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ییلصلاىلعدمحم

ةبارلاةعبطلا
مآ۱٠٠اه٣
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ريدصتن

ةيراتتاساردىلإ.ةصاخةيمالسالاو.ةماعةيبرعلاةبتكمارقتفت

دقفلايشلاامأ‹اهبرغوةراقلاقرشانهدصقنوةيقيرفإيفبرعلاخيراتنع

لاشلاةيعبتببسبكلذو‹روصعلارعنيخرؤمامايتهانمارفاواطسقلان
ىلإهعوضخو‹ميدقلاىندألاقرشلاوطسوتمارحبلاضوحتاراضحىلا

.طيسولارصعلايفنييسابعلاوأنييومألاةمصاع

خيراتيفةماهلوحتةطقن.ةراقلاقرشىلانابعبرعلوصودعيف

يلاةيراضحاوةيسايسلاتاروطتلاىلامألااذهعجريو«اهعمأبةراقلا

ةدحاوةلودرهظتةراقلاقرشخيراتيفةرملوألف.لوصولااذهنعتحت

‹ناطلسنبديعسديسلانمزاذهناكو«ةدحاوةيزكرمةمصاعلعضخت

ةراقلالخادبوعشرهظتةرملوألهنأاك«هرصعتايصخشمهأدعييذلا

.ةراقلاىلايبروألاسفانتلالوصونمكلذعبتاموخيراتلاحرسمىلإ

عحيضوتىلاجاتياهتراضحوةيقيرفالاةراقلايفياعلارودلاناكالو
هقحهطعتمهلوحتراديتلاريراقتلاوتافلؤماوبتكلانماريثكنإف«زارباو

هفلؤل«رابجنزخيراتيفرابخألاةنيهجباتكءاجف«ايقيرفايفلماكلا
ىلاةدلاخلاتاحفصلانيثحابللءىضياحابصم«يربغمالعنبديعس

ةيملعةقيرطعابتاىلافلؤادمعدقو.ةيقيرفالاةراقلايفنويناعلااهرطس
ىلاميدقلانماينمزابيترتهيقيرفاخيراتبترنأبكلذ.هفلؤمةباتكيفةميلس
لوحتراديلاةييراتلاةداملاةلاضمغرو‹رصاعملاوثيدحاىلا‹طيسولا

درطتسامث«اهقسنواهبترواهعمجهنأالإةميدقلاةنمزألايفةراقلاقرشخيرات

E



راشأهنالب‹ةثيدحامث«ىطسولاروصعلايفةيقرشلاةيقيرفاخيراتهلوانتيف
.خيراتلاةباتكيفةعبتملاةقيرطلايهو.هفلؤمةيادبيفكلذىلا

يفتلثقتةيلصأرداصمىلعرابخألاةنيهجهباتكيفلؤمادمتعادقو

ةفيلخديسلاناطلسلاىدلابرقمناكدقف‹ةيصخشلاهناظحالموهتادهاشم

ىلاةفاضالاب‹هرصعيلوئسمنمهرابخأوهتامولعمدمتساايك‹براحنبا

تافلؤلاوأةيبروألاتافلؤماءاوسةراقلاقرشنعتبتكيلاتافلؤمللهعج

ةسارديفايفارغجاملعةيمهأباصاخامتهافلؤلازربأ(ك.ةيبرملا
اک«ناسنالاثادحأهيلعرودتيذلاحرسمايهضرألانأاريتعم‹خيراتلا

فوقولل..اهماردصمرابخألاةنيهجباتكيفتدرويلاتاءاصحالارتعت

ناكسلاددعبقلعتييفةصاخ‹رابجنزخيراوتقئاقدنمريشكىلع
راجشأدادعأباهدروأيلاتايئاصحالاوأمهلوصأبسحمهتاعيزوتو

قرشرزجوندملوانتهنإفكلذك.ءىئاوملاتايئاصحاكلذكو‹لفنرقلا

.هنراضحوهخيراتلاديجالوانتةراقلا

‹ةيقيرفايفنييئاعلاخيراتلاهماعجرمرابخألاةنيهجباتكرتعيو
قيقرلاةلأسملصفدقو.ةراقلايفمهيراضحارودلانعامفادمكلذكو

نمةلدأبكلذنععفادو‹برعلابنييبوروألاباتكلاضعباهقصلأيلا

مكعحالظيفةقرافألاعاضوأنيبنراقو.ةيبرعلاديلاقتلاويمالسالانيدللا
يفنوينابعلاهبعليذلايراضحارودلاانيبم‹كلذدعبمهعاضوأو‹ينانعلا
.ةراقلا

ماهًاردصم«رابجنزخيراتيفرابخألاةنيهجباتكرتعياذكهو
خیراتيثحابلاو.ةهجنمةيويسالاةيقيرفالاتاقالعلاخيراتيفثحابلل

.ةيئاثةهجنمةيقيرفألاةراقلا

ققحلما
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:رابخألاةنيهجظيرقت

-يمايرلاديعسنبيلعخيشلل

دَملفباتكلااذُهىلعُتْرََع
رسمابولقلاللوتداوف

بِراَفِل¦وُبعدار

هِلكشَكارُطخيراتلاىوحًاباَتك

هلضفيعييرلاوشربکورو
هلوناَمْرلادربىلعدير

ٍ

ی

نشاغارابخاةنتعجبئاجعلالكهببانك

هِلقَنبىطترفسلااذكلَدِنضماوملاتشكاياأ

ەلينيزوفتحرتالاعلافبئارُغلكزاحساًةَنْيهُج

:يربجللاحلاصنبهللادبعخيشلالاقو

راَبقألاىَلَعاقارشِإءاضفرابخألاةنيهجسوُمشتل

راّبخألابئاجَعىقلتهارقافةبيجعلکخيراتیوَحرفِس

راجشألامَعاُمتطقافًارهْرُمفراملنوریوحرفس
افلايفخيراتلاىلعوبريهنأاورفتالكيفك
رارحألاوءےكحجلاسلجمرَتيتلاريسلاآلوالك

7خيراتنلهلعوع

املشياقح.خيراتلابطاحدَ

اراقايتاراتتشنإ

يشكاذبينا اًنيِفَصوانَح

راعشألاوراّبْنألانمهيف

راظطغملامصعبراوُسلاطاح

رابخألاةنيَهُجكانُماًرُقاف
رايَتلارخيمانألاىن

 



تش

وکا
راتوحبمَعهناكف

رالىلعةرُخَفاحضلاسمش

:رابخألاةنيهجظيرقت
=هذهيهو6يثراحلانودمحنبدمحأعرولاخيشلل

“O
راثأآلانسياحمصقتتءاج
ِاکٍ

اهّدوُدخوايجيناک

se

عفاشدهاِننُرُكَذُبتتاب

ژبوالس.يڍاوىلعيضف

WE

اباركابنيجلجأٍضْولاَ

هلتةحخصبهجئاحصيبن

راسمنخوفعلابطلاذي

جملپالعطي

e Z2

ةمماَننسخوالعەديزىيؤ

.ةمعانلاوأةباشلاءانسحلايهدوخلا(١)

راطعمىمللابذع,لبقمي

0راقألاعِلاطموىحضلاسمش

رامز.مىياوُبكلئاش

راحخشسألاىجُديفةضيرفلاىبرب
يراُطوأیھتهكربلارو

رابخألاةنيهُجيييانفو

رازيداونمييددشنِ

رابخألاحئاَحصلِهلقْننم

راَعشألاىلعهتَمنَصلاهو

يراملاميّسنلالًشافياطَلو
راكفألاادصلتًادئاوفو

رالعفاويهلند

راکكنإامريغْنِمةّسايو



وو

هثدحرشألانبايرديناکول

ٍدجامةمہهبنالاداج

ىضترارفتاربزاكاد

الأنمذيعنايبلاخيش

مكبشسحةريغملالآايهلل

هئازَجريخشرعلابرڭازُجو
ٍدمحنيبنلاىلعةالصلامث
افقنموماركلابحصلاولآلاو

.فورعمخرؤمريثألانبا(١)

راتخلاوهرفىيپهيلعىنثل

راَوُعِملسابماملطب

راشيإلاو.لضفلاوىدنلارحب

رايخأاانثابأدعخيرات

رادقألايفرفشسلاادبافَّرش

يرابلاُريزعلاىَلْوَلاٌكّمادأو
راجليفُراَيْظلاتعاَم





 
لوألابالا
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همدغعم

ىلوألاةعصلا

ةميقاذادلبنامعةنطلسنمةيرشبلاوةيفارغحلالماوعلاتعنصدقل

٠ةثالثلااهئازجأنماهبطيحيرحبلاف«روصعلامدقأذنمةيراضحوةيجيتارتسا

ةريزحلاهبشةيقبنعاهلصفييذلاعبارلااهئزجبفتلتيلاخلاعبرلالامرو

تأدبنأذنم«يبرعيلبقساسأىلعاهيفيناكسلابيكرتلاموقيو«ةيبرعلا
دقو‹داليملالبقعساتلانرقلانمةركبمةرتفيفنايعىلاةيبرعلالئابقلاةرجه

.ةيلاتلانورقلاةرشعدادتماىلعنامعىلعقفدتلايفةرجحلاهذهترمتسا

اضرأاتناكةيبرعلاةريزحجلاوةيقيرفاقرشنأايجولويجلاءالعركذيو
وهاذهنأو«مويلااماحىلاةقيحسلاروصعلايفاتلصفنادقو٠ةلصتمةدحاو

ةيضرألاتازحلانمةيعيبطلالماوعلالعفبكلذو«اضيأرابجنزةريزجنأش
تائيبلانمربتعتةيوارحصلاتائيبلانأ٠عامتجالاءايلعررقيامك«لزالزلاو
ريخلاوءاملاوةرضخلاتاذميلاقألانمافوحامىلااهناكسرجامييتلا«ةدراطلا

.ريفولا

لئابقلاتارجهنعرابخألانماريشكنيخرؤملابتكتلجسدقلو
يفةيلخادلاتاهجلانمديدعلبرعلاناطيتساو.ةيقيرفإقرشىلاةيبرعلا
يفبرعلاطاشنلةديدعاروصيبرعلاصصقلاىوتحاو٠ةيقيرفالاةراقلا

ةيبرعلاةصقلايفروطسموهاك‹هتاريحبوهعبانمولينلالوحو«ةيقيرفإ
.نزييذنبفيسةصق٠ةروهشللا

نأ«ىوريو«نايعضرأمالسالالخد.لِينيمألالوسرلادهعيفو
.«نامعبهيلعفقزرلاهيلعرذعتنم»:لاقلِييبنلا

نبةيواعمىلاناطلسلاوكلملاراصو٠نيملسملانيبةنتفلاتماقنيحو

نمءىشنامعضرأيفةيواعملنكيملءةيومألاةلودلاسأر٠نايفسيبأ

ب۱۴۳



قارعلاىلعلمعتساف«ناورمنبكلملادبعىلاكلملاراصىتح.ناشلا

نامعيفناكدقو.هتيالودودحيفهلطسبو«يفقثلافسوينبجاجحلا

اعنتمادقو٠«یدنلحلادبعانباديعسوناميلس«اهنیطالسنيطاسأنمكاذنيح

٠هعونجناضفيامهو‹امهيلإهتازغلسريجاجحلاناكفجاجحلاىلع

.ةديدعكراعموةريثكنطاوميفهركاسعناديبيو

امشةوقالولوحال«امرمرعاشيجاهيلإجرخأامهرمأبجاجحلاقاضامو

مهباجرخو«ارارذالمحو«(هسفنألةمالسلاىدنلجلادبعانبارثأف«هب

نیطختم.ةيقيرفإقرشيفجنزلاضرأباعيمجاوقحلف«مهموقنممهعبتنمبو
ديب٠نييومألاناطلسلنابعتعضحخو.ةعساولاراحبلاوةضيرعلاىضارألا

تاعامحجلالوصودعبةيومألاةلودلانمتلصفناو«تداعنأثبلتملاهنأ
.يداليملا(٠۷۲)ةئاعبسونيرشعماعدعبنامعىلاةرصبلانمةيضابالا

لوأاهمكحنايعتبختناةيداليم٠٠۷ةنسةيومألاةلودلاتطقسالو

»اماعمديل٩اربصقناکهمکحنكلو.دوعسمنبىدنلحلا.يعرشمامإ

مامألامادعإب.ةيسابعلاةلودلاسأر٠«حافسلاهللادبعةفيلخلاماقذإ

دقناكىضابالابهذملانأالإ‹هتالووهناطلسنامعىلعضرفو٠ىدنلجلا

ررحتلابمېناهذآيفهلئاسموهميلاعتتطبتراو٠نييناعلانادجويفايوققمعت
.لالقتسالاو

ضرأنمامامتنييسابعلاذوفنىشالتيداليلارشاعلانرقلاةياهنيفو
يفلضفملامكحلاماظناهرابتعاب‹اهناطلسةينامعلاةمامألاتداعتساف.نامع

.ناع

نأةنامأونامأيفخرۇلامعيطتسيةزجوللاةيخيراتلاةماملالاهذهءوضىلعو

امةروصىلعارهاظادبدقةيقيرفإقرشضرأىلعينامعلادوجولانأ«ررقي
هقبسدقرخأدوجوىلعزكتريدوجولااذهنأو٠يداليملاعباسلانرقلارخاوأيف
ناےیلسنامعاناطلسأجلينألقعلايفميقتسيالامهنأنإ‹دالبلاهذه

0



ىلاامهموقوامهعبتنمبو‹اهلهأبواهسفنأبارارف«ىدنلحجلادبعانبإديعسو

.مہنیدیلعومہتایحیلعاھیفنونمأی«ينامعلادوجولانمغارفدالبوضرأ
ةراقلايفزكارمممهتناكنيينايعلابرصعلانأبنودكؤيلنيخرؤملانإو

ذنمرقشغدمىلالاموصلاربنمةلصتمتاطلسوتاوقمتناكو.ةيقيرفالا

يبرعلاةلاحرلا٠ةطوطبنبارازدقلو٠«يحيسملالوألانرقلللوألافصنلا

ةرثدتملاراثآلاكلتةيافووةقدبفصوو٠يقيرفألالحاسلا«يبرغلا
‹روبقودجاسموروصقنم«ةيقرشلاةيقيرفإلحاوسيفةدوجوملا‹ةميدقلا
.برعللراثآلاهذهنأةلاحرلااذهركذو

«يمالسالاملاعلارضاح»هباتكيفنالسرأبيكشريمألاخرؤملالوقيو

ءاجو«ةيقيرفإقرشيفلحاوسلاورزجلااوزرحأدقنييناعلابرعلانإ
نمنوينامعلااهدرتسامث«م۳١٠٠٠ماعمهيديأنماهوعزتنافنويلاغتربلا

داكامو٠م١۱۱۹ةنسيفيبرعيلاناطلسنبفيسمامالامايأنييلاغتربلا

فيسنبناطلسينامعلامامأالانكمتىتحيهتنييداليلارشععباسلانرقلا

يفامعمکحلوءاسرإنمو«ابمبوةولكوةسابممنملكنمنييلاغتربلادرطنم

.ةيقرشلاةيقيرفإيف
ىلالصوىتحةيقيرفالاةراقلالخاديفينايعلايبرعلادوجولادتماو

ةقرفتمءاحنأيفنوينايعلابرعلارقتساو٠يسلطألاطيحملاىلعنوباجلادالب

نيطالسلابةديطوتالصوةيرابجتتاطاشناهيفمملتناك«ةراقلانم

.نيينطولا
£مهتاربخومهتامولعمببناجألاحاوسلانويناعلاءالؤهدافأدقو

.نيحئاسلاكيبسونوتربنإو٠مهتانوعمومهتادعاسمنماريشكمحلاومدقو

يفناركذيلهتاريحبولينلارهتعبانمفشكامهيلإبسنينيذللانييزيلجنالا

هنأو٠برعلالفاوقنمةلفاقيفاقيناجنتةريحبىلإالصواأ«امهتلحرباتك
نيينطولاناطلسديدشتلةريحبلايفهبنافوطيبراقىلعلوصحلاامفرسيتيم
امهاطعأف٠يبرعلجراهيفميقيةريزجىلااصخشف‹نيبروألاحايسلاىلع

