمهدهاشيامىلعارّسحتمةمايقلامويدريايندلاىلإفرصنااذإهنأملعينأو

:لاقنمقدصدقلو«نيبلانارسخلاوهكلذو‹نيبّرقملازوفو‹نيلماعلا

ةدرفمّقحلاقرطوىتشقرطلا

دارفأقحاقيرطنوكلاسلاو

مهدصاقمیردتالونوفرعيال

داًصقنوشلهمىلعمهن
مهبدارياًمعةلفغيفسانلاو

.)داقرقحالیبسنعمهلجف

:ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاج
بهذملاموهفملافلاخمهاريعقاوراكنإىلإهتوعديفيضابيإلاةيعادلاقلطني

فورعملابرمأيهتوعدةياغيفوهف‹حيحصلاهراسمىلإدوعينأهلديريو‹يضابإلا

.ركنانعىهنيو

عبتيو«ةنورملاونيللاب«ركتملانعيهنلاوفورعملابرمألايف«ةيعادلامزتليو

:ةيلاتلاتاوطخلا

نأهيلعًابجاوناك‹لوقلاهنكمأوركنملالهألوبقةيعادلااجراذإ١

نألةدحاوةَّرمىهنناكاذإىهنينأهيلعنكيمل«سئينإو؛هنعىهني

.۲۳۷ص«تاريخلارطانق:يلاطيحلا«رظنأ)۱



نظلاةبلغوءاجرلاعمو‹الفننوكيكلذدعبسايإلاعميهنلا

:ىلاعتهلوقلركنملانعىهنيو«فورعملاىلإوعديوهوءاضرفنوكي

٠€اموىانتشاو
ىلعو‹ةفىلإجاتحبركنارييفتف«شاقنلايفردصلاةباحر١

اموقمذىلاعتوكرابتهللانأركذتيو‹سأييالوليالنأةيعادلا

:لاعتلاقف«مهيلعاوركنأًاموقحدمو«تبسلالهأىلعراکنالااوكرت

دشاباذعدواڪليهلاموقنوظعتملهةمأتاقذو

2س .74ووناولاق

مهنأءاجرلاعممهرظانيلفالخلالهأبهاذميتأينأهيلعوءهنعيهنللركناعبي۳

.٩”هيلعمهامةيهاركلارهظينأهيلعفعطتسيملننو«هنمنولبقي

:مهتايحيفسانلاةكراشمل

يلابئاصملايفاهمامأنوكيو«نازحألاومومحلااهكراشينملسانلابيجتست

.داشرالاوحصتلالوبقلدادعتساىلعنوكتو«اهبلزنت

ناكف«اهباصميفاهتاساؤمواهنازحأسانلاةكراشمىلعيضابإلاةيعادلاصرحو

نئسبركذينفدلادنعو«هيلإسانلاسنأيىتحرئانحلاعييشتيفكراشيًالثميضابإلاةيعادلا

:يهةلصحخةرشعسمحيفيضابإلاهقفلااهلعجيلارئانحلا

.شعنلاوهوريرسىلعةزانحلالمح"_

.اهفلخيشللا

.٢۳ةيآلا«تلصفةروس

.١١٠ةيآلا«فارعالاةروس-©

هقّقح۱۸۰-۱۸۲ص۱٤ج؛عماجلاباتك:ةكربنبدمحمنبهللادبعدمحموبأ؛يولهبلا«رظنأ

.م٢١۱۳۹/٤۱۹۷ط؛نطولاةعبطم«توريب«ينورابلاىيىسيعهيلعقلعو

۸A٦



.اهنفدییتحاهنعلصفنيالفاهعيشنم۳

.الربقلاديحلت-٤

.اهسأرلبقنملسينأ٥

.اهبسانلاىلوأربقلايفاهعضويلينأ١

.-6-هللالوسرةلمىلعوهللامسدحللايفاهعضواذإلوقينأ۷

.بارتلالبقنبللاباهيلعًدسينأ۸

.بازتبالإنفديالنأ٩

.ربقلامنسينأ-١

.ربقلاشرينأ-١

.لاجرلاقتاوعنععضويىتحدعقيالنأ-۳

.اهنمغرفيىتحاهعييشتدنعايندلارمأيفثيدحلاكرت٤

32اهلهألإاهبةيزعتلا-٥

لاجبيفاريثأتدشأوارثأىوقأعقاولايفهنكل«اطيسبرومألاهذهرهاظودبي

.اهئاملعلسانلاتباجتسال‹اهنازحأسانلاءاملعلاكراشولو‹ةوعدلا

اليلاقرفلابلاغلايفيه‹اهئاملعلاوقأبدشرتستيلاةيمالسإلاقرفلانإ

ريشكلالقتللماكدادعتساىلعنوكتو«نازحألاومومحلااهتكراشمنعاهؤاملعبيغي

.الاقيام

ؤۇضىلعلكاشملاجلاعيلب‹نازحألاىلعيضابإلاةيعادلاةكراشمرصتقتالو

ۇسنممهلاعىلإاوكتشانلزيترويبنأةّيضابإلارداصملاركذتوءيضابإلاهقفلا

.۳٩ص‹لاصخلارصتخم:سيقنبا)
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‹ةداهشالورارقإريغبهتأرماقادصبلحجرىلعمكحيذلايضابإلاةيعادلافّرصت

يبنملجرتامو«اهاعدايذلاعيفشللاهلطبأفةعفشلارمأيفنالجرهدنعمصتخاو

.هتيصولكأفنلزيترو

یواکشىلعبيجيليعدتسادقفتاهبشلاقوفنوكينأبجيةيعادلانأاو

ىلعةلخننفةعفشلااّمأو«زوشنلابجوزلارارقإلةجوزلاقالطبمكحهنأنيف«يلاهألا

هلمكحأملفاهبحاصنماهارتشانكةعفشلابةّماعلاكلتنملحجراهبلطف«ةماعلاىرح

ىلعهتأرمافلختسادقنلزيترويبنمتاميذلالجرلاإفءةّيصولارمأاًمأ«لاقمث

ذفنأفيكٰيملعينميعملسرأ:يلتلاقف«ةّيصولارمأيفيتءاجفءهتّيصو

عبربةّيصولاكلتنمهيلعتقّدصتاهنأغلبو‹يباوهو«يبصلااهعمتلسرأفءةيصولا

.هلاورذتعانأالإنيكاشلانمناكامف«9هلكآملفمحلةاش

:بسلايفةوخألانمىوقأنيدلايفةوخألا ه

‹عقاولاضرأىلعكلذاوقّبطو‹مهنيباميفةديقعلاطباورىلعةّيضابإلادّدش

نمهركذامكلذنمف«لاجلااذهيفرثآملانمديدعلابةّيضابإلارداصملالفحتو

لبقأفلاق‹قارعلانمنسحلاهوخأمدقف«ةقلحيفاسلاجدجسملايفناكٌرحلاايأنأ"

وهو‹هديبهاخأذحخأو‹هيلإمقيملف«هيلإموقيهنأنظ«ةقلحلاىلإءاجىتمهديري

لهانملحجرهيلاعلطاذإ«كلذكوهامنيبفلاق«نامزذنمهارينكيملولاق«سلاج

يحفصلْبقوهقنتعافهاملتةقلحلاىلإجرحخو«امئاقماقحلاويأهيلإرظناًملف«نامع

نألكتّدومريغىلعاذههوخأهللاقف«هيخأدييفطقسفلاق.هببّحرو‹هقنع
."°”بسنلاىلعتنأونيدلاىلعةَّدوملا

نكو‹ةوعدلايفزرابرودءاسنللناكلب‹لاجرلاىلعةوعدلارصتقتملو

نكلب‹اهطاشنوةوعدلاىلعنهرمأرصتقيملو‹ةوعدلارمأيفلوادتللنعمتجي

.۲۷-٢۲۷۸ص«ةمئألاريس:ايركزوبأ«رظنأ-

.٢۲۷صء٢ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا-©
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نثدحتوهسوفنلبحباموي"ةوسنثالثتعمتجادقو.ًنهتوعدةمدخيفءانفلانينمتي

موقىلإيقاسهللانأولىنتأ:نهادحإتلاقىتحينامألاىلإثيدحلانهبىضمأف

ملعلالضفنم«مهملعأام.هلليمحريف«مهنيدرومأنمهيلإنوجاتحياممهملعأفلاهج

دربورطمتاذةليليف«نيملسملانمرفنىلإيوآولنأىنمتأ:ةيناثلاتلاقو«ميلعتلاو

دربلامهنعبهذياممحلجلاعأفضهنأف«دربلاوعوحامهنمنكتو«رطللامهبدق

.نيحلاصلاةمرحوةقدصلالضفلمهبهللايمريفعوحلاو

هنعزجعيامٰيلمحيف‹ةظاظفوةظلغوذلجريحجّوزتولىنمتأ:ةثلاثلاتلاقو

كلذىلعربصأف‹ةرشعلاؤسنمعاونأبييذؤيو«ٍيقاطقوفةمدخٰيفلكيويلثم

ليق«ىذألاىلعربصلاو‹لعبتلانسحلضفبهللااريخكلذبلانأف«هعيطأو

."١نهنمةدحاولكةينمأكبكهللاىضقف

يفنهبهذمىلإةوعدلايف‹تاّيضابإلاينافتىدمراوحلااذهرهظيو

.يقيرفإلالامشلا

:ضرألابثْبشتلا٤

ةلودلاطوقسدعب‹يقيرفإلالامشلايفيضابإلابهذملاراسحناادب

ةقطنميفنورسحتياوحبصأةرشثكاوناكامدعبو‹(م۹٠۹/ه۲۹۷)«ةّيمتسرلا

ةعىلإدوعييضابإلابهذملاراسحناببسنأدقتعنو‹نالجراووبازيميداو

:اهنمرومأ

ةداعإلو‹مهتلودمايقلةّيضابإلااهضاخيلاةريشكلابورحلا

.اهطوقسدعباهمايق

ىلعءاضقلاويكلاملابهذملاىلإةّيضابإلاةداعإماكحلاةلواحمب

.ةّيضابإلاتادايقلا

)
.۳۰۹-۳۱۰صء١جخئاشملاتاقبط:ييجردلا)0
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وبأوهو«ءاينغألاةّيضابإلاخويشدحأنألاحجلااذهيفيخامشلايوريو

مث‹امهيدأتوامهتيبرتنسحأفنيسرفىّبردق‹يشكيلاسيدابنبتخبأسيداب

.همرکأوامهبوهبحرفوهتمامهلبقف‹ةارادميجاهنصلاسيدابنبعملاىلإامهادهأ

ةّيضابإلانمهنإفهلتقأ«هيلععملابلقاودسفأوهيفاونعطفكلذهؤارزوهركف

محللاقف.كيلعفلاخيالعلهءاروفلخامفيكوكاتأاممظعتيأروكنكمأدقو

بعالينأهرمأت:اولاق«هيدانلوبقينادلاويصاقلافرعدقوهلتقىلإةليحلافيك

سيدابوبأخيشلاعاطتساو‹هكلهيفهسرفب-يداعلايرافصلادسألاوهو-طخسلادسأ

.٩>هسفنبانودسألالتق

بازيميداويفةّصاخبو«ضرألابثّبشتلاىلعةّيضابإلاصرحكلذل

قلطنيةّيضرأدوجومدعو‹بهذملاعايضىلإيدؤيضرألاعايض«نالجراوو

.هلالحمضاوبهذملالكاتىلإيدؤياهيلعشيعيوبهذملااهنم

٠يداليملارشعيداحلا‹«يرجحلاسماخلانرقلادعب‹يضابإلابهذملادّذش

ىلعلمعاهيلعميقييلاةعقبلازّيحىلعظفاحيلو«ضرألابثّبشتلاىلع
:ةيلاتلارومألاقيقحت

ˆضرألاةعارزىلعلمعلاأ

اوناكورابآلااورفحف‹مهضرأبمامتهالاىلإمهقطانميفةّيضابإلافرصنا
لئاتفلعتشتوأ«لابحلامهبعطقتتمث«ازتم٠۷قمعىلعروخصلاطسونوطبهي"
اوعفددقل‹لامرلاوراجحألامهيلعلاهنتوأمهداسجأباهنوئفطيفمهنعامغردورابلا
ةنالثنمرثكأةّيئادبلامهلئاسوباورفحوهايلاحيحشلايداولااذةايحلانهنمهتايحنم

."9ازم۸۰اهنمريثكلاقمعزواجتيرثبفالآ

صء٢ج:يخامشلا«رظنأ

َ..ب() ٠££هددعلاء؛يبرعلاةلجب«۳۷۱ص(يحيرئازجثارتبازیميداو:يسنملادمحم‹ليدنق

.١۹۹٠لوألانوناك‹؛تيوكلا



نم"لوقيءاملعلادحأناكو«ةعارزلاىلعاوثحو‹ضرألابءاملعلالمعو

ءايلوألاهمعطأنمةلزنعبةريابحلاهمعطأو«هنجعوهنحطوهسردوهدصحواعرزثرح

.")ةقدصهللادنعبتكيامهالكو‹باوثلايفظحامهيلكلف

دارأيذلاملاعلاك‹ضرألانودهياوناك‹اودهينأاودارأاذإةّيضابإلاناكو

اضرأهوحتمف«"ولجأ"ىلإهباولحتراوتالومحلابهيلإاوعراسف"نلزیترويبنعلاحترالا

لجرلالوقي"يبازيلالشملالوقي«ضرألابيضابإلاطابترانايبتلو."٩?اهرمعفةميظع
بذشأنأنيديرتلهاهللوقي...ال:ةلخنلالوقت؟مويلانأنيديرتله«ةلخلل

:ةلختنلالوقت؟مويلاكفايلأيوُسأنأنيديرتله:اهلوقيءال:ةلخنلالوقت؟مويلاكفعس

."”مويلايفةرمينروزتنأ:ةلخنلالوقت؟اذإنيديرتاذام:الوقي...ال

هليلنماريبكاءزجوهراهنلكيضقي"هنأهضرأبيبازيملاحالفلاقلعتودييو

وأهلغبوأهلَمجياهنمءاملاحزتبةقيمعلارابآلانماهيقسيو...ذكيفهناتسبوهلقحيف

ءاملاحزتيف‹اهتنؤموةبادلانمثقيطيالاعقدماريقفنوكيدقو.امهيلكبوأهرامح

."®ةريبكلاولدلاامهبريهيدعاسب

ضرألابحىلعءانبألاةيبرتب

تاوطخلاكلذيقاوعبتاو«ضرألابحىلعمهءانيأةّيضابإلااشن
:ةيلاتلا

نولمعيراهنلالجاهيفمهثوكمو«ةنيدملاجراخمهنيتاسيىلإلافطألاةبحاصم١
ةيبرتيفةرسألكومألكوبألكهيعييذلارئاسلالثملاناكو«نوبعليو

ناتسبلااهبدارملاوةباغلاتأل"هؤانبأحنجيةباغهلتسيلنم"الافطأ

۳۱۳.٠صء۲ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا-

.7٠4صء7جءقباسلاردصملا:ييجردلا-©
.١۱۳ص«يحيرئازجثارتبازیميداو:يسنملادمحم«ليدنق2

.١٤صء۱ج«رئازحلايفحالصالامالعأ:يلعدمحم«زوبد©
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كلذلف.همسجوهقلخوهلقعىّوقتيفلفطلاةّيصخشيبتيلايه‹لقحلاو

نكلو‹بسحفشاعمللال‹نيتاسبواناتسببازیميفةرسألكتذحتا

.١ًاضيأظفحوءانيألاةيبزتل

هنملفطلاطقسيدقو‹ليخنلاقّلستىلعراغصلامهءانبأنوبّرديءابآلاناك١
ملعتفنأتسيةلخنلاىلإعرسأيفشاذإو«توماىلعفرشيورسكنيف

قوحسلاةلخنلاقلستنسحياليذلالجرلانأنورينويبازيملاناكو.اهقلست

ةلخنلاقلست«هبنولابيألوهنورقتحيف«هلفرشالًافيعضازجاع

يوقارماغمًاعاجشنوكيللجرلكاهومزلأكلذلف.اهنمدبالةيبرت
.٩”مسحلاوقلخلا

:صضرالاةرجهمدع۔ج

هترسأعميضابإلالقتنيالىتحو«ةّيداصتقاةرورضلبارتغالاىلإيضابإلارطضا
باحطصابهلحمسيال‹لسعللرجاهييذلايضابإلانف«هضرأنعًاديعبهلمعناكملإ

:ىلإيديةلئاعلابرعمةرسألاةرجهنلعمهترسأ

تاعّبجتلالحمضتكلذبو«لمعلانكامأيفةماقإلاوًايئاهنضرألاةرجه١

.ديدجنمةيضابإلا

‹لاومألاهذهىلإةجاحبمهقطاتمامنيب«ةّيضابإريغنكامأيفمحلاومأنوقفني-٢

.٩يهريخنممهبعشومهدالبنومرحيو

طسوهترسأكرتىلعلجرلاعّجشتيلاتاءارجإلانمةلسلساوذختاو

:اهنمةّيضابإلاتاعمجتلا

.١۷٠صء١٠ج«رئازجلايفحالصإلامالعأ:يلعدمحم«زوبد«رظنأ)9

.١٩ص١٠ج«قباسلاعجرملا:يلعدمحم«زويد«رظنأ©

.١٤٥ص«رئازجلايلةّيضابإلا:ىبيلع«رمعمرظنأ-

۹۲



اهتيبرتوةّيضابإلاةأرملافيقثتىلعفرشييذلا‹ءاسنللييدلاسلجلاءاشنإ١

عقياليكل«متآملاوسارعألاويوسنلاعمتحجلاةبقارمو«ةحيحصةّينيدةيبرت

اهيفدحجتملو«ةأرماتدّرمتاذإو.يضابإلابهذمللةفلاخموأفارسإاهيف

هيفعقياميفعقتف‹ءاسنلادجسميفيوسنلاييدلاسلحجلااهنمريتةظعوللا

.©”ةبوتلاىلإعرستفةءاربلابلجرلا

ةيلوؤسماهيلعتيقلأو"ةّيعامتجإماهماهجوزبرتغييلاةأرملایلوتت٢

اهّرقيونيدلااههّجوييلاةرسألاتايلاثمىلعةظفاحلاو«نطولايفرارقتسالا

‹اعيمجةرسألانوؤشاهوحرودتةدعاقكاهناكميفتبثتف«نسحلافرعلا

مسريفجوزلااهعمكرتشيو‹دادجألااهدعاسيولافطألااهتياعرتحتًاشدي

."©”رضحيامدنعةريسللا

:

.هتوعدرشنو‹هسفننيصحتعاطتساو‹عقاوعميضابإلاركفلالماعتدقل

يفهرارمتساو‹هدوجوتيبثتليضابإلابهذااهيلإىعسيلافادهألانمجتنتسنو

‹اهنععقادتواهبنمؤتةيركفسسأىلعزكترتالةّيسايسةكرحيأنأيبرعلابرغل
.لشفلااهريصمنوكي

لعجبيومتتموهفمقالطإضرألابثّبشتلاموهفملالخنماوعاطتساو

داجيإبحمستو‹مهقطانمريوطتىلعلمعتو‹مهتاعمتجبىلعبصتتةّيلالامهرداصم

.مهتاعمجتباورداغيملنيذلللمعصرف

دوتةيلَقأمهرابتعابو‹مهريكفتنمعبانةّيضابإلادنعيومنتلاركفلانإ
.اهصئاصخواهدوجوىلعظافحلا

.تدرئازحبا۱۱۰۸ص«رئازحلاخیرات:قیفوت«يندم«رظنأ)0
.٤٤٥-٤٥٤٥ص«رئازحلايفةّيضابإلا:ىييلع«رمعم©

۹۳



فلختلاوةيمتتلااياضقلنيسرادلامظعمنأىلإيمالسإلايومستلاركفلاةمزأدوعتو

ةّيداملةّيملعلامهتاءامتلانًعارّبعممهريكفتءاجف«برغلايفمهميلعتاوقلتيمالسإلاماعلايف

.يعامتجألااهعقاوويراضحلامهَتَمَأثارتنعهريبعتنمرثكأ

ةيومنتلاجذامنلاوراكفألاحرطيفةضاضغمهضعبدجيملقلطنملااذهنمو

ةديعبجذامنلاهذهتناكف.يمالسإلاملاعلايفةيمدتلاتايدحتولكاشمةهحاومةّييرغلا

دصقبعقاولااذهيفريثأتلانمنكمتتملو«هتالوحتوهتاصاهرابيمالسإلاعقاولانع

:.هریوطتوهريیغت

يلاسسألاعضودصقب‹تاباسحلاةداعإو«تاذلاةعجارموهبولطللاو

يمالسإلاعقاولارييغتىلإىعسيويمالسإلالمألاسكعييمالسإركفقالطنابحمست

.لضفألاوحن

:لئاسولا

:ةيلاتلالئاسولاربعمهبهذمرشنىلإنوّيضابإلاةاعدلاىعس

:ةراجتلا١

راشتناىلعةدعاسملالماوعلامهأنمةراجتلابمالسإلاىلإةوعدلاطابتراناك

ةراجتلانإذإ.اهنمبرغلاوبونجلاناكسنيبو«ةيقيرفإيلامشيف«ريربلانيبمالسإلا

يلمعلاناديايهةراجتلاو".يمويلاكولسلاوقالحخألاوةديقعلاهيفنحتمتيلمعناديم

دالبلاكلتلهأنأيفكشنمامو«نيرخآلاعمناحتماللميلاكلتهيفعضوتيذلا

نعهبنوزّيمتيوأنوزاتميامنوظحلياوناك‹نيملسملاراّجتلاعمنولماعتياوناكنيذلا

‹كولسلااذهءاروفقتيلاةبصخلاةيحورلاىوقلانعنولءاستيمهلعجياك‹مهريغ

نمهيلعمهامنيبوهنيبنينراقم‹يمالسإلانيدلاىلعفّرعتلاىلإمهعفديامكلذو

0ةينئووةيئادب

.١٠ص«ايقيرفإبرغبمالسإلارشنيفةّيضابإلارود:دمحم«رصان-

٤۹



تماقدقو‹هتوعدزكارمنمنيمداقلاهراتديىلعيضابإلابهذملارشتنإ

لشتتناكو«برغملاوقرشملانيبماقيذلايراجتلالدابتلااذهيفماهرودبرصم
ةهجنمةرصبلاونامَعنيبةراجتلااهيلعربعتتناكيلاةّيسيئرلاةطحملاوألصولاةقلح

نمقطانميفوربربلانيبيضابإلابهذملارشتناو>ىرخأةهجنمبرغملادالبنيبو
‹نادوسلادالبدودحلّوُأربتعتىلاهليوزةنيدمىلإلصوىتحطسوألاوىندألانييرغلل

شطبنماوبرهنيذلاةّيضابإللًاجلمتناكو«©ةّيِضايإلانماهناكسمظعمناكيلاو
.°”ةّيمتسرلاةلودلاطوقسدعبنيّيمطافلا

ربربلالئابقنيبيضابإلابهذملاراشتناىلإةّيضابإلاراّجتلاقفدتىّدأو

ةشمرهوهتازموهسوفنلئابقلثم٩”ترهاتىتحسلبارطنمةدتمملاةقطنملانكستيلا

ىلععقتيلالارزبيبورمديبدالبو>ةماتكونييئانزلاةوارغمونرفيبوةليغمو«ةراوهو
.°”رئازحلابونجعقتيلاطاوغألاةحاوو«ىصقألابرغملادودح

ىلاةمظنألاةمدخنوضفريمهنأل‹ةراجتلاىلإةّيضابإلافرصناو

6مهنمديدعلاينهمةعانصلاوةراجتلاتحبصأنُىلإكلذ)مهفلاخت

سمادغوهسوفنلبجيفنازفتاحاويفءارحصلافارطأ"ىلعةّيضابإلارارقتسا

يداليملانماثلانرقلاذنمبازيميداومثهتاردسونالجراوورئازحلاتاحاوو

.۳٩ص«برغملاورصميفةّيضابإلا:دمحمبحر«ميلحلادبع)

ء١٤٠۸١٤٠ص‹كلاململاوكلاسللا:هللادبعنيهللاديبعمساقلاوأ«هّبذادرخنبا-١«رظنأ

.ت.د«ىنثملاةبتكم«دادغب

)٢(

,نعذوخأم«برغملاةفص:يبوقعيلابفورعملارفعجنببوقعييبأنبدمحأ‹يبوقعيلا-۲
.ع۰نديل‹يبوقعيللنادلبلاباتك

١۳٠.٠صء١جخئاشملاتاقبط:ييجردلا«رظنأ-©

.©ص«نادلبلاةفص:يبوقعيلارظنأ©

.٥ص‹قياسلاردصملا:يبوقعيلارظنأ-

.١٠۹۸٠لبقتسللاعياطمورادءةرهاقلا١٠٠ص«سلدنألاوبرغمخيراتملاعم:نيسح«سنؤم«رظنأ_©

٥۹



ةراوهيليبقنمتاعومجبقانتعاطابترالاكلذززعو‹ءارحصلاةراجتبيوقلامهطابترالإ

."©”ءارحصلاربعةراجتلابمهنمريثكصّصختو‹يضابإلابهذمللهتانزو

:ةيقيرفابرغيفمالسإلارشن-أ
لوصولبق«ةيقيرفإبرغيفمالسإلارشنبماقنملّوُأمهنأةّيضابإلادقتعي

ىلإةفاضإ«نيّيضابإلاةاعدللناكهنأو«ىرخألابهاذاءاهقفنمةريبكلادادعألا

تهجتاملعلالاجرنمةعومجبةوعدلالهأو«ةوعدلالهألةطّطخمجمارب"راّجتلاطاشن

دقو«مهايندومهنيدرومأبسانلاريصبتو«هنيدميلاعتثبو«هللاةملكءالعإلمهدوهج

‹ةوعدلارادربتعتتناكىلاايقيرفإبرغىلعةوعدلالهأمامتهانمريبكبناجزكرت

نيبةعقاولاةيوارحصلاةقطنملافيداليملانماثلانرقلالهتسمذنمطبرلااوأشنأف

."9ةساملجسونالجراو

لامشلاقطانمنمءارحصلاربعلفاوقلاكلاسمةّيضابإلاقطانملاتناكو
ةوعدلاب"نوموقيةيراجتلامامعأبناجىلإراّجتلاناكو‹نادوسلادالبىلإيقيرفإلا

برغيفةرجهللعبارلاوثلاثلاويناثلانورقلايفمالسإلاراشتناطبترادقو‹مالسإلالإ

."©راًجتلابايقيرفإ

كلذيفءاملعلاناكو«ضرألاراطقأنمريثكيفمالسإلارشنيفاريبكارود‹ءاملع

مهيديأدكنماوبسكيلفرحخلانماهريغوةعارزلاوةعانصلاوةراجتلابنولمعينامزلا

.٩©هسفنتقولايفهئدابمو‹مهنيدميلاعترشنيفمهروداوّدؤيو

.٢٣٤۳ص۳ج«ريبكلابرغملا:يلعدمحم«زويد-

ةيبرعلاةمظنملا«دادغب٤۹ص«يلامةكلمبمالسإيفةينضابإلاءاهقفلارود:سايلإدمحأ«نيسح

.١٠ص«ايقيرفإبرغبمالسإلارشنيفةّيضابإلارود:دمحم«رصان

.-۱ًارقإراد‹توريب‹١٠ص«ةعستلاهقفلاةّمئأ:نمحرلادبع‹يواقرشلا«رظنأ

٦۹



رشنلنادوسلادالبىلإاوهَجوتةّيضابإلاءاملعلاوراّجتلانأةّيضابإلارداصملاركذتو

يفةّيضابإلانمةريبكةعومحبدوجوكشالبضرفياذهو.ةراجتلاويضابإلابهذللا

يضاقحتفنبسورمعهثعبيذلاريبكلاملاعلاوأينارفلاديمحلادبعخيشلادوجوامو"ةيقيرفإ

تحاتحايلاتلابو«مالسألايفنادوسلاكلامضعبلوخدىلعليلدالإ‹نادوسلاىلإةسوفن

."©”ليبسلااذهيفلوألالحارملااهبكلسيواهنيديفاههقفينمىلإ

:يضاياةيعادلوأب
بهذملارشنيفاماهارودبعليضابإةيعادلّوأنأةّيضابإلارداصملاعمحتو

."©ارمأاهمظعأواردقاهلجأونادوسلاكلاممظعأ"يلامووكوكةكلمميفيضابإلا

.يتازلافلخينبيلعوه
«(م۱۱۷۹/ه٥ةنسهناغلإرفاسفلخينبيلعنأرداصملاهذهقفتتو

لكةميظعةكلممهتحتو‹اكرشمكلماكلذناكو«ماركإلاةياغاهكلمهمركأفيلامةنيدمىلإ

سلجاملقكلماناكف.ربتلاوبهذلااهنمجرختسياندعمرشعثاهتحتو«نوكرشماهلهأ

ىلعهتظفاحموهتدابعةرثكوهقلخوهقلخنمبّجعتيهنأكو«هلاماركاهعمهسلحأوالإاسلجب

ناطلسلاىلإةّيعرلاتكتشافمهدالبباصأطحقلانأيخامشلاركذيو.هنيد

خيشلانماوبلطىتحاوئاغيملفاهباوثاغتساوحباذمامهمانصألاوبّرقف«يلامةنيدمبكلذو

.°”هموقهعبتوكلماملسأفرطملامظعحبصأاًملف.لعفف«هّبروعدينأيلع

برغبةيضابإلاطبرتتناكيلاةقالعلاقمعىلعةّيضابإلارداصملاللدتو

طخنمبيرقىلإيسفنبانأتلصودقو"ينالجراولابوقعيوبأهركذيابةيقيرفإ
‹ادبأهيفراهنلاوليللايوتسينأداكو«رهشةريسملإهنيبويبسيلو«ءاوتسالا

."©هنمبيرقىلإتلصوامنإو

.١۹۸٠رئازحلا«۳۸۸ص«ةّيمتسرلاةلودلا:ريكبميهاربإ«زام

.م۱۸۹۱ليربةعبطم«نديل«۳۳ص«نادلبلاباتك:بوقعييبأنبدمحأ‹يبوقعيلا-©

.١٠٠صء٢ج«ريسلا:يخامشلا«رظنأ-

.٢٥۳۷-٢۳۷ص‹۳ج«ناهريلاوليلدلا:ينالجراولا-©

۹۷



:ةيقيرفايفمالسإلارشنةشقانمج
اهنکسیةريبكةيرقيهو"ياغزةيرقىلإلصوهنأنمةطوطبنباهركذياممغر

نمةّيضابإلابهذمنوبهذيناضيبلانمةعامجمهعمنكسيو"ةتارقنو"نوّمسيو«نادوسلاراحت
.©”يروتمهدنعنوُّمسيضيبلانمنوّيكلاملانوّيتسلاوءوغنغصنوّمسيوجراولا

رشنيفنييضابإلاراّجتلاوبهذملاةاعدرودنمةّيضابإلارداصملاهدكؤتامو

نرقلاىلإاهخيراتعجري"طوشكاونيفروبقنمهيلعرثعام.«ةيقيرفإبرغيفمالسإلا

وأةيمتسريهيلايناوألاوتالمعلانمريثكلاروبقلاهذهمضتوةرجهلليناثلا

امبءابرغلااونفدينأطيسولارصعلاييايقيرفإناكسةداعنمنإثيحو‹لصألاةّيسلدنأ

يراثآلاملعذاتسأيرثألاثحابلافشكدقف‹مهتيوهةفرعممدعلعئاضبنممهعم

نيذلاةّيضابإلاراّجتلاءامسأتبتكيلاصوصتلاضعبنع-جرسريبور-راکادةعماج

."٩”رجينلاويلاموتسغدوأيفمهفتحاوقال

يفاهنأريغةلهسودبتدق«ةّماعةفصبةيقيرفإيفمالسإلاراشتناةساردنف

لخادتلةجيتنسرادلاهجاوتيلاباعصلاةرثكلكلذو«ةدقعموةكئاشرمألاعقاو

‹ةليلقةحاتملاةداملاف«ديدشضومغعماهبراضتوميهافملاددعتو‹اهكباشتولئاسللا

ةرّسيتمتسيلو«اهتسارددارملاقطانملانعافيكوامكةيواستمةروصبةرفوتمريغو
ةّيبرعلارداصلملاانّدمتملو. ةدحاوةقطنميفةّيتمزلاتارتفلالكنمةئفاكتمةروصب

(يداليملارشعيداحلانرقلالبقيلام كنلاملاةقطنميفمالسإلانعةّيعقاوتامولععب

.قطانملاكلتيفمالسإلاراشتناخيراتلةحضاوةروصانيطعتل

رافسألابئاجعوراصمألابئارغيفراظنلاةفحت:يتاوللاميهاربإنبدمحمهللادبعويأ«ةطوطبنبا-

.۱۹۱۰توریبراد«رداصراد«توریب«۱۱۸ص«ةطوطبنياةلحربةفورعللا
۳٠ددع‹رئازحلا«ةفاقثلاةّلب«١١٠ص«ةيقيرفإلامشيفةّيضابإلاتاعامجلا:ريكبميهاربإ«زاب©

.م١۱۹۷زومت/ه۱۳۹۱ىلوألایدامج

٠©4۳ص«يداليملارشعسداسلانرقلايلةيقيرفإبرغيلمالسإلاراشتنإ:نيالارع«ىسوم«رظنأ©
.١۹۸٠مولعلاوةفاقثلاوةيبرتللةيبرعلاةمظنملا‹دادغب

.٤۹-۳٩صيلاممالسإيفةّيضابإلاءاهقفلارود:سايلإدمحأ«نيسح«رظنأ©

۹۸



برغيفمالسإلاراشتنانأنمةّيضابإلارداصملااهدكؤتيلاةياورلاّنإو

يبرعلاخرۇللاٌنإف«يلامكلممالسإةصقركذتو«نييضابإلاراجتلالضفبناكةيقيرفإ

ةنسسلدنألايفهلأيذلا"كلامملاوكلاسملا"هباتكيفةصقلاهذهركذدق«يركبلا

قباستقويفمتدقيلامكلممالسإنوكينأحجرياذهو.(م٠٠٤۷٠٠۱

امّبرو‹نسلألااهوادتتةروهشميلامكلممالسإةصقتحبصأىتحريثكبيركبلل

.يركبلارصعلبقبتكلاضعباهتلجس

مالسإةصقتركذيلاةّيضابإلارداصملانيبقيفوتلانيسحسايلادمحألواحيو

ٰيجردلاةياورتناكام"هلوقبيركبلاةياورنمنامزلانمنينرقيلاوحدعبيلامكلم

يلعباهذنمماعةئاملبقيأ.م١٠٠٠ماعهباتكفأيذلايركبلاةياورسفنيه

يفةفورعمةلوادتمتناكيلامكلممالسإةصقنأحضويكلذ‹يلامىلإفلخينبا

رهتشادقفلخينبيلعناکالو‹نينرقنمرثكأبيييجردلارصعلبق‹يضابإلاعمتجملا

هيلإدنسأدقفاهكولمضعبىدلةريبكلاهتناكمبو«ةيقيرفإبرغلإهرافسأبًاضيأوه

."©”يلامكلممالسإةصقةدئاسلاتاياورلاىلعءانبييجردلا

‹؛يرجمحلاثلاثلانرقلاىلإةيقيرفإبرغويقيرفأإلالامشلانيبتاقالعلادوعتو
‹نادوسلانمهشيجمظعمناك(م٠٠۹/ه۲۸۹ت)يلغألادمحأنبميهاربإريمألاف

‹هرصقنمنادوسلابّرقو«هتاقثهسفنىلإعمج"ميهاربإريمألانأيراذعنباركذيو

.(”دوسأفالآةسمحمهنمعمجناكدقو

مهسرحيفنوقثيالءارمألا"دادغبةلودرارغىلعةبلاغألاةلودتناكو

اسرح«جراوخلادضمهبورحءانثأيفزّرعتيذلاو۽برعنيرجاهمنمفلؤلا

."٩©ديبعلانمًاًيصخش

.۷٥ص«يلاممالسإييةّيضابإلاءاهقفلارود:سايلإدمحأ«نيسح
.۱۳۳صء١ج«بوغمانايبلا:يراذعنبا-

‹توريب‹طوقرقناقوذةمجرت«۷١٠ص«بيكزلايفةلواحمبرغملاخيرات:هللادبع«يورعلا©
.۱۹۷۷رشنلاوتاساردللةيبرعلاةسسؤللا

۹۹



هرودو‹يلامكلمعمفلخينييلعةقالعنعةّيضابإلارداصملاهركذتامنإ

:ةيلاتلابابسأللعقاولانعنوكتامدعبأ«همالسإيف

ٍيثو‹يضابألارجاتلليلامكلمبيرقتببسةّيضابإلارداصملاانلركذتل١

يکلاملابهذملانمراحت(م۱۳۷۷/ه۷۷۹ترةطوّطبنباركذيامك«يلام

‹يكلاملابهذملاىلعاهلكيقيرفإلالامشلالودو.يضابإلابهذلاو

‹بونحجباولامشلانيبةيداصتقاوةّيسايستاقالعكانهنوكتنأضزتفيو

هذهترهدزادقو‹نيدعتلابترهتشاناوريقلااهنموندمنأةّصاخبو

.°”نادوسلادالبنمنداعملارفوتببسبةعانصلا

دعبأ١ملسيىتحهليقستسيالهنأيامكلمىلعفلخينبيلعطارزتشانإ١

ةصاخبو‹ةيعرلاىلعو.هرماوأيلييذلاوهكلماٌنأل‹عقاولانعنوكيام

.نمزلانمةرتفلاكلتيفكلملاةبغرلاوبيجتسينأ«ءابرغلا

رارغىلع«مالسإلااورشنةّيضابإلاراّجتلانأجتنتستةّيضابإلارداصلملانإ

تاشعبتناكاذإو«كلذىلعًادحاوًالاثميطعتنأنود«نيملسللاراجل

راّجتلايعبطرمأكلذف«ةّيسلدنأوةّيمتسرةلمعروبقلايفتدجودقبيقتتلا

يهطوشكاونيفتفشتكايلاروبقلاهذهنأضرتفنلو.نورتشيونوعي

الومهكولسومهتافرصتيفةّيقتلابنومزتلياوناكةّيضابإلانأىلإليمناننإف‹ةّيضابإلل
داسدقلو.نامتكلاةلاحمهدامتعاومهتلودطوقسدعبةّصاخ‹مهبهذمنورهظي

ءارحصلايفنيطبارملاةكرحبهتدايستطبتراو"ةيقيرفإبرغيفيكلاملابهذللا

."°”يداليلارشعيداحلانرقلافصتنميفةيبرغلا

لالخنمةيقيرفإبرغىلإللستيضابإلابهذلملانأىلعلدياذهو

.يكلاملابهذا

.۱۳۳ص«سلدنألاوبرغملاخيرات:فوؤرلادبعنيدلاماصع‹يقفلارظنأ-
.١٠٠-١١٠ص٢٠جريسلا:يخامشلا«رظنأ©

.١٩ص«يلامةكلممالسإيلةيضابإلاءاهقفرود:سايلإدمحأ«نيسح”)

\



:ةيقتلا٢
ةهجونم فلاخمعقاوةشياعمل‹مهبهذمرشنيفةّيقتلاىلإةّيضابإلادمع

هنيدو«الوخهللادابع"اوذختاةريابجماكحلانأنوريو.مالسإلاميلاعتل-مهرظن

‹ةيدحلابتحسلاو‹ةاكزلابسكلملاو«ذيبنلابرمخلااولحتساو«الودهلاموالغد

.هللاةيصعميفاهنوقفنيوبضغيفاهنوذحأي

‹اناوخإعاتصلانمو«اناوعأملعلاةنوخنمكلذىلعاوذحختاو

ىلعرولالهأةبطخناوعألاءالؤهف‹اناوعأنيلكأتسملانمكلذىلعاودجوو
‹لأسيفلهااكلذبنطفيالوقطنيالف‹ملاعلافيخأناوعألاءالؤهبو‹ربانملا

ميتيلاكوهف‹نامتكلاوةّيقتلابضرألافارطأيفنمؤملاىشمناوعألاءالؤهبو

.")للايقتيالنمهلذتسيدرفملا

اهناكس"نأنوريدالبيفبهذملارشنيفةّيقتلاىلعمهتاعدةّيضابإلاثح

اذإةييرلالهأ«ةييرلايفاهتمرهظأيهفمهدجاسميفةئيطخلاىلإاوباجأاهراّمعو
اوبذكو‹ةبراحملاباوزرابدقءالؤهف‹ةئيطخلاباوفتخامهدنعامديريالنماوأر

كلذو‹بذكأاموتقطنو‹بذكأاموتعمسلوقياندحاوف‹ةينالعلايفهللاىلع

مباتيمترصف«ايلاباعطقنماملعو«ايفاعامسرالإمالسإلانمكردأمليأ

نكأمل«ركنمنعتيهنوأفورعمبترمأولف«نيريحتملانيبناريحوءتاومألا

یتحهفکبيطعتسملاکتنكالو«ايلاوممهتعاطبنييدينملالو«اريهظنيملاظلل
."9٩ييرمحرهظ

نحالملابتكىلإاوأحلامدنعةّيقَتلاموهفمقيبطتةّيضابإلادع

راسميفاهنماوديفتسيلمهتاعديديأنيباهوعضوو«اهوققحو

.مهتوعد

.۲۸۷ص‹۲ج‹خئاشملاتاقبط:ييجردلا)9

.٢٨۲۸ص«‹۲ج‹قباسلاردصلملا:ييجردلا)۲(

١۱



دیردنبالنحالملاباتكلهقيقحتببسىلعشيفطاميهاربإقاحساوبأقلعيو

ديردنباةغالبلامامإلنحالملاةلاسرىلعةليمجتاقيقحتوةديفمتاقيلعتهذهف"هلوقب

."›قيقحتلاورشنلابةريدجاهتيأر

رمألااذهيفتمّدقامهللاولوقت"ةّيقتلاىلعدعاستيلاباتكلاةلثمأنمو

اذهيفتطسبامهللاولوقتو.دارحلانمةميظعلاةعطقلا«لجرلاف«اهترخأالوالجر

.دييدنعهلموقنم«لضفلانمديلاو«اهتضبقالواديرمألا

نيكفلافرطىقتلميبصلاف‹هتسسمالوايبصنالفلتبرضامهّللاولوقتو

لاققفرملايفدضعلازرغمحيبقلاف«احيبقنالفنمفرعأامهللاو‹لوقتو‹نقذلانم

."°”احيبقلاةربإلايقالتثيحرعاشلا

٠ةيضابالاوةعيشلادنعهةَقتلا

عقاومفالتخابسحباهبوجومدعواهبوجوثيحنمةيقتلانوربتعيةعيشلاناكاذإ

ىلعةبجاويهتسيلو«ةّيهقفلاءاملعلابتكيفاهباوبأيفةروكذم"يهيلا«ررضلافوح

قحلاراهظإيفناكاذإامك.لاوحألاضعبيفاهفالخبجيوأزوجيدقلب«لاحلك

."”هليبسيفداهجومالسإللةمدخونيدللةرصنهبرهاظتلاو

‹ةّينيدلاهتابجاوضعببمازتلالانمنمؤملاىفعي"نأعتلماعتلايفةّيقتلاإف

‹ةدّدعتمتاريسفتىلإًادبملااذهضّرعتدقو‹هاركالاوأديدهتلالظيفشيعيناكاذإ

رطخةضرعنايحألابلغأيفاوناكمهنألكلذو«ةعيشلاىلإبوسنمديكأتلابهنكلو

."©دبااذهىلإؤجللانماورثكأاذغو‹داهطضالاوعمقلا

قاحسإوبأليذبهلّيذوهيلعقلعوهحّحص١٤ص«نحالملا:نسحلانبدمحمركبوبأ«ديردنبا-
.م١٠٤۱۹۸۷ةّيملعلابتكلاراد«توريب«شيفطاميهاربإ

.٢٤ص«قباسلاردصملا:ديردنبا-)0

.ه۲٠١۱۳۸ط‹حاجنلاةبكم«ةرهاقلا«دووادفحدماحميدقت«٤٠ص«ةّيمامإلادئاقع:اضردمحم‹رفظلل)0
دمجنبدماهححصوهحرش‹£°۲ص«لوقعلاراونأقراشم:ديمحنبهللادبعدمحموبأ‹يلاسلا-)۹

.ت.دةّيلاعلاعباطملا؛نامُعةنطلس«يليلخلا
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٠قيبطتب
اهدّدريةياوررهشأو‹مهسفنأىلعظافحللةّيقتلاقيبطتيفةّيضابإلاعرب

يبىلإاباتکبتکامدنعرزخيبأبتاکحونيبألثدحام«لاجلااذهيفةّيضابإلا

يذلاميمتيبأيدينيبباتكلاعقوف‹نييمطافلادضمهتنوعمبلطيسلدنألايفةّيمأ

يذلالّمأَت"هنأبميتيبأنعحونوبألوقيو.هباتكوهءارزووهباحصأعمج

باتكلاطخىلعهنوضرعييطخىلعفوقولااودارأو«ةّيمأيبىلإهتبتكتنك

يدوهيلامهللاقف«يدوهيلجرمهدنعو«يريغمأهتبتكانألهاوفرعيىتح«روكذللا
ةقاطببيدوهيلايناتأذإمهيديأيفانأامنيبحونوبألاقف«هطخمكلجرختسأانأ

؛جاجتحانمكدنعابرذتعاو«كنعوفعينأانالومىلإبتكأيللاقف«ةربحمو

.ينعجرخفاهتادأوةربحلاوةقاطبلاعضوو«وفعلاريثكانالوم

ينركذو«كبفهللايظقيأمث«ريغالةيمستلارطستبتكف«بتكألتلوانتف
‹احصتنال‹ةديكموةعيدخءاجامنإيدوهيلا«ميمتييأنأشيفمدقتملاباتكلا

.ينمدوهعملايطخريغطخاباتكتفنأتساٌمُث«الّوُأبوتكملارطسلاتصصقف

ارورسنالذجباتكلالوانتولخددقيدوهيلاذإليلقدعبناكاّملف

هاتكلاوءارزولاهيلععمتجاف«ميتيبأىلإباتكلاعفدو«دوصقللالانهنأبسحو

اودجوو«طخلاضرعليناثلاباتكلاولوألاباتكلامهيلإعقدو«نيقارولاعيمجو

لوألاباتكلابتاكنأىلعمهتملكتقفتاف«فورحلايقفتمريغطخلايفلتخمنيباتكلا

لّدبهنأريغدحاوامهبتاكلاقهنإف‹مهقذحأادحاوالجرالإيناثلاباتكلابتاكريغ

هلكباتكلااأ«نيرطسوأرطسيففالتخالاعقولتمعزامحصولاولاقفهطحخ

.بتاکهعیطتسيالاماذه‹لاحمف

ةّبقيفهدجوهيلعلخداًّملف«هدویقيفءاجفحونيبأىلإهجوميمتابأنإمث

«ِءارمحةوسنلقهسأرىلعو«رمحبايثهيلعو«رمحأجاعنمهمئاوقريرسىلعءارمح

اًملف«المقرطأف«هيلعتملسهيدينيبترصاًّملفلاق«حامرلامهيديأبلاجرهلوحو
.؟هيمايبانيفمتبتاکمکنأاقحأ«ديعساي:يللاقهسأرعفر



ترذتعاعفرتلبقتيترذعمتناكنِ«يديساي:حونويالاق
حيصفنانامهشناكو«اليبسمالكلاىلإدجواًملف«كدنعاملقلاق.تحجحتحاو

رادلامويمهنيبواننيبامتملعدقو«ةّيمأيببتاكنفيكلاق‹نايبلاريثكناسللا

.نآرقلايفةنوعلملاةرجشلامهو«نيفصمايأولمحلامويو

ويلاق‹سوبعلاوضابقنالادعبطسبناومّسبتورسميتوبأكلذهنمعمامف

؟باتكلااذهتبتكتسلأ:لاقفةّيمأيبىلإهتبتكتنكيذلاباتكلالإعفدفحو

ةفئاطف«ييييفاوفلتخافلاق.ةّيمأيبلإهتبتكاماذهنإوهألإهلإاليذلاللابتلقف

اذلنطفيالوربربلانمهنإمهضعبلاقو«‹ةدئازام"لعجهنألفلحيالهّنِإاولاق

.همهفيالو

‹بذكلاةحودنماهيفيلاضيراعملاهنييظفلبدصقحونابأنأكشالتلق

ةفوصومةركننوكتوأ‹يذلاىنعمب"ام"نوكتاذهىلعو‹نحالملاكلسمكلسو

اذهفحيصفنسحامهالكو«هتبتكءيشاذهنأوأ‹هتبتكيذلااذهانأريدقتلانوكيف

.°هدصقيذلا

ىلعمهنأاودقتعيىتحمهيفلاخمءالولاراهظإلةّيقتلالامعتسايفاوداجأو

مهسفنأىلعاورهظأ"روهظللًامامإمتاحابأةّيضابإلاعيابامدنعف‹مهنوديؤيومهبهذم

هتريستءاسۇسلحجراهجوزناكو«ةملسمةأرمارمأىلععامتجالانوديريمهنأ

يبألماعوسلبارطدنجىلعجورخلانوديريمهواهنأشلعامتجالااورهظأف‹اهيلإ

عمسف«ولونيحةّرملّوُأ«باطخلايبأباحصألعفامك روصنملا-رفعج
اهيلعلعجو‹سرافةئامسممهيلإجرخأف.سلبارطةنيدم‹ةنيدملالماعمهعامتجاب

اولاقف«نينمؤملاريمألةعاطلااوبيجأ:اهلماعمللاق‹ليخلاكلتمهتلصواّملف.لماع

دنحبالماعمهيلإجرخ«اوحبصأاًملف‹مهنمكلذهقفيملف«نينمؤملاريمألةعاطلاانبجأ

:اولاق.نينمؤملاريمألةعاطلااوبيجأ:ملاقمهاتأاًملف‹ةميظعليخبو«هفيسب

.۱۳۲-۱۳۳ص١ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا©

٤۰



ويأناكو رفعجيبأنينمؤملاريمألةعاطلااوبيجأمللاق.نينمؤملاريمألةعاطلاانبجأ

‹كعمرفاكيبأىلعو‹هللاةنعلكيلع:هلاولاقف-قيناودلايبأببقليرفعج
n )ا( . f

فالخمغرف‹تافّرصتلاىلإكلذتزواحجتلب‹مالكلاىلعةّيقتلارصتقتملو

عالطاىلعاونوكيلةتمهنمنوبّرقتياوناكمهنأالإ«نييمطافلاعميدقعلاةّيضابإلا

مهراصنأاوملعيو«مهتاهيجوتوماكحلاطيطفتىلعاوعلطيو؟ماكحلانمبرقىلعو

.مهتوعدرشنينوفّرصتيفيك

ءاملعلانوبرقياوناكةّيقتلانوزيجياوناكنيذلانيّيمطافلانأودييو

ةّيضابإلاءامعزلانوكيلو‹ةّيضابإلاتاكحتلابةفرعمىلعًاضيأاونوكيلةّيضابإلا

.مهتبقارمتحت

.(م14٦۹/ه۲ماعاهحتفدعبةرهاقلاىلإلاقتنالاٌرعملادارأامدتعف

نعجورخبرغللايفامهنمنوكيالئحونيبأورزخيبأنيخيشلاباحصتساىلعمزع'
.رفسلاةبهأياذخأيلكلذيفامهملكف«هيلعمايقوهتعاط

هركفحونوبأاًمأو؟كيلعدوعقلاوكدعبمایقلابفيكلاقفرزخوياامف

دجيوهلمدختيوحونيبألضففرعييدوهيلجرميتيبأدنعناكو‹كلذ
عقناوضرامتلاقو«يدوهيلاهحصنف«ريسملاةيهاركنمهدنعامملعف«هتجاحيف

كارينمنظيوريغتيكلاحإف«كهجوهبلسغاو«اهئامنمبرشاوريعشلاهلاخن

ضيرمهنآملعأف«حونيبأنعلأس«ةكرحلاىلعميتوبأمزعنيحف«ضيرمكنأ

ضيرمهنأنظ«لاحلارّيغتم«هجولاهآراًملف«رضحأفهاعدتساف

."©ماقمايفهلنذأف

. ٤۷-٢۷صةمئألاريس:ايركزوبأ  (

. ۱۳۸ ص«قباسلاردصلملا:ايركزوبأ



:هةِقَنلاةشقانمج

فالتخاىلعيبرعلابرغملايفتاّلقألانأةّيقتلاعوضومنمنيتي

برفغملايفبلاغلابهذمللءادعلااهنيبعمجيناك«اهمداصتواهرفانتواهتاهجوت

.نيفلاخملابهعابتأةيمستىلعاوحلطصايذلاو«يبرعلا

ىتح«نواعتلاوفلاحتلاىلإ-اهرفانتمغر-ةرطضماهنأتايلقألاهذهىرتو

عمتاقالعلايفًالصافميقتاهنأالإاهنواعتمغرو«ةّيرثكألاربيفبوذتال

اهدوجوىلعظافحللةليسواهدمتعتيلا‹ةيقتلابلصافلااذهمدرتو«ضعبلااهضعب

.اهتوعدرشنو

:ىلاعتهلوقيفةّيقتلاىنعممهفيفمهريغوةّيضابإلاًاطخأدقلو

يشىفلانسفكلذلنمويلانودنياينراكولادخك
.4صل4ڭىڭمردا

نولبقيالنيذلامهقايسلارّرَقيامكرافكلاو«ءايلوأرافكلاذاختانمرذحتةيآلاف

يهلانيبوهنيةلصالوءيشيفهابلالكلذلعفينموءاباتكللمكا
ننمنيدلاببهذتيلاةيالولاهذهنمريذحتلادتشيو‹ءيش

نادلبلاضعبيففاخنمهنأب‹؛ىلاعتهلوقيفةيقتلانورّسفملاحرشدقلو

نملاعتهللارذحيو.هتينوهنطاببالهرهاظبمهيقتينأهلف«نيرفاكلارشنمتاقوألاو

.)7هءايلوأیداعوهءادعأیلاونلهتفلاخعفهتمعن

.٢۲ةيآلا«نارمعلآةروس

©۷ط«يبرعلاثازتلاءايحإراد«توريب«٥٥٥ص١٠ج«نآرقلالالظي:ديس«بطق«رظنأ

.م۱۱۹۷۱

«توريب٠«۸٠۳صء١ج«ميظعلانآرقلاريسفت:ليعامسإءادفلاوبأنيدلادامع«ريثكنيا«رظنأ

.ت.د«ملقلاراد



نمذختييذلا«يمالسإلاموهفملايضابإلااهموهفميفةّيقتلافلاختو
ةيقتلاموهفمفلاخيو«هتوعديفةّيساسأةدعاقركنملانعيهنلاوفورعملابرمألا

يفنيحيرصنيحضاواونوكينأاهعابتأمزلتيلاةّيضابإلاةّيدقعلالوصألاًاضيأ

رظنةهجوفخيمليذلاضابإنيهللادبعهبمزتلااماذهو«مالسإللمهمهف
هدقتعتامنأناورمنبكلملادبعيومألاةفيلخلاىلإهتلاسريفنّيبيو‹ةّيضابإلا

.°”باوصلاوقلاوهةّيضابإلا

ىلاعتهللانأىلعنودّحوملاقفتادقف"يهنلاورمألاموهفمعمةّيقتلاموهفميقتليالو

."٩”ةقاطلاردقىلعناوأونيحلكيفهدابعىلعركنانعيهنلاوفورعلابرمألاضرف

يفةّيضابإلاعقودقو‹لالضلاوفارحنالاداسعمتجلايفةيقتلاتداسىتمو

ءالؤهةهجاومىلعمهتردقمدعلةيقتلاىلإةّيضابإلادمعف‹راكتلارمأًدتشاامدنعكلذ

حلاصوياهبتاعف"نيلمکنبيريز"مهمدقمومهسيئرىلإلصوىتح"هسوفنلبجيف

نيبمهتقلحومكيلعراكتنلارورمنميريزايمكنعانغلبيذلااذهامهللاقو©

؟ةايحلابتنأومكرهظأ

؟ربربلامالكيفلئاقلالئلاتعمسامأنيبخيشايانرذع:يريزهللاقف

لمالكلااذهو‹حافسلاتفتبااهلعباهرزيملىتمةأرملا:هتمجرتيربربتيببهبطاخو

."٩”ةّيبرعلابهبيکرتنمرهظيامريغ«غاسموةوالطونزوةيربربلاب

لمأىلعراكتلاةضراعممدعييةّيقتلاىلإنودمعيمهناخيشلامالكنممهفيو

ةيقتلانوقّبطياوذخأ-يعوالبو-ةّيضابإلانأىرناذكهويضابإلابهذملاىلإمهتدوع

.۱١۱-١١۷ص«ةاقتتملارهاوجلا:يداريلا«رظنأ

هيلعقلعوهرشن۳٠٠صءهقفلايفلوصألارصتخمعضولاباتك:ريخلايبأنبىيحيايركزوبأ«يوانحلا-
.م١٦۱۹ةديدحلاةلاحفلاةعبطمءةرهاقلاشيفطاميهاربإقاحسإوبأ

.هع0.ةنماثلاةقبطلايفييجردلاهلعجي«ٰييساربلامساقنبركبحلاصوبأ©

.۷٥۳ص١٠ج«خئاشملاتاقبط:ٰييجردلا-©

\.۷



:جحلا٣

ةرثكبةّيضابإلارهتشاو‹يضابإلابهذملارشنيفةّماملالئاسولانمجحلاناک

نمنيمداقلاةيضابإلاجاجحللةطحم"يفارغحلااهعقوممكحبرصمتناكدقو«مهُجح

مهنكلذ«اهيفارثأاوكرتينأجاّجحلاءالؤدبالناكو«نادوسلادالبوايقيرفإلامش

نملماوعأةدعو«ةدحاوةَّرمٌجحلاديرينملماعضعبوأماعةداعاهيفنوميقياوناك
."©”ةيلاتتمتاّرمةّدعةضيرفلاهذهءادألضفي

ماعلبقجحةيضابإلانمةبراغملاءاملعلادحأنأيضابإلامالسنباركذيو

اهبماقأورصمىلإفرصناّمُث«ةيناثةّرمٌجحمثةنسةكمبرواجو.م٦/ھ۲۷۳)

ماعدعبمالسنباهبىقتلاوهدالبىلإداعو«ةشلاثلاةَرمللرصمنمجحلاداعأمث

.©ةسامجلسيف/ھ۲۷۳

رثأةبراغملاجاّجحلابةمّركملاةكميفراصمألاىتشنمةّيضابإلاءاقللناكو

هلبقوهدعبو‹ّجحلامسومءاشثأةرّوتملاةنيدملاوةمّركملاةكميفةرظانلاوثحبلاوملعلاتاقلح

.°”ملعلانورشنيويواتفلانوقليوةلئسألاىلعنوّدرياوناكثيح

.يضابإلابهذملاىلإاولّوحتولاوقألاهذهبةبراغملانمريثكرّثأتو

بهذملامولعمهنعنوذخأي‹ةّيضابإلاخياشملاىلإنوأجلياوناكمهدالبىلإةدوعلادعبو

.ههقفويضابإلا

اوناكف‹جلاةضيرفءادأيفمهئاملعنعاسامحةيراغلملاةّيضابإلالقيملو

.مهّجحرثككلذلومهلفاوقوراجتلاةبحصيفنوجرخيوةراجتلايفلمعلابنورهاظتي

.۸۸-۸۹ص«برغملاورصميلةّيضابإلا:دمحمبحر«ميلحلادبع©

ملاسوزترافش.ف.رقيقحت۱۳صءةّيضابإرظنةهجونمهخيراتومالسإلا:يضابإلامالسنيارظنأ©
.م٥۱۹۸ارقاراد«تورعب‹؛بوقعينبا

-١١٤٠نص«١ج«ريسلا:يخامشلا١رظنأ©

..۱۳ص«هخيراتومالسإلا:يضابإلامالسنبا۲



رثكأاوناكباهولادبعمامإلادهعيفهسوفنلبجةّيضابإنأةّيضابإلارداصملاركذتو
دالوألانمةئامالثدحاوبكريفمحدلوهنأمهددعةرثكنمغلبدقو«اححسانلا

.°”طقفروكذلا

:ةرظاثملا٤
دجيو«مهئدابمنععافدلاومهئارآرشنلةليسوةرظانملانمةّيضابإلاذحتإ

ةفسلفو‹قّمعتلاوحناجردت"مهريغوةّيضابإلانيبترجيلاةّيمالكلاتارظانمللعمل
يلدحلابولسألاوةفارطلانمولختالونايحألاضعبيفةطيسبةجذاسودبتيلاةديقعلا

."©نايحأةّيظفللاةظلاغملاو

‹مهموصخاومحفأمهنةّيضابإلارداصملاركذتو‹مهيفلاخمةّيضابإلارظانو
:تارظانملاهذهنمو.ليلدلاوةّجحلاةوقبمهيلعاوقوفتنيذلا

٠ةلزتعملاةرظانمأ

نيبةلزنمالموهفمةّصاخبو‹ةديقعلاموهفميثةلزتعملانعةيضابإلافلتخا
طالبيفترجيلاةرظانملالالخنمةديقعللمهموهفمةّحصاوتبثينأاودارأو«نيتلزنملا

يبو٩?حوتيبأيضابإلاملاعلانيب«يريزنينيكلبنبروصتملايجاهنصلاكللا

.٩”ومحانيحنبايلزتعملا

:ومحانيحنبالاقف؟ةعنصلاةقالعام:لاقفلاؤسلابةرظانملاحونويأادب

‹قولخمثدحملك:حونوبألاقف‹لاقتنالاولاوزلاونوكسلاوةكرحلاوثودحلا

.٢۳۲ص٢٤ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا-١«رظنأ-)

.١۹٠۱صءاج‹ريسلا:يخامشلا-٢

.٤٤ص«دیرلايفةّيضابإلا:حلاص«ةّيحاب

.ةيليطسقنميضابإليغنزنبحونويأ-©
يقوتيذلايريزنبنيكلبنبروصنملادهعيفنيعماللارارطنقخياشمنمومحاديحنبا١

.م٦۹۹/ھ٦۳۸ماع

.ص«مالسإلانيطالستاقبط:يلناتسا«لوب‹رظنأ)



٤قولخمثدحملکسیلو«ثدحمقولخلك«هسفنىلعرباكدقو«انیحنیالاق

.قولخمريغوقلاخ:نيبرضىلعاذإثدحلاو:حونوبأهللاقف

هلکثدحلاكلذكوحونويأهللاقف‹قلاخهلكميدقلالبكلذدنعانيحنبالاق

.يلقولخمرفكلا«هباوجيفبرطضموهو«انيحنبالاق.قولخم

نوكينأنزولاورايعلااذهىلعيغبنيفاقولرفكلاناكاذإ:حونوبألاق

لبًابرطضمانيحنيالاقف.هّبروكلعفهلإسايقلااذهىلعكلاهولأموكلابوبرم

حونوباهللاقف«يلابوبرمنوکینأو«يلًاقولخنوكينأبجيسيلويلقولخمرفكلا

‹ءايشألانمقلخاملقلاخهللانأو«هلبوبرمريغهللانوكينأاذهىلعكمزايف

تعطقناوتهبلب«اذهدعبًاباوجحونوبهنمعمسيملف‹اهملإالواهّبربسيلو

؟اذهكللوقييذلانمروصنملالأسف‹هتّجح

اقلاخهلأو«اقلاخهللانأمعزياذهنإ«هللاكحلصأ:حونوبأهباجأف

هنيعبكرشلااذهف‹قلخيهللاو«هقلخبادرفنمدحاولكنوكيف«ىلاعتهللاهقلخامريغ

.°”هيلعلوقلاكلذركنأو

‹ةيوتلمةدقعمةرظانماهنأبةرظانملاهذهىلعةيجابلاصقلعيو

يلزتعملامالكو«شاقنلايفراداممهفىلعهنيعينمىلإجاتحاروصنملانأىتح
يأرىلعروصنملاو؟همشعلتهجوامف«هلاعفألاقلاخدبعلانوكيفرصحنيداكي

يفيرعشألايأربراقيو‹كلذيفهيراجييهولاحونوبأناكو‹ةنسلالهأ

لعباماذهوفيلكتلاطانموهبسكديعلل«هلاعفأودبعللاقلاخهللانوك

نرقلارخاوأيفبسكلاةلأسميفةّيضابإلاةديقعلاوةّينسلاةديقعلانيببراقتلا

.١يرجمحلاعبارلا

.۲۳-٢۲۳۹ص«ةمئألاريس:ايركزوبأ-١«رظنأ) 

.۱٤۱-١٤۸صء١ج‹خئاشملاتاقبط:يييجردلا-٢

.٤٤ص«دیرجلابةّيضابإلا:لاص‹ةيجاب«رظنأ©

٠١۱



ملاعنيبتناكيلاةرظانملاهذهىلعهقيلعتيفةيجابلاصيأرىلإليمنالو

تافصلايفنىلعناقفتيو«مالكلاملعيفسرمتيلزتعمنيبو«ةّيضابإلاءاملعنمريبك
.نآرقلاقلخو

8

الكأىلإدوعي‹ةمهبملاتاباجإلاودودرلايفبارطضالانأدقتعنو

نمبرقتللةتكلذفالحيدبيو«ىقيقحل١هدمتعمءافخإلواحيامهنم

يفامهفلاخيينسمكاحمامأداقتعالاحيضوتلنكتملةرظانملانأانلحضتيو

مدعو«ةيملعلاهتلزنمةلآضراهظإومصخلاماحفإىلإفدهتتناکامردقب‹موهفملا

.مكاحلاطالبنمبّرقتلابهلحامسلا

هترظانمبولسأٌنِإَف‹ةرظانملايفةّيضابإلاءاملعرهشأنمحونوبأناكاذإو

ميتوبأهيلإلسرأدقف.نييجاهنصلادالبيفهجهننعالكفلتخينيبمطافلاطالبيف
:يلاتلالاؤسلاحونوبأحرطف‹اًيلزتعمرظانيلةّرمتاذ

‹نيتكاسانيحهؤاسلجثبلفلاق؟اقلاخةعنصلاهذنأىلعليلدلاام

٤عطاقباوجياهيفاوقفاوامف«ةريثكليواقأاولاقف«باوحلايفاوذحخأمث

َضريملهنألكلذو«مهفيثيحنمليغنزنبااوبيجأميتوبأمللاقف

.مهتبوجأب

نأانالومیأرَِإتلقف«باوحجلاةدارإميتيبأهجويفتيأرفحونوبألاق

ديعسايلاقف«ًاقالطناوًامّسبتههجويفتيأرف‹لعفيلفباوحجلابهتيعرىلعلّضفتي
‹هلوقلباوجهلاؤسحرشييو«اباوجقحتستيكلكلاؤسحرشإلئاسلااذهلاقي

.١عناصىلعليلدةعنصهلوقو

.٢۲۲ص«ةمئألاريس:ايركزوبأ«رظنأ)0(



.:نيملسملاريغةرظانمب

‹يضابإلارظانملاقوفتةّيضابإلارداصملايفتدرويلاتارظانملانمرهظي

‹نومشعلتينيذلاهذيمالتليلقعلاىوتسملاقوفةلئسأحرطيذاتسأهنأكورهظييذلا

يفهتعاريوهقّوفتالجسمتارظانلملاهذهنمجرخيف«باوحلانوعيطتسيالو

.لابااذه

نأالإ«ةرظانملالاحجبيفًيضابإًاقّرفتترهظأدقةّيضابإلارداصملاتناكاذإو

نف‹نيملسلملاريغاورظانامدنعىتحو.ةّيضابإلاميهافملازربتملتارظانملاهذه

.ةعامجلاوةنسلالهأناكامك«يدقعلاموهفملاحيحصتلاحبيفنكتملةرظانلل

يدوهيلارصحنا"امدنعالإةرظانملاهتنتم‹ايدوهيالاعنونحسنبارظانامدنعف

نيبتاملف‹ةغلابلاةجحلاوةحضاولالئالدلابنونحسنبارهظوءةّجحلانععطقناو

هلاالإهلإالنأدهشأكلذدنعلاقهتيادهكليهللادارأو‹ناهريلاقحايدوهيلا

٠

."١لالوسرادمحمنأدهشأو

‹يمالسإلاموهفملاحيضوتىلإفدهتال.دوهيللةّيضابإلاةرظانمنأىرنامنيب

لاقييضابإرظانامدنعكلذو؛ماحفإلاوةرظانملاىلعةردقملاراهظإلب

تنأفنهنعتبجأنافلئاسمثالثنعيدوهيايكلأسأيضابإلاهللاقف"يلح"هل

."يلج"تنأف«نهنعبحتمنإو«"يلح"

٤هتایحلاحي«هسفنلتقیتحاهنابأف«احهقنعبرضلحجرنعهلأسف

؟هتوملاحيفوأ

هلنكميالنوكسلاوءةحارلابلطيىتمىلإةنيفسلايفنئاكلانعو

؟لاحىلع

له‹لجرلاتوينالبق۽يمارلاتامف‹مهسبالجریمرلجرنعو

؟اتيموأاًيحهلتق

.01£-۰ص۱ج«سوفنلاضاير:يكلاملا)0(

١۱

 



هقنعبرضيذلااًمَأ:هلتلقف«باوجيقطنامف‹ريغتو‹يدوهيلاتهبفلاق

الهنإفةنيفسلايفنئاكلااّمأو«ةايحلالاحيفلعفابتوملالاحيفهسفنلتقاإ«اهنابأف

امنإكلذو«رارطضايهو«ةنيفسلاةكرحو«هسفنباهبستكاةكرح«ةكرخلانمولخي
هعبتيىتحهسفنةكرحنعًفكيو«بارطضالاةكرحىلإةعمتبتناكاذإةحارلابلطي

لتقيذلايمارلااًمأو«هسفنةكرحىلإدصقيف‹نيتكرحلاعامتجاىلإةحارلابلطيف‹كلذ

.)ةايحلالاحيفلعفاميتوملالاحيفهلتقامنإف«يمرللا

الكلذنفةباجإلايدوهيلاعاطتساولىتحهنأةرظانملاهذهنمًفشتسن

.يدقعلاموهفملايفرخؤيالومّدَقي

٠ةعامجلاوةّنسلالهأةرظانمج
شقاننمعربأاوناكمهنأمهرداصمنمءةّيضابإلاتارظانمىلععلطلاصلخي

نأمعزتتنكنإهلوقبًالاۇسهيلإهجونمىلعيضابإملاعدريامدنعةّصاخبومحفأورظانو

هيلع«؛لوقيفيكهيرلطينأدارأنّمعينربخأفضرعالورهوجالومسحبسيلهللا
."°”امهنيبمالكلاعطقناف«كلوقلثملوقي:يضابإلا

دعييذلاو‹ًالثمريغصلانباىلإ«ةّيضابإريغىرخأرداصمىلإاندعاذإنكل

نعةّصاخبو‹ةّيضابإلانعةّينسلارداصلملامدقأنم"نييمتسرلاةمئألارابخأ"هباتک

ناميلسعيبرلاابأيضابإلاهيقفلارظانهنأيوريهنإف«ةّيمتسرلاةلودلايفيركفلاطاشنلا

يفةّيضابإلالالدتساطخنايبتو«ةديقعلانوؤشيفةرظانملاتناكو«>يراوملا

.١١٠صء١ج‹خئاشملاتاقبط:ييجردلا١‹رظنأ))

.١٤۱ص«ةمئألاريس:ايركزوبأ-٢

.٢۲۰ص«ةمئألاريس:ايركزوبأ-©

‹ةينكلاومسالااذهبصاخشألانمديدعلاةّيضابإلارداصملاركذت«يراوحلاناميلسعيبرلابأ-©

ةقبطلانمامهالكو«عيبرلاوبأسوطامنبناميلسونوقرزنبناميلسريغصلانباةرتفىلإمهبرقأو
.ه۰٥-ه۰٠٠۳ةعباسلا

.(٢٣٤۳صء۲جخئاشملاتاقبط:ييجردلا«رظنأ)

۱۳



ججحلاضحدويضابإلاملاعلاىلعريغصلانباقّوفتةرظانلاترهظأو«يهقفعوضوم

.ةجحلاوقطنملابةّيضابإلا

يفامفرايخالنأتكردأوةريغصينهوركبلاهتنباجوزاذإلجرلانأنييقارعلاونييزاجحلا

نيبوةمألانيبقرفالو«رايخلاافنأتقتعوهتمأجوزاذإلجرلانأنولوقتمتنأو‹اهسفن

مكحلاراصوتقتعملف‹اهديسلناكامنإو«اهسفنيفمكحاهلنكيملةمألا‹ةريغصلا

اًملف‹اهييألمكحالنأو‹اهسفنيفمكحاملنكيملةريغصلاو‹رايخلاافمتلعجاهيلإ

؟دحاوىنعلاوةمأللمتزجأاماهومتعنمملف‹اهيلإرمألاراصتكردأ

نأبنيبو6ميركلانآرقلانمكلذةّحصأبينسلاماعلادريو

وسسسصومی
ےک۰

ةتنهدوفميرانامڪاننمضيحملنم6نسلوقيىیلاعتهلل|

نملالعجبهلاقكنمونهمنعنآ4لاكتلواونحلىلارشا

٤4)۱(

.4ورشا

نمقالطعقيلهف‹ملاعلالاقف؟نضحيمليئاللاةَدعو‹°”تاسيوملاددعنع
نينسلانمنغلبدقيئاللاتاسيوملايفتلق«اللاق؟حاكندقعنوكينأريغ

تلق.معنلاق‹رغصلانمنضحيمليئاللاوتلق‹معنلاق؟نهلثمنضحيالام

.اباوجدریملوتکسف«حاکندقعریغنمقالطنوکیف

7ن7

يلادارملا4نضحكملىنلاولىلاعتهلوقنمهججحينسلاملاعلاحضويو

ال"ل"نأل.ةفللايفطلغاذهتلق‹راغصلاالرئابكلانهو«ضيحلانهيفقلخيم

.4ةيآلا‹قالطلاةروس

.تاسئايلايأسأيلانسنغلبيئاللادصقيهلعلو«ةّيبرعلامجاعملايفدرتمل«تاسيوملا

٤۱۱

 



اوقناذإةنالفضيحتاللاقيف"ال""ل"عضومناكلَتلَقامدارأولو‹لبقتسمللعضوت

دعبضعتملاهنأهانعمةنالفضحتملليقاذإو«ضيحتننتسيليأ«ضيحلااهنع
.°”لبقتسملايفضيحتساهنأو

زّيمتتو«عيبرلايبأةدناسملاولخدتيضايإملاعنمرثكأنأةرظانملارهظتو

ةلدألاىلإدنتسياًيعرشافقوماهنكل«مصخلاجارحإيفاهتعرسمدعواهتيجهنمب

.ةيعرشلاججحلاو

ةيضابإلاةرظانمد

‹ةناصرلاوءودحلابزاتمتدقتعملايفةّيضابإلايفلاخمعمتارظانملاتناكاذإ

ةلودلاةمصاعترهاتىلإنودفياوناكنيذلامامأو‹«نيطالسلاوكولملامامأ

.ةيمتسرلا

مستتتناكبهذملانعةقشنملاقرفلاوةّيضابإلانيبةرظانملانأالإ

:ىلإيدؤملافنعلاب

امهنيبترجف«رزوتةنيدميفايراكنالجريضابإرظانامدنعثدحامك«كارعلا١

.روٹايرخآلالاقو‹راماي:رخآلللامهدحألاقف‹ةمكالمىلإتضفأةملاكم

لإامهنمدحاولكاكشف«اظيغءىلتممامهنملكو«ةنيدملانماجرخف
مهبحاصباصأالةعامجلكتبضفف.ةلماعملاؤسنمهمصخنميقلامهباحصأ

.٩ادیدشًلاتقاولتتقافرزوتجراخبءاقلمهنمناف.اوجرحخف

رارصالايضفيفامهيفقوم.نملككّسمتيامدنعكلذو«ةلهابملا-۲

نيبو‹نايرينبنونجحلاصخيشلانيبناكدقف"ةلهابملاىلإفقاوملاىلع

ةسرادمومولعلاضعبلحتنايذلاحلفأنببوقعينبناميلسيبأخيشلا

.١٠٠-١١۱ص«نيبمتسرلاةمئألارابخأ:ريغصلانبا«رظنأ_)

.١٤٠ص‹١ج‹خئاشملاتاقبط:ٰييجردلا«رظنأ_)۲(
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هنإف«هيلإاونئمطتالمحللاقو‹نالجراولهأةعامجهنمهوبأرذحف«بتكلا

...نیسحلانبدمحُأناویدسرد

...ةعمحلامويالهتيينأاقفتا«هيأربامهنملككّسمتنأدعبو«ارظانتو

خيشلاةعرقتعقوف."نيرسرسيت"و"ةعرك"نيباعرتقاةعمحلامويناكامف

خيشلالمعف”ةيرك"ىلإناميلسوبأهجوتو«اهوحنهّجوتو"نيرسرسيت"ىلع
‹كلذدعبناميلسوبأثكمف‹«فورعملامويلاوهو«ىلصم"نيرسرسيتب'

.")مهتلمهللادابأهرثأىلعهعبتنمناکو«هللاهحضفف

:ةعمجلابطخ٥
ةلودلامايقناّبإةّيضابإلاةوعدلارشنلئاسومهانمةعمحلاةبطختناك

نوبطخياوناكذإدايعألاوعمجللبطخنيواود"ةّيمتسرلاةلودلاةّمئألناكو«ةّيمتسرلا

."9طقاهباوبطخةبطخنوديعيالومهسفنأب
اهيفنودحتيىلوألاةبطخلا‹نيتبطخنوبطخيءابطخلاونوّيضابإلاةّمئألاناكو

فرعتةدحاوةبطخبنومزتليمهنإف«ةيناثلاةبطخملااّمأ«رومألانمنوديرياًّمع

ةريسزجوتةبطخلاهذهنأالإ°?ةبطخلاهذهعضاونمفرعيالو«ميكحتلاةبطخب

.١۱۹ص«ةّمئألاريس:ايركزوبأ

.٢۲۸صء۲ج«ةّيضايرلاراهزألا:ينورابلا-©

وعدتو‹هيَبلاطيبأنبيلعدشارلاةفيلخلامايأميكحتلاءاوجأىلإاهنومضع.دوعتميكحتلاةبطخل

نبرمعوقيدصلاركبييأىدملايمامإىلإوعدتو‹ميكحتلادعبهَيلعةفالخاوركنأنيذلاةارشلل

نيبينادجولاطبرلاوهةيطخلاهذهنمفدملانأىلإليو«ؤطنامشعويلعلفغتووباطخلا
.ةيخيراتلامهتأشنوةّيضابإلا

هتيقلفةبطخببطخيهتعمسو«روصنمنبدمحأهللاقيلجر"ميكحتلاةبطخببطخنملوأو
اهيلعيلمحيللاقف‹كفالسأبطخنمتسيلمويلاكنمتعمسيلاكتبطخنإهلتلقوهتنياعو

اهبتبطخفمفنسحتساامیفهنوفلاخینوداکیالومهدنعامّدقمناكو.جابجبنبدمحأنبنامثع

."يلاهنسحتساهنأل

.(۲۸۷ص۲ج‹ةّيضايرلاراهزألا:ينورابلا«رظنأ)

١۱۱



هللدمحلا"ميكحتلاةبطخبفرعتيلاةبطخلاهذهخيراتيفةّيضابإلا

لوحلانمًارينو‹هرصنتسنوهيدهتسنوهبنمؤنو‹هرفغتسنوهنيعتسنيذلا

وهفهللادهينم«انلامعأنموانسفنأرورشنمللابذوعنو«هيلإةّوقلاو

ٌنأو«هلكيرشال«هدحوهللاالإهلإالنأدهشنو«هليداهالفللضينمو«يدتهلا
هركولوهلكنيدلاىلعهرهظيلٌقحلانيدوىدابهلسرأ«هلوسروهدبعادمحم

‹انمامإنآرقلاوانتلبقةبعكلاو«اننيدمالسإلاوانبندّمحوانّبرهللا.نوكرشللا

الو«الوحهنعالو«اليدبهبيفتبنال.امارحهمارحبوءالالحهلالحبانيضز

.انههبيرتشن

ال‹عدبلالهألافالخو‹يهينةنسو«هللامالكلاعابتاهللالإمكحال

نوراّبجلاهركولوهللالإمكحال«هللاءادعأعيمحلاقارفواذبنواعلخهللالإمكح

نورفاكلامهكعلوأفهللالزنأاميمكحيملنمنأدهشأو«هللالزنأامريغبنومكاحلا

.نومقسافلاونوملاظلاو

ىلعكرابو«دّمحملآوًادّمحممحراو‹دّمحملآىلعودّمحمىلعلصهللا

دیمكنِإميهاربإلآیلعوميهاربإىلعتکرابوتمحروتیلصامك«دّمحملآودّمحم

.ديجب

نيعباتلاوراصنألاونيرجاهملانمنيتكرابملانيتبصعلاىلعلصمهلا

.ناسحابمحل

ىلعٌلصوَضرأمهلا.مالسإلايفلضفلالهأكليبسيفةارشلامحراومهلا

اموكباتكنمهبالمعاعىدايمامإرمعوركبيبأكيبدعبنيتكرابملانيتفيلخلا

.نمهارثأ

ريخللهقفووهيديىلعحلصأوهحلصأ«دمحمنبفسويريمألاحلصأومهللا

.كتعاطىلعًاراصنأوًانارعأكدنعنمهلحتفاو«هيلعهنعأو



.اریصنكبىفكوالوكبىفك‹اريصناناطلسكندلنمهلبهو«اريسياحتف

الغانبولقيفلعحبالوانبر‹ناعيإلابانوقبسنيذلاانناوخألوانلرفغأمهلا
)۱(١

ميحرفؤوركنإانّبر«اونمآنيذلل

:بهذمارشنيفميكحتلاةبطخةّيمهأ

ىعدياميهبشأةعمجةالصلكيفميكحتلاةبطخلءابطخلاوةّمئألاراركتنإ

عضودقف‹فولفابنافيإيسورلاملاعلااهيلإاعديلايطرشلاطابترالابميلعتلاةيرظن

میدقتةرشابمهبقعأيئابرهكسرجنربماقمث«بلكلامفلادًاًيطاطمابوبنأفولفاب

هاجتهمسحجبمامألاىلإعئاحلابلكلاكّرحتف‹ةدضنملاقوقدّيقلابلكلليهشماعط

‹طقاستيويطاطملابوبنألايفعّمجتيهباعلذأذئدنعو«هتعنمدويقلاّنكلو«ماعطلا
لتدقنانفو«مالايدقاسقاتيبيرلةرباكفمطتةردرنو

سرلانريناکامدنعفولفابنأليلدبماعطللزمرحبصأدقسرخحلانأبلكلا

.بوبنألانمليسيناكبلكلاباعلإف«اماعطهلمّدَقيالو

ناسنإلاكولسىلعلاحلاةعيبطبسيل«ةيرظنلاهذهقيبطتتايلمعصخلتتو

0”يسايسلاهكولسىلعنكلو‹ماعطلاهاجت

هعامسراركتلالخنمهنإفةّيضابإلانعةّيبلسراكفأناسنإيأىدلناكاذإف
نماخيراتعمتسلملاديعتسيو.اهراكفأعممجسنيوهراكفأريغيدقميكحتلاةبطخل

لامشلايفيضاباإلابهذلمارشنتاقوعمىلإميكحتلاةيضقنمءادتياثادحألا

.هنادجويفهميلاعتومنتو‹«بهذملالاضنشيعيف‹يقيرفإلا

.۲۸۹-۲۹۰ص۲4ج‹ةيضايرلاراهزألا:ينورابلا

ليسغ:ميكحلادبع«يفيفعلا«رظنأ ۳۷ص«دئاقعلاميطحتوخملاليسغ

»

مالعإللءارهزلازكرم«ةرهاقلا

.م۱۹۹۳/ه١٤٤١‹يبرعلا
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دجاسملاءايطخىلعضرفينأبميكحتلاةبطخراركتةرهاظنمديفتسنو
كلذبو‹ةّينيدلاعجارملاهنيعت‹نيعمعوضومنعثيدحلابةيناثلاةبطخلايفمازتلالا

مهرومأبمتهتةيعجرمبو‹مهعمحجتيلاةينادجولاةدحولابنوملسملارعشي

.مهلكاشم

:بتكلافيلأت٦

اورهظأو‹تابارطضالابجومتةقطنميفمهرظنةهجوزاربإيفةّيضابإلادهج

.محتااملككلذليبسيفاولذبو‹مهئارآرشنيفًاينافت

مهبهذمحرشتيلابتكلافيلأتىلعاولمعلب«تارظانملاباوفتكيملو

.ةيضابإلاءارآلاىلععالطالانيسرادلاىلعلهسيل

"ةيضابإلابتكيفةلاسر"هباتكيف١٠٤/ه٠٠۸ت)يداربلاركذيو
‹هسوفنلبجتابتكماهنمو‹بتكلابةرماعتناكيلاةّيضابإلاتابتكملا

كلذنعرّبعيو؛بهذملافيئاصتىلععلطيوهورهشأةعبرأىضمأثيح
يفترظنف«رحجفلاعولطىلإحبصلاناذأنيباميفالإاموناهيفقذأم"هلوقب

ةئالثنموحناذإف‹قرشملانمتلصويلابهذملابتكنمكانهاميفكلذءانثأ

."”ءزجفلأنيثالثو

اهمظعمعاضيلا«يضابإلابهذملايفتافلؤملاتارشعدّدعيو

طوقسدعبةيضابإلااهنمىناعيلا‹ةبرطضملافورلظلاببسب

.مهتلود

ةييداعلابتكلاىلإاهنمتاعوسوملاىلإبرقأتناكبتكلاهذهنأركذيو
:تافلۇملاهذهرهشأو

.١۹۹٠ةليضفلاراد‹ةرهاقلا«ضوعباوتلادبعدمحأوبزعدمحممهنيز

۱۱۹



ريبكلاهباتكو«يتازملاايركزنبیسومنارمعيبأخيشلاباتک١

نكلءاءزخجرشعيثاىلعلمتشملاراغلالهأووه«هفّلُأيذلا

افورعمناكيعامجلافيلأتلانأىلعلديدقفيذلاباعتكلااذه

-

9ةيضابأإلادنع

ىلعلمتشي‹اندنعمويلاهيلعدمتعملاوهو"خايشألاناويد-۲

نيرشعوةسمخرخآقيرطنمواءزجنيرشعوةعبرأ

:يهو

.ءازجأةئالثماكحألاباتك_

.ءازجأةئالثتاولصلاباتكو

.ناءزجةاكزلاباتكو

.ناءزجعويبلاباتكيفو

مايصلاباتكو‹ءزجتاراهطلاباتك:ىهف-ىرخألا-ءازجألااّمأو

ضارقلاباتکو«ءزجتاراجإلاباتكو‹ءزحجنهرلاباتکو‹ءزج

٤«ءزجتانامضلاباتکو«ءزجءايلوألاةقفنباتكو‹ءزجئراوطلاو

قالطلاباتكو«ءزجحاكتلاباتكو‹ءزجصاصقلاوتاّيدلاباتكو

وهاذه«زجسافنلاوضيحلاباتكو‹ءزجنيدلاولاقوفقحباتکو«ءزج

عبارلاو اهباحصأىلإبتكلانوزعينيذلا ةازعلايديأيفنآلادوجوللا

ىلعنورشعلاوسبماخلاو‹ليلقوهوضئارفلاوثيراوملاباتكنورشعلاو

الو«هتيأرالو‹كسانملالئاسمهنأتعمسوملعأهللاو«هتبثينمباسح

0)۲(هآرنمتیار

.۸٠-۷٦ص«ةّيضابإلابتكيفةلاسر:يداربلا«رظنأ
.۹٠-۸٠٦ص‹قباسلاردصملا:يداريلا-©

١۱۲



:لئاسرلا۷
ءغيلبتلاوهةغللايفمالعاإلاوءةّيضابإلاةوعدلاغيلبتيفمالعإلارودلئاسرلاتأ

."©?اغيلبتهغلبواغالباوههغلبأو‹ىهتناولصوءاغولبغلبيءيشلاغلب"لاقي

ديدبتلىعسيفداهودوصقميضرغطاشن"هتقيقحيفمالعإلاناكاذإو

اشبعنوكينأنكيالوموهفملكشيفةرابعلاعضومالعإلاو‹ماظنلازاربإوىضوفلا

سائلاهيلععلطيفءيشلاكلذرمأىلعةلالدللنوكيامنإو«ةياغلكنمادرج

رودلاحلااذهيفةّيضابإلالئاسرلاتبعلدقف."٩”هانعمىلعفوقولاوةفرعمل

.مالعإلالئاسو

ةاعدلااهلمحيلئاسريفنوديرياماوبتكينأةليسولاهذهبةّيضابإلاعاطتساو

.اهيلإلوصولاةاعدلاعيطتسيالنكامأىلإلئاسرلاهذهلقتتتوسانلاىلعاهنؤرقيو

بولسأبهبشأوهيضابإلابهذملارشنيفلئاسرلابولسأنألوقلانكميو
وهوهعابتأىلإلئاسرلاةباتكيضابإلامامإلاعيطتسيثيح.ثيدحلارصعلايفتيساكلا

‹ةيرستاسلجيفنيديؤملاوعابتألاىلعلئاسرلاهذهًارقتو‹هيدراطمراظنأنعديعب

:اهنمفادهألاةعونتملئاسرلاهذهتناكو

بهذملاحيضوتيفلئاسرأ

حيضوتلناكاملئاسرلاهذهنمف‹نوّيضابإلاةمئألااهبتكيلالئاسرلاتعّوتت

لهأىلإةيمتسرلاةلودلامامإنمحرلادبعنبباهولادبعاهبثعبيلاةلاسرلاكبهذملا

«هلوسروهدبعادمحمنوهلاالإهلإالنأةداهشمالسإلانإفدعباأ"اهيفلوقيو«سلبارط

‹ةاكزلاءاتيإوةالصلاماقإو«ركتملانعيهنلاوفورعملابرمألاو«هللالزنأايرارقإلاو

ىبرقلايذبواناسحإنيدلاولابو«اليبسهيلإعاطتسانمتيبلاجحو«ناضمرمايصو

امرتسوجرفلاظفحورصبلاَضغو.نيميلاتكلمامنوليبسلانباونيكاسملاوىماتيلاو

.ت.د«رداصراد«توریبء۹٠۱٤صء۸جبرعلاناسل:مركمنبدمحمنيدلالاملضفلاوبأروظنمنبا)9

.١٠ص«يمالسإلامالعإلالوصأ:ميهاربإ«مامإ-©
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يلولانذإبةضيرفلاواضرلابحاكنلاو«تويبلالهأىلعناذعسالاو«رتسينأهبهللارمأ

ءادأوةحييذلادنعهللامساركذو«ةبانحبانملسفغلاوضيخحلاءاقناولدعيوذدوهشلاو

ربلاىلعنواعتلاو‹لدعلابسانلانيبمكحلاو«رجافلاومهتمرابلا«سانلاعيمجىلإةنامألا

لهألةداهشلاوبونذلانمةبوتلاو‹ناودعلاومثالاوركنماوءاشحفلانعيهنلاو«ىوقتلاو

.مهنمةءاربلاوةلالضلالهأىلعةداهشلاوهيلعمهتيالوومهادهبىدهحلا

‹هلرافغتسالاو‹هتدوموهتيالوتبجواذهب-ةّيضابإلا-نيملسمللرقأنمف

."١نيملسملاةيالونمهجرخياثدحثدحيملامهقحبحوو

م

:ةينيدلارومألايفلئاسرب
مهنيدرومأيفنوتفتسيةّيضابإلااهبثعييةلئسأىلعةباجإلئاسرلاهذهنوكت

ىلإ"ءاملعلادحأاهبتكيلاةلاسرلااهنم‹لئاسرلاهذهنمجذامنييجردلاركذدقف.

:مشأسينالجراويخويشلاةعامج

؟امهنيبقرفلااموردقلاونيقيلاام:لاؤس

ءدابعلالاعفألضفأنموبلقلالاعفأنموهو«داقتعالاةحصنيقيلا:باوا

ربصلايففالإو«نيقيلاوىضرلاىلعهللادبعأ)يهللالوسرلاق
.(©ريثکريخهرکتامىلع

هيلعلاقنوكينألبقهللاهردقامردقلاو«ءاوملاىلعىشم انيقيدادزاول

.(°”للانمهنأوهّرشوهريخردقلابنمؤتنأ)ناميإلايفماسلا

.۷١۱۰ص+ةّيضابإرظنةهجونمهخيراتومالسإلا:مالسنبا«يضابإلا-
يذمرتلاهجرحخأ(ريثكريخهركتامىلعربصلايففعطتستملنإفاضرلافهللادبعأ)ثيدحاندجو©

نيزةمالعللرابخألانمءايحالايفامجيرفتيفرافسألالمحنعييغملاباتكيلسابعنباثيدحنم
‹يلازغلامامإللنيدلامولعءايحإباتكبقحلملا«يقارعلانيسحلانبميحرلادبعلضفلاوبأنيدلا
.ت.د«ةفرعملاراد‹«توريب«1۹صء٤ج

مالسلاهيلعليربجثيدحنمنامإلاباتكيل«۳-٢۳۷ص١ج«هحيحصيلملسمهحرخأ
‹رخألامويلاوهلسروهبتکوهتکئالموهللابنمۇتنالاق«ناعيإلانعينريخأفلاق...)ليوطلا

.(...تقدصلاقهرشوهريخردقلاب

۱۲۲



(۱)

)٢(

(۳)

؟داريإةيربربلابىاعتهلللاقيله:لاۇؤس-

ةغليفةظفللاكارتشاهزاوجنممهبورهٌلعلو‹هزاجأًادحأانعمام:باوحلا

فلعخأنمو«ناداريإشحولاوريطلانمنجادلانومسيمهنإف«ريرلا

ىلإلكشلملانمبورجلاو‹تاغللابسحىلعاذهو"ىدري"دعولا

.ىلوأحضاولا

؟شکیبسیلهللانإلاقنميفمكحلاام:لاؤىس

هللانإ:لاقنمكوهفيربربلاناسللافرعينموأايربربناكنإ:باوحلا_

.كرشموهفكلذلاقنمو«هلإبسيل

؟ةعاسلامالعأام:لاؤس-

٠صنلانمناتجرختسمناتنئاو‹ناتصوصنمناتنا‹«سماهنإ:باوجلا_

تحض:ىلاعتهلوقناتصوصنملاف‹«ثيدحلانمةدحاوو

يفەهلوقولحڪننواوا1
4٠©نوشتارامرااسلماو>لَاىسیع

هللالاق«ءاهبرغمنمسمشلاعولطصنلانمناتجرختسللاو

:تاروتل:یل ‹ةبادلاو©امعفکرتلاضم

ضان1ةبادمارادلعلوقاقوىلاعتلاق

.5نووياناااڪساناالڪ

.١٩ةيآلا«ءايبنألاةروس

.١٠ةيآلا‹فرخزلاةروس-

.١١٠ةيآلا‹ماعنألاةروس

.٢۸ةيآلا‹لمنلاةروس©

۱۲۳



ىلإسانلادرطتندعنمجرختران)للاهلوق«ثيدحلاو

فسخو‹اهمدهيهسأفبةبعكلاىلعولعييشبحو١مهرشحم

."©”(بوعلاةريزجي

٠نيفلاخملاىلعدرلايفلئاسر۔ج

ةفلكتذحخأومهنيبلوألاقاقشنإلاعقوذنمةّيضابإلانيبلئاسرلاترثك

.بهذملاءاملعيأرةبلاطقرشملايفةّيضابإلاءاملعىلإلئاسرلالسرت

يذلامهيأربنولثمتي‹برغملاىلإروضحلانمنونكمتيالنيذلاءاملعلاناكو

ميهاربإنبىسيعيبأخيشلاةلاسرلئاسرلاهذهنمو«لسرعمابوتكمهنوثعيي

:هلوقبهتلاسرادبييذلايناسارلا

.دشرلاوقحالهأنماننيدلهأوبرغملالهأنمانناوخإلإ

ىلعيلصينأهلأسأووهالإهلإاليذلاهللامكيلإدمحأينإف«مكيلعمالس

.ميحرلارابلايهلوسروهدبعدمع

نمريذحتلاو‹مالسإلاميلاعتبكسمتلاىلإةّيضابإلاوعدينأدعبو

مكباحصأضعبانءاج:هلوقبةلاسرلاهذهةباتكببسركذيةنتفلايفعوقول

نيملسملانيدلهأنممكلبقكلهنمكالهانءاسوانيلإغلبًارمأانلاوركذف

ناعتسلملاهللاف‹اندنعانكردأنيذلاخياشملابنيملسملادنعىدحلاةمئأمهفالخو

.نالكتلاهللاىلعوكلذىلع

۲۹۰۱ثیدحلامقر«٢۲۲۲ص«٤جةعاسلاطارشأباتكيفهحيحصيفملسمهجرحخأ0

نمفسخو‹برغملابفسخو«قرشلمابفسخ«تايآرشعنوكتىتحنوكتالةعاسلانإ)
‹اهبرغمنمسمشلاعولطو«جوحاأموجوجأيوضرألاةبادو‹لاجدلاو‹ناخدلاو‹برعلاةريزج

.(سانلالحرتندعرعقنمجرخترانو
.۸۸٤-۸۹ص(۲ج‹خئاشملاتاقبط:ييجردلا)۱
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نيح‹باهولادبعمامإلادهعيفثدحيذلافالخلاضرعيفيضعو

:لوقيفباهولادبعمامإلاىضروملعنودسلبارطةيالوحمسلانبفلخيلو
٤باهولادبعلوقلاوعيطيواوعمسينأمحيغبنيناكو«متعنصاعبيىضرأتسل

هتيالوومهيفهتريسنممحلنابأالهيأروهلوقىلإاوهتنيو‹هاوساماوعلخيو

ىتحرفاکلاضاندنعوهفهيلعیغبوهقاشنمف«مهيلعةبجاوهتعاطو

.بوتيوعجري

‹عبتمهيأرو«عاطمهلوقنأل«مامإلارمأنايصعنمةّيضابإلارذحيو

متخيو.هفلاخامكرتيو‹نيملسملايأربلمعي«ةزئاجنيملسملاوءاهقفلاةرواشمو

:هلوقبهتلاسر

ركتأهنأانغلبف‹ربصلاوقلاىلعنوعلاهلأسنو«مكلوانلهتايحبهللاهعتمف

كلذاوبأو.نيملسملانمهلبقنمو«هوبأهركنأامكفلخيأريفلخدنمىلع

ايإومحلانرّسفدقو‹ناعتسللاهللاف«مهيأرالإاوبأوهباحصأوفلخفلاخف«مهيلع

.٩مهيلعنيملسملايأرانحّضوواننيدملاعم

داشراوظعولئاسر۔ل

راسميفبهذملاعابتأاهيلإدوعيةعماجظعاوموحئاصنلئاسرلاتلمشو

مامإلاهبتكاملئاسرلاهذهنمو«مهتاعدوةيضابإلانيبلصاوتةليسونوكتو«مهتايح
:لوقيهتاعددحأىلإحلفأ

مهادهوهتعاطبمهيلعهللامعنأنيذلانيقتملاةيفاعكايإوهلل|انافاعدعباّمُأ"

.بابلألاولوأمهكعلوأو«هللامهادهنيذلاكعلوأ«هنذإبقلانمهيفاوفلتخااملإ

هبةباتكلابكلذكملعأنأتببحأهلكيرشالهللاةيفاعيفيلبقنمو«كيلإتبتك

.هلهأوهامكهركشتوكلذىلعهللادمحتلكيلإ

.١١۱-١١۱ص«ةيضابإرظنةهجونمهخيراتومالسإلا:مالسنبايضابإلا‹رظنأ
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اجرخملهللعهاقينللويكوهناف«هلكيرشال«هدحوهيلعلكوتلاو

aووoeےسےسوAEEا۴
لحجدقوااکهللایسکوهفهللیلعلکرمنموبتحملثبحنمههر

ِو

.4نقشلڪ
كلذنِكباصأامىلعربصاوكبلقاهرعشأوكسفنىوقتلامزلأف

‹نوزئافلامهنوقتملاو‹ميظعناكعمبهللانمىوقتلاو.رومألامزعنل

اودّهمف.املاكنوةرخآلاباذعنماونو‹املاغشأوايندلامومهنماوصلخ

دقومكبينأكف«هناكمادغمكّرسيالمعاولمعاومكداعملاومّدقومكسفنأل
حلاصلامكفلسهيلعىضماع.كّسمتلابمكيلعو.ىتوملابمتقحلوايندلامتقراف

ناهف‹مهبولقبةرخآلاىلإاورظن‹نيدلايفةريصبلاونيقيلاوهقفلالهأ

.اهيفاموايندلاقارفمهيلع

نيبانعقوفاهانقرافدقمكاّيِإواننأكف«ةلئازةينافاهنإفمكنّرغتالف

.ىنىسحلاباونسحأنيذلايزجيواولمعاباؤاسأنيذلايزجيف«ىاعتهللايدي

ىمهتنموكلذيلوهنإف‹هتعاطبلمعلاانقزروىوقتلابمكايإوهللاانمصع

انديسىلعهللاىلصوميظعلاّيلعلاهللابالإةوقالولوحالو«هلكيرشال«بئاغرلا
."9لسوهبحصوهلآودمحم

دعبنامتكلاةلحرميفلئاسرلابولسأىلإةيضابإلادمعدقل

لاصتاةليسوهولعجومهتوعدرشنل(م۹٠۹/ه۲۹۷)ةيمتسرلاةلودلاطوقس

.۳-٢ةيآلا‹قالطلاةروس

.۱۸۸-۱۸۹ص‹۲جةيضايرلاراهزألا:ينورابلا
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:ةيضابإلافحصلامهاو‹لئاسرلابولسأةفاحصلابثيدحلارصعلايفاولدبتساو

.۱۹۳۳ةمألا«١۱۹۲بازيميداو-

.۱۹۳۳ناتسبلا‹ء١۱۹۳ناقرفلا

.14۳0Çبرغملا«١۱۹۳روتلا«۱۹۳۳ساربتلا-

ةمألامسابيفيضابإلابهذملاعابتأةّيضابإلاةفاحصلابطاختو

بازيميداوةديرجنملوألاددعلاةيحاتتفايفءاجوبازيميداوىلإةبسنةيبازللا

يفاهماقمو‹دوجولايفاهزكرمالو«ةيبازيملاةّمألاكةّمُأنأىكنأوكلذنمعنشأو"

ةراجتلابيلاودكيرحتيفاهتجردو‹عامتجالايياهتلزنمو«خيراتلايفاهتناكموةايحلا

هيفيهتقويفاهدصاقمنعربعينايبالءاسرخءامكبيهو‹يرئازحلارطقلايف

رظنتافلإو«ةّيياجيإلاعجارملالإاهتانأغالبإو«اهتوصعفرىلإًارارطضاممألادشأ
:."©”ةسئابلااهتلاحىلإرارحألا

:تاجاتنتسا

؛خيراتلارجفذنمناسنإلاهيلإىدتها«مالعالانونفنمقيرعنفباطخلانإ

.ريطخلانفلااذهًافيظوتتاكرحلاهذه

دقلو‹ةّيمالسإلاةوعدلابولسأنماهتوعدلئاسوةّيضابإلاةوعدلاتطبنتساو

.ةوعدلاغيلبتيفلئاسرلابولسأيلوسرلادمتعا

يهةباطخلاٌنإفهيلإوعديامحيضوتلةباطخلالغتسادقيضابإلابهذملاناكاذإو

.لاجلااذهيفدئارروددجسمللناكو«ةّيمالسإلاةوعدلابيلاسأنمبولسأ

رشنللةينطولاةكرشلا«رئازحلا«٠٠۳-۹۹٠صةملكلاداهجوناظقيلاوبأ:دمحم«رصان«رظنأ-

.١۱۹۸۰عيزوتلاو

.١۹۲٠لوألانيرشت١ةعمحا«لوألاددعلا«بازيميداوةديرج١ص«ةيحاتفإلا:ناظقيلاوبأ«ميهاربإ-

۱۲۷



  

تلانلااصقلا

روهظلاونامتكلايتلحرمقميلعتلا

.يقيرفإلالامشلايفميلعتلامظنىلعةّيكلاملاةرطيس+

|:ىلوألانامتكلاةلحرميفيضابإلاميلعتلا*

.ةماعلابيتاتكلا_

.ميركلانآرقلارودب
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يتلحرميفميلعتلا روهظلاونامتكلا

:يقيرفإلالامشلايفميلعتلامظنىلعةّيكلاملاةرطيس

نيذلايقيرفإلالامشلاناكسنممهريغنعةّيضابإلادنعميلعتلافلتخي

ةغبصبغبطصييضابإلاميلعتلاناكدقف.يكلاملابهذملا«مهمظعميف‹نوعبتي

:امهنيفدهقيقحتىلإفدهيو‹ةّيبهذم

نمكلذعبتيامو‹ميركلانآرقللملعلاةبلطظفحىلإيمري:يملعفدهأ

.رعشلاوةغللاووحنلاوباسخحلاوطخلاوةباتكلاوةءارقلاميلعت

بهذملارظنةهجونمةيعرشلامولعلابةبلطلاديوزتىلإيمري:ييدفدهب

‹اًيركفمههيجوتوةنّيعمميهافمةبلطلانيقلتكلذيضتقيو‹يضابإلا

.لبقتسملايفهتاعدوبهذملاراصنأنماونوكيل

,يلاتلاوحنلاىلعملعلاقرطدذحدقيضابإلايوبزتلاركفلاناكاذإو

هدجياموهونادجولاامهيناثو«نينئالافصندحاولانأانكارداكضعخلالقعلااهدحأ"

ملألاوعبشلاوعوخجلاانكاردإككلذونطابلاسحابمهضعبهنعرّبعو‹هسفنيفناسنإلا

قرطلانمهريغىلعفقوتيالهنألهسأربامسقاذهناكامنإوضغبلاوبحلاوةحارلار

كرديوهوعمسلااهدحأءايشأةسمخوهورهاظلاسلااهثلاثوىاوسهيفهريغولقاعلاف

ةبيطلاحئاورلاكرديوهومشلااهثلاثو«ناولألاكرديوهورصبلااهيناثوءتاوصألا
سمللااهسماخو‹اهوحنوةضومحلاوةرارملاوةوالحلاكرديوهوقوذلااهعيارو‹نتنلاو

."©”ةجوزللاوةبوطرلاوةسوبيلاونيللاوةنوشخلاكرديوهو

ةسلالهأسرادمبناجىلإةّيضابإلاسرادملامايقبحمسيملهنأريغ

يفيميلعتلاجاهنملاٌنألو.”نيدلاميلعتيقيرفإلالامشلايفمهيلإىهتنانيذلا

.٠ص¢لوقعلاراونأقراشم:يلاسلا-)۱

.٢۱ط‹فراعملاراد‹ةرهاقلاء١ص«مالسإلايفةيبزلا:داؤفدمحأ‹يناوهألارظنأ)٢(

١۱۳



ءرشعلاهيلعمهبرضيو‹نينسلاعبسلةالصلابمهرمأي"يلاتلاوحنلاىلعبيتاتكلا

نمفمهتالصومهوؤضوفيكمهربختسيو«ةعيرشلاعورفو«نامبإلادئاقعئدابممهملعيو

ةّييرعلاروهشلاءامسأمهميلعتةداعلاهبترجامو«هيلعيقبامهملعإوهيلعهَّرقَأكلذبىفو

)نآرقلارخآىلإ(كيرمساحبس)نمانيقلتمهؤارقإو‹دهشتلاوتونقلامهنيقلتو«ةيمجعلاو
لمهأنأشنأامكءهتالصيفهعنصىلإجورخلاهيلعهللابتكنمهبعفتنيل(سانلاوةنحبانم

."©”ىنسحلاءامسألاونيتداهشلامهنيقلتةيدابلا

‹ةباتكلاوميركلانآرقلامهدالوأوجراوخلاميلعتنمةّيكلاملاءاملعرظحو

نآرقلامهدالوأوجراوخلاميلعتزوجيلهاولسامدنعةّيعرشىوتفكلذيفاوردصأو

الإمهملعتالف«تركذنمدالوأاأ"لئاسللمهياوجناكف؟المأبتكلاوميركلا

بتكلانومّلعتيمهنأتننظنإو«ةباتكلامهميلعتنمكنايبصنكمتالو«هدحونآرقلا

نإو‹الصأمهملعتالفبتكلاميلعتىلعانوعنآرقلاملكميلعتنوكيفكريغدنع

."©سأبالفملاظملامكنعاوَدأفمهتملع

:ىلوألانامتكلاةلحرميفيضابإلاميلعتلا

عمتجلافادهأقيقحتىلإىعسيو«يعامتجالاماظنلانماءزجميلعتلاربتعي

تاداعلاوتادقتعملاوراكفألانم«دّقعملايلكلاجسنلا"ةعمتجملكشترطأنمض

ييأشنيام...كولسلاطامنأو‹لمعلاوريكفتلابيلاسأومّيَقلاوتاهاحجتالاوديلاقتلاو

‹وهامكهبذخأتف«يضاملانمانيلإردحنيامو«ةعامحلاءاضعأنموضعلك«هلظ
۳), 9 . . . wt.

." ٩انتاربخوانتايحفورظءوضىف‹هرّوطنوأ

ءنايبصلاءابآونيملعمللضرصياميفنايبتلاوراصتخالاعماوجعماج:ةعمجييأنبدمحأ‹يوارغملا-

.ت.د«عيزوتلاورشنللةينطولاةكرشلا«رئازحا‹رانوبحبارويودبلايلولجدمحأقيقحت«۷٤ص
«برغلاوسلندنألاوةيقيرقإءاملعيواتفنعبرغملاعماحجلاوبرعللارايعملا:ىبحينبدمحأ«يسيرشنولا)1(

.م١۱۹۹برغلارادتوري؛يححدمحمروتكدلافارشإيءاهقفلانمةعامجهجرخ«٢۲۳ص

.۳۱۹۷۲ط«ةعابطللمولعلاراد«ةرهاقلا«٩٤-۸٤ص‹جهانملا:ريتم‹لماك.شادرمدلا«ناحرس

۱١۱۳



نمدبالناككلذل«هتاعلطتوهتاروصتهليضابإلايعامتجالاماظنلانأامو

ةّيضابإلالافطأىقلتينأدعبةئوانملاةطلسلانعاديعبةيضابإلاةيوبرتلاتاسسؤلملامايق

.بيتاتكلايفةءارققلائدابم

ىلوألانامتكلاةلحرميفيضابإلاميلعتلاناكو

:ةماعلابيتاتكلاأ
يفيئادتبالامهميلعتنوقلتي"نامتكلاةلحرميف«لئاوألاةّيضابإلالافطأناك

نآرقلاةوالتوباسحلاوةباتكلاوةءارقلائدابمنومّلعتياوناكذإ«ةماعلابيتاتكلا

."©”ةريصقلاروسلاوتايآلاضعيظفحو«ميركلا

:ميركلانارقلارودب
مسابتفرعمهبةصاخبيتاتكءاشنإنم‹نمزلارورمعم‹ةيضابإلانكمت

نيملعميديأىلعيئادتبالامهميلعتاهيفنوقلتيةّيضابإلالافطأناك"نآرقلارود'

ئدابملاميلعتةرصبلايفةديبعوبأىلوتنأدعب‹رودلاهذهتطشندقو.نّيضاب

مايقلاىلعمهبرديوةبلطلامّلعيوهيلعفرشيهسفنوهناكو2بادرسيفةّيضابإل

يلاتاميلعتلاتناكو«‹نادلبلافلتخمىلإملعلاةلمح"ىمسياميثعبيمث‹ةوعدلارشن

اوقلخيىتحرسلايفةوعدلارشنبويسايسلمعباوموقينأبيضقتءالؤهاهبدوز
اونلعيٌمُث‹«نيديؤملاوراصنألانمفاكددعمهيدلعمتجيوةمئالملافورظلا

."”روهظلاةلاح

.١۱۹۹تيبلالآةسسؤم«نامع‹۷٠۹ص«ةّيضابإلادنعةيبزتلا:ضوعدمحم«تافيلخ-)

يفبالطلالخدأف«قارعلاىلعنيّيومألاريمأفسوينبجاححلانمافّوختايفختسمةديبعويأناك©
ةلسلسلاكّرحًالبقمًاصخشىأرىتمفبادرسلابابيفافقلالمعيقفطوةلسلسهيفلعجوبادرس
.مهتسارديفنوذحخأيفاکرحفرصنااذإفاوتكسف

.(60ص‹١ج؛خئاشملاتاقبط«يييجردلارظنأ)
.۱۳ص«ةمئألاريس:ايركزوبأ"©

۱۳۲



نبننحرلادبعو‹يرفاعلملاباطلايبأنمةفلؤلملاءاملعلاةثعبتدحوو

يوازفنلايلبقلادوواديبأو6يسمادغلاراردنبلیعامسإو۹يتاردسلامصاعو6متسر

.٩برغملايفةبصخةبرت

لافطأميلعتلةديحولانكامألايهميركلانآرقلارودنكتملو
نأشلااذهيفازرابارود"مهدجاوتنكامأيف‹دجاسملاتّدألب‹ةّيضابإلا

نوعديو‹ةالصلارئاعشاهيفنوميقيةّصاخدجاسممهسفنألإلاىنتباثيح

ضعبيقو‹داشرإلاوظعوللمهخياشمرابكنمنوعمتسيو‹مهبهذم
ةطلسلابمهراثئتساونييومألاماكحلادادبتسانوركذيءابطخلاناكتابسانللا

يضراعمنمسانلانماريشكمهتكرحلبذجات«نيملسلملاةّيقبنود
."يومألامكحلا

وأةرشعةيداحلاوةسداسلإنيب"لافطأللةصّصخمميركلانآرقلارودتناكو

‹باسحلاوةباتكلاوةءارقلافاسوردنايبصلاىّقلتياهيفو«رمعلانمةرشعةيناثلا

اليلاةّييدلاتابجاولاومايصلاوةالصلاوءوضولااهيفنوملعتيامك‹رعشلاضعبو
."٩”اهلهجينأملسملزوجي

.ًايمازلإنكيملتإو"ميركلانآرقلاظفحيرودلاهذهيفنايبصلاضعبناكو

ىوقتلاباوفرعنكيضابأإلابهذملاعابتانمنوملعمنآرقلارودىلعفرشيو

لاجر‹دعباميف‹نوحبصيسنيذلالافطأللةنسحةودقاونوكيل«ةديمحلاقالخألاو

."®”اهتامحوةوعدلا

١٤١٠.٠-٤٤٤١صء١جريسلا:يخامشلا«رظنأ-

.۸١۹ص«ةّيضايإلادنعةيبزتلا:ضوعدمحم«تافيلخ

٠نامعسرادملنايبصلانيقلتةلاسر:مولسنبديمنبهللادبعدمحموبأنيدلارون«يلاسلا-©

.ت.د«ةيمومعلاةعبطملا‹قشمد‹يخونتلانيدلازرعفارشإب«۷-١ص

.۸٥۹صةّيضابإلادنعةيبزتلا:ضوعدمحم«تافيلخ_

۱۳۳



:سرادملاج

رارغىلعةيرسميلعتسلاجب‹مهتاعمحجبنكامأيفسرادملاةّيضابإلافرع

ءسرادملامساسلاحاهذهىلعرمعمىبحييلعقلطيو‹ةرصبلايفةدوجوملاسلاحا

ةساردلاةملكنمٌقتشييذلاعساولاىنعملاةسردمةملكب"دصقيالهنأنيو

:تالولدمثالثىلعلمتشينأنكيىنعملااذهو‹سيردتلاو

ةيلوألائدابملانممهبجرّدتتومهتيبرتوةعشانلاميلعتلتعشنأيلارودلا:لوألا

يفمهضعببوأمهبيهتنتىتح«ةنمزألاكلتيفةفورعملامولعلاعاونأل

نوٌقحتسي«معلانمةنّيعمتاجرداوفلبمهنأباهيفمدهشُبةلحرم
‹ءاملعلااهبموقييلالامعألاباوموقينأو‹ءاملعاوُمسينأاهدعب

.ةنيعمةمظنأوجهانمتاذنوكتسرادملاهذهو

يفءاملعلارابكضعباهبموقييلاهيجوتلاوداشرإلاوظعولاسورد:يناثلا

ةماعلاهابشأوةّماعلافيقثئتسوردلاهذهبدصقيو‹تابسانملاودجاسلملا

ركل‹ةساردلاضعباوسردنيذلابالطلاكعلوأتامولعمةيمنتو

.مهتساردلمهمامتإنودتلاحةايحلافورظ

بيجتسيفرابكلاكعلوأدحأهكرتييذلايعامتجالاوأيركفلارثألا:ثلاثلا

لإاوعمتسيملو«هتقلحىلإاوسلجيملنيذلاىتح«سالاهل

راكفألانايرسوأ«ةياورلاوأبتكلاقيرطنعمهتلصوامنإو«هسورد

وأةّيبدألاسرادملابمويلاهيمسنايامًدحىلإهيبشعونلااذهو‹ءارالاو

.©”ةيركفلاسرادملاوأةّيفسلفلاسرادملا

نمءيشبعتمتتنامنكلاةلحرميفتناكو«رابكللةصّصخمسرادملاهذهتناك
.ناوريقلايفةّيسايسلاةطلسللنيئوانملاربربلالئابققطانميفتماقاهنألقيرحلا

.۰٦-۹٥صء۲جءايبليفةّيضابإلا:ىميلع«رمعم«رظنأ

٤۱۳



ةلمحاهماقأ«ةرصبلايفميلعتلاسلاحبةّيضابإلااهبدلقيلا«سلاحاهذهو

ءاملعلانمريبكددعاهنمجّرختو«اهيفاوّرقتسايلا"ةّيمالسإلاراطقألافلتخميفملعلا

عجارملامهتذتاسأتومدعب«ءالؤهحبصأو‹ملعلاةلمحذيمالتمساباوفرع‹ةاعدلاو

."©”مهيتطاوملةّيملعلاوةّينيدلا

راردنباةسردم‹ملعلاةلمحضعباهأشنأيلايهسرادملاهذهححنأنملعلو

.يلبقلادوواديبأويتاردسلامصاعويسمادفغلا

نيااهرّوطو«نتكحبيورمعاهسّسَأيلا«ايبيليف"نامطافأ"ةسردمتناكو
نيذلا‹ةبلطلانمتاعومجباهيفتنّوكتو".ةرصبلانمايبيلىلإعجرامدنعريطغم

نماريشكنورهظتسيو«ةّييرعلاةءارقلاوةباتكلانوفرعيو«هضعبوأهللاباتكنوظفح
متهتسرادمسيسأتلةاوناونوكينأنوحلصيةبلطلاءالؤهو‹ةفيرشلاةّيوبنلاثيداحألا

."©”ةّيمالسإلاطاسوألايفنيحلاكلذيفةفورعملاملعلانونفةساردب

ايلعلاتاساردلال

يفاهتسارديبصلليغبنييلاداوملاىلعنوملسملاةيبزتلاءاملعقفتي

بيدأتلايياغنيبنيبرملانيبعقو"فالخلاّنكل«ةّيئادتيإلاةلحرملايفوأ«باتكلا

كلذل‹ةّيضابإةّيمالسإةفالخةماقإىلإنوعسيةّيضابإلانأاعو."©ةيبتلاو

موقتسمهفاتكأىلعنيذلاةاعدلادادعإنييضابإلاةيبزتلاوبيدأتلانمةياغلاتناك

.ةّيضابإلاةلودلا

يفةقّمعملاوأايلعلاتاساردلاهيلعقلطينأحصياموأ‹يهذملاميلعتلاناكو

نيداعمةّيضابإلانوربتعياوناكنيذلانيفلاحللاراظنأنعاديعبمتييضابإلابهذا

.١1٩ص«ةّيضابإلادنعةيبزتلا:ضوعدمحم«تافيلخ

١٠٦.٠صء۲جايليفةّيضابإلا:ىبيحييلع«رمعم

تاساردزکرم«تورم«١١۱٠ص‹بعصلارايتخالا‹ةراضحلاوةيبرتلاوبرعلا:داوجدمحم«اضر-)0

.۳٠۱۹۹۳ط«ةيبرعلاةدحولا

١٥۳\



نكامألايفايلعلاتاساردلايقلتنكامأتناككلذلو‹مهيلعءاضقلابجيو«ةلودلل

هذهتناكو«ءادعألانيعأنعةديعبلاوءارحصلايفسمشلارحمهييقتىلاةليلظلا

:نكامألا

:راجشألاتحت١

ناترجشكانه«ةريزحلانم"ناجيتأي"فورعملاعقوملاب"هنأييجردلاركذي

ةبلطو‹امهنمةلبَقلاةرجشلادنعهقفلاةبلطسولجناكف«ناتميظعبورخلانم

0(ةيفوحادنعلوصألا

:شيرعلاتحت٢

نولقتنياوناكمهنإف‹مهبعوتسيراجشألالظدعيملو«ذيمالتلادعرثكاذإناك
...محاوحأتنسحواودهتجاواورثكف‹"ةسلومت"نويعدنعهولمعشيرع"لإ
هبمهيذلاعضولملانإف«برعلانمفوخمهقحلمهتأالإلاحربأيفاوناكف

اذهبةبلطلاو«اوعجرىتموأ«ةيقيرفإىلإسلبارطنماولحراذإبارعألرموه
."٩رذحيف

:راغلاىف۳

نولقنيةبلطلاناك«دونحلانيعأنمافوخو‹ذيمالتلاددعدادزااذإو

ةعامجمهنمتلقتناف‹راغلامهيلعقاضفةبلطلارثكاذإمثكانهراغيفسردللمهتاعامتجا"

."©ءالؤهدنعةليلو‹ءالؤهدنعةليلخيشلاناكف«رخآراغىلإ

ةلحرميفمتيناك‹يقيرفإلالامشلايفيضابإلاميلعتلانأمدقتامصلختسن

:يلاتلاوحنلاىلعىلوألانامتكلا

.۱۹۳صء١ج‹خئاشملاتاقبط:ييحردلا-

.١۹٠ص«قباسلاردصملا:ييجردلا-9©

.۱۹۳ص‹قباسلاردصملا:ييجردلا-©

٦۱۳



.نآرقلاروديفلافطألل"١

.شيرعوأةرجشتحتنيعفايلل٢

.0اليلراغلايفبابشلل۳

؛سانلانيعأنعاديعب‹«فوهكلاييو«ةّيربلايفنوسردينيذلابآلطلاناكو

تحتةلودةماقإيئاهنلافدهلاف."©”ةّيسورفلاو«يمرلاىلعبيردتلا"نوقلتي

.فدااذهققحيمظنميوقشيجدوجونمذبالو‹مهتدايق

:روهظلاةلحرميفيضابإلاميلعتلا-
‹©?ترهاتيفةّيضايإلاةمامإلانالعإدعب‹روهظلاةلحرمتنلعأ

افورعمناكامرارغىلعليصحتوسوردتاقلحىلإةّيميلعتلاتاسسؤملاتلوحتو

عماوخلاودجاسملايفدقعتملعلاتاقلحتناكثيح«ةّيمالسإلاراطقألايف

ةرازغوةفرعملاقمعبملدوهشم‹نوّيضابإءاملعاهيفسيردتلاىلوتيو"ةريبكلا

."”ليصحتلا

نماهريغنع.روهظلاةلحرميفيضابإلاميلعتلاتاسسؤمفلتختملو

قفوةيمالسإلاةديقعلاةسارديفىوسيقيرفإلالامشلايفىرخألاميلعتلاتاسسؤم

تناكيلا‹«تاسسؤملاهذهيفميلعتلانويضابإنوملعمىڵلوتيو«يضابإلاموهفللا

:لمشت

.٢۳۸صةّيمالسإلاةيبلا:نمحرلادبع«يزاجح-
.۸٥۹صةّيضابإلادنعةيبزتلا:ضوعدمحم«تافيلخ_

ريغصلانباخيراتيفءاجو«م٠۷۷/ماع(م۷۸۷/ه١۱۷ت)متسرنبنمرلادبععيوب-

مامإلاكّيضرنمحرلادبعاياولاقومهعمجأبهيلإاوضهنٌمُث":هتيلوتنعثيدحلاضرعميف
انرمأحلصيالهنأتملعدقف.انسفنأىلعكمدقنوكبىضرننآلانحنوانئادتبايف-باطخلاوبأ

."انبابسأنمبونياميفهدنعمكحنوانرومأيفهيلإجلنمامإلإ
.(۳۰-۳۱ص«نيّيمتسرلاةمئألارابخأ:ريغصلانبا)

.۸٥۹صةّيضابإلادنعةيبزتلا:ضوعدمحم«تافيلخ_©

9
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:باثكلاأ

ءانبنمهريغك«نآرقلارادمساهيلعقلطأيذلا«يضابإلاباتكلاناك

قيمنتىندأبهتعاقوأهناردجفرخزتم‹ليطتسللاوأعبرلاتيبلاةئيهىلع"بلاغلايفاطيسب

«ةّيداعةّيدلبرصحباشورفمناكهْنإف«كلذنمةيانعرثكأبهثيثأتنكيملو«ءانبلافرحخزنم

ضوعاميرو«عفترميسركوأريرسبصتخييذلاملعملالوحنيعبزتمنايبصلااهيلعسلجي

."۱٩طیسبطاسبیوسشایرلانماهيلعسيلةّينبمةبطصعبيسركلا

اهيلعبتكيحاولألانمةدعوفيرشلافحصللا"ةساردلاتاودأزواجتتملو

."°”مالقألاوىودلانمددعكلذكو‹نايبصلا

نأةيشخدجسلملايفنكيملو«دجسمللًاقصالميضابإلاباتكلاءانبناكدقلو

يضابإلاباتكلانف«ىرخألابيتاتكلاةّيقبكو.هضرأاوسّحنيوأ«هناطيحنايبصلادوسي

.9٩نيملعملاتويبيفميلعتلامتينأبحمسيملو«هحرشعضاوميفناك

نآرقلالافطألاميلعتىلعةرجألاذخأزاوجلوحءاهقفلانيبفالحراثو

يفهسفنضرفرجأبميلعتلاًادبمنأالإ«كلذزاوجمدعوأمولعلانمهريغوميركلا

نمريشكعاضل"رجألاعتمولو‹نآرقلاميلعتيفسعاقتلاروهظلكلذو«ةياهنلا
."©سائلانمريثكنآرقلاملعتالو«نايبصلا

لأسنيح«رجألاذخألاصلمسحهنكل«ةّيضابإلاءاملعلاىلإفالخلااذهلقتناو

‹معن"باجأف«المأنآرقلاميلعتىلعةرجألاذخؤتله:ءاملعلادحأةوعدلالهأنمةعامج

٤باهولادبعيسحنسحقيقحت٢۲٤ص«نیملعتملاونيملعملابادآباتك:دمحم«نونحسنبا

.م۱۹۷۲/ه۱۳۹۲ةيسنوتلابتكلاراد«سنوت‹يوطملايسورعلادمحمقيلعت

.١٤۹٠فراعللاراد‹ةرهاقلا«۷۲ص«لوألايمطافلارصعلايفرصميفميلعتلا:يلعباطخ«هيطع

روتكالاقيقحت‹«٠٠۲ص«ةبسحلاماكحأيفةبرقلاملاعم:يشرقلادمحأنبدمحمنبدمحم«ةوخألانيا«رظنأ-©

.١۱۹۷باتكللةماعلاةيرصملاةئيحلا«ةرهاقلا«يعيطملاىسيعدمحأقيدصو‹نابعشدومحمدمحم

‹نيملعتلاونيملعملاماكحأونيملعتملالاوحألةلصفملاةلاسرلا:فلخنبدمحمنبيلعنسحلاوبأ‹يسباقلا-©

.١۹۷٠فراعملارادءةرهاقلا«يناوهألاداؤفدمحأروتكدللمالسإلايفةيبزتلاباتكبةقحلم«٣۳ص
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؟رقبلايعرىلعأ؟ذحخؤتاذامىلعف«هيلعذخؤوتملنإف‹نآرقلاميلعتىلعةرجألاذحخوت

."©”ةليضفومهنمابَدأت«ةرابعلانسحيملهنأعم«هلاريقوتءاهقفلاتكسف

بهذملايفاميلوقينأيغبنيناك"هلوقبىوتفلاهذهىلعييجردلاقلعيو

نآرقللنوكينأنوداهتاودأوةباتكلاةعانصوطخلاوبدألاميلعتىلعةرجألازاوجنم

كلذيضفيفميلعتلاكرتىلإةعيرذكلذنوكيفزوجتاللوقينأهركهنأرذعلاو‹نه
وهوةرجألارقبلايعارلزاجاذإف:لوقي‹باتكلانوملعيالنّيمُأاونوكينأىلإسانلاب
."©ىلوأةرخآلاحالصإببسباهذخأييذلاف‹ايندلاحالصإىلعاهذحخأي

:ةرظاتملاب

لشموميفنمعمتجلايفالساكعنايهةيبتلانأنوّيضابإلانوبرملاكردأ
وهو‹اهفادهأقيقحتيفةيبزتلاةادأوهجهنملانأو«ةيكولسطامنأو«ديلاقتوتاداعو

صرح«تماقدقةّيضابإلاةلودلانأايو‹هفادهأممتحلاققحياهقيرطنعيلاةليسولا

وأةرسألايفعسوألاةّيعامتجالاتاقالعللاجذومنةّيميلعتلاتاسسؤملالعجىلعةّيضابإلا

.عمتحباوأةلئاعلا

ىلعةّيضابإلاداتعيىتح«ميلعتلايفةرظانملاولدحلابولسأىلإةّيضابإلادمع

وه"لدحبانمفدلااولعجو‹يضابإلابهذملاقانتعابمهعانقاومهيفلاخمةرظانم

عدتبمةرظانملادحبابدصقاذإاًمأو«حيحصودسافنمهيلعدريامعفدلدصقييذلا

نيملسلملاةداعكلذف‹هتلالضشيوشتنمماوعلابولقرّهطيو‹هتوعدضقنيل

فيرحتو‹نيلهاجباليوأتهنعنوفنينيدلاءاملعىلعةيافكضرفكلذو-ةّيضابإلا

."”نيلطبملالاحتناو‹نيلاغلا

.ةلداحملاىلإاهنعاوجرخيالو«ةبلطلااهداتعيىتحًاطورشةرظانمللاودّدحو

:يلاتلاوحنلاىلعيلاطيحلااهضرعيطورشلاهذهو

.۳۹۹صء۲ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا

.۳۹۹صء۲جقباسلاردصملا:ييجردلا)٣

.۱۸۸ص۱٤ج«تاريخلارطانق:يلاطيحلا)9
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اذِإىتح«همدقتنمدحأبهذع.ال«هيأربيفي‹ادهتجمرظانملانوكينأ:لوألا

امأو‹ةّمئألاوةباحصلاهلعفتامكهلرهظاعبىتفأوهيأركرتقلاهلرهظ

ولو«هبحاصبهذمنعًلقانهيفيفيامنإ«داهتجالاةبترهلتسيلنم

ةركاذملايفهلةدئافيأف‹هكرتينأهلزجيمل«هبهذمفعضهلرهظ

؟مولعمهبهذمو

‹اههابشأوضارفلاكابلاغاهعوقوبرقياموأةعقاولالئاسملايهترظانمنوكتنأ:يناثلا

.تافآلاوتامصاخمللضّرعتيو«تاعزانملايفهتاقوأعّيضيالىتح

تفرباكألارهظأنيبولفاحلانممهأومهيلإبحأةولخلايفةرظانملانوكتنأ:

‹ءايرلايعاودكرحيعمحلاروضحو«قحللكردأومهفللعجلةولخلا

.الطبموأناكاقمهسفنلامهنمدحاولكةرصنىلعصرحا

ىلعةلاضلارهظتنأنيبقرفيالةلاضدشانكقحلابلطيفنوكينأ:عبارلا

اذإهرکشیو«امصخالًادیعمهقیفریریو«هنواعینمدیىلعوأ«هیدی

.قحلاهلرهظأوًاطخلاهفّرع

.ليلدىلإلیلدنملاقتنالانمرظنلابٌقحلاجارختسانعهنيعمعنيالنأ:سماخلا

.ملعلابلقتسموهنُمهنموجرينمرظانينأ:سداسلا

نم:قالخألاتاكلهمنماهنمدلوتيامو‹ةرظانملاتافآنمملسينأ:عباسلا

‹هاجلاًبحو«سفنلاةيكزتوءةشقانملاو‹«دسحلاو‹«بجعلاوربكلا

‹؛سّسحتلاوناتهبلاوبذكلاو«هيلعنعطلاوةبيغلاورظانملاىلعدقحلاو

؛رهظاذإقحاىلعرابكتسالاو‹مهتلأسعحرفلاو«سانلاتاروععبتتو

عفدلةعيدخلاوركملاو‹مهبولقةلامتسايفدهحلاو«قلخلاةظحالمو«ءايرلاو

)قالحخألالئاذرنمكلذهابشأو«هرظانملوق

.۱۸۹-۱۹۱ص١ج«تاريخلارطانق:يلاطيحلارظنأ
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:تاجاتنتسا

ةثيدحلافيراعتللروهظلاونامتكلايلحرميفةّيضابإلاةسردملاانعضحخأاذإ

ةيسفنتاجاحعابشاإلتاعمتجااهيلإتأحبةّيعامتجاةرورضةسردملا"نبةلئاقلا

نألئاقلافيرعتلاوأ."©”اهرّوطتوةايحلادّقعتلاهتيدأتنعةرسألاتزجعةّيوبرتو

ىرن."”نيحلاصلانيتطاوملانيوكتىلععمتجلانواعتةّيعامتجاةسّسؤميه"ةسردللا

ةيبرتمهئانيأةيبرتلبهذملاءاملعاهسّسأةيوبرتةسسؤمتناكةّيضابإلاةسردملانأ

ظفاحتل«ةئشانلالايجألاىلإةّيضابإلاميهافملااهتطساوبلقتنتلو«اهلاططخموةدوصقم

.اهتوعدةريسمعباتتواهنارتىلعكلذب

:ريخألانامتكلاةلحرميفيضابإلاميلعتلا
يديأىلع(م۸٠۹/ه٦۲۹)ةنسمهتلودضارقنادعبةّيضابإلاصرح

‹راثدنالانممهبهذمو‹قّرمتلانممهتعماجظفحييوبرتماظنعضوىلع‹نييمطافلا
.©ةراغالاوبيوذتلاتالواحممامأًادماصىقبيو

ةلواحموعمتجارومأبمامتهالاىلإةلودلارومأبمامتهالانعةّيضابإلافرصناو

نأنودةعامحلانوؤشو«درفلانوؤشيفيضابإلابهذملاجهنمىلعهبريسلا"

ركينيبهللادبعويأمامإلاءاجىتح«مكحلاىڵوتينمو«ةلودلاةيضقلاوضّرعتي

نًعاليدباماظنزرفوةلودلانيوكتومكحلاةيضقيفريكفتلانعضرعأيذلايئاطسرفلا
ىلإسائلااعدو«اسسأودعاوقهلذختاو«ةبازعلاماظنعضوف."٩”ةلداعةلودمايق

.هيلعريسلا

‹رداقلادبعدماحةعجارم«زيزعلادبعحلاصةمجرت«١١ص«ةيبزتلاخيراتيفعجرملا:لوب«ورتم

.١١۹٠‹ةيرصملاةضهنلاةبتكم‹ةرهاقلا

١٤۹۸٠.٠ةينواعتلاعباطملا‹نامع۷٤ص«يوبزتلاعامتجالاملع:لالد«نسحمو.ميهاربإ«رصان-

.۲۸۷-٢۲۸ص‹۲ج‹ةّيضايرلاراهزألا:ينورابلا«رظنأ-©

يرماضلاةبتكم‹نامعةنطلس«۸ص«يدحسلملاعمتجملاءانبيفاهرودوةبازعلاةقلح:دمحم«رصان



اهطورشعضووةبازعلاميظنتىلإركبنبدمحممامإلاتعديلابابسألااّ

ةيضابإلاذأنيح‹يرحجملاعبارلانرقلايفيضابإلابهذللااهيلإلصويلاةلاحلايهف

.يقيرفإلالامشلايفيضابإلابهذملاضارقنانمءاملعلافاخو.مهبهذمنوكري

نولوقيو«نيعألانعاديعب«مهنعذخألاوءاملعلابقاحتلالامهدالوأنمنوبلطياوناكف

اونوکیو«مهنيدضعبباوكّسمتيلكلذلك«مكنيدلهأءالؤهومكنيداذه"مهل

."©مهبهذميفةقث

يلاةسلومتلابجَنأبيضابإلابهذلااهيلإلآيلالاحلاييجردلارّوصيو

اولدبواورّيغتمهنإف«ةوعدلالهأنمدحأاهيفدعيم"يضابإلابهذمللًالقعمتناك

."°”©فلخينبناميلسعيبرلايبأهيقفلامع"نيتيلصي"الإ

اوهجوتينأمهنماوبلطف‹بهذملانعمهؤانبأدترينأةّيضابإلاءاهقفلافاخو

مشبتریومهسلجينأيفهيلإاوبغرو"هنعاوذخأيوركبيبأنبدمحممامإلالإ

يفهيلعنوحليو‹كلذىلعهنودواريامايأاوثكمو«عانتمالالكعنتماف«ةقلحلا

.ةباجإلاهنمنكتملو«بلطلا

ذإ‹هيلإةبغرلانورّركيةبلطلاوةينلادجسموهو«مايألانمامويناكاًّملف

اقرتفااًملف«هعیشفهلبحاصهعمجرخو«ىلإاهجوتم"سويقتانملجرجرخ

‹كيبلرخآلاهللاقف«هتوصىلإمهعامسأاوغصأف‹نالفاينأ:رخآلاامهدحأىدان

هذهاوعمساّملفليق.عيضتالفهللكتلعفلعفإ:لاقوأ۽بختالهللاهلعجاهللاقف

‹هسفنىلعذئنيحبحوأف«هللادبعيبأىلعةّحلااهباوماقأواهباولءافت«ةلاقمل

نعهولأسيالنأطرشىلعتناكهتباجإنأالإ«عمسامىلعمهيلعفطعوباجأو

."٩رهشأةعبرأيضحتىتحمهبيجيالو«ةلأسم

.١١۱ص‹١ج‹خئاشملاتاقبط:يييجردلا0

.م۷۸٠۱/ھ١۷٤تريسباقلايتازملافلخينبناميلسعيبرلاوبأ-©
.١١٠صء١جءقباسلاردصلملا:ٰييجردلا-)0

.٠۷٠-١١٠۱ص١5ج«قباسلاردصملا:ييجردلا-©

٤٤۱



ةنس"غيرأىلإءاهطرتشايلاةلهملاءاضقنإدعب«هذيمالتعمهللادبعوبأهّجوت

وههيلعمزعاعهملعييليليولانلزيونبسنويمساقلايبأىلإبتكوه٤
قةذمالتلاهيفعمتجبيراغءىيهينأيفهيلعدكأومولعلاةساردولمعلاوهّجوتلايفهتذمالتو

یمسیو‹مهداهتجاومهمزعینستیمهدارفتاو«مهتساردهيفنوکتوهيفنوقلحيو«هيلإنووأي

.°”ه£40ماعنمةعساتلاةنسلاىلإةبسنيعستلامسابةبازعلللوألاراغلا

اهنكل«رمألاةيادبيفركبنبدمحممامإلادّدرتىلعةّيضابإلارداصملاعمحتو

ةقلحدودحدنعفقوتتنليلاو«هيلعىقلتسيلاىمظعلاةّلوؤسملاىلإدّدتلااذهرمت

ةّيرادإوةّيعامتجإةّلوؤسماهئارونمىريناكهنألو«ذيمالتلاوةبلطللملعلا

ضارقناعمةضرقنملاةمامإلافلختىرغصةمامإنيوكتهيمسننأنكياميهةميظع

.°”ةّيمتسرلاةلودلا

ی

نبانأدقتعنانثأالإ«ةبازعلاماظنعضودقركبيبأنبدمحممامإلاناكاذإو

:ةيلاتلافورظلاهتنوكيوبرتماظنزاربإىلعلمعركب

لهأنيبوبلغألانبدمحأنبميهاريإنيبترجيلاونامةكرعم:لوألا
هبط‹ةكرعملاهذهيفلتقو.(م٦۸۹/ه۲۸۳)ماعهسوفنلبج

.ءاملعلانمةئامعبرأمهتم«افلأرشعانثانييّضابإلانيخرؤملاةياورل

ميهاريإراسةكرعملاهذهدعبو«ىرسأًالاعنيناهعمميهاريإلمحو

ماعهسوفنلبجفارطأيفنييضابإلاىلعركمث«سلبارطلإ
‹ةّيضابإلافرصناف«٩”اهيفهدجونملتقف.(م۸۹۷/ه۲

.ةيعامتجالامهعاضوأميظنتىلإ‹كلذدعب

.١۷٠۱صء١ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا«رظنأ-)

.١٦ص«ةبازعلامظن:دمحم«رصان«رظنأ

.(۱٢۲ص«۲جةيضايرلاراهزألا:ينورابلا)‹سلبارطوسباقنيبميدقرصق:ونام©
.١١٠ص«ةمئألاريس:ايركزوبأ«رظنأ_©

”٤۱



نأنوريةّيضابإلاناكو«رئازلايفةّيمتسرلاةلودلاىلعةّيمطافلاةلودلاءاضق:يناثلا

دقف‹اهبنالمعتالو‹مالسإلاماكحأناعبتتال'ةيمطافلاوةّيبلغألانيتلودلا

يفهللاماكحأهبنوظفحي‹هيلعنوريسيماظنلعجيفةّيضابإلاءاملعرُكَف

نالعإىلإاوئجتلينأنود«ةحلاصلاةهجولاييةّمأألاهبنورّيسيو«مهنطاوم

.")ةدبتسمةملاظةلودباوقلعتيوأ‹ةديدجةلود

يضابإملاعلوحذيمالتلاعمتجيملعسلحجبنعةرابع"ةقلحلاتناك:ثلاثلا_

ةلحرملاهذهءاملعزربأو‹نآرقلانوظفحيو‹مهنيدنوؤشمهملعي

رزخوبأودلخمنبديزيمساقلاوبأةقلحلاسيسأتىلعاولمعنيذلا

ناذللا."°”يرجملاعبارلانرقلانملّوألافصنلايففاتلزنبالغي

هذيمالتمعطيمساقلاوبأناكثيح.ه٥وه۳۰۰نیباماشاع

.٩صاخلاهلامنممهيلعقفنيو

يفامّيسالو"روطتبُت«اعجبًاّيتيدواّيملعةقلحلاماظنناكو

ةيدرفلاةايحلايحاونلکبمتهيالماکتماماظنحبصيليبازيملاعمتجلا

.)8(ايسايسواًيداصتقاوايعامتجاواینیدةيعامحجللاو

تاقوأيفسردلاىلإروضحلاهيفمهمزلأةبلطللًاصاحماظنمساقلاويأعضو:عبارلا

عدتياوءاضيأددمتقويفيعامجلكشبماعطلالوادتو«ةنّيعمةددحم

حصنيناكو‹ىحضلاتقومونلاىلعةقلحلالهأرابجايأ«ةرجاملامون

.°?ًاعيمجمهلتقيولعباوأجافيالىحىدارفةالصلابهذيمالت

.١٠٠ص‹يضابإلابهذملاةأشن:ىيجييلع«رمعم
.م١۱۹۸/ه٤٤٤١رئازحاةعماج«رئازحلا١۷٠5ص«ةبازعلاماظن:رمعنيحلاص«يوامسا-©
.٠٠۲-٢٠۲ص«ةمئألاريس:ايركزوبأ«رظنأ-