ا١



مفقبسنيذلانيميقملابرعلانمرفنبو.ةميقلاتامولعملابامهدوزو‹ابراق

نيحئاسلااهيلإاوقبسدقو«اهرايدلالخاوساجو«ةيقيرفإلخاديفاولغوتنأ

.ديعبنمزبنييبروألانم

ناكو«ةالولارقمةسابممتناكةيقيرفإقرشيفينايعلامكحلارقتساالو

نماهريغوةسابممةيالوىلعنيبوانتممهالونولسرينايعيفةبراعيلاةمئألا

ةلباقمنعاوزجعونامعيفةبراعيلاةوقتفعضنأىلإ«ةيقيرفإقرشدالب

نبفيسمامألاضرعف«اهتاقفنةرثكواهتاداريإةلقل.ةيقيرفإقرشيمهتايالو

نمامولعمائيشهلاوعفدينأىلعةيقيرفإةيالوعيرازملاىلعيناثلاناطلس

ةسابممىلعايلاويعورزملانايشعنبدمحمخيشلالصوو٠ةنسلكلالا

.ه۱ةنساهتاقلعتمو

ىلاةبراعيلانمةمامالاتلقتنانامثعنبدمحمخيشلاةيالوءانثأيفو

ةنس«رابجنزونامعلنيكلاملاةداسلاىأر٠يديعسوبلاديعسنبدمحأمامإلا
.م١۱

ىعيعورزملايلاولامزعنييديعسوبلاىلاةمامالالاقتنابربخلاغلبالو

ناكيتلاةضورفملاةبيرضلامفدنعمنتماو٠اهتاقلعتموةسابممكلمبلقتسينأ

.ايدؤينأهيلعبجي

يلاولاىلعدفولالخدو‹ةعاطلاىلاهديعيادفودمحأمامالاهيلإلسرأف

نيبةديدعتاشوانمترادمث4هولتقف‹«ةسابمبةعلقيئوهو«يعورزملا

تهتنا«يشبحلاتوقايهكولممةدايقبديعسنبدمحأمامالاتاوقنيبوعيرازللا

ةريزحاورابجنزواهتاقلعتموةسابممعوضحخو٠عيرازملاىلعايئاهنءاضقلاب
.نييديعسوبلاةداسللءارضخلا

ةيقيرفإىلاهتمهناطلسنبديعسديسلاهجوم۱۸۱۸ةنسيفو

رحبلابابعرخميهبراسو٠مخضلوطسأيفطقسمنمرفاسف«ةيقرشلا

٠شولبلاهدنجنمةيماحاهتعلقيفكرتاهلصوالو٤ةسابمبوصههجو|ميم

س٦۱



لهأهلبقتساو٠ةليمحلاةريزحجلاهذهةرملوألدهاشف«رابجنزىلارفاسو

ارقمرابجنزذختينأهركفبقاثبیأردقو«باحرتلاوةوافحلانمديزملابرابجنز
يلا3لفنرقلاةرجشاهيفعرزف6اهنأشعفرلهتمههجوو6هتكلمملةمصاعوهل

.ملاعلاءاحنأعيمجيفرابجنزاہبترھتشا

قرشدالبولاغنسلاورجينلارهنونادوسلادالببرعلافشتكانأذنمو

ةينميلا‹ةيناعلالئابقلانمريثكتاهجلاهذهىلالقتنارابجنزوةيقيرفإ

اونبو.ةراجتللزكارمةيقيرفإلخاديفاوديشو٠ناطيتساوةرجهيفةيناندعلاو
6فرطلااوشو6ةيمالسالاةنايدلارشنلزكارماهوذغحتاوةيبرعلاتانطوتسلملا

ماعلكروزتةينامعلاةيبرعلالفاوقلاتناكو٠مهناطلساورشنو٠دجاسللااونبو

‹قيبمزومو٠لاموصلاو.اقيناجنتو.اينيكو«وغنوكلايفةيبرعلاتانطوتسلملا
رسييفعئاضبلالقنتورجاتملالمحترقشغدمو«رابجنزو.ءارضخلاةريزحجلاو

.تاهجلاكلتيفرثألاةيقابتانطوتسملاهذهلازتالو٠نامأو

تدقعناو٠تاهجلاهذنيينطولاناكسلابنوينامعلابرعلاجزتمادقو

برعلاىقبأو‹راوجنسحوةدومتالصةقرافألانيطالسلانيبومهنيب

ةمئاقلامهماكحأو‹مهينطاومنيبمهذوفننيطالسلاوكولملاءالؤملنويناعلا

فرعتالةينايعلاحورلاويضابإلابهذملانأذإ«مهكيلامومهاياعرىلع
نموهو«اوكمىنم»ناطلسلاوهكلذللثمزربألعلو‹نيدلوأسنجلالضافت
هفصاندقف٠ينامعلادوجولالبقرابجنزىلعاوداسنيذلانيينطولانيطالسلا

هلو«هایاعرىلعدوسي(کاحناکف‹رابجنزيفمكحلاناطلسنبديعسديسلا
.هتناکموهردق

‹رهقلاوأىذألانمءيشبنيينطولايلاهأللنوينايعلابرعلاضرعتيمو
ىلعنيدهاجاولمعمهنإلب‹ادابعتساواناوهوأالذمهيلعاوضرفيمو

وأماعنألاكمهوريصومهوقرتسانيذلا‹مهسنجءانبأشطبنممهصيلخت
«ةايحلانوئشيفمهعممهوكرشأوتاعارزلاوفرحلامهوملعف‹اليبسلضأ

س۱۷



تباثوهامك«ةماتةيرحيفاهنوئراوتيواهنوعيابتي«عرازملاوكالمألامهوطعأو

.رابخألاةنيهجباتكاهيوحييتلاكوكصلانمديدعيفلجسمو

٠نييلصألادالبلاناكسجونزلاوحناذهبنويناعلابرعلافتكيإو

عئاظفلاعشبأمهنعاوأردو٠مهنيطالسومهتداسنممهصيلختىلعاولمعف

ضوعريظنمهيقرتسمومهيكلامنممهوبلجف«ةيدوبعلاوةوسقلاناولأىكنأو
نوضورعممهو٠مهقربابسأوأملاوحأاوثحبينأنود«نيطالسلاهداتعا

‘مهوبدأومهوفقلومهينارهظنيبةماقألامشاوببحو6ةارعاعايجعيبلل

٠نودبعيهايإو٠مهقلخيذلاوهابرمحلنأاوفرعف«مالسالانيدمهوملعو

اونسحأو.ارمأايندلالاوحأنمنولقعيالو«ائيشنوهقفيالاوناكامدعب

مهئاسنضعبتراصف«منماوجوزتو٠فورعملابمهورشاعو«مهتلماعم
.ءالبرعلتادلاوو6ءالحأةداسلتاهمأ

يفنومدقملادنجللةداقلاو٠نيمكاحلاةداسلاكالمألنوريدملاونوظفاحللاو

نممكو٠ثراوتلاةهجنميبرعللاكيرشراصيجنزنممكو«شويجلا

هذقْنَأنمهلهللاضيقنأدعب6نيدلاوايندلارومأيفبرعللةودقراصيجز

يذلا٠نيمألامفوسراوقدصو٠مهرباونماموقىلاهريصو«ناوحلاولذلانم

مہندمتناکو6شيعلانمميفرىوتسمىلعدالبلاهذهيفبرعلاناکو

نسحوقيسنتلالامحوميظنتلاوةفاظنلاثيحنمةيبروألاندملايهاضت

.نارمعلا

ةيقيرفإقرشتلخدم١١۸٠ةنسناطلسنبديعسديسلايوتالو

ديسلامكحمايأطقسمنعرابجنزتلصفنادقف‹ديدجرصعيفرابجنزو

.ديعسديسلاءانبأريكأ٠دجام

۔-۱۸



مث«ه۱۲۸۷ماعديعسنبشغربديسلارابجنزمكحىلعىلاوتو

ماعديعسنبيلعديسلامث«ه١١۳٠ةنسديعسنبةفيلخديسلا

ديسلامث‹«ه١۳۱٠۱ماعديعسنبينيوثنبدمحديسلامث«ه۷

ماعدومنبيلعديسلامث«ه١۱۳۱ماعديعسنبدمحمنبدوم

دیعسنبينيوٹنببراحنبةفيلخناطلسلاةلوددهعناكمث«ه٠

مث‹رابجنزليبهذلارصعلاهمكحمايأربتعتيذلا(م١۱۹۱)ه۱۳۲۹ماع.

.١٦۱۹ماعةفيلخنبهللادبعديسلا

ينامعلامكحلارسحناو«رابجنزلالقتسانلعأم١١۱۹ماعربمسیديفو

٠يقرلاوةراضحلايفةءاضوتايصبكرتنأدعبةيقيرفإيقرشنعورابجنزنع
ریاستنأراجنزاہبتعاطتساةنیتمسسىلعرارقتسالاوةيرحلادعاوقىسرأو

.ةيندملاوةراضحلابكر

نمهتلاناملثميفاولالصفملاخيراتلانماهقحةريسلاهذهلنتمو

رابخألاةنيهجهباتكيفيريغملاةعمجنبيلعنبديعسخيشلا«ينايعلاخرؤللا
.رابجنزخیراتيف

رافسأيفرابجنزوةيقيرفإقرشخيراتنويبروألانوخرؤملابتكدقلف

ال۽مهسفنأریظانمباهعئاقويفنورظني«ىتشبهاذماهيفاوبهذو«ةريشك
نأمهنملمؤيناكامهنأيهيدبلانمو٠مهریغلهنونودياقحنوبتکیایفنوري

دمعتيلاةيركفلاوةيداملاهفادهأويبروألارايعتسالارودنعاوبتكايفاوحصفي

ىلإاوريشينأوأ«دحاولانطولاءانبأنيبءادعلاحورثبوةقرفتلاىلإ
انيمأتاهرزجىلعءاليتسالاوةيقيرفالاةراقلاماستقاىلعمهبلاكتومهعاطأ

‹رايعتساللاعانقاهوذختايتلاريشبتلاتاكرحاوركذينأوأ٠مهحلاصلمل

.لالغتسالاوةبلغللةليسوو
ناكسنعةماتلافراعملانمةيلاخنييبروألانيخرملابتكتءاجو

دوهجازاربإيهءالؤهةياغتناكذإ‹نيرجاهملاومهنمنييلصألا.دالبلاهذه
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.ةيقيرفإلاغدأيفنويبروألانوفشتكملاالذبقلا

كلذاوزربينأ«مهنأشاذهونييبروألانيخرؤملاءالؤفناكامو

اهبماقيلادوهجلاكلوةيقيرفإيفبرعلاهبماقيذلاعاجشلارودللا

نوبلاغي.ةيصاقلاهتيلخادىلإهوقرتخاويقيرفالاربلااوساجنيذلانوينامعلا

دوجولالبقنممهتيئادبومهتالاهجبسانلاو‹اهتوسقواهشوحوبةعيبطلا

.يبروألا
دمحاباوركذينأ«مهنأشاذهو«نييبروألانيخرؤملاءالؤملناكامو

جونزلااوبلجمهنأو٠نييلصألاناكسلاوحننييناعلابرعلاةسايسءانثلاو

لاعألاىلعمهوبردومهوبذهفمهيكلامومهنيطالسنمةارصلاعايجلا

مهيفنوعري«هذيمالتلملعملاوأ.هدلولبألاةلزنمبمحلاوناكف‹تاعارزلاو

.(هتیعرنعلوئسممكلکوعارمكلك)مهيلعهللاقح

ةيقيرفإيقرشخيراتمهبتكتنمضتدقفبرعلانوخرؤملاامأو

فرشيفيبرعلادوجولاةفرعميفءانغثحابلاهيفدبيال«اليلقارزن«رابجنزو

٠بهذلاجورمباتكيفءاجيفلاحلاوهاك«رابجنزيفوةيقيرفإ
.ةطوطبنباةلحريفو٠يدوعسملل

نامزلايفدالبلاهذهىلااورجاهنيذلانيينامعلابرعلامهنمنكيمو
ملو‹مهتافاشتكاومهتاطاشنوماعأاولجسيوأ٠مهخيراوتاونودينأميدقلا

٠تاياكحوصيصاقأالإمهدعبنمومهئانبألاوفلخينأمهتعاطتسايفنكي

ضرعتتو٠فلخانعفلسلااهثراوتي.ةليلقةروطسمدئارجوتاحفصالإو
.عايضوأداسفنمٹوروللاعاتملالكةداعهلضرعتيا

حضاوريغةيقيرفإيقرشيفواهبيناعلادوجولاورابجنزخيراتلظو
حيزيو«هتلغهبيفشي«الماكتماباتك‹ادازهيفيبرعلاركفلادبيال«ماعلا
ضيفيارفس«رابخألاةنيهجباتكناكنأىلاهنودهيلعقلغتسا[عراتسلا

.ةيقيرفإيقرشدالبيفورابجنزيفيناعلاخيراتلانعةفرعملانمةديدعناولأب



ذنمرابخألاةنيهجهباتكيريغملاةعمجنبيلعنبديعسخيشلافلآدقو

ةنسناضمررهشنمعباسلامويلايفهتباتكًادبو٠«تضماماعنيعبرأيلاوح

اليجست«ءارضخلاةريزحلالامعأنمةدنوفةريزجيفذئمويميقموهوه۷

يلاةينايعلادوهجللاراهظإو.ةيقيرفإيفرشيفورابجنزيفيبرعلادوجولل
يفنييناغلارثامىلعةربغلاوةيبرعلاةيمحلاهتذخأدقتزاكو«رابجنزيفتلذب

.نامزلاميدقذنماهيلإاورجاهيتلامهناطوأ

هتايحف‹دهعلاثيدح«ارصاعماخرؤمربتعيديعسخيشلانأمغرو
ىقتسا«نامزلاةديعبابقحهخيراتيفلوانتهنأالإنيرشعلانرقلايفتناك

ضعبظفحو.هتقبسيلاةيبرعلاخيراوتلانموةيبروألاخيراوتلانمالخيراتلا
.مهقبسنمعهوظفحامو٠نيدهاشملاتاياورنمهخيراتمئاقو

بتكلانمةلمجبراحنبةفيلخديسلاناطلسلاهيلإىدهأدقو
فيلأتىلعهنمهلةناعإكلذو.هبتكةنازخيفةدوجوملاتامولعملاوفراعملاو

.رابخألاةنيهجباتك

نمةلمجبيناوربلاىسيعنبيلعنبىسيعخيشلاهدعاسكلذكو
باتكلااذهفيلأتىلعهعجشو.هدنعةدوجومتناكيتلاتامولعلملا

`.ىغخيراتلا
خيراتيفتاطوطخملانماددعالكمدمحمنبناهربخيشلاهيلإلسرأو

نماريثكيورتةفيحصىلعلصحينأديعسخيشلاعاطتساو«رمقلارزج
ةيلاحااينازنتةلودرابجنزممتلكشةلقتسمةلوديهواقيناجنتورقشغدمرابخأ
.مالسلاراداهتمصاعوم٤نم

اك٠هريغوقيزرنبالاثمأنيينامعلانيخرملابتكديعسخيشلاًارقو
‹مهنمعمسو؛نينسملاخويشلانماددعيقلدقوءةلحرلاولاوجتلاريثكناك

امهلاوبتكيلنينسملالساريناكو«اهوشاعيتلاتارتفلايفمهنعاريشكنودو
يذلا٠ينارحبلاينابيشلايلعنبحلاصخيشلالاثمأ.خيراوتلانممهدنع

ت



ةجرابلاناطبقناكيذلا٠يبعكلانايعننبادمحأجاحلارابخأنعهلبنك

ماعاكيرمأىلااهيفهتلحروناطلسنبديعسديسللةكولمملا«ةيناطلسلا

.م٥

ميتاوخبةروهمملا«ةيمسرلاتالسارملانماريثكهباتكفلؤملانمضدقو

ىلعقئاثولثمتيهو٠ضارغألاددعتمورومألاىتشيفةالولاونيطالسلا

ةيسايسلانوئشلايفنيثحابلاونيسرادللةصاخبو.ةيمهألانمميظعبناج

.دالبلاكلتيفتناكىلاةيداصتقالاو

يففلؤموهو«ةولكرابخأيفةولسلا»باتكرابخألاةنيهجباتكىوحو
٠باتكلااذهفلؤمنعائيشديعسخيشلاركذيملو٠يرجحلاعساتلانرقلا
..هيلعهلوصحةيفيكنعوأ