.۸ص«ةبازعلاماظن:دمحم«رصان©
.١۲٠ص١ج‹خئاشملاتاقبط:ييجردلا‹رظنأ©

٤۱



سلاحجلانوميقي"يرجمجلاعبارلانرقلاةليطاوقبةّيضابإلانأودبيو

‹ةّيضابإلاةقلحللةّصاخمظنودعاوقعضويفمهخياشمدهتجيوسردلاتاقلحو

قطاتمفلتخمنمعيمجلاهبذخأيلماكتمماظنعضوىلإاولّصوتيملمهنكلو

خيشلا"ٌنألةقلحلاماظنبيميلعتلاماظنلااذهيّمسو."©”يقيرفإلالامشلايفمهعّمحت

."9ةقلحوأةرئادلكشىلعيّرسلامهّرقميفنوسلجيهذيمالتوهءالمزو

ةلودلاطوقسدعبسوردلاتاقلحوسلاحاةماقإباومتهانيذلالئاوأنمو

۰”0نوقرزنبناميلسعيبرلاوبأوهةّيمتسرلا

عمتجاونادلاولاهبمزتلي‹مالسإلايفلفطلاقوقحنمةيبرتلاتناكاذإو

€يقصينامااهنماباملقوللاعتهلوقنمفشتسيقلااذهو«رسأب
امكوأءناسنإللىلوألاةأشنلاةلحرمنةياعرلاودادعإلاةّيلمعوه"ةيبزتلابدوصقملاو

ثيحةرسألاةيلوؤسمةلحرملاهذهيفةيبرتلاو...ةركبملاةلوفطلاةلحرميفمويلالوقن

ليبسيفنابعتيو‹جاتحمريغصوهوهيلعفطعلاولفطلاةياعربٌمُألاوبألانملكموقي
ءانبيفساسألاءاسرإبناموقيوكولسلاتاّيساسأهناملعيوهتحاروهتوسكوهئاذغ

‹ةمحرلاباملوعدينأو‹ناربكيامدنعامهتلماعمنسحينأهنماقَّحتساف‹هتيصخش

.٢۲ص«ةيعامتجالاوةيوبزتلامظنلا:تافيلخ_

.۳-٢ص«ةبازعلاةلاسر:رامعوبأ‹يفاكلادبع

لبجمةيرق"تويدبات"نم«هسوفننموهو‹هرصعءاملعدحأ:نوقرزنبناميلسعيبرلاوبأ3

نبابفرعيهيلعارقيذلاهخيشناكو«ةسامحلسبهقفتومولعلاارق«هنكسموهدلوماهبونيوشريت

مولعىلعًاعلطمناكو«ارجاتقرشللادالبنملبقأةوعدلالهأنمالجريعمحلانباناكو«يعمجلا
نإهبحصينأعيبرلايبأىلعضرعةسامجلسىلإرفسلاىلعيعمجلانبامزعالو‹رظنلاوليحلا

‹هناويدبعيبرلاابأرثآةافولايعمحلانباترضحامو«هباجأف«ملعلابلطنملواحيامليمكتبحأ

.رافكيضابإلابهذملانعنيجراخلانأبيفيناكو.هبهلىصوأف

.(۱۱۳-۔-۱۰۹ص۱١جخئاشملاتاقبط:ييجردلا‹رظنأ)

.۱۱۲-۱۱۹ص۱١جءخئاشملاتاقبط:ييجردلا«رظنأ)0

.٢۲ةيآلا«ءارسإلاةروس©

٥٤۱



‹ةيوبزتلاةيلمعلايفعمتجاولهألارودىلوتةبازعلاماظنناف."©”امّدقامءازح

.ةيضابإلاةيصخشلاءانبقسسألاءاسرإو

:ةبازعلاماظن

خيشلاناكانو‹ةّيضابإلاةلودلامايقنعليدبلاماظنلاوهةبازعلاماظن

مهيلعقلطأدقف‹ةينكسلاتاعّمجتلاوندملانعديعبيّرسناكميفنوعمتجيهذيمالتو

.ةطلسلامحلخياشملانمدودحمددعىلعةرابعلاتقلطأنأثبلتملو".ةبازعلاةئيهمسا

."©مهقطانميفةّيضابإلادارفأةّيقبىلعومهذيمالتىلعةلماكلا

٠ةيازعلاةملكقاقتشاأ

لهأريسوملعلابلطوقيرطلامزالنملكلبقل"يبازعلاةظفلتلمعتسا
ىلعظفاحنإو«ًاّيبازعيمستافصلاهذهعمجنإف«اهبلمعواهيلعظفاحو«ريخلا

امّيسمسالااذهنأملعاو«مسالااذهبمسيلاهيلعةظفاحلاواهبلمعلاوريسلا

قتشممسالااذهو...مهاوساهيفمهيلعلّضفتيالو«اهباوفرعًلاوحأو«اهباودرفنا

نعةلغاشلاةّيويندلارومألانعدعبنملريعتساف«هنعدعبلاوءيشلانعبوزعلانم
."©”ةرحآلا

نمةبازعلاو«لوطيهكرتيالو«رعشلاقلح"وهيبازعلاهنعدعتيياملّوأو

."©ضايلاالإًاغوبصمابوثسبليالأاهنمو«روعشلامدعمهراعش
ءةّيربربلا"نيازعا"ظفلنعةبّرعمةملكةبازعلا"ةظفلنأضعبلاىريو

|."°”دارفنالاوةلزعلايعتو

.۱۹۷۷نايللاسرس«ةيفونلا«رصم۷٠ص«مالسإلايفةّيوبرتلالوصألانم:حاتفلادبع

.41صةّيضابإلادنعةيبتلا:ضوعدمحم«تافيلخ©

.٤ص١٠ج‹خئاشملاتاقبط:ييحردلا-©

.۷٠۲ص«هاقتنملارهاوحلا:يداريلا-©

.1٩صةّيضابإلادنعةيبزتلا:ضوعدمحم«تافيلخ-

١۱



:يربربةبازعلاظفلنألاقنمىلعٌنرلا١

داجيإو‹مالسإلانعديعبيربربيوبرتماظنةرولبنيثحابلانمديدعلالواحي

دريو.ربربلاوبرعلانيبركفعاطقناو«ةّيضابإلاوربربلانيبركفلصاوت

:نيرمأبكلذىلع

نمرصتعلااذهىلعتقلطأيلا"ريري"ةظفلنأنمربربلاةبورعىلعًلدتسن:لوألا
عمهموهفمرّوطتفصولتقلطأامنإو‹قرعلااهبدصقيالةبراغماناكسلا

عيمجنامورلادنعئعتتحبصأمث«نانويلاةغلريغبملكتيناكنملك

.ةراضحلانماظحاليلاةّيئادبلابوعشلا

تاوصألاطالتخاىنعمب"ربرب"ةملكاولمعتسادفبرعلااّمأ

.برعلامالكل

قرعلاباةلصالةّيوغلةلأسم"ربرب"يفةلأسملانأحضتياذكهو

ةجهلبنوثدحتيناكسلانمرصانعمه"ريربلا"نأكلذ«سنجلاوأ

.برعلاةغلنعليلقوأريثكيففلتختةّصاحخ

ىلإنميلانمبرعلالوخديهوالأ«ىرخأةرهاظكانهو

لبق‹برغملااوحتفموي‹مهدعبنييتاعنكلالوخد«برغل

يفريبكرثأبرغملايفنييقينيفللناكدقو.داليملالبقلب«مالسإلا

ملامنيب«برعلاريغوبرعلانيخرؤملانمريثكهدكأامك«هناكس

.©”ركذيارثأدلبلااذهيفنامورلاكرتي

£ءاضيبلارادلا«يبرعلاناسللاةلجب‹٢۳صءةّيحلشلاةغللايفةّيبرعلاريثأت:راتخملا‹يسوسلا«رظنأ-

.١۹۹٠‹۲ددعلا



الهبازعموبزعلجرو‹بزعنمقتشميبرعظفلوهةبازعلاظفلنأ:يناثلا

:رذيبأثيدحيفو«ضرألايفبزعييذللبزعلحجراولاقو«هللهأ

‹حورتالىعرللايفتدعبألبإلاتيزعو«دعبأيأءالانمبزعأتنك

بزعوتبزعيأ‹نوبزعممهفموقلابزعأو‹اهبحاصاهبزعأو
‹مهيلإيوأيال«يحلااهبلحيلارادلانعًاديعباهاعراذِإهلبإبلجرلا

)۱(ا .بزعدرفنملکو«هبازعموبازعموهو

:ةيحيسملانمةبازعلاموهفمنألاقنمىلعٌنرلا۲

نمتءاجةبازعةملكنأىلإ«يلاطيإيحيسمبأوهو«سكينابوربهذي

0”يضابإلابهذلملاوةّيحيسملانيبطباورداجيإلةلواحميفجاوزلاكرتيأبوزعلا

مساقلايبأرابخأبالدتسمهيأردّيؤيامجرختسيليضابإلاخيراتلايفشبنينألواحو

"نيح‹يرجمحلاعبارلانرقلانملوألافصتلايفةّيضابإلاةّمئُأدحأ.دلخمنبديزي

ًبحأةذمالتلانمدحاوتوميغلبيللاقف.جّوزتهلليقف‹هذيمالتنملجرنعلأس

نيأتملعولاهللاقف؟نذإتنأتجورتملفةياغلاهتجوزهلتلاقف.هجّوزتنملإ

ًالِإهللايبّذعينأفاحخأاموةسامجلسىلإيلحرتددشليدنعتسيلةلأسمتناك

."٩لهجاىلع

ةرتفلاكلتيفهذيمالتنمذيملتلكنوكينألّضفيمساقلاوبأناكدقل

يبازعللحمسيالجاوزلاأل«ملعلابلطعيطتسيىتحجوزتمريغبزعأ

فوهكلاورواغملافولابحلايفسردلاناكاذإةّصاخبوءسردلاىلإفارصنالا

اليضابإلاهقفلابتكو«رخآىلإناكمنمرمتسللالاقتنالاو«سانلانعاديعب

.لتبتلابلوقت

.۷٩٥-٥٥٥ص١ج«برعلاناسل«رظنأ

.١٠ص‹يدحسملاعمتجلاءانبيفاهرودوةبازعلاةقلح:دمحم«رصان«رظنأ-

.٢٠۲ص«ةمئألاريس:ايركزويأ©

۸٤۱



ةبازعلاوأبوزعلانمتقتشا«ةّيبرعةظفلةبازعلاةملكنأىلإصلخن

‹لابحلاسوؤريفعاطقنالاو‹دّجهتلاوفّوصتلاو‹ةبزعلاوءةلزعلايعتيهو"
نعضارعالاوةماعلاةحلصملاةمدخىلإعاطقنالالامعتسالااذهيفاهبدصقيو

اليبازعلانِإف«دلوولامولهأنم«ةايحلالغاشمنعدعبلاو‹سفنلاظوظح

يفهللاهفرصينأبحيفهتاقاطمظعأاأ‹ليلقلاالإهتقووهدهجنميطعي

تألهوجريرجأوأ«هلمعىلعهاضاقتيلباقمنود-ةّيضابإلا-نيملسملاةمدخ

."٩هللاىلعهباسحوهرجأ

٠ةيازعلاةئيهب
ةمكاحلاةّيعرشلايهف«يضابإلاعمتجاييايلعلاةئيحلايهةبازعلاةئيهنإ

لٹمومكحلاىلوتتلةصرفلاحونسرظتنتةّيرسةموكحبهبشأيهو«ةمامإلاماقمةمئاقلا

يفيهو‹هنعبونينمو«هلماعوأمامإللىروشلاسلحجبعافدلاوروهظلانمز"يف

."©هلمعبموقتومامإلالفمتنامتكلاوأءارشلانمز

‹اوضعرشعةتسوءاضعأةرشعنيبمهددعحوارتي‹ءاضعأنمةبازعلاةئيهفلأتتو

Pa۰ااIt
مشومهمضيدحاوسلحجبقفومهعيمجنوفرصتيوءةيرقلاوأةدلبلاوأةنيدملامجحبسح

."°”تايصوتلاوتارارقلاذاغتاورواشتلاوسرادتللاهيفنوقتليةنّيعمةّيعوبسأةسلج

:يلاتلاوحنلاىلعةبازعلاةئيهماهمعّروتتو
ةوقبزاتعيو‹ةيرقلاوأةدلبلاوأةنيدملالهأملعأنوكيو«ةبازعلاخيش١

غيلبتو‹داشرإلاوظعولاىلوتيو"‹لكاشملالحىلعةردقلاو«ةيصخشلا

."©ةماعلاىلإةبازعلاتانالعإ

.۷٩ص«يضابإلابهذملاةأشن.:ىييلع«رمعم١

.۷٩ص«قباسلاعجرملا:ىيييلع«رمعم

.١۱ص«ةبازعلاةقلح:دمحم«رصان

.١١۷٠ةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نالهج‹نودع©

۹١۱



ىقبيو"‹يضابإلاعمتجلايفلداعلامامإلاةطلسةبازعلاخيشلثعيو

ىروشلاسلجمدّيقم"هتافرصتيفوهو.")ةايحلاىدمهبصنميف

n (۲ . َ ."9٩ماقم

مزلممهيأرو‹نوصقنيالونوديزيالصاخشأةعبرأمهددعو‹نوراشتسملا-۲

.مهتقفاومنودارمأعطقيالو‹خيشلل

.نيراشتسلملاةعبرألادحأنوكينأزوجيوءةعامحلاةالصبفلكلملاوهو«مامإلا-۳

نأ«ناذألاةمهعبمايقلاوةالصلاتاقوأيّرحتنعلوؤسملاوهو‹نذؤملا٤

.نيراشتسلملاةعبرألادحأنوكي

:ىلعفارشاللناوضعصّصخيو‹فاقوألاِءالكو٥

.فاقوألاةيمنتوحالصاا

.تارداصلاوتادراولاطبضب

.ةقلحلاةينازيمج

نماسيليأ‹لاحلايطّسوتمنمناوضعلاناذهنوكينأطرتشيو

.نيزوعملاءارقفلانمالو‹نيرثكملاءاينغألا

ةجاحلابسَحلقأوأرثكأوأءاضعأةئالُثصصخيو«نوملعملا٦

:ىلعفارشالل

.ميلعتلاوةيبزتلاجماربعضوأ

.ةساردلاميظنتب

.ةّلخادلاماسقألايفوأ‹ميلعتلاروديثذيمالتلاةبقارمج

.۹١٠ص2ةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نالهج«نودع

.١٠٠ص«يضابإلابهذاةأشن:ىييلع«رمعم-©

٥\
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.©7ةّيمالسإلاةعيرشلابسحمهثرإميسقتو‹مهتيصو

:ةبازعلاماهمج
‹اهلجأنمةبازعلاتعشنأيلاةّيسيئرلاةمهملاءشنلاةيبرتتناك

رامعوبأرّوطثيح«هتابلطتمورصعلاروطتعمتروطتةبازعلاماهمنكلو
عمهجوأماظنلااذهغلبو".©”ماهاهذهيرجمحلاسداسلانرقلايفيفاكلادبع

نرقلايفىيحينبمساقلايبأخيشلاو‹يدادلاىيحينبمساقلايبأنيخيشلا

."٩”يرجحلاعساتلا

هذهو‹ةايحلايحانمفلتخملمشتةبازعلاماهمتحبصأو

:يهماهل

:ةينيدلاماها١

ةماقإادعامهماهمعيمجبموقيو«مامإلاماهمةبازعلاسلحجبلثه

وأةمكاحلاتاطلسلااودعتسيالىتح"نامتكلايفةّيضابإلااهلطعتيلادودحلا

اهعدتبايلاةنسلاددصلااذهيفةيازعلاسلجميفتقيو«مهيفلاخم

لوألانينرقلالالخةّيرسلاةلحرملاةرصبلايفلئاوألاةّيضابإلاةكرحلاداور

."®يناشلاو

هذهو‹يضابإلاعمتجلايفةينيدلاماهملاةبازعلاسلجمءاضعأعّزوتيو

:يهماهل

..١٠٠-۹۹ص‹يضابإلابهذملاةأشن:ىييلع«رمعم«رظنأ-

.۳۱ص«ةبازعلاةقلح:دمحم«رصان«رظنأ©

.٠ص«ةبازعلاماظن:رمعنبحلاص‹يوامسا)5(

.۳٤ص«ةيوبزتلاوةيعامتجالامظنلا:ضوعدمحم‹تافيلخ)1(

١١۱



:اهبموقيوةينيدلا_فئاظولا١

تناكنهنمةدحاوتصقننإفلاصخسمهبطرتشيو‹يضاقلاأ

.ةنسلاوباتكلانمىضماعالاعنوكينأ١

.يشتريأ_٢

ابخاصتنإونيمصخلاىلعملحتييعيمصخلاىلعاميلح۳
:هيدينيبارجاشتو

.مئالةمولقلايفهذحخأتالنأ_٤

.°”ملعلاولقعلاويأرلايوذلًارواشم٥

نيدلايفهقفتلاومزحلاوحالصلاوىوقتلاهيفطرتشيو«مامإلاب

نادقفكةيقلخلابويعلانمةمالسلاو«نسحلايروهجلاتوصلاو

سلحلانّيعيو«ةبولطملاةّيفيكلابهلمعءادأنعهقوعياكاهريغورصبلا

.°”ةرورضلايضتقتنيحهفلخيةفيلخهل

7فاقوألارظان۔۲

.تاومألاةلسغ۳

ماهملابنوفلكملاموقيلب‹دجسلملاىلعداشرإلاوظعولاةّمهمرصتقتالو

ندؤملاومامإلانأنيتيانهنمو"ىرقلايفداشرإلاوظعوللتالوجبةّينيدلا

فلختيالومحلامعأىلعنوبظاوي‹مهتدمعوةبازعلاءاسؤرمهدجسلملاخيشو
."©هماقمموقيلهبئانملعأفلختنإو«اردانالإمهدحأ

.١۱۱ص«ةّيضابإرظنةهجونمهخيراتومالسإلا:مالسنبا«رظنأ-0

.۱۰۷ص۱٤ج«رئازجلايثحالصالامالعأ:يلعدمحم«زوبد-١«رظنأ)0

.۳٤ص«ةيوبزتلاوةيعامتجالامظنلا:ضوعدمحم«تافيلخ-۲

.۱۹۷ص١٤جةكرابملااهتروثوةثيدحلارئازحلاةضهن:يلعدمحم«زوبد-©
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:ةيعامتجالاماهلا-٢

عمتحجادارفأنيبطبرتيلاةّيعامتجالاتاقالعلاميظنتىلعةبازعلاسلبصرح

.هتاعلطتوهلكاشموهرّوطتةبكاومبألإكلذنكمبالو

لكليرقفلادوماعلاادغو‹يضابإلاعمتحاجيسنيفةبازعلاسلحجبلغلغت
:يفةبازعلاسلحلةّيعامتجالاةكراشملاتلحتو«ةّيعامتجالارهاظلملا

سلجينأنكيالصاخناكممفصّصخيو‹تابسانملاوتالفحلانورّدصتيأ

.هتلزنموهتناکمتناکامهممهریغهيف

.سارعألاتالفحنوسأريب

.هنفدنورضحيو‹تملانوعّيشي-ج

اهيفنوكييلالاوحألاكلتنولغتسيف«اهحارتأيفةّماعلابنوطلتخيد

.لاٹتمالاورْثأتللنودعتسمسانلاو«ناسنألايفءيشىوقأنادجولا

هرقفوأجوزلاىنغوأ‹الامجوةاتفلاةرسأنكتامهمقادصلاورهملانوددحي ه

.فافزلامويديدحتىوسهيلعنوقفتيءيشلهألامامأسيلو

.انفدوةالصوًالسغتاومألانوزّهجيو

.اهيقحتسمنيبمهتاكرتميسقتوتاومألااياصوذيفنتىلعنوفرشي-ز

.ةايحلالبسليهستومهتلافكنامضولمارألاوماتيألانوؤشىلعنوموقيم

اهعيزوتوءاينغألانمةاكزلاعمجىلعرئاشعلاسلاجعةبازعلاسلحبنيعتسي-ح

.١اهيقحتسمىلع

.اهدعبامو«۱۰۹ص«رئازحباباتک:قیفوت«يندم١رظنأ)0(

.اهدعبامو۱۹۹ص«ةضهن:يلعدمحم«زوبد-۲

.°4ص‹ةيعامتجالاوةيوبرتلامظنلا:ضوعدمحم‹تافيلخ۳

.۲۳-۲۸ص«ةبازعلاةقلح:دمحم‹رصان٤

\o۳



:ةيداصتقالاماها۳

يداصتقالاعباطلاتاذعمتجلانوؤشميظنتيفةبازعلاسلجملخدتي

:يفةلثمتملا

.قاوسألايفءارشلاوعيبلاةبقارمأ

لالغتسالاوفيفطتلاوشغلالثميراجتلالماعتلايففارحنالاةبراحم-ب

راكتحالاو

‹ابحصهايشلاةمالساونمضيلخلسلاوحبذلاتايلمعىلعًايمويفارشإلاج

,..ةيمالسإلاةّيعرشلاةقيرطلاقفومحبذلاأو

‹مالسإلايفبستحلاماهمبلصنميهةيداصتقالاماهملاهذه

تاقلحوأةبلطلاماظنيضابإلابهذملايفاهيلعقلطيلاو

.°©)ةبازعلا

:ةيوبرتلاماهلا-٤

ةديقعلايجألاءىشنتيلا"لئاسولامهأيهةيبزلانأةبازعلاسلجمكردأ

ابهذميدّمحلاعمتجمللةيرارمتسالانمضتيلاةيغيلبتلاقرطلانميهو«المعو

مامألبسلاريسيتو"لئاسولاةيهتوميلعتلاىلعفارشإلاسلحلاىّلوتف.".)ًاكولسو

نوفرعيامو.ميركلانآرقلانماءزجاوملعتيوةساردلانمًاطسقاولانيللافطألاعيمج

ثيحبةريقفلفطلاةرسأتناكاذإف«لفطللحاتينأنكياملقااذهو«مهنيدرومأنم

سلحبىلعبجو«ةساردللهبهنّومتاماسيلوأ‹«فيعضلاهدوهجبنعيغتستال

."©هيلعقافنالابكلذو«ةدعاسملاهلمدقينأةبازعلا

ةينطولاةكرشلا«رئازحلا«٦۸۸۸ص«برغلدالبيفةّيبهذملاةبسحلا:ىسوم‹لابقل«رظنأ-

.١۱۹۷عيزوتلاورشنلل

.۳۱ص«ةيازعلاةقلح:دمحم«رصات©

.١١٠ص«يضابإلابهذللاةأشن:ىييلع«رمعم©

٤٥



:ةبازعلاىلإباستنالاطورشد

ىلإدوعيةّيعمتجلاهتمدخوهسابليفهدرفتو«كولسلايفةبازعلاوضعزيت

عمتحجلاةبختلشعبةبازعلاسلجمف«ةبازعلاوضعرايتخالتعضويلاةبعصلاطورشلا
هذهو«ةبازعلاءاضعأيفرفوتتنأبجييلاطورشلالالخنمكلذرهظيو«يضابإلا

:يلاتلاوحنلاىلعرمعمىيحييلعاهدرويطورشلا

.یلاعتهللاباتكلًاظفاحنوكينأ١

©”يزلاىلعاظفاحم«ةساردلاءاشثأكولسلانسحهتذتاسأهلدهشينأ-۲

.ةقلحلالخديامدنعةبازعلليمسرلا

.ةساردلالحارمعيمجىفوتساًالاعنوكينأ۳

.رومألافيرصتيفارهاماقبلابيدأنوكينأ٤

.ميلعتلاوملعتللالصاومو‹ةءارقللبعنوكينأ٥

هماقععبيرزياليذلارذعلابةّماعلابطالتخالاواهلغاشموايندلانعفارصنالا١

.هتبيهببهذيو

‹ةّيحالطصاةرابعهذهو‹ردسوءاعبهبلقلسغيو‹ءامبهدسجلسغينأ۷

‹بولقلاضارمأعيمجنمبلقلافيظننوكينأ«ةيونعملاةفاظنلااهنمدصقي

.›رهاظلاونطابلارهاطنوكينأيأ

ةءابعىلعرصتقانامث«اشحافتيملامزارطلاونيفرطلاملعبسأبالو"ضايبلاوهةبازعلليمسرلايزلا-©
ىلعهراصتقاىلإلیبسالو«لمكأناكصيمقىلعكلذناكنإو«قيلأناك‹هنشتملةفحلموأ

سيلو«رثألايفءاجامىلعىحتلافمعانإو.هئادتراوهفاحتلاوهلامتشانودصيمقوأ‹صيمق

ىقلأوهسأرىطغفاحللاوأةءابعلاىلعرصتقانإو‹اهنعهئانغتسابسأبال.هبرضيةمامعلاسبل

نمهلكبدحلايقليال«رسيألاقتاعلاىلعنمبألابناحجلانمةيشاحلابدهىلعىلعألافرطلا

."ةروعلافاشكناىلإدومكلذنِإَف‹بناجلا

.(١۱۹صء١ج‹خئاشملاتاقبط:ييجردلا)

.١٠٠ص‹يضابإلابهذملاةأشن:ىييلع‹رمعم‹رظنأ-



الشو‹ةودقنوكينأبجييبازعلانأىلإطورشلايفةَّدشلاهذهدوعت

هنأل«ةريبكءاطخأهنمريتعتهريغنعردصتيلاةريغصلاءاطخألاوةماقتسالل

نإ:لئاقلامهلثلةقباطمنوكتنأبجيهتريسو"هعمتجبيفىذتحتيلاةودقلا

ادينأهنيلعو«هعمتجبةآرموهف.هيلععقيءيشيأهرْيغينبللالثمسالايلوتم

۱هريغميلعتوبيدأتلبقمالسإلاميلاعتقيبطتو«هسفنبيدأتب

يلاتاهجاوألئابقللنيلثمماونوكينأةبازعلاءاضعأرايتخايفيعاريو

ىعديف«ةبازعلايفزكرمرغشيامدنعديدحلاوضعلانّيعيو.دلبلااهيلع.لمتشي

نلعينأهيلعو‹هتمبلطتيلاتاّيلوؤسلماوماهملاهيلعىقلتو«ةبازعلازكرمىلإ
.٩”ةبولطملاماهملاهيلإتدنسأقفاونإف«هضفروأهلوبقنع

ةبازعلاسلاجميفميلعتلاماظن ه

مهسرادعباًصاخًاًيضابإًاًيميلعتاماظنةّيضابإلاقطانملايفةبازعلاسلامتدحوأ

:ةيلاتلاتائيحلايفميظنتلااذهىلجتيو«ميظنتلاوةمارصلابمستي

:ةيميلعتلاوةئيهلا-١

اهتأشنأيلا‹سرادملايفةّيميلعتلاوةّيرادإلافلت

:نمةبازعلاسلاجج

‹ةبازعلاسلحبسيئرخيشلاربتعيوهبانتسموأةبازعلاخيشوهو:خيشلا|

هّماهمدّدحتتوميلعتلاةّيضَقنعو«ةبازعلاسرادميفميلعتلانعيرادإلالوؤسلاو

.٢۳۹صةيمالسإلاةيبرتلا:نمحرلادبعيزاحح-)١

.١٠٠١٠٠ص«رمعمىيحييلعليضابإلابهذاةأشنباتكعجاري«لاجلااذهيفعسوتلل-)٢(
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.مهّماهمديدحتومهلصفوءافرعلانييعتىلوتي١

.ذيمالتلانمايلعلاتاقبطللةّيساردلاجهانملاريرقت-۲

درواذإف.مهضفروأةّيساردلالوصفلايفبآلطلاوذيمالتلالوبق۳

نذأتسا‹ةقلحلايفلوحخدلاديري"ناكوديدجبلاطةسردملاىلع

يذلاعضوملايفهيلعناكاموءهلاوحأنعخيشلافشكيفهنأشيفخيشلا

نمنوكيف«ريغاللوخدلايفهلنذأهلاوحأحالصىلععلطانإف«هنممدق

ةميمذلاوحأو«هضيقنىلععلطاناو«مهيلعامهيلعومحلامهل«ةقلحلالهأ

هحالصيفتفلتخاوأ«لاوحألاىلععالطالاهراددعبلرذعتنإو«ريغالهدرط

حيحصوءاهميمذنماهديمحملعتسيوءىربتسيىتحفقوتلاوقألاهداسفو

هاضفأرشىلععلطانإو«هلهأبهقحلأريخلاىلععلطانإف«اهميقسنملوقألا

‹هعونيفليبسلارباعرفاسملامكحءاربتسالاةّدميفهمكحو«هلكشوهعونلإ

."©”نّيعملاوتارخملاوتاحوتفلانممستقملايفهلال

ثيح‹مولعمتقويفايلعلاةيساردلافوفصلاةبلطلةّيفاقثلاتاودنلادقعي-٤

نأهلو‹اهبمايقلانعهريغزجعييلاةقّمعتملاوةبعصلاتاعوضوملاحرطبموقي

.تاودنلاهذهةرادإبهريغفلكي

ىَمسياموأ‹حابصلايفةّيمويلاسوردلاتاقوأءاهتنادعبةبلطلاعمسولحلا٥

اميفمهركاذيومهتاراسفتساومهتلئسأىلعةباجإلابموقيثيح‹تامتخلا

.رضحنمديفتسيونوديفتسيفمولعلانمهولّصح

يقليثيح‹سيمخلاونينثالاموي«عوبسألايفنيتّرمةسردملاذيمالتبعمتجي٠

رومألانمض‹نايحألامظعميف‹اهتاعوضومرصحتتاسوردذيمالتلاىلع

:ةيلاتلا

.۱۷۳صء١ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا©(

\o۷



.ةعيسلالامعألابقاوعنمريذحتلاا

.ةفرعملانمةدازتسالاوداهتجالاودباىلعثحلا_ب

.مهمارتحاومهيملعمةعاطإج

.ةليذرلانعداعتبالاوةليضفلابثّبشتلا-د

.ةديمحلاقالخألابكّسمتلا ه

وأنعطللةلباقريغهتارارقوةسردملايفعقتيلالكاشملاوتاعزانملايفلصفي۷

.ةشقانملا

.ةسردملاىلعقافنإللفاقوألاوةبازعلالاومأبفرصتي۸

.هنذإبالإعابيوأءيشال٩
.©”ذيمالتلاوءافرعلانمةبازعلاءاضعأنيبقازرألامّسقي-٠

:ءافرعلاب

:امهنيعونىلإةبازعلايفءافرعلافنصي

.ماعطلافيرعو«مونلاوتامتخلاتاقوأفيرعوهو‹درفنمفيرع١

هيلعبتكينممهنم‹نآرقلاةلمحءافرعلامهو«درفنمريغفيرع١

ىلعفيرعو‹اهنوظفحيوهيلعاهنوحَحصيومهحاولأنآرقلاةبلط
ردقىلعوهامنإءرثكأنوكيو«ادحاونوكي‹ةساردلاتاقوأ

.٩”هيلإجايتحالا

.١۱۷صء١ج؛خئاشملاتاقبط:ييجردلا-١‹رظنأ©

.۹1۱-۹۲ص«ةّيضابإلادنعةيبزتلا:ضوعدمحم«تافيلخ۲

.۱۳۸-۱۳۹ص‹يضابإلابهذملاةأشن:ىيييلع«رمعم٢

.٢٠۲ص«هاقتنملارهاوحلا:يداربلا-١«رظنأ©

.۲۲۳ص«دیرجابةيضابإلا:حلاصةيحاب-٢



:ةيميلعتلاةئيهلاماهم۲

اهبةبازعلاسرادميقءافرعلاماهمةبازعلاسلجمددح

:يلي
:مونلاتاقوأوتامتخلافيرعأ

ءانثأ‹ءةسردملايفلوألارظانلاماهممونلاتاقوأوتامتخلافيرععمجي

يفيركسعلاماظنلابنوكيامهبشأاماظنعبتيو.يليللارظانلاٌماهمو«ةّيراهنلاةساردلا

مازتلالامدعوأ‹بالطلااهبموقيةفلاخملكف‹ةسردملايفيوبزنلالمعلاريسنيمأت

.ةبوقعللمهضّرعيةسردملاماظني

مظتنيلمعلالعجتةقيرطبلّصفموحضاوودّدحممونلاتاقوأوتامتخلافيرعلمعو

."©”ةيبزتلايفرصنعمهأوخيشلادعبةّيصخشىوقأ"وهو.لاكشإوأسبلنود

:ةيلاتلارومألاىلعمونلاتاقوأوتامتخلافيرعفرشيو

سلحلافو‹دغلابزحداصتراهبقلعتي"ثيحةّيحابصلاةساردلاءدبنالعإ١

."©”ةركاذملاهيفنوكتيذلا

نمريخألاعبرلاوأثلثلايفمايقلادنعيأ"‹حاتفتسالاتقوةبلطلاةبقارم-٢

ةوالتلاريغبلغتشيوأ‹مهنممانينمةبقاعمو‹ءاعدلاونآرقلاةوالتلليللا

."©ةركاذملاوسردلاو

وأ ميركلانآرقلانم-بزحلالمك"ىتمف«ةّيحابصلاةساردلاءاهتنانالعإ-٢

مهنسأوعديف«مهئاعدىلعنونّمؤيوةمتخلاىلإسلحمايفنمميمجاعدداك

:يلاتلاوحنلاىلعءاعدلاميو«"©ءاعدلاروديو

.١٤٠ص‹يضابإلابهذاةأشن:ىييلع«رمعم
.١۷٠۱صء١جخئاشملاتاقبط:ييجردلا-"©

.۱۳٩ص«ةّيضابإلادنعةيبزتلا:ضوعدمحم‹تافيلخ_©
.١۷٠۱ص١٠ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا-©

۹١١۱



."©”ةبلطلاةيقبدريو«ماتخلاءاعدذيمالتلاربكأ"

ءاعدلااذهروضح"َنأل‹يحابصلاءاعدلادنععيمجلادجاوتيغبنيب

"9(يمتح0يماتخلا

ىضقنانإ"هل©باقعلليحابصلاءاعدلانعفلختينملكضّرعتيج

.باقعلايأ."©ةّطخلاف-بالطلادحأفلتوءاعدلا

ذإباقعللضّرصتيو«لوبقمرذعيتقولاضبركلبلاطللحمسيد
.”رضحيملوءاعدلاىضقتنا

"ىلإبالطلاوعديءادغلاماعطلبآلطلالوانتويحابصلاءاعدلانمءاهتنالادعب٤

:يلياميبآالطلادّيقتينأةريهظلاوأةرجاحلامونيفطرتشيو">ةرحجاحلامون

فلختينأ بالطلا مهنمدحاويألّقحيالو"يرابجإةرجاجلامونأ

."9ةلوليقلاموننع

.:بلاطلكةريهظلامونةزتفةبوقعللضّرعتيب

."©”نيمئانلايذؤيثيحبكّرحتوأملكت"١

."”ليللابمايقلاعانتماىلإةعيرذمونلاكرت"٢

.۳٩ص«ةّيضابإلادنعةيبزتلا:ضوعدمحم«تافيلخ

مهنأكو«خيشريغبوأخيشباهبورغدنعوسمشلاعولطدنعءاعدلاوهللاركذلمهعامتحاةمتخلا_
١.راهنلالمعوليللالمعهبنومتخي

.١١٤٠ص×يضابإلابهذملاةأشن:ىيييلع«رمعم-©

.١١٤٠ص«قباسلاعجرملا:ىييلع«رمعم©

.٥ص١٠ج«خئاشملاتاقبط:ٰييحردلارظنأ
.١۷٠ص«قباسلاردصلملا:ييحردلا-

.١۷٠ص«قباسلاردصملا:ييجردلا-)9

.١۱۷ص«قباسلاردصللا:ييجردلا-

.١۷٠ص‹قباسلاردصلملا:ييجردلا)۸

١٦۱

 



هذه‹تاقلحيفنوعمتجيف‹ةمتخلاىلإبرغللاةالصدعببآالطلاوعدي٥

نيديدحتلانيبطسولاو‹اهنوزواجيالةرشعفاورثكنإو-بالط-ةئالث"تاقلحلا

:يلاتلاكةقلحلاماظتنانوكيو«كلذنعفلختيذيملتلكبقاعيو.">لدعأ

بآلطلاربكأنيبنعسولحلانيئدتبم"ةقلحلايفسولحلابآالطلاادبيأ
E)۲ا

."٩هللااوركذ"سولحلانمءاهتنالادعبب

ةالصىحميركلانآرقلانمرّسيتيام"ةوالتىلعنائراقبوانتيج

.ةوالتلاىلإبآلطلاةّيقبتصنيو."©ءاشعلا

نوكيو«ةوالتلانمءاهتنالادعب«ماتخلاءاعدىلإبالطلاوعديد

تآرقلااولتناذللانابلاطلاوعديو«ةلبقلاىلإاوهَّجوتينأبءاعدلا

.ءاشعلاةالصىلإنوموقيٌمُث.")مهفلخنمنّمؤي"و

.ةليوطتسيلةّدمةّرحةركاذمىفءاشعلاةالصدعببآلطلاكرتي¬

نآرقلانمنوأرقيوبالطلاسلجيف«ةمتخلاىلإةحارتسالادعببالطلاوعدي۷

باتكيفمهدحأارقينأيهءاشعلاةمتخيفةءارقلاو«هللارّسيامميركلا

ةملكبالطلاحصفأيقليمث«فيفخءاعدبئراقلاوعديةءارقلادعبوهللا

یحوتستنأنسحتسيو«لماكمويحافكدعبهيجوتك«هيجوتلايفةبسانم
.©”تئرقنأقبسيلاتايآلانمةملكلاكلت

١۷٠۱.٠۱ص١٠ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا-

.۹۱۳ص«ةّيضابإلادنعةيبزتلا:ضوعدمحم«تافيلخ

١۷٠۱.٠ص١٠ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا-©

.۱۳٩ص«ةّيضابإلادنعةيبرتلا:ضوعدمحم‹تافيلخ_©

١۱۷.٠ص١٤جخئاشملاتاقبط:ييجردلا-9

.١١٤٠ص‹يضابإلابهذاةأشن:ىييلع«رمعم«رظنأ)9(

۱١۱۹



ةيلاتلادعاوقلاعابتاطرتشيو«مونلاىلإءاعدلادعبةبلطلاهّجوتي

:مونلادنع

يفمونلاىلإباهذلانعرخأتلانيئدتبملاةبلطلانمدحألقيال"١
."©)دّدحملاتقولا

حارىلعرؤيهمالكأل"9كرمتوأمكت"ذيملتلكبقاعيب
.مونلانمنيرخآلاعنمتف‹ءاضوضلاثدحتهتكرحو‹نيرخآلا

ةساردلانمةّيئاهتلاةلحرملايفبآلطلاضعبلفيرعلاحمسي-ج
نيمئانلانعاديعبباتكةعلاطميف‹ةركاذملاوسردلايفرارمتسالاب"

النأو‹نيمئانلاةبلطلاةحارىلعمهتساردرّنؤتالنأةطيرش."©

نآرقلايفكارتشاللليللارخآيفمايقلا"نعةساردلامهقيعت

."©حاتفتسالاتقو

:ماعطلافیرعب

عستمِءايشأواهدنعفقيدودحهل«ماعطلاتاقوأ"ىلعفرشللارظانلاوه

:ةيلاتلارومألابماعطلافيرعماهمصخلتتو" اهيف

‹اهجراخوةساردلانكامألخادلكألادنعبالطلاسولجميظنتىلوتي١

مهفاضتساوأةّيسردمةلحريفاوناكاذإ"ةساردلانكامأجراخبدنصقيو
(٦)١

.١1٩صةّيضايإلادنعةيبزتلا:ضوعدمحم«تافيلخ-

.١۱۷صء١جخئاشملاتاقبط:ييحجردلا-©

.١۷٠ص«قباسلاردصلملا:ييحردلا-©

.١۹صةّيضابإلادنعةيبزتلا:ضوعدمحم«تافيلخ_

.١۷٠ص١٠جخئاشملاتاقبط:ييحردلا-

.١١٤٠ص‹يضابإلابهذاةأشن:ىييلع«رمعم-©

١۱



(۱)

مهدحأباغنإف"مهنعلأسيو«مهنمنيبئاغلا«بالطلاسولجدعب«دقفتي۲
.")ةطخلافرذعريغيفناکنإو«هباوصوتسينأبمهركذرذعل

يزلاوهولماكلاسابللابلكألاىلإ"بالطلاروضحنمدكأتي۳

."©مهبًصاخلا

ةّيكولسلادعاوقلابنيمزتلمماعطلالوانتبآالطلاادبي٤

:ةيلاتلا

:ةعبسيهولكألالبقماعطلابادآأ

ىلاعتهلوقلةضيرفكلذو٠بّيطهنأماعطلاةفرعم١

امارحناكاذإليقهنأل©اطالحضریفباوكلف

لرشىفکراتولىلاعتهلوقل‹هلكأيفناطيشلاهكراش

ر
ءرقفلايفنيماعطلالبقؤضولا)ميهلوقلةفاظنللنيديلالسغ٢

.(°?ممللايفنيهدعبو

.١۷٠ص«١ج‹خئاشملاتاقبط:ٰييجردلا

.١١٤٠ص‹يضابإلابهذاةأشن:ىييلع«_

.۸١۱ةيآلا«ةرقبلاةروس

9

ل

.64ةيآلا«ءارسإلاةروس-

ننسنموهو«رقفلايفنيهدعبوماعطلالبقءوضولا)١٠٠صء۲جءطسوألايفيناربطلاهجرعأ

.عوضوملاقو‹ريغصلاعماحلافيعضيفينابلألاخيشلاهدروأو«(نیلسرللا

طسوألامحعملا‹نيمحعلادئاوزيفنيرحبلاعمجبباتك:نيدلارونظفاحلا‹يمثيحلا١رظنأ)

ءضايرلا«دمحمنبسودقلادبعةساردوقيقحت‹67‹۷ج«يناربطللريغصلامجعملاو

.م۱۹۹۲/ه١٤٤۱دشرلاةبتكم

يمالسإلابتكملاءتوريب‹ريغصلاعماحلافيعض:نيدلارصاندمحم«ينابلألا-۲

)م۹۹/ه

۱۳



‹6%هللالوسربءادتقاىنميلالجرلابصنو«رسيألاىلعسولا-۲

لكآودبعلاسلجيامكسلجأدبعانأاكتملكآال)لوقيناكو
.(›ديعلالكأيامك

.(هکربيذريغهافدربيىحاوعد)ليهلوقلدربيىتحراحلراظتنإ٤

‹ىلاعتهللاةعاطىلعيّوقتلااهبيونينأوهو«لكأللةّينلادقع_ه

.معنتلاوذّذلتلاهبدصقيالو

.زبخلاةماركنمكلذنلمادألارظتنتيالوهبىضرينكلوماعطلارقحيالنأ-١

لاقييبلانأيورامك«ماعطلاىلعيديألاريثكتىلعدهتجينأ۷

.۶()هيفمکلكرابيمكماعطىلعاوعمتجا)

:ةرشعيهولكألابادآب

ىلعهللامسااوركذا)مقيهلوقلهرخآيفهلدمحلاوهلّوُأيفةيمستلا١

.(°ماعطلا

.۳۹۸٥ثیدحلامقر(امکتملکآاليِإ)و۳۹۹٥ٹیدحلامقر(ءیکتماأولکآال)يراخبلا©

.(٤٤٤٥ص۳ج«يراخبلاحيحص«رظنأ)
دقو.(هكربيذريغراحلماعطلا«ماعطلااودربا)٤۸ص«۲ج«طسوألايفيناريطلاهجرخأ©

.متاحوباهفَّحض

.(۷٥-٦٥صء۷ج«نيعمجادئاوزيفنيرحبلاعممباتك:يمئيحلا«رظنأ)
:لاتاوحنلاىلع۱۳۹٤ص١٤ج«دووادوبأهجرخأ١

.ملسمنبدیلولاقیرطنم(هيفمکلكرابيهيلعىلاعتهللامسااوركذاومكماعطىلعاوعمتجا)

.(۲7صء7ج‹اهدئاوفواههقفنمءيشوةحيحصلاثيداحألاةلسلس:رصاندمحم«ينابلألا‹رظنأ)

يلکبهيلعقلعوهحّحص٤٢٤ص۲جمالسإلادعاوق:ىسومنبليعامسإرهاطوبأ؛يلاطيحلارظنأ

.م١۱۹۷ةّيرعلاةعبطملا«(رئازحلا)ةيادرغرمعنينمحرلادبع

لاقو(هيلياتئرسالکلکایلوهللامسااوركذا)١٠صء١ج«طسوألايفيناربطلاهجرخأ0
.حيحصلالاجرهلاجرةيقبونسحهثيدحوهعيفنباهيفو۲-٢۲۷ص٥ج٤عمحجلايليمشيحلا

.)۳۔۲٦ص۷حجنيعمحجمادئاوزيفنيرحبلاعمحبباتك:يمثيملا«رظنأ)

٤٦۱



لامشلابذخألاوءاطعالاولكألانعلييبلايهنلنيميلابلكألا-۲

.(°هلامشبيطعيوذخأيولكأيناطيشلانإ)لاقو

دالو‹ةعبارلابناعتساامعرو‹عباصأةئالثبلكألا۳ درءحب

.نیعبصاب

ءىرخألاىلإديلاديالاهعلتييملامو‹اهغضمديوحنوةمقللاريغصت-٤
ال«ناکامانئاكالوكأمٌمذيالو‹لكألايفةلجعلانمكلذنف

ههركنإو«هلكأهبجعأنإ«طقاماعطمذام)لييبلانأيور
.(٩هکرت

لوسرلاق«هديليجينأهلٌنإَف‹ةهكافلاييفالإ«هيلياتلكألا٥

.(٩”كيلياملكريللا

عضومهنألاهطسونمالو‹ةعصقلاةورذنملكأيالنأ_٦

ةعصقلاةورذالإقبيملو«ماعطلاغرفاذإو‹ةكربلا

.١٠صء١٠جءطسوألايفيناربطلاجرحخأ0

کجدماهجرخأو(ناطیشهعمبرشهلامشببرشنمو«ناطیشهعملکاهلامشبلکأنم)

نیدشرنبدماهدانسايئو«٢۲ص«٥ج«عمحجلايفيمشيملالاقو«ناليغنبىیينع«۷۷ص

.فیعضوهودعسنبا

.(۱۳صء۷ج«نيعمجملادئاوزيفنيرحبلاعمحبباتك:يمثيحلا«رظنأ)

.(هکرتههرکنإو«هلكأهاهتشانإ«طقاماعطيبلاباعام)يراخبلاهجرخأ2

.(٩٠٥٥ثیدحلامقر«۷٤٤ص۳ج«يراخبلاحيحص:يراخبلا)

.(كيلياًتلكو«كنميبلكو«هللامس«مالغاي)يذمزنلاويراخبلاهجرخأ-2
.۳۷۷٥ثیدحلامقر«١۳٩ص«۳ج«يراخبلاحيحص:يراخبلا-١رظنأ)

‹£ج‹يذمزلاننسوهوحيحصلاعماحلا:نبىسيعنبدمحمىسيعوبأ:يذمزنلا۲
راد۽توریب۽«ضوعةوطعميهاربإقيقحت‹«۲۳۸۰ثيدحلامقر«٠4٠ص
.(ت.د‹يبرعلاثازنلاءايحإ

٥٦۱



موقلانودمادألاهيلإعمجيلهيفرفحيالو‹ماعطلاهجورّشَقيالنأ۷

انيلكأييذلاوهوراودلاوراشقلاورافحلانعيييٻلايهنل

ً.الاشو

تعقواذإ)لييبلالوقلهلكأيلو«هدينمعقواذإماعطلاعفرينأ۸

الو‹اهلكأيلوىذُأنماهيلعناكامطميلواهذخأيلفمكدحأةمقل

.(°”ناطيشللاهرذي

هيلعهنأيوُرامكادياقعلاهقعليىحليدنمابهديحسبالنأ

وأاهقعلَيىحهديحسيالفمكدحألكأاذإ)هعباصأقعليمالسلا

.(›اهقعلي

نإفمكماعطلّوُأحلملااولعجا)ييبلالوقلهبمتخيوحلملابادبينأ-٠

عجووصربلاوماذحلاونوتحلااهتمءادنيعبسونينانمءافشهنم

.©(7¬نطبلاوقلحلاوسارضألا

:ةتسيهوماعطلارخآبادآج

يفوسأبالفموصلاىلعيّوقتلاديرينأالإعيشلالبقكسمنأ١

ارثأهلدجأمل.ًالاجشوانيلكأييذلاوهوراودلاوراشقلاورافحلانعقليهللالوسرىهنثيدح-©

.طقاحيحص

مكدحأةمقلتعقواذإ)هبرشالاباعكيف«١١٠٠صء۳ج«هحيحصيفملسمهجرخأ2

.(ناطيشللاهعديالواهلكأيلوىذأنماهبناكامطميلف‹اهذحأيلف

.٤٤٥٤٥ثیدح١١۱۷ص٤جءهحيحصيفيراخبلاهجرخأ١

صربلاوماذخلاونونااهتمِءادنيعبسونينانمءافشهنمنإفمكماعطلوأحلملااولعجاثيدح

.عوضومثيدح«نطبلاوقلحلاوسارضألاعجوو

.(۷۱۰مقرثيدح«١٠۲ص«يزوحلانبالتاعوضوملابيترت:يهذلا«رظنأ)

.۲٥۲-٢٥۸صء۲ج«مالسإلادعاوق:يلاطيحلا‹رظنأ

٦۱



‹بارشللثلثو‹ماعطللثلثفلعفينكيملنإو‹هبلصنمقي

.(°?سفنللثلثو

.برشيمءاملاباهلسغيوهعباصأضعببةعصقلاقعلينأ۲

.ماعطلاتاتفطقتلينأ-۳

نكلولالخابهنانسأنيبنمجرخيامعلتبيالو‹هسارضأللخينأ٤

‹هيمريالفناسللاهجرخأفهنانسألوصأيفعمتجياماًمأو«هيمري

صووو`

1-۵۳1.107 امتکبطنماولڪلیلاعتلاقهمعطأامىلعىلاعتهللاركشينأ٥

)0(و"ا٥سس .4هللاکشومکان

(©”مكلكراييةكربلابمكماعطيفاوعدا)ليهلوقلةكربلابءاعدلا٦

اينيملسملانمانلعجواناقسوانمعطأيذلاهللدمحلا:لاقيو

تینغاو«ةلالضنمتیدهومينمتيوآ«دمحلاكلف«فو

هلهتناامك«هيفاکرابمابْیطاریثکادمحدمحلاكلف«ةليعنم

ىلعانلانوعهلعجاو‹احلاصانلمعتسافًابيطانتمعطأامكمهلا

.٩>كيصاعمىلعهبنيعتسننأكبذوعنو‹كتعاط

.۰٠۲۸ثيدحلامقر٠صء٤جءهننسيفيذمزللاهجرخأ_)ر

ثلثف۽ةلاحمالناكنف«هبلصنمقيتالكأمدآنبابسحي:نطبنمارشءاعومدآنباالمام)

.(هسفنلثلثو«هبارشلثلثو‹هماعطل

.۱۷۲ةيآلا«ةرقبلاةروس

(هيفمکلكراييهيلعىلاعتهللامسااوركذاومكماعطىلعاوعمتجا)وهصوصخلااذهيفدرويذلاثيدحلا1

.۱۰۳ص۲ج<مکالاو«۳۷صء۲ج«هجامنباو«۱۳۹ص«۲ج«دووادوباهجر

.(٢۲۷صء٢جةحيحصلاثيداحألاةلسلس:نيدلارصاندمحم«ينابلألا‹رظنأ)

.۲-۱۷٦۲۹۸صء۲ج«مالسإلادعاوق:يلاطيحلا«رظنأ©

۱۷



وامهنبلكأنمف"ماعطلابادآلمهقيبطتىدموبالطلاكولسبقاري٥

نارذحوحقویهنوعضوملاكلذريغيف«هيلعبيع«ربكيذلكأ

دّيَقتلاةرورضىلإذيمالتلارظنتفليو.">ةّطخلافداعنإفدوعي

‹ةحيصنلالّبَقتيبلاطلالعجيوبألطلانيعُأانعاديعبماعطلابادآب

يهفيرعلاةظحالمتناكاذإةّصاخو«‹ذيمالتلاةيرخسنعهدعبيو

.ىلوألاةظحالملا

ءانثأبالطلاظقحتيالف«ماعطلاءانثأ«بالطلاعمفيرعلادشتيال١

طاسبنالاضعبنوطسبنيو‹لالدلانمبرضىلإنوليمي"لب‹ماعطلا

وأمادألاةدايزوأماعطلابّيطحارتقايفنوشتحيالو‹نونظلانونسحيو
."١كلذوحن

اذِإاّمأ‹ةساردلاناكميف‹ماعطلاءانثأ«ةّيرحلاهذهنوكتو

اوعدوأ«ةهزنيفاونوكينأك«ةساردلاناكمجراخماعطلاناك

يفنكلو‹ماعطلاءاشثأةرشابمتاظحالملافيرعلامهيلإهّجويو‹ماعطلا

نأذيمالتلااهنممهفيظافلأبظفلتينأب«هيلعفراعتمركتبمبولسأ

تباثنبناسحلاقاروناّسح"لوقينألشممهقالخأومهبادآاونسحي

فنصلاريغنممهيفلخدامهماهنولوقيةملكيهومكبادآاونسحأيأ

."9٩مهتمدقتنيامىلععلطينأاريذحت

لواتتنماوهتنامهنأدكأتينأدعب‹ماعطلاءاهتنافييرعلانلعي۷

اوضقيىتحهرظتناماعطلايفهدينممهنمدحجو"نإو‹مهماعط

.١۷٠ص١٠ج«خئاشملاتاقبط:ييحردلا-

.١۷٠ص«قباسلاردصملا:ييجردلا-©

.١۷٠ص‹قباسلاردصملا:ييجردلا)0

۱۹۸



هناكمنمموقينأ‹هماعطىهنأيذلابلاطللالو«"©مهتجاح

."©”كلذفيرعلانلعأاذإالإ"فارصنالاوأ

."°”نونسحلاءاينغألااهبقّدصتييلاايادلاعيزوت"ىلعفرشي۸

‹ءاسملاةبجوورهظلاةبجوامهونيتّيسيئرلاماعطلاّيبجوميظنتىلعو

باتتكالامكتسادعبىحضلاتقو"اهداعيمو:ىحضلاةبجو
0)٤(حاولألا

ئراقهيفارقيامردقبةالصلادعب"اهداعيمو:رصعلاةبجو-ب
۵(۱سس .نيترموأةرمحوللا

ةهكافلاورمتلا"وهنيتبجولانيتاهيفمويمدقييذلاماعطلاو
يفماعطلامدقيو."9”فيرعلاىلإاضيأكلذبيتزتفاهتاقوأيف

:يليامىلعموقت«ةديفمةركتبمةقيرطبةيفاضإلاتابجولا

فيرع"مهتقلحمظنيو«يرئادلكشبةقلحلابالطفقي١

"9لاحلاكلتهتفارعودعتال‹مههبنأوأمهنسأنوكي

نفيأيف«لئاسمثالثةهكافلاميدقتلبقفيرعلاحرطي-٢

ىلعباجأنمف"‹رودلامتيىتحةنمايمكلذكمث«ناك

.١۷٠صء١ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا-
.١٤٦٩ص«ةّيضابإلادنعةيبزتلا:ضوعدمحم«تافيلخ©

.١۷٠ص١٠ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا-©
.١٤٦۹ص«ةّيضابإلادنعةيبزتلا:ضوعدمحم«تافيلخ_©

.١۱۷ص«١ج‹خئاشملاتاقبط:ييجردلا)°(

.١۱۷ص«قباسلاردصملا:ييجردلا-©

.١۱۷ص«قباسلاردصملا:ييجردلا-

۱۹



ىلعكلذامنإف«هيلعمثإالفرخأتنمو«لكأةلعسألا

."٩”رايتخالا

ةقلحلابالطعيمجلانينأدعبالإ«هتهكافبلاطلالكأيال_۳

."©دئاوفلاليصحتىلعاضيرحتواعدروًايدأت"مهتصح

هنوذخأيرمتلانمفقو"ذيمالتلارادوبيتاتكلاذيمالتلو

."°ذيمالتلاهبدّوزيءاذغكمويلايفةَرم

نأكلذو‹ةدوقفمحابصلاةبجونأماعطلاتابجويفتفاللاو

تقوًافيفخًاماعطنوقلتيو‹سردلاليصحتلمونلانمنوضهنيبلطلا

مثرهظلاةحارتسااهدعبورهظلادنعةّيساسألاةبجولامث«ىحضلا

"نوكينلبالطلاىلإةلفانةبجومّدقتو‹ءاشعلافةيناثلاةيفاضإلاةبجولا

."©ةلفانلاكلتىلإقوشهب

ةدعملاف‹ةيحصلاةيحانلا«اهعيدقتثيحنم«تابجولاهذهيعارتو

يلاةمعطألاعاونأرداصملاانلركذتملنإو«لماكءاوخيفنوكتال

رمتلاىلعةمئاقلاةّيفاضإلاتابجولانمًفشتسناننالإ«ٌمدَقَتتناك

.بالطللةّيئاذغلاةّبحصلاةيحانلايعارتاهنأ‹ةهكافلاو

:ميركلانآرقلاظيفحتفيرعج

هّماهميههذهتمادامو«بآلطللميركلانآرقلاظيفحتبفلكممّلعملاوه

°فحصملامسربًافراعاديجاظفحهللاًاظفاحنوكي"نأهيفطزاشيف

ص۱ج‹خئاشملاتاقبط:ٰييجردلا)۱

.١۱۷ص«قباسلاردصملا:ييجردلا)1

.٢۲۲۸ص١٤ج«رئازجلاةضهن:يلعدمحم«زويد-
.۱۷۷۔١۱۷۱ص١اج‹خئاشملاتاقبط:ييجردلا-)4(

.۱۷۷ص«قباسلاردصملا:ييجردلا-©

\۷۰



يفًاعيلض«هيناعمريسفتباملاع«ميركلانآرقلاةوالتلًامكحمنوكينأظفحلايضتقيو

:ةيلاتلارومألايفهتمهمنوكتو«اهنونفوةّيبرعلاةغللا

بسحباذهو«نينامهلقأو«ةرشعمهرثكأ"ذيمالتلانمددعىلعفارشالا١

الومهترثكلدحالف"ةرورضلللقيوأبالطلاددعديزيدقو."رايتخالا

."١مهتلقل

:ةيلاتلاتاوطخلاهذيمالتلميركلانآرقلاسيردتيفعبتي۲

.مهحاولأيفاهنوبتكييلاتايآلاهذيمالتىلعيليأ

نأ-ذيمالتلاىلعفيرعلا-بيقنلاهربخينأدعب‹حاولألاذيمالتلل-ب

.تفحدقحاولألا

.٩”يلاتلامويللبيغهوبتكامظفحمهنمبلطيج

.يلاتلامويلايفمهعمجيوظفحلاىلعةبلطلاهءالمزبيقنلاثحيد

داهتجالاوءاكذلاوةنطفلامهنممّسوتينمم"نوكينأبيقنلايفطرتشيو

هاقوألايفسيردتللةصّصخملانكامألايفةبلطلاعمجببيقنلاموقيو

سوردًادبيلفيرعلايعدتسيذيمالتلاددعلماكتيامدنعو«ةددحلا

.©ةّمويلا

:يلاتلاوحتلاىلعسردلافيرعلاحتتفي-ه

.سمأبتكامظفحيفبيقنلاهنذأتسي١

.سمألابهبتکامهنمایمذیملتلكعّمسي۲

.۱۷۷صء١جخئاشملاتاقبط:ٰييجردلا)۱

.۱۷۷ص«قباسلاردصملا:ييجردلا)٢(

.۱۷۷صء١ج«خئاشملاتاقبط:ٰييجردلا-١«رظنأ©

.١٤٤٠ص‹يضابإلابهذملاةأشن:ىييلع«رمعم٢

(t)۱۷۷ص«١ج؛خئاشملاتاقبط:ييحردلا‹رظنأ.

١۱۷



لكنأبيقنلاهربخينأدعبلإةبلطللعيمستلافيرعلاادبيال۳

.كلذنمدكأتو‹مهتابجاواوظفحدقذيمالتلا

.مهيلعيلميفهوبتكامعيمستدعب‹فيرعلاذيمالتلانذأتسي٤

اليلاةيصعتسللاتالاحلانعو«ذيملتلكنعًالصفمًاريرقتعضي٥

۱ًيعوبسأهبعامتجالادنعخيشلاالإاهلحهنكمب

نيذلاو‹مهسورديفنيرّصقملاذيمالتلافيرعلابقاعي١

ىلعتابوقعلاجّردتتو«ادّيجمهسوردنوظفحيال

:يلاتلاوحتلا

ةسمحًاطخأاذإئدتبملاريغصلاذيملتلانعفيرعلازواجتيأ

ناكنإو«ءاطخأةئالثبهلحمسيفاريبكناكاذإو‹ءاطحأ

تدازنمو.ةدحاوةأطخبالإهلحمسيالف‹ًاديعمذيملتلا

:ةيلاتلاتابوقعللضّرعتيهنإفهبحومسملانعهؤاطحأ
.©?دلحلاوةيوازلاففوقولاببقاعيًاريغصذيملتلاناكاذإ١

.درطلاببقاعيهنِإفاريبكناكاذإ٢

ةرورضىلإههيبنتوخييوتلادعبلإيدسحلاباقعلاقبطيالب

.ظفحلا

.١١٤٠ص‹يضابإلابهذلاةأشن:ىييلع«رمعم«رظنأ-

برضلانكامأتدّلحو«ساسألاوهقفرلاتلعجاهنكل.يدسخحلابيدأتلاةّيمالسإلاةيبزتلاتعرش-©

سأربرضزوجيالوةلئاغالوضرماهنمىشخيالعضاوملاهذهنيمدقلالفاسأوذاخفألاواياوللاب

ءاملعنمدحأهبرمأيملو«دلجابرمأيثيدحلهللالوسرنعدريملو.ههحوالويبصلا
.نيملسملاةيبزتلا

.۱۰-١۱۰۱ص«نيملعملابادآ:نونحسنبا-١‹رظنأ)

دمحمفارشإ«يييرعلازابلارشن«ةبسحلابلطيفةبترلاةياهن:نمحرلادبع«رصننيا١
.(١٤۱۹رشنلاوفيلأتلاةعبطم‹ةرهاقلا«ةدايزىفطصم

١۱۷



اذإرّرعي«ةسردللاكرتوةلاطبلابحلادّيجظفحالذيملتلاناكنإج

.هعابقیضوهمهفيفةلِعلهظفحفعضناكنإوءامهفايكناك

۰هداعإلابهرمأوهرذعایوامسرمألاكلذناکنإو

:ةساردلاتاقوأفيرعد

ذيمالتلابقارييذلارظانلا‹ثيدحلاموهفملايف«ةساردلاتاقوأفيرعلث

تقولاءانثأوهللاوبعللاىلإاوفرصنيوأ«ىدستقولااوعّيضيالىتح«مهظفحءانثأ

نوكيوادحاونوكيةساردلاتاقوأفيرعو"‹ةّيساردلامهتابجاوظفحلصّصخللا

:يفهّماهمصخلتتو."©هيلإجايتحالاردقىلعوهامنإ«رثكأ
نولمحيالنيذلاةبلطلابقاعيو«رصعلاورهظلانيبحاولألاباحصأدّقفتي١

.رذعبالإسردللمهحاولأ

.نيرخأتملاوأنييئاغلاةبلطلاءامسألّجسيوءةّيساردلاتاقلحلايفةبلطلاماظتناىلعفرشي-٢

:اذِإذيملتلكباقعىلوتي۳

.يعرشرذعنودسردلاةقلحىلإروضحلايفرخأت

٠رلنعهيهامناب
.رذعريغلحاتفتسالاتقومولانمضوهنلايفرخأتج
.ظعولاباتكةعارقعامتسالروضحلانعرصعلاوةعمحاةالصنعباغد

.©لكأللةددحلاتاقوألاريغيفارايتخاماعطلالوانت ه

۱۷۸.٠و۱۷۲صء١ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا-١«رظنأ)9

.۱۳٩ص«ةّيضابإلادنعةيبزتلا:ضوعدمحم«تافيلخ۲

.٢٠۲ص«هاقتنملارهاوحلا:يداريلا-©

.۱۷۸و۱۷۲ص١جخئاشملاتاقبط:ييجردلا-١«رظنأ-©

.٢٠۲ص«هاقتنملارهاوحلا:يداربلا-٢

.1٦۹1و۳٦۹صةيضابإلادنعةيبزتلا:ضوعدمحم«تافيلخ۳

.١٤٤٠ص‹يضابإلابهذملاةأشن:ىييلع‹رمعم٤

۱۷۳



:يمويلايساردلالمعلاريسو

‹ءاقرعلالمعيفقيقدلاميظنتلاةبازعلاسرادميفيمويلالمعلاريسنمودبي

.اهبموقيةصوصخمماهممهنمدحاوٌلكلو‹مهتامهميفلخادتالف

لودجلااذهنف«ةبازعلاسرادميفيمويلايساردلالودحلاميظنتاندرأاذإو

:يلاغلاوحلاىلعنوكي
هدذحييذلاتقولايفوأريخألاعبرلاوأليللانمريخألاثلثلايفظاقيتسالا١

ةوالتيفنوذخأيو«نوأضوتيٌمُث«©?حاتفتسالاءاعدةيدأتلةبازعلاخيش

:يلاتلاوحنلاىلعوهحاتفتسالاءاعدنأزوبديلعدمحمركذي3

٠نيعمجأمالسلامهعمانيلعو«هئايلوأىلعو«هلسرىلعو«هئايبنأىلعو«هللاةكئالمىلعمالس

انحتفتسا.انلاجآنوصحيوانلامعأنوبتكينيذلا‹نيبتاكلاةرربلانيظفاحلاماركلاةككاللاىلعمالسلا

.نيحتافلاريخوهو«هتايآوهللاركذب

الإهلإالأكقلخعيمجوكلسروكءايبنأوكشرعةلمحودهشأوكدهشأينإهللا

.كدنعنمقحهبءاجام«كلوسروكدبعيدمعنأوكلكيرشالكدحوتنأ

الامكرتبيمراو«يفوتذإمحراواميسمحراو«اهلكيصاعملاكرتبمحرايير

لعجاو«يتملعامككباتكظفحيلققزراو«ينعكيضرياميفرظنلانسحييقزراو«ينينعي

يئيندبهبلمعتساو«يناسلهبقلطأو‹يرصبهبرون«ينعكيضريوبغيذلاوحنلاىلعهولتأ
.نيمحارلامحرأايكبالإةّرقالولوحالهتإف«كتعاط

الو«يبسكبانهترمتحبصأ«ينورضحينأيبركبذوعأو«نيطايشلاتازمهنمكبذوعأ

«هللانمنوعبلإهللاةعاطىلعةّرقالو«هللانمةمصعبلِهللايصاعمنعلوحال«ينرقفأريقف

.روشنلاهيلإوتوحنوايحنللابو«للابانيسمأوهللابانحبصأ

عفدو«هطسبتقزرو«هبيدهترونو«همسقتريخلكيفابيصنكدابعلضفأنمانلعجامهلا

.هفرصترشفرصو‹هعفدتالب

نمانذعأو‹كتيفاعانسبلأو‹كتمعنانيلعٌمأو‹كتاكربانيفرشناو‹كتمحرانيلعلزنأمهلا

باذعنمو«رانلانمانتو‹ميقتسملاكقيرطىلإو‹قحلاىلإاندهاو‹ميحجرلاناطيشلانمورانلا

.نيمحارلامحرأايميعنلاةنجكتمحربانلخدأو«ميحجلا

.(۱١۱-١١۸صء۳ج«رئازحلايثحالصالامالعا:يلعدمحم‹زوبد)

٤۱۷



مهتوالتنومتخيو‹رجفلاناذأیتحیدارفوأخيشلاعم«ميركلانآرقلا

.دجسلملايفةعامجرجفلاةالصعيمحلايّدؤي-٢

‹ةفلتخملامهفوفصيفةبلطلاعمتجيثيح«ةداتعملاوةّيمويلامهسوردنوأدبي-٢

.٩?ةعومجبنعلوؤسمبيقنلكنوكيو«ءابقنلامهدقفتيو

ءنيطاسألاىلإةدنسملاحاولألابنيقّدحمنوقييلبكلذهباشاموأ؛تافتلالاوةكرحلا

.ءيشمهداسحجأنمرهظيالثيحبسابللايمشتحماونوكينأمهيلعو

‹فصلاىلإىتأييذلافيرعلاءاعدتساببيقنلاموقيمهددعلماکتیامدنع_٥

.هتارضاحموأهسوردءاقلِإبًادبيو

:وهحاتفتسالاءاعدنأشيفطافسوينبدمحمركذيو

نمقحهبءاجام«هلوسروهدبعادّمحمنأو«هلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأدهشأ

لوشقلاءلزنامكنآرقلاٌنأو‹«فصوامكمالسإلاٌنأو«عرشامكنيدلانأدهشأ‹هبردنع

هللاركذبانحتفتسا«مالسلابهاّيحو‹ريخلابيادّمحمهللاركذٌقحلاوههللانأو«ثدحامك

.نيحتافلاريخوهو«هتايآو

كبرناحبس«نيمحارلامحرأايانترخآوانايندواننيديفنيلزنملاريختنأوًاكزابمالزنمانلزنأابر
.نيلاعلابرهللدمحلاو‹نيلسرملاىلعمالسونوفصياّمعةّرعلابر

تولانءايبيل«١٠٠١٥٠ص‹تادابعلاعيمجيفتاعاطلاساسأ:فسوينبدمحم‹«شيفطا)

.(م۱۹۱۸نانبلراد٤«توریب«ه۷

:نأوهحاتفتسالاءاعدنأيجردلاركذيامنيب

.باتكلاةحتافًارقيولمسبيوذيعتسي

٠.(١۱۷صء١ج٠«خئاشملاتاقبط:ييجردلا)

‹انيديأنيبتعقويلارداصملايفاركذاهلدحجبملاننكل«حابصلاةبجوىلإتافيلخضوعدمحمريشي١

هذهتافيلخضوعدمحمرّسفامبرو‹ماعطىلإةجاحبوهنملةلفانةبجولركذدروامنإو

.حابصلاةبجواهنأبةّيفاضإلاةبجولا

١٥۱۷



‹قياسلامويلايفهوبتكوأهوذحخأاّنهوظفحاميفةبلطلارابتخابهسوردفيرعلاادبي١

.هبجاويرصقينملكبقاعيو«يلاتلامويللهظفحبجيامكلذدعبمهيلعيلعيو

ةمتخلاءاعدةوالتلةبلطلاعمجيفتامتخلافيرعموقيءةيحابصلاسوردلاءاهتنادعب-۷

.ءافرعلااهبموييلاسوردلاءاهتناكلذبًاتلعم

بيجيلتاراسفتسالاضعبهيلعنوقليثيحةبازعلاخيشىلإةبلطلاعمتجي۸

ةلماشنوكتلب«نّيعمعوضومىلعتاراسفتسالاهذهرصتقتالوءاهيلع
هابتناتفلتيلالئاسملانماهريغوةيعامتجالاوةّيهقفلاوةّيملعلايحاونلل

.مطوضفريثتو‹ةبلطلا

صخشلانمءادتيايأ«ةنمايماّمِإةيراسفتسالامهتلئسأةبلطلاادبي

ىلإجاتحتةلكشمهيدلنمىلعلاؤسلارصقينأوأ«خيشلانيميىلإسلاحا

دحأىلإاهليحينأوأ«هسفنببيجينأخيشللو.اشوحراسفتساوألح

.شاقنلاهلوحرودييذلاعوضوملايفةعساوةفرعمهلنُنيرخألاخياشللا

.حيضوتلايفةدازتسالابلطنيرضاحلادحأوألئاسللو

نإو«ماقهلنذأنإف«هيلينكنذأتسيىتحموقيالف‹مايقلادارأنمو

.ماقأهلنذأيم

عكرو«عكرهتبلطنمهبًصتخينمعييشتلقثتسيملو‹مايقلابخيشلامهاذإ٩
كلذهيلعلقثنإو«هبًاسينأتوهلامَركتهوعّيشيو«ىحضلاتاعكرهباحصأ

.هوعیشيملوهوعدوواوعکروعكر

ةبجولاهذهٌنكلو‹حلبلاوهكاوفلانمةفيفخةبجولواتتلةبلطلاىعدي-٠

نمف‹مهنمدحاولكىلعفيرعلااهحرطيةلئسأةثالثىلعةباجإلابةطورشم

نمل«اهنممرحلعفيملنمو«هبيصنذخأبهلحمسةحيحصةباجإباحأ
ءاهتنالبقكلذيفحجاذإفةحيحصلاةبوجألاراضحتسالواحينأةباجإلايفرّصق

.ريخألايفهبيصنلانحجنيملنإو«هبيصنلانةبجولاةّدم

٦۱۷



يأةرجاملاموناومانيلمهعجاضمىلإباهذلابةبلطلاتامتخلافيرعرمأي-١

.ةلوليقلا

.رهظلاةالصءادألةبلطلاظقيتسي-١

.ءادغلاماعط‹ةالصلاءادأدعبةبلطلالوانتي-۳

.رصعلاةالصدعومىتحًرمتستوةّيئاسملاةساردلاةرودًادبت-٤

.رصعلاةالصةبلطلايدؤي-٥

.اهسفنةقيرطلابوىحضلاةبجوكةفيفخةبجولوانتلةبلطلاىعدي-١

.ريصقتقولةركاذملاىلإةدوعلا-۷

.برغملاةالصىتحةّرحةحارتسا۸

.برغملاةالصءادأ-٩

لامعألاءاهتناباناذيإةّئاسملاةمتخلاىلإبالطلاتامتخلافيرعيداني٠

.ةيمازلإلاةّيمويلا

.ءاشعلاةالصءادأ-١

.ءاشعلاماعطلوانت-٢

.ةريصقةَدملةحارتسا-۳

مهدحأموقيثيحءةيئاهنلاةمتخلاروضحىلإتامتخلافيرعمهوعدي-٤

ةملكةبلطلادحأيقليوةمتخلاءاعدو‹ميكحلاركذلانمتايآةوالتب

.ةيداشرإةيهيجوت

.)۱مونلالإباهذلا-٢

٠٠۲۱.٠-۸٢۲۰ص«هاقتنملارهاوحلا:يداربلا-١«رظنأ_)9

.۱۷۹-۱۸۰ص١ج‹خئاشملاتاقبط:ييجردلا٢

.۹۸-۷٩ص«ةيعامتجالاوةّيوبرتلامظنلا:ضوعدمحم«تافيلخ۳

۱۷۷



:تاجاتنتسا-

ركبنيهللادبعابأنأدقتعنال؟ةبازعللسّسؤلاوهركبنبدمحمهللادبعويأله١

سماخلانرقلايفةبازعلالمعاوعباتنيذلانمدحاووهامنإوءةبازعللسّسؤلاوه
ءانبىلإفوهكلايفةساردلانمةبلطلابلاقتنالاوهركبنبدّمحمهفاضأامو«يرجمحلا

."©”نآلاهبنوهبّشتيوةبازعلااهبهّبشتيامناينبلاميركنمدّيش"ثيحصاح

:ةيلاتلاةلدألاىلعكلذيفءيكتنو

نرقلانميناثلافصتلالبقركبنبدّمحملبقًافورعمناكةبازعلاظفلنإ_أ

لجرىلعيراكنلجرل"ناكهنأييجردلاركذدقف«يرجملاعبارلا
ملوءاّييازعانبافلخف«نيدلاهيلعيذلاتامف«انيددحاورانيديهو

دلونمهنيديراکنلابلطف«ةدحاوةاشىوسهنعثرويالامكني

لاقف«كنيداهنمذخواهعبفةاشالإفلخيملكعيرغنإ:لاقف‹تيلل

©)لاصوبأكنيبوييبلاقف!يلعفداو«تنأعب:يراكدلا

«تنأهيلإرس:يبازعلليراكتلالاقهسلجبنمابرقاملف«هيلإاعجارتف

¢يبازعلاءاجف«هتيضرو«يسفنىلعهتيضمأهبىتفأامف«هتفتساو؛كدحو

هيلإعفداوعب‹كبحاصقدصحلاصويألاقف«هبحاصنيبوهنيبامهفرعو

‹يبهولاىلعيراكتنللةناعإهذهماوعلانمهرضحنمضعبلاقف‹نمثلا

."9٩فلتخالمكحلانإمهلاقف

نمديدعلاناكو«سانلانعدعتبانمىلعقلطيناكيبازعلاظفلنإب

دقف«راغلايفهّيدبعتامايأيضقيو«لابحلاىلإفرصتيةّيضابإلاءاملعلا

ليلقادازذخأهيفدّبعتيراغلاىلإىضماذإهنأ"”بيلايبانعركذ

.١۷٠ص١٠جخئاشملاتاقبط:ييجردلا-
.(ھ400/ھ٠0٥۳)2ةعباسلاةقيطلانمييساربلامساقنبركبحلاصويأ©
.٢٥٥۲صء٢ج‹خئاشملاتاقبط:ييجردلا)۲(
.(ه۰|ه۰)ةسماخلاةقبطلانمسناينبدمحمبيئملاوبأ)ر

۱۷۸



كلذفاعضأاهضعبيفىتفييلاةليوطلاةَدملاروكذملاراغلايفثبليف

جّوزتهنأتبسحو«هتأرماَنظءاسىتحهتلاحهذهتناكف.دازلا

‹هدازاهيفىنفييلاةَدملا‹هماعطلموقتيلايهجّوزتيلانأو‹اهريغ

ثيحبتنمكو«ةلفغنيحىلعةيفخهتلخدفراغلالإهتأرماتهّجوتف
هللاءاشامیلصاّملف«هراطفإتقوىلإتبقارو«اهلعباهبرعشيال

اهتمذحخأو2٩ماتروأمترةرجشىلإلّوحتةليللاكلتلبقيلصيناكامك

."۱٩هبتاتقاامهنملکآو«هيلعرطفأف

دقف«مهبالطىلعنوقفنيركبنبدمحمهللادبعيبألبقءاملعلاناكج

يفمهاردلالعجيو«مهاردلابريناندلافرصي)ايركزويأناك

ةيعوأيفاهلعجيامّيرو«ةذمالتلاحاولأيفاهقلعيمتررصلاوسيطارقلا

لکونورعشيالمهو‹هبايثنيبوذيملتلانيباهلعجايرو«مهرتافد

.٩”ةقدصلانامتكيفةبغرهنمكلذ

تاحرفنكلوءةبازعلاؤشنلادذحماخيراتةّيضابإلاةّيخيراتلارداصملادّدحتالد

نابعشلّوأىلإاهخيراتعجريةبازعلاسلحبنعةقيثولّوُأنأركذييريبعجلا
:ةيلاتلادهاوشلاهديۇتخيراتلااذهو>/ه۸٠۷)ماعنم

نرقلارخاوأيفاهؤانبلمتكابازيميداويفةّيضابإلاندملانإ١

نمءاهتنالادعب‹نماثلانرقلارخاوأيفيهتنيو"‹يرجحلانماثلا

.>”ثاعبنالايفريكفتلاونقزييبوةكيلمينيدمءاتب

.سدعلاكهرذبرجشلانمعونماتروأمتر©
.٢۲۹صء٢ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا-©

.(ه٠.٤/ه۰٥٣)«ةنماثلاةقبطلاءاملعنمروسيميبأنبليصفايركزوبأ١

.۳٠٦۳ص۲٠ج‹خئاشملاتاقبط:ييجردلا«رظنأ_)۲(

.١۹۷٠ةيرصعلاةعبطملا«سنوتص«ةبرجيفةّيضابإلادنعةبازعلاماظن:تاحرف«يريبعجلا«رظنأ©

.٢۳٤ص«رئازحلايفةّيضابإلا:ىيحييلع«رمعم)4(

۱۷۹



نيذلاثإو‹ةيركسعلاتانكللابهبشأبازيميداويفندللاانبنإ۲

ةنيدملكيفف«ةزيملاةّيمرحلااهترامعبنوبجعيبازيميداونوروزي"

ةمقلايفنوكتيلاةنذعابنيعلارهبنتعبسلايداولاندمنم

هذهحادنتمث«ةوبرلاسأرقوفنيمألاسراحلاكعّبرتتةيرقلانمايلعلا

.دجسلملاةنذئمرصبوعمستحتةكسامتمةينبألانمةعئارلارئاودلا

ةعيبطنإنولوقيفايرکسعاريسفتنوطعينيسرادلاضعبنإ

نوكينأتضتقاةّيجراخوةيلخادنتفنمهتفرعاموةقطنملا

."©”لكشلااذهىلعندللاءانبميمصت

لكعمىشامتتةمامإمايقىلإاعديذلايضابإلابهذانإ

ىلعسكعناةيركسعلانكثلابةهيبشلاندمءانبو«نامزألانمنمز
يضابإلايركسعلاركفلانيباجوازتءاجيذلا‹يوبزتلاماظنلا

يعادلايوبرتلاركفلاو‹ةيركسعةيبرتلايجألاةيبرتىلإيعادلا

الانيأريفاذهو.مهتييرتومهكولسيفنوزّيمتيةاعددادعإىلإ

ةيادبعمنوّرقتسيةّيضابإلاادبدقو«رارقتسالاةلحرمدعبلإنوكي
نماثلانرقلاةيادبيفةقيثولّوأرودصو‹يرجملانماشلانرقلا

.لبقتسلملايفريكفتلاورارقتسالاعماقفاوتميتأييرجحا

اهساسأيفةيبرتلاف«يضابإلاعمتحلانعةروصةبازعلاسرادميفةيبزئلاماظن٢

ناولأودیلاقتوتاداعولثموميونمعمتجلايفامدادتمايهو«ةّيعامتجاةّيلمع

‹رضاحللةمءالملاو«لبقتسملاعنصيف"عمتجلاةادأيهو.ةّيفاقث

‹ناكملالمعونامزلاعنصنمةدّدعتملاةعّونتملااهبيلاسأو‹ةفلتخملااهتايلمعب

."©”عمتجابطيحتيلافورظلاجاتنو

.٤ص«ةبازعلاةقلح:دمحم«رصان

ركفلاراد‹ةرهاقلا«٠۲۳ص«هتاقيبطتويئادتبالاميلعتلاةفسلف:نورخآو«ييغلادبع«دوبع©
.)ع۱۹۸۲/ه٢)يبرعلا

۱\۸



تاداعلامهباسكاب«ةبلطلليعامتجالاعيبطتلاىلعةبازعلاسرادمتلمعو

يكولسلاقيبطتلاىلعذيمالتلاديوعتو‹يضابإلابهذملااهديرييلاتاهاحتالاو

يازّيمتميضابإلانوكييكل«سوللاوثيدحلاولكألالثمةّيعامتجالاتاداعلل

.هبهذميفطارخنالاىلإهريغهكولسببذجيوعمتجا

‹ةدشلابمستيةبازعماظنىلإةّيرسلاةوعدلاسلاحةّيضابإلارّوطدقل

ءافرعماهميفةمارصلاهذهحضتتو«يركسعلاماظنلاتام“هيلعبلغتو

نف«رصعلاورهظلانيبحاولألاباحصأنودقفتي"نيذلاةساردلاتاقوأ

«هحولةءارقنعهيهلياميلغتشانإو«ةّطخلافهيفرذعيالءاطبإمهدحأًاطبأ

ةءارقنعهيهلياميلغتشاوأًاطبأوأباغنإءاشعلاوبرغملانيبو.ةطخلاف

تقوو.ةّطخلاف«ىوجنوأارايتخاماعطلاىلإماقنإو«ةّطخلاف«هحول
.ةطخلاف«رذعهلنكيملو«ةساردريغبلغتشاوأ«موانتوأماننإحاتفتسالا

باتكةءارقعامتجالروضحلانعباغنإرصعلاوةعمحجلاةالصنيبو

."©ةّطخلاف«ظعاوملا

ةشلاوةمارصلابمستييذلا«ةبازعلايفيمويلالمعلاريسنمحضتي
ةنينأبجياعبتماكولسوانّيعماطمننأ«رخأتوأريصقتلكدنع‹باقعلاو

رحلاةحارتسالاالإيمويلايوبرتلالمعلاريسملكرتيالوءةبلطلاامهيلع
مهبهاومنعريبعتلايفةبلطللحمستالةّرحلاةحارتسالاهذهو«مويلايفةريصقلا

.مهتابغرو

‹ةبلطلاونايبصلاةلماعميفةوسقلاوةمارصلانوملسملانوبرملاذبندقلو

يذلايبصلاو‹قلخلاؤسلفطلاباستكالةليسوحبصتدقةمارصلاهذهَنأل

يفسفنلاىلعقيضو‹رهقلاهباطس...رهقلاوفسعلابهابرمناك"

‹ثيخلاوبذكلاىلعلمحو«لسكلاىلإاعدو‹اهطاشنببهذو‹اهطاسبنا

. ٢۲۲ص«ديرابةيضابإلا:حلاص«ةّيجاي  (

۱١۱۸



هملعو«هيلعرهقلابيديألاطاسبنانمًافوخ«هريمضيفامريغبرهاظتلاوهو

"۱اقلخوةداعهذههلتراصامبرو‹كلذلةعيدخلاوركملا

داعبإبكلذنوكيو«هجالعنملضفأءادلامسحنأانيسنباىريو

تاداعلابياعمهنعبكنيو‹قالخألادسافمهبنجي"وًاطخلابهيرغياًمعلفطلا

‹ةرمدمحلابو‹لابقالاوضارعالابو‹شاحيالاوسانيالاوبيغزنلاوبيهزنلاب

."”ىرخأخيبوتلابو

دئاوفنماهلام«باعلألاضعبيساردلامويلاللختينأ‹لضفألانم«ناكو

ضعبتشيدقوءيلقعلاءادألاطيشنتو«تاراهملامّلعتبقلعتتةفورعمةسوملم

ىدللضفألايمسحباومنلاوءاكذلاعافترانيبةيباجيإةقالعدوجو"تاساردلا

ةيذغتلاكمهتياعرلماوعببسب«ةقهارملاةياهنىتحو«ةركبملاةلوفطلاذنملافطألا

ةقالعنعتاساردلاضعبتفشكىرخأةيحاننمو«ةّيضايرلاباعلألاةسراممو

ةّيمسحاةّلعافلاةلقطابترايأ«يساردلاليصحتلاويمسحلاومنلاصقننييةّيسكع

."ً©ًيساردلفطلاليصحتىوتسمضافخناب

:ةبازعلايفةساردلاتاقوأ۳

نمادئاسناكاع4ةبازعلاسرادميفةساردلاتاقوأفلتختال

دعبنايبصلاميلعتمزالينأ"يهو«ةّيمالسإلابيتاتكلامظعميفتاقوأ

مهحّرسيورصعلاةالصىلإرهظلانممتىلعألاىحضلاىلإحبصلاةالص
."°”راهنلاةّيَقب

.ت.د«؛يبرعلاثازنلاراد«تورمب۳۹۹ص«نودلخنباةمدقم:نمحرلادبع«؛نودلخنبا-09

ةلحب۷۳٠٠١۷٠٠ص«(ريبدتلا)ةسايسلاباتك:هللادبعنبنيسحلايلعوبأ«انيسنبا۱:

.١٠1۹‹۲۳-٠۲دادعالا‹ةعساتلاةنسلا«توريب«وخيشسيولهرشن‹قرشللا
٠©تيوكلا٠ثلاثلاددعلا«رشاعلادلجلا‹ركفلالاعء٠ص‹بعللاولافطألا:الويف«يوالببلا-©

.١۱۹۷٠لوألانوناكو«يناثلانيرشت‹لوألانيرشت

.٥ص«نايبتلاوراصتخالاعماوجعماج:ةعمجيبأنبدمحأ«يوارغملا)٣

۱۸۲



وحنلاىلعباتكلايفةّيمويلاةّيساردلاداملاعيزوتيناوهألادمحأجتنتسيو

:يلاتلا

.ىحضلاىتحركبمتقويفراهنلالّوأنمنآرقلانايبصلاسردي١

.رهظلاىلإىحضلانمةباتكلانوملعتي-۲

ةالصدعبنودوعيوءادغلالوانتلمهتويبىلإنايبصلافرصتي۳

.رهظلا

نمباسخحلاوبرعلامايأورعشلاوةيبرعلاووحنلاكمولعلاةيقبسردت-٤
‹ةبازعلاسرادميفادئاسناكاماذهو«°”راهتلارخآىلإرهظلادعب

.اهيفميقيناكبلاطلانأالإ

:ةبازعلاسرادميفةساردلابيلاسأ٤

ةيبرتلاسرادميفاهريغنعةبازعلاسرادميفسيردتلابيلاسأفلتختال

نايبصلادّدريثيح«ةّيعامحلاةءارقلابيتاتكلايفتعاشثيح«ةّيمالسإلا

ةَدعملعملااهرّركيو«مهملعمفلخةحيحصةطوبضمميركلانآرقلاتايآ

.بلقرهظنعاهوظفحيىتح«ةبلطلاهفلخنمو«تاّرم

يفاهريغنملضفأةيرهخجاةءارقلانأنيملسملانيبرملابلغأىريو

فرصيو‹همهعمجيوئراقلاظقويرهاثيح"ميركلانآرقلاظفح

ةءارقمهبازحألنايبصلاةءارقتناكانهنمو«هطاشنديزيو«هيلإهعمس
")۲(ةَ

يفمهعامتجاتأل"مهتملكةءارقلهبتنينأملعملاىلعناكانهنمو

."°”فيعضلانمظفحلايوقهيلعيفخي«هترضحبةءارقلا

.١١٠ص«مالسإلايفةيبزنلا:دمحأ«يتاوهألا«رظنأ-
.٢٠۲۲ص«يئادتبالاميلعتلاةفسلف:يلادبع«دوبع

.۹٠ص‹نيملعتملالاوحألةلّصفملاةلاسرلا:يسباقلا-©

\۸A۳



ىلعيفبنيف"ظفحيالووهلينايبصلاضعبنأملعملارعشنإو

ذحخأيو«هبمهرمأيف«مهميلعتلحلصأوهاميفرظنينأمّلعملا

ناكامىلعهبّدؤيف«هبزحيف"يبصلكربتخيثيحب.")هيفمهيلع

."٩ریصقتنمهنم

الف‹ملعتياملكلذيملتلامهفنبتيلاةشقانملاةقيرطاّمأ

بهذيوعبطلاةلالكثرويهنإف‹همهفيالائيشمّلعتملابتكي

ذاتسألانعمهفلايفدهتجينأيفبنيو‹هتاقوأعّيضيوةنطفلا

راركتلارثكو‹قيسلالقاذإهنإف‹راركتلاةرثكو‹ريكفتلاولّمأتلاب

.مهفلاكردي

ی

ربعيلاةقيرطلايهوةّيعفادلابتمستاةبازعلاسرادميفةشقانملانألإ

ةّيبرعلاتادرفمنماهانعملمحياع(م۱۳۳۲/ه۷۳۳ت)ةعامجنبااهنع
Ifِاَلاعمج"Iو"IةردابملاوIfو"Iةبغرلا"و"0ةّمحلااوn"ةينلا1"لشم

.٩”كلذريغو

‹ةّيفاضالاةبجولاميدقتلبق‹ةلعسأةثئالثحرطبةشقانملاةقيرطتلثمتو

‹ةياهنلايفهبيصنلانعطتسيملنإو«هبيصنلانةباجإلابلاطلاعاطتسانإف

ىولحلانمةّيفاضالاةبجولاميدقتءانثأةلعسألاحرطيفةقيرطلاهذهو

ةّلالدلاصاوخلاقيرطبةّياعللادخلا"ريثتكشالواهنإف‹ةهكافلاو

.6۹ص«نيملعتملالاوحألةلّصفللاةلاسرلا:يسباقلا-©

قيفوتلاةعبطم«ةرهاقلا۷٠ص«ملعتلاقيرطيفملعتلاميلعت:مالسإلاناهرب‹يحونرزلا9

.تد«ةّيدألا

‹مّلعتلاوملاعلابدأيفملكتلاوعماسلاةركذت:ميهاريإنبدمحمنيدلاردب«ةعامجنيا-١«رظنأ0
ه١١۳۱ديح‹دنملا‹«يودنلامشاهدمحمديسلارشن‹«۷۲-۸٤ص

‹ضايرلا«۲۹۸ص«ةعامجنبنيدلاردبدنعيوبزتلاركفلا:ميهاربإنسح«لاعلادبع٢

.م۱۹۸۸/ه٤٠٤١جيلخلالودليبرعلاةيبزتلابتكم
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اهروصتنكةّيطارشالاةراثالاةيلآنأتعشاذإلقوأ‹ءايشألل-ةّيداشرالا

ءةيبصعلاةلمحلافئاظونمةفيظواهفصوبةيجولويزيفلارظنةهجونمةلوهسب

نوکتیو«يطارشإريغساكترادجوييطارشاساكترالكساسأيفف

ةيبصعلاةلمحلانمنيتطقنيفةراثالاثدحتنيحيطارشالاساكترالا

متيًاطابترانأيأ«نيتطقنلانيستاهنيبطابتراموقيوًاعمنآيفةّيزكرملا
ةرشقلليجولويزيفلارودلا9?فولفابصخلياذكهو«ةراثالايزكرمنيب
:اًمِإهنأبةّيغامدلا

يفةدوجوملاةّيلآالابسحكلذوةّيجاودزاةيطبرةفيظو١

.لمعلا

ةلباقةّيلمعةلالدلاةّيلمعو‹اهانعمبسحكلذو«ةّيلالدةفيظووأ-۲

."©ةّيجراخلاتاريثمللةبسنلابفّيكتلل

اوكردأمهنأىلعلدينوّيضابإلانوّيرملاهقَبطيذلابولسألااذهلهف
.ةيبرتلايثةراثإلاةّيمهأمهريغلبق

ةيفاضالاةبجولاميدقتءانُثأةلئسأةئالثحرطنمفدحلانأكشال

ةهكافلانمهبيصنلانيىتحءةباجإلاىلإهقافآحتفتتو«بلاطلاريثي

ليیصحتىلعًاضيرحت"ةلعسألانوحاوناكنإو.ةيادبلاذنمىولحلاو

ةيوبزتلامهفادهأنأامينكلو«ةراثإلايعيضيرحتلا‹"©دئاوفلا

مهتسارديفاوعّسوتيملمهنإف‹بهذملاميلاعتىلعظافحلاىلإةعلطتم

سرادميفنوميقياوناكةبلطلاتألةيتاؤمةصرفلاتناكو«ةّيوبزنلا

.ةمئادةفصبةبازعلا

دهعميفيجولويزيفلاريتخمللاريدمناك«يسوربيبط(١۱۹۳فولفابشتفورتبنافيإ-©

.جريسرطبةنيدميئييرجتلابطلا
.١٠۱۹۹۳ط«نيالمللملعلاراد«توريب«١۱۸ص«هتايرظنوميلعتلا:رخاف‹لقاع

١۷٠۱.٠ص١ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا©(

٥۱۸



فولفابهنعملكتينألبقيراشالايلالدلاماظنلاىلإ©يلازغلاراشأدقو

ولامكءباعللانايرجمفلايفثدحتماعطلامعطةروص"حضوأنيح

؛كناسلىلعضماحلاساسحإكقوذيفكردتكنأكفانعملكأينمىلإترظن

ىلعهسفنيهريشأتو«كغامديفةدوجوملاضماحلاةروصريثأتنيبقرفالف

نمفعضأةداعنوكتةروصلانأالإهنيعوهيمسحلالاعفتالاٌنألكقوذ

."©”ساسحالاوكاردالا

يفةظوفحملاضماحلاةروصنأىلعيداملاليلدلابيلازغلاحضوأكلذبو

نودهتيؤريهو".لئالدلاوتاراشإلاروهظدرجهانكردأيذلاو«غامدلا

انعضوولكلذكو‹ةيمهولاةّيباعللاةباجتسالااناطعأيذلاوه‹مفلايفهعضو

نأبفارتعالاعم.اهسفنةّياعللاةباجتسالااناطعألمفلايفهتاذًدحبماعطلا

رثؤمللكاردالاوساسحالانمفعضأنوكتهلكشوءيشةروصلةياجتسالا

.هسفنماعطللويعيبطلا

رودلاوباعللاناليسةباجتساويداشرإلاماظنلاموهفمنأودياذكهو

ليلداهلك‹يلازغلادنعيليسولاويباجتسالاكولسلانيوكتوغامدلليجولويزيفلا
ةيرظنلابحاصوهفاذل‹هدنعلماكلاينارتقالايطارتشالاماظنلااذهىلعحضاو

."©طارتشالاءاملعنمهريغو‹فولفاباهبقبسو«طارتشالايفىلوألا

مالسإلاةيبقل/ه٥٠٠)م۹٠٠٠/ھ50٤)يلازغلادمحمنبدمحمدماحويأمامإلا©

.هملقوهركفبةّيمالسإلاةديقعلاضايحنعهدوذل

"مولعلاةحتاف":اهّمهأنمةيبزتلايفهءارآنّمضتتيلاهتافلؤمنمددعيفةيبزتلانوؤشيفبتك

هبتكربكأنمربتعييذلا"نيدلامولعءايحإ"باتكمت"ةّيندللاةلاسرلا"لمعلانازيم""دلولااهي"

.ةيبرتلاوقالحخألاوهقفلاومالكلاملعيف

۳٠ج٠ةّيمالسإلاةّيرعلاةيبنلامالعأنميلازغلادماحوبأ:يلعدمحمزئاف‹جاحلا«رظنأ)

.(م۱۹۸۹/ه٩٠٤٠‹جيلخلالودليبرعلاةيبزتلابتكم«ضايرلا«١٠-٢۲ص
.ه١۳۲۱ةيراجتلاةعبطملا ةرهاقلا«۳۳ص«داقتعالايفداصتقالا:دمحمنبدمحم:يلازغلا-

.٤٤ص«يلازغلادماحوبأ:يلعدمحمزياف‹جاحلا-©

٦۱۸



ةوالتوحاتفتسالابيساردلامويلاءدبىلعةبازعلاسرادمتصرح

‹ءاعدلاىلعةبلطلاديوعتو«ءاعدلابةّيساردةرتفلكماتخو‹ميركلانآرقلا

‹ءاعدللىمسالادصقملاناكانهنمو«ىاعتهللادابعمهنأبرارمتسابمهركذي

.ةدابعلاخموهيذلا

داقتعااذهو‹هنعيغيولمعلاماقمموقيءاعدلا"نأسانلانمريثكروصتيو

ًالكشءاعدلاربتعييذلاوهف«ءاعدلابحيحصلادّبعتلاامأ«عرشلايفهللصأالدساف

نمابرضبّيستلاولمعلاربتعيامك«بّبستلابورضنمايرضو«لمعلالاكشأنم
نأيقيقحلالعافلاهللاوعدنامنإ«بابسألاذختننيحنحتفىلاعتهللءاعدلابورض

."©”بابسألاكلتبهانيغتباوهاندصقانبيجتسي

‹يسارادلاانمويهبًادبن‹«يوبزتلاانجهنمىلإءاعدلاديعننأانجوحأامو

‹ءاعدلابلمعلاليطعتحصيالهنأةئشانلاناهذأيفسرغنكلذيو«متخيهبو

.رخآلانعامهدحأغيالهنأل«لمعلابءاعدلاليطعتحصيالامك

:يوبزتلالمعلانمضنمتادابعلالعج٠

ةّيمهأبميلستلاعمطقفتامولعملاءاطعابةبازعلاسرادميفءافرعلافتكيمل

لمتشاف‹لفطلاهبستكينأبجييذلاكولسلاىلعاوزكرلب‹اهتميقوتامولعلا
.هتباقرتحتوفيرعلانمداشرابةبلطلااهيدؤيتادابعلاىلعجهنللا

‹ةبازعلاسرادمدجسميفبلاطلااهيدؤيصاختقوتادابعلللعجو

.هكولسنماءزجحبصتوتادابعلاةسراممىلعبلاطلاًأشنياذكهو

انئانبأةعشنتانيلعف«ةّيمالسإلاانتَمُأتابغرلةققحميتأتةيبرتديرنانكاذإو

.اهبنيدنيلامّيِقلاوئدابملاىلع

‹٢٠۳ددعلا‹تيوكلا‹يمالسإلايعولاةلب‹۷٠ص«ءاعاللةيوبزنلاةفيظولا:دمحأ«ينوسيرلا-١

.م١۱۹۹راذآ/ه٥٥٥١لاوش

\۸Y



‹ةيمالساريغتاروصتىلعتينبيلاو‹ةرصاعملاةّيوبرتلاميهافملانإ

نعةّيوبزتلاانتاروصتذخأنانلزالو«يمالسإلاانلاعيفةيبزتلاراسمىلع

يمالساإلاييرعلاانلاعيفةيبزتلايططخملجو‹يبرغلايوبزتلاركفلايسّسؤم
.رْثأتلاةجرديففالتخاكانهناكنإو«جهنملااذهباور

مظنلامامأةناصحوةّيعامجوةّيتاذةمواقمةزهجأءىشنننأاندرأاذإو

داهتجالاىلعةردقلاانيدلتسيلو"اهتاعزنوةّيعضولاةّييرغلاةّيويلا

زونكجارخالضعبلاىدلسيللب«انفالسأعممءالتياميطابنتسالاو

فيرحتلاوهيوشتلاالاننكل«ةيرثزونكيهو«يمالسإلايوبزتلاركفلا

برعلاءانيأنمريبكددعمهنواعي...دوهيلاونيقرشتسملايديأىلعفييزتلاو
اهتعنصةسدعباهاوسواهسفنىلإرظنتةّمألانأاذهنعمحندقو‹نيملسلاو

نع‹اهكارداواهرعاشمنع«اهخيراتواهتديقعنعةّيبنجأ«اهنعةيبنجأديأ

."©”ءايشأللاهريدقتوةايحلاباهساسحإورومألاباهمامتها

انباوبأقلغننأىلإةدوعاهنأاهنممهفينأديرنال«تاذلاىلإةدوعلانف

درياملكنيربتعم«اليصفتوةلمجاهضفرو«ةّيبرغلاةراضحلاتازجنممامأ

.هنمةدافتسالاوهلوبقمرحيارفكانيلع

‹يساردلاانجاهنميفًالاحبتادابعلللعجننأعتتاذلاىلإةدوعلانإ

٩-۸ص«ييوكلاعمتجلايفةّيمالسإلاةعيرشلاقيبطتلةيوبزتلاتابقعلا:دمحمنومأملادمحم«يلع)0

ناويدلا‹ءتيوكلا«يناشلاروحا«ةّيمالسإلاةعيرشلاماكحأقيبطتلةيوبزنلاءاوجألارمتؤم
.ت.د‹يريمألا
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عبارلالصقلا

نوملعتلاونوملعلا
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.ةماعلاطورشلا
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.ةيمالسإلاةيبرتلايفميلعتلادراومأ

.روهظلاونامتكلايلحرميفيضابإلاميلعتلادراومب

.تاعربتلاعمج١
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نوملعتملاونوملعملا

ذيملتلااهيلعربيعييلاةراّبعلاوهف«ملعملادادعإبةّيمالسإلاةيبزتلاتّمتها

رمتسم"هنأملعملارودةروطخو«مقييبلابلثمتملايمالسإلاجذومنلابءادتقالاىلإ

نايبصلابسكياّن«نينسعضبدنتدقيلاو‹ميلعتلاةلحرمةليطنايبصلاعم

تاسراممةجيتنوأملعمللاديلقتاّمِإ‹«كولسلانماروصوفقاوموتاداع
0)۱(اهبمهرمأي

:ملعملاطورش۔

هرودةروطخلو‹ةفغشنتلايفملعملارودةّيمالسإلاةيبرتلاتكردأ

‹هريغميلعتلبقهسفنميلعتبادبينأ"ملعملاىلعطرزتشا«ةيبزتلايف

اهبّدؤموهسفنملعمف«هناسلبهييدأتلبقهتريسبهبيدأتنكيلو

."9لالجالاب

لاقنيحةيبرتلايفملعملارودةّيمهأ‹ناوريقلايفسيردتلااولوازنيذلا

نيدىلعيصلانيدنل‹نيدلانسحلحجردنعالإمكدالوأاوملعتال"

9"

فصتينأبجيةّصاخوةّماعاطورشنوملسملاةيبزتلاءاملععضوو

:يهوملعملااهب

.۸۰ص«نونحسنبادنعيوبزتلابهذملا:نمحرلادبع«يزاجح-)
ءمالسلاهيلعبلاطيبأنييلعنينمؤملاريمأمكحيفمامحلاعجس:نورخآو‹يلع«يدنا-©

.۷١۱۹ةيرصملاولحجنألاةبتكم«ةرهاقلا«٠٠٤ص

راد«سوت«سيیردإيدامحلاقيقحت«٢۲ص«ينايبنحلاقاحسايبابقانم:مساقلاوبأ‹يديبللا-)0

.١١۹٠ةيقرشلابتكلا

۱١۱۹



٠ةماعلاطورشلا

نيعمىوتسمليصحتيفمعمااهبفصتينأبجييلاةّماعلاطورشلالمت

:يف‹ةفاقثلانم

."©”باسحلايرديطخلانسح«زيزعلاباتكللًاظفاح"نوکينأ١

."°”همولعرئاسو«هريسفت"ونآرقلاناقتإيفدهتجينأ_۲

‹ةساجنلاوةراهطلانيبقّرفيو«مارحلانملالحلارّيع"هقفلابًاماعنوكينأ۳

ىواتفوقالطلاماكحأنمايشفرعاعرومالحألاريسفتفرعيو

ةراهطلاو‹اهماكحأوةالصلانايبصلاميلعتنمنكمتيل."همللا

.ييبلاننسو«اهطورشو

نمهيفرطنيبهيفعمجي‹ارصتخمنفلكنمظفحي"ةّيبرعلاةغللابًاناعنوكينأ٤
لوصأنايبصلامّلعيل."Çفيرصتلاووحنلاولوصألاو«همولعوثيدحلا

.ةلمجللميلسلابيكزتلاو‹ةيوحتلااهدعاوقبةباتكلا

ناقتإىلعنايبصلانيعتيلاةعئارلاةّيدألاصوصتلاوثازتلاىلععالطالا_٥

كنف«رفاوظحبملعلكنمذخ"ةيلاتلاةحيصنلابملعملاذخأينأو«ةباطخلا

."٩هتيداعملعلانمائيشتلهجنإو«تلهجلعفتملنإ

نودبعنبالاق«هرصعيفةدئاسلاسيردتلاقئارطبًافراعنوكينأ١

هنإفةياردوةفرعمىلإجاتحتةعانصميلعتلاو"(م٠۹۲/ه۸٠۲تر

.۰ص«ةبسحلاماكحأيفةبرقلاملاعم:دمحمنبدمحم«ةوحخألانبا)١

.١۱۱ص«عماسلاةركذت:ةعامجنيا©
.م۱۹۳۹فراعملاةعيطم«ةرهاقلاء١ص«ةيرقلاباتكيف:دمحم«داوحلادبع©
.١۱۱ص«عماسلاةركذت:ةعامجنبا©

‹هلمحوهتياوريفيغبنيامو‹هلضفوملعلانايبعماج:يطرقلايرمنلافسويرمعوبأ‹ريلادبعنيا-)5(
بحكلاراد«ةرهاقلا«نسحنمحرلادبعهحّحصوهعجار‹بيطخلاميركلادبعميدقت«۱۷۳ص

.م١۹۷٠/ه9١۳۹۱ةئيدحلا

۱۲



ضاتريىتحسينأتوفطلوةسايسىلإجاتييذلابعصلارهمللةضايرلاك
0©)ميلعتلالبقيو

اوكردأمهنأنيملسملارخافمنم"هلوقبةيحانلاهذهىلعيلشدمحأقلعيو

ىلإفاضينأدبالنأاوفرعو«ملعملاحالسنوكيليفكيالهدحوملعلانأ

‹هاوتسمىلإلوزنلاو‹لفطلاةّيسفنةساردنمسّردملانكمتيلةيبزتلانفملعللا

لقعىلإملعلاهلالخنممّلعملالصويارسحجنوكيل«هبيفطاعلالاصتالاو

."٩”ذيملتلا

ةصاخلاطورشلاب

:يفلثمتتفملعملااهبفصتينأبجيىلاةّصاخلاطورشلااّمأو

يفًالدعو‹ةبيغلانعافيظننوكينأو‹ناسللاوبلقلارهاط"ملعملانوكينأ١

‹بسنلايًافيرشو‹شيعلايفامئالمو«رومألاعيمجيفاحصانو«نيدلا

."°”نسلايفاريبكو

هبعادي"نأبكلذنوكيو."٩©هينبىرحبهنمملعتملا"يرجيف«قفربةبلطلالماعينأ-۲

الإسنأياليشحولاريطلاكئدتبللاأل«هعماسنؤمناكمويىلإهزّرعيوهمّركيو

(٥)"
هرمأبلمعيالو«همالکعمسيالىتح

‹ةّيمالسإلاةيبتلاخيراتيفيلشدمحأهسبتقاء٢٢۲١۱۹۳ص«ةيويسآلاةلحلا:نودبعنبا

.١5١١٦۹٠طةيرصملاولحنألاةبتكم«ةرهاقلا١۷١ص

.١۷٠ص«ةّيمالسإلاةيبتلاخيرات:دمحأ‹«يلش-©

؛تاطوطخميسميفيوبزتلاثازتلا«۷۳ص«ملعتملاجاهنمباتك:دمحمنبدمحمدماحوبأ«يلازغلا-©

.۱۹۸۸«نييالمللملعلاراد«توريب«هباّشنماشهاممدقواهققحواهعمج

.٤٠ص‹نيملعتمالارحألةلضفملاةلاسرلا:يسباقلا)۹

٢٤۷.٠ص«ملعتملاجاهنمباتك:يلازغلا-

۱۹۳



مهضعبهيفلضفيالو"‹مهنيبلدعيف«ةبلطلاميلعتيفةاواسملاىلعصرحينأ۳

‹ةدحاوهدنعةبلطلانوكيف.")لصعحلايفاولضافتولو«ضعبىلع
.ميلعتلاوةيبزتلايفءاوسيغلاوريقفلانوكيثيحب

لكةّيناكمإوةقاطهتسارفبفرعيو«هبالطةقاطفرعي«احانمعمانوكينأ٤

ردقبناكو"ةفصلاهذهبهبآالطمّسوتيامدنعمّلعلاو‹هبالطنمبلاط

ملنإو«بحاصهيديىلعبخيملو«ءانعهلعضيمل«اريبخمهقاقحتسا

ذكمءانعيفهايإواوناك‹مهقاقحتساغلبمو‹محلاوحأهيلعتيفخو«مهمّسوتي

ديلبو«ةدايزلاىلإجاتحميكذمهيفنوكينأمدصيالهنأل«دحجريغبعتو

."٩”ديلبلازجعيو‹يكذلارجضيفليلقلابيفتكي

‹ًالبقمهيلعنوكينأ"هبالطنمبلاطءاكذمّسوتاذإملعملانمبلطيو

نإو«انوزخمهيلعيوطيالو«انونكمهيلعيفخيالو«ارفاوتمهميلعتىلعو
هيلعلمحيالو«مرحيفريسيلانمعنمبألايغبنيف«ةنطفلاديعب«اديلبناك

."9هنامرحلةعيرذهتدالبلعجيالو‹ملظيفريثكلاب

دقو«اريبكاخيشنوكينأالإ"بزاعلاملعملالّضفيالو«اجّوزتمنوكينأ٥

توبثو‹ةيضرمةيكرتبالإميلعتللنذؤيالكلذعمو«ريخلاونيدلابرهتشا

."®كلذلهتّلهأ

ٌنأويسفنلامّلعملانازتاىلعهرثأهلجاوزلانأيوبرتلاسفنلاملعنّيِيو
نأيفلادجالف‹نيجّوزتملاريغنملضفأافّيكتنودبينيجوزتملانيملعتلا

ساسحالانيب‹رعاشملافالتخانمهظحالناميفةداعمهستةيجاوزلاةلاحلا

.٤٤ص۽نیمّلعتلاونيملعملابادآباتك:دمحم«نونحسنيا©

.م١٠٠۱۹۲۸طةّيريمألاةعبطملاةرهاقلا١٠صانيدلابدأ:يرصبلانسحلاويأ«يدرواملا

.١٠ص«قباسلاردصملا:يدرواملا)9

٠٠٦۲.٠ص«ةبرقلاملاعم:ةوحخألانيا©

٤۱۹



روعشلانيبو«ءودمحلاونانئمطالابساسحالانيبو«ةيلخادلاتارتوتلاب

."©”طابحإلابروعشلانيبو«عابشإلاب

نايبصلالسري"نأبكلذو«ةّصاخلاهعفانميفهبالطمدختسينأملعمللزوجيال١

يفنوكينأالإمهنمًادحأملعينأادحأرمأينأ"هللحيالو«"©هجئاوحيف

وأ؛هسفنبكلذوهليلو‹كلذييهدلاونذإبوأ«هجيرختيفيبصللةعفنمكلذ

بلطيفمهضعب"لسريالنأو."٩”هتیافکلشمناکاذٍإهنیعینمرجأتسي

عضاوملانوكتوأ‹كلذيفنايبصلاءايلوأوأمهؤابآهلنذأينأالإ...ضعب

."©ةييرق-نايبصلااهنكسييلا

توكينأملعملايفاهتبجوأيلاطورشلايفةّيمالسإلاةيبرتلاتصرحو

اذهءابآلاعماماريثك.هنوذتحيًالثمهنوذحختيسهذيمالتَنألتاهبشلاقوف"

َنِإ...لاحلكىلعكلذلعفيانملعمنِإَف!هلامبيط«محلافطأنمراذتعالا

ىلإايعادهسفنملعملابّصنينأنمىودحالهنإ...كلذلمعبانلحمسيملعللا

."٩ًالاثموةودقهسفنوهنكيملاذإ‹ىلثملاةايحلا

:يضابإلاملعملااهبفصتينأبجييتلاطورشلا-

بلطلابغّري«ةيعاديضابإلاملعملانوكينأيضابإلايوبزتلاموهفملايضتقي

ىلإىعسيةّيمالسإلاةيبزتلايفمعماناكاذإو«يضابإلابهذملاةدايرنّيبيو«بهذملاب

يفسرغينأيضابألاملعملاىلعف«ةرخآلاةايحلايفزوفلاوايندلاةايحللةبلطلادادعإ

.نيفلاخمنيملسمنيبحلالهأمهنأهبالطسوفن

.۷١٦۱۹‹فراعملاراد«ةرهاقلا«۳۹۸ص«اهتالكشموةرسألا:دومحم«نسح-١

١۱۱۰ص«نیملعتملاونيملعملابادآ:نونحسنيا)9

.۹١٠٠ص‹قاسلاردصملا:نونحسنبا)۳(

.۷٩ص«قياسلاردصملا:نوتحسنبا

.ت.د«نيالمللملعلاراد«توريب؛نيمألاميحرلادبعةمجرت١٠صءةّيسردملافوفصلاةرادإ:۳.لهند)°(

١٥۱۹



ةيبزتلااهتطرتشايلافئاظولابملعملادّيقتةرورضىلإيوبزتلاموهفملااذهىَدأو

هذهلّصفتاهنكل«ةّيمالساإلاةيبرتلايفةماعلاطورشلانعفلتختاليلاو‹ةّيضابإلا

:يهفئاظورشعيفيلاطيحلااهلعجيلاطورشلا

ىلوألاةفيظولا

:ةيناثلاةفيظولا

ةفيظولا

:ةعبارلاةفيظولا-

:ةسمانخلاةفيظولا

 

.44ةيآلا‹ةرقبلاةروس-۱)

لاتلمرکاسار

فلاحاذإهنأل0ڪشنووبساناورانا

شرقيعیااوهتکیلو

ٌلظلانمدوعلالشمدشرتسملاملعتملانمدشرملاملعملالاثمو

‹جوعأدوعلاو'َلظلايوتسيفيكف«حراوحلانمبلقلالثمو

.جوعمبلقلاوحراوحاميقتستفيكو

دّهعتلايفهينبىرجبمهيرجينأ«هنمنيملعتملاىلعةقفشلا

.

عرشلابحاصبيدتقيو‹ىلاعتهللاهجوهميلعتبملاعلادصقينأ:

داشرإوملعنمميلعتيئهللاباوثبلطينأيفهيلعهللاتاولص

.ارجأالواضوعايندلايفكلذببلطيالودشرأنم

لذبومهيلعليبسلاليهستو‹مهبقفرلاونيملعتمللةحيصنلا

ىتسأومهرجألمظعأكلذنإَف‹مهتنوعمومهدفريف

.مهتامولعملخسرأومهمولعلرشنأو«مهركذل

‹هتذمالتلاوحأاهبمّسوتيةسارفهلنوكتنأملاعلليغبني

غليممهتمدحاولكيطعيف‹سانلانمنيملعتملانممهريغو
الو‹هئاكذبهلهجيالامهيطعيف‹هقاقحتساردقو«هتقاط

.هتدالبنعفعضي

۱۹۹



٤اثدتبمرغصتسيالو‹اغشانرقحيالو‹املعتمفتعيالأيغبني:ةسداسلاةفيظولا-

ىلعثحأو«هيلإنيدشرتسمللفطعأو«هيلإىعدأكلذنف

.هيدلاميفمهتبغر

إف‹ملعيامةدافإنمعنيالو‹«نسحيامميلعتبلخييالنأ:ةعباسلاةفيظولا

هلغاسيفيكف‹مثإودسحهنمعنملاو‹ملظومولهبلخبلا

اممحشاهلزوجيفيكما«لخبريغنمادوجهحنماملخبلا

.یهووصقانتهمتکنإو«دازهلذبنإ

نأامهفتسمهدواعنإو«هبيجينأاملعتملئاسلاهلأساذإيغبني:ةنماثلاةفيظولا

لَّوُأيفباوحلاهنعمهفيملاميرهنأل«رجضيالوهديفي

ةصخربلاطوأ«اثباعوأاتنعتمهلأسيهنأهلنابنإو«هتباحإ

.هبجيملوهنعتمص«لوأتم

ءاقلمهلمجأو«اربصمهرثكأواردصسانلاعسوأنوكينأيغي:ةعساتلاةفيظولا

نوذحختيو«هقئالخنوذحيهنمنيملعتللنأل؛ًاقالخأمهنسحأو

يغنموًاجاهنملاعفألاىتسأىلإملنوكينأيغبنيف«هقيرط
امّلعتمًرفنيالو«بغارسيؤيالو«بلاطعنيالف«ًاجارسلالضلا

.هيدلاميفدهزلاو«هنمةبغرلاعطقنمكلذيف

ركفتيىتحًاظفاحهلناكنإو«باوحلابلجعيالفلعساذإ:ةرشاعلاةفيظولا

.٩)نیقيوملعببيجيفهحيحصةفرعمهفرعيو‹هيف

:امهنيتفيظوفئاظولاهذهىلإزوبديلعدمحمفيضيو

.ةيبزتلابالاعامزاحاعرولقعلافقثمنآرقللةظافحمهنم

.۱-١١۱۸۰ص١٤ج«تاريخلارطانق:يلاطيحلا«رظنأ

۱۹۷



نمةرحأيأذخأزوجيالورجأيأهلسيلف«لباقمنودهلمعبمّلعملاموقي۲

فنأييضايإلاملعملاو«ةدابعمظعأييدلاميلعتلاوةّينيدلاةيبرتلا"َنألناسنإ
۱)۱»اar.ى

.٩”هللادنعهرجأنمصقنيارجأميلعتلاىلعذخأينأ

يفيضابإلاركفلاةرطيسىلإىعسيملعموهو‹يضابإلاملعملانأودبيو

ىلإماودلاىلعىعسيو«ةئيبلاعمفّيكتيماودلاىلعرارقعناصوركفم«ةّيمالسإلا

.هكلفيفنوروديو«هبنوقلعتيذيمالتلالعج

لإةعامحلاوةنسلالهألرياغميهذممّلعمٌلكو«يضابإلاملعملاىعسيو
فادهأقيقحتلةليسوةيوبزتلاةّيلمعلانملعجيو‹«ىذتحيةودقنوكينأ

ةيوبرتلاططخلاعضيو‹ةيفاوةساردهذيمالتعاضوأسرديوهفكلذل‹هبهذم

يذلا«ةيبزتلايفملعملليجذومتلاموهفملاوهاذهو«عاضوألاكلتلةرياسللا

:وهملعللانأیری

نوركفيتقولانمريثكلانوفرصينوّيجذومنلانوملعملاف«رارقعناصوركفم:الوأ

‹لضفألكشبميلعتللمعمادعتسااملكو‹ميلعتلاوسيردتللطيطحختلايي

.ىلعأةيلاعفبورثكأةسالسبةيلعفلاسيردتلاةيلمعترج

.هملعييذلاهعوضومفرعيلعفلابوهفةفرعملانمةرفاوةدعاقىلعدمتعي:ايناث

تالاحلانمريثكيفملعملاحضوي‹اجذومنهفصوبف«اطيسوواجذومنربتعي:اغلاث-

اوركفينأةبلطلاىلإبلطلاو؛لاعتوصبريكفتلالالخنمريكفتلاةّيلمع

لحوأةّمهمتامولعمرايتخابابسأحيضوتلثمرومأيف«لاعتوصب
.©”ةّيميلعتلاةئيبلاوملعتملانيبلخدتياطيسوهفصوبو«ةلكشم

.٢٥۲ص«١ج«رئازحلايفحالصإلامالعا:يلعدمحم«زويد‹رظنأ0
)1(..1

ىوتحملاتالابيفيفرعملاسيردتلا«الاملعتلاوميلعتلا:نورخآو.يوالفهبي«زنوج«رظنا-

.۱۹۸۸وكسينوألا‹اورنوألا«ةييزتلادهعمتاروشنم‹نامع«خيشلانسحرمعةمجرت١٤ص

۱۹۸



:تاجاتنتسا۔

قبطينأمّلعملانمبلطيهنأ«ةبازعلاسرادميفمّلعملافئاظولالخنمحضتي

.قيبطتلايفهبءادتقالاىلإذيمالتلاوعدي«الوأهيلإوعديامهسفنىلع

هبيدتقيىتحهكولسيفاملسمملعملانوكينأمايألاهذهيفانجوحأامو

-لسزتسيالهتديقعبمصتعمليجةعشنتيفيلاسرلاهرودةقيقحفرعينأو«بالطلا

وأ‹داهجلاىلعهتردقوهسأبوهتّوقدقفيف"ةحارلاىلإدلخيالو‹ميعنلاب-ملسلاءانثأ

حبصيفةّيشحولاوداقحألاوبضغلل برحلاءانأ-ملستسيالو«داهجلاحوردقفي

لكًادقاف«هتّيئاسنإو‹اهلجأنمدهاجيىلا«ةيماسلاهفادهأايسانبيذعتلاولتقلاهمه

."©)للاريغلةّيدوبعلانممهذاقنإونيرخآلاةيادهيفةبغروأةمحر

:ملعلاةبلططورش

ابعألمحيىًحاّيوبخنبلاطلانوكينأىلعيضابإلايوبزتلاماظنلاصرحي
.همولعيقوتسيامدنعيضابأإلابهذملارشنعباتيو‹ةوعالا

لوقلةّيمالسإةضيرفملعلالعجدقيمالسإلايوبرتلاركفلاناكاذإو

هنايىق»ىس
ىلعصرحناويضابإلايوبزلاركفلانأالإ4دنانالالعملال
:يليامييلاطيجلااهصلطورشةرشعيملعلاليصحتلاةعباتلطرتشاهكعابتأميلعت

اهيلإلّصوتييلا‹ءايشألايناعمألرومألاقئاقحكرديهبيذلالقعلا:لوألا

اظفلعمجيوهفهيفلمعتسممالكٌلكو«اهنعمجزتممالكيفةعدوتسم
تحتىنعلاو‹عمسلابلقعيمالكظفللاف«اموهفمىنعموءاعومسم

.لقعلابمهفيظفللا

بتكللا«توريب١۸٠ص«ةرصاعملاتالكشلاو‹ةّيمالسإلاةيبزلا:نمحرلادبع«يوالحت_)
.م۱۹۸۸/ها7۸٤ط«ةماسأةبتكم«ضايرلا«يمالسإلا

.٥-١ةيآلا‹قلعلاةروس

۱۹۹



:عبارلا

سداسلا-

ضعبلاقكلذلو‹مولعلاضماوغاهبروصتييلاةنطفلا:

ناسلو«ركفملقع:هجوأةثالثنماهعلاطممولعلا:ءامكحلا

‹هيلقبهيناعممهفهعمسبمالكلالقعاذإف.رّوصمنايبو«رّبعم

هيلعيقبو‹اهجارختساةفلكهنعتطقسيناعملامهفاذإو

‹لافغالابلضتدراوشيناعملاأل؛اهرارقتساواهظفحةاناعم

.لاسرإلابرفتةيشحومولعلاو

اذإف‹هملعاممهفو‹هروصتامظفحرقتسيهبيذلاءاكذلا:

رارقلادعبهبركاذاذإو‹سنأورقتسامهفلادعبهملعظفح

.تبثواسر

تقدصنمنل؛للملاهيلإعرسيالو‹بلطلااهبمودييلاةوهشلا

ةوقبهبلقرعشينأدبال‹بلطلاييهتّمهتدعبو«ملعلايفهتوهش

.هتمهدعبلبعتلالامتحاهدسجرعشيو«هتوهش

ملعلاحصيال:ليقكلذلو‹ءبلطلاةفلكنعهينغتةّداعبءافتكالا:

نهذو‹ةنؤملاةعسو‹حاحصلابتكلا:ةعبرأدوجوبالإهبلاطل

ملةلصببمتهانملاقيو‹ملعلانوتفبریصبداقنملاعو«رضاح

.ةلأسع.عفتني

نمراثكتسالاهبلصحيو«بلطلايفرفوتلانوكيهبنل‹قئالعلانمغارفلا:

.كلكهيطعتىتحهضعبكيطعيالملعلا:ليقكلذلوملعلا

لاقو‹لامكلاىلإراثكتسالابيهتنيل‹ةَدملاعاستاورمعلالوط:

‹ةحيرقوةدحجو«ةّدم:عبرأىلإملعلابلاطجاتحي:ردنكسالا

.حصانملعمسماخلايفاهمامتو«ةوهشو



ريصب‹همالكلكيفقداص«هميلعتيفنأتم«هملعبحمسملاعبرفظلا:عساتلا

ال:لاقهنأةديبعيبأنعليقكلذلو‹مّلعتمللحصان‹ملعلانوتفب
‹هاوتفيفقدصيناكنإو‹باذكلحجر:ةعبرأنمملعلاذخؤي

زرفياللجرو‹هفسلاروهشمهيفسلجرو‹نيدلايفعدتبملجرو

.هریغبهذمنمهبهذم

ىلاعتوهناحبسهللالاق«ةرخآلاوايندلايفريخلانم
Vv o25وسرورv,٢()۱(

.ېامهللا

:ةيلطلاماسقأ-

ىلإ‹يلقعلاويمزلامهومنبسحءةبازعلاسرادميفةبلطلاعزوي

:يهفانصأةعبرأ

.نآرقلاميلعتةبلطا

.مولعلاةبلط_ب

.بتكلاةبلط-ج

.ةزحجعلاد

قفوبالطلاعيزوت«اهمظعميفقّبطتةثيدحلاةسردملاتناكاذإو

قفوبالطلاعّروتيلاسسألاعضونمنآلاىلإنكمتتملاهنأالإ؛يمزلارمعلا

.يلقعلارمعلا

يلاجهانملاعضوةسردللاةرادإليلقعلارمعلاقفوبآلطلاعيزوتحمسيو

.بالطلليلقعلارمعلاعمبسانتت

.۲٨۲ةيآلا«ةرقبلاةروس

.۱٤۱-١٤۹صء١ج«تاريخلارطانق:يلاطيحلا«رظنأ_©

۱٢۲۰

 



:نآرقلاميلعتةبلطأ

:ةيلاتلاداوملانومّلعتيوءةبلطلاراغصمهءالؤه

.ةباتكلاوةءارقلا-١

.نآرقلاظيفحتو«نآرقلامسر١

.©”ةالصلابلصتياموءةفيرشلاةّيوبنلاثيداحألانمرّسيتاموديحوتلاةديقع۲
.باسخحلاملعنمائيش-٤

.©طلاء

هظفحنمدكأتلادعبالإ"ىرخأةلحرمىلإةلحرملاهذهبلاطلقتنيالو

يرجيف؛كلذبةبازعلاسلحجبربخيمت‹نآرقلافيرعفارشإبهراهظتساوميركلانآرقلل
خيشٌنِإَف«ًابيغنآرقلارهظتساذيملتلانأنمدكأتاذإو‹ذيملتلارابتخادجسللامامإ

ةبازعلاءاضعأاهرضحيةريبكةميلوهلهأميقيو‹ىلعألاةلحرملاىلإهتيقرتبحمسيةبازعلا

عابتأدنعبيتاتكلايفةدوجومتناكةداعلاهذهلشمنأركذلابردجيو‹ذيمالتلاو

."”ىرخألابهاذملا

:يساردلامويلاريس١

ظاقيتسالدّدحملاتقولايفةبلطلاةّيقبعمنآرقلاميلعتةبلطظقيتسيأ

٠.ةبلطلا

.ةبازعلاذيمالتةّيقبكرجفلاةالصدعبمهسردنوأدييب

.نينثامهلقأوبالطةرشعمهرثكأ:بالطلاددعحوارتيو

.٠٠٢٥۲ج«رئازحلايفحالصإلامالعا:يلعدمحم«زوبد«رظنأ-

1۹٩۱و١٠٦۹ص«ةّيضابإلادنعةيبزتلا:ضوعدمحم‹تافيلخ«رظنأ)0

.١٠٦٩ص«قباسلاردصملا:تافيلخ©

٢۲۰



ىلعزفحيمهسفنأنمبيقنةعامج‹ىحضلاتقوةباتكللنوبّهأتيد

ظفحيفةنمايمهنذأتسارضحاذإف‹فيرعلايعدتسيو‹مهعمجيوهباحصأ

.سمبتکام

.مهيلعىلمأوءالمتسالايفهونذأتسامهلكاوظفحنإف«نيميلاىلعنوظفحي ه

‹ابابحتسارصعلادعبو‹امتحرصعلاورهظلانيبمهحاولأنوأرقيو

دقو‹نيدنتسمريغاهنولباقيو‹نيطاسألاىلإمهحاولأبنودنتسيو
كرتلضفألاو‹اوءاشنإنيتقولانيذهريغيفدانتسالاملحيبأ

.٩”دانسالا

ربتعيالهنكل"قوقحلانمريثكيعتمتيميركلانآرقلابلاطناكاذإو

يزلاببلاطيالكلذلو«ميركلانآرقلارهظتسينأدعبالإ«يمرًاذيملت
امنإوءةبلطلاصئاصخنمةدافتسالاهلّقحيالو«بالطللدحوملايمسرلا

.)٢(ةساردلاتاقوأولكاألاوىوأملاةسردملاهلرفوت

٠مولعلاةبلطب
نأمولعلاةبلطباوفرعنيذلاةلحرملاهذهبالطنمبلاطلكيفطزتشي

:ةيلاتلاتافصلابفصتي

.(”ًابيغنآرقلاظفحو‹ةقباسلاةلحرملابرمدقنوكينأ"_أ

نيملعملانيبةييطهتعمسو«ادّيجهكولسوهنسح"بلاطلاةريسنوكتنأب
0)٤(ذيمالتلانمهئالمزو

.۱۷۷-۱۷۸صء١ج«خئاشلملاتاقبط:ييجردلا«رظنأ

.١٤٠ص«ايبيليفةّيضابإلا:ىييلع«رمعم©
.١٠٦٩ص«ةّيضابإلادنعةيبرزتلا:ضوعدمحم‹تافيلخ_©

.١٠٦۹ص«قباسلاعجرملا:تافيلخ_©



سبليامزتلم«دجسمللارّمعم«هللانيدىلعًاظفاحم"نوكينأج

."©”بالطللدّحخوملايممرلا

‹دجسملابناجىلإءانبيهو«ملعلاراديفةبلطلاءالؤهسرديو

اريدماهنونّيعيف«ةبازعلااهيلعفرشي«ذيمالتلاراد"بازيميفىّمستو

نوديرورسلكيفهللنولمعي«نيصلخمنيسّردمو«ءاملعلانمًامزاح

‹هقفلالوصأوهقفلايفةّيعرشلامولعلاملعلاراديفسّردتو«ةرجأ

وحنلا«ةيبرعلامولعلاوثاريملاو‹ثيدحلاو‹ريسفتلاو«ديحوتلاو

‹باسحلاوقطنملاكةيلقعلامولعلاضعبو‹ضورعلاوةغالبلاوفرصلاو
."Ç٩ثاريملايفءانتعالالكهبنونتعيباسحلاو

امةرظانملاوةركاذملاو"ثحبلايفبتكلاةبلطعمةبلطلاءالؤهكرتشيو

تقومحلنوكينأدبالو‹مهبأداذهنوكيو‹رودصلاريغوتىلإضفتم

."©ذيتاسألاىلعروضحلداعيمكهيفنوكيداتعم

:يلاتلاوحنلاىلعذاتسألاخيشلارضحاذإةشقانملاةقيرطمتتو

.ةنمايملاۋۇسلابنوعرشيولاؤسلاعضونولوادتي-١

مهّدشألأسينأوأ«انايبمهرثكأواناسلمهحصفألأسينأ۲

.تعقوةلزانلوأ«تعدةرورضيفحرشللاجايتحا

٠خيشلالأسفادبًاليفحعمحلاناكنإف«لاؤسلايقلأاذإ٢

فيفختللابلطخيشلاىلإهديعيلئاسلانيميىلعنمٌمُث

,راصتخالاو

..١٤٠صءايبيليفةّيضابإلا:يلع«رمعم
۲

.۲۱۳ص۱٤ج«رئازحلاةضهن:يلعدمحم«زويد-

.۱۷۹ص١٠ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا-©

Y٤



وألاؤسلاريديهنإف«مهنيبلافتحانودعمحلاناكنإو

.خيشلاىلإلاؤسلاروديىتحةنمايمىلعلئاسلكليحي

يفهلنذأةلأسملاكلتيفهنمافكأعمحلايفنأخيشلاملعنإ٤

‹لفغاذإههّتينألئاسللو.هدنعابملكتًالإو«اهيفمالكلا

جاتحانإضرتعيو«هيلعٌجترانإهلحتفيو«يسناذإهركذيو
.٩ةدازتساةدارإنيرضاحلانمملعوأ؛حاضيإةدايزىلإ

لئاسلمانمعتشتسا"امحرطفويضرضحاذإبالطلاىلعرظحي٥

."°”يغلاىلإدشرلابسنيهلعجتوأ«يلايلا«ذاوشلا

٠بتكلاةبلطج
‹ةقوفتمةجردىلعاولصحنيذلا«ءايكذألامولعلاةبلطىّمسي

.بتكلاباحصأ

الإ‹ةشقانلاوسردلايفمولعلاةبلطعمنوكرتشياوناكنإوبالطلاءالؤهو
:اهنممهريغلىطعتالتازايتمإةبلطلانمةعومحجملاهذحلنأ

.اهلخدينأمهريغلزوجيالمهلايدانربتعتمهبةّصاخةلاص-

|.مهبةّصاخةبتكم

.مهتلاصيفدعتتاودن

.ةبازعلاضعبوأ-خيشلا-مهيلعاهيقليةّصاخسورد

.”اهروضحمهريغلٌقحيالو‹اهنماوديفتسيلتاّيصخشلاضعبنولبقتسي-

اونوكينألبقةبازعلاتألةبازعلالوانتتاللاحلاةعيبطبتاءانثتسالاهذهو

نوربتعيةّييدألاةيحانلانممهمُت«لحارملاهذهعيمجبياورمو«ذيمالتاوناكةبازع

.۱۷۹صء١ج«خئاشملاتاقبط:ييجرالا‹رظنأ

.١۸٠ص«قباسلاردصملا:ييجردلا-©
.٤١٤۱-١٤٥ص«ایبیليتةّيضابإلا:ىیحييلع«رمعم«رظنأ©

Y.o

 



قرفىلإنومسقنيةّيملعلامهتسارديفبالطلاءالؤهو.عيمحلاىلعنيفرشم
1۰۰)۱(

۰قرفلاهذهضعبلنيسردمنيعينأخيشللو‹مهتايوتسمبسح

:ةرجعلاد

ملف«ةساردلالحارممهتتافنيذلابالطلانممسقلااذهالطنّركتي

وأءةبظاوملانمنكمتلامدعوأ«ميركلانآرقلاظفحمدعباّمِإ«اهورياسينأاوعيطتسي

.°”بابسألانمكلذريغ

:عاونأةثالثمهو‹نيرصاقلاوأةزجعلاةبلطلاءالؤهىلعقلطيو

.ةساردلالحارمهتتافمسقأ

."°”نايمعلاوشرطلامهنم"ميلعتلابسكنعزجعلابيلتبامسق-ب

."°”ةرصاقلاماهفألاووذو«نومراملاو«ىنمزلا"مهويلقعلازجعلابيلتبامسق-ج

مهلعلاوءاشفيكتارضاحلاوسردللعامتسالاب"ةبلطلاءالؤفحمسيو
"5) مهبهذمومهنيدمغظفحيو؛مهقيرطمشرينيامملعلانمنوديفتسي

٠

".
1

نايمعلاوىنمزلانأوهةبازعلاسرادميفبالطلاءالؤهلوبقببسو
‹مولعللكراتلاطناقلامهنمفموهفلاورصاقاًمأو‹نآرقلامهرذعبقطندقف

"ودعمهدنعسايألارممهن .موسایالانممهتمو

ةبازعلاسرادمهيلإجاتحتامو«ةبازعلاسرادمةمدخبةبلطلاءالؤهموقيو

:لٹمتامدخنم

.٢٠۲ص«ةاقتنملارهاوحجلا:يدارملا«رظنأ-

.١٤۱صءاييليفةّيضابإلا:ىييلع«رمعم«رظنأ©

.١۱۸ص١جخئاشملاتاقبط:ييجردلا-©

.١۸٠ص«قباسلاردصلملا:ييجردلا-
.٢٠۲ص«ةاقتنملارهاوحلا:يداريلا)٥(

.١۱۸ص١٠ج«خئاشملاتاقبط:يييجردلا-©

 



مهنمهبلطياميمايقلاو‹ءصوصللانمتاقرطلاظفحولاومألاةسارح"١

."©”ءافرعلاوةيازعلاسلحبءاضعأوةبازعلاخيش

ملعللحرشالومهيلعهللاحتفيملنيذلا‹ءالؤهنمماعطلاةمدخنوكتنأ"_٢

مهيفويوريلالهأةمدخبمهعفنيلمهرودص

."”اودارأامضعبباورفظاودازومهسفنأاودهج"نإفمهتامدخىلعاوزاجي-۳

يفنالحجراوةبازعيقحتلاامدنعءالؤهتالاحضعبييجردلافصيو

لوقيفنيرهشونيتنساهيفماقأو(م۱۲۱۹/ه١٠1٦)ةنسنمرخآلاعيبر

ماوعأبةقلحلاىلإقبسةوازفنءارقضعبنمسانودوبأىَمسيلجرمهنمف'

ةرشععبسةنستاموليفلاةروسيفهحولتدجويأينظىلعبلاغلاو

.ائيشهتردقنمعديملو«ىرخأةروسلمكتسيملو

يونالجراويلوخدلبقهبعمسأتنك؟يصلملارمزييبأبمتعمسلهو

واةيآهردصيفخسرتذئنيحةريثكامايأاهرّركي4ئوتماوالهحول

مثنیرهشونيلماکنیلوحهللااهسرحنالجراوبتمقأوءاهديعيفخسرتال

كلذءانأيفوهوحسإلياحلاوليفهحولتکرتوتلصفتا

.يتمكشلماوعأةينامشبوأماوعأةتسبةقلحلاىلإقبسدقوءادهجلأي

ءايبنألاةروسديعيورّركيلزيمل«زيرحنبناملسبتعمسلهو

لزيملهنأيغلبوءاهيفهحولتکرتوتجرخو«نالجراوبيماقإلوط

.(كلذلبقةنسنيرشعونامذنماهرٌركيكلذك

.٢٠۲صةاقتنملارهاوحا:يداربلا-
.١۱۸۱ص١ج‹خئاشملاتاقبط:ييجردلا)۲

.٠۱۸ص«قباسلاردصلملا:ئيجردلا)۳(

.۲ةيآلا«قلعلاةروس-)٤
.۲-۱١ةيآلا‹ىحضلاةروس-)°(

١۱۸۱.٠-١۱۸۰صء١ج«خئاشملاتاقبط:ىيجردلا-9

Y.۷



:تاجاتنتسا

رصحتالةبازعلاسرادمنأفانصأةعبرأىلإبآالطلاميسقتنمصلختسي

مهفاذناك"اذإةبازعلاسرادميفبلاطلاف‹ًاضيأةداقلادادعإبلب«ميلعتلاباهدوهج

دايدزالايفسأبالفاذهواذهليصحتىلعةردقلاهللاهاطعأنمو«يكذبلقو

.")ريخلانم

ةلحرمىلإةلحرمنملاقتنالاببلاطلااذغحمسييوبزتلاماظنلانأعياذهو

بالطلاف«هعافدنانمًدحيوهبهاومىلعيضقييوبرتماظنريسأىقبيالو«ىرحخأ

ةعرسثيحنمنوفلتخيمهنأامك«تاهاحتالاورعاشلاثيحنممهنيباميفنوفلتخي

‹قراوفلاكلتةيمنتةيبزتلارودو«يعبطرمأسانلانيبةّيدرفلاقورفلادوجوو"ومنلا
لاجباحاسفإانبجاوّنِإلب«دحاوعباطبعيمحلاعبطننأزوجيالو«الاوزىلعلمعلاال

قراوفلاهذهرولبتنأرودو«هتقاطدودحىصقأىلإذيملتلكلصييك

."٩©اهبعفدتر

رٹکأوهلب«غارفيفلمعيهتاذبًامئاقًاماظنسيلةيبزتلاماظننأاذهدكؤيو

قتشيةيبرتلاماظننأفورعملاف"ةّيعمتجاةمظنألانمهريغعمةّيمانيدةّيعمتجلامظنل

هفئاظودّدحتتكلذلًاعبتو«هرّوطتةلحرموهلكشناكيأ«عمتجلانمهتافصوهصئاصح

نمىتحهفورظوعمتحبيأةايحسكعىلعةردقعمتجامظنرثكأكلذلوهو«
."©ةّلبقتسملاهتاعقوتولبءيخيراتلاهقایس

ىلإذيمالتلالاقتناباهرارقذاختايفًايدايقارودبعلتيلاةرادإلارودزربيانهو

مكحبيدايقلازكرملالغشينمىلعةرصتقمةيوبزتلاةدايقلاتسيلف«ىلعأةلحرم

.۱۷۸ص١٠ج‹خئاشملاتاقبط:ييجردلا-©

‹ركفلاراد«توريب١٠٠ص«نيملعملادادعإيفةيلمعلاةيبزلارود:حلاصنمحرلادبع«هللادبع-)9

.م۲١۱۹۷۹/۳۹۹ط

.م١۱۹۹/ه١١٤١‹عيزوتلاورشنلاوتاساردللةيعماحلا

۰۸



ةتنتدقذإتاردابملاوفقاوملارّيغتتدقوةعومحجلانيبنمعبنتدق"اهنألب«هتفيظو

هنومدقيامقيرطنعهلنيعباتلايديأىلإيمسرلادئاقلايدينيبنمةعومحملاييةدايقلا

.)9ةلاعفراودأنمهنوبعليامو٠عادبإنم

ةدايزىلإفدهي«يبهذملاميلعتلامظننمهريغكيضابإلاميلعتلانأحضتيو

جذامنوثادحألارابتخاىلعةرداق‹ةمواقمتاذةّيصخشهيفدجيلدرفلاةقاط

هموهفمساسأىلعضقرلاوألوبقلاىلعارداقنوكييلاتلابو‹يفاقثلاجيسنلا

ليلحتلاوريكفتلايفمهسييبهذميوبرتيعولالخنمرومأللهبهذمةرظنو
ىلعهتردقعمًادبتصخشلاةايحنإ.ةبلصةّيصخشةّوق"درفللرفويو.فّرصتلاو