ابروأىلإبراحنبةفيلخديسلاتالحرءابنأهباتكبفلؤملاقحلأدقو
ايناطيربكلمسداسلاجروجكلملاجيوتتتالفحروضحلارتلجناىلإو

تالحرلاهذهيفهبحصدقفلؤملاناكو.ةيناثلاتاباصيلاةكلملاوسداسلا

٠لودلانماددعاهيفاورازوةيبروألاةراضحلاملاعمنماريثكاهيفاودهاشيتلا

.رصماہنمو
يقرشيفنييلصألاناكسلاركذرابخألاةنيهجباتكفلؤملفغيلو

مهشاعمقرطومطوصأركذومهتايحنايبيفضافأدقف‹رابجنزيوةيقيرفإ

ينعو«نييناميعلابرعلابمهتاقالعومهنيطالسومهلئابقءاسأومهدجاوتنكامأو
ءالؤمناكامدكؤتيتلاو‹اهيلعرشعيتلاقئاثولاضعبهباتكنمضينأب
`.ةاواسلاوةيرحلاوكلمتلايفتحنمناكسلا

نابإاهونطوتساورابجنزىلعاودفونيذلاسانلاسانجأفلؤملاركذو
رکذلانمهقحقحيذلكلىطعأو٠مهتاطاشنومشامعأنابأو٠يناعلامكحلا

قةلحرلاهذهرادصإةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازوتارةيناثلاةرمللباتكلااذهعبطةداعإیدلو)۱(

ىلعدمحمذاتسالاهحيحصتوهتعجارمىلعفرشأ.ةرازولانعارخؤمردصلقتسمباتك
.يبيلصلا

ےہ٢۲ےس



امهقفيو٠يوريامفرعيعرابخرؤماذهلكيفوهو«دقنلاوأةداشالاو

.ديفموماهلكيوحتةيخيراتةعوسومرابخألاةنيهجهباتكءاجف.لوقي
‹تايمويلكشيفةيناثلاةيلاعلابرحلاثداوحديعسخيشلاخرأدقو

.نمهەؤرقياموةفلاحتملالودلاهعيذتام«لوقياك«كلذيفهعجارمتناكو

لكلضفتينأ«ةفرعملاوملعلالهأىلإهبلطملجهجويلهنإو«رابخأوتانايب
.تارابعلايفللخلاوصقتنلانمهخيرأتيفهاريامحالصإبمهنمدحاو

ءارقضعبنأ«لاحلاةعيبطبفرعيهنإ:هباتكلوأيففلؤملالوقيو

ةدايزىلاجاتحيو«اذكنمصقانهنإ«لوقيسمهريغنموبرعلانمهخيرات
مامتهالانماريثكترخأتاداقتنالانأل.هبينعيالوهيلابيالرمأاذهو اذك

مهرثاموةليمحلامهبقانموبرعلارخافمراهظإىلعصيرحوهوخيراتلانيؤدتب
.عيطتسيامردقةليلحجلا

نمةحفصةئاسمخونيعبسوةثالثيفعقيطوطخملارابخألاةنيهجباتكو
دقو‹خسنلاطخلابويدنجلاملقلاب«خساننمرثكأهبتكدقو٠ريبكلاعطقلا

.هديطخبباتكلاتاحفصنماضعبفلؤملابتك
ةرابعيقيأنأىلععبطللهدادعإوباتكلاقيقحتيفتصرحدقو

دقنوكأامىلإباتكلاشماوهيفاريشم.هيلعامهامىلعهبولسأوفلولا

ابفلؤملاةرابعطبراهمزلتسيوأ.درسلالاوحأاهيضتقتتارييغتنمهتثدحأ

باتكوهانإو٠«بدأوأةغلباتكسيلباتكلاف‹«ىرخأبتكنمهلقني
نافاذهعمو٤ثادحأوعئاقونمهنمضتيامىوسهلءىراقلاينعيال»خيرات

ةنجملانعريبكدحىلاديعب«ميلسيبرعبولسأماعهجوبباتكلابولسأ
تسيقاذإحالصإوأبيوصتىلاجاتحتالةميلسفلؤملاةرابعو.ماجعتسالاو

.سايإنبالاثمأ‹نيخرؤملانمريثكبيلاسأوتارابعهيلعاب
ءايسألاضعبفلؤملامادختساباتكلابولسأيفرظنلاتفلياملهنإو

فورحابةبوتكمةيزيلجنالاوأةيبروألاةغللايفةيتوصلااهتلاحىلعةيبنجألا

ےہ۲۳ہے



هبيرجتامماهريغوسبالملاضعبءايسأوةيجنرفالاروهشلاءامسألثم«ةيبرعلا
ايفاريثكددرتيمادختسالااذهو٠نييبروألانوطلاخينيذلابرعلاةنسلأةداع

.ارتلجناىلإبراحنبةفيلخناطلسلايفةصاخفلؤملاهبتك

طوطخملاتاحفصضعبلاروصعوبطملاباتكلانمضتينأترثآدقلو

.هلكشوهلصأىلعءىراقلافقيل

نبيلعنبديعسخيشلاوهفرابخألاةنيهجباتكلفلؤملانعامأو

هيحانبخياشملاجلفيفنامعبدلو٠«يريغملادوعسمنبيلعنبديعسنبةعمج

٠ه١۱۳۰هنسيفكلذو«نسحوبينبةليبقنم«ةيخياشممأنمنالعج

.يريغملايلعنبديعسنبةعمجةمالعلاهدجةياعريفعرعرتوىبرتو

نبدمحمخيشلاهمعنباىلإروكذملاهدجهلسرأه۱۳۲۳ةنسيفو

فلؤلايقبدقو٠«شاكشكبنكاسلا«ءارضخلاةريزجلابيريغملايلعنبةعمج
.ةيرجه١۳۲٠ةنسيفهللاهافوتنأىلإخيشلااذهعم

ربقرازو«مارعحلاهللاتيبديعسخيشلاجحةيرجه١۱۳۳ةنسيفو

‹ديعسروبىلإاهتمو‹سيوسلاةانققيرطنعجحللهرفسناكو«يهلوسر
مالسلاهيلعميهاربايبنلانفدمرازو‹«سدقملاتيبرازو«توريبوافايمث

مايأكلذو‹راطقلابةرونملاةنيدملاىلاافيحنمرفاسمث٠ليلخلايفهتلئاعو
.نيسحفيرشلاةلود

ةنسيفىرخأةرمهدلاورازمثناعبهدلاورازه١۱۳۲ةنسيو
.ه۳

‹رابجنزبىعيرشتلاسلجمايفاوضعةموكحلاهتنيعه١١۳٠ةنسيو

قفاوملاه٤ماعيفو.ةيناثلاةجردلانميردلابكوكلاماسوبيظحو

ابروأىلإرابجنزناطلسبراحنبةفيلخديسلاةبحاصمبيظحم۱۹۳۷ماع

ايناطيربكلمسداسلاجروجةلالحلابحاصجيوتتلفحروضحلايمسر

ةمسوألانماددعلانو٠ىمظعلا

n



ناكو«ليجرانلاولفئرقلايعرازمرابكنملجراذهديعسخيشلاو
ةريزحلاحلاصميفاريثكرابجنزةموكحبطاخيو٠ريخلالمعىلعاصيرح
ةريزحلايفةيريخةليلجلامعأهلو.ةريزحجلاكيد«هيلعقلطأىتح.ءارضخلا

٠نيملسملانمهناوخإةكراشمبهتيوةدلببدجسمءانببهمايقاہنم«ءارضخلا
ةدلبيفراكذتةماقإيفكرتشادقو‹دجسلملااذهبةقحلمةينيدةسردمةماقإو

هئاقتراىلعاماعنيرشعوةسمخرورمةبسانمببراحنبةفيلخديسللهتيو
هتيوةدلبيفرخآاراكذتماقأهنأمك«ةزربلمعتسيراكذتلااذهو«رابجنزشرع
رابجنزلةكلاملاةلئاعلادج«مامألادمحانبناطلسنبديعسديسلاةلالجل
اذهو‹ءارضخلاةريزحجلايفورابجنزيفلفنرقلاةرجشلدجوملاوهو«ناعلو
هذهءانبيفكرتشادقو.ةيديعسلاةسردملاىمستةسردمنعةرابعراكذتلا
.ةيمالسالاريغوةيمالسالافئاوطلالكةسردللا

ىلعةضرفلابرقبادوجومناکيذلاىلصللااضيأديعسخيشلاینبو

ةيضابالليناوكمةدلبيفادجسمديشو6ةصاخلاهتقفنىلعةتيوبرحبلا

ربوابمبةريزجنيبامةرجانتملابابحتفىلعديعسخيشلالمعدقو

يذلاعورشللاةدصضراعو٩اماعنيعبرأهلمادودسمناکنأدعباًقيناجنتت

هتديأدقو«ءارضخلاةريزحلانملفنرقةروقفلأنيتسمطقهيلعبترتيسناك

ببسبةحدافةراسخوةميظعةبكنتناكلديعسخيشلاةضراعمالولو.ةموكحلا

.لفنرقلارجشتوم

نميدنوفكةيحانيفةيمالسإةسردمهؤانباضيأديعسخيشلالايعأنمو
اهلخدردقي«ينابمكةبناشنملفنرقةروقفلأاهيلعفقوأدقو«ةتيولامعأ
رببكلاهتيبراوجبنئاكلاهتيبفقوأدقو.ابيرقتنلشفلأنيسمخبيونسلا
ديعيفءارقفلاماركإونيمئاصلاراطفأإل٠هربجأتنملصحتلملاقفنيلةتيوةدلبب

ہہ٢۲



فلأنيثالثبهتقويفردقيفوقوملاتيبلااذهنمثناكو٠ىحضألاديعورطفلا

نيدلاميلعتلةتيوةدلببةموكحلاضرأيفينبملاهتيبفقوأكلذكو.نلش
نمثردقيو«ةتيولحاسبةيضابإلادجسمبرقبةدوجوملاةسردملايفيمالسإلا
.نلشفلأنيرشعبتقولاكلذيفتيبلااذه

نمهدادجأنمرجاهنملوآنإ:لوقيفهدادجأديعسخيشلاركذيو

ةلودمايأيفيريغملادوعسمنبيلعخيشلاوهةيقرشلاةيقيرفإىلإنامع

ةأرمإبجوزتو«اينيكلحاسيفنآلاةفورعملاةسابممةدلبنطوتسادقو.ةبراعيلا

٠يلعنبةعمجةسابمباهنمدلوأو٠ةبيشدالوأنم٠نييديعسوبلانم

ةدحاونہنم٠ةلمجتانبو«دیعسنبةعمجنبيلعهدلاودج«يلعنبدیعسو

.يرذنملاناميلسنبدمحمخيشلاةدجيهو«دوعسمنبيلعتنبةيارىمست
نبدوعسممهو«ناہعبمهدلوأ‹دالوأروكذملادوعسمنبيلعخيشللو

.يلعنبنامیلسو٠يلعنبفيسو٠يلعنبنافلخو«يلع
شاکشكةبناشرمعيذلا٠يلعنبةعمجنبدمحمدلوافيلعنبةغمجامأ

ديسلاةلودمايأيفهرابخأتدرودقو«اهبيذلارصقلاىنبوءارضخلاةريزجلاب
ةراحيفدوجوملادجسملاترمعيتلايلعنبةعمجتنبةشئاعو«ديعسنبشغرب

نبةعمجخيشلالتقدقو.ةعمجتنبدجسمبفورعملاوهو«رابجنزبينشفجك

ةلمجعمنوجابلاضرأبىويسةعقاويفناطلسنبديعسديسلاشيجيثيلع

نبديعسديسلاةلوديفةعقاولاهذهرابخأتدرودقو٠برعلانايعأنم

.ناطلس

نبةعمجةمالعلافلّؤملاهدجاهبدلوافنايعىلارجاهفيلعنبديعسامأو

ةنسناعبتامو.دیعسنبفيسودیعسنبدشارويلعنبديعس
.ه۸

لفنرقتارامعاهيفملوءارضخلاةريزجلاىلإارجاهدقفدشاروةعمجامأو
.لیجرانو

ب۲۱ا



ةمالعلايدجل:لوقيف‹هدادجأرثامركذيفديعسخيشلاد

‹ةبراحتملالئابقلانيبحلصلابهمايقاهتم«نامعيفةيريخرثامديعسنبةعمج
يلعنبحلاصةمالعلاخيشلاعمدحتادقو‹ليبسلااذهيفةلئاطالاومأهقافنإو
يرجبهمايقةيريخلاهلاعأنمو«نامعبسيقنبنازعمامالابصنيفيثراحلا

ينبدالببيفاولاجلفو٠نامعةيقرشبنالعجةيحانبديدجلاجلفلثمءراجنألا
ىنبدقو«نيیرجحلانادلبلامعأنمةيدبيفهارجأيذلارهاظلاجلفو«بسار

قفنیناہعبدلاخينبيداويفلخنلامفقوأو٠دجاسمواتويبتاهجلاهذهيف

٠۱ءارقفلاىلعهنم

ةافولبقلاق.يثراجلاناميلسنبدمحنبديعسخيشلاهبقثننمانربخأ
ةالصسانلابىلصامدعب.هللاهمحريريغملايلعنبديعسنبةعمجخيشلا

ةالصتقوءاجالوهتيبىلإبهذ.رهاظلاهتدلببهانبيذلادجسملايئبوغما

ةرخآلاءاشعلاةالصمهبلصيلدجسلملايفهنورظتنيسانلاناكوةرخآلاءاشعلا

هللاقوهظقيافئانهدجوفهنعثحبيلنيرطتنملانمدحأبهذفمهيلعرخأتدقو
هکاوفنميننومعطينيعلاتايروحوةنجلاتلخددقواذهيمونيفتيأرينإ
هافوتةيناثلاةعكرلايفادجاسرخالوسانلابىلصيلدجسلملاىلإبهذف.ةنجلا

.ةعاسفصننملقأتوملاوايؤرلانيبامىوري.هللا
ديعسنبةعمجخيشلاهارجأيذلارهاظلاجلفىرجامهنأفلؤملاركذيو

اهنمظفحيرعشةديصقيلاسلاديمحنبهللادبعخيشلالاقهللاةكربىلع

:ةيلاتلاتايبألا

دزانكبابوش:نويعتحعضاوملالخنمرحترہ

صنوٌةنس

ف

رداقلاميدقلاٌبرلاةنوعمبىرجىتحادَبُّم

— ۷



رازنسحباهيحاونتلماهاقوریضرأىلعىَرجَف
رياحأوٍدجامأنيرخأعمةعمجبهيفريخلاةلإلامج

رهازردبلثشملضافألانيبهنإىلاٌجدقلاةعو

رهاظللمكنعةعمججورخبمكتافاذامنييريغملللق

رباكنعرباكرخافملازاحيذلامَّلَعلامكيفلعوبأف

هفلموهاذهو‹رابجنزخيراتيفرابخألاةنيهجباتكاذهفدعبو

يفةقفومةوطخومطوطخللاذهرشننإو«يريضملايلعنبديعسخيش
بوعشةايحيديفملااهرثأاناكداجمأنمينامعلاثارتلاهيوحبابفيرعتلا
اهجهتنتيلاةقئافلاةطخلابةداشالاالإرکذنمقبيملو‹رابجنزوةيقيرفإيقرش
.ةيناعلاتاطوطخملارشنيفيموقلاثارتلاةرازو

رماعمىمادبع۱۳۹۹ةنسلوألاعيبر

۱۹۷۹ةنسریاربف

—س۲۸



همدشقم

ةيئاثلاةعطلا

لبقنم.ةيناثةعبط.رابجنزخيراتيفرابخألاةنيهجباتكعبطدعي

اذهةيمهأىلعاليلد.ىلوألاةعبطلاذافندعب.ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازو

ةرورضةيناثلاةعبطلاتناكنإو.ةيقيرفإيفرشيفنامعڂيراتنعباتكلا

بيوصنو‹ةيخيراتلاتاساردلايفيجهنملاروطتللارظنرضاحلاتقولايفةحلم

نبديعسنبةعمجفلؤملانباوه.هبقوثومردصملبقنمتامولعملاضعب
تاريسفتةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوىلإاروكشممدقثيح‹يريغملايلع

.فلؤملاةجرتنعتافاضإانلمدقاك٠هدلاوبانكيفتاحلطصلم

تاساردلامهأنمربتعيرابجنزخيراتيفرابخألاةنيهجباتكنإ

ةقطنملاهذهنعتاساردلامظعمنألكلذ.ةيقيرفإقرشنعةيخيراتلا

يناعيكلذلو.نيلاحرلامالقأو.ةيلودلاحلاصملا:امهنيرمأىلعترصتقا
هذهنعةيبرعلاتاباتكلاورداصملاةردننمةيقيرفإقرشخيراتيفثحابلا

لاجيفةمهملاهتناكملتحيلرابخألاةنيهجباتكءاجفملاعلانمةقطنللا

لاثمأنمنييبوروألاتاباتكنمماجزطسوةيبرعلاةغللابةيقيرفالاتاساردلا
.نوتسحنفلتالحر

Liuingstone, Vogages a traners de Centinent de Saint Paul de
Loanda a If, ambouchere.

: نوتربدراشترتالحرو

.تراهو.رنربو«كيبستنارج:لاثمأنمامهربغنعةرثكتاباتكو

.رابجنزنعةيبوروألاتاظوفحملاروديفةريثكةلدأدجوتامك



انباتكناونعلتحييذلارابجنزحلطصلميلاحلاموهفملاروطتدقلواذه
جنزلالحاسينعتوةيسرافلاةغللانمذوخأمةملكلاىنعمف.روصعلارمىلع

نييفارغحلاتاباتكيفةملكلاهذهتطبترادقو.لحاسينعت«راب»ةملكف

لباقملاومهيدلفورعملا‹يقرشلاةيقيرفإلحاسىنعمبمهيخرؤمونيملسلا

ثيدحلاخيراتلايفو.جنزلارحبمسابفورعملايدناطيحملليبرغلاءزجلل

اقيناجنتءىطاشلةهجاوملاةريغصلارزحجلاكلتىلعرابجنزةملكموهفمرصحنا
نماليم٢٠دعبىلعىلوألاعقتو.ةبميورابجنزاتريزجاهربكأيتلاو
ربتعترابجنزنإفمويلاامأ.رابجنزلاشاليم۳۰دعبىلعةيناثلاولحاسلا

.مالسلاراداهتمصاعيتلاةيلاحلااينازنتةلودنماءزج

ىلإةماعيبرعلاجيلخلاوةيبرعلاةريزحلابونجنمبرعلالوصونإ
خيراتلايفةماهلوحتةطقنربتعيءةصاخنامعلهأو.يقرشلاةيقيرفإلحاس

اهطبرولحاسلاىلعةيبرعةيسايستانايكةماقإنأرابتعاب.يقيرفالا
ماعلاةطراخيفاهتناكملتحتلتاملظلانمةيقيرفالابوعشلاجرخألخادلاب

نميبرغلاءزجلللباقملالحاسلاالإتقولاكلذىتحفرعينكيلذِإهخيراتو

اهيلعتسفانتوةقطنملاكلتىلعءاوضألاتطلُسكلذدعبو.يدنحلاطيحللا

.يداليملارشعسداسلانرقلاةيادبذنمةثيدحلاةيبوروألالودلا

امرصعىلإعجريةيقيرفإقرشببرعلالاصتانأىلإرداصلملاريشتو
النكلو.يراجتلالدابتلاىلعتالصلاهذهترصتقاثيح.مالسالالبق

ببسب؛ةيقيرفإقرشىلإةيبرعلاتاعامجلادوفولةقيقدةيادبددحننأعيطتسن
نميلايفبرأمدسرايهنانملعجيضعبلاف.رمألااذهلوحءارآلابراضت

ةيادبم۷۳۹/ه۱۲۲ماعنملعجيمهضعبنااك.ةيبرعلاتارجشحلاةيادب

.مهيفلاخملنييومألاداهطضاببسبةيقيرفإقرشىلإتارجملا



دهعىلإعجرتنيخرؤملانمريبكددعاهيلعقفتايتلاةرجملانأىلع
كلذ.(م٤۷۱-٥4٦/ه5٥4-5٥۷)يومألاةفيلخلا‹ناورمنبكلملادبع

مضةداعالءادشألاجربةناعتسالاىلعهتفالخةرتفلالخلمعكلملادبعنأل

لحاسىلإةرجمحلاىلإتاعالاضعبترطضاف.هتلودنعةلصفتنملاءازجألا

اذهدكؤيوءاهتوسقواهدالبىلعنييومألاتالمحةدشببسبةيقيرفإقرش

تالمحدعبنامعنمارجاهدقىدنلحلاينباديعسوناييلسنأيأرلا

نمايبقحلاموارحبواربنايعىلعةرركتملايفقثلافسوينبجاجحلا

.ةيقيرفإيفرشلحاسىلإةرجملاىلإارطضافرئاسخلا

وشيدقمةنيدماوسسأنيذلامهبرعلانأةيخيراتلاثادحألادكؤتو

برعلاءالؤهطلتخاو.ةواربةنيدممث٠ةيقيرفاليقرشلالحاسلاىلع

ماعيلاوحتسسأتيتلاةولكةنيدمنكلو.ةقرافألاناكسلاب

يهو.سرافبزاريشنمنيرجاهملوصوىلإعجرت.م٦۹۷/ه٥
تسسأو‹يقرشلاةيقيرفإلحاسنميبونحجلامسقلايفترقتسايتلاةرجمحلا

نمتلعجورشعسداسلانرقلاىلإيداليملارشاعلانرقلانمترمتساةلود

ىلإزاربشنمتاعامحلوصولوحةريثكلاريطاسألارودتواةمصاعةولك
كلتخيراتنعةلماكةساردرابخألاةنيهجباتكلمشدقو.”ةيقيرفايقرش

.(باوبأةرشعيوتحييذلاوةولكرابخأيفةولسلاباتكوهوةلودلا

رابخأيفةولسلا)نععهثيدحيفهدروي.ةولكىلإنييزاريشلاةرجهةيادبةيضقيفزيمميأرفلؤملل(١)

.(ةولك

هققح)ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازونعلقتسمباتكيفردص«ةولكرابخأيفةولسلا»(۲)

.(يبيلصلايلعدمحمذاتسالا

س۳۱



يهوةيقيرفاقرشخيراتيفةديدجةلحرمتأدبم۱4۹۸ةنسذنمو
ذنمةيديهمتةرتفبةلحرملاهذهتأدبدقو.ةيلاغترلاةرطيسلاوةدايسلاةلحرم

دييفتطقسيتلاندملاىلوأتناكو.م١٠٥٠ماعىلإم١۹٤۱ماع

لحاسىلعيلاغتربلاعارصلاةدشنمغلبدقو.ةلافسةنيدميهنييلاغترلا

ىلعترمتسادقةيبيلصلابورحلاةرتفنأنوخرؤملاريتعانأىقرشلاةيقيرفا
ىلعتفقوتنأدعبةيمالسالاتارامالاونييلاغتربلانيبةيقيرفإقرشلحاوس
.ةيوقلاكيلاملاةلودروهظبم۱۲۹۳ماعذنمسدقملاتيبوماشلالحاوس

ىوقلانمةرشكرصانعاهبناحبوةمواقملامعزتتةيمالسالاتارامالاتناكو

.يدنحلاطيحملاهايميفديدحجلايلاغتربلادوجولاضفرتىلا

لعجيذلا.كريكوبلانمزةقطنملايفةيلاغتربلاةرطيسلاتعستادقو
زکرتدقو.لاغتربللةعباتلاةيرحبلاتاطحملامهأةيقيرفاقرشةقطنمنم

لامشلايفاوفتكاوةيمالسالاتاكلتمملانميبونحجلامسقلايفيلاغتربلادوجولا

ةنوعمنييلاغتربلانمنوقلتياوناكنيذلايدنيلمماكحةفلاحمىلعداتعالاب

ةعلقءانبباوماقفياشلامسقلانمةمواقملاةروطخىلإاوهبنتمهنكلةيركسع

ةبسنلابقيبمزوملثملامشللةمصاعاهنماوذغختاوم۳۹١۱ماعةسابمبيفعوسي

.بونجلل
جرغختنأناميعيفةبراعيلاةلوديهةئشانةيبرعةلودلضيقنكلو

قرشةقطنمنممثيبونجلايبرعلاجيلخلالحاسونايعنمنييلاغتربلا
ليطاسألااهاشختةيرحبلاةيناعلاليطاسألاةوقتحبصأو.ةيقيرفا

طوقسدعي.COUPLANDنال,وكخرؤملاكلذبفرتعيمكةيبوروألا

يقرشخيراتيفیرخأاةلحرمتأدبنايعبرعدييفم۱1۹۸ماعيةسابهس

ةيبرعلاتاعاحلاتأدبوةيلاغترلاةرطيسلاولالتحالاليزأدقف.ةيقيرفا
رسألاضعبىلعداتعالابةبراعيلاماقدقو.لحاسلاىلعاهتدايسصرفت

نكلوةيقيرفالامهتاكلتمييفةسيئرلازكارملامكحاهولويلنايعيفةقيرصلا

س۳۲



ببسبفعضلانمةرتفلضرعتيقرشلاةيقيرفالحاسىلعينايعلاذوقنلا
ديعسوبلاةلوديهةديدجةلودمايقو٠ةبراعيلاةلودابترمىلافورظلا

نامعيفةمكاحلاةرسالاربيغتةصرفةسابميفعيرازملازهتنادقوم١٤۱۷ماع

٠عيرازملاهيلِإيمريامىدمديعسنبدمحأمامالاكردأو.مهلالقتسااونلعأف
‹ةيقيرفالاتاكلتمملاىلعةينامعلاةدايسلاديكأتومهعاضخإىلعلمعيأدبو

ديعسنبدمحأعاطتسادقو.رمألااذهذيفنتنعةيلخادلاهتالكشمهلغشتمو
عوضخلابوأءالولابءاوسةيقيرفالاتاكلتمملاىلعهتدايسضرفينأ

.يمسألا

قرشخيراتيفةديدجةلحرمتأدبرشععساتلانرقلاةيادبذنمو

ةلودءاشنإنم(م٦١١۱۸-١٠۱۸)ناطلسنبديعسديسلانكمتذإ‹ةيقيرفا

اذلو‹ثيدحلارصعلايفتلكشةيقيرفاةيويساةلودلوأربتعتةيبرعةريبك

٠هرصعيفيبرصعلاملاعلاتايصخشربكأناطلسنبديعسديسلاربتعي
ةيناثةمصاعرابجنزنملعجدقف.ةيقيرفالىقرشلالحاسلاةيمهأتزربو 1

ىلارابجنزلثميقرشلاةيقيرفالحاسىلعةرضحتمةلوددوجولناكو

نييبوروألانيفشكتسمللقيرطلاديهمتيفرثألامظعأديعسديسلااهأشنأ

ددرتتيتلالفاوقلاقرطءالؤهكلسدقف.ةيلخادلاةراقلالهاجييفلغوتلل

نوفشكتسملاءالؤهناكو.مهنمءالداباودشرتساوبرعلاراجتلالفاوقاهيلع
فبركءالؤهرهشأنموثيدحلاىبوروألاسفانتلاةكرحلةيادبواداور

)RAP۴(دتشيسفانتلاأدبامك٠ةيقيرفايقرشليبروألاوزشلاادبدقو
برعلانوملسملاحبصأو.ءزحجلااذهيفاذوفنقطانملوخبرغلالودنيب

ةيسنجتايلقأنونوكياهترادإوةقطنملاةسايسيفايلعلاةناكملامشتناكنيذلا

.اہةينيدو

س۳۳



يذلارودلاءالجبانلزربتةيخيراتتاساردىلإةقطنملاهذهجاتحتاذفلو

باتكناكوءةيبرعلاةغللاب.ةيقيرفالاةراقلانمةقطنملاهذهيفبرعلاهبعل

خيراتنعيبنجألاوأيبرعلاءىراقلاهيلإنوكيامجوحأرابخألاةنيهج
‹هتيلومشوةيبرعلاةغللابهتباتكىلإعجرتباتكلااذهةيمهأتناكاذإو.ةقطنللا

يفتراديتلاثادحأللارصاعمناكفلؤملانأىلإكلذكعجرتهتيمهأنإف

رتعيكلذبوهفرابجنزنيطالسلاقفارمناكوثيدحلاخيراتلايةيقيرفإقرش

.اهقثوأورداصلملامهأنم

نبديعسنبهعمجوهوفلؤملادلوباتكلااذهطوطخمبظفتحادقو

ةرازوىلإهمدقوم١۱۹۷ماعنامعىلإهبءاجوهدلاوةافودعبيريغملايلع

ىلعصرحتيلاةرازولالبقنم.عبطوققحثيحةفاقثلاويموقلاثارتلا
ثيح.ةيقيرفايفرشيفيمالسالاويبرصعلارودلازاربإوثارتلااذهرشن

.رماعمعنملادبعذاتسالاىلوألاةعبطلاققح

.رصاعملااهخيراتىتحةيقيرفاقرشةقطنمنعباتكلاثدحتدقو

خيراتلايهةسيئرروصعةئالثىلإ.فلؤملاهاورامبسحاهيراتمسقناو

ىلإةيبرعلالئابقلالوصوةيادبوطيسولااهخيراتمثازجومناكو.ميدقلا
ةيفارغحلافوشكلاةيادببصاخلاوهورصاعملاوثيدحلاةيقيرفايفرش

.ةقطنملاىلإةيبوروألاعامطالالوصوو

ثدعحتهنأوهوخيراتلاةباتكيفيديلقتلابولسألاعبتافلؤملانكلو
اناونعمكاحلاوناطلسلامساالعاجليصفتلابنيطالسلاوماكحلاروصعنع

هرصعيفتعقولاثادحألامهأهتحتجردنيو.هنعثدحتييذلارصعلل

هتاجوزو.هتاضقوهسارحو.هتروشملاجرو.هتبتكو‹«تايصخشلامهأو

خيراتلاةباتكيفاعبتمناكبولسالااذهلعلو.هتالوو.هئانبأوهركاسعو

س٢۳۲



ةفاضالاب‹امهريغويدربرغتنباويزيرقملالبقنميكولمملارصعلايفرصمب
.ةفاقثلاعساوناكفلؤملانأىلإ

يفليصفتلابيقرشلالحاسلاءازجألكنعةصاختاساردانلدرفأمك
ركذامك.هتامولعممهنمىقتسانيذلاصاخشالاركذدقفرصاعملاخيراتلا

ليصفتلابثدحتامك.يدنيلموةسابموينبومأوةغاتبوةغناتلثمقطانملاءامسأ
تجتنيتلالئاسملاضعبومهفادهأوةقطنملاىلإنييبوروألالوصوةيادبنع
.ةياحلاوقيقرلاةرابتةلأسملثمكلذنع

اشدرفآواهتمئأوةبراعيلاةلودنعليصفتلابفلؤملاثدحتدقو

اهماكحرثاموديعسوبلاةلودكلذكو.مامإلكرصعاعبتتم.ةريثكتاحفص

.ميسقتلادعبرابجنزنيطالسمث.ديعسديسلادهعيفرابجنزةالوو

ماقرألاركذىلعتدمتعاامالةماهفلؤملاتاباتكتءاجدقو

هذهىلعذخؤيامنكلو.ةيخيراتلاهءاراديؤتيتلايهوتاءاصحالاو

تامولعملاةصاخهتامولعماہنمىقتسايتلارداصملاىلعصنيمهنأتاباتكلا

هرداصمركذهنأنممغرلاب.ىطسولاروصعلاوةميدقلاروصمعلابقلعتتيلا
.هتامولعممهتمىقتسانيذلاصاخشالاركذدقفرصاعملاخيراتلايفليصفتلاب

يفهتايأريفدمتعاامنيحيخيراتلاثحبلادعاوقعبتادقفلّؤملانكلو

قلعتتيتلاةمالاتايصخشلاةلباقموماقرألاىلعرصاعملاوثيدحلاخيراتلا

ةيضقاهنمويقيرفألاخيراتلايفثحابلامهتةريثكاياضقجلاعاك.عوضولاب

.ةيبوروألاةياحلاةيضقوقرلا

س٢۲



نامعبدلو.يركسملايريغملاهعمجنبيلعنبديعسخيشلاوهفلؤلاو

يفكلذو.نسحوبينبةليبقنمةيخياشممأنمنالعجةيحانبخياشملاجلفيف

نبديعسنبهعمجخيشلاةمالعلاهدجفنكيفعرعرتوىبرتو.ه١٠۳٠ةنس

خيشلاهمعنباىلإروكذملاهدجهلسرأه۱۳۲۳ةنسيفو.يريغملايلع

ةفورعملاءارضخلاةريزحلابشاكشكبذئناميقملايريغملايلعنبةعمجنبدمحم

يفوه١۳۲٠ةنسيفهللاهافوتنأ.ىلإخيشلااذهعميقبو.ابميب

نعرفاسمث.لِيلوسرلاريقرازومارحلاهلاتيبىلإجحه١۳۳٠ةنس
ماقموسدقملاتيبرازوتورببوافايىلإديعسروبوسيوسلاةانققيرط