زكرمىلإكلذدعبهسفنبيقتريل«هتاطاشنةلوازمو«هسفنرمأكالتماو«ةئيبلابلاصتالا

ةّيقبنعةزجعلاةبلطلازرفنإ."©ةزّيمملاهتّيصخشبستكينمو«ةئيبلاهذه

ىلإرقتفتاهنأالإ«ثيدحلارصعلايفنايمعلاومكبلاوٌبصلاةسردممبهبشأوه3بالطلا

ةبلطللكرتينأبكلذنعضاعتسيو«ميلعتلاىلعدعاستيلاةيرصبلاةّيعمسلالئاسولا

اذهبفيفقاعملاجامدناةرورضبيداننمويلاانكاذإوروضحلاوعامتسالاةّيرح

.ةيعمتجلاةمدخلايفارودىَّدأو‹جامدنالاتبولسألا

‹بلاطلابهاومفاشتكالتارامتساىلإدمعيملةبازعلاسرادميفملعملانإ

.ذيملتللةّيلقعلاةردقلانيبذيملتلاوملعملانيبيمويلالعافتلاّنكل

فاشكتسايفهمامتهارصحتنيالارخازاثارتنوملسملانوبرملاكرتدقلو

هاجتالافتاردقلاهذهومنقوعيامةحلاعمباوُمتهاامنإو‹ةديرفلاتاردقلا

.اهديبذخألاوبهاوملاهذهمازتحاو‹حيحصلا

.۱۹۹۳يبرعلاركفلاراد‹«توريب‹«۳ص«ةيعاوةيوبرتةرادإوحن:رداقلادبعدمحم«هرقارق-

ديمحلادبعدمحميزوفةمجرت‹٢۳ص«لافطألاضايريفةّيعامتجالاةيبزنلا:اليريم«ادنارايك
ركفلاراد‹ةرهاقلا‹حاتفلادبعايليماكةعجارم«حاتفلادبعنسححاتفلادبعوىسيع

.۱۹۹۲يبرعلا



‹مازتحالانادقف‹يمالسإلاانلاعنمةعدبملالوقعلاةرجهبابسأةلمجنمف

.اهبةقئاللازكارملايفبهاوملالالحإمدعوأ

يمالسإيوبرتماظنءانبليوبرتلاانثئارتىلإةدوعلابالإققحتتنلانتضهننإ

نعيمالساإلاويبرعلانيماعلاىلعةرطيسلاعيطتسينلهنأبرغلانّقيتنأدعب«رصاعم
ىلعةظفاحملاوءاوتحالاةمواقلمساحجهنمنممالسإلاهيوتحيامًارظن«برحلاقيرط
ناكامو«اهتيامحليبسيفءيشلكبةيحضتلاوةّيمالسإلاتاذلاةّيلالقتساىلعورّيمتلا

لاومألاوحاورألابةيحضتلاواهبةطبارملاوروغثلاةيامحوبصاغلاةمواقميفمالسإلاجهنم

رهاظموةيوبتلاهلئاسوريخستىلإبرغلاأحب‹ةرطيسللةّيجراخةلواحملكىلعءاضقلل
تداكىتحهوحنمهراكفأبذجوهتراضحعقاوبممألاباجعإلجأنمهتراضح

.بوذتنأةّيمالسإلاةّيصخشلا

ةضهنعئالطنفلالهأرابتعاىلإبرغلابةّيمالسإلاةّيصخشلاراهبناىّدأو

صقرلانيدايمراهظاو‹ةحيحصلاميِقلاداضتةفئازميهافمدوجوو«قارعمتحبزئاكرو

لعجو«ملسملابابشلاعدخاذهلك«رطخولالجوردقاروداهنأكوءانغلاو
رشعبظحيامنیب«تایرکذویوریخیراتمه«ايلعلثميرشانوًالاطبأمهريغونينغملا

.اهغياونالونودهاحجملااهاطبأالوذاذفألاةّمَألاءاملعاذه

:باثكلاىلإلوخدلانس-

يردبعلاجاحلانباركذيو«باتكلالوحخدلةنانسةّيمالسإلاةيبزلاددحت|
‹رغصلالاحيفبتكملامهدالوأنولخدي"اوناكلهألانأ((م٦/ه۷۳۷تر

لب«مهتويبىلإمهّدريو‹بتكملاىلإمهقوسيومهيبرينمىلإنوجاتحيمهناثيحب

ثوليوبتكملايفكلذلعفيلب«هسفنةرورضكسعبنأردقيالهنسنوكيمهضعب
ًالِإ«مههئارقإنمةدئافالذإ«ءالؤهلثمئرقينأ-معمايأ-رذحيلف«هناكموهبايث
."©”الاغبعتلادوجو

.٠٦۳۱-٢٥٠۳ص۲جبهاذملاىلعفيرشلاعرشلالخدم:يردبعلاجاحلانبا)9

٠\۲

 



‹يبصلاجضنةرورضىلإراشأهنكلباتكلاىلإلوخدلانسدّدحيملنإووهف

مسخباءاضعأليمسجلاومتلاب"قلعتملاهجضتبةطورشمميلعتلاىلعلفطلاةردقَنأل

."©”ةفلتخملاةّيلقعلافئاظولايفةّماعلاومنلاةجردو«مّلعتلابةلصتلل

امكةسداسلابباتكلاىلإلوحخدلانسةيبزتلاءاملعضعبددحدقو

ىلإمَدَقينأبجیفنينستسهلاوحأنمهيلعىتأاذإ"هنأ«انيسنباركذ

."©بدلا

يبصللىخري"ةعباسلاةنسلابميلعتلانسهيَبلاطيبأنبيلعمامإلادّدحيو

مث«نينستسهيلعيتأتىتحكّيبصمركأقداصلالاق«اعبسبّدؤيو«عبس

ًالإوحلصولبقنإفهبّدأف«نينسعبسكيلإهّمضٌمُث«نينستسباتكلايفهبّدأ
."9هعالخف

باتكلاىلإلوخدلانسديدحتيففالتخالااذهيبرعلانبركبوبأصخليو

ىلإهوشعبلقعاذإمهتمريغصلانأوهو‹ةعيدبةريسميلعتلايفموقللو"هلوقب
."9بکكلا

ىلإلوحخدللةّماعلاطورشلانعيضابإلاباتكلاىلإلوخدلانسفلتخيالو
ىتح«باتكلالوخدبهلحمسيال‹دعبلقعياليذلابلاطلاف«ةّيمالسإلابيتاتكلا

«باتكلالخديلهدحويبصلامّدقتاجرو"زوبديلعدمحميوريو‹ملعلابلطومّدقتنإو
فوهلمتوصيهلتلقوهتقلحىلعتفقوف«ميركلانآرقلاهملعينأملعملانمبلطو

هللامحري(يِبَرِإٍيمرْعَسكيدلاًمَح)هلبحةّدشوماقمللريبكلالجإيفوملعلاىلإ

.١١٠ص«هتاقيبطتويئادتبالاميلعتلاةفسلف:نورخآو«يلادبع«دوبع

ةعبطم‹ةرهاقلا«١١٠صء١جبطلايفنوناقلاباتك:هللادبعنبنيسحلايلعوبأ«انيسنبا

.ھه١۱۲۹قالوب

‹يسوطلاوقداصلايدهعيفةعيشلانممهقالسأوةّيمامالادنعةيبزلاخيرات:هللادبع«ضايف-©
.۱۹۷۲دعسةعبطم‹دادغب«١۱۷ص

.۲۹۱صء٢ج«نآرقلاماكحأ:ركبويأ«يبرعلانبا-©

۲۱



انأودهعملانمتحرخف«نآرقلاترهظتساوتربكىتميبايكملعنسلجأ:يللاقو

."©”خيشلاذيمالتنمنوكأونآرقلاظفحأنأىن

بلطقلاغلبالو":لوقيفشيفطافسوينبدمحمبطقلاةريسلخّرؤيامدنع«باتكلا

."°”ميركلانآرقلاظفحيلباتكلايفهَّأهتلخدأةسماخلا

رمتسييبصلانأهيلعفراعتملانمف«باتكلاكرتلةددحملاسلااأ

ءميركلانآرقلاظفحينأنودغولبلانسيبصلاغلباذإف؛غولبلانسىتحبتكللاب

تناكفغولبلانسةفرعمةّيفيكاّمُأ«رخآيصهناكمٌلحيلباتكلاكرتيهنإف

اذهنعيضاباإلاباتكلاماظنجرخيملو.©ةّيجراخلايبصلاحمالمنمفرعت

تسنم"مهرامعأحوازتتتناكميركلانآرقلاميلعتذيمالتنإثيحموهفملا

."©ةرشعةثلاثلاىلإنينس

:ةباتكلالئاسو

حيفصنم"ةداعنوكتيلاو«حاولألايهباتكلايفةباتكلاةليسوتناك

اهبكسيعطقاهالعأيفكرتيرمحأوأرفصأوأضيبأءالطبيلطملابشخلاحاولأنمو

يضاملاراكذتسادنعالإةءارقلاففحصلملامدختسيالأيبصلاىلعناكو«دالوألا

ديدحباسردلاوهو‹حوللايفهظفحرّرقلاءزحلالقتدنعوأ«هتيبثتوأظوفحلا

.يمويلا

.۷٥۲ص۱٤ج«رئازحلاةضهن:يلعدمحم«زوبد-

.٢۲۹ص«قباسلاعجرملا:يلعدمحم‹زويد-©

١۹٠٠ص«رصمفكيلامملاةلودرصعيفةّيمالسإلاةيبزنلاماظن:ملاسيلع«ميهاربإ«رظنأ©

.١۱۹۸۰ةيبزتلاةّيلكاطنطةعماج

.٢۸ص٢٤ج؛حالصإلامالعا:يلعدمحم«زوبد-

٢۲



رخآهعمسيىتحظفحلاوةءارقلايفحوللامدخختسيو«ابناجاذهعديمث«فحصلا

احولوأًاسردهيفبتكويناثلاهجولارادأ‹هظفحنقتأو«يلاتلامويلاءاجاذإف‹راهتلا

بتكولوألاهجولااحم«ديدجحولظفحدارأو«ثلاثلامويلايفهظفحأاذإف«ايناث

"()ادیدحجاحول۳ .ردحهيف

اهيلعنوبتكي«بشخلانمةّيضابإلابيتاتكلايفحاولألامظعمتناكو

هقدنو‹اداوسدادزيفهيلقندوسألامطْبلاغمص"نمعنصيناكيذلا«يبرعلاغمصلاب

غمصلايفصتفوصلاةقبلاهيفلعجنوراخفلاةربحميفهلعجنوءاملايفهطلخنو«هلبرغنو
هقرحناضللمكنمعملا«هيوقارا«ركعملقلابقصتال
‹دوجأونتمأوهوديعبنمانيتأيدوسألابصقلااندنعو«بصقلاببتكنو‹هقدنو

كانهو‹اظوظحدعيدوسألاملقلاكلينمو«اهيربومالقألاعنصيفىرابتنانكو

."°”فيعضوهورفصألابصقلا

باتكلايفنايبصلاناكو«ةّيبشخلاحاولألاىلعبانكلايفةباتكلاتناكو

نوبتكينيذلاةطسوتملاةقبطلاو‹ةّيئاجحلافورحلانوملعتينيذلاراغصلاةقبط"تاقبط

."°فحاصلملايفاهحاولأبتكتايلعلاةقبطلاو«ءالمإلابمهحاولأ

ىلعمهءالمإنوبتكياوناكدقفةمّدقتملحارمىلإباتكلانماولقتنانيذلاةبلطلااّمأ

عنصبنوموقياوناكنيذلا«ةطبرألاءالزنهتعانصبرهتشايذلاو«يلععتصيناكيذلاقرولا

طخبمهفيناصتنوسبحينوفلؤملاف«ثيدحلاوهقفلابتكوفحاصلملانوخسنيوربحلاوقرولا'

."®رئاظناهيلعخسنتيلاٌمألاةخسنلااهنمنوكتلةطبرألاىلعمهيديأ

.۳۷-۳۸ص«ةيرقلاباتكيف:دمحم«داوحلادبع

.٦٩۸ص۲٤ج«حالصإلامالعا:يلعدمحم«زوبد-

.٥۸ص«قباسلاردصملا:يلعدمحم«زوبد)9

ةيسنوتلاةكرشلا«سنوت‹١١٠صء١ج«سنوتبةيبزتلاخيرات:يديبعلاميهاربإ«يرزوتلا-
.ت.د‹عيزوتلل

۲۳



‹ءامابحوللالسغيهوةعبتماوةفولأملاةقيرطلابٌمتيناكف«حاولألاوحماأو

هنوّبصيف«ارهاطءامهتيونبيتأييبص"«ءانإسيردتلانكامأيفعضويناكدقف

.">مهحاولأهبنوحميفاهيف

‹ءاوملايفاهوحّولينأدالوألاىلعناك"هنإف«ءاملانمحاولألافّقحتلو

وُةلمرتعضوففيفجتلاتاودأترّوطتدقلو‹اهدادمًفحجيلسمشلايفاهباوفقيوأ

لمرلاوأدامرلانمليلقةقرولاةباتكدعبف«ةباتكلاليمزتل‹ةاودلابناجبةدامر

."°”دئازلادادلابرشييذلا

هةيساردلابتكلا=

ةّصاخبو‹سيردتلايفةّيضابإلابتكلادامتعاىلعةبازعلاسرادمتصرح

بتكلارهشأو.يضابإلاخيراتلاو۽فيرشلاثيدحلاوةديقعلالوانتتيلابتكلا

:تدمتعايلا

٠ةديقعلايفأ
يذلا١يلاطيحلاىسومنبليعامسإرهاطيبأمامإللتاريخلارطانقباتك

ىلعرمألاناكاّملف"هلوقبتاريخلارطانقبهتيمستببسللعيو«ءازحأةئالثيفهلعج

ءاهيلعنودشرتسملاكلسيلرطانقمالسإلاقيرطىلعبترننأانليغبنيناك«انفصوام

.٢۲ص‹نيملعتلاونيملعملابادآ:نونحسنيا

.٢٠٦۲ص«ةيرقلاباتكيف:دمحم«داوحلادبع_©

ىلع«"رینإ"و"نيسمأ"نيبعقتةحيسفةئيدملاطيجو«هسوفنلبجندمنملاطيجةنيدميفاشن-3

ملفهدلومخیراتاًمُأ«نوتیزلاونيتلارجشنمةفيثكتاباغاهتاهجعيمجنماهبطيحتنيتلباقتمنيتوبر
.خايشألامجارتلعماحجلاهريسيفيخامشلاهيلعصنيملوهيلعرثعن

نمديدعلاكرتو«(م۱۳۲۲/ه۷۲۲ت)يسيمرطلاىسيعنبىسيعىسومييأنعملعلاذحأ

يبأخيشلاةديصقىلعنيدلالوصأيفءازجأةثالثيفةّينونلاحرش«مالسإلادعاوقاهنمتافلوللا

يفوتوكسانلاوجحاباتكو٠«ضئارفلامسقوباسحلاباتك‹يئاشولومتلاحوننبحتفرصن

.ھ۹٤۱۳/ه۰٥۷ماع

.(۱۲۳صشماه«ةّيضابإلاةديقعلليراضحلادعبلا:تاحرف‹يريبعحلا«رظنأ)

٤



سفنلاماظنوريصلانمريقاقعىلعمهلدنو«هباولتاقيلملعلانماحالسمحلءيهنو

مهبولقظقونو‹اهيفدهزلابايندلاةرارماوعّرجتيىتحكلذريغىلإةعانقلاوملحلاو

مهجعزنو‹اهموقزورانلانمبورجلانماوتكمتيىتحقافشإلاورذحلاوفوخلاناجيهب
رطخلااذغو‹باتكلاهبلوطياًتكلذريغىلإاهميعنوةنحاىلإقوشلاوءاجرلاجاعزإب
سشفنلاذالمةّيلكلاباوعدو«حلاقاسنعنوقفوملارشميسحلالئالابطخلاوميظعلا

ملعلنيقفوملانممكاّيإوهللاانلعج«رادلاهذهنعاوجعزينألبقرامعألااياقباومنتغاو

."©”نيمحارلامحرأهنإهبنيلماعلاهنيد

ناكرأوةديقعلانعباتكلانميناثلاولوألانيءزحلايفبتاكلاثّدحتي

هتمّاقمدعبلوألاءزحلايفو‹جحلاو«ةاكزلاو«موصلاو‹ةالصلا:ىرخألامالسإلا

.ملعلانعثيدحلايفبهسأ

مهضعبنيملسملاىلعةبجاولاقوقحلانعيناثلاءزحلارخآيفثّدحتو

ةلضافلاقالحخأللحرشعمةيبرتلاوقالخألايفهلكفثلاثلاءزحلااأ.ضعبل

نيبوةّيعامتجالاوةّيسفنلاضارمألاهيفركذواهبابسأوةعيسلاقالخألاوءاهبابسأو

.اهجالع

اهضرفيلاىلاعتهللاضئارفنألتاريخلارطانقهباتكليعامسإخيشلا

.ةرخآلاوايندلايفةداعسلاىلإاهعبتانملصوتيلاةيجنملارطانقلايهملسملاىلع

يفليعامسإخيشلااهحرشضورفلاهذهو‹اهيفالفكلاهماةيدوأقوفهبزاتحتو

ةرطنق.ةرطنقنيدلاباوبأنمبابلكىو‹تامّرحلاويهانملاكلذكو«هباتك

.كلذريغوموصلاةرطنقوةالصلا

‹باوبأةرشعوةمّدقمىلعلمتشتوملعلاةرطنق:لوألاءزحلانيوانعنمو
ءةفسلفلاومالكلادحو«ةرخآلاقيرطونيدلاملعىلعمالكلاو«هقفلاًدح:هباوبأنم

اهفئاظووةالصلاةرطنقو‹باوبأةسماهيفوداقتعالادعاوقرئاسونامبإلاةرطنقو

۷.٠ص۱٤ج«تاريخلارطانق:يلاطيحلا-



‹ةنطابلاوةرهاظلااهرارسأو«ةالصلالئاضفركذ:اهنمةريثكباوبأاهيفو«اهرارسأو

.باوبأةسمهيفو‹هرهاوظوموصلارارسأةرطتقو.باوبأةتسهيفو

ةيعامتجالاوةيصخشلااهدئاوفواهرارسأوةاكرلاةرطنق:ةيلاتلاباوبألايناثلاءزحبايفو

.ةديدعباوبأهيفوهضورفوةّيعامتجالاوةّيصخشلاهدئاوفوجلاةرطنقو.ةديدعباوبأاهيفو

لصفو«ةداعلايفةفولألاتاركنملالصف:اهتملوصفيفركنملانعيهنلاوفورعملابرمألابابو

‹ةماعلاتاركتنملالصفوءةفايضلاتاركنملصفو«عراوشلاتاركنملصفو«دجاسملاتاركتم

ةيفيكنايبوءةبوتلاىلعثعابلاببسلايفباباهنم.باوبأةسماهيفوبونذلانمةبوتلاةرطنقو

.بونذلاىلعرارصإلاةدقعلحيفجالعلا

‹ءوسلاناوحخإيفلصف:اهنمباوبأةينامناهيفوقلخلاةرطنقيناثلاءزحلاييو

‹ءانبألاقوقحيفلصفو«قوقحلانماهيفانياموتاهمألاوءابآلاقوقحيفلصفو
يفلصفو«هتجوزىلعجوزلاقوقحيفلصفو‹اهجوزىلعةجوزلاقوقحيفلصفو

قوقحيفلصفو«ىماتيلاقوقحيفلصفو«ةبحصلاقوقحيفلصفو«راوحاقح
.نيكاسملاوفيضلاقحوليبسلانباقوقحيفلصفو«نيلئاسلا

‹ةّيسفنلااهبابسأو«ةيسلااهدادضأوةنسحلاقالخألايففثلاثلاءزحلااأ

سشفنلاملعييو‹اهلماوعوةيبزتلايفو«ةعيسلانمصلختلاو«ةنسحلاةيوقتلماوعو

.ةيرشبلاسفنلاةقيقحنايبو‹يرشبلا

:اهنمةريثكلوصفوباوبأاهيفو‹سفنلاةرطنق:ثلاثلاءزحلانيوانعنمو

صرحخلايفو«سفنلاماحإةّيفيكيفلصفو«ىوجلاركذيثلصفو«ىوقتلايفلصف
بضقلاةقيقحيفلوصفو«ةّيسفنلااهبابسأوةعانقلايفلصفو«‹راضلاسفنلارشو
دقحلايفلصفوةّيسفنلاهلوصأوملحلاةليضفيفلوصفو‹هجالعو‹هجيهياموهمذو

هبابسأو«هتقيقحودسحلايفلوصفو«وفعلالضفيفبابو«هريغودسحلانمهجئاتنو
‹ةميخولاهبقاوعودسحلايفةياكحو«هنمءافشلابابسأو«عمتحلاوهبحاصلهراضمو

‹هلضفوءاخسلايفلصفو«لخبلاجالعو‹ءالخبلارابخأو‹هعذولخبلايفلوصفو

٢۲



‹قلخلانسحيفلوصفو‹هلضفوراشيإلايفلصفو«ةريشكلاءايخسألاتاياكحو

‹دعولافلخيفلصفو«هرارضأوبذكلااهنم«اهّمذوةعيسلاقالخألايفلوصفو

طبضيفلصفو‹ناسللاتاركنميفلوصفو«ةياعسلاوةميمنلاوةبيغلايفلوصفو

لاجرلانمءافعألاتاياكحيفلصفو«انزلايعاودنايبيفلصفو«مارحلانعجرفلا
هيلعبجيامو«هبفصتينأملسملاىلعبجيامو«قالخألايفةريثكباوبأو«ءاسنلاو

.حالفلاوحالصلاىلعهعمتحبووهنوكيل«هنعهّرنتينأ

يداويفدجاسللاوةبازعلاسرادميفسيردتلايفادمتعمباتكلااذهلازيالو

اودهشنيذلانمو‹باتكلااذهسيردتنمءاهتنالادعبماعلافتحاىرجيو‹بازيم

‹«”ضويبخيشلامادو":لوقييذلازوبديلعدمحمتاريخلارطانقباتكةمتخلافتحا

ةّدمتناكو.ةئالكلاهئازجأيفهلكهمتخفةرارقلادجسميفرطانقلاباتكسردي

ماعفيصلّوُأنم‹رهشأةرشعوةلماكةنسةرشععبرأميظعلاباتكلااذههسيردت

‹نآرقلاةظفحءامدقلاةبلطلاوةبازعلا:ةرارقلادجسملفتحاف١۱۹۳۸عيبرىلإ۳٣

تقويفةنيدملاتعراسف‹تاريخلارطانقباتكمتخب‹ةنيدملاوءةايحلادهعمةبلطو
هتعسىلعدجسلملاًالتماف‹اهدعبلفحلااروضحوءاشعلاةالصلدجسملاىلإلفحلا

يفسردرخآضويبخيشلاىقلأف.ءاسنلابءاسنلامسقو‹لاجرلابلاجرلامسق‹سانلاب

يلاطيحجلاليعامسإخيشلاةمجرتيفةرضاحعبهبقعو«باتكلانمريخألاثلاثلاءزجلا

دمحو.نيملسملاو«ةرارقلاىلعةميظعلاهاودجوتاريخلارطانقهباتكييو‹هلضفو

دقل.يرارقلاعمتجمللةميظعلاهجئاتنو«ديفاباتكلااذهسيردتةبقاعضويبخيشلا

اكّسمتاودادزاف‹هوفرعيملاممهنيدرارسأنمسانلافرعف«نيدلاةفاقثبلوقعلافق

يفهلًاسرغو«هبًافاصتااودادزاف«ميظعلايمالسإلاقلخلاملحرشو؛هيلعةريغو«هب

مهارأو‹مهكولسيفةنسحلاةودقلابو‹ةّيوقلاةّيمالسإلاةيبزتلابمهرسأومهئانبأ
."©”اهتمصلختللاولمعف‹اهجالعوةّيعامتجالاوةّيسفنلاضارمألا

.م١٤/١٠۹٠ماعةرارقلاةنيدميفةايحلادهعمًاشنأءةبازعلاخويشدحأ:ضوييرمعنبميهاريإخيشلا-1

.١۱٠۱ص۳4٤ج٠حالصإلامالعا:يلعدمحم«زوبد-))

۲۷



ثيدحلايقب

©©?يدزألارمعنببيبحنبعيبرللحيحصلاعماحلاوهدمتعملاباتكلانإ

نوروهشمهلاجرعيمجودنساهالعأوةياورثيدحلابتك"ةّيضابإلاهربتعييذلا

‹نيدتهمللةداقونيدلايفةّمئُأمهلكةنايصلاوةلادعلاوةنامألاوطبضلاوعرولاوملعلاب

تتلحيحصلامكحهنإفغالبوألاسرإبعطقنملااًمأو«هرابخأنملصتملامكحاذه

باتكلاهنّمضتامعيمجف.ةّحصلامكحارخأقرطنمهلصوتبثدقهالو«هيوار

يفهيليو«زيزعلانآرقلادعبنمباتكخحصأوهو-ةّيضابإلا-ةوعدلالهأقافتابحيحص

."©”ثيدحلابتكنمحاحصلاةبترلا

نبفسويبوقعيوبأخيشلاءازجأةعبرأيفعقييذلاحيحصلاعماحلابتر
.ثيداحأةسمخوافلأعماجلامضيو«يضابإلادايحنبميهاربإ

:ةيلاتلاباوبألاىلعةعّروماثئيدحنوعستودحاووةيامنالثلوألاءايفاهنم

ريغلملعلابلطيف‹هلضفوهبلطوملعلايف‹نآرقلاركذيف‹يحولاءادتبايف‹يف

يف«ايؤرلايف«ةرامإلاوةيالولايفءميكدمحمةّمألايف«ءوسلاءاملعوكَهللا
رذحلاوردقلايفءبحلايف«رفكلاوكرشلاركذيف«عئارشلاومالسإلاوناعإلا

.ةنتفلايو«ريطتلاو

مِشألابهذملادوطهنأهنعلاقو‹بهذملاءاملعنمه٠٠۲/ه١٠٠ةعبارلاةقبطلايفييحردلاهلعج©

بحص«مزلتولحاورلالابحهيلإدشتنمو‹ٌمصألابطخلاتامظعميفًاجلملاهيلإيذلامولعلاملعو

ءروهشلملا"دنسملا"هنعىور‹رخآلاولوألاناكفهسلحبمزلو‹رخازلاهرحمبنمفزتغافةديبعايأ

.روهدلارمىلعةكريلافراعتللا

ذأاخيشنيرشعوعيبرللٌنإو«هخويشنمخيشنععيبرلاةياورنمهعيمجدنسللااذهو
نبملسمةديبعيبأنعمث«رباجنعينامعلايرصبلابئاسلانبمامضنعذأامرثكأومهعيمجنع
.خويشلايقابنعًمُثتينامعلايرصبلاناهدلاحوننبلاصحونيبأمث«يميمتلاةعركيبأ

.۲۷۳ص«١ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا-١:رظنأ)

ميدقت٣٠ص٠بيبحنبعيبرلامامالادنسمحيحصلاعماجاةمدقم:ديمحنبهللادبع«يلاسلا-۲
.(ت.دةّلاعلاعباطملا؛نامُعةنطلس«يخوتنتلانيدلارع

.٣ص«بيبحنبعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماجلاةمدقم:ديمحنيهللادبع‹يلاسلا-©

۲۱۸



ىرخألاثيداحألاو«اثيدحنيعبسوةسمىلعباوبألاهذهتلمتشادقو

مايصلاباتك‹اهبوجووةالصلاباتك‹ةراهطلاباتك:ةيلاتلابتكلاىلعتعزوت

.ةقدصلاوةاكزلاباتكو

ةيورمحيحصلاعماحجلاباتكنمءزحجلااذهثيداحأمظعمو

:ةيلاتلاديناسألاب

يبانبملسمةديبعوبأيثدحيرصبلاورمعنببيبحنبعيبرلاورمعوبألاق-

.لاقييبلانعسابعنبهللادبعنعديزنبرباجنعيميمتلاةعرك
.تلاقاهنأقطنينمؤملامأةشئاعنعديزنبرباجنعةديبعوأيثدح-

.لاقهنأميهللالوسرنعغلب:لاقدیزنبریاجنعةديبعوبأ-

۔لاقكلامنبسنأنعديزنبرباجنعةديبعوبأ

ىلعتعّروتاشيدحنيسمخوًادحاووةئامنالثباتكلانميناثلاءزحباٌمضيو

باتك«ةالصلاباعك«حاكتلاباتك«راكذألاباتك«جحلاباتك:ةيلاتلابتكلا

.روذنلاوناعيإلاباتكو«ةبرشألاباتك‹ماكحألاباتك«عويبلا

ملعيالاعاهيقفسابعنباناكةديبعوبألاقعيبرلالاق"يناثلاءزحلامتتخيو

دعقهنأليقوملعلانودفةرثكنمهيفالرحبلاهنوّمسيسانلاناكو«هنمملعأهنامزيف

ىلفسلانيضرألاوةعباسلاءامسلانوداًمعمتئشاًمعينولسمهلاقفهباحصأعممويتاذ

نبكلمادبعنامزيففئاطلابتامهنأسابعنبانعانغلب:ةديبعوبألاقهبمكربخأ

عروهل«يلعهللاقيهلادلوفلخوهتيرفصيناكوةنس٢۷نباوهو۸٥ةنسناورم

نباثيدحو.داّبسلاهنومسياوناكوءةعكرفلأةليلومويلكيفيلصيناكو

يباثيدحو‹ائيدحنوتسيردخلاديعسيبأثيدحواثيدحنوسمخوةئامهَسابع

.ثیدحةئامواثيدحنونامثوةعبرأديزنبرباجليسارمو«اثيدحنوعبسونانثاةريره

ثیدحنمنيءزحبانيذهيفامةدعوءاشيدحنوناحنوةينامنملسمةديبعيبأثيدحو

.عيبرلاهاورامىوسنوسموةعبرأوثيدحةئامتسيهللالوسر



اهنمثيدحفالآةعبرألهللالوسرنعيورامةَدعنأانغلب:عيبرلالاق

ةاورلانمهنعىورنمةّدعاّمأو«رابخألاوبادآلايفيقابلاولوصألايفةئامعست

.9منيتمؤللامأةشئاعيهوةأرماولجرةئامعستف

.مهرظنةهجومعدتاهنأةّيضابإلاىرييلاةّيتآرقلاتايآلاريسفتلوةفيرشلا

يبأنيايلعناك"هيبشتلايفنوهللاميظعتيفةفبلاطيبأنبيلعنعنووريو

قاررو«مداقملاكاكف‹مئادلادحاولامئاقلايلا:كبكهللاديجمتيف:لوقيقط_بلاط

دودحلابيذلاهبدابعلافرعأف«ةفلكريغبقلاخلا«ةياغريغبمئادلا‹ةبصتمريغبمئاقلا‹مئاهبلا

."©”راصبألاكرديوهوراصبألاهكردتالهمّهوتيقللايفدويامبالوهفصيال

نعميعنوبأانربخأ"وسابعنبانعنووريةيؤرلايفنورظنلاىنعميفو

هلوقنعسابعنبالأسهنأقرزألانب,عفانعريبجنبديعسنعقحسإيأنعسابعل

يأهلوفكاليذلاوهسابعنبالاقچ2"ظناضانهوو»لاع

هنوريالوهتمروهتمارکوهباوثيهيلإنورظنيةنحلالهأوهتمحربرانلالهأىلإرظنيا
و3ےسص۰٤

ےس

َو
دهاجبلاقو:لاق4)0(ماددوشورڪرلاقهنألمهراصبياب

هوحجولايفةرضنةرضان:لاقو‹هرييدتوهتردقواهبرناطلسىلإةرظاننسحلا

."°”بلقلايفرورسو

يبأخيشلابيترتىلعبيبحنبعيبرلادنسمحيحصلاعماحلا:رمعنببيبحنبعيبرلا«يديهارفلا-
.ه۱۳۸۸ةّيمومعلاةعبطملا«قشمدص«ينالجراولاميهاربإنبفسويبوقعي

.۲۱۷ص«قباسلاردصملا:يديهارفلا

.٢۲ةيآلا«ةمايقلاةروس©

.١٠٠ةيآلا‹ماعنألاةروس©
.۲۲۷-۲۲۸ص‹حيحصلاعماحلا:يديهارفلا

٠۲۲



رباحجلاق"ې2وساشلىلعحساللاعتهلوقریسفتيفاودروأو

لاقفڳعساشكلاىلعنسخللىلاعتهلوقنع-هن-سابعنبالكسديزنبا

نعللالاصتًادادنأوًاهابشأهلنأنودالاقامىلعالهقلخىلعهؤانثوهركذعفترا

نعدهاجبنعميلسيبأنبثيلانثدحلاقمیهاربإنبليعامسإانثذحولاق.كلذ

نولوقياساننإهللاقفسدقملاتيبيفتناكيلاةرخصلانعلعسهنأرمعنبهللادبع

نيحاقفشواقرفرمعنبادعترافاریبکاّولعنولوقياًمعىاعتوهناحبسموقركذف
تافصبفصوينألجأومظعأهللانإرمعنبالاقفلاقتنالاودودحلابهوفصو

يأڳوتس07شملىلعنلمشرلاللوقياإهلاءادعأدوهيلامالكاذهنيقولحلل

امماشلالهأهللالتاقةّيفتحلانبدمحملاق:ثيللالاق.هيربقوفهتردقوهرمأىوتسا

دبععضودقوسدقملاتيبةرخصىلعهمدقهللاعضونولوقيمهلضأاملاقوأمهرفكأ

مشوقلاييذكتوسانللةلبقهلعجفرجحلاىلعهمدقمالسلاهيلعميهاربإيعيهدابعنم

كرابتهللافصويالو«هقلخىلعهدحيوهؤانثوهركذعفترإ:نسحلالاقو«مهلطابلادرو

نولوقيانياحصأناك:لاقومانعماشهلسولاق«ناکلاناکمنملاوزبلاتو

يأچ7ناخدىهكوءاىلإتام»هلوقيفنسالاو.شرعلارهق

هرموتسيدبرااهواُبلهلوقوءامسلاىلإهتردقوهرمأىوتسا

هيلععقيالوقلخلاتافصبهللافصويالو‹هقلخقوقهفطلوهتردقو

."”قلخلاىلععقيامكفصولا

يبأةياور"يهاثيدحرشعةثالثوةعممضيفباتكلانمعبارلاءزحلااّمُأ

هذهنم."Ç٩”بيترتلايفةدايزبيبحنبعيبرلانعليحرلانببوبحمنايفس

٥۰ةيآلاهطةروس-)0

.١٠ةيآلا‹«تلصفةروس©

.۲۳-٢۲۳۹ص‹حيحصلاعماحلا:يديهارفلا-©

.٢٥۲ص‹قباسلاردصملا:يديهارفلا

۱٢۲۲



نطةشئاعىلعديزنبرباجلخد"لاقرباجنعنايفسوبأهاورامثيداحألا

وييبنلاعامجنع«لبقنماهنعاهلأسيلئاسمنعاهأسيلبَقأفلاق

هلتلاقمثيبایلسلوقتو«افرعبّبصتياهنيبجٌنأولعفيناكفيك
نايفسوبألاقنامُعامللاقيدلبنمقرشملالهأنملاقتنأنك

يلهركذييبلانأتلاقاهنأنظأيأالإهظفحأملًافيشهلتركذف

."١كلذهابشأو

نعهذحخأباتكنع"باهولادبعنبحلفأمامإلاهاورامثيداحألاهذهنمو

ديزيوبأهيفعفرريِسلايف:يمزراوخلاديزييبأفيلأتنميناسارخلامناغيبأ

يفهيخألافيسلحجرعمدحجوراصنألانمالجرنألِيهللالوسرىلإثيدحلا

وييبنلاىلإيراصنألاهعفرفةمينغنممهسنمييباصألاقفوهنيأنمهلأسفقوسلا

يفةميتغلاغتبا:قييبلاهللاقففيسلاهلراصنيأنموةّصقلالجرلاهيلعًصقف

.(9كليلامريغ

تلزن:"Uلاقديزنبرباجنعهیورياعبيباتكلامتتخيو

`eمم
(VWسە<. ao eo AA7..£.

نإبلطملادبعيباي:لاقفبلطملادبعيبىلإىتأىتحاذخفاذخفشيرق

الأنوقتامكنميئايلوأنإالأايشهللانممكنعيغأالمكرذنأنأينرمأهللا

اي‹مكياقرىلعاهنولمحتايندلابمتئجفنيدلابادغسانلاءاجامنفرعأل

يغأاليتإفهللانمامكسفنأايزتشادّمحةّمعةّيفصايودّمحمتنبةمطاف
n (4), . .

."ایشهللانمامكنع

.٢٥۲-٢٢۲ص‹حيحصلاعماحجلا:يديهارفلا-

.٠۲1-٢٢۲ص«قباسلاردصملا:يديهارفلا-©

.٤ةيآلا‹ءارعشلاةروس-0

.۲۸۲-۲۸۱ص‹حيحصلاعماحلا:يديهارفلا-

٢۲۲



:خيراتلايفج
.©”ييجردلاديعسنبدمحأسابعلايبأخيشللبرغمابخئاشملاتاقبطباتك

هذهًادبتو.برغملادالبيفاهرّوطتوةوعدلاخيراتنعتامولعملاباتكلاضرعيو

مامإلانعةياورييجردلالقنيف‹ىلوألاةلحرملايفاهاياضقوةوعدلالوخدنمتامولعللا

بلطيءاجنملّوأ":لاقهنأمتسرنبنمحرلادبعهدجنعباهولادبعهيبأنعحلفأ

ةرصبلاضرأنمانيلعمدقلاقديعسنبةمالس«ةيقيرفإناوريقبنحنوةّيضابإلابهذم

ةمركعوةّيضابإلابهذمىلإوعديةمالسفريعبىلعنيبقعتمسابعنباىلومةمركعهعمو

."©)ةّيرفصلابهذمىلإوعدي

لبجلئابقنيبةوعدلاراشتنالةيرسلاةلحرملانعةقيقدتامولعمانلمّدَقيمث

حمسلانبىلعألادبعباطخلايبأةعيابمواهروهظنعمل‹سلبارطةقطنمو«هسوفن

رفعجيبأيلاوعوجرو‹سلبارطةنيدملهذخأو«©”(م۷٠۷/ه١ةنسيرفاعلل

سلبارطىلعهتيالومايباطخلاوبأاهعبتايلاةسايسلانعو«7قرشملاىلإروصتلل
؛نيضابإلافوفصيفًدتحادقفالخلانأفورعملانمو«تاونسمبرأاهيفهثكمو

‹متسرنبنمحرلادبعةافورثإةيئاروةمامإلاتحبصأنأدعبمهنيبقرفلاترشتناو

تاهاجتالانماهريغو«ةّيفلخلاوةّيبهولاوةّيراكنلاترهظف«باهولادبعهنباةعيابمو

تامولعمنوقرزنبناميلسعيبرلايبأةمجرتيفييجردلامدقيو‹ةوعدلالحخادةيبهذملا

هبابشعلطميلحر«هسوفنلبحب"راجيمت"ةيرقنمةّيضابإةّيربربةرسأنميييجردلاردحني©
يفةساردلالصاوو.م۱۲۱۹/ه١1ةنسنييضابإلااهخويشنعذحخأللنالجراولإ

هتفرعمباهيفةيازعلانيبرهتشاثيحةبرجةريزجيفةّدمماقأدقوم١۲۳١/ه۳ةنسرزوت
تاقبطفيلأتلةريزحلاةبازعهراتخادقو‹هقفلاوريسلاوةغللاوبدألانيدايميفةعساولا

.م١١۱۲/ھ٠1۷ماعيفوت.خئاشللا
.(اهيليامو١٠ص«ةاقتنملارهاوحبا:يداربلا«رظنأ)

١٠.٠ص١٠ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا-

.۲-٢۲۳ص«قباسلاردصملا:ييجردلا«رظنأ-©

.٢۲ص«قباسلاردصلملا:ييجردلا«رظنأ-7

.۸ص«قباسلاردصملا:ييجردلا‹رظنأ)4(
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ترصانيلاىرقلاوندملاوتاعامحجلاولئابقلانعلببسحفقرفلاهذهنعسیلةقيقد

.°”كلتوأةقرفلاهذه

دحب سماخلانرقلايفشاعركبنيدمحمهللادبعيبأخيشلاةمجرتيقو

الو‹ةبازعللةيمويلاةايحلاو«ركبنبدمحمهعضويذلابهذملاتافلمماظنلاقيقدافصو

ةايحللضرعيو‹ترهاتبةيمتسرلاةمامإلامايأفرعيملديدحلاماظنلااذهنأوامّيس

‹هسوفنلبحجيفةّصاخبو«ةبازعلاماظناهيفمعيلاةّيفارغحلاقطانملايفةّيبهذملاوةّينيدلا

1(
٠”دیرحبادالبو«ةبرجةريزجو .

قرشللاةّيضابإنيبةيركفلاوةّيبهذملاتالصلابهذملاخويشلمجارتلاقايسيفنيو

ترهاتبةيضابإلارداصملافلتدعب‹نييضابإلاةدمعتحبصأةّيضابإةنّودمنعو«برغللاو

دفيلبرغللاىلإاهَجوتمقرشللانمجرخيناسارخلامناغنبرشبمئاغاأأاوركذو"لوقي

يبأةذمالتنعاهاوريلاةروهشملاهتنودمهعمو‹هيفباهولادبعمامإلاىلع

سورمععدوتسافهسوفنلبجىلعزاتجاف«مهنعاهعامسدّيقو«هللاهمرةديبع
ملفروكذملاباتكلاخاستنايفسورمعهنذأتسانأدعبترهاتىلإىدامتوروكذملاباتكلا

‹هخاستناىلعملعلايفصرخحلاهلمحوَنظلاسورمعنّسحف«ثدحذثيحسورمعو«هلنذأي
ىحهمزالعضوميفخسنللسلجاذإناكو«هيلعيلمتهتخأوخسنلاىلعفكعوهبظاوف

اصرحلوحتيالباتكلايفهنيعو‹هتحخأيدييفلصألاوىلإلقتنيف‹سمشلاهكردت

..باعكلاخاستناسورمعلمكأدقوالإترهاتنممناغوبأعجرامف‹ملعلاءايحإىلع

ًابضغترهاتناویدفلتنمناکامناکاذهرثإيفو«اعزجرشعثايفباتكلاناكو

برغملاتاهجببهذملالهألقييملباتكلااذهبسورمعكّستالولو«اقرحو

."٩”هيلعدمتعيناويد

.۹۷٠٠-۹صء١جخئاشملاتاقبط:ييجردلا«رظنأ)۱(

.١۹٠-١١٠ص«قباسلاردصملا:ييجردلا«رظنأ)1(

.۳۲۳ص۲ج‹قباسلاردصملا:ييجردلا)0
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مامتهالااذهو.قرشملايفمهناوخافيلآتببرغملايفةّيضابإلامامتهانّيبيو

ةرصانملاةيربربلالئابقلااهنطقتيلاقطانملايفةيركفلاةايحلازكارمبيرعتيفمهسأ

ةيبرعلابىقلتتناكسوردلاضعبٌنأو‹هسوفنلبحجةقطنميفاميسالو«ةوعدلل

لهسيبأىلإةبوسنملاظعاوملاولاوقألانأانديفيو‹ةيربربلابريسفتاهبقعيْمُث
.°”ةيربربلابةنودم(ه٠٠۳/ه٠٠۳)ةعباسلاةقيطلانم-يسرافلا

ةقبطلانم-يسوفنلاميسونبناَّبأرذيبألهتمجرتنمفشتسنو

هسوفنلبجيفةّيضابإلاعمنوشياعتياوناكدوهيلانأه٠/ه٠٠۲ةسماخلا

اهيفىتفأ:لئاسمثالثيف"سانللصخرنيحةراجتلاوفرحلاضعببنولغتشيو

.باوصلابمهلكاهيفهلدهشو

لبقأاذإضيحلامايأراظتنايفنكىتمناضمريفنكدقءاسنلانأ:ىلوألا

.نهدنعملعالورمألانهئجافينأةيشخهلكليللارانلاندقويليللا

ةأرمااأناّبأنلاقف«ًابصنوابعتنهيلعءيشًدشأكلذناكف

اهملعىلعتأراملكفاملعلعجتلفكلذنمائيشتّسحأٌنكنم

.اهيزجيو‹كلذبتمكح«هبتلدتسافحبصلادعب

نهدالوأهاوفأبضقتنمنهءوضونأنيرينكتاعضرملاٌنهءاسننأ:ةيناثلا

٠عضرلاهاوفألجألةالصتقولكيفءوضولاندعأنعضرأىتمف

ةيضوتميهوتعضرأفهتحسمواهدلومفتظفحةأرماامینههلاقف

.اهوؤضوضقتنيالف

دقنهءوضونأنيأرهتّسمف‹يدوهيلااهغبصدقالزغنلمعاذإنهنأ:ةثلاغلا

يدوهيلاغابصتّسمةأرماامْيأنهلاقفسحبيدوهيلاتأل‹هّسلضقتنا

."©ءوضولاةداعإاهيلعسيلواهيديلسغلإاهيلعسيلف

.١٢٣۳۲٢۲اص١جخئاشملاتاقبط:ييجردلا‹رظنأ)0

.۳۰۳ص«قباسلاردصلملا:ييجردلا-©
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مسقنيومجارتلاباتكنمهقبسنمباتكلافيلأتيفييحردلادل

:نيءزجىلإباتكلا

ركبيبأنبىيحييبألةّمئألارابخأوةريسلاباعكهيفديعي:لوألاءزجا_

تيأردقو"هلوقبباتكلاعلطميفهتقيرطفصيف‹ينالجراولا

حلطصاظافلأاهنممهفت‹باتكللاشارفنوكتةمّدقممّدَقُأنأ

٤بارطضااهفرعيالنمدنعاهيفو‹نورخأتملاانباحصأهيلع

اهلقنأوةريسلادرجأٌمُث‹فلأتيودوصقملاٌمتيل«هنايبىتأتيمث

ييناکامو«هيفتعقوامبسحىلع«روكذملاباتكلانم

ًالهستلأساممّهفتنوكيفهيناعمتلقنهنوشخهظافلأ

."١هئراقىلع

تامولعممّدَقيثيحساّبعلايبأليقيقحلافيلأتلاوهو:يناثلاءزجلا

٠برغملادالبيفبهذملاتاقبطخئاشمنعةقيقدوةريزغ

يفعبتادقو«ايركزوبأملمجريمل«مهنمريبكددعلمجزتيو

دبعراّمعوبأيضابإلاخيشلاهلعفامتاقبطلالاجرفينصت

بترف(ه٦/هە65٥)ةرشعةيناثلاةقبطلانم-يفاكلا

لكنمنيسمخلاركذو«ةرجمحلايسنمنيئملاىلعمجالا
يفاكلادبعراّمعيبأبيترتييجردلالمكأدقو«ةئام

‹ةسداسلاةئالانمىلوألانيسمخلاىتحخئاشمللمجرتيذلا

مهوةسداسلاةئاملانمىرخألانيسمخلاهيلعتلمتشاامركذف

دبعراّمعوبأاملمجرتةقبطرخآنعاوذخأنيذلاخويشلا

ةئاملانمىلوألانوسمخلاهيلعتلمتشانملمجرتمث‹

.ةعياسلا

.۳ص١٠جخئاشملاتاقبط:ييجردلا-
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:تاجاتنتسا

‹ميلعتلاتامزلتسمنيمأتىلعيقيرفإلالامشلايفمهريغكةّيضابأإلاصرح
‹مهتنيبنمةصلختسمهتاودأوهلئاسوتناككلذلمهفادهأمدخييميلعتلاجاهنملانأايو

.مهبهذمةمدخةحلاصاهلعجىلعاوصرحو

ةّيبرعلاةغللابميلعتلااولعجوةّيربربلانعاولختفةغللاةّيجاودزااوضفرو
‹ةّيبرعلاةغللايفكلذكتناكاهمظعميفتافلؤملاو«ميركلانآرقلاةغليهىلا

نآرقلاةغليهيلاةّبرعلاةغللابةبازعلاسرادميفسيردتلاداومةفاكتناكاذإو

سمألابةّيبرعلاةغللالعجيذلاام:وهنآلاهسفنحرطييذلالاؤسلاٌتِإَف‹ميركلا

ةحلاصريغ«كاذنيحملاعلاىلعاهسمشتقرشأيلا«مولعلاةغلنوكتنألةحلاص

؟هسفنرودلابمايقللمويلا

لعفباهيفبدفعضىلإوأ«ةيبرعلاةغللايفزجعىلإعجرتالةلكشللانإ
ىلإعجريزجعلاامنإ«مويلااهبثّدحتييلاةّلاتاغللامدقأيهذإ«ةخوخيشلا

.اهلهأفعض

جالعٌمُتنمو«اهبنيقطانلاةلكشميهامنإ«ةغللافتسيلةلكشللانإ'

يفبييرعتلاو«اهبميلعتلاوةّييرعلاةغللاأب«ًالّوُأاهلهأجالعيفةيضقلا

اهلهأعاتقابًالَوُأ«نكمبتقوعرسأبمسحتنأبجييلاةعاسلاةيضقوهانتاعماج

لماعلاٌنأِبمهعانتقاو«ةرصاعملاةراضحلاةريسميفنيملسمبرعكميراضحلارودلاب

ابوزوأىلإتوعلطتينيذلاكعلوأملعيسكلذدنع‹تاغللاةايحيفلاّعفلماعيراضحلا

.")طخىلعمهناامهبنورهبنيواكيرمأو

ةغللاءايحإىلعليئارساتّرصأدقل.ىذتحيلاثم«فسأللو«ليئارساو

مادختساىلإتأحلب«نامزياودهعميفةّيرذلاثاحبألاةغلاهتلعجو«ةتّيلاةّيربعلا

ةوحصلاراد‹ةرهاقلا«٠۳ص«ةّيمالسإوةيملعةرورضيعماجلاميلعتلابيرعت:دمحأديسلا«جرف-)

.م۱۹۹۳/ه٤٤٤١‹عيزوتلاورشنلل
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نمةديفتسم‹ةديدحلاةيملعلاتاحلطصملاكلتلةّيربعتافاضاإبةيبرعلاةيوغللاروذجلا

.°”ةّيربعلاوةّيبرعلانيبةّيقاقتشالاةلصلا

امكلذىلعلاشمريخو‹مهتغلباوكّسمتفعارصلاةقيقحانؤادعأمهفدقل

مالسإلاناونعتحت"زكداتنورأ"روسفوربلاعمليئارساةعاذإاهترجأةلباقميفىرج

لإ‹ةقطنملاىلعدوهيلاةرطيسباولبقينأنكعيالنيملسللانإ":لاقثيح«ليئارساودوهيلاو

نموحمتو«ةخسارلامهدئاقعريغتةلماشخمليسغةيلمعو«ميلعتةداعإةيلمعلاوضّعتاذإ

مثمهرئامضوموقعيفةخسارلاراكفألالكمهريكفتوةّيسردملامهبتكومهكولسومهارت

ةمزلملادونبلانمميلعتلاةيلمعنوكتنأىلعرصتفوسليئارساةموكحأبهنيقينعبرعأ

ةّيلمعيفؤطابتلانوكيوءةّييرعةلودعمعقوتمالسةدهاعميأيفقلعمأةّيرستناكءاوس

ةزهجألاىلعاهضرفلرشابلالخدتلاٌقحليئارسإللّوختةّيقافتاللقرحةباثعميلعتلاةداعإ
."©”كلذريغوميلعتلاوةّيرادإلاوةّمالعإلا

:ةيلاملادراوملا

ا

هيلعصرحلاوللعلابلطلإةوعديهيواط

ًلابقاملعلاىلعنوليقينيملسلل(©"ًاملعمامّ)فيرشلاثيدحلالعجو

‹تيوكلايبرعلاةلحب«١١۱-١٤٤ص«يناثلاقزأملانمجرففيك:نامثع«يديعس«رظنأ-
.١۱۹۸طابش۳۰۲۳ددعلا

©ةيناثلاةنسلا١٠٠ددعلا‹ةيرطقلاةّمألاةلجم«٠ص«ريرحتلاةملك:ديبعرمع«ةنسح-©
.ه١١٤۱رخآلاعيبر

°٥-١ةيآلا‹قلعلاةروس-)0

هللادبعديسلاقيقحت«٤٠صء١جءيماردلاننس:نمحرلاديعنبهللادبعدمحمويأ«يماردلا
.٦١۱ةدحتملاةينفلاةعابطلاةكرشةرهاقلا‹ينامشاه
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٠ةيمالسإلاةيبرتلايفميلعتلادراومأ

ىلعدعاسو‹يقيرفإلالامشلايفةّصاخبو‹يمالسإلاملاعلايثميلعتلارهدزا

:تناكيلاهلیومترداصمهراهدزا

هعقديناكيذلارجألاو«ميلعتلاىلعًارجأىضاقتيملعملاناكثيح:ةّيتاذ

٤معماهيلعطراشي؛نمزلانمةّدملكمهدالوأميلعتريظنرومألاءايلوأ

ىلعرجأتسيملعملانعهلأسي«نونحسىلإىسيعنبةرجش"بتكو

مهءابآتمزلدقف«ةمولعمةنسرجؤتسااذإ:لاقف«مهملعينايبص

.)0اوماقأوأاوجرخ6ةراجاإلا

بولطللاةَّداملاىلعقافتاللذيملتلارمألوبلصتيملعملاناكو

‹ةرجألاعفدطورشو‹صّصخلملانمزلاوميلعتلالكشواهميلعت

ءادتباماعةداعدقعلارّرحيو"دقعنمضكلذىلعقفتيو

مدَقي‹ايادهوأارجألباقملاناكو«هيفمتييذلارهشلانم

انیعمقيرخآبناجو«رهشلكعمعفديو«هنمبناجيفًلام

يفهتراهموهدهجلذينأسّردملاىلعناك«كلذلباقمييو

0)٢(يبصلاميلعت

دالوألاعيمجىلعةضورفمالو‹هدودحمميلعتلارؤجأ"نكتملو

ىلإعجرتوةهجنمءابآلاةردقعيطبترتتناكلب«يواستلاب

u (Y۳ ۳

."٩”ىرخأةهجنمهتامدخىلإوءهيقفلاوحنمهروعش

.۱۱۹ص«نيملعتملاونيملعملابادآ:نونحسنيا

اهتاريثأتوةّيقرشلاافوصأسلدنألايفةّيمالسإلاةيبزلا:نايلوحخءارييبر-"©

‹فراعملاراد‹ةرهاقلا«يكمدمحأرهاطلاروتكدلاةمجرت«۸٤ص«ةّيبرغلا

.تد
0)

.١۱۱ص«ةيرقلابانكيف:دمحم«داوحلادبع
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نمعونلااذهىلعقافتالاىڵلوتيو«يناجماميلعتلابالطلاىّقلتيثيح:ةماع

ةساردلادعبمهفارصنادنعلافطألاوبّدؤملاىلع"نوطرتشيدارفأميلعتلا

ءاعدهلءاعدلاو‹هتيرذوفقاوللاهباوثءادهإونآرقلاتايآضعبةءارق

1(۱)١

بّرقتلا"فدهبميلعتلاىلعقافنالاءارزولاوءارمألاىلوديوأ

هلبعشلاةرزاؤمىلإةجاحبءىشنملانوكيامدنعةّصاخو«ةّيعرلالإ

تايانبلانمءارمألاهأشنأامنأدحجناذلويسايسلاهحومطقيقحتل

مهتورثءاقبنمءارمألافوخكلذكو‹نيطالسلاهأشنأاكرثكأ

امئادمهضّرعتل‹قزمتلاويمالسإلافعضلارصعيفاصوصخمهيديُأب

هذهيفمهتورثنوعضيمهف‹محلاومأةرداصمومهبنيطالسلاكتفل
كلذعممحلو‹اهترداصمناطلسلاىلعبعصييلاةماعلاتاسّسؤلملا

يفكلذطرتشينأباهعيرنمابيصنمهتايرذومهسفتألاوصّصخينأ
."9فقولاباتک

©ملعلاةبلطوءاملعلاىلعاهعّروتلاومألاةلودلاصّصختنأوأ

ناوريقلاعماجنوتأياوناك"بلغألايبءارمأنأيكلاملالقندقف

تاقدصلانماهيفنوطعيو٠ناضمرفصنةليلونابعشفصنةليل

ىلإعماحجلانممهمدخومهتيبلهأومهمشحيفنوجرخي«اريثك

ىقشتسميه-ةنمدلاوبيتاتكلاوءاملعلاوداّبعلارودنوروزيفةنيدملا

."©اياطعلاولاومألامهيلعنوعّرويف-ناوريقلاب

ريتسحامةلاسر‹۳٩ص«كيلاملاونيّيويألانمزرصميفميلعتلا:دمحميغلادبع«يطاعلادبع-

|.١۹۷٠ًةرهاقلاةعماج٠خيراتلامسقبادآلاىلإةمدقم

اهيلإجاتيدئاوفوماكحأوبادآيفلاقملاريرحتةصالخويمثيملارجحنبا:قحساناميلس«ةيطع©

.۱۹۷۸ةيرصلملاولجنإلاةبتكم‹ةرهاقلا‹«۸-۷ص‹لافطألاوبّدؤم

.۳۱۸ص«سنؤمنيسحرشن١٤ج«سوفنلاضاير:يكلاملا-"©

٠۲۳



روهظلاونامتكلايتلحرميفيضابإلاميلعتلادراومب۔

ةيضابإلاةوعدلاطّشنييذلاميلعتلامعدلةّلالادراوملاميظنتىلإةّيضابإلادمع

:ةيلاتلادراوملانمميلعتلاىلعقفدتتلاومألاتناكو«يوعدلااهرودةيدأتيفٌرمتستل

:تاعربتلاعمج١

نوطشنيثيح«ئراوطلادنعةّصاخبو«ةّيلالامهدراوملئاسوةّيضابإلامظن

مامإلاجرخامدنعكلذىلعالاثمييجردلايطعيو«ةمزاللالاومألاعمجيف

ةريشكًالاومأهلعمجفبحاحماقأ«فوعنبراتخملاةزمابأهّجوو«ىيحينبهللادبع

عتتماامفلاق«یریامردق ةّيضابإلا نيملسملانمرسوملكىلعبتكف«اهبهنيعيل
انإفطسوأوءاسنلابكيلعلاقًالضافًاخيشناكو‹رهاطابأاعد"لوقيفدحأهيلع

؛نيملسملانمهعمقلطنااميفرهاطوبأقلطنافلاق‹نولمحيالاممهيلعبتكننأهركن

نملحجرناکولاق‹هولأسامیفاعرسمهودجوالإالجرالوةأرماذعموياوتأيملفلاق

هللاقفلاق.مهردفالآةئالثمهيلإعفدفلامبحاصهنأىريدحأنكيملنيملسلا

اذهلشمًاهجوتنكذنمتييأرامهللاو.محلهللالاقف‹لايعلا«يحخأيأرهاطوبأ

اوربختالهللادبعاينكلو«ءيشاهنملإعجريالو؟هعدأفأهتّدجواذإف«هيفقفنا

‹مهردفالآةرشعرهاطوبأعمجولإةليللاسمتملف«اولعففاولاق«تيقباميمساب

كلتبىرتشافلاق‹دعبةّيقبلسانلايفنإلاقو‹كلذبًرسفهوربخأفابجاحاوتأفلاق
"(۱) زميبأىلإيقبامهّجوو‹ههّجووًاحالسلاومألا

:اياطعلا۲

نأ"ييجردلاركذيو‹اياطعلاميدقتبملعلاةبلطدعاستربربلالئابقتناك

ايادجلابةبلطلاةنوعميفدهخجلانولذبيلئابقلانماجو«هتازموهياملوهفزنزلئابق

.">لاحًربأيفاوناكففطللاواياطعلاو

.٢٠٦۲صء7ج؛خئاشملاتاقبط:يييجرادلا)۱(
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:قرشملاةيضابإةنوعم۳
ىلعقفنتللاومألاىلإةجاحبتناكءبرغملايفةّيضابإلاةلودتماقامدنع

ًالاومأاوعمجكلذبقرشلملاةّيضابإملعاًملف«يضابإلاميلعتلاةّصاخبو‹ةلودلاتاسسؤم

الدعهلممامإبرغلابرهظدقضبمهضعبلاقومهتاقثنمرفتعماهباوشعبوةميلظع

ةنيدملااودرتىتحلاومألاهذهنممكعمامهيلإاوضهناف«ًالدعهألعوقرشملاكليفوسو

ناکناوهیاهوفدافتوسحصوتيرنحنمالتنامىلعناكنءاهنكسي
امدنعوهلككلذبانوتآمثهتيعرنيبماكحألانمهألوتياموهلاعفأىلإاورظنافكلذريغىلع

كناوخإكيلإاهبثعبلامانملامحأةثالثانعمباهولادبعماماللاولاقترهاتىلإاولصو

.)كنأشهبحلصتوكنامزىلعاهنمقفتتل

لاملانملامحأةرشعبنمحرلادبعمامإلاةيالونمةثلاثلاةنسلايفاوثعبو

لامحألابنمحرلادبعرمأو‹لامانمهوعمجاميمهوملعأونيلّوألامهلسرىلإاولسرأو

ءنمحرلادبعتملكاملثعيسانلاىلإلسرلاتملكتفاوملكتلسرلللاقمثترضحأف
ىرأينإفلإرمألامتدرأاذإلاقف.كيلإرمألااولاق؟نورتامسانللنمحرلادبعلاقف

انإف‹مهئافعضومهئارقفنماهقحتسينلاهوعفديو‹اهلهأىلإلاومألاهذهدرتنأ

يلاةقافللوهيلإانبتناكيلاةجاحللمهرمأءدبلّوُأيفانلبقامانلبقانكامّ
.٩”انناوخإماوعتمز

ةبازعلادراوم۔ج

ةبازعلاماظناوأشنأوةّيمتسرلاةلودلاطوقسدعبميلعتلاقرطةّيضابإلاروط

ةبازعلالحارمعيمجيفةساردلاأل«ةيلاملاهدراوماومّظنو«ميلعتلاىلعفرشأيذلا

رارمتسايفهتاّیناکمإوهتقاطبسحلكنواعتييضابإلاعمتحجلاناكو‹ةيناجبتناك

.٢٣۳-٢۳ص«نيّبمتسرلاةمئألاخيرات:ريغصلانيا«رظنأ)۱

.٤۸-۸۳ص«ةمئألاريس:ايركزوبأ-١«رظنأ-9

.١4-40صةّيضايرلاراهزألا:ينورابلا-۲
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"ةّينيعلالاومألامدقيناكءةّيدقنلالاومألانيمأتىلعردقيالناكنمو«ةبازعلاسلاجب

تارشععست«ةصّصخمةعساويباوخاهيفةفيظنةعساوتارجحدجسملکيئو

نيبامئادمهيلععّرويءدجسملايفءارقفللفقووهيذلارمتلانزخل«ريطانقلا

."©”هدعبورجفلالبقوتاولصلا

اهئاضعأضعببينتيلاةبازعلاةّيئازيمنمارتيالاءزجةسردملادراومتناك

تیبدراوممیسقتنكعبيو‹اهتيمنتقرطواهفرصهجوأوةفلتخملااهتادراوىلعفارشالل

.ةتباثريغدراوموءةتباثدراوم:نيمسقىلإةبازعلالام

:ةتباثلادراوملا١

اهنألمتحلانمو‹دجسللابةّصاخلافاقوألاوسوبحلاةتباثلادراوملالمشت

اوناكةيازعلانأانملعاذإو.ةبلطلاودجسملاوحنةبازعلاتامازتلابيفتثيحب«دجةريبك

ةّصاخبو«ةّيضابإلاندملاسيسأتىلعفرشيناكمهضعب«ءيشلكىلعنوفرشي

يعامتجالامهبجاوةيدأتنممهنُكمتةريثكًالاومأاوصّصخءالؤهنأكردن«بازيميف

اهولعجونيتاسبلاوتاحاولاوعايضلانمريشكلااوسبحمهنأامك«ييدلاو

.دجسمللًافقو

ةبازعلاباحصأنمنينثانّيعينأةبازعلاخيشداتعا«دروملااذهةّيمهألارظنو

.°”رارمتساباهريوطتواهتيمنتىلعلمعلاواهيلعفارشالل

نوقباستينوُيضايإلاناكو«ةبازعلالامتيبلًاتباثًادرومةاكزلاتلُكشو

‹نيجاتحنلاوءارقفللحنتتناكلاومألاهذهنأحيحص.رابجإوأهاركإنوداهئادأل

‹دجسلملاىلعفرصيلءةقلحلالامتيبهنوعدويفةبازعللملسيناكربكألامسقلاٌنكلو

.°”ميلعتلااهنمو«ةفلتخملاةيضابإلاةعامحجلانوؤشو

.١۱۷۱ص۱٤ج«رئازحباةضهن:يلعدمحم«زوبد-)0(

.۹۷۳صةّيضابإلادنعةيبزتلا:ضوعدمحم‹تافيلخ«رظنأ

.٠-٤ص«ةبازعلاةلاسر:رامعوبأ«دبع«رظنأ-
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:هتباثلاريغدراوملا٢

تادعاسمولاومأنمةّيضابإلاهمّدقيامةتباثلاريغةّلاللدراوملاردصمناك

نم.ددصلااذهيفةديدعةلثمأكانهو«ةّيعمةدملذيمالتلاتاقفنبًالّفكتوابرقتوةبغر

:ةلثمألاهذه

يبأنبليصفايركزوبأناكدقف‹ةبازعلاذيمالتىلعقافنالابءاينغألادحألقكت١

بورخلاةرجشكةذمالتلالزنم:لوقي-يرجحلاعبارلانرقلاءاملعنم-روسيم

بورشلاَنأل«ًافيعضناكتبننإف«تابنبورخلالوحتبنيالهنأيعي

مهاردلالعجيومهاردلابريناندلافرصيناكو««ةذمالتلالزنملوحناكامكلذكو

‹مهرتافدةيعوأيفاهلعجارو«ةذمالتلاحاولأيفاهقلعيررصلاوسيطارقلايف
ةبغركلذٌلكو«نورعشيالمهو«هبايثنيبوذيملتلانيباهلعجاًّمرو

.›ةقدصلانامتكيف

ةيناثلاةقبطلانميلعنبناميلسخيشلالعفامكملعلاةبلطىلعلاماقافنإ۲

ةريودريغهسفتلقبيملوملعلاةبلطىلعهلامقفنأيذلاه٠٠/ه٠٠٥ةرشع

كىتنوؤمولقدقكلامنإخيشاي:هلليق؛هلاعفأصقتتتملهلاملقالو«نيتاسبو

نیعتستماعلکيدنعكلنوكتهاشةئاموأرتةيونيسميفلهف«ترثكدق
اميفنإهللاوالهللاقفةوعدلالهأءافعضودجسملافايضأو«كفايضأىلعاهب

تنكاذإنكلورسسعىلعولوتركذامقوقحاهنميدؤأ«ةيافكلهللاىقلأ

.٩”كلاموكسفنبكلذٌلوتو«كريغهبماقامكمهقوقحبمقفًالعاف

لامتيبلمحلاومأنمءزجصيصختب‹مهتافولبقءاينغألااهمدقييلاتاعربتلا-۳

تيبءارثإىلعدعاساّنضرغلااذههلاومألحجبيصويمهضعبناكو«ةقلحلا

ةلوقنملاريغلاومألالمشتةّيصولاتناكاذإ"ةتباثتاداريإبانايحأهّدمولاملا

." هايملاعيبانيونيتاسبلاويضارألالثم

.٢٤۳۱-٢٣٦۳صء۲ج‹خئاشملاتاقبط:ييجردلا«رظنأ0

٠ص‹قباسلاردصملا:ييحردلا‹رظنأ)0

.٢۷٩ص«ةيضابإلادنعةيبزتلا:ضوعدمحم«تافيلخ)9
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:تاجاتنتسا

ءادأيفاهرارمتساوةبازعلاسرادمدومصيففقولاةّيمهأبةّيضابإلارقي

 ةّيضابإلا ةّمألادمتعتتناكميدقلاسبحلااذهىلعو"يوبزتلاويفاقثلااهرود

تاقبطنيبمولعلاثبو‹يمالسإلانيدلارشنوةّيمألاةبراحمولهجاةمواقميف

ناكفاقوألاكلتعيرىلعوةّيعامتجإةّيقالخأةيبرتةّماعلاةيبرتوبعشلا

نيعمالوملعلانوبلطينيذلاءارقفلاوماتيألاىلعتاقفنلايفصوصخلادمتعي

نمريبكددعةنسلكميركلانآرقلاظفحيناكفاقوألاكلتبو«هللاالإمهل

."©ةّمألاءانبأ

راثآنمنوناعينولازيالنيذلا‹نيملسملاميلعتيفنمكيحالصاإلاناكاذإو

دعبرثعتدقيوبزتلاضوهنلاناكاذإو«يركسعلاويداصتقالاويركفلافّلختلا

سرادملاتحبصأو‹هبتدرفتساونيصحلالقعملااذهىلإرامعتسالاىوقتبثونأ

جهانمتحبصأكلذلًاعبتو‹ةّيرامعتسالاةسايسلاةرطيستحتتاعماحلاودهاعملاو

نمةّلاتتمًالايجأاهجهانموتاعماجلاتحجرخو‹رمعتسملاجهانميهميلعتلا

تاعماحلاىتحو‹اهتايحبيلاسأيفهلةعباتو‹رمعتسملاركفلةعباتلاةبخنلا

يلا‹ةثيدحلاتاعماحجلاةَوقمامأفعضتتأدبةنوتيزلاورهزألالشمةّيمالسإلا

.ةيندملاتاعماحلابىمست

نشأ‹رارمتسابىَمنيناكيذلا«فقولانأل‹رّوطتوامنيضابإلاميلعتلاإف

ىلإهبشتيلاريخلايساورنمايسارانتّمُأةايحيففقولاناكدقل

فشتكنءةّيسيئرةثالثداعبأىلإانبعفدتو-نفسلا-ةسوململايساورلاديعبدح

هذهو«فقولاعميطاعتلاولماعتلاىوتسميفهيفكشالءاقتراوارّوطتاهعم

:يهداعبألا

.ھ۱۳۷۲لاوش۲۹«ةعمحلا‹١ص«رئاصبلاةلحجبةيحاتتفإ:ناظقيلاوبأ«ميهاربإ-
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ناكنئلو‹فقولاهبموقييذلارشللئرادلاوريخللييبثتلارودلاف:تابثلا

إف‹ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألايغيلبتلااهموهفمبةّيمالسإلاةوعدلارود

هذافنإو‹غيلبتلااذهقيقحتلةتباثدراومنيمأتوهييبثتلاىنعملابفقولارود

.زوافملاوتابقعلاهزيوحجتو

مد«ةيذيفتتلاةقيرطلابمث«تاّيفقولاطبضوقيثوتوليجستبةّينعملتاهجابمث

.اذكهوذيفنتلابنيفلكملاب

هذهبدرحباريخلالمعنعقرتفتوقيثوتلاوطبضلابرّيمتتتاّيفقولاف

‹نودبوأقيثوتوطباوضبدحألكهبموقينأنكميريخلالمعف«ةّيصوصخلا

لکتعفديلاتايفلخلاوعفاودلاءارودعبلااذهعئبتخي:ةيعمتجناةيلعافتلات

امدنعةرهاظةحضاوةريثكداعبأىلإلوحتيدعبلااذهنكلو«هدحىلعفقاو

ةيعامتجالاتاّيفلخلاهنكتستءةّليلحتةّيحسمةساردتاّيفقولاةساردداعت

.°”اهعاونأوتاّيفقوللةّيخيراتلاةلحرملاوةّيداصتقالاوةّيعيبلاو

يجتريواذيفنتواطيطختاّمزلتسيهشيعنيذلارضاحلا

فاقوأللنأركذلابريدحجلاو".ةّيضاهنتساةيوبرتىؤرلةيعونتايناكمإ

تّدأدقلو‹ةعامحجلاودرفلاةايبةقلعتملاةدعصألاةفاكىلعىربكةّيمهأ

©طاطحتالاتارتفضعبنممغرلابةّيمالسإلاروصعلاريعاهتلاسر
ىلإتّدأيلاتانامضلالكشتنأتعاطتسافاقوألاتادراوَنأل