ةرونملاةنيدملاىلإرفاسمثافيحوليلخلاةنيدمبمالسلاهيلعليلخلاميهاربا

هدلاورازه١۱۳۲ةنسيفو.ىلعنبنيسحفيرشلانمزكلذو.راطقلاب

.ھ۱۳۳۳ةنسىرخأةرمهدلاورازمثنامعب

.رابجنزبىعيرشتلاسلجملايفاوضعةموكحلاهتنيعه١١۳٠ةنسيو

يظحه١١۳٠ةنسيفو.ةثلاثلاةجردلانميردلابكوكلاماسوحنمو
ةلفحروضحلابروأىلإرابجنزناطلس٠براحنبةفيلخديسلاةبحاصمب
ماسوبيظحو.ىمظعلاايناطيربكلمسداسلاجروجةلالحلابحاصجيوتت

ماسوبمث)B.E.0(يإ.يب.وأماسوبمث.(M.B.E)ي!..يب.مإ

ماسولااذهو)8B.E.(يإ.يب.یکماسوبمث)B.E.6(يِ.يب.يس
.ايناطيربنمالانةعبرألاةمسوألاو.ربسلابقلبفورعللا

زوجولفنرقلاةرجشيعرازمرابكنم6باتكلافلؤمديعسخيشلاو

بقلىتحءارضخلاةريزحلاحلاصمنمةموكحلابطاخياماريثكناكو.دنملا

ةدلببدجاسمءانببهمايقانمةريزحلاهذهيفةيربخلامعأهلو.ةريزحلاكيدب

دس



ىمسيراكذتلااذهوةكلاملاةلئاعلادجناطلسنبديعسديسللةتيوةدلبى

يئاجفلاتوملاببسبءارضخلاةريزحلابلفنرقلاراجشأعطقضراعيذلا

نميدنفكةيحانبةيمالساةسردمهؤانباضيأةيربخلاهلاعأنمو.راجشألل
ديسلانميظحمث.لفنرقلاراجشأنمةروقفلأاففقوأدقو6ةتيولاعأ

نيكاسملاىلعقفنيناكاك.يردلابكوكلانمةيناثلاةجردلاماسوبةفيلخ

.نمئاصللراطفالامدقيو

ف٩ةصاخنعترعوةماعبرعلاهليذلارببكلارودلالازام

وأخرؤلملااهيفمزتلي«ةثيدحةيملعةروصبخيرأتىلاةجاحبرابجنزخيرات

نمثحابلانكتةليصأرداصمىلإةساردلاكلتجاتحتو.فطاوعلاولويللا

6ةيخيراتلااهرداصمةلقنميناعتةيقيرفالاةراقلاقرشةقطنمناعقاولاو

بتكنيبةقرفتمفتنالإ«طيسولاوأهيدقلاخييراشلاينارابخلافدجنال

ضعبتلصولاممألانممهرغونامورلارابخأو6ىمادقلانانويلا

تاساردلاتمكارتةثيدحلاروصعلايفنكلو«اهيلإ«ارحبوأارب«اهتالحر
ریراقتنعرابعتاساردلاهذهو6اهیقرشةصاخو6ةراقلالوحةيبوروألا

اردصملكشتاهنأالإ6اهفدهمغربو6ةيبوروأحلاصموأتاكرشلثوحبو

.هنعىنغال«ةيقرشلاةيقيرفال

س۳۷



يتلا‹رداصملاةمقىلع«رابجنزخيراتيفرابخألاةنيهجباتكدعيو

برعلانأل‹رابجنزاهسأيتلاو ةيقرشلاةيقيرفاخيراتةسارديفاهبدتعي
بوتجلاىتحلامشلانمةيقيرفاليقرشلالجاسلالكىلعرابجنزةملكاوقلطا
دهاشهنألهبقوثومردصمهنأيفهتيمهأيتأتو.هلةلباقملارزجلاىلاةفاضالاب

نبةفيلخديسلاةنطلسنمزرابجنزاهتدهشيتلاثادحألانمريثكلنايع
ريثكلاعمجينأاذههناكمنمعاطتساو«ناطلسللنيبرقملانمناكو«براح

وأنيلوئسملاهاوفأنمءاوسهسفنبرابجنزخيراتلوحةيخيراتلاتامولعملانم
.ةعونتلابتكلا

خيراتانللصفهنألكلذ.يغيراتلاهجهنميفًاديرفباتكلاربتعيو
نبديعسفلؤملاماق.ايفارغجةقسانتمو«اينمزةبترمةمظنمةقيرطبرابجنز
منيحايقيرفاةساردلًايغيراتالخدماهيفلوانتةيملعةمدقمةباتكبيريغملايلع
يفتثدحىلاةيفارغحجلاةيبوروألافوشكلاةيمهأو٠خيراتلاملعةيهاملوانت

نيلاحرلارهشألةمئاقدروأونييداليملارشعسداسلاورشعسماخلانينرقلا
يفاهدعبادبمث.ايقيرفاةفرعمديرينلةماهةمدقميهو٠نيفشكتسللاو
ةفاكنمماسقألاكلتالوانتمةيقرشلاةيقيرفإماسقأورزجوتاعطاقمضرع

عزويواهنكستيتلالئابقلامثاهتيفارغجمثاهخيراتةساردبالوأادبيف:يحاونلا

.رابجنزنعثيدحلاادبمث.اهبيبرعلابناجلاىلعزكريوالوصأ
خیراتنعهثیدحءانثأةيلصألارداصملاىلاعوجرلابخرۇللامزتلاو

ةمدقميناهيلإراشأدقو٠ةعونتمرداصميهو«امنعثدحتيتلاقطانلا
نماهاقتساقلارابخألاوأةيجنرفاوأةيبرعرداصمتناكءاوس«هباتك

«هريو«يناوربلاىسيعنبيلعنبىسيعخيشلالاشمأنمهيرصاصم
:امهنيترتفىلارابجنزخيراتفلؤملامسقدقو.ةيقئاثوةيمهأهرابخأىطعأ
ثدعتةيناثلاةرتفلاو٠ةميدقلاروصعلايفرابجنزنعاهيفثدحتوىلوألاةرتفلا

.ةرصاعملاوةثيدحلاروصعلايئرابجنزخيراتنعاهيف
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6يقيرفالاخيراتلااياضقنمنيتماهنيتيضقفلؤملالوانتكلذك

‹ةساردلانماهقحذخأتليهو٠قيقرلاةيضق:امهو«ةماع

‹نامورلاوسرفلاونانويلادنعهلاحوقرلابابسأىلافلؤملااهالخضرعتو

جارخإيفهبعليذلايراضحلارودلاوايقيرفإيفيبرعللةعصانلاةروصلانيبو

فرحلاولامعألايفمهوبردوجونزلااوبذهبرعلانأنيبو.رونلاىلايقيرفالا
.هذيملتلملعملاوأهدلولبألاةلزنمبمهاوناكو

ةيقيرفإلحاسىلعيلاغتربلادوجولاةيضقيهفةيناثلاةيضقلاامأ
عبتتدقف‹رامعتسالااذهةلازإليبسيفنويناعلاماقيتلادوهجلاويقرشلا

يداليملارشعسماخانرقلاةياهنذنمةيبوروألاةيفارغحلافوشكلاةيلمع
ىلعيلاغتربلامدقتلاعبتتيادبو٠حلاصلاءاجرلاسأرقيرطفاشتكاو

هبتماقيذلايلوطبلارودللليصفتلابضرعتمث.رابجنزويقرشلالحاسلا
يقرشريهطتنماونکمتیتحهئافلخوفيسنبناطلسمامالانمزةبراعيلاةلود

.يداليلارشعمباسلانرقلانميناثلافصنلايفنييلاغتربلانمةيقيرفا
يغيراتلاجهغملابمزتلافلؤملانأدجنرابخألاةنيهجباتكلانتلوجنمو

اياضقلاضعبلهتجلاعميفرمألااذهحضتيوخيراتلاةسارديفثيدحلا

رداصملاىلعدمتعاهنأاك.ةيخيراتلاةقيقحلاىلعليلدتللماقراوتايئاصحاب

ىلاالفلؤملانأدجنامك٠ميدقلاايقيرفاخيراتنعثدحت(نيحةيلصألا

یھو«هیرصاعمنماهاقتساىلارابخألاوتامولعملاضعبلدانسالاةقيرط

يرجحاعبارلانرقلانمتأدبنيملسملادنعخيراتلاةباتكلةيديلقتةقيرط

.هريغويربطلاديىلع
خيراتةساردلةمدقم:ةيلاتلاةيسيئرلاتاعوضوملالوانتباتكلا

ةيقيرفانمةيسيئرلاماسقاللةيليصفتةسارد«ةيفارغحجلافوشكلا«ايقيرفا

ةسابموينوبمأوةغناتويناغنبوةجنفكوةولكورابجنزنعثدحتفةيقرشلا
يلاغتربلارايعتسالاخيراتةساردلهصصخفمبارلامسقلاامأ٠ةديغويدنيلمو
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.ةيقيرفاقرشيفيلاغتربلايبرعلاعارصلانعثدحتمث«ةيقيرفايقرشل
لكللصفوةيقيرفاقرشيفديعسوبلاخيراتنعليصفتلابثدحتكلذدعبو
ناطلسلاةلحرنعليصفتلابثدحتمث..ةدحىلعمهنممكاحوأماما
.سداسلاجروجكلماجيوتتروضحلايناطيربىلإبراحنبةفيلخ

قرشيفنييناعلليغيراتلارودلازاربالًاييراتالمعباتكلادميو

ةريزحلالامعأنمةدنوفةريزجيفميقموهوه۷١١۳٠ماعذنمهفلأدقو.ةيقيرفاأ

عم‹ةيخيراتلاروصعلاربعرابجنزخيراتل(ظنمالجسهيفعمجو.ءارضخلا

.ليصفتىلاجاتحنيلااياضقلاضعبلليصفتلابهلوانت
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:الوأ

هتاعوضومنيبةيخيراتلاةدحولاساسأىلعباتكلاميسقتديعننأ

يخراتعوصومباہنمبابلکصتخاباوبأةعبرأىلاهانمسقٹیح

:ىلعلوألابابلالمتشاثيح

.خيراتلاملع١

.١٠/١٠نينرقلايفةيفارغحجلافوشكلا-۲

.نيفشتكملاءايسأو٠ةيقيرفايفةيبوروألافوشكلا-۳

.ةيقيرفايفنوينامعلابرعلا٤

:ىلعيناثلابابلالمتشاثٹثیحو

.ةيفارغجوةيخيراتةيفلخ

.نايعنمرابجنزىلعةدفاولالئابقلا

.ءارضخلاةريزحلانعةلصفنملارزحلا

|.ةريزحلازكارم
.نايعلهأعمةريزجلايفليجرانلاولفنرقلاةعارز-
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۳F.لداعلاكلملاةيالو_۷

يناوسكةولكيفنييزاريشلاخيرات٩ا.
.ةولكىلافلؤملاةلحر-٠

.ةجنفكةولك١

.يفاغنبيفبرعلا-١
0.ةاضقلا-۳

.ةغناتبزيلجنالاوناملآلا٤

.ينوبمأ-٥

.ةسابم-١

1.ةديغويدنيلم-۷

.ةيليحاوسلايلاهالاءايسا۸

:ىلعثلاثلابابلالمتشاثٹیحو

.ةيقيرفاقرشليلاغتربلارايعتسالا
1.ةيراعيلاةلود

.عيرازملاوديعسوبلان
.ءاضخلاةر:4الاق۱ ارضخلا0ااسسالالالا

.زيلجنالالخدت

.ةتبوىويسيفةيلهألابرحلا
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.لهفنرقلاةعارزدعببرعلاةلاح-٠

.ديعسنبدجامديسلا-١

.ةيقرشلاةيقيرفاوبرعلا-۲

.وغنكلاىلابرعلالوصووةيقرشلاةيقيرفا-۳
.ةيبرعلافوشكلا٤
.شغربدينسلا-٥

.دمحتنبةزومةديسلاةافو-٦

.ديعسنبةفيلخديسلا-۷

.دیعسنبيلعدیسلا-۸
.ینیوثنبدمحدیسلا-٩

.شغربنبدلاخديسلا-٠
.ةيقيرفاقرشونويبروألا-١

.قرشلايفيبوروألامکحلا_٢

.برعلاضرأيفيلاطيالارايعتسالا-۳

.ةيقيرفاقرشيفبرعلا٤
.دومنبيلعديسلا-٥
.براحنبةفيلخديسلا-٦

.رابجنزقیرح-۷
.ةيدنجلاةيلاحلا-۸

.ىلوألاةيلاعلابرحلايفاينالاعممهتقالعواقيناجنتيفبرعلا-۹

:ىلععبارلابابلالمتشاٹیحو

.ةيناثلاةيلاعلابرحلا١
.رمقلارزج٢
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ىلعانلمعوىلوألاةعبطلايفتدرويتلاءاطخألاحيحصتبانمق

لئابقلاوصاخشألاوندملاءاسابقلعتييفةصاخاهحيقنتواهطبض

خيشلافلؤملانبابكلذىلعانعتساواهريغوةسابمورابجنزيفرسألاو

اذہبةياردىلعمهنممهريغويريغملايلعنبديعسنبةعمج
.عوضوللا

:اٹلاٹ

وأةيلحاوسلابفلؤملااهدروأىتلاظافلألاضعببيرعتبانمق
.ينهيزیلجنالاب

:اعبار

براحنبةفيلخناطلسلاةلحربقلعتيامباتكلانمانجرختسا
ديسلاةلحرناونعبلقتسمباتكيفردصثيحةدحتملاةكلمملاىلا
.ابوروأىلاةفيلخ

:اسماخ

ةدئامللايخوتكلذولئابقلاوندملاء|سابفاشکدادعابانمقاک

.ثحابلاوسرادللاليهستو

ةيركفلاةريسملاةمدخليبسيعضاوتلادهجلااذهبمدقتنذإانناو
.ةيملعلاو

.ريصنلامعنوىلوملامعن«دادسلاوقيفوتلاهللانموجرتلانناف
7
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تاحفصلاددعنايبيوحتو٠ةطوطخملانمةريخألاةفيحصلا

اهمتخيلفلؤملانأظحاليو‹ةطوطخملايقابفلايطخبةبوتكللا

خسانلامسانموخسنلاخيراتنمولختاهنأاك«ةداعتاطوطخملاهبمتختب
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فلؤملاةمدقم

نيدنهلو.دمتعنهيلعو‹نيعتسنهبو

مالسلاوةالصلاوىنيلصافلاربخوهو«قحلاصقييذلاهللدمحلا
تبثاملساهابْنِميلعصفكو:هيلإلزنأنمىلع  كَداَوُفهبتْب

.«ننِمْؤَمْلِلیرکذَوةظعوَموقلاهذهيفكءاجو
٠باتكفيلأتىلعهقيفوتوهللانوعبىمزعتعمجأدقف«دعبامأ

ةيقيرفإلاةراقلاىلعاوداسنيذلاكولمرابخأضعبخيراتىلعيوحي
لاموصلاردانبنمكلذو‹”ربلاسفننعةلصفنملارزحلاىلعو.ةيقرشلا

.لاغترلاةموكحورابجنزةموكحنيبامحلاثیح«ابونججنتىلإالاش
لكنمزيفناكاموابيغموغنوكلادحىلإيقيرفالاربلاةيلخادىلإ

اوداسنيذلاكولملانايبلًابلط٠ةيورملارابخألاوثداوحلانمهکولمنمكلم

ًاصوصخو٠برعلاريغو٠برعلانمةيقرشلاةيقيرفإلاةراقلاهذهىلع
بحاصدهعيفاذهانتقوىلايمالساإلاخيراتلانمكلذو«نامعكولم

مامالانبناطلسنبديعسنبينيوثنببراحنبةفيلخناطلسلاةمظعلا
.هتملكىلعأو.هتلودهللامادأ‹ءارضخلاةريزحجلاورابجنزناطلس.دمحأ

.«راعتسالالودنمرابجنزخيراتيفرابخألاةنيهج»هتيمسو

‹ةيقرشلاةيقيرفأللةيكولملاةمصاعلايهامنألرابجنزمسابهتصصخو
ديعسنبدمحأمامالانبناطلسنبديعسديسلاناطلسلادهعذنم

برعلاةبراعيلاةلودو.لاغترلاةلوددهعيمهمزکرمو°””يديعسوبلا

WY.
.°”نيينامعلا
.ايلاحاينازنتةلوديهو.اقيناجنت(۲).ةيقيرفإلاةراقلانعةلصفنملايأ(١)
.ةيقيرفإلاةراقلاراطقأىلعيأ(٤).ابرغيأ(۳)
.م١٤۱۷ةنسىلام١۲١۱نمةبراعيلاةلودةدم(1).م۱۸۳۸و۲يتنسنيبةدللا)٥(

— 00



ةنسكرابملاناضمررهشنمعباسموييفخيراتلااذهفيلأتبتأدتبادقو

لامعأنميهيلا..ةيقيرفإةدنوفةريزجيفميقمذئمويانأوه۷
.°”ةيتاورضخلاةريزجلا

:قيفوتلاهللابو٠لوقأف

ةحايسلالاجرمهةيقرشلاةيقيرفإرابخأنعنيخرؤلارثكأنإ

يفاوحاسواولوجتنيذلانييناطيربلاونييسنرفلاولاغتربلانمتافاشتكالاو
نمهودهاشمعناعمإوةقدلكباوريخأو٠هلحاوسوىقيرفالاريلاةيلخاد

٠نوتسجنفلوكيسو‹نوتربلثمك٠ةقيقدلاوةليلجلاتاصمولعلا
اودافأو6تاحايسلامهانممهتاحايستناكةعبرألاءالؤهو6يلناتسو

ىلإابروألودتکرحتكلذلو6اقاهذهيةلاحلانعمهريراقتومهتامولعمب

.اهيلإبايسنالا
.مهتاحایسخیراتلااذهنميليايفنيبنسو

ةراقلاهذهيفمهريغنماجيراتمدقأمهنييناعلابرعلانأريغ
مهفزيلكنالانمرابجنزوخرؤمامأ.اهتيلخاديفلغوتلاو.ةيفرشلاةيقيرفألا
رابخأنعحيضوتلكباونيبءالؤهو6«ماهرجنأرتسم»و«سیبرجیمرتسم»

طبضأوةيقيرفالاةراقلاهذهىلعاوداسنيذلا٠نيينايعلابرعلاولاغتربلا
يفم٤١۱۹ةنسرابجنزبيناطيربلادمتعملا«سيبرجيم»خيراتخيراوبتلاهذه

.ةيضاملاىمظعلابرحلالئاوأ
ةيبرعبتكنمةقيثورداصمنماهذخأةييراتلاتامولعملارٹکأو

.ةيجنرفإو
٠مهريغو'”نييزاريشلاك.‹ةميدقلاممألارابخأنمءالؤههرکذاماما

رابخأيهلب.ةميدقلابتكلانماللصأال۽ثيدحلاةروصىلعيهف
هئامناٹثنمروصعرابخأرودصلايئیقبتفیکو٠يلاهألانمةدوخأم"ةشتحم1

.ناریإيفروهشمدلب«زاریشلهآ(۲).ءارضخلا0
.اہنیبلاصتاالةعوطقميأ(۳)
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نيينامعلابرعلانمءانتعالاةلقو٠لامهالاوةمحلاطقاوسنمو!؟رثكأوأةنس

رئاملااهيفاودجوأو‹اهومكحو.ةيقيرفألاةراقلاهذهىلعاوداسنيذلا

يفةنئاكلاوةعقاولارابخألامهمايأيفاونوديملو٠ةديدعنورقذنمتاطلسلاو

نيبيتلاعئاقولاوتاوزغلاضعبيفةينايعلاخيراوتلاضعبهتركذامالإمهرصع
.ةبراعيلاةمئألاةلوددهعيفلاغتربلاونايعبرع

دمتعأثيح٠يحناوجءلمفسألاوخيراتلااذهيفاهنيبأاذنأهو

ةيقيرفألاةراقلاهذهيفمهناطلسروهظةوقو٠مهرخافموبرعلارثاملقنىلع

.ةيبروألاخيراوتلاهتنودام

يامامتهامهتادوهجماولذبنيذلانييبروألاركشن٠برعلارشعم٠نحنو

فرتعنو«ةراقلاهذهيفاهودجوأواهونوكيتلامهرثامو‹برعلارخافمراهظإ

نمخيراتلااذهءارقضعبنأنمدبالهنألاحلاةعيبطبفرعأينإو

اذهو«اذكةدايزىلاجاتحيو«اذکنمصقانهنإ:لوقيسمهريغوبرعلا

‹خيراوتلانيودتبمايتهالانعاريثكترخأتاداقتنالانألعقاولافالخ

.متشلاوداقتنالاةيشخ

ريغ٠ىلاعتهللادمحبىنكلو.فدهتسادقففلأنمنإ:ليقدقو

دنعنمادسحوأناكادقح«دقتنملكهلوقيسابماتمالوشاخالو,لابم
مهبقانمو٠برعلارخافمراهظإىلعادجصيرحيفأل«ءوسلابةرامألاهسفن
.ةليلحلامهرثامو.ةليمجلا

.ملتيورامكرابخألامفرنيخرملابادآنمو
منمدحاولكلضفتينأةفرعملاوملعلالهأىلإيبلطملجهجوأو
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اہنیشتيتلا6تارابعلايفللخلاوصقتنلانمخيراتلااذهيئهارياملکحالصإب

.ليمجلاهراهظإىلعاروكشمكلذبنوكيسو٠«صاقتنالاةنجه

خيراوتلانماهتذخأدقفخيراتلااذهيفاهركذأيتلاتاياورلاسفنامأ

ثيدحلاةروصىلعاهضعبو«ةيبرعلاخيراوتلانماهنمضعبلاو٠ةيبروألا
.هانمهفوهاندهاشاہنمضعبلاو6يضاملارصعلايدهاشمنم

ةلمجلإهئادهإىلعبراحنبةفيلخديسلاناطلسلاةمظعركشأينإو

.باتكلااذهفيلأتىلعهنمةناعإ.ةميقلاهبتكةنازخنمتامولعملانم

يناوربلایسیعنبيلعنبىسيعليلجلاخيشلايقيدصركشأاضيأو
ادجينعجشو«هدنعةدوجومتناكيتلاتامولعملانمةلمجبيندعاسيذلا

.ىخيراتلاباتكلااذهفيلأتىلع

يفدجويالامرهنلايفدجوينأىسع»:يبرعلالثملايفليقاكو
.«رحبلا

ةلمكت.ةميدقلارابخألانمةذبنديفتسملاءىراقللركذأنأبحأو

ىلاةقيلخلادهعنمةيفارغحجلاملعبدعصت«ةيرهزألاةبخنلانمالقن.ةدئافلل
.مالسلاهيلع6‘مدااندیسدهعنم٠اذهانرصع

:ماسقأةثالثىلاةدملاهذهنوخرؤملامسقدقو
:ىلوألاةدملا

نمءةيضاملانورقلاوةيلاخارصعألايهكلتو.”ميدقلاملاعلاةدم
.يدمحلمانيدلاروهظةياغىلاايندلاقلخءادتبا

نيخرؤملارظنيفمالسالاروهظىتحةباتكلاروهظذنمخيراتلايفةميدقلاروصملاةرتفادبت)۱(

نييقرشلاطوقلادييفامورتطقسمنيحم٦۷٤ماعيفيهتنتبرغلايخرؤمرظنيفامأ:نييقرشلا
.نامرجلانم
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:مهةقيتعلاةنمزألاكلتيفترهظيتلاةريبكلاكلامو

‹°”نويقينيفلا«نويناربعلا«نوينايرسلاءةنعارفلا«نويروشآلا«نويلبابلا
؛‹نآلاايلاطيإدالبناكسءامدقمهو‹نوينامورلاو.نوينانويلا«نويديللا

سنوتدالبناكسءامدقيأ.ةميدقلاةنجاطرقةنيدملهأمهو٠نويجاطرقلاو

.ةيناثلاممألانممهرغو6بروغلا

:ىطسولانورقلاوأةطسوتملاروصمعلاةدم

ةنسىلام۳۷٠٦ةنسنم٠يمالسالانيدلاروهظدهعنمًادبتو

ةنيدملةيناثعلاةلودلاحاتتفاةنسيهوه۷٥۸ةنسةيافغلوم۳٣

خيراتلاءالعدنعةفورعملا6ةيناثلانامورلاةلودلاوزي6ةينيطنطسقلا

ةينيطنطسقلااهرقمناكىلاىلفسلاةنطلسلاوأ.ةيقرشلاةينامورلاةنطلسلاب

ةئامنايثغلبتةدملاهذهو6نيناشعلانيطالسنمحتافلادمحمناطلسلايديىلع

نماهريغىلعبرعلاةمأترهظاهئانثأيفو٠ةنس۸۳۱نيثالثوادحاوو

ىتح«فراعملاومولعلايفاهمدقتواهتافاشتكاواهتاحوتفبترهتشاو٠ممألا

.اهريغهباهقبسيملابتتأ
:ةثلاثلاةدملا

ةنسنمتأدتبايتلاةرخأتملانورقلاوأ.ةثيدحلاروصعلاةدميهو

هنسىلإتاونسo۹نعةرابعيهواذهانمويىلإها۷هنسوم٢٥

.ه۹

نيرحبلايفمهزكرمو٠«برعمهنأو٠يبرعلاجيلخلايفنونكسياوناكمهنإ٠خيراوتلاضعبيفليق(١)
دنحلانيبامرافسألايفةلصلااوناكو.ماوعألانمفالآلاذنمطسوتملارحبلاىلإاورجاهدقو

.ماشلاو

.(لصألاشماهيفبوتكمشماحلااذه)
ةريزحلاهبشنمةيبونحلاءىطاوشلاناكسنمنييقينيفلانأىلعةثيدحلاةيرثألاتايرفحلاتلد

اهبشتطسوتملارحبلالحاسىلعروصةنيدملمهتيمستوءروبقلاهباشتليلدبيبرعلاجيلخلاوةيبرعلا

.يبرعلاجيلخلاءىطاوشىلعروصىلوألامهتنيدمب

س01



ملاعلااذهنعءامدقلاتامولعم

٠طقفاهرواجاموهنكستامالإدالبلانمائيشفرعتالةمألكتناكدق

ةحايسلابوأ.ةراجتلابوأ«برحلابناكءاوس«ايجيردتتاقالعلاتعستاالمث

ءاةرواجملادالبلاكلتةفرعميفةيرشبلاةعيبطلامكحبةمألك"تيمس

ريغوءاهلهأتاداعوءاهتالوصحمواهترارحةجردىلعفوقوللءاهرتمليلا
.شيعللىعسينممهيامكلذ

‹ملعلااذهةفرعمىلإائيشفائيشةقيرطلاهذهلصوتلاججإلاهجوبف
٠لاوحألامبتتوءارقتسالانمرهظيدقو«ةيفارغجلاملعبنوينانويلاهسيذلا

تاباتكلانإف٠ملعلااذهساسأعضونملوأمهنيمدقألانييرصلانُ

لدتابيرقتالةرصاعملاايروشدالبورصمدالبراثآىلعةموسرملاشوقنلاو
‹كلملكلةروهقملاممألادادعتليصفتلكباهيفحضاوهنأل«كلذىلع

نيبولغملاةئيهنإىتح٠تبستكايتلاةمينغلاو‹تحتتفايلاندو

كلذكو٠.فصولاقوفياقيقدسراهيلعةموسرممهتحلسأومهسبالمو
.دالبلاكلتتاتابنوتاناويح

ماملإمحلناكءامدقلانييرصملانأ.ةروكذملاراثآلانمملعةيفيكلاهذهيو

ميلقإةياغلماشلادالبوبرعلادالبوايبويثأوةيرصملادالبلافصي«ملعلااذهب
.”ىرغصلاايسالحاسوليبخرألارحبكلذكو٠تارفلاوةلجديرن

ةاروتلاتناكنييروشأآلاونييرصلملاءامدقةباتكوةءارقىلالصوتلالبقو
.ةميدقلاةنمزألابقلعتيايفةيفارغحجلافراعملاعوبنياهدحو

نيحالمامجأنامزلافلاسيفاوناكنيذلانويجاطرقلاونويقينيفلاامأو

.افصئاصخبتزاتماوتفرعيأ(۱)

.نييروشالادالب(۲)

.لصألاشماهيفبوتكماذك«نامعاهنم(۳)

 



نماريبكاءزجفشتكاهنإ٠ليقيجاطرقلانوناحنأ«مهنعرثؤيامةياغف

.افوحفاوطلابمهفلكرصمنوعرفنوواخيننإ٠ليقو«ةيقيرفإ

‹نوينانويلارهظىتحالظمةيفارغجلاملعناكدقفهلكاذهممو

٠نييناربعلانممهيلإتلصويلامولعلانمدحاوكهيفنوعسوتياوأدتباو
هتاباطخمظعمناكنإو٠ريهشلاينانويلابيطخلا«سوريموأسمرهمهنمو
ةرئادعستتملكلذعمو٠هسفنبنادلبلانمهارامفصوبىتأهنأالإ٠تافارخ

مهتفرعمتلازامو٠داليملالبقسداسلانرقلايفالإملعلااذهيفمهتامولعم

٠ميلسكاردإبحاص٠صخشمهنيبنمرهظنأىلإ«ركذامىلعةرصاق

امربرقتىلعدمتعايذلا.«(”فورعلاخرؤملاتودوريهوهو٠تباثمزحو

هيلإهيقليناكامىلإتفتلينأنود٠«طقفهسأرىنيعبنادلبلانمهاريناك

.هیقیرفاو«ایساو«ابروأ«ماسقأةثالثىلإضرألامسقيذلاوهو٠ضعبلا

ايسآيفابماقيتلاتاوزغلارتاوتنفلااذهيفاعسوتنيينانويلادازامو
يلاتاوزغلاو«حيسملالبقثلاثلانرقلايفاينودقمكلمربكألاردنكسالا

ردنكسالالسرأ٠يدناطيحملااوفشتكاثيح«هدعبنمهؤافلخاهبماق

جيلخاو٠سوكراينوسولابيهةدايقبيدنجلاطيحمللةيفاشكتساتالمح

.تارفلاوةلجدرهتبصمىلإدنسلارهنبصمنميسرافلا

ةرئادرثكأةقدملعلااذهبستكاحيسملالبقاناكنيذللانينرقلايفو

لاهشبجنافلارهتفشتكانانويلاءاملعرباكأدحأنيقسوتاريإنإثيح٠مسوأو

.نانويلايخرؤمرهشأتودوریهناکمنیب:میدقينانویيفارغجرهشآسودیدوکیربتعي(۱)
خيرات).قرشلايفهتاحوتفدعبم.ق۳۲۳ماعيفوتردنكسالانألداليملالبقعبارللانرقلايف(۲)

.(يبنيوتفيلأت٠ةينيلحلاةراضحلا

.سوكراينوسولابيهةدايقبيدنجلاطيحمللةيفاشكتساتالمحردنكسالالسرأ(۳)
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.ىلعألالينلارتتابصمةياغلاضيأدعص

‹اريكملعلااذهباولغتشاو.نوينامورلاىتأنيينانويلادعبنمو

نأدعبمهناٹیح«اہباوماققلاةديدعلامهتاحوتفكلذىلعمهتدعاسو

حاتتفاىلامهتاياغ'”تهبجتاطسوتملاضيبألارحبلاىلعةعقاولادالبلااوعضخأ

رهنةياغىلإاولغوتو«رئازجاوحتتفاو«وزغلابابروألاشةعقاولادالبلا
ةبونلادالبةياغلةيقيرفإلخاديفاومدقتو«ابروأيفرزورهنو.ةنوطلا