ةّينارصتلاوةّيمالسإلاهرصانعةفاكبةّيمالسإلاةلودلايفعمتجلارّوطت

يمالسإلايعولاةلحجب‹«۷٠ص«فيرعتلاةداعإوتاّيفقولاةفسلف:ميلحلادبع‹ناديز«رظنأ-
.م١۹۹٠يناثلانوناك/ه١٤٠٤١نابعش‹٢٤۳ددعلا؛تیوكلا
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نيملسملاىلعانايحأفرصتتناكفاقوألاتادراونل‹ةييدوهيلاو

."٩)ریغنممهاوسیلعو

ةّيومتتلاهداعبأبفقوللاديدجاموهفمحرطننأنمدبالناكانهنمو

هنأبيديلقتلاموهفملااذهرصحنو«يديلقتلاموهفملانيزواجتمةّيعمتجلاو

ليبستولصألاسبحىلعةمئاقلاوةّيفقولاةّيلمعللةيذيفنتلاةّيلاللفيرعت

.ةعفنملا

‹توريبيفةّيعرشلاةمكحملاتالجس«ينامشعلادهعلافتوريبيفنيملسملافاقوأ:ناّسح«قالح_)0

.٢۱۹۸۸ط«ةيعماحلارادلا«توريبء«٠١ص
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باقعلاوةيميلعتلاتاطاشذلا

.جهانملاوتارابتخالا*

:دهاعملاوباثكلايفتارابتخإلا*

.ةيوبرتلاجهانملايفتاناحتمالا١

.مييقتلانمفدحلا-٢

:يضابإلايوبزتلاركفلايفتارابتخالا۳

.ةرضاحملا_

.ةرظانملاب

.ةيرودلاتارابتخالا-ج

.ةيكولسلاتارابتخالاد

.تاجاتنتسا*

:ةيجهنماللاتاطاشنلا*

.ةيمالسإلاةيبرتلايفحيورتلا١

:بالطلاىلعيوبزنلاحيوزتلارثأ

.ةيدسحلاةّحصلاىلعةظفاحملا١

.ةيقلخلاةيمنتلايفماهسإلا٢

.ةفرعملاةيمنتيفماهسإلا-۳

.ميلسلايسفنلافيكتلايفماهسإلا٤

.يعامتجالابناجلاةيمنتيفماهسإلا٥
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.ةّيسردملاتالحرلابمايقلا
.ةّقاشلالامعألاىلعبيردتلاب

.لاتقلاوةّيسورفلاىلعبيردتلاج

.تاجاتنتسا+٭

:باقعلا+

.ةيمالسإلاةيبرتلايفبيدأتلا١

.ةّيمالسإلاةيبرتلايفبيدأتلابولسأ-٢

.يضابإلايوبزتلاركفلافبيدأتلابابسأ-۳

.بيدأتلابيلاسأ٤

.تاجاتنتسا*

  

۲۳۹



جهانملاوتارايتخالا

ىلعاهتردقملوحو‹؛تاناحتمالاةميقلوحتاساردلانمةفئاطتماق

جهنملانعلزعمبتاناحتمالاةميقةساردنكيالوءاهبؤّبتتلاوةّيقيقحلاتاءافكلاصيخشت

:ةيلاتلارومألالمشیيذلاو0لاهموهفع.هتانوكمو

 

 
جهنملا

  

يبرعلاركفلاراد«ةرهاقلا«۸٤ص٤ةيوبرتئدابموميهافم:يلع‹دشار«رظنأ

.م۱۹۹۳/ه٤

٠۲



جاهنملانعلزعتعييضابيإلايوبرتلاركفلايفتارابتخالاةسارديغبنيالو

.ةبازعلاسرادميفدئاسلايضابإلايوبزتلا

:دهاعملاوباثكلايفتارابتخالا

:ةيوبرتلاجهانملايفتاناحتمالا١

يساردلاماعلالالختارابتخالاوأتاناحتمالاماظنةّيوبزتلاجهانملادمتعت

ةيديلقتلاتاناحتمالاىلعتيرجأيلاتاساردلامظعمتهتناو‹بلاطلاليصحتمييقتل

الاهنآو"ةقدلاوةّيعوضوملابفصتتالتارابتخالاهذهنأاهدافمةعجشمريغجئاتنىلإ

."©)مهتاءافكوةّيقيقحلابالطلاتايلباقىلعاحیحصامکحنوکت

""Starchكراتساهبماقيلاكلت‹تاساردلاهذهمدقأنمو

نأًاذاتسأ(١٤١)نمناشحابلاناذهبلطامدنع١۱۹۱ماع""تويلأو

نيبامحوارتتتامالعىلعالصحفةيزيلكناإلاةغللايفرابتخاقاروألتامالعاوعضي

.ثاحجبألاتلاوتنيحلاكلذذنمو٩ةئعمنم١و۷

ذمهنأدخحن‹ةّلاحلاةّيساردلاجهانملايفتارابتخالاعقاوانسرداذإو

:ةيلاتلابويعلانمولختالتارابتخالا

الءةلئسأةّدعنمفْلأَييذلارابتخالاف«يساردلاجهنملاءازجأعيمحلاطومشمدعأ

.ةّماعنوكتامابلاغلاهةّماطاعيضاوملاامنإوءاهلكةداملالمشينأنكي

فنوحجنيوةّماحلاةَداملاعيضاومظفحىلع«بلاغلايفبالطلازكريو

.اهوسرديلاىرخألاقئاقدلابلماكلاماملإلانود«يساردلاماعلاةياهت

6نييالمللملعلاراد۽تورعب«٢۳۷ص‹يوبزتلاثحبلاوةّييرحتلاةيبزتلا:هللادبع«ميادلادبع)0

.٥١۱۹۸۸ط

Starch, Daniel. and Elliott, c: Reliability of grading high school work in : رظنأ _

English , p 442 - 457 , school revievv , 20 september / .1912

.۳۷۷صةييرجتلاةيبزتلايفميادلادبعهللادبعهسبتقإ

٢٢٤۲



يلاءازجألارايتخايفءاوس«رابتخالاعضاوةّيئاذىلعتارابتخالاهذهدمتعتال_ب

مهفيفضومغكلذنعًأشنياماريثكو ءاهتغايصيفمأ«تارابتحالااهيلععضوت

دقوأ«لاؤسلاعوضومنعمهتاباجإنعبالطلاجورخىلإيدؤياًتاهدوصقم
.حيحصتلاةيلمعبعصتةيوتلمةقيرطباهيلعنوبيجي

قيرطنعدجودقف"ححصللاةيتاذىلعتارابتخالاهذهحيحصتدمتعيج

ءيشللمهتاريدقتفالتخاىلإيّدؤينيحّحصللادّلعتوأفالتخانأبيرجتلا

فورظلاوأةّيسفنلاوأةّيحصلاةيحانلانمدحاولاةلاحكلذك.دحاولا

يقًاتوافتكلذنعجتنيو«رخآلتقونمفلتختحيحصتلاةيلمعباهتحتموقييل

ليعنيحّحصلملاضعبنأكلذبناجلإظحاليو«ًاضيأدحاولاحّحصللريدقت

ىلإمهبلغأليماماريثكو«لهاستلاىلإليمبرخآلاضعبلاوءهتاريدقتىفةّدشلالإ

نكعيالتالاحلاهذهعيمجييو«ةطسوتملاةجردلالوحرودتتاريدقتءاطعإ

."٩”ذيملتلاليصحتنعةحضاوةركفنيوكت

وأ‹ليصحتلاوهو‹دحاوبناجريدقتىلعةيديلقتلاتارابتخالارصتقت-د

هتردقبمامتهالانودتامولعملانمهركذتينأبلاطللنكمبامٌحصأىنععب

تافصوتاداعولثمنمهنوكاموةّيلمعلاوةّيملعلاهتاهاحجتاوريكفتلاىلع

۳4. 9

تارابتخالانعتلدعدقةثيدحلاةّيوبرتلاجهانملاضعبتناكاذإو

تاداقتنالالقنيميادلادبعهللادبعنإ«©زئاورلابولسألإةّيديلقتلا

.2۹۸۳ةيبرعلاةضهتلاراد«تورهب‹١٠٠ص«سيردتللةماعلاسسألا:نورخآو«يدشر«بيبل

.١١۱ص«قباسلاعجرملا:يدشربيبل«رظنأ-©
مادختسالیاقياهمادختساوهلقفرعيلهنزوینعم.رجحلازارنميهو«[ع81ةملكلباقتزئارةملك3:

نمكلذريغىلعوًنايحأةّيداعلاصوحفلاىلعةلالدللرابتخإةملكمادختسال«يسفنرابتخإةملك

`.(يسفنرابتخإ)نيتملكنمًالدبنايحألاضعبيفةدحاوةملكمادختساىلإةجاحللو«يناعلل
...(٢۲7صشماه«يوبزتلاثحبلاوةّييرجتلاةبزنلا:هللادبع«ميادلادبع«رظنأ)
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ىلإًاجلتيلاةديدحلاصحفلاقرط"تارابتخالانمبولسألااذهلإ

ةباقرنأيهو«ةدحاوةزيعبألإةّيديلقتلاصوحفلانعزاتمتالزئاورلا

تالماعمديدحتةطساوباهتميقوتارابتخالاةقدةبقارممتتاهقيرطنعةّيعوضوم

اهيلإأجلتيلاةديدحلاةّتفلاقرطلاهذهنأريغ...وّبنتلاوتابثلاوماجسنالا

انلحمستاذهبوءاهسفتةيديلقتلاصوحفلاىلعامىلإقّبطتنأنكميزئاورلا

لعفبدادزتنأنكميةقثلاهذهنأنمققحتننأوءاهقحتستىلاةقثلارّدقننأ

."©قرطلاهذهاهلخدتيلاتاليدعتلاهذه

:ميبقتلانمفدهلا٢
نم«هتيصخشيحاونعيمجيفبلاطلاومنةفرعموهمييقتلانمفدحلانإ

نمنكل.تاراهملاوةيعامتجالاوةّيفطاعلايحاونلاوةّيلمعلاوةّيلَقعلايحاونلا

ةيلمعلايحاونلاىلعرصتقيةيديلقتلاتارابتخالايفمييقتلاناف؛يحاونلاهذهعيمج

.ىرخألايحاوتلابمامتهالانودطقفظفحلاىلعزيكتلامتيثيحءاهدحو

ريستيذلامييقتلابولسأةيوبرتلاةسسؤملايفدمتعملاتارابتخالاماظندّدحيو

‹مّلعملليتاذلاوأيصخشلاريدقتلاىلعدمتعيدقمييقتلانأظحاليو‹ةسسؤملاهيلع

.تاحفصوأرطسألاؤسلانعةباجإلايضتقتىلالاقملاةلئسأكلذنمو

ميوقتلابيلاسأنمنأفصاوزیزعفصاووعواطمتمصعميهاربإىریو

عضويوأةملكيف«امامتةددحماهيلعةبوجألانوكتثيحبةلئسألانوكتنأ‹ةّيعوضوللا

ةوالعةلئسألانمعوتلااذهو‹ةحيحصةباجإرابتخإوأةحيحصلاةباجاإلامامأةمالع

يعوضوملارابتخالايفىعارينأبجيهنأالإ«ةلهسةيلمعحيحصتلالعجيهتقدىلع
:ةيلاتلارومألا

تاهاجتالاوتاراهملاو‹لويملاو‹تامولعملا:جهنملافادهأعيمجلوانتينأ١

.ميقلاو‹ريكفتلاو

.٤«ص‹ةّييرحتلاةيبزتلا:هللادبع«ميادلادبع

Y٤



نمايلعلاتايوتسملاسيقينألواحيامنإو«ظفحلاىلعبلاطلاةردقىلعرصتقيالأ_

.مكحلاو‹بيكزتلاوليلحتلاو«قيبطتلاو«مهفلالثمريكفتلا

.ررقملابلغأرابتخالايطغينأ۳

.ةحضاورابتخالاتاميلعتنوكتنأ_٤

.ةحضاوةغايصلانوكتنأ_ه

.بسانموحضاوةباجاإلاناكمو‹ةحضاوةعابطلانوكتنأ١

.تاباجإلادّدعتوألدحلالمتحتالوةدّدحمةباجإلانوكتنأ_۷

.حيحصتلالهسيىتحةباجإلاحاتفموأةباجإللًاجذومنملعملادعينأ۸

.©ةجاحلادنعمادختساللهنمةريفوةّيمككانهنوكتنأ٩

:حيحصلاهانعمبمييقتلا

ءزجتارابتخالاف‹تامولعمنمذيملتلاهلّصحياعحيحصلامييقتلاساقيال

ميلعتلاوملعتلاةيلمعلمييقتهنإ‹ةيوبزتلاةسسؤملاميوقتلالمشيانإو«مييقتلانم
.مهتاداعوريكفتلايفمهتقيرطوبآلطلاتاهاجتاو

:ةيلاتلارومألابحيحصلامييقتلافادهأبيبليدشرصلخيو

ىعستيلافادهألاوأضارغألاغولبوحنذيملتلاومنةعرسوىدمديدحت١

.اهقيقحتىلإةسردملا

ىلعمعمادعاسياّن«ملعتلاةيلمعيففعضلاوةَّوقلايحاونصيخشت۲
طاشننمكلذبحصيامو«هلمعطيطختوهتقيرطيفليدعتلاوأرارمتسالا

.ةوجرملاجئاتنلاقمحتتیيميلعت

َ....۽()
‹سيردتلاقرطسسأوةيلمعلاةيبزتلا:زيزعفصاو‹فصاو.تمصعميهاربإ‹عواطم‹رظنا

.م١۱۹۸/ه١٠٤٠ةيبرعلاةضهتلاراد‹«تورعب‹۸۳٤۸ص

٤٤۲



ىتح«هتایناکمإیدموليصحتلاثيحنم«هسفنمهفىلعبلاطلاةدعاسم۳

ةّيلمعهيجوتىلعدعاسيات«هتوقوهفعضيحاونفشكهملعملوهلىنستي

.يدرفلاهوغوهملعت

محويمومهومنىدمثيحنممهئانبأمهفىلعرومألاءايلوأةدعاسم٤

.ملعتلاىلعةردقلاوليصحتلاةيحاننمةلمتحلامهتايناكمإو

:ةيلاتلاتازيمملاوأتافصلابمييقتلاةيلمعفصتتنأ٥

بلاطلاكولسنعتامولعملاعمحلةمزاللالئاسولالكىلعلمتشت
.ةعامحلايفهمنيٌمتهتامكهّومنبمتهتو«هتافّرصتو

ةيصيخشتةيلمعيهو‹«يساردلاماعلالالخةبقاعتمتارتفىلعرمتست-ب

.دحاونآيفةّيجالعو

هجوأك.ةيصخشلاهتافصوةّلقعلاوةّيميلعتلاةيحانلانمبلاطلارّدقتج

.بلاطلانعةلماكتمةركفيطعتو‹اهضعببةلصتموةطبازتم

وأ‹يتاذلاريدقتلااهيفكرتشي‹ةلماكتمةّيلكةّلمعمييقتلاةّيلمعد

|متشينأنكييتاذلاريدقتلانأىنعمب«يعوضولملاريدقتلاعميصخشلا

صحخشلاتالباقملاو‹هنعةفلتخملاريراقتلاةباتكو‹ذيملتلاةظحالمىلع

.°”لاقملاتارابتخاوةّيهفشلاتارابتخالاو

:يضابإلايوبرتلاركفلايفتارابتخالا۴
دجوتيذلاعمتحجلاةفسلفنمةيوبزتلااهتفسلفعمتحبيأيفةسردملايحوتست

ةيلبقتسملاهتاعلطتو«اهنميناعييلاهتالكشموهديلاقتوهتفسلفقفواهجهانميبتو«هيف

يضابإلاعمتجماعقاولةمجرتاهنأىلعةّيضابإلاةسردملايفجهانملاجرتالو«هتاحومطو

لواتتلبقوءيوبرتلاروصتلانعرابتخالابولسألصفنكعيالو.هفارشتساو

:ةيلاتلاةلعسألاحرطتيضابإلاركفلايفتارابتخالا

. ۷١٠-١١٠ص«‹سيردتللةّماعلاسسألا:نورخآو«يدشر«بيبل«رظنأ  (
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؟كلذكديرناذا

؟ققحننألواحتاذام_

؟تارابتخالاةيلمعنوكتنأنكميفيك

روصتلاو‹ةيوبزتلاةسسؤملليوبزلاروصتلابماملإلايهمييقتلاةيلمعىلوأنإ

:امهنيرمأقيقحتىلإفدهييمالسإلايوبزنلا

فدمحلاوهكلذو"ادباعناسنإلك«ناسنإلاريصيثيح«دباعلاناسنإلاأ

ىلاعتوهناحبسهللاف."©”مالسإلايفةيبزتلاوميلعتلليلكلايئاهنلا

ةّيرشبلااوملعيلنيملعملسرلاثعبو«هتدابعفدهبًاعيمجسانلاقلخ

لڪفاندلولىلاصتهلوقبلاعتهلةدابعلاءادأةّيفيكو‹ديحوتلا

.تولااوجااودانأوس

يضايإلابهذملاميهافعبمارتلالاىلعهتئشانيضابإلايوبزتلاركفلايريو

ىلعلمتشيوءةايحلالكقرغتسيةايحجهنم"وهيذلاينابرلاجهنملاقيبطتيف

."٩هکولسنمءزجيأوأسيساحأولامعأولاوقأنمدبعلاهبموقيام

ممألاىلإديحوتلاةيارلمحتو‹ممألانيباهرودذحخأتيلاةدئارلاةمألا_

لاعتهلوقلًالاثتماريخلاىلإوعاتو«ركنلانعىهنتوفورعللبرمأتاعيج

۶سس0
سكنانعوهوفورشملابواتاغتراب

.4هابنومو

.۷۹ص4مالسإلايفةيوبزتلالوصألانم:حاتفلادبعلالج

.٢۳ةيآلا«لحنلاةروس©

.۸۲ص«مالسإلايفةّيوبرتلالوصألانم:حاتفلادبعلالج)۳(

.١٠۱٠ةيآلا«نارمعلآةروس©

٦٢٤٢٤۲



ةمامإلاقيرطنعةدايرلاقيقحتىلإيضابإلايوبزتلاركفلاىعسي
سرادممهلَمأَتنيذلااهتاعدلضفبالإةمامإلاهذهموقتنلو«ةيضابإلا

.ةبازعلا

ةبازعلاسرادمىعستيلاضارغألايضابإلايوبزتلاركفلادّدحدقل

‹يسايسلاماظنلانيوكتلمهتعامجنيوكتومهبهذمرشنيهواهقيقحتىلإ

.يسايسلافدحلااذهلجأنمةيبزتلايأ

يفاهتدمتعايلالئاسولاو‹«كلذقيقحتةّيفيكتدذحو

ذحشيفرثأنمةرظانمللامل"ةرظانملاوةشقانملايهتارابتخالا

لاحترالاىلعةردقلاو٠ءناسللاقالطإوةّجحلاةيوقتو‹نهذلا

ةقثلاوركفلاةيرحيفرُثأنماجلامىلعةوالع«ريبعتلاةدوجو
0©سفنتلاب

نسحيبلاطلالعحتو‹اهقّسنتواهبكستو‹تامولعملاةرظانملارهظتو
ييحاذإف٠«بلطلاهؤايحإو«تيمملعلا"نألةظفحوهتامولعممادختسا

هراهظإوبجتحموهفسردلابيوقاذإف«سردلابهتوقفبلطلاب

بولسأبلاطلانسحيملاذإو‹موصخلاىلعدريةرظانمابو."©ةرظانملاب

..هبهذمىلإةوعدلاوهئدابمنععافدلاعيطتسيالةرظانللا

ذحخۇؤتتانيسحتلاخدإوأ«مييقتلاجئاتنةساردديرنامدنعو

لماوعلاوفادهألاكلتتأل.نابسحلابلماوعلاوفادهألاهذهلك

ء٢۲۳ص١٠جءىربكلاةّيعفاشلاتاقبط:باهولادبعرصنوبأنيدلاجات«يكبسلا

يبلحلايبابلاىسيعةعبطم‹ةرهاقلاءولحلادمحمحاتفلادبعويجانطلادمحمقيقحت

٤.

‹يراصنألاليعامسإقيقحت«٤۳-۳۳ص«۲جءهقفتلاوهيقفلا:يلعنبدمحأ‹يدادغبلابيطخلا-©

/ها۳۹ء۲ط‹ميصقلاةعبطم«ضايرلا
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ىلعمييقتلاروصتنكعيو«ضعبلااهضعببرّنأتتوةطبارتموةلخادتم-

  

:يلاتلاوحتلا

يمالسإلايوبرتلاروصتلا

ا١:ضارغألا_|

7ةّمأدباع1

ةداعإ

مييقتلا۱

سلاةرظانلاوةشقانملا

ہک
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:ةرضاحملاأ

ةليسوةرضاحملاتناكف‹هفادهأمدختميبقتبيلاسأيضابإلايوبزتلاركفلالغتسا

بنكيمهلجف«ةبوتكمبالطلااهبيتأياملقوءةلحترمنوكتو.رابكلاةبلطلامييقتلئاسونم

ةحاصفلاىلعناسللابيردتاهنمضرغلاٌنأل‹الترماهيقليمث«اهصوصنوةرضاحملارصانع

.لاحترالابكلذنوكيامرثكأو«سفنلايفةّيبدألاةعاجشلاةيوقتو‹ريكفتلاولقعلاو

ةجرادلاةغللابرضاحينأصخشلزوجيالو‹ىحصفلاةيبرعلاببلاطلارضاحيو

ءاوملايفلبحىلعيشهيهنأكاحنزتمريسيو«فقوتيورثعتيفةرابعلاهزوعترضاحلاىرتو

دجينأىلإهنهذرصعيلب«ةجرادلاةغللابدجنتسينأهلزوجيالاذهعمو«ةرملّوأل

.لحترملابيطخللاذهلثمعقيو‹ىحصفلابةرابعلا

عيضاومنوقرطينيذلانودتقملاديزيدقوةعاسفصنءابلاغةرضاحملامودتو

يفروضحلاهشقانيرضاحملاىهتنااذإو«ةعاسىلعنوديزيالوتقولااذهنمرثكأةّمهم

..©”تاّرمةئالثوأنيترمةنسلايفنورضاحيوأنوبطخيدقو

:ةرظانملاب

ءاعّيشتيةّيرظنوأهرصنياعوضومامهنملكراتخينيبلاطنيبةرظانملانوكت
ةءارقلاوثحبلايفنارظاتتملانابلاطلاقرغتسيف‹ةبازعلااهنيعتتارظانملاوعيضاوملاو

ىلعفقيلهعوضومو«هبحاصةييرظنصحعبيو‹اهبجتحيفاهايازملكملعيلاهرصاني

.اهنافرعيالاميةريثكءايشأناملعتيامك«نادقتعياًمععافدلاو

.١١۲٠صء۳ج«رئازحباةضهن:يلعدمحم«زوبد«رظنأ-)

۹٢٢۲

 



ضرغلاو.ىحصفلاةيبرعلابيهو«ةبوتكمالةلحترمتارظانملابلغأنوكتو

قلطيةرظانملايفنوكييذلاسامحلاناكو‹ناسللابيردتوهةرظانملانمربكألا

.حصفتفاملاقعنمةنسلألا

يربنيىتحنارظانتملايهتنينأاموءةبازعلاءاضعأنمةرظانملايفمكحلاو

.©”زئافلاوهناكةّيبلَغُأامهدحألانإف‹حيجزتلاوهيجوتلاودقنللءاضعألا

تناكلب«مويلافورعملاعونلانمتارابتخإةبازعلاسرادميفنكيملو

يفبلاطلاجوضنناكو«نوتملاظفحبو‹ةرّركتملاةعجارملاوةعلاطملابنقتتاهلكمولعلا
يفباتكلابالطلامتخاذإف.خيشلاهزيجيمثةليوطةدميفاهلكهلامعأبرهظيملعلا

باتكلاةداعإبءافعضلااورمأو‹ىلعأةقبطىلإءاقترإلابنيحجانلاءايوقأللاونذأ«ملع
7۲

.١٩هنمءزجوأ

:ةيرودلاتارابتخالاج

مظننعثيدحلالالخةّيرودلاتارابتخاللالوصفةّيضابإلارداصملادرفتال
نمتارابتخالاهذهنعتامولعمصالختسإنكينكلو«ةبازعلاسرادميفةيبزتلا
ىلإاهميسقتنكعبيلاو«ةبازعلاسرادميفةساردلاريسنعرداصملاهذهثيدحلالخ

:عاونأةعبرأ

:يهوفيرعلااهيرجييلا‹ةيمويلاتارابتخالا١

ظفحنمدكأتلةيمويلاسوردلاءادتبإدنعفيرعلاهيرجييذلا«رابتخالاأ
اهالمأوأاهنقليلاتامولعمللمهباعيتساىدمرابتخالو«ذيمالتلا
.قباسلامويلايفمهيلع

.ىحضلاتقوةّيفاضإلاةبجولادنعيرجييذلاقّماعلاةفاقثلارابتخإب

.۱۲۷ص۳٤ج«رئازجلاةضهن:يلعدمحم«زوبد«رظنأ-

.۹٩-١٩۲ص«قباسلاعجرملا:يلعدمحم«زوبد‹رظنأ-©
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ةالصدعبةّيفاضإلاةبجولادنعيرجييذلا‹ةّماعلاةفاقثلارابتخإ-ج

.رصعلا

يفف«ءاسملاةمتخوءادغلاةمتخدنعةبازعلاخيشاهيرجييلاءةيمويلاتارابتخالا-۲

رابتخإو‹مهتاراسفتساوةبلطلاةلعسأىلعةباجإلابخيشلاموقيتاقوألاهذه

ذيمالتللتارابتخالاهذهنوكتو‹يملعلامهليصحتةجردوةّماعلامهتامولعم

هذيمالتمظعمنأدجواذإفيرعلاخيشلاخيويو.دحاونآيفنيملعلاو

ةلحرمللاقفو«مهتمبولطملاىوتسملاىلإمهتامولعمىقرتالو«ىلاسك
.اهيفنومظتنييلاةّيساردلا

‹اهبموقيو«ةقياسلاتارابتخالانعاهتيفيكيففلتختاليلا‹ةّيعوبسألاتارابتخالا۳
.عوبسألكنمسيمخلاونيناإلايمويهبانتسموأخيشلا«ةداع

ىقرياهبجوم.يلاو‹يساردلاماعلارخآيفيرحتيلاءةيونسلاتارابتخالا٤

إفةلاحلاهذهيفو‹اهيلتيلاايلعلاةلحرملاىلإةنيعمةّيساردةلحرمنمذيملتلا

.اهمدعوأةيقزتلابيصويو«رابتخالاةجيتنىلعقداصيةبازعلاسلجب

ماةيهفشيهله‹تارابتخالاهذهةّيفيكىلإريشتالرداصملاتناكنإو

لاؤسلكشىلعيرحتتناكتارابتخالاهذهنأحّجرملانمهنألإ«ةّيطخ
ا(.س٤ب.س

.٩ةددحمةلاسموا«‹نيعمعوضوملوحةشقانموراوحوأ‹؛باوجو

:ةيكولسلاتارابتخالاد

لبءةيصخشلاوةّيفاقثلاتامولعملايّمنتيلاتارابتخالابةبازعلاسرادميفتكتال

:تارابتخالاهذهنموةيكولستارابتخابلاطلازاتجينأدبال

.۱۷-١۱۸۱ص١٠ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا-١‹رظنأ

۲۰.٠-۷٠۲۱۸ص«ةاقتنملا:يداربلا-۲

.١٤۱ص«ةبازعلاماظن:تاحرف«يريبعجلا-۳

0.۸-۷۹ص«ةيوبزتلاوةّيعامتجالامظنلا:ضوعدمحم‹تافيلخ-٤

٥٥۲



ىلإميركلانآرقلارودنمبلاطلايقتريامدنعكلذو«ةبازعلانيناوقبمازتلالا-١

‹ةبازعلايزةبازعلاخيشهسبليف‹ميركلانآرقلاظفحينأدعب«ذيمالتلارود

ةمزالمو‹رارشألاوءاهفسلانعداعتبالا"ةيلاتلااياصولابمازتلالاهرمأيو

‹تاقوألالكيفةعامجلاةالصروضحبدجسلملاةرامعو«ءايقتألانيحلاصلا

يفنوتملاظفحو«اهسوردروضحوذيمالتلارادةرامعو«هسوردروضحو

‹اهبمايقلاواهحيباصمجارسإو‹اهفيظنت:ذيمالتلارادةمدخو‹مولعلا

0هتقويفذيمالتلاىلعيمويلاسُبلارمتعيزوتو

تظفحيذلانآرقلانِ"هللوقيوميركلانآرقلاظفحيفةبظاوملاىلعهيو

منغتلاهحيتافمىلعلوصحلايفدابكيلعف‹اهيلعتلصحىمظعلازونكلاةنازح

."°نآرقلانمديفتستالاهنودبءةّيعرشلاوةّيرعلامولعلايهوءاهنم

"ديدجذيملتلكللاقتيلاةيديلقتلاةلمحجلااياصولاهذهرخآيفهللوقيو

اهعيطتستالتنكنإو«كبابحرمفاهتلبقنإف«ذيمالتلارادطورشيههذه

."٩فرصناوكتقدصذخف

‹ءوضولاوةراهطلاباولصيلمهتبقارمو«ةالصلاذيمالتلاراغصميلعتيفةدعاسملا-۲

.©”ةعامحلاعمدجسلمايفاهودؤيو‹مهتالصاونقتيو

مهيلإاوثدحتاذإمهنُأ"ممالجإومهخياشموءافرعلاعمةبلطلابدأنمو

ةملكلاهذهيعمو«لإمهٹيدحهبنوجزعيومحلءاعدلابمهمالكنوأديي

.")كيفهللاكراب(كيِفكّرابِإ)

.١۱۲صء۲ج؛حالصإلامالعأ:يلعدمحم«زوبد-

.١١۱ص«قباسلاعجرملا:يلعدمحم«زوبد©

..١۱۲ص«قباسلاعجرملا:يلعدمحم«زوبد-©
.۱۱۳ص«۱ج«رئازجلاةضهن:يلعدمحم«زوبد-©

.۱۲۳ص۲٤جحالصإلامالعأ:يلعدمحم«زوبد-
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:تاجاتنتسا

يوبرتلارّوصتلاعمقفاوتتةبازعلاسرادميفةدئاسلاتارابتخالاةمظنأنإ

£ىلعأةلحرمىلإلقتناًاقوفتمناكنمف«بّالطلاتاردقعمقفاوتتو«يضابإلابهذملل
.ةقحاللاةلحرملاىلإلقتنيىتحهبيتعأكلذكنكيملنمو

‹اهتايباجيإواهتايبلسبءةّيمالسإلاوةّييرعلادالبلايفةرصاعملاتارابتخالانأديب

يفةّصاخلاتاردقلاباحصأ‹مهمظعميف«مه«اّبلقعنيقوفتلانمادحاواعونزرفت

أكوظحاليةّييرعلادالبلايفةّيميلعتلاةمظنألارّوطتلعبتتملاو"؛ظفحلاوراهظتسالا

يفةّصاخلاتاردقلانمعيفرلاىوتسملاتاذةعفلاهذهرابتخالتدجوةّيميلعتلاةمظنألا

نيطسوتملانمةّيقبلاتلمهأوةّيرظنلاةّيملعلاتادادعتسالاضعبويعداكألاليصحتلا

."©”ةّيبلغألاوةرثكلامهولويملاوتادادعتسالاوبهاوملاباحصأو

امدنعادبيحالصإلاو.يوبزتلاماظنلايفحالصإ‹حالصإلايعدتسياذهو

نوكتنأبجياذامو؟دوجولايفاهرودوهامحوضوبكردتامدنعو«اهتاذةّمألايعت

مزاتستاهنألةّيعرشةّيلمعيهف؛ةّيقالخأوةيعرشةّلمعيهةّيحالصإلاةّلمعلا"؟هيلع

ةّمألاروعشىلعموقتاهنألةّيقالحأيهو۽قافتابكلذكهنأبعانتقالاولضفألاةدارإورابتخالا

ءاهتوعدواهتلاسرواهتديقعىلإًاضيأةبسنلابو«ةبقاعتملاهايجأمامأهراتختاموحناهتاّيلوؤسعب
4-

."9ةّيرحواضرنعهانبتتوعانتقاوةّيعاوطكلذلك

يقالحألااهلشفمويلكتبثتةليخدةّيبنجأراهبنالامدعو6يوبزنلااهروصتو

نعاهنملكفلتخانإوةدّدعتمةمئاقضرعتسنانوعد"ةلئاقبرغلايفتاوصأعفترتو

ةبتكملا«(نانيل)اديص١١٠ص«ةّيرعلادالبلايفةيبزتلالوحتاسارد:نسحعراسم«يوارلا-

.م۱۹۸۷/ه7٠٤١ةّيرصعلا

ءراماةبتكم«ةمّركملاةكم«٠ص«ةّيمالسإلادالبلايفةيوبرتتالكش:سابع«يندم

.م۱۹۸۹/ه۹
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كانهف«قاطنلاةّيلاعًاضارعأاهنوكيفًاعيمجكرتشتيهف«هراثآوهتعيبطثيحنمرحخآلا

ىوتسملاىلعايفالاتاباصعتاطاشنو«ةريبكلاندملايفةّصاخ«فعلاتاجوم

اموتاردحملانامدإةرهاظراشتنإًاضيأكانهو«ةّيلودتاکبشىلإلوحتتيلايموقلا

لغتستيلاةيكولسلاتافارحنالاو‹ةّيئاودعلاةّيسنجلاةّيحابإلاو«مئارجنماهبطبتري

."©”نالعإلاوةياعدلاةزهجأومالعإلاةزهجأوةفاحصلاةطساوب

ةاعديأروهامف‹يوبرتلامهماظنببرغلاءاملعيأروهاذهناكاذإ

؟ةيبرغلاةيوبزتلامظنلابنيروهبملاوبيرغتلا

:ةيجهنماللاتاطاشنلا

ةيمالسإلاةيبرتلايفحيورتلا۱

امب‹ةايحلاتابلطتمةهجاوملهدادعإومسحلاةيوقتبةيمالسإلاةيبزتلاتينع

بحاولااذههبلطتيامو«مالسإلاىلإةوعدلابجاونمملسملاىلعىلاعتهللاهضرف

.داهجنم

لًاديدحتومسجللًاقيسنتاهيفٌنألةضايرلاىلعمالسإلاثحو ًالاثتما‹هايالخ

تامولعمتسيلةّيمالسإلاةديقعلاووقتماااودعلىلاعتهلوقل

ينامبإلاروعشلابهريغعمهلماعتفو«هسفنعمملسللاهيدتقيكولسلب«طقفةّييقي

هللادودحدنعفقيوهفاذلو‹هلامعأنعةّيعرشلا«هلىلاعتهللاةبقارعب

.هتاعاطىلإعراسيوىاعت

طبضني‹مالساإلايفيوبزتلاحيورتلاهيلعقلطياموأ‹يضايرلاطاشنلاو

لشميفهسفنكلعينأناسنإلاعاطتسااذإو.ةيعرشلاهتيلوؤسع.ناسنإلاركذتطباوضب

الكلمأاهاوساميفوهفةيرغملافقاوملاهذه

يدانريرقت«ديدجيلاععمتلجأنم«لوألاةّيلاعلاةروثلا:دنارترب‹ردينش.ردنسكلا«جنبك-

.۱۹۹۲ةيبرعلاةدحولاتاساردزكرم«توريب‹هلإلادبعءافوةمجرت‹١۲٠ص«امور

٠٦ةيآلا‹لافنألاةروس)0
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لإةايحلايفنوريالنيذلادابعلاولعنم"مالسإلايفيوبزتلاحيوزتلاًدحي

ةصرفةايحلانورينيذلانيطرفملالغنمٌدحيهنأامك«لصاوتملالمعلاوقهرملاحا
‹بولطمنزاوتلاٌنأو‹«طسونيدلااذهنأءالؤهوءالؤهرعشيو‹ةقلطنملاةعتملل

."©”ًاطسوتمالإرمألااذهييلِيناكاموءَهللالوسرمهتودق

لومخلاداعبإ"ييوةّيلقعلاناسنإلاتاردقةيمنتوبيردتبحيوزتلامهسيو
طاغنأيفىڵجتياذهو‹ريكفتلاوزيكتلاىلعناسنإلاتاردقةدايزويركفلالسكلاو

."©”ليثمتلاوتاشقانملاوةّيراكتبالاةباتكلالثمحيورتلانم

بالطلاىلعيوبرتلاحيورتلارثأأ

فقاوملايفيملعلاريكفتللةلاعفاقرطهلنيسرامملامامأيوبزتلاحيوزتلاحيتي

ةظحالملاوكاردإلاوريسفتلاوليلحتلاوميظنتلاىلعمهتاردقةيمدتيفكراشيو"ةفلتخللا

يرثت؛ةديدجراكفأوتاراهموتاربخلمهضرعيو«قيقدلاريبعتلاىلعةردقلابمهدّوزيو

."©لقتسملايلقعلامهئانبيفمهستومهريكفت

وألقعلاةناكمنمليلقتلاهنأشنماملكمالسإلايفيوبزتلاحيورتلابراحيو

اموءةيلستلاوحيورتلافقاوملالغتسانعمالسإلايفحيوزتلالفغيالو«هطاشننمحلا

ميلعتلاةّيلمعلهسيوهفاذلو"هفراعموناسنإلالقعحلاصلءاخرتساوةحارنماهيف

ميلعتلافاذلو«ديباميلعتللماهطرشءاخرتسالاالإكلذامو‹يفرعملاباستكالاو

ميلعتلاف‹مّدقتللهعفدياثرثكأناسنإلارخؤيهنإف«هاركلاوطغضلابجزتمينيح

ابيجتسمالوًالبقتسمنوكيالرّتوتلاصخشلاف‹قوشماميلعتلاوه

."©ةدّيباتاريثملل

رشنللملسلملاراد‹«ضايرلا‹«4۸-7٤ص«ةيمالسإةيؤر‹يوبزتلاحيوزتلا:دهفنبدلاخ«ةدوعلا-

.ه١٤٤١٤٠عيزوتلاو

.۱۹فراعملاراد‹رصمء۸ص«ةيحيوتلاةيبزتلاوحيورتلاسسأ:مالسلادبعيناهت«ديسلا-)۲

.ه١٠٤٠حالفلاةبتكمءتيوكلا«۳۹ص«يسردملاطاشنلا:لالج«باهولادبع©

.۱۹۸۲ةيبرعلاةضهنلاةبتكم«ةرهاقلا«۳۹۱ص«ةيبزنلاةفسلف:بيليف‹«سكتف
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:ةيلاتلارومألايفبآلطلاىلعيوبزنلاحيوزتلارثأرهظيو

:ةّيدسجلاةحصلاىلعةظفاحملا١

تاسراممنمهحيتياب«هوغومسحلاةحصطيشنتيفبعللاوحيورتلامهسي

نم‹بلاطللةيويحلافئاظولاطشتنتوةريغصلاوةريبكلامسحلاتالضعيمدتةّيضاير

ىوتسمعفروبلاطلاةزهجأفييكتىلعلمعتيلا«ةّيئدبلاةقايللاهباسكإلالخ

دلحباوةعرسلاوٌةّوقلادرفلابستكيةّيندبلاةطشنألالالخنمذإ"ةيفيظولااهتيافك

يلضعلاقفاوتلاو‹ةنورملاوةقاشرلاوةّيلضعلاةردقلاويسفنتلاويرودلالّمحتلاويلضعلا

إمعو‹ةيويحلاةعسلاوسفنتلاو‹يئاعولايلقلازاهحلالمعنيسحتو‹يبصعلاو

قةّيندبلاةقايللاتاموقع.ءاقترالاىلعدعاسياّنمساءازجأةّيقبو‹دبكلاو‹نيتيلكل۱

."°”ناسنإلا

يمالساإلاكولسلاةسراممىلعبالطلابيردتلةريبكةصرفحيوزتلاحيتي

سردلاو‹حرملاوبعللاتالاحيفوأتاقالعلاوتالماعملايفءاوسءةايحلايف

.لمعلاو

تالعافتلاوتاقالعلاىلعدمتعيهنأىلإةيقلخلاةيبزتلايفحيوزتلاماهسإعجريو

هدامتعانمرثكأيلمعلاقيبطتلاىلعو«ةنسحلاةودقلاىلعو«ةءانبلاوةبيطلا

.رشابملاظعولاىلع

قفيرشلاةسفانملاونواعتلاميف"حيوزنلااهقّمعييلاةّيقالحخألاميِقلامهأنمو
0()مهحلاصمةياعرونيرخآلاءارآمارتحاوةيلوؤسملالمحتو

ثارتلاراد«ةرّونملاةنيدملا‹«۲ص‹ةيضايرلاةيبزلاليلد:نورخآو«ناندع«ناولح-
.ه۹

.١٠ص«يسردملاطاشنلا:لالج«باهولادبع©
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:ةفرعملاةيمنتيفماهسإلا-۳

ىّدعتي‹طقفيملعلالّبقتللدادعتسالاةئيهتىلعيوبزتلاحيورتلارودرصتقيال

مامتهالاو‹يملعلاريكفتلاو«يتاذلاميلعتلاىلعبلاطلابيردتلثمةفرعملاميفةيمنتىلإكلذ
.ريكفتلاوةشقانملاوةدهاشملاوعامتسالاو«ةءارقلاةراهملثمميلعتللةّيساسألاتاراهملاب

ذيمالتلابهاومروهظلةصرفلاةحاتإىلعدعاسيهنإذإةفيظويّدؤي"و

تامهاجبالايفاههيجوتواهتيمنتىلعلمعيو«بهاوملافاشتكالهسيف‹مهويمزاربإو
."©”عادبالاوقلخلاوقّوفتلاتالاحبيفومنلنيبوهوملاديبذحخأيوءةميلسلا

هخيراتوأ«طاشنلاعونبةقالعانيلاكلتلثم«تامولعملاميدقتيفمهسيو

‹ةّلمعلاتاربخلاىلإةفاضإ«بلاطلادّوزتالشمتالحرلاف.هتقيرطوأ«هتئيبوأ

‹ةيخيراتلاتامولعملاضعبوةّيعيبطلاوةّيفارغحلاتامولعملاضعبلثم"ةديدحجتامولععب

تاوطحخوتالصاوملالئاسوعملماعتلاقرطو‹رفسلابيلاسأبلصتتيلاتامولعملاو
."9رفسلا

:ميلسلايسفنلافيكتلاقماهسالا٤

نعسيفتتلاهلحيتيوةّيلخادلاتاعارصلاوتارتوتلانمبلاطلاحيورتلا
ريبعتلاوتاذلاقيقحتىلإةجاحلاك‹هيدلةّيساسأتاجاحهيفعبشيو«هتالاعفناوهرعاشم

تالكشلملاضعبجالعيفمهسيهرودبو‹تالاعفنالاورعاشملانعسيفنتلاواهنع

‹تاراهملاولويملاةيمنتقيرطنعكلذو‹يسفنلارثألاتاذةّيعامتجالاوأ«ةّيسفنلا

هسفننعريبعتلاىلعهتردقبناسنإلاراعشإقيرطنعو«‹غارفلاتقولغشقيرطنعو

نيرخألاعميعامتجإكاكتحانمهلهحيتيامقيرطنعو‹حاجنلاوزاحنإلاىلعهتردقو
.©”ءايوسألانم

۷٤.٠ص‹يسردملاطاشنلا:لالج‹باهولادبع‹رظنأ١

.۲۳ص«ةّيضايرلاةيبزتلاليلد:ناندع«ناولح-

.ه١٠٤٠ةّيانبللاةّيرصلملارادلا«رصم«٢۳-٢۳ص«يسردملاطاشنلا:نسح«هتاحش«رظنأ-©
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:يعامتجألابناجلاةيمنتفماهسإلا-٥

اذههبلطتيامعمهعمتجبعملعافتلاىلعرداقلابلاطلاداجيإىلإحيورتلايّدؤي

تابحاونمهدارفأىلعهضرفياموهقالخأوعمتجماميليعوومهفنملعاشتلا

عمتخادارفأنيبنواعتلاو‹دارفألانيبنواعتلاولماكتلا"كلذروصنمو.تايلوؤسمو

اذإدحاولادسحاكمهمحارتومهّداوتيفنونمؤملا)6لوسرلالوقيكلذينو«ىذألافدل
."©”(ىمحلاورهّسلابءاضعألارئاسهلىعادتوضعهنميكتشا

صخغبوعامتجالابحىلعبلاطلاءىشنيهنألكلذو>يباجيإلاومنلاورارمتسالا

ةيمنتيفمهستيلاةديحلاةيقالخألاوةّيعامتجالاميلاعرزىلع"حيوزلاصرحيو

ريغويأرللبّصعتلاونيرخآلاةقياضموملظلاوءاذيإلاوةيرخسلاعنيوهف‹مالابناحااذ

ةفلألاومهافتلاوةّوحألاميفكلذنمًلدب«ةعيسلاةيقالخألاوةّيعامتجالامّيِقلانمك

ىلإءامتنالاببلاطلارعشيو.)1هقحبوهتميقبوهتمارکبدرفلارعشيو‹حماستلاولدعل

.ىرخأىلإةلحرمنمهروطتبروطتترشبلانمةعوم

تناكيلاو‹ةيمالسإلاىفحيوزلاتاطاشنمهاةيسورفلاتناکو

:ثلاشلاو«سوقلابيمرلا:يناثلاوٌرفلاوٌركلاوليخلابوكرءاهدحأةعبرأ'

."©ةّيسورفلالمكتسادقفاهلمكتسانمف«فويسلابةروادملا:عبارلاوةنعاطملا

هيلعقفتم

ء۹۷۸ص«ةّيمالسإلاةّيصخشلاءانبسسأوةّتاميإلاةييوبزنلاميلا:ميهاربإديز‹يناليكلا-0

.م١۱۹۹/ه١٤٤٠ةّيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاةرازو«نامعةنطلس

.٣٥-٥٥ص«يوبزلاحيوزتلا:دهفنبدلاخ«ةدوعلا-©

يناهفصألاراد«هدحج«۸A۹صا(مالسإلاردصوةيلهاجلانبرعلادنعةضايرلا:نيم٤يتاعاس-)9

.م۱۹۸۲/ه٤٤٤١ةعابطلل
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ىلعةّرمليخلانيبمالسلاهيلعقباسو‹ةّيسورفلاةسراممىلععّحشييهللالوسرناكو
ةلحثلاشلاو«نيتلحيناثلاىطعأو؛للحثالثلوألاقباسلاىطعأفنميلانمهتتأللح

.©ةأفاكمعباسلاوسداسلاوامهردسماخاونیمهردعبارلاوةدحاو

يوبرتطاشنكحيورتلاعوضوميفعّسوتتملةيمالسإلاةيبزتلاتناكاذإو
ةيبرتلافادهألةماعلاطورشلاعمقفاوتييحيورتطاشنيأيفعنامتالاهنأالإفداه

:شیوردلامكیریو.ةيمالسإلا

.ةماعلاةّيمالسإلاةّيوبرتلافادهألانمةّييورتلافادهألاقثبنتنأ"١

.اهنيباميفضقانتلانمةيلاخنوكتنأ۲

.ةددعتملاتاليوأتلاوتاريسفتللةلباقريغىنعملاةحضاونوكتنأ-۳

.كولسلإمثاصّصخترثكأوامومعَلقُأفادهأىلإاهتمجرتلهسينأ٤
موقتيلاةّيوبزتلاةسّسؤملاةفيظوعمونيديفتسملاتايوتسمعمبسانتتنأ٥

.حيوتلاب

.تاّيناكمالاوفورظلاعمملقأتللةلباقنوكتنأ١

©هادعاملمهتوةدّدعتملاحيورتلاتالاحبنمرخآلاحبىلعرصتقتالنأ۷

:يضابإلايوبرتلاركفلايفحيورتلا1

مايقىلإةيعادلاهقادهأعممجسنيايوبرتايورتيضابإلايوبرتلاركفلادحجوأ

لشمتو.اهقيقحتىلإاوعسو«ةّيضابإلااهبنمآيلائدابملاوراكفألااھدوستيلا‹ةلودلا

:ةيلاتلارومألايفيضابإلايوبزلاحيوزنلا

ليئلاراد«ةرهاقلا«١۳٠١٠٠ص«برعلادنعةّندبلاةضايرلا:لماكدمحم«يولع‹رظنأ

.١٤۱۹ةعابطلل

ةبتكم«ةمّركملاةكم«١۳٠ص«رصاصملاعمتحلايفيضايرلاحيوزتلا:نورخآو.لامك«شيورد-©

.ه٦يعماحلابلاطلا
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:ةيسردملاتالحرلابمايقلاأ

عالطاو"اهتميقوةّيسردملاتالحرلاةّمهأةبازعلاسرادميفنوبّرلافرع

يفسرادملاكارتشاو«بالطلانممهريغىلعمهفّرعتومهتاثيبريغتائيبىلعبالطلا

اهاوَرسيواهومظنوتالحرلاهذهاودعأف«مهلكاشميفمهتاشقانموجهانملاةسارد

نولوتياوناكف«مهتءافكومهتردقعاوفرعنورمتالحرلاهذهدوقيناكو‹بابسألا

‹ةّيعامتجالاقراوفلاكاردإلمهناهذأقيتفتو«مهتاظحالمةراتساو‹بآلطلاميلعت

‹مهبالطبادآةظحالمىلعنوصيرحكلذلكيفمهو‹اهدقنواهنيبةنراقملاو

عسوأالاببآالطللحيتتتالحرلاهذهتناكف«مهتماقإومهرفسيفمهكولسو

ةيسفنةساردلحسفأةصرفيبرمللحيتتو‹يعامتجالاويقلخلانيوكتلاوةدافتسالل

."©”مهكولسومهقالخأةفرعمو‹بالطلا

دصقتتناكثیح«ةّيضابِإةّيوعدافادهأقّقحتلةيانعبسردتتالحرلاهذهتناكو

نطاومةّصاخبو«يضابألابهذملايفمهطارخنانكيهنأدقتعينمنطاومتالحرلاهذه

ربربلانمموقمهو«برغملاتاهجبةّدعوادعةّيوقعومجيفةلزتعملنمةقرفيهو"ةّلصاول

سيردإعيابيذلاوهو«ةجنطةنيدمنمةييرقةئيدميفسيئرمحهتانزلئابقنممهرثك

نملیقونعلقيالقيرفمهنم‹ترهاتيحاونبناكوءىصقألابرغلابحام
ركنيالرفاوددعةورثلايلوأوبرحلالاطبأوءاملعلاريهاشمنممهيفلتاقمفلأنيعي

ىحاهدارفأنيبفراعتلاحورثبو«بولقلافيلأتلإةقرفلاهذهلاجرتدتهاف...هر

بلطتو‹نيدتفنياياّيسأتةعاطلااصعٌقشتتماقف«مهيأردّحوتومهتملكتدحتا

اهسفناهيفمكحتنأاهنكميةجرديفاهنأةمعازمامإلامكحنعجورخلاولالقتسالا

يفاهفلاخملاهعوضخاهيلعراعلانمنأتأراهنأكو‹اهنوؤشةرادإبموقتنأو‹اهسفنب
..)٢(n

."©?ةرامإلايعيافسيئردوجوعمبهذللا

.١٦صء۲جءايبیلينةّيضابإلا:ىييلع«رمعم©

.۷١۱-١١٠ص«ةّيضايرلاراهزألا:ينورابلا-©
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ىلإمهنيبةوعدلاوءارحصلايفةلزتعملانطاومىلإتالحرلاترثككلذل
ىلإعيبرلاناوأيفةقلحلابجرخي"ركينبدمحمهللادبعوبأناكف‹يضابإلابهذللا

‹ذيمالتلارطاوخوهرطاخةحاركلذببلطيناكهنأاهنم«برآلبعصميبيداوب

نمغيردالبيفامملعهنإف‹اهحالصتساومهداسجأیوقريبدتواهحالصتساو

«هتکربمهيلعتّمعفةّيلصاواوناكبعصميباضيأو«ءاملابيطةلقوءاوحلا

."©ةّيضرملاةقيرطلاو‹نيدىلإاوعجرف

:ةقاشلالامعألاىلعبيردتلاب

بطلاعمجبءارحصلاىلإنوجرخيةبازعلاسرادمبالطناك

ماعطلايهطلدوقولاوءاتشلايفءوضوللءاملانيخستلدوقولااونّمُأيلباطتحالاو

.ماعلارادمىلع

اهبطحباهباحصأعّربتيلاليختلاراجشأعطقلءارحصلاىلإنوجرخياوناك
ةلطعلامويلّوأ"يفباطتحالاىلإةبلطلاجرخيف‹ةبازعلاسرادموأدجسملل

ىلإتاعامجنوعرسيروطفلادعبو«ضوهتلايفةبلطلارُكبيمويلاكلذيفوءةّيعوبسألا
‹ممتيطعأيلاليخنلانودصقيف«ةبلطلانمسيئرةعامجلكىلعو«ةرارقلانيتاسب

قورعنعسوؤفلابنوفشكيف‹مهرامحاهّرجيةبرعمهعمو‹سوؤفلامهقتاوعىلعو

ءةسباينوكتدقضرأيفةريثكاراتمأنورفحيدقمهنألادهجمزلتسيلمعاذهو«ةلخنلا

ةبلطلاةعامجبذجتف«لزنيفليوطلبحباهقنعطبريفةلخنلاسأرىلإمهدحأدعصيو

ادبت«سوؤفلاباهديرجنوعزنيف«اهعطقتىتحةلخنلاليمتفةّوقيفلبحلااهلك
.ةبرعلايفاهعفرنكمباعطقاهعيطقتيهوقلخنلايفةقاشلاةّيلمعلا

مويليلاتلاسيمخلاموييففءرهشلايفنيتّرمةبلطلاهبموقيلمعلااذهنإ

مهسوؤفمهعمو‹روكذملاماظنلاىلعتاعامجةبلطلاركي«ناتسبلانمباطتحالا

١۲٠۱.٠ص١٠ج«خئاشملاتاقبط:ييجردلا-
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ءازجأهنوعطقيففاحلابشخلاىلإنودمعيفمهرادلعباتلابطحلاءانفىلإنوجرخيف
."١ةريثكًاحاولأنوعطقيامنودّضنيفةريغص

‹مهقهريوةقرحخلاسمشللةبلطلاضّرعيقاشلالمعلااذهنأهيفكشالاو

ةمدخمهملعيوءطاشنلاودلحجلاوةدارإلاحورمهيفيّمنيو‹مهداسحأئيهنكلو

.یودحجبابمهيلعدوعيو‹ةعامجلا

ةبلطلانواعتامكو«عمتجلاىلإةبازعلاسرادمبالطنيبنواعتلاًدتمادقلو

‹هراديبييضابإلانطاوملاناكامدنعف.عمتجاءانبىلعاونواعتدقفبطحلاعمجىلع

"نيريشكًالاّمعيعدتستيلالامعألاةّيقبو«هدحوءانبلاالإهرادءانبليعدتسيالهن

نوجرختسينيذلامهنم‹ريصقتقويفمايقنسحأاهبنوموقيفهناوحخإاهيلإعرسي

نميفاكلارجحلاهيلإنولقنينيذلامهو«دلبلاجراخهعلاقمنمريحارجحوسيجا

نوتنجعينيذلامهو«ءانبللةمزاللاءابصحلاوبازتلاكلذكو.مهلواعم.هنوعلتقيلبحلا

.ءانبلاهنولوانيوريحلاوسبا

يرحجتيهولامعألاىلعفرشي‹لهاكلافيفخةّينبملارادلابحاصىرتو

ميفيعامحلالمعلايفهللاكرابيف.ةداعسوبرطوءانغيو«ناقتاوماظنوطاشنيف

وأنيتقبطنمبلاغلايفنّوكتتيلاةعساولاةريبكلارادلاءانب«ةليلقتاقفنبو«اعيرس

نولمحيءانبلايفمهسفنأبنولمعينيذلاناريحلابلغأو«ةديدعرجحتاذتاقبطثالث

.)0ءادغلايفرادلابحاصةرسأونيئانبللريثكلاماعطلا

۰لاتقلاوةيسورفلاىلعبيردتلاج

لمحولاتقلاىلعبّردللءارحصلاىلإنوجرخيةبازعلاسرادمبالطناك
لامنمةميظعةّوقيفةيقيرفإبهتازمتناكو«هتازمىلإمهجورخرثكأناكو"حالسلا

۱۱٦۱۰-١۳ص«۳ج«رئازحباةضهن:يلعدمحم«زوبد-)۱

.۹۷ص۱٤ج۽حالصإلامالعأ:يلعدمحم«زوبد-©

٢۲



الفلاجرلااًأوسراففلأرشعْيُثِإيفكاذذإاوناكمهنإاولاقو«ليخولاجرو

."9ةرثكنوصحمي

نوذخأيو‹كراعملاءاوجأنوشيعيلئابقلاناسرفبمهطالتخابةبلطلاناك

ابأنأ"ةّمئألاريسبحاصيوريولاتقلانوتفىلعاوبّردتيلةحلسألامهنم

مهيلإدصقف٠برغملاءايحأضعبباوناكةذمالتلانمامهعمنمورزخابأومساقلا

ارهدمهدنعثكمف‹ةوعدلالهأىلإهبهذمنععوجرلارهظأف«راكنلانملحجر

ايحتنمماقف‹ةلئاقلانمةرمتاذهبتنإمساقلاابأنإمث...فّیكتيومّلعتيًاليوط

يفنولفتشيهتهجيفةذمالتلانمدحاولكذأدقو«ةالصلل«يلانع

.ةالصلافئاظو

لو¢يلانعًادصتيمسالانعادرفتممساقلايبأىلإيراكتلالجرلارظنف

رظتف«دحأهعمنکي ‹احراهنمذحأواهمّميتفَصخبناجبةزوكرمةذمالتلاحامرىلإرظنف

.هعبتفخيشلاهبرعشيملو

بناجنمحمرلاذخأفهفلخنمهنعطفهوحندصق‹يلانعخيشلادعبملف

دسححمرلاًاطخأفةّوشحماسيالخيشلاناكو«همامأهبايثنمحمرلاجرخو«خيشلا

."٩”هتوشحمفداصفخيشلا

ةلتاقتالوذيمالتلاضّرعتاماريثكف«انومأمءارحصلاىلإجورخلانكيملو

يذلا«يتولاللانوراهنبناميلسعيبرلايبأءالؤهنمومهتذتاسأةايحومهتايجبتدوأ

مجهتالحرلاهذهىدحإيفف"ايبيليفةّيسردملابآالطلاتالحرىلعفرشيناك

هل«هبلیهووههوتلبادودلعياشلالئتىدحإنحيتونيع

"9قازرألابةلّمحعةلفاقمهنُأمهنم

.١۱۲ص‹١ج‹خئاشملاتاقبط:ييجردلا

.۲٠۲۰-٢٠۷ص«ةمئألاريس:ايركزوبأ)٦(

.۹۳ص۲٤جءايبيليفةّيضابإلا:ىيحييلع«رمعم

۲۳



خيشلانأثداوحلاهذهنمو«مهضعبلتقىلإيّدؤيامثداوحلانمو

هتذمالتوخيشلاىلإرابخألاتلصتاو"ةيسردمةلحريفهتذمالتعمناكعيبرلاايأ

اوناكفخيشلاىلإنسارهيونبكلذبتلسرأو«مهلايتغادارأليقعنبراجنمنأ

ةفئاطوءةءارقلايفاوذحخأةفئاطفةالصلانممهغارفدنع«ةودغتاذكلذك

ىلإةذمالتلاتردتبا«تسلومتلوحةحيصاوعمسذإ‹ةءارقلايفاوذحخأيم

نبراجنماودجوةحيصلااولصواّملف‹ضعبىلعمهضعبزاحف«حامرلا

يريزهللاقينمالجراولتقوتسلومتلهأىلعةريغمليخىلعليقع
‹مهيلعاومارت«راغلابابىلإاولصواّملف«راغلاىلإةذمالتلاتبرهف«يحادنرلا

هتوسكاوعزنوبرعلاهتردتبافمهفلخعيبرلاوبأخيشلاو‹هيفاوزجحناف
١ı)ا(

۰هوحرجو

بازيميفلحجر"يضابإلااهنقتينأبجيةمسحالسلاىلعبّردتلاادغو
«نويبازيملاهرقتحي«اعاجشادلجنوكيالو«هلامعتسانسحيالو‹حالسلاكلعال

قالحأىلإةميدقلادوهعلاكلتةرظنيههذه«هنوجوزيالبطحاذإو«هنوذبنيو

."°”اهبمهدادتعاوةلوجرلا

لمحىلعديلامهبّردتةرورضو‹لاجرلاىلإةرظنلاهذهببسبو
بّردتيبازيميفلجرلكناك"ةّيضابإلانطاوملانععافدلاولاتقلاوحالسلا
يفنوّييازيملاعربف‹ةّيقدنبلابمث«الَوأةراجحلابهرافظأةموعنذنم«ةيامرلاىلع

اورمتساو." ىرخألاةّيسورفلالامعأيفوصاصرلاودورابلاعتصيفوةيامرلا
اهتيامحوةّيضابإلاندملاةسارحبنوموقيثيحرضاحلاانرصعىتحلاحلاهذهىلع

.صوصللانم

.۲۸۹ص«ةمئألاريس:ايركزوبأ-١

.٤٩ص١٤جحالصإلامالعأ:يلعدمحم«زوبد-©
.١٤۹ص«قباسلاعجرملا:يلعدمحم‹زوبد-)0

٤٦

 



:تاجاتنتسا

ملاعلانأدحجب‹رصاعملايمالسإلاانلاعيفيضايرلاطاشنلاعقاوانصحفتاذإ

مئاقلامالسإلايفيوبزتلاحيوزتلاهفلخيذلايضايرلاطاشنلاةسراممنعفلختيمالسإلا

..ودعلاوديصلاويمرلاوةيسورفلاىلع

‹برغلانمانتتأيلا‹ةّيضايرلاباعلأللدئازلامامتهالاانيطعأدقلو

اهسراميلاباعلألابمامتهالاانلفغأو؛برضملاةركوةلسلاةركومدقلاةركلثم

.نوملسللا

هركلمحبنيملسملارمأو"هليبسيفداهحجلاةضيرفكبفهللاضرفدقف

يوقلاوهف‹نيملسملابرعلاةوقنعىنغيفوهو«هليبسيفهلامتحاولاتقلا
؛ايندلاحالصلناك«سانلتحجرحخأةّمُأريخفيلكتلااذهبنكلو«زيزعلا

ةضيرفكبهللاكرايملو‹نيرادلايفمهرمأحالصومهريخهيفالسانلاةيادحلو

.ةهجوملاوةضيرفللةمظانلاطباوضلانمةماورحمالو‹دويقلانمةّرحداهجلا

ىتح؛هللاضرأىلعةايحلاةعيبطنملاتقلاو؛ةّيمتحمالسإلايفبرحلاف

ريخلاولعيىتحو«ةليذرلاىلعةليضفلارهظتىتحو«لطابلاىلعرصتني
."٩رشلاىلع

يمرلاوةّيسورفلاف"باعلألاهذهةّيمهأفرعدقبرغلانأفسؤملانمو

ذحأدقلف‹نييكيرمألاونيييوروألالبقنمعساومامتهابلفحتودعلاوديصلاو
ىتح‹تاقباسلاوةيدنألاهلاونّوكوتالبطسإلاهلاوأشنأو«يبرعلاداوحلانوّييوروألا

الماكًالكيهةّيسورفلاتحبصأىتحلب‹مهزازتعاومهرخفردصمهتالالستدغ

."°”اهمظعأولودلاىقرأيفيضايرلاطاشنلل

سئافنلاراد«توريب۲۷٠صء«يمالساإلايركسعلابهذملا:ماسب‹«يلسعلا-

.م۱۹۹۳/ه۳
.١۱۲ص«مالساإلاوةّيلهاحلايفبرعلادنعةضايرلا:نيمأ«يتاعاس)١

٥٦۲



ديصلاويمرلاوةّيسورفلايفلشمتتيلاةّيضايرلاتاطاشنلاىلإدوعنلهف

َنِإالأيسمرلاةوقلانإالأيمرلاهولانِالأ):فيرشلاثيدحللًالاثتماودعلاو

.يمرلاميلعتيفبيغزللهئيدحقليلوسرلارّركو(©يمرلاةّرقل

‹ًانايحأةّرضملاوةغرافلااهتضايريفابوروأديلقتكرتنفءالقع"نوكنلهو

نودجيثيح«لمعلاوةساردلانممهغارفتقويفلوقحلايفانئانيأةضايرىلإعجرتلف

ةبحاصموةدحاوةلخنقلستنإ.ميظعلاقلخلامهيفيبتومهماسجأضّورتةيدحبلئاسو

يرجييلاةركلاهذهنمءشنلاىلعىدجأةدحاوةعاستالضعلاكّرحييذلاسأفلا

ةلختلااّمَأ«سرلاضفاحًاشنيفضرألاىلإًامئادرظنينأهملعتو«بعالملايفاهعارو

نأهدّوعتةلخنلاتأل«سأرلاعقاريوقالطبًاعاجشهلعجتفةميظعلالقحلاةيبرتوةكرابلل

."©”ءامسلاىلإًامئادرظني

‹ةّيضايرلاتاطاشتلاراطخأنوسّسحتينيرصاعملانييضايإلاةيبرتلالاجرنإ

.ةديقعلافادهأعمقفاوتتيلاةّيضايرلاتاطاشنلاباسحىلععمتجلاوزغتتذحأيلا

فادهأمدتيلاةطشنألاليعفتويمالساإلاجهنملاحيضوتةداعإيفنوكيحالصإلاو

‹اهيلإحمطنيلا؛تاياغلاوفادهألاقيقحتللئاسولامهأنمنوكتو«يمالسإلاجهنملا

.انتديقعانلاهتمسريلا

:باقعلا

٠ةيمالسإلاةيبرتلايفبيدأتلا١

باوشلالكشيو.ةفلتخملامالسإلاروصعربعميلعتلايفبيدأتلامدختسا

همهمءادأىلعمّلعملانانيعيو«يعامتجالاطبضلالاكشأنمالكشباقعلاو

.١٤٠٦ص۱۳4ج‹يوونلاحرشبملسممامإلاحيحصيثملسمهاور‹حيحصثيدح)0

.۹۱صء١ج‹حالصإلامالعإ:يلعدمحم«زويد-9
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ىلعمهتباثإىلعهتردقىلعابلاغدمتعينأبجينيرخآلايفدرف"رٌتؤييكلو

ةردقلاوهةّيعامتجالاةّوقلاداعبأدحأنفمثنمو‹مهئطخىلعمهباقعوأ‹مهباوص

."٩مهيفرثؤتنأضرفينمباقعوأةباثإىلع

یرتو‹هبيتأينسحلعفلكىلعبلاطلاةياثإةّيمالسإلاةيبرتلاتّرقأدقلو

حدعو"هلوقبةيوكسمنباكلذدكؤيو‹بولطملاكولسلانازّرعيةأفاكملاوعيجشتلانأ

٤ليجقلخنمهنمرهظياملکبحدبمث«هنمليمءيشرهظاذإ بلاطلا-وه

."٩هيلعمرکیونسحلعفو

هيلعىنثأوهركش"معماهنمهبلطامزحنأاذإيبصلانأىلعةعامجنبادكؤيو
E)۳(داهتجالاىلعمهايإوهثعبيلهباحصأنيب

ًادبماذهو«ةيلامتحالاهتردققوفبلاطلافيلكتمدعىلإةّيمالسإلاةيبزتلاوعدتو

چسولاففلكلىلاعتهلوقلًالاشتماةّيمالسإلاةيبرتلاهيلعتصرح

هطبضي"هلوقبيسباقلاهانعاموهو«لوقعمردقبنوكتنأيغبنيةباثإلاهذهنأنوريو

دق‹عيجشتلايفطارفإلاتألكلذو."©”ةرفانمالو«هيلإطاسبناريغيف«هناسحإب

رعشيو"لشفلابباصيوقفخيفهتاردقوهتاقاطدودحنعدعبأىوتسمىلإلفطلازفحي
يثو‹هنمبيهتيوهنعمجحيوطاشتلاةلصاومنعسأييوفعضلاوةبيخلاوزجعلابٍذئنيح

."©”نمألاوريدقتلابهروعشلياتلابو«هسفنيفهتقثلنادقفاذه

.۲٠١۱۹۷ط‹بتكلاملاع«ةرهاقلاء۸۸ص«يعامتجالاسفنلاملع:مالسلادبعدماح«نارهز-

ةعبطملا‹ةرهاقلا«٠٠ص«قارعألاريهطتوقالحخألابيذهت:دمحمنبدمحأيلعوبأ«هيوكسمنيا©

.ه۱۳۲۲ةيريخلا

.٥٤٠ص«ملكتملاوعماسلاةركذت:ةعامجنيا©

٢۲۸ةيآلا«ةرقبلاةروس©

.۸٠ص«نيملعتملالاوحألةلصفملاةلاسرلا:يسياقلا-

.١٠٦٠ص«يئادتبالاميلعتلاةفسلف:غلادبع«دوبع©

۷٦۲



هباوحمسيملنيذلانيملسللنيرامامتهإ«برضلاةّصاخبو«بيدأتلالغشدقلو

ءبالطلانيبةيدرفلاتاقورفلاًايعارمفلتخيوباقعلااذهعّوتتيو«ةرورضلادنعاإ

ظيلغلامالكلابالإعدتريالرخآو«هيلعمعلا-ههجوسوبعهيفكييص"برف

."©?هلاحردقىلعكلذلك«ةناهإلاوبرضلابالإرجزنيالرخآوديدهتلاو

املعملعتحدماذإنمبالطلانمنأىلعبيبطلايناوريقلارازحلانباقفاويو

."”برضلانمقرفللالإملعتيالنممهنمو«هخّيووملعملهبتاعاذإملعتينممهنمولريثك

فدانأملعملاملعيلبيدأتلابيلاسأيفعيونتلاىلعةّيمالسإلاةيبزتلاتصرح

ميوقتىلإفدهتةّيوبرتةليسووهامردقب‹بلاطلانميفشتلاسيلصاصقلانم

هبموقيوأ«بلاطلاٌدضمدختسيمعمادييفاحالسسيلصاصقلاف«هحالصإوبلاطلا
ىلإفدهيباوثلانأامك«ةقفشوأةمحرنودبالطلابرضي«ملعملاريغرخآصخش

.داهتجالاولمعلاىلإبلاطلاعفد

ةيمالسإلاةيبرتلايفبيدأتلابولسأ٢

يدسحلابيدأتلاىلإأجلتملو‹بيدأتلايفةّيمالسإلاةيبزتلاتجردت

‹يدسحلابيدأتلاقبستنأبجييلا«يونعللابيدأتلالئاسوعيمجذفنتستنأدعبالإ

نونحسبلطدقف«مالكلافيطلوحدملابولسأدامتعاىلعصرحتتناكنإو

نُسيلوهفمالكلافيطلوحدلابالإ"هبّدؤيالنأهنباملعمنمم٤٥۸/ه٤٤۲ت)

‹هنامزلهأديرفو‹هدحوجيسننوكينأوجرأينإف‹فينعتلاوبرضلاببّدؤي

عوضخلاىلعةبلطلادّرعييذلابرضلابنوكيال«ةداقلاءانبف."©لحنىلعهكرتاو
.:لئاسولاهذهنّمضتتو.هتيصخشذيملتلادقفيو‹لالذإلاو

.١٦۳۱صء۲جءبهاذملاىلعفيرشلاعرشلالخدم:يردبعلاجاحلانبا

BEEص«مهروبدتونايبصلاةسايس:دلاخنبميهاربإنبدمحأرفعجويأ«يناوريقلارازحانيا

١١۹٠.0رشنللةيسنوتلارادلا«سنوت‹ةليلابيبحدمحمقيقحتوميدقت

.٢٥٢٤۳ص‹١ج‹سوفنلاضاير:يكلاملا

۹۸٦۲



الوهيلعخّبويالو"«لوألاهأطخذيملتلاحّحصيىتحبنذلانعلفاغتلاا

ىلعرساحتدقهنأوأهلاببرطخيالنملفاغتهنعلفاغتيلب«هيلعمدقأهنأبفشاكي

نال."٩هلعفاميفخينأيفدهتجاويبصلاةزتسنإامّيسال«هبمهالو«هلثم

."٩”ةفشاكملابيلاييالىتحةراسجهديفيامّبر"ًاطخلاىلإهرظنتفل

كلذنوكيو‹هنمصلختلاةّيفيكو«ًأطخلاىلإهرظنتفلوذيملتلاحصن-ب

نإكإف«هتدواعمنمرّذحيوهاتآامهدنعمظعيلو"ارسذيملتلابتاعينأب

ناكامةدواعمىلعهتضّرحو«ةحاقولاىلعهتلمحةفشاكملاوخيبوتلاهتدّوع

اهيلإوعدتيلاتاذللاحئابقبوكريفةمالملاعامسهيلعناهو‹هحبقتسا

مالكلاعقوطقسي"باتعلاوخيبوتلاعامراركتإفيلاتلابو."©هسفن

."٩هبلقيئ

ءتاهشألاسوؤرىلعخيبوتلاىلإملعملااجلي«دارفناىلعبينأتلاحلفيملنإج
ذيملتلاةماركىلإءيستظافلأىلعخيبوتلالمتشيالأطرش«هئالمزمامأ

؛خسماي«ًاقحنينمؤملالافطألافرعيالنملوقك"متشىلعو«هلهأو

."٩حبقلايفهلثمناكامالواذهلعفيالف«درقاي

ذيملتلاظفحيل«يبدألافوخلالالغتساىلإخيبوتلابرهحلافدهيو

نيدهاشملابالطلاىلعريثأتلانأنيحيف‹نيرخآلاهقافرمامأهتمارك

سانلاىلإلقتنيملألانأكلذو‹بنذملابقحلييذلارثألانعلقيال"

تاعزنلانموهو‹فطاعتلاوأةّيئادجولاةكراشملاعفادبىودعلاك

‹ةلأسملاهذهيفًاريبكارودلايخلاورّوصتلابعليو«ناسنإلاييةّيرطفلا

.٠۲ص«قالخألابيذهت:هيوكسمنبا
.٢۲۹ص£ج‹بهاذملاىلعفيرشلاعرشلالخدم:يردبعلاجاحلانيا©

.٠ص‹قالخألابيذهت:هيوكسمنبا-9

.۹۷ص£ج‹بهاذلاىلعفيرشلاعرشلالخدم:يردبعلاجاحلانبا-©

.٥٠ص‹نيمّلعتملالاوحألةلصفملاةلاسرلا:يسباقلا-©

۹٦۲



تحتعقاولاوهناكاذإهبلزنيامهلايخيفرّوصتيباذعلادهاشنأكلذ

ىشخيوهو‹ًاّيمهوالًاّيقيقحريثأتلاناكولامكملتيوهف«باذعلا

ىلإةدهاشملايدؤتثيح©”بقاعملاةبهروبنذملاةيشخ«هبهريوباقعلا

عجوأوعقوأباقعلانوكيلونيرخآلللشملابرضو«بنذمابريهشتلا

.دهاشملاوبنذمللةبسنلاب

اهالوألحارمةثالثب"خيبوتلاوموللاراركتءارجنم«بلاطلارو

نمقياضتلاةلحرميتأتراركتلابو«بنذلابروعشلانممّلتلاةلحرم
يهوةشلاةلحرميتأتراركتلاةدايزبو«خيبوتلاردصملةيهاركلاوخيبوتلا

."©مامتهايأهردصموأخيبوتلاةراعإمدع

اذإهبارشوهماعطنم"عنيالناطرشفارصنالادعب‹ذيملتلاسبحد

نمفدشلاو‹هومنلءاذفغلاىلإةجاحبذيملتلاٌنأل.©”هءارولسرأ

.هئامنوهومنىلإةءاسإلاالكولسلاميوقتوه‹صاصقلا

؛يونعملابيدأتلالئاسوذفنتسينأدعب«يدسحلابيدأتلاىلإملعملااجليھه

رومألايعارينأهيلع‹«يدسجلابيدأتلاةرشابمملعملارّرقينيحو

:ةيلاتلا

‹ماقتنالاويفشتلاسيلو‹ميوقتلاوهيدسحلابيدأتلانمفدحلا١

ناكاذإف«حالصإلاديفتاهنأنظل"برضلاةبوقعتزيجأدقلف

.>تفتنااهنميتأيسررضلا

.۱۳۷ص«مالسإلايفةيبتلا:داؤفدمحأ‹يناوهألا-

.۹٠٦۹٠‹7طةّيرصلاةضهنلاةبتكمقرهاقلا١۸٠ص«ةّيسفنلاةحصلاسسأ:زيزعلادبع«يصوقلا)٢(

.١١٠ص«نيمّلعتلاونيملعملابادآ:نونحسنبا©
ةّيرصملارادلا‹ةرهاقلا‹6۸صاهتاهاحجتاواهرهاظمبرصلادنع:يزوفدمحم«ليتنعلا-)0

.١١۱۹فيلأتلل

۷.



نلرومألاءايلوأنمنذألاذحأينالبق٠©برضلاملعملارشابيال-۲

هذهاودرتسينأءالؤحو>تايبصلاِءابآنمهتطلسًدمتسيملعللا"

."©”وعاشاذإةطلسلا

."©ةئالثىلإةدحاونمبرضلا"إف‹ذيملتلابرضملعللادارأاذإ-۳

."©كلذقيطييبصلاناكاذإ"ةرشعلاىلإديزينأملعمللو

بألانذأينأالإ"اثالث«برضلايف«زواجتيالمعماّنكل
0)٤(كلذنمرثكأيف

ألهبرضلانايبصلانمادحأيلويالو"ذيملتلاصاصقمعلاىلوتي٤

لجأنمالإةوسقلاىلإاجليالملعملاوءاماقتناوًًيفشتبرضيدقيبصلا

.اميحرهييدأتيفنوكينأيغبنيو«ذيملتللبألاةباثعبهنألحالصإلا

نعملعملاجرخيبضفلاَنأأل«نابضغوهوملعملابرضيالنأ٥

یتحهبضغنوكکسطزتشيو«بيدأتلانمًوجرملافدحلا

.يدسحبابيدأتلا

اسلاجتنک:لاقدمحمنبفیسنع"نونحسنبایور

:لاق؟كيكييام:يبايلاقف«يكبيهنباهءاجففافخلادعسدنع

‹مهنايبصوملعميمُأرارش)ليهللالوسرلاق:لاق!معلايرض

امنإودمحملاق.(نيكسلملاىلعمهظلغأوميتيللةمحرمهلامهف

."©مهمقامىلعسیلوبضغاذإمهبرضيهلكل
.٢٠۲ص«مالسإلايفةيبزتلا:داؤفدمحأ«يناوهألا-

.٥٠ص«نيملعتملالاوحألةلّصفلاةلاسرلا:يسباقلا©

.٦٠ص«قباسلاردصملا:يسباقلا)۲
.۸٩ص«نيملعتلاونيمّلعملابادآ:نونحسنبا©

٩۸.٠ص«قباسلاردصملا:نونحسنبا

۲۷۱



:نيئيشببرضلاةليسوتدلح١

‹مظعلارسكتةظيلغ"نوكتالنأاهيفطرتشيوءاصعلاا

."©مسىباملۇتةقيقرالو

نوكتالف‹ةبوطرلاةلدتعمنوكتنأطرزتشيو«ةردلا

ملۇتالفةسوبيلاةديدشالو«اهلقثلدلحلاقشتفةبطر
9را

هذهتددحو«ةنومأمنوكتنأبرضلانكامأيفطرتشي

:نكامألا

العضاوملاهذهنأل‹نيمدقلالفاسأوذاخفألاواياوللا"_

.٩”ةلئاغالوضرماهنمىشخي

نوكينأو."٩”ههجوالويبصلاسأر"برضزوجيالب

ةرغثدنعو‹نذألاتحتوجرفلاكلتقم"ريغيفبرضلا

."فلا

امك‹«نطبللورهظلليغبنيالو"«نطبلاورهظلاىلعبرضلازوجيال۸
وأ«هقارمىلعهبرضيوأهّييثنارصعينأهنممظعأو«هلنيدالنملعفي

0k”لسىلاهيفدسفيفةيروكذلاقورععمجمبىلع

فارشإ«زابلارشن١٠٠٠ص‹ةبسحلابلطيفةبترلاةياهن:نمحرلادبع«رصننيا
١۱۹8.0‹رشنلاوةمجزتلاوفيلأتلاةعبطم«ةرهاقلا‹ةدايزىفطصم

.١٤٦ص«لاقملاريرحت:قحساناميلس‹هيطع©

.١٠٠ص«ةبسحلابلطيفةبترلاةياهن:رصننبا©

.۱٠۱-١٠٠۱ص«نيمّلعتملاونيملعملابادآ:نونحسنيا

.١٦ص«لاقملاريرحت:قحساناميلس«هیيطع-

٤٠٤ص«راصتخالاعماوجعماج:يوارغملاةعمجيبأنبا

٢۲۷



:بيدأتلاةيلمعلالخملعملاىلعطرزتشيو-٩

نال"()دحاولحميفًاعومحجالاقّرفم"برضلانوكينأا

.هلتقالهعدربيدأتلانمدصقلا

"0ىلوألاملأهيففخمنمز"نيتبرضلانيبنوكيناب

يديىتحهئالمزمامألب‹دارفناىلعذيملتلابرضيالنأج
نإ.ذيمالتلاظعووبنذملارجزوهويوبزتلاهفدهبرضلا

رثألانعلقيال"ًريثأتمهيفرّثؤت«ةبوقعللذيمالتلاةدهاشم
سانلانيبلقتنيملألانأكلذبنذملاقحلييذلا

نموهو‹فطاعتلاوأةيتادجولاةكراشملاعفادبىودعلاك

ارودلايخلاورّوصتلابعليو‹ناسنإلايفةّيرطفلاتاعزنلا
."٩ةلأسملاهذهيفاريبك

ىذأيأنأيدسحلابيدأتلاسراينيح«نابسحلايفملعملاعضي-٠

:هتاعبتلمحتيذيملتلابقحلي

ىلعىوقيهلثمناكاذإ«هبرضينأهلزوجيامييبصلا"برضاذإأ

ءيشملعلاىلعنكيمل«ءالبهنمهباصأوأ«تامفكلذلثم

عمهلاميفةّيدلانمضبدألازواجنإو«تامنإةرافكلاريغ

بدألازواجنف.ةرافكلاعمةلقاعلاىلعليقدقو‹بدألا

دارأهنأملعيامزواجناكنإف«تامفكلذنميصلاضرمف

."©ءايلوألاهبهلتقو‹اومسقألتقلاهب

١٤٦٠ص«لاقملاريرحت:قحساناميلس«هيطع) 
.١٤٦ص«قباسلاعجرملا:قحساناميلس«هيطع)٢(

.١١٠ص«مالسإلايفةيبتلا:داؤفدمحأ‹يناوهألا-©

.۱۳۲-۱۳۳ص«نیملعتلاونيملعملابادآ:نونحسنيا©

YYY۳



لفهأةكراشمو‹يبصلابقحلييذلاىذألاعمملعمابقحلتىلاتابوقعلابسانتت

لعجيو«برضللةّيعمتجبةبقارموحنبابلا«ملعملاىلعةبّجوتلاتاضيوعتلاعفديفمعمل

يفنوكراشي«ملعملاىلعضرفتىلا«ةّيدلانمامسقنولمحينيذلا‹ملعملالهأ

.يميلعتلاهطاشنةبقارم

:يضابإلايوبرتلاركفلايفبيدأتلابابسأ۴

اهتددحو‹بيدأتللةبجوملابابسألاةبازعلاسرادمتعضو

:يلياعب

مايقلامدعىلإ‹سوردلاظفحيفريصقتنمةيساردلاتابجاولايفريصقتلا١

.ذيملتلانمبلطتيلاتابجاولاب

.رذعنودبسردلاروضحنعبّيغتلاوأرخأتلا-٢

.سردلاءانثأماظنلاوءودهلابمازتلالامدع-۳

.ىحضلاتقوةرجاهملامونبدّيَقتلامدع٤

.مونلاءانْنأنيرخآلاجاعزإوةكرحلاةرثك٥

.مونلاولكأللةدّدحلاديعاوملابمازتلالامدع١

.سيمخلاونينئإلايمويدقعتياوءةّيعوبسألاةبازعلاخيشسوردروضحمدع۷

.ءاسملاةمتخو«حابصلاةمتخ:تامتخلاتاقوأروضحنعبايغلاوأرخأتلا۸

وأ«هنمريخألاعبرلاوأريخألاثلثلايفحاتفتسالاتقوليللايفمايقلامدع٩
.ةبازعلاخيشهددحييذلاتقولا

.تادايعلابمازتلالامدع-٠

:يهْيلاو‹ماعطلابادآبمارتلالامدع-١

.لكألادعومنعرخأتلا

.ماعطلابصاخلاسابللاسبلمدعب

٤۲۷



.لادتعابلكألامدعج

.فيرعلانذأينألبقماعطلانعمايقلاد

.ةبازعلايزبديقتلامدع-۲

.نارجحلاوةءاربلاهلعافٌقحتسيريبكمُنِإباكترإ-۳

.تاهبشلانكامأو«ةّماعلاقاوسألاىلعدّدرتلا-٤

:لثمرارسألاءاشفإ-٥

.ةّيلخادلااهتمظنأوةبازعلانيناوقركذأ

.اهداقعنانکامأوتاسلحلاديعاومركذب

:بيدأتلابيلاسأ٤

‹ةّيمالسإلاةيبرتلابيلاسأنعةبازعلاسرادميفبيدأتلابولسأفلتخيال

:يلاتلاوحنلاىلعةبازعلاسرادميفبيدأتلاجّردتيو

:يلاتلاوحتلاىلع‹ءىدتبملابلاطللنوكيو‹بنذلانعءاضغالا١

.تارثعسمحنعتوكسلاأ

.ةباتكلايفتارثعثالثنعتوكسلاب

.ةداعإلايفةدحاوةرثعنعتوكسلاج

قفتيتارابعبحصنلانوكيماعناكميفناكنإو«دارفنإىلعذيملتلاحصن۲

مکبادآاوتسحأيأ"تباثنبناّسح"وأ"ناّسح"لوقلشم«اهيلع

فنصلاريغمهيفلخديامدنعاهنولوقيتارابعوتاملكيهو‹مكقالخأو

.مهنمدقتنيامىلععلطينأنماريذحت

.دجسملاوأ‹«ةسردملانمةنّيعمةيوازيفسبحلا۳

ءرصعلادعبو«ىحضلادنعنيتيفاضإلانيتبجولانمهبيصننمذيملتلانامرح-٤
.امهادحإنموأ

.ةيسيئرلاماعطلاتابجونمذيملتلانامرح-٥

YVo



ىلإةّيونعملاتابوقعلامعماىّطخت«ذيملتلاحلطصيملنإ
:ةيلاتلاتابوقعلا

.اهبكترايلاتاطلغلاددعو«ًاطخلاعونلًاقبطدلحلا١

.هبكترايذلابنذلانعذيملتلابوتيىتحةتقؤملاةءاربلاوهو«نارجحلا-۲

.°”ةالصلاكرتلثمًابنذبكترييذلاذيملتلادرطيهو«ةعاربلا۳
7

نإ"هنإثيحيركسمعلاماظنلاىلإبرقأةبازعلاسرادميفبيدأتلاماظننإ

ةرجامامونبىدانىحضلاناكاذإف«ةطخلاف-ذيمالتلانم-دحأفلختوءاعدلاىضقنا

ريغبمانينألب‹ةّطخلافنيمئانلايذؤيثيحبكرحتوأدحأملكتواوماناذإفنومانيف

عنتمانإف‹ةلئاقلامونهيلعمتحليللابمايقلاعانتماىلإةعيرذمونلاهكرتناكو«رذع

."©طلاق

اذهوةّيضابإلالايجألاةيبرتىلعبيدأتلايفديدشلابولسألااذهسكعنإ

ةدسافةيبرتاهنأو"‹رييغتلاةبلاطمولعتيوبرتلابولسألااذهداقتنالاتاوصألعجام

ةيبرتتناك«اهيحاونلكيفةّمألابرضتونيدلافلاختومهتيصخشلتقتءانبألل
امهدلونمٌمألاوبألاديري«نامرحلاوةظاظفلاوةوسقلاىلعموقتمهالدوألءابآلا

يفامهرمأعوطنوكيو‹ناديرييلاةيحانلاىلإهناجرحديٌمصأارجحنوكينأ

.ءايشألالك

ةيبرتلابولسأوهباقعلانإ؛لفطلاباقعيفنوسقيءابألابلغأناكو

هيلعنودمتعييذلاوهنيالاىلعتوربحجلاورهقلاوماغرالاو‹مهدنعبيذهتلاقيرطو

هومنلةّيرورضلاتاكرحلانمىتأامناكنإو‹نوديريامهديوعتو‹لفطلاهيجوتيف

“۱۷-١۱۸۲صء١ج«خئاشملاتاقبط:يييجردلا-١«رظنأ-

‹۲-۷٠۲۱۸ص«ةاقتنملارهاوحلا:يداريلا-٢

‹٩-۲ص«ةبازعلاةلاسر:يفاكلادبع۳

.۸۲-۸۱ص4ةّيوبزتلاوةّيعامتجالامظنلا:ضوعدمحم«تافيلخ٤
.١۱۷صء١جخئاشملاتاقبط:ييجردلا-©

٦۲۷



يفلافطألابيذاكأواهئانتقاوبعللابهمارغوبعللاىلإهليمو‹هخارصوهيرجكهيقرتو
0)۱(مهيلعلايخلاةبلغلىلوألاةلوفطلا

ةيالولا"يهوةيالولاىلعموقيبيدأتلايئاديدجابولسأةيضابإلاقّبطو

وأاهتلهجوأهتقفاوع.تملعءاوسكيلووهفنيدلايفكقفاونملكف‹نيدلايفةقفاوملا

."٩هنععجروباتدقوهوهنمهتفرعثدحلرهاظلابهنمتئرب

اًّماذه"امهدحأيفوأ‹لمعلاولوقلايفةفلاخملايهو«ةءاربلاىلعموقيو

ةيالولامهضعببحوأفلمعلاةفرعملبقلوقلابةقفاومليفاوفلتخاوانباحصأهيلعقفتا

كساتتدنمهولااجاذإىبلاكياللاعتهلوقلحصلّوألاو«نورخآاهعنمو«هب ولعكساب

شالورواشظاڪرشنلنآ

نمرافغتسالابهرمأف4)0هلافففورشمیفتیمشلونهجساونها

يفانلقفاومًانالفنأحصاذإف«ٌنهرمأيفراظتنالابهرمأيملوةعيابملاكلتسفنىلع

ماشاذهو‹ةيآلاكلتبلمعلاهنمرظتنننأريغنمهتيالوانسفنأانمزلأداقتعالا

هذمىلإلالضلالهأبهذمنععجرنمو‹مالسإلاىلإكرشلانعجرخنمل

."©_ةّيضابإلا_قحلالهأ

اذهقّبطيو‹يوبرتلاركفلاىلعنارجملاوةيالولاموهفمةّيضابإلاطقسأو

:نيتلاحلانمةلاحيفموهفملا

.هنمةعاربلاذئدنعبحاولاف«رذعاهيفهللمتحيالةريبكبكتريفلكمةدهاشم١

كلذبرَقُأهنأوأ«اهنمبتيم‹ةريبكلعفهنأبفلكملارقينأوهو«رارقالا-

.اهبرورسلاليبسىلع

.٢٣۳۳-٢۳۳ص۱٤ج«رئازحلاةضهن:يلعدمحم«زوبد-)

.۳۳۷ص«لوقعلاراونأقراشم:يلاسلا-

.١٠ةيآلا«ةنحتمملاةروس-

.۷٤۳-٢٣٤۳ص«لوقعلاراونأقراشم:يلاسلا©
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بيدأتلانمعوناهنأليدسخبابيدأتلاقبستنأبحيةبوقعلاهذهنأیرنو

.يدسحلابيدأتلادعبتقّبطاذإديفتاهنأدقتعنالو«يونعللا

؛باقعلانمعونلااذحيضوتىلعيضابإلايوبزنلاركفلايفرثعنالانكاذإو

رعشينأوأ«ارّصقمناكاذإهسوردىلإذيملتلافرصنيىتحديدشفينعتهنأودييهنكل

.ةبازعلاسرادميفةدئاسلاةمظنألافلاحوأةشحافبكترادقناكاذإبنذلاب

بيلاسأتأل‹«تاكلملاسمطيوبهاوملالتقيبيدأتلانمبولسألااذهنإ

هيلع٠مجحلايفالإهنعفلتخيداكيال‹لجرللًارغصمًالثملفطلافىرتبيدأتلا

هيلعبصتيلاتامولعملاوفراعملالكدردزينأو‹مهراقوولاجرلاةمشحعنطصينأ

‹نيئاوقومظننمهيلعضرفيامىلعدرتوأ«بعللاوثبعلاىلإحنجنإهلليوو«بص

.داصرللابهلةّطخلانإف

سايقملاىلإةيوبرتلامظنلاعضخناننأىلإبيدأتلابولسأىلعانمكحدوعياَمر

عبتتلاىلعو‹تاظحالملاوبراجتلاىلعةمئاقلاةّيسفنلاتاساردلاىلعمئاقلاثيدحلا

الحجرحبصينألبق«هّنأو«اصلاخًالاعلفطللنأ"دكؤتيلاوءةشياعملاوةنراقملاو

اهلخادتمغر‹لحارملاهذه‹ةنيابتموةعونتمٌومنلانملحارمزاتجي«اجضان

لفطلاٌنأبلوقلانكميلىتح«ايبًافالتخاىرخألانعاهنمةدخاولافلتخت‹اهلعافتو

."°”اهلبقيلاهريغةيلاتلاةلحرملايف

‹ذجديفمهئطخميوقتوأذيملتلاباتعلتارابعىلعحالطصالاأو

.بارغألامامأةّصاخمبو

ىلإدوعيىحرّصقللاذيملتلابنجتيثيح«نارجمحلاوةءاربلابولسأدامتعاو

“سالنأىشخينكلو‹هريصقتليعمتجاباقعلابذيملتلاسّسحي«ايصحتللاوسردلا

.ةيبلسجئاتنىلإيدؤيف‹بيدأتلانمعونلااذهباعيتساذيمالتلا

J _ ‹يمالسإلايعولاةلحب«١٠٠ص«ةيبزلايفءاطخألابنحتتكلفطفرعأ:دمحم‹يديع)

.م١۱۹۹يناثلانوناك/ه١٠٤٠ةرخآلاىدامج‹٢٠۳ددعلا«تيوكلا
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:تاجاتنتسا۔

نمعبنيبرضلاهبدصقنوةّيمالسإلاةيبزتلاهطرتشتيذلابيدأتلانإ

ماقتنالافدهتسيالصاصق«بنذلاعمبسانتلاصاصقلاعّرشتيلاةّيمالسإلائدابلل

بدلايواويحصاصقىفڪولاصتهلوقلالتمةايحلالحأنموهاق
.نڪل

وهقفرلاتلعجاهنالإيدسحلابيدأتلاتعرشدقةّيمالسإلاةيبرتلاتناكاذإو

ةوسقلابيلاسأنملافطألاةيامحاهقتاعىلع"ذخأتةّيمالسإلاةلودلاتناكو‹ساسألا

ةلماعمقرطةقحالعبةطرشلاسيئرتفلكف‹نيسردملانمبولقلاظالغاهيلإابيلافنعلاو

."°”نيملعملابناجنمةوسقةيأمهيلععقتالىتحبيتاتكلايفلافطألا

سرادميفةّصاخبو«يقيرفإلالامشلايفدنتسملااذهلثمىلعرثعنملانكاذإو

‹ةدئاسلانيناوقلاوةمظنألاقبطيناكيقيرفإلالامشلانأهيفكشالاًممف«ةبازعلا

سرادملاىلعماعلافرشلملاوهةبازعلاخيشناكو‹كاذنآيمالسإلاملاعلايف

.ةيضابإلا

هنوكلبرضلاضراعتلهف«برضلاضراعتةثيدحلاةيبرتلاتناكاذإو

نميقشتلاوماقتتاللهلالغتساو«برضلاةزاجإلملعملالالغتساةيشخمأ؟ابرض

.ذيمالتلا

نعذيملتنعرداصيناودعفقومهاجتىتح«برضلانمةثيدحلاةيبزتلارّذحت

تقولايفةروبسلاىلعريشابطلانمةعطقذيملتلايقلينيحف"‹ميمصتورارصإقياس

نأوهةلاحلاهذهيفسردملللوألابحاولانف‹لصفللهرهظايلومملعملانوكييذلا

قوفلمعبفلكهّنألله؟ريشابطلاذيملتلاىقلأاذا.كولسلااذهمهفلواحي

.۱۷۹ةيآلا«ةرقبلاةروس

.۳٤۱۹۷۸طنييالمللملعلاراد‹«تورعب«١۹٠ص«خيراتلاربعةيبزتلا:هللادبع«ميادلادبع)٢(
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رهظيملله؟اهبًسحأةناهإوأ«ملعملاىلإههجودقفلهئايتسانعربعيله؟هتقاط

عمقلةليسوكباقعللأجلينأاطخلانمهنأنوربتعيو؟درفكذيملتلابهمامتهاملعملا

."©”ناودعلايفةبغرلاديزيناودعلكنأكلذو«ناودعلا

ةرمثمةيناسنإتاقالعةماقإعنعيو«ةيبزتلايفةّيرحلاموهفميفانيبرضلانأو

قةفلألانموجداجيإنمديال‹اهرامةيوبزلاةّلمعلايتؤتيكلو«ذيمالتلاومعملنيي

.مهملعمعمذيمالتلبواجتيىتحسردلاةعاق

لضفأوهةمكحلابزيمتييذلاوًداحلايوبزنلاهيجوتلاومالكلانأىلإليحنو
يفةيساقلاةلماعملاهذهراكذتسايفًرمتسيربكيامدنعذيملتلاٌنأل‹۾برضلانمىدجأو

نمةبقاثلاةرظنلابرضلانمىسقأنوكيدقمالكلانأةحيحصلاةيبزتلاتتبثأنيح

.برضلانمىدحأاهرودبدالوألللهألا

قلطنيمالسإلاو‹ىلضفةيبرتىلإنوفدهي‹يدسحلاباقعلانوضفرينيذلاو

دعبالإاهيلعمكحلانكميال«ةدرحبناعماهلكئدابماو.ةايحلالجأنمباقعلايف

.قيبطتلادعباهيلإلصنيلاجئاتنلاةفرعمواهقيبطت

ةساردوهقيبطتدعبالإةّيمالسإلاةيبزتلايفبيدأتلاىلعمكحلانكيالو

.قيبطتلااذهجئاتن

۱..2,2۳- ةماعلاةيرصملاةئيحلا«رصم«١۱۱۸صةّيمالسإلاةسردملايفقهارملاةيبرت:نيدلالامدمحم‹ظوفحم)0

.۱۹۷۷باتكلل
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رودلابعلتةيبزتلاناف«ةّيرشبةيمنتيه«ءيشلكلبق«ةيمدتلاتناكال

نمةيمدتلاةيلمعهفدهتسن‹هعمتحبيفلعافلاورداقلالّهؤملانطاوملاداجيإيفيسيئرلا

.اهبناوجفلتخم

تاعمتجاوتاعامجلااهيلإأجلت‹رييغتلارصانعنميسيئررصنعةيبزتلاو

تاعمتجبانممكو.مهتايصخشليكشتو«اهدارفألوقعيفهديرتامبصلةفلتخلا

.مهتيبرتجمانربيفعضوامو«اهدارفأةيبرتىلعلخدأامببسباهتريسمترْيغت

مث«يمالسإلاملاعلالالقتساتايادبىلعنرقفصننمرثكأرورممغرو

ةّيعبتلانمرّرحتتمليمالسإلاملاعلايفةيبزتلامظنناف«ةّيمالسإلانادلبلالجرّرحت

حبصأولاطدق"هرثأو«نماءزجيبرغلايوبزتلاثارتلاادغو

اّلقعنیوکتنمءزجکلعفلابلحددقنکیملنإلديدقاًعرو«ايروعشال
ةشهدمتايلاوتعبزفقي"ةّيبرغلالودلايفميلعتلارّوطتكلذىلإةفاضإ."©”ةرصاعللا

ميلعتلاجهانميفىضوفلاتلازاميمالسإلاملاعلاييامنيب‹تاصّصحتلافلتخميف

."°”حيحصلاحالصإلاةكرحلقرعتوكبرت

ةرصاعللاوةلاصألاةّيمالسإلاةمأللققحييوبرتروصتةرولبيفماهسإلاثحبلادارمو

لو‹انميهافمىلإةلستمراكفأنمهبقلعانيمالسإلايوبزتلاركفلايقنيو«اعمنآيف
نّصحيو«قّرمتلانماهركفنوصيو«عايضلانمةّمألايمحيو«انلايجأةييرتىلإو«انتايح

اهمظنواهرهاظمعيمجيفهتايحةغايصديعنوملسملاعمتحايبرنو‹عارصلانماهتفاقث
."©ماعهجوبةيعامتجالاوةيداصتقالاوةّيسايسلاتالاحلايف

h3 .۹۸۲١رشنلاوةعابطللريونتلاراد«توريب‹٢۳ص«رصاعملايبرعلاركفلايف:نسح«يفنح-3

6يمالسإلايعولاةلحب«۹£ص‹ميلعتلااهلخدميمالسإلاحالصإلاةكرح:دمحمدومحم‹عوكانلا-)٦(

.مم٥راذآ/ھه٥لاوشتيوكلا«٢٣۳ددعلا

.۱۹فراعملاراد«ةرهاقلا«۱ص«ةّيمالسإلاةيبرتلايفثوحب:دّيسلادومحم‹ناطلس)۳
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Claudeفيرeتعمهيغبنيذلايوبرتلاروصتلاققاوتيالو Pantillon

‹خيراتلاوملاعلاوةيبرتلاطلاختنأيغبنييلا«ةريمخلاكلت"اهتأبةيبزتلاةفسلفل

تايدحتلاوةلعسألاىلعةباحجإللةخماشلاةفقولاةدارإ‹ةمزاحلاةدارإلاكلتو

."١انرصعيفىربكلا

ىلعدّكؤييذلا«ةّيبرعلاراطقألاضعبيفةيبزتلافيرعتعمكلذكقباطتيالو
:ةيلاتلاطاقنلا

ةَمًأللايلعلالثملاوهللابناعبإلالالخنمكلذو«درفلليحورلاوّمنلاىلعديكأتلا-"

.اهثارتىلعةظفاحلاو‹ةّيبرعلا

.ةيبرعلاةّمألاىلإءامتنالاحورويموقلاروعشلاقيمعت-

.اًيلاعفناوًايندبوًاًلقعلماكلاومنلا

."°”ةلماشلاةيمنتلايفةيبرتلارودىلعديكأتلا

يهلاو‹يوبرتءاقليأيفبلاغلايفحرطتيلاتالؤاستللضّرعتنملو
اهقئارطوةيبزتلاجهانمفدهوهامو؟ةيبزتلاقيرطنعنّوكننأدونناسنإيأ"

يفثحبلازوجيلهو«ناسنإلادادعإبلصتيامو؟اهتامّوقمنمكلذريغواهترادإو
لبقةيوبزتلانوتفلاوةيبزلاملعيفثحبلازوجيلهو‹لوصألايفثحبلالبقعرفلا
."°”اهتياغواهّرقتسمنعلؤاستلا

ةيوبنلاةتسلاوميركلانآرقلااهمسريلافدهألاقّقحييوبرترّوصتةغايصدوناننإ

.ةرحخألايفةداعسلابرئافلاو‹ايندلايفدئارلاناسنإلاداجيإيهو«ةفيرشلا

Pantillon, Claude : Une philosophie de I’éducation pour quoi faire, p 50 , - °)

lausanne , édition 1’ãge de homme 1981.

سنوت‹۲۳ص«ةّيشاحلاةّئدرألاةكلمملايفةّيوبزتلافادهألا:نورخآو«لافجىسوم«موما-©

١۱۹۸.٠مولعلاوةفاقثلاوةيبزتللةيبرعلاةمظنلملا

ةدحولاتاساردزكرمتوروب۳٦صةيبزاللةّييرعةفسلفوحن:هللادبع«ميادلادبع)9

.١۱۹۹ةيبرعلا
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جارختساو‹يمالسإلايوبزتلاركفللةلماشةساردنمدبالكلذقيقحتلو

ةبارقماديذلايراضحلاحرصلا"مايقءاروتناكةّيمالسإلاةيبزتلاف‹هنئافدوهزونك

اهبتمعنيلا«ةعئارلاةيمالسإلاةراضحلانوملسلملاًاشنأدقل‹خيراتلارمىلعماعفلأ

اهمولعبمعتتلازتالةيرشبلانإلوقننأفاصنألانمٌلعلو«ةليوطًانورقةّيرشبلا
."©كلذبهسفنبرغلافزتعيامكاهثوحبواهتافاشتكاو

كلذباولعجو«ةايحلاهذهيفمهتفيظوبًامايقو«هللةدابعكلذنوملسلملالعفدقو

اهتراضحتناكو«سانللتجرحخأةّمُأريخكلذبتناكف«اهلكممأللةدايرلاناكميفمهتم

درفللبناوحلالكتققحاهنألكلذو‹اهلكةّياسنإللةبسنلابخيراتلااهفرعةراضحريخ

‹مالساإلادعبتءاجيلاروصعلاعيمجيفنيخّرؤلاوأنييرملالكىدلهبملسللانمو"عمتجماو

قفتتةيبزتلاكلتيفايلعلالثملاأو«نيملسللاةراضحلنيتلاساسألايهةّيمالسإلاةيبزنلانأ

."©ماعلاةيبزتلاملعيفةثيدحلاتاهاحجتالاعم

يلاو‹يضابإلايوبزتلاركفللانتساردتناكفادهألاهذهنمض

:يليامترولب

:ىلوألاةّيميلعتلاةلحرملايفميركلانآرقلاظيفحت١
باّتكلاىلإباهذلاهعابتأىلعضرفي مويلاىتح-يضابإلابهذملالازيال

يضابإلاباّتكلاىلإركابلاحابصلايفبهذييضابإلابلاطلاف.ميركلانآرقلاظفح

ىلإكلذدعبهّجوتيٌمُث‹ميركلانآرقلاظفحيل"نآرقلارود"مسابفورعللا
.ةيمسرلاةسردملا

تاونس١-۳نمةيرمعلاةلحرملايفلفطلانأ"نودكؤيةيبزتلاءاملعنأامو
ةلحرملاهذهنمةدافتسالابجييلاتلابو‹ةملكنييالم٩يلاوحظفحينأعيطتسي

.م٠٠٤۱۹۷۹راصنألاراد«ةرهاقلا«١٠۲صةيمالسإلاةيبرتلاىلعءاوضأ:يلع‹يضاقلا
‹¥مقرةّيعماحلاسرةلسلس«١٠ص«ةّيمالسإلاةّيوبزنلاةيرظنلا:ةزمحلامآ«يقوزرملا-©

.م۱۹۸۲/ه٤٤۱ةد
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غاصتال«نهذلايفةركفدّرجبمهفلانأةلوقممالظدعسروتكدلادكؤيو‹ةّيرمعلاةلحرللا

."°”ةريزغوةّيرثةيوغلةليصحدرفلاكلتمااذإالإةقيقدةغايص

ةييرمعلاةلحرملاصيصختيفثاحجبألاهذهنمةدافتسالاعيطتسن

ميركلانآرقلاتاملكددعنأملعلاعمميركلانآرقلاظيفحتلتاونس١-۳نم

يلا‹ةّيجهنماللاتاطاشتنلاضعبةلحرملاهذهىلإفاضيوةملك٩۳٣٤۷۷غلبي

تاطاشتلاو‹داشنإلاو‹«طخلا:لثمهئانوهومنعمبسانتتو‹لفطلالويلبيجتست

.ةّيضايرلا

هبمازتلالليقالخأدادعتسا"‹ميركلانآرقلاىلعلفطلاةئشنتدنعنوكتيو

‹ةيقالخأةريصبوةفطاعنيوكتبكلذو‹قالخألاحوربهحورعابشاو«ناكملكيف

ىلإيتاذعافدنابدجوامثیحوناكامنيأ«رشلكلًاقالغمريخلكلاحاتفمحبصتىتح

."٩ةريصبوةفطاعنعوعانتقاوناعإنع‹كلذواذه

ءانبلاو‹تانيةباثعبدارفألاف‹عمتجمللءانبوهًاّيقالحأدرفلاءانبنإ

دارفأداجيإنمدبالفريخعمتجبداجيإاندرأاذإف«تانبللاهذهجيسنوهيعامتجالا

الو‹هساسأنمادسافيعامتجالاجيسنلانوكيسفنيدسافدارفألاناكاذإو«رايخأ

اناسنإهنيوكتبكلذودرفلاحالصإبادبننأدبالف"هيلعوهاميهحالصإنكمب
تاباتكرثكتو."©ةيبزتلاوميلعتلابنوكياذهو«اعمهريغلوهسفنلًالاص

‹ةيدوعسلا‹١۹٠ددعلا‹دالبلاةديرج«١٠ص«ةملكنييالم٩غلبتلفطلاةردق:دعس«مالظ)۱

.م١۱۹۹ناریزح٢۲/ه١۱٤۱رفص١۱ةعمحلا

ء1۸ص«اهتاياغواهصئاصخواهلئاسوواهموهفممالسإلايفةّيقالخألاةيبزتلا:دمحمبغار«ديعسلا-©
.م١۹۹٠زوت/ه٥٤٤٠رفص«تيوكلا‹٤٤۳ددعلا«يمالسإلايعولاةلحب

‹توريب‹۳۲ص«ةّيتاسنإلاةراضحلاوعمتحلاودرفلاءانبيفةّيقالخألاةيبزتلارود:دادقم«نحاي©

.م۱۹۸۳/ه٤٠٤١قورشلاراد

۲۸o



يفعوضوللااذحتصّصخو«‹ةبلطلاتاّيقالخأبمتهتيلانيملسملانيبرللا

.)اريكًازيحةّيمالسإلاثحابملاوبتكلا

ملاعلااذهف‹ةّيميلعتلاهتاسّسؤميفقالحخألاميلعتةّيمهأبرغلاكردأدقلو

ةيبزتلالهاجتتيلا«ةّييرغلاةّيوبزتلاتاسّسؤملاىلإًامولهّجوي"لراكيسكلأ"يسنرفلا

كلذعمو‹ةّماعلاسرادملايفملعتاللئاضفلاةسراممنأبيرغلانمو"هلوقبةّيقالحألا

."°ءاوسدحىلعةيعامتجالاوةّيدرفلاةايحلاحاجنلةرورضاهنأيهدبلانمسيلأ

ديعننأانيلعفةايحلاحورنعريبعتلا"تلمهأةّيدامةيبرتهتيبرتنأببرغلافزتعيو

يدهيًاحضاوىلعأالشمةايحللةفسلفءانبوءانصقتتةّيويحانتايحىلإوانميلعتلإ

."©ةّمألاةايحىلعمهبرطيسيو«دارفألاةايحىلعرطيسيوءانسوفنبذهيوءانكولس

‹هتايحيفناسنإلاكولسيفةديقعلارثأنايبتيفباهسإلاىلإةجاحبانسلو

ذمهنإف«ميركلانآرقلالفطلاظفحيامدنعو«قالخألابضوهنللمئاعدلاىوقأيهف

اكينكيللابالصمنوكيلةرخآلابدأبو«اهيفايحيلايندلابدأببّدأتيهتلوفط

يلاةّيوبنلاثيداحألاوةّيتآرقلاتايآلا'٠ةّينالعلاوًرسلايفىاعتهللافاخيو‹نيح

مهفواهكاردإنعلفطلازجعيةلوفطلادهعيفيلآلكشبظفحتوىلتتوًارقتتناك
ىلإنوقاتشيو«اهريسفتنعنولأسيوًاقيمعارثأتايتفلاونايتفلاسوفنيفكرتت«اهيناعم

يعادلا«يمالسإلارّوصتلاقفورغصلاذنملفطلاًاشنيكلذبو."٩اهتمدارملامهف

.ةرخآلايفةنحلابزوفلاوايندلايفةدايرلل

راد«توریب«١٠٠ص«نيملسملادنعةيبزلاخيراتيفتاسارد:رينمدمحم«نيدلادعس«رظنأ0

.م۱۹۹۲/ه٤٤٤١رشنلاوةعابطللةسورحلاتوريب

.ت.د؛يرصلاباكلارادةرهاقلا؛يديبعلاناوطنأهجرت۲۲۷صءلوهجلاكلذناسنإلا:يسكلأ؛لراك-)0

ةضهتلاةبتكم«ةرهاقلا‹عبضلاعيدوةمجرت«٢۳۹ص«رئاحملاعلةيبزنلا:دراشتيرريسلا‹نوتسحنفل-0
.١٤۱۹ةيرصلملا

ءيبرعلاركفلاراد‹ةرهاقلاء۸٤صءاهتفسالفوةيمالسإلاةيبزتلا:ةيطعدمحم«يشاريإلا)9

.تا.د۲۳ط

٦۲۸



:ةيمالسإلاطباوضلاعضو٢

رهظتو‹كبيهللةيدوبعلاقيقحتوهضرألاىلعناسنإلادوجونمفدحلانإ
مولعلاىلعيوبزتلاانرّوصتقّبطنينأيفبنيكلذل«هتاقولخمعيمجيفكبيهللاةمظع

ةّيمالسإلاميلاعتلادوستنأيأ«يمالسإلاراظنملانماهيلِإرظنينأيغبني«ةفاك

.مولعلاةملسأضعبلاهيلعقلطياموأ‹«يركفلاخانملاىلع

‹نوكلايفلوجييذلا‹ركفلالامعألًابصخالابمولعلاةَدامربتعتو

يوبنلاثيدحلاوةينآرقلاتايالابكلذطبرو‹هعنصعيدبوقلاخلاةمظعيفركفتي

.فيرشلا

يفبنيفءةّيّحصلاتاهيجوتلا«لاثملاليبسىلع«ةضورلامسقيفلفطلاىقلتي
نمةفاظنلاتلعجيلا«ةفيرشلاةّيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلابتاهيجوتلاهذهطبرننأ

غضمو‹هدعبوماعطلالبقنيديلالسغورفاظألاميلقتو‹كاوسلابترمأو‹نامبإلا
.ةّرمتسماهلعجيوةايحلاميقياميءافتكالاو‹اديجماعطلا

ءءايحألاملعوتارشحلاملعةّيئادتبالاةلحرملايفذيملتلاسرديو

ةينآرقلاتايآلاىلإةراشإلاردحتلمنلاوألحتنلاةكلممالثمسرديامدنعو

ثيدحلادنعو«لمتلاولحتلاةايحيفكيقلاخللعيدبلاميظنتلاىلعةلادلا
و

ہيزلاوحولىلاعتهلوقىلإريشن‹تابنلاةايحيفليفورولكلارودوتابنلاملعنع

یخنرضسانفیشلڪابهنءاناسلاا

.€اڪ

يفهقلخو‹نينجارّوطتنعةفيرشلاثيداحألاوةّنآرقلاتايآلاىلإريشنف

تابنلاوناويحلاوناسنإلاىلعةرصاقتسيلةّيجوزلاةايحلاأوثالثتاملظ

.۹٩ةيآلا‹ماعنألاةروس

YAY



نأىلعيملعليدةيآلاهذهو.4©نِيئشنيو»لاعتهلو
بحومنمءادبال«ءابرهكلاىح«نوكلايفءيشلك|إمشتةّيحجوزلاةايحلا

.بلاسو

بكاوكلاةحايسىلإريشنف‹كلفلاملعةّيوناثلاةلحرملايفبلاطلاسرديو

رعشيف.4°نوحكلفىفلكڪوفىلاعتهلوقببحرلاءاضفلافموجنلاو

نموهدوجولايفاملكنأيمالسإلايوبزتلارّوصتلابمولعلاطبرامدنعسرادلا

همّدقتلاحميفاهنمةدافتسالاونوكلاةمظنأفاشتكاناسنإلاىلعنأوكيلاعنص

.هراهدزاو

رظنتاهنأل‹قيزمترشةّيمالسإلاةّمألاةئيدحلاةيبرتلاتقّرمدقل ىلعميلعتلاىلإرظنت

يوبرتلارّوصتلالعجينيحيف.يدميلعتو«يندمميلعت«نيرطشىلإرطشنيهنأ
ىلاعتهلوقلةرخآلاوايندلارومأبطبترموهو«هدناورنماداريندمميلعتليمالسإلا

نيناالانقلخانإاروڪڏدبشنڪيلايتنسلاىلىم

4سواارڪالاه6.اسفا

قفوو‹ةرحخآلايفبساحيلوايندلاةايحلاهذهيفيعسلابىلتبيلناسنإلاقلخ

شهنييذلاقيزمتلانمةّيمالسإلاةّمألاوجنتلةيوبزتلاتارّوصتلاغاصتموهفملااذه

.اهدسج

نأباعّرذتمةّيمالسإلاطباوضلاعضوىلعضرتعينمكانهناكاذإو

ىلعٌدريف!سّلقمصنهنألءيشهبنراقينأقيليالو‹ولعيميركلانآرقلا
:يليام.كلذ

.٩4ةيآلا‹تايراذلاةروس

.٤٠ةيآلا«سيةروس-©

.۳-٠ةيآلا‹ناسنإلاةروس©

Y۸A۸

 



مهفيفلقعلالمعتالنأةسادقلاىنعمسيلنكلو‹«سدقميحولاصننِإ
حلاصلاانفلسطبنتساو‹لقعلاىلإىلاعتهللاباطخوهنإ‹

ليصأتىلإةجاحباننإو«نآلاةفورعمدعاوقوطباوضنمضاهتلدأنمماكحألا

يفسيل«رظنلاةداعإىلإجاتحنو«انقبسنمهبتكاموحمننأال‹لوصألا

اننِإ‹ميدقلاًصتلاءوضىلعةّدجتسللاانلكاشملحيفنكلوءةملسللااياضقلا

َصنلاسقتملنإاننأل‹هتّيسدقبميلستلاعمصنلاةءارقةداعإىلإةجاحب

.٩هيفرکفنفیکف

نمعرشبنايتالاريسيتلاىنعمسيلو"ريسيتللصنلاةعارقةداعإىلإةجاحماننإ

هللامرحاملحنوأ«مهيلعىلاعتهللاهضرفامسالانعهبطقسنانسفنأدنع

يذلاريسيتلانمسيلاذهف«ىلاعتهللاهبنذأيملام‹نيدلايفمحعدتبنوأ«مهيلع

يفصخرلاورسيلابناجةاعارماهنم«رومأةدعريسيتلابديرنامنإ«ءيشيفهديرن

بلاطيالف«دحاوىوتسعيمهلكسانلالماعنأيغبنيالف‹ةّيمالسإلاةعيرشلا

."©”ءايوقألاهببلاطياعءافعضلا

بهاذافلتخمشقاننوضرعنامدنعاننأل«ةنراقملااهّرضتالمالسإلاميلاعتّنِإب

ربكأيهيلا«ةّيمالسإلاانتديقعبةقثلاعضومنماهشقانن‹ةّيعضولامولعلاو

‹انميلاعتلةفلاخملاتاّيجولويديإلافاخنوأبنجتنالو«فوخةدقعيأنم

ىلعانريغلمحنو‹ةّبإلاانميلاعتبةقثلاوةعانقلادكؤياراوحاهعمميقنلب
عممدطصتتافارخورارسأوماهوأ"يمالسإلاجهنملايفسيلف‹اهبناعإلا

هلعجودوجولاقئاقحيفهيلإماكتحالارمأوقلاىلإيداهيناسنإلالقعلا

‹۷ص«ةرصاعملاتاحورطلاوتاحلطصملانمةعومجبلوانتراوح:ليلخخيشلا«سيما«رظنأ-

ىدامج1«م١۱۹۹لوألانيرشت١٠ةعمحلا‹«توريب١٠۸۸۱٠ددعلا‹٤۳ةنسلا‹ءاوللا

.ه١١٤٠ةرخألا

٠يمالسإلايعولاةّلب«۳۷ص«رصاعمهقفنيملسمللنوكينأبجي:فسوي‹يواضرقلا-©

.م١۱۹۹زومت/ه١١٤١رفص«تيوكلا«١۱۳ددعلا
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عازنلاروشيةّيضقيألوحنينمؤلاونيدحلملانيبلادحلامسحيفلصفلاطانم

لشعلاهبنيو‹ديلقتلاومهولاوةفارخلامدهييذلاجهنملااذهبو‹نيقيلاوكشلانوياهيف

يفتفلتخاامهمتافارخلاعاونأوريطاسألابورضلكطقست«ريكفتلاولّمأتلل

ةرتفاهّمضتيلا‹سانجألاومّمأألادّدعتباهاكشأتدّلعتو‹اهروصواهرهاظم

ررحييذلا‹يمالسإلاعمتحجلايفايحتنأكلذدعباحمستالمثءةنيعمةّينمز

ىلإعفديو«قيمعلاريكفتلاىلعثحلاو«قيقدلاثحبلاىلإوعديوءهمزتحيولقعلا

مهولاوةفارخلاولهحلاتافآنميركفلانايكلانوصيو‹قئاقحلايّصقت

."©”فارحنالاو

هفصونكيالثيحبادياحمنوكينأالإنكيالملعلانأنودقتعينيذلاو

َنأبمهيلعدري؟نّيعمبهذمىلإهتبسننكيالو؛يمالسإريغوأيمالسإهنأب

دنعفقتةيناسنإمأتناكةّيعبط«مولعلافلتخمتناكاذإقيقدلوقلااذه

وأنئاکوهامرييغتةّيفيكنايبىلإكلذزواجتتيهامنإو«نئاکوهامنايب

.ةنيعمةهجواههيجوتومولعلاهذهنمةدافتسالا

عئاقولاضعبٌلغتساامدنعادياحمنورادناكله"ءرملالءاستيو

ديورفناكلهو«درقناسنإلالصأنأىلإنملصيلةّيملعلا

ةرورضىلإاهالخنملصيلةّيسفنلارهاوظلاضعبٌلغتساامدنعادياح
ةَداملانأىعّدانيحادياحمسكرامناكلهو«ةّيسنحجلاتابغرلاقالطإ
كّرحموخيراتلاحاتفموههدحويداصتقالالماعلانأو‹دوجولالصأ

."9ةايحلاثادحأ

١٠6ط«ةلاسرلاةسسؤم«توريب٠«١٠۲ص«ةّيمالساإلاةفاقثلايف:ةدوعرمع‹بيطخلا)0(

.م۱۹۹/ه٤

ء۲۹ددعلا‹يمالسإلايعولاةّلُج«44ص«مولعلاةملسأةيضقلوح:يقوشدمحم«يرحتفلا)0
.م۱۹۸۹راذآ/ه٩٤٤۱نابعش«تیوکلا

۲۹۰



٠ةيبرعلاةغللا۴

ةغلاهتأل‹ةّييرعلاةفللابمولعلامظعمسيردتىلعةّيضابإلاتلمع

ةَيمهألةمامإلابصنمةّيبرعلاةغللاناقتإطرششيفطافسويدمحمفاضأو‹نيدلا

.ةيبرعلاةغللا

ةفسلفلاومولعلا‹ةيمالسإلاةيبرتلاسرادمنماهريغك«ةيضابإلاةيبزتلاتسّردو
ءاملعلارّوطو.ىرخألاتاغللانمءةيادب«تمجرتمولعلاهذهو«ةّييرعلاةغللابتاّيضايرلاو

ةّيرعلاةغللاةباجتسامدعيفلداجيًادحأدحجنملو‹اهيفمهثاحمأاوعباتو«مولعلاهذهنوملسلا

.مولعلاكلتيناعمنمهنعريبعتلااودارأامقدأل

مولعلاكلتنّمضتتىلا«ةغللاىلعةظفاحلابلطتيالراكفألاومولعلالقننو

اهتاغلنعملاعلابوعشمظعمىلختتنأيعياذه‹حيحصلالقنلاىلعةظفاحملل

.ةيرصعلامولعلالهننمنكمتتىتح«ةّيلصألا

تيالطنمةفنأٰيعت«اهبتبتكىلاةّيبنجألاتاغللابمولعلاةساردنإ

رممهريغونوّيسنرفلاهبتكامفرعتةئفو«نييكيرمألادنعًالثمءاجامىلععلّطت

اهنقتتيلا«ةّيبنجألاةغللابملعلانمبتكامةفلكفرعتاذكهو.بوعشلا

.كلذنمايشاوفرعنيمّلعتملاروهمجالو«بتكاملكاوفرعًاعيمجمهالف

رزجوذوفنةفلكلنوكيذإ‹ةّيملعلاىوقلازكارعبىعديامؤشنىلإةفاضإ
.°ةّيبرعلاةغللاطيحنمض

‹هعمتحبدارفأنمهريغبناسنإلالاصتاةليسواهنأدرفلاةايحيفةغللارودو

يفناسنإلالواحي«عانقإةادأيهوهفطاوعوهلويمنعحصفيوهبلاطمققحيل

وهاعومسمامسحراكفألايطعتاهنألريكفتلاةادأيهو.بتكيوأملكتينيحةعامج

.ةملكلا

.١٠٠ص«نونحسنبادنعيوبزتلابهذملا:نمحرلادبع«يزاجح«رظنأ

۲۹۱



ةديقعلاكةغللانإ"اولاقاذلو‹ثارتلاوةفاقثلابةرخازلاةّيركفلاةنازخلاةغللاربتعتو

‹ةّيراضحلااهتيوهحمالمنميساسأحملمو«ةّمألاةّيصخشتامّوقمنمليصأمرقم
."©”بوعشلاةايحوخيراتيفاهتّيمهأدادزتوةغللارودمظاعتيذعيحو

صرخلالكصرحتاهدجيفيكملاعلايفبوعشلاىلإرظنيامدنعءرملابجعيو

ةطسوتملاةلحرملانم‹ةّيبنجألاةغللابمولعلاسيردتبيفتكنالنحنو؛اهتفاقثواهتغلىلع

عم«ةّيبنجألاةغللابةّيئادتبالاةلحرملايفمولعلاهذهسيردتْلِإىعسنلب«ةّيعماحجلاىح

سدقملاطابرلايهف«يبرعلانطولاىوتسمىلعةّيجيتارتساةّيمهأةيبرعلاةغللنأملعلا

.يمالسإلاملاعلانيبوهنيبطبارلاو«جيلخلاىلإطيحملانمهنيب

ةغلةّيبرعلااندالبيف‹مهتاّيلاسرإيفةّيبنجألامهتغلنورمعتسملالعجدقل

ىلإجاتحتالةّيتطوةغلاهنأىوعدب"ةّيبرعلاةغللااولمهأو«ةضورلاةلحرمذنمةّيرابحإ
ةيبرعلاةغللانيبو‹ةرشتنملاةّيماعلاةغللانيبمالكلااذهيفنوطلخيمهو«عساوميلعت

يلطتتل«هلمكأبيمالسإلاثارتلاوةفيرشلاةّيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلاةغلىحصفلا

ةغلبقطنيليجًاشنينينسلانمدقعدعبهنأمهتياغو«جذسلابالطلايلاهأىلعةليحلا

."©”اهلهأاهبقطنيامكنيرمعتسللا

نيبواهنيبزجاحًاشنينأدعب«ةّيسنمةغلنمزلارورمعمةيبرعلاةغللاحبصتو

؛سرادملاءاشنإعّجشننأبجي"يلكتنوجرّشبملالوقي«اهبلزنأيذلاميركلانآر

امنيحداتاعردقنيملسلانماتكنإيرغلميلاصحألاىلععجننأ

سّلقميقرشباعكبداقتعالالعجتةّييرغلاةّيسردملابتكلاّنِإ.ةّيزيلكنإلاةغللااوملعت

."9٩دحجًابعصارمأ

يمالسإلايعولاةّلب«٠۷صءةّيفاقثلاةّيومحلاىلعظافحلاوةفللا:يدبملاىيحي«ركبويأ-
.م١۱۹۹زومت/ه١١٤٠رفص‹تيوكلا«٢۳۱ددعلا

‹لوألايمالسإلايوبرتلارمتؤملا«۷۸ص«ىحصفلاةّييرعلاةغللاوقارشتسالا:ىدهةمطاف‹احن
.م۱۹۹۳/ه١۱٤١ةّيمالسإلاتاساردلليعماحلاسليارطدهعمتاروشتم«(نانبل)سلبارط

يعولاةلحب۽٥٥ص‹انمالعإلئاسووانتاسسۇمىلإتبرستلهةّيناملعلا:دومحمدمحأ«ديزوبأ-

.م٩٠٤۱۹۸۹ناضمر‹تيوكلا«۲۹۷ددعلا‹يمالسإلا

9

۲۹۲



لضفألاوهو"وهملاةغللابميلعتلانأىلعثاحبألاوءارآلاتعمجأ

ةّيميلعتلاةَداملاعمهلعافتلو«باعيتسالانمهنيكمتلو«دلولاىلإتامولعملاليصوتل

ةغللانقيناكاذإالإ«ٌمألاةغللاهذهريغبهميلعتزوجيالو«اهنعثيدحلايفةكراشلملاو

‹ادةليلقةبسننمرثكأىلعقبطنيالطرشلااذهو«مألاهتغلىوتسعمًاناقتاىرحخألا

ةبغرلاهذهةمحرتحتهلكليحجلاكرتيو«طقفةبسنلاهذميلعتلارخسينأزوجيلهف

."©ةسورغللا

يذلالكشلابمولعلاوتاّيضايرلاسيردتةّيلمعيفةّيبنجألاةغللاماحقإنإ

هوشو«اهتاذةّيبرعلاةغللاىلإًّيلعفءاسأامنإو«هليشفتوميلعتلاىلإطقفءىسيمللصحي
ةسراممينمةّيبرعلاةغللاعنمو«ةباتكواظفلوًابولسأذيملتلاومّلعملانمءاوساهباستكا

.قاقتشالاوتحنلايفاهرود

دعتباو«ةغللاكلتلةعباتتحبصأالإاهريغىلإاهتغلترجمهةُّأنمامو

يأتضفريلانابايلا"كلذىلعلاثملاو.عادبإلاومّدقتلاوملعلانعاهؤانبأ

نممغرلاىلعةيّرذلالبانقلاباهبرضدعب‹نييكيرمألابناجنماهتغلىلعليدعت

تقفاوتناكولاهنألضفرلاىلعتّرصأو«تضرفيلاطورشلالكلاهعوضحخ
عيمحلاملعياممويلايهامنيب«دوجولانمتيحُمدقةّمأكاهتّيصخشتناكلاذإ

."9ازاحناوامّدقت

:ةعمجلاةبطخ٤

انفةعمحلاةبطخريتعتومهتوعدرشنلةعمحلاةبطخلالغتساةّيضابإلاداجأ
يراضلحلامدشقتلاوةشيعملابولسددجتببولسألااذهدادجتيو«مالعالانونفنم

يوبرتلارمتؤملا‹«٢۲۲صةيبرعلاةغللابمولعلاوتاّيضايرلاسيردت:قيفر‹وديع-0

.لوألايمالسإلا

«يمالسالايعولاةلحب۸۱صءيمالسإلاملاعلايفميلعتلايفبيرغتلا:يعفاشلادبعدمحم«يصوقلا9

.م١۱۹۹ناريزح/ه٥٤٤١مرح‹تيوكلا‹٢٤۳ددعلا

۲۹۳



اميفمالسإلايأرتطعأوعوبسألالخةّيمويلاثادحألاةبطخلاتبكاواملكو"

.">نموسانلانمةيّرقمتناكثدحي

ريكذتيفاهنمةدافتسالاورظنةداعإىلإةجاحب«انرصعيف«ةعمحجلاةبطخو

ةعقباهنأك«اهعاستامغر‹ةّيضرألاةركلاتحبصأرصعيف‹مههيجوتوساتلا

ناسنإيأةعاطتسابو«ضعبنعاهضعبلصفتةفاسمالو«اهبدودحال«ةريغص

وهودهجوأءانعنودةقطنميأيفروديامعمسيودهاشيوىرينأ«دجوامنيأ

.هناکميفسلاج

ةدعهفقوتستيمالسإلاانملاعيفةعمجلاةبطخدصرييذلاو

:اهنمرومأ

املةبطخلاو‹ةّصاخبهاومىلإجاتحينفةباطخلانإ:ةبطخلاعوضومأ

مامأخارصلامويلاءابطخىلعبلاغلاّنكلاهصئاصخواهتامّوقم

الحورطملاعوضولملانوكيدقو‹عمتسلملانذأةلبطبقثو‹توصلاتارّبكم

حورطملاىنعملالبقتسيالعمتسملالعجيان‹لاعفنالااذهلشمىلإجاتحي

.بسانملالابقتسالا

اهيلعطخةصاّصقلمحةعمجبيطخىرناماردان:سوردملاريغلاحترالاب

ىلإعمتسناماريشكو«اهنعثيدحلاو‹اهحرطدوييلا«ةّيسيئرلاطاقنلا

.ةلصباهضعبلتتالىتشعيضاومنعثّلحتيبيطخ

ءرجضلاوللملاعمتسملاثّرويان‹ةبطخللاءابطخلانمديدعلاليطي:ةبطخللاةلاطإج

ىوتسموعقاولانعنوكيامدعبأاعوضومبيطخلالوادتيامدنعللملادادزيو

.°ةعمحلاربنمىلإةفلتخملامهتافالخءابطخلالقنيامدنعوأ«عمتجلا

ءيمالسإلايعولاةلحب«٢۲ص«ةّيمالعإلااهلئاسووةّيمالسإلاةوعدلا:دمحأديعس«يحبصألا)0

.ع٤يناثلانيرشت/ه١٠٥١ةرخآلاىدامج«تيوكلاء٦ددعلا

يعولاةلحب«١۷ص«رصعلااياضقةهجاوميفدجسملارود:فسويدمحم‹ىفطصمرظنأ3

.م۰ناسین/ھ٠ناضمر‹تيوكلا‹٠۳ددعلا‹يمالسإلا

)
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فلسءاملعاهفلأبطخىلإءابطخلاضعباجلياماريشك:ةقباسبطخدامتعا_د

لشفتو‹هروهمجنعكلذبلزعنيف‹ةيضامتاونسيثاهوقلأنأقبسوأ‹مهرصعل
‹نمزلاةلفاقنعةفلختمودبتذإ‹ريهامحجلاىلعريثأتلايفاهفادهأقيقحتيفةبطخلا

اذإف‹نيدلاةملكعامىلإنوقوشتيوئراطرمأوأللحجثدحمهلغشيسانلاامنيب

.١٩هعامسىلإنوقوتيامباةلصال‹ةعيدقتاحفننوعمسيمه

لكشبسمييذلا‹«عوضولملارايتخإنسحينأبيطخلاىلعيغبنياذل

سانلاحلاصعةطبترملااياضقلابهسفنبيطخلاطبرىتمو.سانلالكاشمرشابم

.نيدلاميلاعتبعمتحلاطبريهنإف‹مهلكاشمو

هريثأتحبصيو‹ةيقادصموةقثبسكيعمتجلااياضقيفضوخيامدنعو

لب‹طقفداشرالاوظعولايفرصحتنيالبيطخلارودف‹دودحالب

فيكنيو«عمتجمااياضقلوانتيفاهرودبموقتلةّينيدلايناعملافظوي
يف‹عمتجلاودرفلالكاشمةّيعرشلاهماكحأبوهتمظنأبمالسإلالحي

.نامزوناکملك

:لابااذهيفحرتقنو

رفوتت«ادّيجابيطخدعنثيحب‹دجاسلملاءابطخليهأتلجماربثادحإ١

.حجانلابيطخلاتاموقمهيف

مهتيلاتاهيجوتلاوتامولعملايوتحيءابطخللصاحخليلددادعإ-۲

.بيطخلا

سماخلانرقلاتابلطتمعمبسانتياهبًايركفوًاّيوغلءايطخلاليهأت۳

.يرجحلارشع

‹توريب‹ءاوللاةديرحج«١٠ص«ىحجترملاعقاولاوةعمحلاةبطخ:دامعدمحم«دمحم«رظنأ)9

.م١۱۹۹رايأ٢٤۲ه7٤٤١ةدعقلاوذ۸ءاعبرألا‹«٠۸68ددعلا‹٢۳ةنسلا

٥۲۹



ةبطخلابنيلصملاءارآذخألدجسملكيفءاتفتساقودنصعضو٤

دقتلالالخنم«ةبطخلاعوضومريوطتمتيىتح«اهعوضومو

.ءانبلايتاذلا

يلايناعملاليصفتيفبيطخلاهيفعّسوتي«ةعمحلاةالصدعب«سردةماقإ_٥

؛نيلصملانمةدازتسالاديرينملاحوتفملاحجلانوکییتح«اهرکذ

.روضحلاضعيىلعةيبلسلاراثآنموجننكلذبو

هبماقلمعلّوأنأةّيوبنلاةريسلاوحّرؤمققاوت:دجسللارودليعفت١
.دجسللاءانبوه‹ةرّونملاةنيدملاىلإهترجهدنعقيهللالوسر

دجسلملاءانببةرّوتملاةنيدملايفهدوجوليهللالوسرًلهتسادقلو

سوململاويلعفلاعقاولاوسوسحمادالالمعلابنيملسمللدكؤييكل"
ميدأيفهلغشييذلازّيحلانمنيعلاهيلععقتامزواجتيءانبلااذهأب

يمالسإلاعمتحجلاقامعأةّيميظنتلاوةيدادعإلاهراثآيفغلييوءضرألا

ةّيرذجرييغتةّيلمعيفملسمدرفلكىلإراثآلاهذهبذفنيو«ديتعلا
ديدجناسنإىلإ‹مالسإلاعمليحتسيثيحب‹درفلااذهلوانتت

ميدقلاهلالضىلإهذشيام«ةيلهاحلاةلاهجبساورنمهيفسيل

.")دیعبوأبيرقنم

يفكلذنوكيودجسملليوبرتلارودلاديعننأانيلعقلطنملااذهنمو

:ةيلاتلاتاوطخلا

.ةعونتمسوردةلسلسنعمئادلانالعإلاب

»۳۹ددعلا‹يمالسإلايعولاةلحي«oص‹مالسالايفدجسملليوبزتلارودلا:هط«يلولا)۱(

.م١۱۹۹يناثلانوناك/ه١٠٤٠ةرخأآلاىدامج‹تيوكلا

٦۲۹



ةطيحلاةقطنملارومأبٌمتهتدجسلملاداورنمةيدجسمةنحبفيلأتج

يركفلاويفاقثلاطاشنلاروحدجسملالعجو:دجسللاب

.يئيبلاو

نوكيل‹اهنعنلعموةدّذحمتاقوأيف‹دجسملايفدجسلملامامإدجاوتد

عملعافتيو‹ةّييدلاةقطنملايلاهأتاراسفتسانعبيجياعجرم

.دجسلملاطيحىفةمئاقلاتاطاشنلا

.ةيمالسإلاتابسانملاوةّيمسوملاتاطاشنلاةياعر-ه

٠ةيمالسإلاةوعدلايفمالعإلارود٥

‹يضابإلابهذللاميلاعتثبورشنىلإةّيضابإلاةوعدلايفلئاسرلاتفده

نأحضوتريهامحابلاصتالاومالعالالاحميفةثيدحلاتاساردلاتناكاذإو

يفلمعتيلاةّيبنجألاتاعاذإلااهفدهتستيلا‹قطانملاةمّدقميفيهةّيمالسإلالودلا

يلاةّيعاذإلاجماربلاتاّيعونفلتخمنيبقيسنتولماكتكانهنوكيثيحب"لماكتمراطإ

‹يمالساإلاملاعلليبجألايياقثلاوزغلاراطإيفةدرفنملمعتالتاعاذإلاهذهو«اهمّدقت

اذهاهيلعدمتعييلا«ىرخألاةدّدعتملاةياعدلالئاسوعمقيسنتلاولماكتلابلمعتامنإو

ةياعدلابامقيقحتفدهباهريغو«ةفاحصلاو‹نويزفلتلاو‹امنيسلا:لثموزغلا

."©ةّيعامجلا

رامعتسامامأهنأوةيمالعإلاةكبشلاهذهبًاطاحمهسفنيمالسإلاملاعلادجيو

يفيرورضلانمو.ايمالعإهؤاوتحاوهقارتخامتهنأل‹لوألارامعتسالانمرطحأ
:لاجااذه

ء١6-١٠ص«يمالسإلاملاعلليركفلاوزغلايفةّيبنجألاتاعاذإلابيلاسأ:رانيهاش«ينويسب

.م۱۹۸۹لوألانيرشت/ه١٠٤٠لوألاعبر‹تيوكلا‹٠٠۳ددعلا«يمالسإلايعولاةّلج

۲۹۷



ءرصعلاتادجتسميفيأرلاءادبإلةّمألاءاملعنيبتاودنلاوتارمتؤملادقعأ

اهطاشنمعدو«ةيمالسإةيداصتقإتاسّسؤمداجيإو‹اهعملماعتلاةّيفيكو

.يعانصلاويداصتقالا

.يمالسإلاملاعلايفةيوبرتعيراشملّومت‹ليومتللةّيمالسإتاسّسؤمداجيإب

قنوتيلا«ةيزافلتلاوةّيعاذإلاجماربلادادعإو«تاساردلاوبعكلارشن۔ج

.ةيمالسالابوعشلانيبتاقالعلا

لكةيداعملامالعإلالئاسولذبتيلا‹ةيمالسإلاةوحصلاةروصنعمهتلاةلازإ-د

نولواحيو‹مهجباربومهفحصومهتاباتكيفاههيوشتلاهتايناكمإواهدوهج
ردصممهتأو«ةّيئاسنإلاىلعرطخلانولُكشيمهنأبىلاعتهللاىلإةاعدلاريوصت

.نةفلاوباهرالا

اذإةليحتسمريغاهنكلو‹ةبعصوةقاشةّمهلرصاعميمالسإمالعإداجيإنِإو

.ةيناسنإلااهيلإتلّصوتيلاةّيملعلابيلاسألابانذحخأوءةّيلاانصلحأ

لوليأيفرضحهنأيحيمرلادمحمركذي‹هتيمهأومالعإلارودةروطخنايبتلو
عوضومناكو«غاربةّيكيشتلاةمصاعلايفوكسنويلااهتمظنةودن١۱۹۹ماعنم

مالعإلا"وهةّيعرفلااهتاعوضومدحأو"ةّيطارقعيدلاوماظنلا"وهماعلاةودنلا

ةيبرغلاةفاحصلاةيطغتىلع"اقلعمنيّيرغلانيّيفاحصلادحأثدحتو"ةّيطارقعيدلاو

ثدحلاانمخضدقل:هلوقبنيصلاب"نيمتانايت"ناديميفثدحاليبرغلامالعإلاو

ببسو.دحاوصخشهيفلتقيمهنأدكۇتةقيقحلانأمغرو«ةحبذمهانيّمسونيدّمعتم

.ثدحيامراظنألاتفلوهميخضتلا

كاذنيحفيصلايفثدحامنأملاعلالوحنوريثكلادقتعياذهانمويىلإارو

.")ةحبذملعفلابناك

ةنسلاء۳۹ددعلا«يبرعلاةلبء١٠ص«يعانصلامالعإلاوأمالعإلاةعانص:دمحم«يحيمرلا-

.١۱۹۹يناثلانيرشت‹تيوكلا‹نوثالثلاوةعبارلا

۲۹۸



نعلوقناذامفءاهبلقوقئاقحلاميخضتيفمالعإلارودنعطيسبجذومناذه

.ةخراصجذامننماهاوسو؟مهقحبةّيزانلارزاحبلوحدوهيلاتاءاعا

‹يوبرتلاماظنلارييغتيف‹يمالسإلاانلاعيف«ةيوبرتلاةسايسلاتلشفدقل

يمالسإلانطولاثارتسمطیلعو‹يمالسإلاعباطلافييزتىلعلمعيلعضويذلا

راثآدّجَتةيريشبتةّيلمعاهسفنةّيوبرتلاةّيلمعلاتحبصأثيحب«هتاداعوهديلاقتو

.هتفاقلومعتسمل۱

وهو‹يمالسإلانطولاءانبأدواريٌلظملحقيقحتنعةيوبزتلاةسايسلاتزجع

.هتاروطتورصعلابكاويهلعحجتوملسملادرفلايبتةيبرتداجيإ

فلختلارهوجإفيراضحدهجيألفدحلاوةادألاوهناسنإلاأبانمآاذإو

ىلعةنرصعلابكربقاحللانعاهقوعتيلاتابقعلاو‹ةملسملاتاعمتجباهشيعتيذلا

يفةّيفاقثلاةينبلاتزجعاماذهو‹ملسملادرفلاةيتهذهيجوتيفنمكياهتايوتسمعيمج

عمهتكرعمنمجرخيذلا‹ملسلملادرفلاءانبل«مالسبهزواحتنعيمالسإلاانلاع

.ةّيصخشلامطحم‹نايكلادّدهم‹ىوقلارئاخرمعتسللا

ءافطإو‹ملسملادرفلاىدلسفنلابةقثلاةعزعزيفححبدقرامعتسإلاناكاذإو

٠حوملطلاحورسمطوعادبإلاولايخلاولؤاستلاتاقاطلیطعتو‹هيدلةردابملاحور

تايوتسمىلعاهلشفتتبثأ‹«ركفلاتدمجو‹نهذلاتدلبىلاةيوبرتلاانجهانمناف

.)ةفلععنیدایمو

همدقتو‹ةلئاهلاهتاناكمإوهتاسسۇموهتزهجأببرغلالواحامهمو

ةايحلايفهجهتنييذلابولسألاوماظنلانملعجينأ«ةفاكنيدايملايفيملعلا

مدقَتلاماظن۽مهرظنةهجونم«هرابتعاب‹رشبلايبةفاكلىلعألالثلل؛ماظنلاو

يعولاةلحب«۷٥ص«يمالسإلانطولايففلختلاتالكشم:لاصدمحم«زيزعنبا«رظنأ09

ناريزح/ھ٥لوألاعيبر‹تيوكلا‹٤٣٤۳ددعلا‹يمالسإلا

۹۹



نيحلصلملاونيلوؤسلملاونييوبرتلانعةرداصلاتاثاغتسالاوتاعادنلاوةخراصلاقئاقحلا"نإالإ

ةراضحلرحخآلاهجولارهظتوامامتكلذسكعدكؤتبرغلارايديفنمألايلوؤسمونييعامتالا
يرسألاككفتلاةراضح«ةّيميهبلاويسنحلاراعسلاوكّكفتلاويرعلاةراضح«ةرصاعملابرغل

نماهقفارياموةّيقلخلاميِقلالكاتةراضحزديإلاوباصتغالاوةميرحلاولتقلاةراضح«يلئاعلاو

."١ريكعایضولصتمقلق

نأىريبرغلافانتديقعنمعبنتةّيوبرت°?ةّيروخذمرولبننأناوألانآو

ةيفرعملاوةّيفاقثلاىنبلايفةنماكةقلطمةلاحوه‹برغلاعممالسإلامادص

ييلاو‹برغلاومالسإلانيببرحلانأسيولرانربىريو.نيملسملاومالسإلل

بضغلاروذج"يفلوقيو‹برغومالسإكانهمادامرمتستس‹لزألاذنمتأدب

ةكرحوةّيسفنةلاحهجاونادنأب«نآلاحضاولانمنوكينأبجي""يمالسإلا

امنإ.اهانبتتواهقحالتيلاتاموكحلاوتاسايسلاواياضقلاىوتسمنازواجتت

مصخلااذهلعفدرنإ«تاراضحمادصنملقأوريغنوكينأنكميالثدحي

امهراشتنادضويناملعلاانرضاحًدضو.يحيسملا-يدوهيلاانثرإٌدضميدقلا

نودبيخيراتلصفدرهنكلو«ينالقعلعفدرامّبروه«ملاعلاديعصىلع
."٩كشىندأ

‹تيوكلا«٤٤۳ددعلا«يمالسإلايعولاةلب6٠ص«برغلاةراضحلرخآلاهجولا:ةّيحاتتفإلا-

.م١۱۹۹زومت١٤٥رفص

ىنعملاواسيفنوًاعفاننوكيللبقتسمللءيشلاراخدإوهو‹رخذلانمةقتشمةملكلاهذه©
ةيجيتارتساإلاةملكفدازتلةيروخذملابثحبلااذهتيسدقو‹ةفللامجاعميفدوجوم

.ماعلاهانعميلةيليقتسللا

ءارهزلاءةرهاقلاء١٠ص‹نيملسملادنعيلبقتسملاركفلاةيروخذملا:ديزوبأدمحم«يقفلا‹رظنأ)

.م١۱۹۹/ه٤١٤١يبرعلامالعإلل

تاءارقةلحب‹١۲٠ص«طسوألاقرشللوسيولرانريلةديدجةءارق:نيدلاباهش‹فارصلا©

ءملاعلاومالسإلاتاساردزكرم‹(ةدحتملاتايالولا)اديرولف‹عبارلاوثلاثلاناددعلا«ةّيسايس

.م۱۹۹۳/ه١٤٤١١٤۱فیرخوفيص



ناديميفقلطتنو‹انفلختبابسأنبمصلختننأانبنسحيالفأ

.ةدايرلاومدقتلا

رصعيفاهانذقنأامك«لالحنالابهايغنماهذقننلانيدانتءاعمجةيرشبلانإ

.يدايرلااهرودىلإو‹انتلاصأىلإانجهانماندعأاذإنكممكلذو‹يهذلاانتراضح

:ىلاعتهلوقلهيفنمحلصأملاعلادوقيو

سس۳.هس7Aس يداعامرتضمانآركذلادشنمسونراىفابنك

€ا

. ١٠٠ةيآلا«ءايبنألاةروس  (



۲



:ميركلانآرقلا+

:ةروشنملاريغتاطوطخللا:الوأ

:(م۹۹۰/ه۳۸۰:ترالغيرزخوبأ«فاتلزنبا١

يفيريبعحلاتاحرفةبتكميفدوجوم:نيفلاخملاىلعةرلا

.سنوت

:(م۱۲ق/ه٦ق:ترةفيلخنبنامثعورمعوبأ‹«يغراملا٢

ةيادرغ‹قحلانعهبتغازاموتسلاةّيضابإلاقرفيفةلاسر

.٢٠٦/۲طوطخملامقر«نجزييبةبتكم(رئازحلا)

:ةّيساسألاةّيبرعلارداصملا:ايناث

:(م۸۸۸/ھ۲۷۳:ترمالسنبا«يضابإلا١

زترافش.ف.رقیقح«ةيضابإرظنةهجونمهخيراتومالسإلاباتك

.م١۱۹۸/ه٤٥٤٠٥ارقإراد«توریب«بوقعينبملاسو

:(م١۱۱۷/ھ۷۰٥:ت)يفاكلادبعراّمعوبأ«يضابإلا۲

الخلالهأىلعدرلايفلاقملاصيخلتولاؤسلاليصحتيفزجوللا
.۱۹۷۸قورشلاعباطم‹توريب‹يلاطلاراّمعقيقحت

:٥۸٦:ترهللادبعنبدمحمهللادبعوبأ«راّبألانبا۳

ةكرشلاةرهاقلا‹سنۇمنيسحقيقحت«ءاريسلاةلحلاباتک

.۳١٦۱۹ةّيبرعلا

:(م۳۰٦۱۲۳۲:ت)مركلايبأنبيلعنسحلاوبأ«ريثألانبا٤

راد‹توريب«يضاقلاهللادبعءادفلايبأقيقحت«خيراتلايفلماكلا

.م۱۹۸۷/ه١٠٤١ةّيملعلابتكلا



:(م١۱۳۳/ه۷۳۷:ت)يشرقلادمحأنبدمحمنبدمحم‹ةوخألانبا_ه

نابعشدومحمدمحمقيقحت‹ةبسحلاماكحأيفةبرقلاملاعم

ةماعلاةيرصملاةئيحلا‹ةرهاقلا«يعيطملاىسيعدمحأقيدصو

.١۱۹۷باتكلل

:(م١٤٦١١۱/ه۹۷۱:ت)یسیعيدهموبأ«لیعامسإنيا٦

.ه١۳۲٠۱ةّيملعلاةعبطملا‹«سنوت‹يولهبلاىلع

:(م۱۳۷۷/ه۷۷۹:ت)يتاوللاميهاريإنبدمحمهللادبعوبأ«ةطوطبنبا۷

توريبراد‹رداصراد‹توریب‹ةطوطبنباةلحرب

٠.