بتكضعبكانهو٠”تارفلاوةلجديرنىلإايسايفاولصوو«نادوسلاو

٦٦ةنسيئ«نوبمارتس»همساامهدحأ٠نیینانویلاباتکيفنينانعترتاوت

دعبيناثلانرقلايف«فلداليفسوميلطير»|هيناثو«هدعب٢۲ةنسوداليملالبق
١.داليا

تحبصأدفه۷٥۸ةنسنمبرعلاروهظمدقتدقايفانيبدقاكو

سيلانامزتامولعملاكلتاهيفترجهثيح«”تالاهجللارقمابروأ

مهو«اهراهزأتمسبو.مولعلاراونأمهدنعتقرشأدقمهريغنأو٠ريصقب

.اهتمدخواهليصحتيفمهدهجاولذبو«اهنأشباومتهاو‹اوماقنيذلابرعلا

يضارألادودحاوزواجثيح.هبناهتسيالاحاجنمهدنعتحجنو

رشنو.ةراجتلادصقب«ةيقيرفإوايسايفاوعسوتواولغوتو«اهوحتفو٠ةفورعللا
دعبروهظلايفملعلااذهذخأنأكلذنعجتنثيح٠يمالسألانيدلا
٩هتقفصتحبرو.هتمیقتلغو«هعورفتدتماوهلوصأتمنو.ءامحللا

هللایزجفمهانغأومهارٹُاامهرمٹعنانماونجف‹هقرطسانللتدهمعو

.ءازجنسحأةيندملاوةراعلانعبرعلا

نيخرؤملابطقملعلااذهيفاوفملأنيذلابرعلاءالعرهشأو

.تحتفا:لصاألايف(١)

مہورحيفسرفلاىلعمهمدقتةلاحيو.طقفىلعألاتارفلارهتىلانامورلاتاحوتفتلصو(۲)
.ىندألاتارفلاىلااولصو

.تافارخلاةرطيسوةيسايسملایضوفلابتزیمقلاىطسولاروصعلاةرتفيه(۳)

ت۱

 



بهذلاجورم»ىمسيفلؤمهل«داليملانمعساتلانرقلاي«يدوعسللا

كلاملاىلعلمتشي.ماعخيراتوهو«كولملاوفارشألافحتيفرهوحلانداعمو

تحتتناكيلاةيمالسالارايدلاعيمجطيطختهنمضو٠كلاسلملاةفورعملاةثالثلا

.ةرابعلاقيقر«ابتاكيظعالجرناكو«ءافلخلامكح
جنرفألادنعبقلملا‹يسيردألافيرشلارهظرشعيداحلانرقلايو

”«قاتشملاةهزن»هايس٠ةيلقصكلم«راجور»باتكفلأو٠ةبونلايفارغجب

ةنيدمبدلودقو٠ةضفلانمةعونصم٠ضرألالكشلثمت٠ةركحرشهنمضو

هوبقلاذلو٠ةبونلادالبورصمكلمموقةيرذنمهنإ:لاقيوشكارمدالببةتبس

.ةبونلايفارغجب

اسو٠ةيفارغحلايفاباتكيدرولانبافلأرشعيناثلانرقلايفو

٠ذئتقوةفورعملاضرألارئاسلةماعةطيرخىلعلمتشي«بئاجعلاةديرج»
ىلعكلدياذهو:ةثيدحلاطئارخللاهعضاومبلغأيفةقفاوممسرلاةنقتم

بتكىلعنيلفطتماوناكجئرفلانمةيفارغجلايمسارو.نييفارغحجلالئاوأنأ
.ااونمىلعاوجسنف.برعلا

ءةريثكابتك«ماشلاب‹ةامحنمادفلاوبأفلأرشعثلاثلانرقلايفو

يفاباتكيومحلاتوقايفلأنرقلااذهسفنيفو«نادلبلاميوقتانم

.«نادلبلامجعم»هاس«ةيفارغجلا

.°”«بئاجع»هامساباتكيوغبلاعضورشععبارلانرقلايفو
برعلاريهاشمدحأ.ةطوطبنباةلاحرلاهسفننرقلاءانثأيفاضيأرهظو

نمنماثلانرقلايفهتلحرو٠شكارمدالبنمةجنطبدولوملا.ةحايسلايئ
.ةرجمحلا

يفقاتشملاةهزن»هباتكةيلقصكلمزرجوردهعيففلأوةيلقصيفنامرونلاةلودبيسيردالالزن(١)

.«قافأآلاقارتحا

س۳



قئاقحلارشننيكرات«نييفارغجلابرعلاءالؤهءاسأبيفتكننحنو
.ةعساولابتكللنويفارغجلاءالؤهاهفشتكايتلاميلاقألارابخأو

‹لاغتسلاو«رجينلارهنو٠نادوسلابرعلااهفشتكاىلادالبلاف
‹ءارضخلاةريزجلاو«رابجنزو«لاموصلادالبو«ةيقرشلاةيقيرفإءىطاوشو
رهنضوحو٠برعلادالبايسايفو‹رمقلارئازجنمرقشغدمو٠قيبمزومو

رزجنمميظعءزجو٠نيصلاو«دنحلاو٠لوغملاو‹ناتسكرتدالبو«نيوزق
مېترابحتعيسوتيفممألانوعضخيبرعلاناكامءانثأيفسونايقوالايفايزيلام

.منيبيمالسألانيدلارشنو

نرقلايفنوفشتكيابروأبةوانيدنكسادالبناكسنويدنامرونلاناكو
.ةفدصلاليبسىلعراحبلايفمهلباقياملكداليملانمرشعيداحلاورشاعلا

يئهدنلنفةريزجوه١۸ةنسيفهدنلسيإةريزجاورمعتساةيفيكلاهذمو

.ةيلاشلااكيرمأءىطاوشنماهريغوه۸ةنس

؛ولوبوكرام»همسايبروأ'”يسينيفلجرماقرشعثلاثلانرقلايفو
ايسام١۱۲۹ةنسىلام۱۲۹۹ةنسنمةنسنيرشعوتسةدميفقرتخاو

٠لوغملاو‹ريمشكو٠يراخبدالبليصفتلكبفصوو.«ةيفرشلاوىطسولا

٠نيصلاو٠ةيقرشلاايسوروايريبيسنمايظعاءزجو٠ىبوقءارحصو

٠دنمحلاو«نالیسةريزجو«راغوبو«ةرطموسو.هواجو«امروبو٠نابايلاو

.رقشغدمو‹رابجنزو٠برعلادالبنميبونجلاءزحلاو«سرافجيلخو
تفرعةحايسمهأومظعأنمربتعتةلاحرلااذهةحايسنإ:ليقاذلو

.«سوبلوکرفوتسیرک»لبق

ا

.ةيقدنبلابفرعتةلقتسمةنيدمتناكوايلاطيإبايسنيفلهأنم(١)
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رشعسماخانيئرقلايفةميظعلاتافاشتكالا
داليمللشعسداسلاو

كلذيفدالبلامظعأنم«سيكتربلامهو«لاغتربلاناكاللوقأ
دالبلاىلإمهلصوتيتلاقرطلافاشتكإىلااودمع.ةرابتوةعانص.تقولا

‹مهتعاضبجيورتل«ةيقيرفإلوحفاوطلاب‹.تاريخاعدوتسم.ةيدنمحلا

ىلعربكألاناطلسلادهعلاكلذيفناكيذلا٠يحيسملامهنيدرشنو

.ةحالملايفمهمدقتكلذىلعمهدعاسومهتدئفأ

رشعسماخلانينرقلاءانثأتلصحيلاتافاشتكالامظعمفةلمحلابو

.نيينابسألاونييلاغترلايديىلعتناكدالبلانمحيسمللرشعسداسلاو

مويلااذهةياغىلإنيروكذملانينرقلادعبتملعيتلاتاهجلايفامأو

6نويدنلومجلاو6نويواسنرفلاو‹زيلكنالااهيفكارتشالابماقدقف

نممهريغو«نويواسمنلاو«نويناملألاو.نويلاغتربلاو.نوينابسألاو
(”سروألا ۰ہیرو

هيفامماحتقاىلإمهثعبو‹قاشملالمحتىلإمهاعدامنأمولعمو

مهغأالإهيفمحلةعفنمللمعلايفاوعساوناكنإو٠مهنإفىرخأةهجنمو٠ةهج
.ادْبأركنتالةمدخملعلااذهاومدخ٠كلذعم

نابسألامهالتمثةثيدحلاةيفارغحلافوشكلاةكرحيفةيبروألالودلالوأنمنويلافتربلاربتعي(١)

.مهریغوزیلجنالاف

س١1ےہ



ةيبوروألاتافاشتكالاخيرات

ةيقيرفإيف
اهئطاوشالإهذهةيقيرفألاةراقلانمنوينامورلاونوينانويلافرعيل

”ساجنملوأاوناكفبرعلاامأ‹رحألارحبلاوضيبألارحبلاىلعةعقاولا
.نيرخأتملامهتامولعمباودافأو٠ةراقلاهذهلخاد

ىلإاهدوفولاسرإيفابروأممأتذخأداليمللرشعسماخلانرقلاذنمو

مثءنويدنلوجلامث‹نويلاغتربلاالوأاهيلإىتاف.ةراجتلامسابةراقلاهذه

.نويناطيربلامث٠نويسنرفلا
تارمعتسممضبنويبروألاًادتبايداليملارشعسداسلانرقلايفو

طيحملارئازجبلغأنويلاغترلاو‹ايرانكرئازجنوينابسألاذخأف.محل

‹ةسابمو‹ءارضخلاةريزجلاو‹رابجنزو«اينيغءىطاوشو٠يطنلطألا
ىلإةيقرشلاةيقيرفإءىطاوشىلعايظعاعاستإمهكلمةرثئادتعستاو

محناکدقو«سابعردنبو«ناعو‹دنحلاىلإمهناطلسدتماو«قيبمزوم

تقولايفذوفنلانييناطيربللناكاك٠كلاملاهذهىلعتقولاكلذيفذوفنلا

”ضاحلا .رص

.شاج:لصألايف(١)

.هباتکفيلاتةرتفيفدصقي(۲)
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هيقيرفإةراقلنيفشتكلا|ءامسأ

نيبروألانم

‹اهئطاوشادعام‹الوهجانمزثبلةيقرشلاةيقيرفألاةراقلامظعمنإ
هذهلخاداولغوتو٠نييبروألانمنيحئاسلااوقبسنييناعلابرعلانأريغ
اهئاحنأرثكأيفاوسسأدقاهيفنيينامعلابرعلانويبروألادجووةيقيرفألاةراقلا

يفمهرابخأركذىلعدعبايف٠ىلاعتهللاءاشنإ٠يتأنسوتاطلسوتاوق

.اذهانخيرات

طيطختيفةفرعموماملإملسيلتقولاكلذيفنيينامعلابرعلانإثيحو
.هبءانتعالامدعبخيراتلامهامهإىلعادجفسأنفطئارخلامسروضرألا

ةيفارغحلاملعاومدخو طئارخلاااومسرنويبرغلااهيفلغوتنأالو

.رکنتالةيفاكةمدخ

٠لاغتسلاعباتميدنلتكسالا«كرابوجفم»فشتكام١٠۸٠ةنسيفو
هنسيو«داشتةريحبيزيلجنألا«نوتربالك»فشتكام٤ةنسيو

٤«يهاجنا»تاريحبفشتكاوةيقيرفإبونج«نوتسجنفل»قرتحخام۳٣

«نوترب»فشتكام۹١۱۸ةنسيو«ةيقيرفألاةراقلابيجيجولايئفوتو

ةنسيئو«ازناینایروتکیفةريحب«كيبس»فشتكاو«اقيناجنتةريحب«كيبس»و
مهأنمهتحايسو«ءاوتسالاطخىلإةيقيرفإطساوأ«يلناتس»رازم۷

ترلاو«ازناينتربلاةريحب«يناتس»فشتكام۱۸۸۹ةنسيفو٠«تاحايسلا

.دراودا

مث‹نيينانويلايديأيفذئمويمولعملاةيقيرفإلاشطقسدقو
.برعلامن٠نيينامورلا

۷



.ةشبحلادالبىلإهوممعف«مالسالاروناورشنبرعلاءالؤهو

ةفرعمعیمجبابروأدالبىلإاوعجرنيذلانويبروألانوفشتكلملاءالؤهو

‹اهتامولعمنمهودهاشاملكريرقتاوحضوأو«ةيقيرفإلاةراقلاتامولعم
.ماعلاعيمجلرکنتالةدئافمهتافاشتكاباودافأو

يفنيينامعلابرعلارابخأراهظإانتدارإوانبلطوانمهميظعنمنإثيحو

۱مزعلانمهددصبنحنامىلإعجرنةيفرشلاةيفيرفإ

O
©
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نوينامعلابرعلا

”ةيقيرفإىف

ةيقيرفإيفنودوجومنيينامعلابرعلانأنييفارغحلاخيراوتتربخأدقف
يف«نالسرأبيكش»نايبلاريمأركذدقو٠حيسملللوألانرقلاذنمةيقرشلا
‹رابجنزخرؤمو.يناثلاءزحلايف(يمالسألاملاعلارضاح)باتكىلعهقيلعت

‹م١۱۹۱ةنسرابجنزبةيناطيربلاةلودلادمتعمناكيذلا٩”«سیبجم»رتسم

نييناعللتناكو٠ةراجتلالجألةيقيرفإونامعنيبتاقالعلالاصتانأ
.ةيفرشلاةيقيرفإءىطاوشىلعتاطلسلا

.ققحملاعضونمناونعلا(۱)

.«سيبرجيم»مسابهركذفلّؤمللقبسدقلو٠لصالايناذك(۲)
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لوألالصنفلا

رابجنزةريزجنعمالكلا
ءةفرحم«جنزلالحاسيأرابجنزىنعمبةيسرافةملكيهرابجنز

‹نيتملكنمةبكرم«ءاجوغنا»ةيلحاوسلاةغللابافلاقيو.جنزلارباهلصأ
.ًالتماءاجو٠«فسنملاةيبرعلابوغنأىنعمو

ةفاسميقيرفالاربلانعدعبتو‹يدنملاطيحملايفةعقاوةريزحجلاهذهو

يبونجنعاليم٣۳و.«ةسابمميبونجنعاليم۱۱۸و«اليمنیرشعوةسخ

ليمفالاةينايثوحنو«مالسلاراديلاشنع۲۹و‹بمب‹ءارضخلاةريزجلا

۰٥۷و٤يابمبنعليم٠٢۰٥۲طقسمنعليم۲۲۰۰وحنو«ندنلنع

.رمقلارزجنعليم۰٠٥و«رقشغدمنع
اہنمةطقنعسوأنماهضرعو«اليم١٤٠٠اہنمةطقنعسوأنماطوطغلبيو

.ليم٤٤4٤٦اهعبرمعومجحراصف«اليم٤

الو«ساينوشنم»وأ«اينوشنم»حيسملللوألانرقلايفىمستتناكو

اهضرأيفحلصتو٠ةيرجحاهضرأةحاسمرشكأو٠مسالااذهىنعمفرعي
ادعام«ةتاتقملابوبحلارئاسووغوهملاو.”حلطلاوءزرألاةعارزةبيطلا
ِ)2ط:

.رزجلاووغوهملاوحلطلاوهيلاهألالكأرثكأو
مهرثكأو٠«فئاوطلالكنم٠سفنفلأةئاماهماكسددعو

هذهطسويفناكمنمعبنيوهو«اريومرهناهراجنأربكأو.«نويقيرفألا
نتعتملو٠ضرألانطبيفبيغيمث«لايمأةسمخهلوطغلبيو؛ةريزجلا
.هارجمعبتتيفةموكحلا

٠ةخاضننيعنمف)تقولااذهيفرابجنزةنيدميقسييذلاءاملاامأ

.هرايثناسنإلالكأيولبإلاهاعرتميظعرجشحلطلا(۲).لصألايفاذك(١)

.باتكلافيلأتةرتفيف(٥).باتكلافيلأتةرتفيف(٤).حمقلايهةطنحلا(۳)

.هعوبنينمهناروفدتشا:ءاملاخضن(1)

— ۷۳



.لايمأةتسةفاسماهنعدعبيو«ةنيدملالايشيفاهؤامروفي
مث«رحبلاتحتيرجت«يقيرفإلاربلانمنيعلاهذهلصأنإ:لاقيو