:(م۹۲۲/ه۳۱۰:ت)دمحمرفعجوبأ«يربطلاريرجنبا۸

رادرصم‹ميهاربإلضفلايبأقيقحت‹كولماولسرلاخيرات

.١١۱۹فراعللا

:(م۹۸۰ھ۴۱۹:ت)ميهاربإنبدمحأرفعجوبأ‹يناوريقلارارحبانبا٩

٤ةليحلابيبحدمحمقيقحتوميدقت‹مهريبدتونايبصلاةسايس

.۸٦۱۹رشنللةّيسنوتلارادلا‹«سنوت

:(ع۱۳۳۲ھ۷۳۳:ت)میهاربإنبدمحمنيدلاردب«ةعامجنبا-٠

دمحمديسلارشن‹مّلعتملاوملاعلابدأيفملكتلاوعماسلاةركذت

.ه١١۳٠۱(دنلا)دابأرديح‹يودنلامشاه

:(م١۱۳۳/ه۷۳۷:ت)دمحمهللادبعوبأ«يردبعلاجاحلانبا-١

رهزألابةّيرصملاةعبطملا‹ةرهاقلا‹«بهاذملاىلععرشلالحخدم

.م۱۹۲۹/۱۳۸



:(م١٤٤۱/ه٢٥۸:ت)يلعنبدمحأظفاحلامامإلا‹ينالقسعلارجحنبا-١

.ه١۳۲٠(دنملا)دابأرديح‹بيذهتلابيذهت

ااا۳

.م۱۹۹/ه٠

:(م۸۸۸/ھ٢۲۷:ت)دمحأمامإلا«لبنحنيا-٤

يمالسإلابتكملا«توريب«لبنحنبدمحأدتسم

.م۱۹۹۳/ه٣

:(م۹۷۷/ھ۷٦۳:ت)يلعنبدمحممساقلاوبأ«لقوحنبا٥

‹يمالسإلاباتكلاراد‹ةرهاقلا‹«ضرألاةروصباتك

.ت.د

:/ھ۲۳۲:ترهللادبعنبهللاديبعمساقلاويأ«ةّبذادرخنيا-١

.ت.د«ىنثملاةبتكم«دادغب؛كلامملاوكلاسملا

:)ها١٥/ه۸۰۸:ت)دمحمنبنمدبع«نودلخنيا-۷

.ت.د«يبرعلاثازنلاراد«توريب«نودلخنباةمّدقم

:(م۱۲ق/ه٦ق:ت)فسويبوقعيوبأ‹نوفلخنيا-۸

حتفلاراد«توريب‹يمانلاةفيلخورمعقيقحت«نوفلخنباةبوحأ

.م١۱۹۷/ه٤

:(م۹۳۱/ھ۳۲۱:ت)نسحلانبدمحمرکبوبا«دیردنبا-٩

«شيفطاميهاربإقاحسإوبأليذبهلّيذوهيلعقلعوهحّحص‹نحالللا
.م۱۹۸۷ه١٤١ةّيملعلابتكلاراد«توريب



:(م۷۱۱/ه۹۳:ت)رباج«دیزنیا۰

فلخنبديعسخيشلابيترت«دیزنبرباجمامإلاتاباوجنم
ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«نامعةنطلس«يصورخلا

.م٤۱۹۸/ه٤

:(م۷۸۰/ھ٢٥۲:ت)دمحم«نونحسنبا-۱

٤باهولادبعيسحنسحقيقحتنيملعتملاونيملعملابادآباتك

ةيسنوتلابتكلاراد«سنوت‹«يوطملايسورعلادمحمقيلعت
.م۱۹۷۲/ه۲

:(م٥٤۸/ھ۲۳۰:ت)دمحمهللادبعوأ«دعسنيا-۲

.م۸١۱۹/ه۱۳۷۷رداصراد‹«توريب‹ىربكلاتاقبطلا

.ه١۲۹٠۱قالوبةعبطمءةرهاقلابطلايفنوناقلاباتك

:(م۱۸ق/ھ۱۳ق:ت)دوخنبملاس«سماشنبا٤

؛نامعةنطلسيضابإلابهذملاتاقلحيفيضايرلادهعملاتاقلط

.م۱۹۸۷/ه7٠٤١ةفاقثلاويموقلاثازتلاةرازو

:دومنبملاس«سماشنبا-٥

١٤فشاکلیعامسإةديسحرش«ءاثعشلايباعابتأيئءاثعولاةلازإ

:(م۹ق/ه۳ق:ت)‹ريغصلانبا-١

‹زاحبميهاربإورصاندمحمقيلعتوقيقحت‹نييمتسرلاةّمئألاخيرات
.م٤١٤١۱۹۸يمالسإلابرغلاراد«توريب

۳.



:م۷٥٥۱/ه٥٦۹:ت)يطرقلايرمنلافسويرمعويأ«ربلادبعنيا-۷
ميركلادبعميدقتهلمحوهتياوريفيغبنياموهلضفوملعلانايبعماج

بتكلارادةرهاقلا«نسحنمحرلادبعهححصوهعجار‹«بيطخلا

.م١۹۷٠/ه١۹۳ةثيدحلا

:)م۹/ه۳ق:ت)دمحمهللادبعوب«يراذعنبا-۸

ةعجارموقيقحت‹«برغملاوسلدنألارابخأيفبرغملانايبلا
‹ةفاقثلاراد«توريب«لاسنفوربيفيل.أونالوك.س.ج

.۱۹۸۳ء۲۳ط

:(م١١٤۱۱/ه٤٤٥:تر)دمانبهللادبعنبدمحمركبوبأ«يبرعنبا-٩

.١۱۹۱ةداعسلاةعبطم‹ةرهاقلا‹نآرقلاماكحأ

:(م۸۸۹/ھ٦۲۷:ت)ملسمنبهللادبعدّمحموبا«ةبيتقنبا-٠

.٠ةفاقثللرصانةسسۇم¢توریب«ةسايسلاوةمامإلا

EES۳۱

راد‹توريب‹ةهبشملاوةّيمهجلاىلعدرلاوظفللايففالتحخالا

.م١۹۸٠/ه٥٠٤١ةّيملعلابتكلا

رمعنبليعامسإءادفلاوبأنيدلادامعظفاحلا«ريثكنبا۲

:(م۱۳۷۲/ھ٤۷۷:تر

.م۱۹۸۲/ه١٠٤١فراعملاةبتكم«توريبةياهنلاوةيادبلا

:(م١۱۰۳:ت)بوقعينبدمحمنبدمحأيلعوبأ«هيوكسمنيا-۳

ةيريخلاةعبطملا‹ةرهاقلا‹قارعألاريهطتوقالحخألابيذهت

.ه۲



:(م7٠٤٠/ه١٠۸:ت)بيطخلانبدمحأساّبعلاوبأ‹ييطنسقلاذفنقملانبا-٤

دمحمقيقحتوميدقتءةيصفحلاةلودلائدابميفةّيسرافلا

ةيسنوتلارادلا«سنوتديحلادبعورفينلايلذاشلا

.١۸١۱۹رشنلل

:(م۱۱۹۳/ه۸۹٥:ت)نمحرلادبع«رصننيا-٥

ىفطصمفارشإ‹ييرعلازابلارشن‹ةبسحلابلطيفةبترلاةياهن
.١١۱۹رشنلاوةمجزتلاوفيلأتلاةعبطم‹ةرهاقلا‹ةدايز

:(م۸۸۸/ھ٢۲۷:ت)يناتسجسلاثعشألانبناميلس«دوادوبأ-٠

٤«توریب۽توحلافسويلامكةسرهفوةسارد«دواديبأننس

.م۱۹۸۸/ها٩٤ناناراد

:(م۱۱ق/ه٥ق:ت)رکبيبانبییحی«ایرکزوبأ-۷

ليعامسإةسرهفلاعضووقيقحت«مهرابحأوةّمئألاريسباتك
.۲۱۹۲ط‹يمالسإلابرغلاراد‹توريب«يبرعلا

:م۳۸|ه۷:ترهللادبعنبدمحأ«ميعنوبأ-۸

.ه١يجناخلاةبتكم‹ةرهاقلا‹ءايفصألاتاقبطوءايلوألاةيلح

:(م٢۹۳ھ٢٤۳۲:ت)ليعامسإنبيلعنسحلاوبأ‹«يرعشألا-۹

دبعنيدلايغدمحمقيقحت‹نيلصملافالتخاونيّمالسإلاتالاقم
.م١۹۹٠/ه١٤٤١ةّيرصعلاةبتكملا(نانبل)اديصكيمحلا

:AV۰)/ه٢٥۲:ترليعامسإنبدمحمهللادبعوبأ‹يراخبلا-٤٠

يلعدمحمخيشلاةسرهفوطبضوةعجارم«يراخبلاحيحص
ةيرصعلاةبتكملا‹(نانبل)اديص‹يراخبلاماشهخيشلاوبطقلا

.م٥۹۹/ه۰



:(ع۱۲۹۷/ه1۹۷٦:ت)ميهاربإنبمساقلاوبأ«يداربلا-١

ةعبطمةرهاقلا‹تاقبطلاباتكهبلحخأاممامتإيفةاقتنملارهاوجا

.١۱۸۸ةيرجح

WEES-٤آ

مهنيزدمحمقيقحتوةسارد‹ةّيضابإلابتكيفةلاسر

ةليضفلاراد‹ةرهاقلا«ضوعباّوتلادبعدمحأوبزع

۹٤۱.

:٩۲٤:ت)رهاطنبرهاقلادبع‹يدادغبلا-٣

قافالاوليجلاراد‹توريب‹مهنمةيجانلاةقرفلاوقرفلانيبقرفلا

.م۱۹۸۷ه۸٤۱ةديدحلا

:(م١۹٠٠/ه۸۷٤:ت)زيزعلادبعنبهللادبعوبأ‹«يركبلا٤

.ت.د«ىنثملاةبتكم«برغملاوةيقيرفإدالبركذيفبورغلا

:(م١۱۸۳/ه١١٤۱۲:ت)ةكربنبدمحمنبهللادبعدّمحموبأ‹«يولهبلا-٥

«توریب«ينورابلاىيحيىسيعهيلعقلعوققح«عماحجلاباتك

.م١۱۹۷/ه٢٤١۱۳۹ط«نطولاةعبطم

:/ه۸٥٤:ت)يلعنبنيسحلانبدمحأركبوبأ‹«يقهيبلا-١

‹يعفاشلاسيردإنبدمحمهللادبعمامألانعراثآلاونئسلاةفرعم

ديسقيقحت«ينزملاىينبليعامإميهاربإيبأبيترتىلعجّرخم
.۱۱ةيملعلابتكلاراد«توريب«نسحيورسك

:(م۹۰۹/ه۲۹۷:ت)یسیعنبدمحمىسيعوبأ‹يذمزتلا-۷

١٤ضوعةوطعميهاربإقيقحم‹يذمزتلاننسوهوحيحصلاعماجلا
.ت.د‹يبرعلاثازتلاءايحإراد«توريب



EES- £۸

‹ينابلألانيدلارصاندمحمقيقحت‹ننسلاراصتحخابيذمزنلاحيحص

.م۱۹۸۸/ه۸٤١يمالسإلابتكملا«توريب

:(م۱۸۰۸/ه۱۲۲۳:ت)زيزعلادبع‹ينيمثلا-4

ةيادرغ‹رمعنبنمحرلادبعيلكبقيقحت‹ليلعلاءافشليلا

.۹١٦۱۹ء۳5ط«ةيبرعلاةعبطملا«(رئازحلا)

:(م١۱ق/هەق:ت)ريخلايبأنبىي‹«يوانحلا٠

ميهاريإقاحسإوبأهيلعقلعوهرشن«هقفلايفلوصألارصتنخمعضولا

.۲٦۱۹ةديدحلاةلاجفلاةعبطم‹ةرهاقلا«شيفطا

:(م١٣٤۱۳/ھ۰٥۷:ت)یسومنبلیعامإرهاطوبأ«يلاطيحلا١

«رمعنبنمحرلادبعيلكبهيلعقلعوهحّحص«مالسإلادعاوق

.١۱۹۷ةّيبرعلاةعبطملا‹(رئازحا)ةيادرغ

:یسومنبلیعامسإرهاطوبا۽يلاطيحلا-۲

۱ةرهاقلا‹يمانلاةفيلخورمعهيلعقلعوهققح«تاريخلارطانق

.م١٦۱۹ھ١۱۳۸هبهوةبتكم

:(م١۷٠۱ه٤:ت)تباثنبيلعنبدمحأركبوبأ‹يدادغبلابيطخلا۳

‹ميصقلاةعبطمضايرلا‹؛يراصنألاليعامسإقيقحت‹هقفتملاوهقفلا

.م٢١۱۹۹/۳۸۹ط

:م۸٦۸:ت)نمحرلادبعنبهللادبعدّمحوبأ‹يمرادلا٤
ةكرش‹ةرهاقلا«ينايمشاههللادبعديسلاقيقحت‹يمرادلاننس

.١۱۹۱ةدحتملاةّيتفلاةعابطلا

۳\۰



:(م١۱۲۷ه٠۰۷:ترديعسنبدمحأساّبعلاوبأ‹«ييجردلا-٥

‹(رئازحلا)ةنيطنسق‹يالطميهاربإقيقحت‹برغملابخئاشملاتاقبط

.١۱۹۷ثعبلاةعبطم

:(م١١٤۱۳/ه٨٤۷:ت)نامثعنبدمحأنبدمحمنيدلاسمش‹يبهذلا-١

ةيملعلابتكلاراد«توريب«يزوحلانبالتاعوضوملابيترت

٤۱.

:م۳۳٠٠/ه٥۲٤:ت)مساقلانبميهاربإقاحسإوبأ‹«قيقرلا-۷

ناديزلايلعلاهللادبعقيقحت«برغملاوةيقيرفإخيرات

يمالسإلابرغلارادتوریيب٤۽یسومنيدلازرعو

۰٠

:(م٠٠٦۳١۱۲:ت)مالسإلاناهرب‹يجونرزلا-۸

‹ةّيبدألاقيفوتلاةعبطمءةرهاقلا«؛ملعتلاقيرطيفملعتملاميلعت

.ت.د

:/ه۷۷۱:ت)باهولادبعرصنوبأنيدلاجات«يكبسلا٩

دمحمحاتفلادبعويجانطلادمحمقيقحت‹ىربكلاةّيعفاشلاتاقبط

.١٦۱۹يلحلايبابلاىسيعةعبطم«ةرهاقلا‹ولحجلا

:/ه۹۲۸:ت)دحاولادبعديعسنبدمحأ«يخامشلا٠

ةرازو‹نامعةنطلس«يبايسلادوعسنبدمحأقيقحت«ريسلاباتك

.م١١٤۱۹۹۲ء7ط‹ةفاقثلاويموقلاثازنلا

:(م١١٠٠/ه۸٤٠:ت)ميركلادبعنبدمحمحتفلاوبأ‹يناتسرهشلا-١

‹ةرهاقلا«ناردبهللاحتفنبدمحمجيرخت«لحتلاوللملاباتك

.١١۹٠ةيرصملاولجنألاةبتكم

۳۱



:م١۱۱۱/ه٥٠۰٥:ت)دمحمنبدمحم«يلازغلا۲

.ه١۳۲٠۱ةيراجتلاةعبطملا‹ةرهاقلا«داقتعالايفداصتقالا

a۳

سمحيفيوبزتلاثارتلاباتكنمض«مّلعتلاجاهنمباك

راد«توريب«ةباشنماشهاملمدقواهققحواهعمج‹تاطوطخم

.۱۹۸نيالمللملعلا

ا8

يفرافسألايفرافسألالمحنعيملباتكهليذبونيدلامولعءايحإ
دبعلضفلايبأنيدلانيزةمالعللرابخأنمءايحألايفامجيرخت

راد‹توريب‹م٤٠٤٠/ه٠۸۰ىفوتملايقارعلانيسحلانبميحرلا

.ت.د«ةفرعملا

::ت)رمعنببيبحنبعيبرلا‹يديهارفلا-٥

بوقعييبأخيشلابيترتىلعبيبحنبعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماحلا

.ه۳۸۸٠۱ةّيمومعلاةعبطملا«قشمد«ينالجراولاميهاربإنبفسوي

:٤٠٤:ت)فلخنبدمحمنبيلعنسحلاوبأ«يسباقلا-١

قيقحت«نيملعتلاونيملعماماكحأونيملعملالاوحألةلصفللاةلاسرلا

.١۹۷٠فراعملاراد‹ةرهاقلا‹يناوهألاداؤفدمحأ

:(م۱٠۲/٤۸۷:ت)جاجحلانبملسمنيسحلاويأ«يروباسينلايريشقلا-۷

هميقرتوهحيحصتوهصوصنقيقحتوهعبطىلعفقو‹ملسمحيحص
يوونلامامإلاحرشصخلمهيلعقلعوهئيداحأوهباوبأوهبتكدعو

راد«توریب‹يقابلادبعداؤفدمحمةغللاةّمئأنعتادايزعم

.م۱۹۹۲/ه١١٤١ةّيملعلابتكلا

۳۱۲



ب-۸

.ت.د«يبرعلاثازتلاءايحإراد«توريب«يوونلاحرشبملسمحيحص

:40:ت)مساقلاوبأ‹يديبللا-٩

راد‹«سنوت‹سيردإيدامجلاقيقحت‹ينايبنحلامساقلايبأبقانم

.١١۹٠ةّيقرشلابتكلا

:ھ۸٤٤:ت)دمحمنبهللادبعركبوبأ«يكلاملا٠

مهداهزوةيقيرفإوناوريقلاءاملعتاقبطيفسوفنلاضايرباتك

ريشبهققح«مهفاصوأومهلئاضفومهرابخأنمريسومهكاّسنو

راد‹توريب‹يوطملايسورعلادمحمهعجار«شوكبلا

.م٤١٤٤٤١۱۹۹ط‹يمالسإلا

:(م٤٥٤۸١۱۰:ت)بیبحنبدمحمنبيلعنسحلاوبأ«يدرواملا-١

.۱۹۲۸ء١٠ط«ةّيريمألاةعبطملا‹ةرهاقلا‹نيدلاوايندلابدأ

AAJAY):ت)ديزينبدّمحتساّبعلاويادربملا۲ Ao:

‹روزرزميعنونوضيبديراغتقيقحت‹بدألاوةغللايفلماكلا

.م۱۹۸۹/ه٩٠٤١ةّيملعلابتكلاراد‹«توريب

:٤/ھ۹۲۰:ت)ةعمجيبأنبدمحأ‹«يوارغملا-۳

6نايبصلاءابآونيملعمللضرعياميفنايبتلاوراصتخالاعماوجعماج

ةيئطولاةكرشلا‹رئازحلا‹رابونحبارويودبلايلولجدمحأقيقحت

.١۹۷٠عيزوتلاورشنلل

:(م٤٤٤١/ه٥٤۸:ت)يلعنبدمحأنيدلايفت‹«يزيرقملا٤

‹ةرهاقلا‹(ةيزيرقملاططخلا)راثآلاوططخلاركذبرابتعالاوظعاوملا

.م١۱۳۲/١۹٠ليلاةعبطم

11



:٤/ه۸۰۷:ت)نيدلارونظفاحلا«يمشيملا٥

مجعللانيمجعملادئاوزيفنيرحبلاعمحبباتك

دبعةساردوقيقحت‹يناربطللزيبكلامجعملاوطسوألا

دشرلاةبتكم‹ضايرلا«دمحمنبسودَقلا

.م۳٣٢/١۱۹۹

:(م۷۰٥/١٤۱۱۷:ت)میهاربإنبفسويبوقعيوبأ«ينالجراولا-٦

‹ينراخحلادمحنبملاسخيشلاقيقحت‹ناهربلاوليلدلا

ةفاقثلاويسموقلاثارتلاةرازو‹نامعةنطلس

.م۱۹۸۳/۳٢١

:(م۸١٥۱/ه١۹۱:ت)ییحینبدما«يسيرشنولا-۷

ءاملعیواتفنعبرغلعماجلاوبرملارايعملا

يمالسإلابرغلاراد‹توريب«يجحدمحمفارشاإب

.مم٠

:(م۸۹۷/ھ٢٤۲۸:ت)رفعجنببوقعييبأنب«يبوقعيلا-۸

ليربةعبطم«نديل‹نادلبلاباتكنعذوخأم‹برغملاةفص

۰٠.

EEE-۹

.۱۸۹۱ليربةعبطم‹نديل‹نادلبلاباتك

٤\۳



:ةعوبطملاةبرعملاوةّيبرعلاعجارملا:ًانلاث

ركفلاراد‹ةرهاقلا‹اهتفسالفوةّيمالسإلاةيبزتلا:هيطعدمحم‹«يشاربإلا-١

.ت.دء۳ط‹يبرعلا

كيلامملاةلودرصعيفةّيمالسإلاةيبزتلاماظن:ملاسيلع‹ميهاربإ٢

.٠١۱اطنطةعماج‹رصم‹رصميف

ثارتلاةرازو‹نامعةنطلس‹لاصخلارصتخم:ميهاربإقاحسإوبأ«سيقنبا-۳

.م٤۱۹۸/ه٤١٤١ةفاقثلاويموقلا

‹يضابإروظنمنممالسإلايفةسايسلاومكحلا:ميهاربإ«فسوينبا٤

.١۱۹۹ناولألاةينقتةعبطم‹رئازحلا

‹ةيرصعةيؤر‹مالسإلايفةيرسلاتاكرحلا:دومحم‹ليعامسإ٥

.ت.د«ملقلاراد«توریب

رئازحلاةعماج‹رئازجلا6ةبازعلاماظن:رمعنبحلاص‹يوامسإ٠

.م۱۹۸

جاحلانبدمحمجاحلاطخب«ديحوتلاةديقعحرش:فسوينبدمحمشيفطا۷

.ھ۱۳۲۸ةيرجحةعبط«رئازحلا‹حلاص

seessooo oes ةعبط‹رئازحا‹خيراوتلاضعبيفةيفاشةلاسر:۸-

.م۱۸۸۱/ه۱۲۹۹ةيرجح

(ايبيل)تولان«تادابعلاعيمجيفتاعاطلاساسأ۹1

.م۱۹۱۸/۱۳۸نانبلراد«توریب

ةنيطتسق‹ةّيضابإلالوصألايفةّيمالسإتاسارد:ديعسنبريكب«تشوعأ٠

.م۱۹۸۲/ه١٠٤٠١ثعبلاةعبطم‹(رئازحلا)



TSSس١

يرماضلاةبتكم‹نامعةنطلس«شيفطا

. ۱۹

بتكملا«توريب‹حيحصلاعماحلافيعض:نيدلارصاندمحم«ينابلألا-۲

TEES-۲۳

ميهاربإ‹مامإ٤

دمحأ‹نيمأ۔١

:داؤفدمحأ‹«يناوهألا١

حلاص‹ةيجاب-۷

:ناميلسعيبرلاوبأ-۸

i-۹

.م١٤٤۱۹۹يمالسإلا

اههففنمءيشوةحيحصلاثيداحألاةلسلس:

يمالسإلابتكملا«توريب‹اهدئاوفو

.م۹/۹۱۹۷

ركفلاراد«ةرهاقلا«يمالسإلامالعإلالوصأ:

.۱۹۷۷يبرعلا

ةضهنلاةبتكم‹ةرهاقلا«۳ج«مالسإلاىحض:

.٦١١۱۹ط«ةيرصلملا

.۲١١۰١١۱۹۷ط

£ىلوألاةيمالسالاروصعلايفديرحابةّيضابإلا:

.م۱۹۷

ةبتكم‹نامعةنطلس«ةّيضابإلاخيراترصتخم

.ت.دء4٤طيرماضلا

‹؛سنوت‹ةيضابإلاكولموةّمئَأفةيضايرلاراهزألا

.١۱۹۸ةعابطللةمالسوبراد

٦۳



ةيداصتقإلاعاضوألايفةساردةّيمتسرلاةلودلا:ريكبميهاريإ«زاحب٠

.١۹۸٠رئازحلا‹ةيركفلاةايحلاو

هيبنةّيبرعلاىلإهلقن‹ةيمالسإلابوعشلاخيرات:لراك‹«ناملكورب١

ملعلاراد«توريب٠يكبلعبريتموسرافنيم

.١١٦۹٠۱ء۳ط‹نيالملل

نميقيرفإلالامشلايفةّيمالسإلاقرفلا:درفلألب٢

نمحرلادبعةمجرت‹مويلاىتحيبرعلاحتفلا

يمالسإلابرغلاراد٤.توریيب‹يودب

۱۷.

سابعةيسرافللهمجرت‹مالسإلانيطالستاقبط:نيليلناتسا«لوب-٢

‹يبعكلارهاطيكمةّيسرافلانعهمجرت«لابقإ

.۱۹۱۸يرصبلاتاروشنم«دادغب

‹نآرقلازاجعإيفضويبةمالعلاتاباجإنم:رمعنبميهاربإ‹«ضويب-٤

.۱۹۷۳ةيبرعلاةعبطملا‹(رئازحلا)ةيادرغ

ةيسنوتلاةكرشلا‹«سنوت«سنوتبةيبزتلاخيرات:يديبعلاميهاربإ‹يرزوتلا-٥

.ت.د‹عيزوتلل

ىلإيمالسإلاحتفلانمةيقيرفإلاشخيرات:زيزعلادبع«يبلاعثلا-٠

نبدمحأقيقحتوعمجءةّيبلغألاةلودلاةياهن

ةعجارموميدقت«سيردإدّمحوداليم
برفغلاراد«توريب«يلحاسلايدامح

.م۱۹۸۷/ه١٤٤۱يمالسإلا

۳\۷



‹نامعةنطلس«ةيقيرفإلامشبنامعةقالع:تاحرف«يريبعجلا-۷

داشراإلاوظعولاويعرشلاءاضقلادهعم

.م۱۹۹۱/۲١١

6ةيضابإلاةديقعلليراضحلادعبلاو—-۸

ةشيدحلاناولألاةعبطم‹«سنوت

.م۱ها۸

‹سنوت‹ةبرجيفةّيضابإلادنعةبازعلاماظن:-۹

.١۹۷٠ةّيرصعلاةعبلعملا

ةيفونملا6مالسإلايفةيوبزلالوصألانم:حاتفلادبع4لالج٠

.۱۹۷۷نايللاسرس«(رصم)

يبأنبيلعنيتمؤملاريمأمكحيفمامحلاعجس:نورخآويلع«يدنحلا-١

ولحنألاةبتكم«ةرهاقلا«مالسلاهيلعبلاط

.۷١۱۹ةّيرصلملا

ءارآلالخنمةّيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نودع‹نالهج۲

ةنطلس‹؛شيفطافسوينبدمحمخيشلا

٢0٠طيرماضلاةبتكم‹نامع

.م۱۹۹

قرعملابيردتلا‹تاّيجيتارتسإلا‹ملعتلاوميلعتلا:نورخاو«يوالفهيبزنوج-۳٢

‹خيشلانسحرمعةمجرت«ىوتحماتالاحبيي

اورنوألا‹ةيبرتلادهعمتاروشتم‹نامع

۱۹۸.

۳\۸



ةيمالسإلاةيبرعلاةيبرتلامالعأ6يلازغلادماحوبا:يلعدمحمزياف6جاجحلا٤

:دمحنبملاس‹يثراحلا-٥

:نمحرلادبع‹يزاجح-٢

:ميهاربإنسح‹«نسح-۷

دومحح‹«نسح۸

:سايلإدمحأ‹نيسح-۹

ناسح‹قالح_٠

جيلخلالودليبرعلاةيبزتلابتكم«ضايرلا

.م۱۹

ايروس‹ةّيضابإلالوصألايفةّيضفلادوقعلا

.م۱۹۷ةّيبرعلاةظقيلاراد«نانبلو

.١٤‹۲طةّيرصعلاةبتكللا

‹ةييرصملاةضهنلاةبتكم«ةرهاقلا‹«يعامتجالاو

.۷١٦۱۹ط

فراعملاراد‹ةرهاقلا‹اهتالكشموةرسألا:

. ۷

‹يلامةكلمبمالسإيفةّيضابإلاءاهقفلارود

مولعلاوةفاقثلاوةيبزتللةيبرعلاةمظنملا«دادغب

٥.

دهعلايفتوريبيفنيملسملافاقوأ:

يفةيعرشلاةمكحلاتالّجس«ينامثعلا

‹۲ط‹ةيعماحجلارادلا‹«توريب‹«توريب

. ۱۹۸

راد‹ةرونملاةنيدملا‹ةّيضايرلاةيبزتلاليلد:نورحخآوناندع«ناولح-١

۳۹



ريونتلاراد‹توريب‹رصاعملايبرعلاركفلاي:نسح‹«يفنح٤

.م١۱۱۹۹ط«ةلاسرلا

ةعماحجلا‹نامع‹ةّيضابإلاةكرحلاةأشن:ضوعدمحم«تافيلخ-٤

.۱۹۸۲ةّيندرألا

قةيضابإلادنعةيوبرتلاوةيعامتجالامظنلا:ا-٥

‹نامع‹نامتكلاةلحرميفةيقيرفإلاش

۱۹۸۲.

لآةسّسؤم‹نامع«ةّيضابإلادنعةيبزتلا٦1

.۱۹۹۲تیبلا

ةعبطملا‹«رئازحلا‹«ريبكلابرغملاخيرات:يلعدمحم«زوبد-۷

.١۱۹۷ةّيبرعلا

‹رئازحبا‹ةكرابملااهتروثوةثيدحلارئازحلاةضهت۸-1

.ةّينواعتلاةعبطملا

۹٩-a١٠ج«رئازحلايفحالصإلامالعأ:ا

ثعبلاةعبطم(رئازحلا)ةنيطنسق

.م٤۱۹۷/۹٤۹

EES0.ةنيطتسق«٢ج«رئازحلايفحالصاإلامالعأ:
.م۱۹۷/ه١۱۳۹ثعبلاةعبطم‹(رئازحبا)

۳۲۰



RR..... ةنيطتسق۳ج‹رئازحلايفحالصإلامالعأ:س

.م۱۹۷۸/ه۱۳۹۸ثعبلاةعبطم‹(رئازحا)

‹ةمّركملاةكم«رصاعملاعمتجمايفيضايرلاحيوتلا:نورخآو.لامكشيورد-٢

سميج«لهند-۳

يلع«دشار۔٤

..ه٤٦٠٤٠١يعماحلابلاطلاةبتكم

ميحرلادبعةمجرت‹ةيسردملافوفصلاةرادإ:

نييالمللملعلاراد٩٠توريب‹نيمألا

.تد

.م۱۹۹۳/ه٤١٤١يبرعلا

اديص«ةيبرعلادالبلايفةيبزتلالوحتاسارد:نسحعراسم«يوارلا-٥

نايلوخ‹ارييیبر٦

.م۱۹۸۷/ه7٠٠١ةّيرصعلاةبتكملا«(نانبل)

افموصأسلدنألايفةيمالسإلاةيبزتلا:

ةمجرت«ةيبرغلااهتاريثأتوةيقرشلملا

راد‹ةرهاقلا«يكمدمحأرهاطلا

.ت.د5٠فراعملا

‹بعصلارايتخالاوةراضحلاوةيبرتلاوبرعلا:داوجدمحم6اضرا۷

نيمأ«يتاعاس۔۸

۳6ط‹ةّيبرعلاةدحولاتاساردزكرم«توريب

. ۳

ردصويفبرعلادنعةضايرلا:

ةعابطلليناهفصألاراد‹ةدج«مالسإلا

.م۹۸۲۱/ه٢

۱٢۳۲



نبعييرلامامألادنسم‹حيحصلاعماحجلاحرش:ديمحنبهللادبع«يلاسلا-٩

.ت.د‹ةّيلاعلاعباطملا

زعفارشإ‹نامعسرادملنايبصلانيقلتةلاسر11

6ةيمومعلاةعبطملا‹«قشمد‹يخوتتلانيدلا

.ات.د

خيشلاهححصوهيلعقلع«لوقعلاراونأقراشم:ا-۱١

عباطم‹نامعةنطلس‹يليلخلادمحنبدمحأ

.م۱۹۷۸/ه۱۳۹۸‹۲ط‹ةديقعلا

ءرصم‹ماكحألاونايدألايملعيفماظنلارهوج:ا۔۲

.ه١٤١٤۳ةيبرعلاةعبطملا

يبأقيقحت‹نامعلهأةريسبنايدألاةفحت۳

ةيرجحةعبط«ةرهامملا«شيفطاميهاربإقاحسإ

.ه۰

ةعابطللمولعلاراد‹ةرهاقلا‹جهانملا:رينم‹لماك.شادرمدلا‹ناحرس٤

.۰۳۱۹۷۷ط

‹نيزلانسحةعجارموميدقت«برغلملالودخيرات:ليعامسإيالاريملا٤٠كنهرس-٥

.م۱۹۸۸/ه۸٠٤١ثيدحلاركفلاراد«توريب

؛توريب‹نيملسلملادنعةيبتلاخيراتيفتاسارد:رينمدمحم«نيدلادعس-٦

.م۱۹۹۲/۲٢١

٢۳۲



:دّيسلادومحم‹ناطلس-۷

مالسلادبعيناهت«دّيسلا-۸

:نسح‹هتاحش-۹

راد‹ةرهاقلا‹ةّيمالسإلاةيبزلايفثوحت
.۱۹۷۹فراعملا

.۱۹۷۹فراعملا

ةيرصلارادلا‹«رصم«يسردملاطاشنلا

.ه١٠٠٠ةّنانبللا

ًارقإراد‹«توريب‹ةعستلاهقفلاةّمئأ:نمحرلادبع‹يواقرشلا٠

:ىیفطصمةعكشلا۱١

دمحأ(يبلش۲

:دمحمجاحلانبرمع«حلاص-۲

رباص‹ةميعط-٤

رخاف‹٥

:حلاصنمحرلادبعفلادبع١

. ۱۱

ةيرصملارادلا‹ةرهاقلابهاذمالبمالسإ

.١25١۱۹۹طةّنانبللا

ةبتكم«ةرهاقلا‹ةّيمالسإلاةيبزتلاخيراتيف:

.۲٠١٦۹٠طءةيرصملاولحنألا

ةبتكم‹سنوت‹يضابإلاركفلايفةسارد

.م۱۹۹۲/ه٢٤١۱٤۱طةماقتسإلا

راد‹توريب‹ابهذموةديقعةّيضابإلا:

.ه١٤٤۱لیجلا

‹نييالمللملعلاراد‹توريب«هتايرظنوميلعتلا:

.۰۷۱۹۹۳ط

؛توريب‹نيملعملادادعإيفةّيلمعلاةيبزتلارود
.م۲٢۱۹۷۹/۳۹۹ط‹ركفلاراد

۳Y۳



:بجردمحم«ميلحلادبع-۷

:دمحم‹«داوجلادبع-۸

:هللادبع‹ميادلادبع-۹

TEES- ۸۱

:نيدلاماصع‹فوؤرلادبع۲

:ليعامسإدومحم«قازرلادبع۳

:ميهاربإنسح‹لاعلادبع٤

:لالج‹باهولادبع٥

ةيضابإبمهتقالعوبرغملاورصميفةّيضابإلا

يرماضلاةبتكم‹نامعةنطلس‹ةرصبلاونامع

0.1۰

فراعملاراد‹ةرهاقلا«ةيرقلاباتكيف

۹

‹نييالمللملعلاراد‹خيراتلاربعةيبزتلا

.۳١۰۱۹۷۸ط

‹توريب‹يوبرتلاثحبلاوةّيبيرجتلاةيبزتلا:

.۱۹۸۹‹°ط‹نيالمللملعلاراد

زكرم‹توريب‹ةيبزللةّيبرعةفسلفوحن:

.١۱۹۹ةيبرعلاةدحولاتاسارد

ةضهنةبتكم«ةرهاقلا‹برغملاوسلدنألاخيرات

.١۱۹۸قرشلا

نرقلافصتنمىتحبرغملادالبيفجراولا
راد«(برغملا)ءاضيبلارادلايرجحاعبارلا

.٢٠١۱۹۸طةفاقثلا

مالعأ‹ةعامجنبنيدلاردبدنعيوبزلاركفلا

ةيبزتلابتكم«ضايرلا«ةّيمالسإلاةيبرعلاةيبزتلا

.م۱۹۸ه٤٠٤۱جيلخلالودليبرعلا

حالفلاةبتكم«تيوكلا«يسردملاطاشلا

.ه۱

۳Y٤



:نورخآو.يلادبع¢دّوبع٦

:يحتفدمحم‹نامثع-۷

:هللادبع‹يورعلا-۸

راد‹ةرهاقلا«هتاقيبطتويئادتبالاميلعتلاةفسلف

.م۱۹۸۲/ه٤٠٠١يبرعلاركفلا

‹توريب‹يمالسإلايسايسلاركفلالوصأنم

.ها5١٤£ط‹ةلاسرلاةسسؤم

ةمجرت‹بيكرتلايفةلواحم‹«برغملاخيرات

ةيبرعلاةسسؤملا«توريب‹طوقرقناقوذ

.۱۹۷۷رشنلاوتاساردلل

ةيضابإلاخيراتيفةسارد:ضوعباوتلادبعدمحأ.مهنيزدمحم«بزع۹

ماسب‹يلسعلا٠

:ىلعباطحخ‹«هّيطع۔۱١

:قحسإناميلس‹«هّيطع۲

:ميكحلادبع‹يفيفعلا-۳

:ديشردمحم‹«يليقعلا-٤

.١۱۹۹ةليضفلاراد‹ةرهاقلاءاهتديقعو

‹توريب«يمالسإلايركسعلابهذملا:

.۱۹۹۳/ه١٤٤١سئافنلاراد

‹لوألايمطافلارصعلايفرصميفميلعتلا

.١١٤۱۹فراعملاراد‹ةرهاقلا

‹لافطألاوبّدؤماهيلإجاتحيدئاوفوماكحأو

.۱۹۷۸ةيرصملاولحنإلاةبتكمةرهاقلا

ءارهزلازکرمةرهاقلاميطحتوخملاليسغ

.م۱۹۹۳/ه٤٤٤١«يبرعلامالعإلل

يفةّيساّبعلاةلودلاعماهتقالعونامعيفةّيضابإلا
ثارتلاةرازو٠نامعةنطلس«لوألااهرصع

.ت.د«ةفاقثلاويموقلا

۳Yo



ليئلاراد‹ةرهاقلا۽برعلادنعةّيندبلاةضايرلا:لماكدمحم«يولع٥

.١١۱۹ةعابطلل

‹ةرهاقلا‹يرصملايوبزتلاركفلايفتارظن:ليعامسإديعس«يلع٠

.۱۹۸۲سمنيعةعماج

‹اهتاهاجتاواهرهاظمبرعلادنعةيبرتلا:يزوفدمحم«ليتنعلا۷

ةمجرزتلاوفيلأتللةييرصملارادلا‹ةرهاقلا

٦.

راد‹ضايرلا‹ةّيمالسإةيؤر‹يوبزتلاحيوزنلا:دهفنيبدلاخ«ةدوعلا-۸

.ه١٤٤٤٠عيزوتلاورشنللملسملا

‹ةيمالسإوةّيملعةرورضيعماجلاميلعتلابيرعت:دمحأديسلا«جرف۹

عيزوتلاورشنللةوحصلاراد‹ةرهاقلا

.م۱۹۹۳/۳٣٢

‹نامعةنطلس«هتفرعامكناظقيلاوبأخيشلا:دمحمدمحأ«صوصرف-٠

.م۱۹۹۳/ه١۱٤١يرماضلاةبتكم

ةرهاقلا‹؛نيملسملادنعيلبقتسملاركفلاةيروخذملا:ديزويأدمحم«يقفلا-١

.م٤١٤۱۹۹٠يبرعلامالعإللءارهزلا

‹مالسإلاردصيفةّيسايسلاةضراعملابازحأ:سويلوي‹نزواهلف-٢

‹يودبنمحرلادبعةمجرت‹ةعيشلاوجراوخلا

.١۱۹۷ء٢ط‹؛تاعوبطملاةلاكو«تيوكلا

ةضهنلاةبتكم‹ةرهاقلا‹ةيبرتلاةفسلف:

.۱۹۸۲ةّيبوعلا

٦٢۳



ةعيشلانممهفالسأوةّيمامإلادنعةيبزتلاخيرات:هللادبع‹«ضاف٤

ةعبطم‹دادغب‹يسوطلاوقداصلايدهعيف

.۱۷۲دعسأ

راد‹ةرهاقلا‹ةّيمالسإلاةيبزتلاىلعءاوضأ:يلع.يضاقلا٥٠

.م۱۹۷۹/ه٠٠٤٠راصنألا

ركفلاراد‹«توريب‹ةيعاوةيوبرتةرادإوحت:رداقلادبعدمحم«ةرقارق-٠

.۱۹۹۳يبرعلا

ثارتلاءايحإراد‹«توريب«نآرقلالالظيف:ديسابطق۔-۷

.م۷۱۹۷ط‹يبرعلا

ةضهنلاةبتكم‹ةرهاقلا‹ةّيسفنلاةّحصلاسسأ:زيزعلادبع‹«يصوقلا-۸

.۹١٦۱۹‹۷طقيرصللا

٠يديبعلاناوطنأةمجرت«لوهحجلاكلذناسنإلا:يسكلا«لراك-۹

.ت.د‹يرصلملاباتكلاراد‹ةرهاقلا

تكيدجعمتجبلجأنمىلوألاةّيلاعلاةروثلا:دنارترب«ردينش.ردنسكلا؛جبنك-٠

‹هللادبعءافوةمجرت«اموريدانريرقت
ةيبرعلاةدحولاتاساردزكرم«توریب

. ۱۲

ةمجرت‹لافطألاضايريفةّيعامتجالاةيبزتلا:اليريم«ادنارايك-١

‹حاقفلادبعايليماكةعجارم«حاتفلادبعنسح

.١۱۹۹يبرعلاركفلاراد‹ةرهاقلا

۳Y۷



:ميهاربإديز‹يناليكلا-۲

بل-۳ :نورخآو.يدشر«بیبل

:دراشتيرريسلا‹نوتسجنفل-٤

ىسوم«لابقل-٥

:معنملادبع‹دجام١

ةيصخشلاءانبسسأوةيناميإلاةّيوبزنلاميقا

فاقوألاةرازو‹نامعةنطلسءةّيمالسإلا

١٠٤ةّيمالسإلانوؤشلاو

.۱۹۸۳ةّيبرعلا

‹ةرهاقلا«عبضلاعيدوةمجرت«رئاحملاعلةيبزتلا

.١٤۱۹ةيرصملاةضهنلاةبتكم

‹رئازحلا‹«برغملادالبيفةّيبهذملاةبسحلا:

.١۱۹۷عيزوتلاورشنللةّينطولاةكرشلا

ءانبلايلعهققحوهطئارخمسر‹ىطسولا

.٦١۱ةيكيلواكلاةعبطملا«توريب

بادأآلاةبتكم«ةرهاقلا‹«برغمللبرعلاو

WES س ۱۸

.م۱۹۷

راد‹ةرهاقلا‹سلدنألاوبرغملاخيراتملاعم

.١۱۹۸۰لبقتسملاعباطم

ةّيسنوتلارادلا‹«سنوت«ةيقيرفإبيهذملاعارصلا:زيزعلادبع«-٩

.٠١۹۸٠«۲ط«رشنلل

ةئيحلارصم‹ةيمالسإلاةسردلملايفقهارملاةيبرت:نيدلالامجدمحم«ظوفحم-٠

.۱۹۷۷باتكللةماعلاةيرصلملا

۳Y۸



‹ديدجيومنتلخدملراطإيوبرتلاطيطختلا:جاحلايلعدمحأ«دمحم-١

رشنلاوتاساردللةّيعماحلاةسّسؤملا«توريب

.م۱۹۹۲/ه١٤٤١عيزوتلاو

.ت.د«رئازحبا«رئازحلاخیرات:قیفوتدمحأ«يندم-۲

ةكم«ةّيمالسإلادالبلايفةّيوبرتتالكشم:سابع«يندم۳

.م۱۹۸۹/ه٩٤١رانملاةبتكم«ةمّركلملا

ةيعماجلئاسرةلسلس«ةيمالسإلاةيوبزتلاةيرظنلا:ةزمحلامآ«يقوزرملا-٤

.م۱۹۸۲/ه١۹٤۱ةَذج«۷مقر

Yoقئارطسسأوةيلمعلاةيبرتلا:زیزعفصاو؛فصاو.تمصعميهاربإعواطم\

.م۹۸

يفحدماحميدقت‹ةّيمامإلادئاقع:اضردمحم‹«رفظملا۔١

»۲ط‹حاجتنلاةبتكمءةرهاقلا«دواد

.ه١

راد‹«توريب‹يومألارصعلايفجراوخلا:فيان‹فورعم-۷

.م۱۹۸ها١٤‹۳طءقعيلطلا

ةيبرعلاةعيطملا‹(رئازحلا)ةيادرغ‹ةّيضابإلا:ىيحييلع‹«رمعم-۸

٠٥۱۹.

‹هبهوةبتكم«ةرهاقلا‹«يضابإلابهذملاةأشت-۹

.م٢١١٤١٤٤/۱۹۹۳ط

۳۲۹



٠-eeeeeنامعةنطلسءةّيمالسإلافقرفلانيبةّيضابإلا:›

.م٦۱۹۸/ه٤٠٤١ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

هبهوةبتكم‹ةرهاقلا«رئازحلايفةّيضابإلا1-١

.م۹/۹۱۹۷

e- ةبتكم‹نامعةنطلس«سنوتيفةّيضابإلا:۱۳۲

.۲١۱۹۹۳ط‹يرماضلا

‹مهخيراتومحوصأيفةزكرمةساردةّيضابإلا:-۳

.ه٢5١٠٤۱طفبهوةبتكمقرهاقلا

ةبتكم‹نامعةنطلس«ايبيليفةّيضابإلا:ا-١٤

.۱۹۹۳ء٢ط‹يرماضلا

‹زيزعلادبعحلاصةمجرت«ةيبزللاخيراتيفعجرللا:لوب«ورتم٤
ةبتكم«ةرهاشقلا‹رداقلادبعدماحةعجارم

.١١۹٠ةيرصملاةضهنلا

ءةّيشاحلاةّيندرألاةكلمملايفةّيوبرتلافادهألا:نورخآو.لافجىسوم؛ْيموملا-۲

٦۱۹.

هرازو‹نامعةنطلس‹مالسإلادعبولبقنامع:ريمعيلعرماع‹يبوهوملا-۷

.١۱۹۷ةفاقثلاومالعإلا

نرقلايفةيقيرفإبرغيفمالسإلاراشتنإ:نيدلازع‹«ىسوم-۸٨
ةيبرعلاةمظنملا‹«دادغب«يداليلملارشعسداسلا

١۱۹۸مولعلاوةفاقثلاوةيبزتلل

۳۳۰



:دمحمنبكرابم«يليملا-

:لالد؛نسحم.ميهاربإرصان-٠

دمحم‹«رصان-١

ا-١آ

TS1

رماع‹راجتلا-٤

:نمحرلادبع‹يوالحن-٥

ميدقت«ثيدحلاوميدقلايفرئازحباخيرات

ةينطولاةسّسؤملا«رئازحلا‹يليملادمحمحيحصتو
.۱۹۸۹باتكلل

عباظطللا٠نامع«يوبزلاعامتجالاملع

.۹٤۱۹ةينواعتلا

6يدجسلملاعمتحجاءانبفاهرودوةبازعلاةقلح:

يرماضلاةبتكم‹نامعةنطلس

.م۱

.رئازحلبا«ةملكلاداهجونالظقيلاوبي:

عيزوتلاورشنللةينطولاةكرشلا

١٠۱۸.

ةنطلس«ايقيرفإبرغبمالسإلارشنيفةيضابإلارود:

ةينيدلانووشلاوفاقوألاولدعلاةرازو‹نامع

.م۱۹۹۲/ه۳

راد‹ةرهاقلا‹جراوخلاباهتلصىدموةّيضابإلا:

.۱۹۹۳فراعملا

‹توريب‹ةرصاعملاتالكشملاوةّيمالسإلاةيبتلا

‹ةماسأةبتكمضايرلا‹يمالسإلابتكللا

.م۲١۸١٤/۱۹۸۸ط

ركفلاراد‹ةرهاقلا‹ةيبزنللةّيبرعةفسلفوحن:غلادبعدوّبع.يغلادبع«يرونلا-٢

.۱۹يبرعلا

۳۳۱



‹رابحبز«داعملارادىلإتاذلاناميهريسفت:فسوينبدمحم«يهولا-٧

.ه١٠۳٠ةّئاطلسلاةعبطملا

درفلاءانبيفةّيمالسإلاةّيقالحخألاةيبزقلارود:دادشقمنخلاي-۸١

راد‹توريب4ةيمالسإلاةراضحلاوعمتحباو

.م۱۹۸۳/ه٤٠٤١قورشلا

:تاعوسوملاومجاعملا:اعبار

:ھ١۷۱:ترمركمنبدمحمنيدلالامجلضفلاوبأ«روظنمنبا١

.ت.د‹رداصراد‹توریب‹برعلاناسل

:(م۱۲۲۸/ه۲:ت)توقايهللادبعوبأنيدلاباهش‹«يومحلا٢

.e۹۸E/Eتوریبورداصراد‹«توریب«نادلبلامجعم

:ةرصاعملابهاذملاونايدألايفةرسيملاةعوسوملا-۳

.م٩٠٤۱۹۸‹6ط‹يمالسإلابابشللةّيلاعلاةودنلا«ضايرلا

:ةّيعماجلاتاحورطألاولئاسرلا:اسماخ

ةيرجمحلانورقلايفناوريقلايفةّيمالسإلاةيزتلا:نمحرلادبع«يزاجح١

تاساردلايفريتسجامةلاسر‹ىلوألاةئالشلا

تاساردلليعازوألامامإلاةّلك«توريب«ةّيمالسإلا

٥٤٥ةّمالسإلا

‹كيلامملاىلإنييبويألانمرصمييميلعتلا:دمحمغلادبع«يطاعلادبع۲

مسق«بادآلاةّلكىلإةمذقمريتسجامةلاسر

.١۹۷٠ةرهاقلاةعماج‹خيراتلا

٢۳۳



:تاودنوتارمتؤميفتاساردوثوحب:ًاسداس

:تيوكلا«ةّيمالسإلاةعيرشلاقيبطتلءاوجألاةئيهترمتؤم٠
‹ةيمالسإلاةعيرشلاقيبطتلةيوبرتلاتابقعلا:دمحمنومأملادمحم«يلع١

ةعيرشلاقيبطتلةيوبزتلاءاوجألاةئيهترمتؤم

ناويدلاتيوكلا‹يناثلاروحملا«ةّيمالسإلا

.ت.د‹يريمألا

:(نانبل)سلبارط‹لوألايمالسإلايوبزنلارمتؤملا-ب

ةفغللابمولعلاوتايضايرلاسيردت:قىيفر(وديع۲

لوألايمالسإلايوبزتلارمتؤملاءةيبرعلا

دهعمتاروشتنم(نانبل)سلبارط

ةيمالسإلاتاساردلليعماجلاسلبارط

.م۱۹۹۱/ه١

:(نانبل)سلپارط‹يناثلايمالسإلايوبزتلارمتؤملا-ج

‹ىحصفلاةّيبرعلاةغللاوقارشتسالا:ىدهةمطاف«ءاجن۲۳

سليارط‹يناثلايمالساإلايوبرتلارمتؤملا

يعماخلاسلبارطدهعمتاروشتنم«(نانبل)

.م۱۹۹۳/ه١۱٤١ةّيمالسإلاتاساردلل

ىلإ٢۲نمةرتفلايفسوباقناطلسلاةعماجبةدقعنملايمالسإلاهقفلاةودند

:م۱۹۸۸ناسین۱۳لإ۱۹نم/ه۸٤۱نابعش٦

هقفلاةودن‹يضابألابهذلايفداهتجالا:خيشلاهبابنبدمحم‹جاحلاب_٤

فاقوألاولدعلاةرازو‹نامعةنطلس«يمالسإلا

١٠٤ةّيمالسإلانوؤشلاو

1



ةراضحلاوهقفلايفةيضابإلاةسردملارود:تاحرف‹يريبعجلا_ه

ةنطلس«يمالسإلاهقفلاهودن6ةيمالسإلا

نوؤشلاوفاقوألاولدعلاةرازو‹نامع

١٤٤ةّيمالسإلا

:تاييرودلافتاساردوٹوحب:اعباس

:ةيدوعسلادالبلاةديرجا

دعسءمالظ۔١

:ةينانبللاءاوللاةديرج-ب

:رداقلادبع‹شاط۲

دامعدمحمدمحم۲

‹دالبلاةديرجءةملكنييالم٩غلبتلفطلاةردق:

رفص۷۲ةعمجا«ةيدوعسلا‹°°۹ددعلا

.م١۱۹۹ناریزح۲۸/ه۷

ةديرج«ةماعلاةروشثلالظيفيمالسإلاملاعلا

‹توريب‹ء٦ددعلاء٤ةنسلاءاوللا

.م١۱۹۹رايأ٢۲/ه١٤٤۱مرح۷ةعمحجلا

ةديرج‹ىجترملاوعقاولانيبةعمحلاةبطخ:

٩٠توريب«٠4٦۸ددعلا‹٢۳ةنسلا‹ءاوللا

راذآ۲۷/ه7٤٤١ةدعقلاوذ۸ءاعبرألا

.مم٦

تاحلطصملانمةعومجبلواتتراوح:ليلخخيشلاسيلا٤

‹ءاوللاةديرحج«ةرصاعملاتاحورطلاو

‹«توريب٠«١۸۸۱ددعلا‹٢٤۳ةنسلا

نيرشت۱۸/ه١٤١٤۱ةرخأآلاىدامج١

.م١۱۹۹لوألا

٤۳۳



:ةيرئازحلابازيميداوةديرجج

لوألاددعلا‹بازيميداوةديرجءةّيحاتتفإلا:ىسيعناظقيلاوبأميهاربإ٥

.١۱۹۲لوألانيرشت١«رئازجلا

٢۲٠ددعلا«بازیميداوةديرج«متنأونحت1

.۱۹۲۷ناسین۱«رئازحلا

:ةّيرطقلاةّمألاةلحبد

‹ةيناثلاةنسلا٠ةّمألاةّلحب«رسيرحتلاةملك:ديبعرمع«ةنسح۷

.ه١٠٤٠رخألاعيبر١١ددعلا

:رئازحلارئاصبلاةلجب ه

ددعلا‹رئاصبلا«رئاصبلاةلحبةّيحاتفإ:ىسيعناظقيلاوبأ‹ميهاربإ-۸

.ه۱۳۷۲لاوش٢۲رئازحلا‹لوألا

:ةيرئازحلاةفاقثلاةلجبو

ةلحجب‹ةيقيرفإلامشيفةّيضابإلاتاعامجلا:ريكبميهاريإ«زاحب٩
ىلوألاىدامج«رئازحلا‹۳ددعلا‹ةفاقثلا

.م۱۹۷۱زومت/ھ۱

:ةّيتيوكلايبرعلاةلحم ز

ةّلحب«يعانصلامالعإلاوأمالعإلاةعانص:دمحم‹«يحيمرلا-٠

يناثلانيرشت«تيوكلا«٢۳۹ددعلا‹يبرعلا

۱۱.

ةلجب‹يسايسلاقزأملانمجرختفيك:نامثع‹يديعس١

طابش‹تيوكلا۳۰۳٠ددعلا«يبرعلا

۹٤۱۵.

۳o



:يسنملادمحم«ليدنق۲

:ةّينانبللاقرشملاةلحم ح

ةلحبيحيرئازجثارتبازيميداو

نوناكء«تيوكلاء٥٤٤ددعلا«يبرعلا

.١۹۹٠لوألا

م۲۸٤/۱۰۳:تزهللادبعنبنيسحلايلعويأ«انيسنيا۳

:ةّييرغملايبرعلاناسللاةّلب ط

:ةييوكلايمالسإلايعولاةّلي
:يلعنبدمحم«ةربجنبا٥

:حلاصدمحم«زیزعنبا-٦

:يدبملاییحي«ركبويأ۷

وخیيشسيولرشن6(ريبدتلا)ةسايسلاباتك

ء٠۲۲۳دادعألا‹ةعساتلاةنسلا«قرشملاةلحب

.۹١۱توریب

ناسللاةلحب«ةّيحلشلاةغللافةّييرعلاةفللاريثأت:

.٥(بوغملا)ءاضيبلارادلا«يناثلاددعلا‹ييرعلا

يعولاةّلجب«ةّيمالسإلاةّيتاذلاوةّيبرعلاةيمدتلا

لاوش‹تيوكلا‹٣۳ددعلا‹,مالسالا وسيم

.م١۱۹۹راذآ/ه٠

ةلحبيمالسإلانطولايففلختلاتالكشم

ءتيوكلا‹«٤٣۳ددعلا‹يمالسإلايعولا

.م١۱۹۹ناريزح/ه٥٤٥١لوألاعيبر

ةلحبةّيفاقثلاةّيوملاىلعظافحلاوةغللا

ءتيوكلا‹٢٠۳ددعلا‹يمالسإلايعولا

.١۱۹۹زومت/ه١۱١٤۱رفص

٦۳۳



:دومحمدمحأ‹«ديزوبأ-۸

:دمحأديعس‹يحبصألا-٩

ةيحاتتفإلا-۰۲

زانیهاش‹ينويسب-١

بّيطلا«ةزعوب-٢

دمحأ‹«ينوسيرلا-۳٢

انميلعتتاسسۇمىلإتبرستلهةيناملعلا

‹يمالساإلايعولاةّلجب«انمالعإلئاسوو

ناضمر>تيوكلا‹۲۹۷ددعلا

.م۱۹۸۹ناسین/ھه۹٩

ةلجب‹ةّيمالعإلااهلئاسووةّيمالسإلاةوعدلا

‹تيوكلا‹٢٣٤۳ددعلا‹يمالسإلايعولا

يناثلانيرشت/ه١٠٤٠١ةرخآلاىدامج

م٤

يعولاةّلحب«برغلاةراضحلرخآلاهجولا:

رفص‹تيوكلا‹«٤٤۳ددعلا‹يمالسإلا

.م١۱۹۹زوت/ھ٥

يركفلاوزغلايفةيبنجألاتاعاذإلابيلاسأ:

‹يمالسإلايعولاةلجب«يمالسإلاملاعلل

لوألاعيبر‹«تيوكلا«۳۰۳ددعلا

.م۱۹۸۹لوألانيرشت/ه٠

ةلحجب‹هقافآ‹هلئاسو«هترورض«يراضحلايّدحتلا:

وذ‹تيوكلا‹٠٠۳ددعلا«يمالسإلايعولا

.م۱۹۸۹زومت٩٠٤ةّجحلا

يعولاةلجب‹ءاعدللةيوبرتلاةفيظولا:

لاوش6تيوكلا«.۳oددعلا‹يمالسإلا

.م١۹۹٠راذآ/ھه٥

۳۳۷



يعولاةلحب«فيرعتلاةداعإوتايفقولاةفسلف:ميلحلادبع«ناديز-٢٠

نابعش‹تسيوكلاء٢٤۳ددعلا‹يمالساإلا

.م١۱۹۹يناثلانوناك/ھه٥

‹اهموهفم‹مالسإلايفةيقالخألاةيبزتلا:دمحمبغار‹ديعسلا-٥

ةلحب‹اهتاياغو‹اهصئاصخو«اهلئاسوو

6تسيوكلا٠ء٢٢٣۳ددعلاء؛يمالسإلايعولا

.م١۱۹۹زومته١٥٤۱رفص

٤ةيبزتلايفءاطخألابنجتتكلفطفرعأ:دمحم‹يديعسلا-٦

¢تيوكلا«٠٠۳ددعلا«يمالسإلايعولاةّلج

.م١۱۹۹يناثلانوناك/ه١٤٤١ةرخآلاىدامج

يعولاةلحب«مولعلاةملسأةّيضقلوح:يقوشدمحم‹«يرجتفلا-۷

نابعش‹تيوكلا‹٢۲۹ددعلا‹يمالسإلا

.م۱۹۸۹راذآ/ه۹

ةلحجب‹رصاعمهقفنيملسمللنوكينأبجي:فسوي‹يواضرقلا-۸

‹تيوكلا‹٠۳۲ددعلا‹يمالسإلايعولا

.م١۱۹۹زومته١١٤۱رفص

ةلحجب«يمالساإلاملاعلايفميلعتلايفبييرغتلا:يعفاشلادبعدمحم«يصوقلا-٩

‹تيوكلا‹٠٣۳ددعلا‹يمالسإلايعولا

.م١۱۹۹ناریزح/ه١٥٤۱مرح

يعولاةلب‹رصعلااياضقةهجاوميفدجسملارود:فسويدومحم«ىفطصم٠
ناضمر‹تيوكلا۹٠۳ددعلا‹يمالسإلا

.م١۱۹۹ناسین/ھه٠

۳۳۸



‹تيوكلا‹٢٠۳ددعلايمالسإلايعولاةلحي

.مم٥راذآ/ه١٤٠۱لاوش

‹مالسإلايفدجسملليوبزتلارودلا:هط‹يلولا-۲

¢تيوكلاء٠۳ددعلا«يمالسإلايعولاةلحب

يناثلانوناك/ه١٤١٠١ةرخآلاىدامج

.مم٠

:ةّيلصفلاةّيتيوكلاركفلاملاعةلجبق

‹رشاعلادلا«ركفلاملاع‹بعللاولافطألا:الويف‹يوالببلا-۳

ءلوألانيرشت‹تيوكلاثلاثلاددعلا

.۱۹۷۹لوألانوناك‹يناثلانيرشت

:ةّيكريمألاةّيسايستاءارقةلحبل

قرشللوسيولرانربلةديدجةءارق:نيدلاباهش‹فارصلا-٤

ناددعلا«ةّيسايستاءارقةلحبطسوألا

تايالولا)اديرولف‹عبارلاوثلاكلا

مالساإلاتاساردزكرم(ةدحتللا

فيرخوفيص‹ملاعلاو

.م۱۹۹۳/ه٤

:ةيصخشتالباقم:انما

ترج‹يسنوتلايلاعلاميلعتلاريزوراشتسم:فصتم«ليلحجلادبعنيا١

‹ةيقرشلاتاساردلليناملألازكرملايفةلباقملا

.١٠/۱۹۹۱/۱توریب
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aثحبلاةّيجهنمث

,EEEةمدقملا*

وةلكشملا*

اثحبلانمفدلا*

وثحبلاةّيمهأ*

EEEجهنملا*

EESثحبلادودح*

EEEثحبلاتاوطخ
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و:قرشملايفةيضابإلا©
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aديعسنبةمالسلوصولبقةّيضابإلاةوعدلاراشتنإ8

EESربربلانيبةّيضابإلاةوعدلاراشتنإ

مةيضابإلاميظنت
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eةيمتسرلاةلودلاطوقسدعبةّيضابإلا#

الةيضابإلادجاوتنكامأ

Eةيضابإلادنعروهظلاةّمئأ

وتاجاتنتسا6

:اهلئاسوودنعةيبرتلافادهأ:يناثلالصفلا*
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eEEOةديقعلا_
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Eضرألابثّبشتلا

a تاجاتنتسا

و:لئاسولا®

0aةراجقلا
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االراغلاف

ا:روهظلاةلحرميفيضابإلاميلعتلا
REESEباتكلا_

EEEتاجاتنتسا
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a ةرظانملا

RRR ةيرودلاتارابتخالا _
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ايضابإلايوبزتلاركفلايفبيدأتلابابسأ
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ااا

aتاحارتقاوتاجاتنتساوةمتاخ

0عجارملاورداصملاةمئاق
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