ريغتناكةريزجلاهذهنإ:ليقو٠”نآلافورعملااهعضوميفاهؤاممبني

يفةدوجوملاراجشألانأءزجلااذهةدكؤملالئالدلاويقيرفإلاربلانعةلصفنم

ربلايفدجوتيتلاةيراضلاشوحولااذكهو.رابجنزبهدوجوميقيرفألاربلا

ربلاورابجنزنيبامرحبلاقمعو٠حيساتلاو‹ةدرقلاورومنلاك٠اهيفةدوجوم

.عابنيرشعوةسمخىلعديزياليقيرفالا

ةيضاملانورقلاضعبيفناكدقهنأ‹ةلوادتملارابخألاومولعلانعو

تقويفةريزحجلاهذهىلايقيرفإلاربلانمهيمدقبروبعلاناسنإلاعيطتسي
ويومغاوبةهجنمو.يناغنپةهجنمكلذنوكيابرو«رحبلاءامروب
ربعاذإةقيقحلايفو«رحبلاروبثناوأةيلمرباعشرهظتنيتهجلانيتاهةلابقيو

ىصحلاىرنف‹ائيشفائيشةريزجلاهذهنمهذخأيرحبلانأىريناسنالا
٠ةميظعاروخصمدهتيمث‹هجاومأبرحبلاءاماهعطقيةريزحجلاهذهبةطيحلا
ريغنمهيفةتبانلاراجشألاو.ربلايفةسورغمتناكيتلاراجشألاكلذكو

.ههايماهتعلتباورحبلاجاومأاهتحاتجادقاهارتسرغ
تدجوو«رابجنزب«ةكاوش»لاشي«يناجنکم»یمسیاناکمترزدقو

يدنهزوجةرجشلصأةمالعتدجووءرحبلاهعلقدقدنازوجنمةلمج

ايبنظىفةوطخنيعبرأوةسمخبنآلاةيربلاضرألانعدعبترحبلالحاس

.ةيضاملانورقلايفربلانمرحبلاهذحخأ
‹ةمسابراهزأوةرمثمراجشأتاذةرومعمرابجنزبةبصخلاعاقبلانإ

ةءولمم«هكاوفلابةينغ.ىوحاورونلاعفانماهماستقايفاضعباهضعبمجازي
برعلااهرمعدق‹لاقتربلاوليجرانلاولفنرقلاراجشأاهيو٠«تاريخلاب

.نيعارذردقعابلا(۲).فلؤملااهيفشاعيتلاةرتفلا(١)
.ەراسحناورحبلاءامرزجوهروبثلا(۴)

— ۷]



تاذيهو«نايرود»ىمستةرجشاهيفدجوتو‹ليجرانلاولفنرقلابنوينامعلا
ةوسكمبوبحاهنطبيف٠ريغصلاذفنقلاةبادككوشهيلعرمثال٠ريبكمجح

هذهنأ‹«ريخلانعو.معطلاذيذلهلكأنأريغ‹ةهركةحئارهلمحلب

.دنحلاواكيرمأيفةدوجومةرجشلا

لايشلاةهجنمرابجنزنماهونددنعنفسلاهيفيربغيذلاجيلخلاو
اروصقتناك«ةبرخلالطأهيفحولتيذلااهلحاسلةيذاحمةدؤتبريست

.نيمدقتملابرعلانمرابجنزنيطالسل
نمرابجنزنموندييذلارفاسملارظنللالطألاكلتنمحوليمسرلوأو

‹ناجارسامهيفءىضي٠(رخاوبلاداشرالناجرب)ناترانمةيلاشلاةهجلا
‹ةناومإةرانمامهادحإ‹رخصلانمةريزجىلعناتينبم«يردلابكوكلاك

ةريزحجلاهذهيفو«وتابمتةريزجىلعلبقياتزواجمدعبو«ينوتبمربةرانمةيناثلاو
لصفييذلاقيضلاجيلخلادهاشيمث‹اهئانبخيراتفرعيمل‹ةميدقراثا

٠لیجرانلاقساوبنیبلطي.الیمجءانبرظنیف«رابجنزةريزجنعوتابمتةريزج
«يناوبغنام»ةرانمنيليموأليمدعبهلرهظتو«ينوتککميفةموكحلاناويدوهو

اھانبيتلاينيوشتيارسىلعرميمث٠لحاسلابينايعلا«ةيبرعلاباهانعمو
ةنسيفتقرتحايارسلاهذهو‹«ه۹ةنسديعسنبشغربناطلسلا

.ءانيملابةيسارلارخاوبلاونفسلازربتوبوبوبنمو‹م٤
ءاضيبلااهروصقًالالتتو‹باذحجلاعرابلااهامجواهالجبرابجنزرهظتو

.رحبلاجاومآتحتنمثعبتتاهنأک‹ةعصانلا

ناطلسلاانالومةمظعيارسوبوبوبىلعرمينأدعبهلرهظيءىشلوأو
دقو٠ينيوبكةلحميفةعقاولا«ةداعسلارصق»ةامسملا«براحنبةفيلخديسلا

اهترانمو«رمحألاطالبلاىلعلمتشملااهفقسبزاتمتيهو«ه۱۳۳۱ةنساهانب

.ةعبرللا
ءناطلسنبديعسديسلاهانبيذلا‹«سارلاتيبلالطأىلعرميمث

س٢٥۷



دقو.«ديعسنبشغربديسلاءانبنميهو«ةرثدنملايبوهرملايارسمث
.م۱۹هنستقرتحا

‹دالبلادهاشيمث«رزجعبرأدهاشيو«رفاسملابرتقيانهنمو

ةيقيرفإناتسبرابجنزىمستنأةريدج.ةقيقحلاو‹جيهبلااهرظنمبهلىلجتتف

ليجرانلاولفنرقلارجشبةطاحميهيلاءاهفايرأرظنملاجلءةيقرشلا
‹”راقلاوراجحألابةبورضملاةعساولاقرطلااهضرأةحاسبدتمت«لاقتربلاو
يفةبذعلاءهايملاقفدتت«رظنملاليمجناتسبيفهزنتيهنأكاهفايرأيفلوجتملاىريف

.هئاجرآعیمج

 

٠لبالاونفسلاوتويبلاهبىلطتوعراوشلاايلاحهبفصرنيذلا(تفزلا)دوسألاتلفسألاوه(١)

س۷ا



رابجنزىلعةدفاولالئابقلاءادتبا

ديسلانمزيفةريزجلاهذهىلإنايعنمنيرجاهملابرعلارثكأنإ
٠ثرحلاةليبقالوأ٠لئاطلانارمعلااهيفاوماقأنيذلا٠ناطلسنبديعس

‹ةبهارملاو‹تارمسلاو٠ةمراحملاو٠ثويغلاو«ةرجانخلاو٠ةنواربلامهو

ناكنإو.رثكألاىلعةرساعألاووانسلهأو٠ةقواطملاو٠يداندالوأو

.بهذملاةيضابإمهلكو.ةريزحجلاهذهىنكسيفمهكراشلئابقلانممهريغ
ركذأنأخيراتلابجاونمتيأربالقناولدبتوريغتتاذايندلانوكو

ىقبيىتحليجرانلاولفنرقلاةرجشةريزحلاهذهيفترمعقلالئابقلاكلت

.ركذلاةدلحمةريزحجلاهذهيفاهونوكيتلامهلامعأومهركذ

٠نيزوبو.ةلشيشو٠يبيينمو«ينيوشو«دنوتكةنواربلاةرامعنمف
هذهيفقاطنلاةعساوةنواربلاةراعفلاحلكىلعو.ةريومو5«بوو

.لئابقلاةيقبنم”ىرثأمهو«ةريزجلا
‹اريومثويغلارمعو٠نيساينكو«وزيلوةيحاناورمعدقفةمراحملاامأ

هذهيحاونيفةقرفتمليجرانلاولفنرقلابمهترايعفثرحلاذئاخفيقابو
.ةريزحجلا

ةمثكلذكووبوبوبةيحانيفرطاوشلاوعورفلاوديعسوبلاةرايعامأ

.نينظدالوأةرامع

.ةدنوهمو‹اغدنأيفةليلقريغةرامعنينظنبديعسلو

.هيلإلجرلاةريشعبرقأذخفلاو«ذخفعمج(۲).ینغوءارٹرٹکأ(۱)

س۷۷



6ينابمزکلٹمک6ةديحلانكامألافمامألادالوأةداسلاةراعلجأو

نبديعسديسلااهرمع«ةبيطلايضارألانسحأيهيتلايوثتمو٠يشيجكو
.لفنرقلاةرجشدوجولسسۇؤللاناطلس

.ةريزحجلاهذهيئهرناهتسيالنارمعةصقاشلملاوةرذانمللو

امو٠يتودكلتةرامعلٹمک.ينوتککمبناجيففةركاسللاةرامعامأو

.يركسملابجرنبسيمخخيشلاهرمعهاذاح

هذهيحاونيفةقرفتمفةحاورينبونييريغملاومايرينبةرامعامأ

.ةريزحجلا

برعللليجرانلاولفنرقلابوهنإلاحلكىلعةريزجلاهذهنارمعو

نبيلعخيشلادالوأديلقتنمناكامالإ‹بهذملاةيضابإمهلكو٠نييناعلا

يعفاشلابهذ‹|ېترذانموءارضخلاةريزحلاوةسابممةعرازمو«يناوربلاىسيع
.ديعسنبشغربديسلاةلوديئ

يناغابةراعف٠«برعللاهرثكأفروصقلابرابجنزةنيدمنارمعامأ
يناغنشةراحو.ةمراحمللسيكتربلاةكسبةفورعملاةراحلاو.ةنواربلل

ةراحرثكأو‹رطاوشللينيزنكمةراحو.ةرذانمللبرعكرابمةراحو«ةبهارملل

دالوألدالبلالحاسبةرئادلاةمئاقلاروصقلاكلتو٠ديعسوبلآليدنيلم

ةراحبرخافلارصقلاكلذو‹مايرينبوةريغملالآلينيشفجكةراحو«ماماإلا

”نآلالمعتسيوهو٠يصقشلاهللادبعنبدمحمميركلاخيشلليزمره
ءانبنموهيناغنشةلحميفيذلارخافلارصقلاكلذكو٠”ةرهبلادالوألةسردم

.فلؤملااهيفشاعيلاةرتفلا(۱)

=مسابدنملايفةيبيطلاةيليعاسإلاةوعدلافرعتو«رجاتلااهانعمةميدقةيدنهةملكةرهبلاةملك(۲)

— ۷۸

 



تناكنإو٠تاكرتلاةرادال”نآلالمعتسيو٠يثراحلاملاسنبريشبخيشلا

.ةنيدملاهذهروصقنمضعبلاءانبيفبرعلاتكراشةيدنمحلاةيلاجلا

ةرامعنميهامنإدجاسموروصقنمرابجنزةنيدمةرامعنأةقيقحلاو
اهيفتسرغذنماثيشفائيشديزينارمعلااذهًادتبادقو٠نييناعلابرعلا

تاأدبدهعلاكلذنمو٠ناطلسنبديعسناطلسلاةلوددهعيفلفنرقلاةرجش

يحاونلاعيمجيفو«ةريزحلاهذهىلإدونحلاومراضحلاو٠نيينايعلابرعلاةرجه

.ةيقرشلاةيقيرفإلا

6دونمارابحتضعبوبرعلاىنکسبةءولمباهلكتاراحلاهذهتناكدقو

٠دونملافئاوطرابجنزةنيدمناكسرثكأراصفنامزلااذهيفةلاحلاتبلقنادقو
هذهنملحمضييبرعلاسنجلاراصو٠ىنغلالوطو.ةراجتلاةطلسمحلو
نكسىلإرقفلامهرطضاو٠مهتيصةرهشو٠مهرمأذوفنومحلاومأعمةنيدللا

يفيتاتسو«دالپملللوألانرقلاذنمةرجحلايميدقنوينامعلاناکو

.ماعفلأذنمةميدقلابرعلارثامربخىلعخيراتلااذهنمرخاعضوم

ةرهبلاو٠ةيدووادلاةرهبلا«نيتقرفىلإيرجملارشاعلانرقلايفةرهبلاتمسقنادقو٠ةرهبلا

ةرهبلاةفئاطو٠قلطملايعادلاةبترمىلوتينمىلعفالخلاىلإماسقنألااذهعجريو‹ةيناييلسلا

اهلخديالمهتدابعلةصاخنكامأنوذختيو٠مهتديقعومهبهذلبصعتلادشأنوبصعتماهيعرفب
ءةناخعماحجلايئالإةالصلاةضيرفنودؤيالمهف«ةناخعماج»مساايهلعاوقلطأدقو٠«مهريغ
فلتغختالو.هناكرأونيدلاضئارفبكسمتلاوديدشمهو.ةيبهذملامهدئاقعرشنيفاناعمإكلذو

نعدعبلالكةديعبيهفنطابلايفمهتديقعامأ«نيملسملانممهريغدئاقعنعرهاظلايفمهتديقع
ماماللهذهمهتالصنإ٠نولوقيمهنكلو٠ةالصلانودؤيالثممهف٠ةعاجلاوةنسلالهأةديقع

يفمهنأش.همسوميفجحللةمركملاةكمىلانوبهذيو«رمآلانببيطلالسننمروتسملايليعايسإلا
.مامألايلعزمريهالوحنوفوطييتلاةبعكلانإ«نولوقيمهنكلو٠نيملسملاعيمجنأشكلذ

.فلؤملااهيفشاعيلاةرتفلا(۱)

س۷۹



ةنسذنمنكل«دحاونويلمةريزحلاهذهيفلفنرقلاراجشأددعنإو

رجشحاتبجتةلعلاهذهتلظف.يئاجفلاتوملارابجنزلفنرقباصأه۸

تلحيتلاتابكنلامظعأنمةبكنلاهذهو.ةعرسلاهجوبًائيشفًائيشلفنرقلا
ةتسيونسلادالبلاهذهلوخدمو«ه۸ةنسحيرلاةعقاودعبةريزحلاهذهب

:ءارضخلاةريزحلاناكسمهيلإافاضم٠يليامكاهناكسو«”نلشنييالم

رابجنزةنيدمبتويبلاددعسفنألاددع

ددعلاريدقتبیراصن۷

رجحتيب٠برع٠
نيطتيب٠دونه٠

ةيلحاوس٠

ةلمحلا٠

ادجسم١۳رابجنزةنيدمدجاسمددعوةلمحلا۷

.ةمسنفلأنوتسددعلااذهنمرابجنزةنيدمسفنبو
اهينج٩”..5١٤1۹ةنسلوخدمفيونسلاةيمحملاهذهلوخدمامأ

فيراصملاو‹اهينج٩...١١٤۱۹ةنسواهينج...م١٤۱۹ةنسلوخدمو
ةنسواهينج٤۲4۳۹٤۷م١٤۱۹ةنسوهينج٢٤۸٩4۷۹م١٤۱۹ةنس
اهينج٩٦٤٤٠4م١٤۱۹ةنسفيراصمنمواهينج۸م۷
.فيراصملانمةئالايف4يأ٠«تايهام

.ةيزيلجنإةلمعنلشلاو.(جنلش)لصألايف(١)

.هلاحىلعهتابثإتيأردقوءأطخناكسلاددععمجلصاحوهولصاألايفاذك(۲)

.لصألايفضايب(۳)

 



تكلهأو‹ةيوقسمشتعلطم١٤۱۹ةنسقفاوملاه١٦۳٠ةنسيو

قئارحةحدافلاهذهىلعاهتدعاسو«رابجنزنملفنرقةروقفلأ١۷ردق

ةريزحجلاامأ«ةيلفنرقلامهعرازمتحاتجادقنيعرازملانمةلمجو‹نارينلا

 

 — ۸۱



®9

رابجنز

اذهرمعتملو‹دهعلاةميدقتسيلةيلاحلارابجنزنأققجملانمنإ
دعبالإةيقرشلاةيقيرفإنادلبميمحلةمصاعلامساافلعجيذلانارمعلا

ملاعىلإلجتتملو‹”داليمللرشعنماثلانرقلايفامنعلاغتربلاحوزن

رشععساتلانرقلايفاهيلإنييناعلابرعلادوفودعبالإةرهشلاوتيصلا
.ناطلسنبديعسديسلاةلودمايأيفيداليللا

نمزيفرابجنزلمصاوعوأةمصاعيأيفنونظلاوراكفألاتراتحانكل

برعلاونانويلالثم‹رابجنزبةرجمحلاوةماقالايفتبقاعتيتلا٠ةميدقلاممألا

.يقيرفإلاربلالصأنمنينثولاونييزاريشلادوجوربخلبقمهنيذلا
امانعبتتاذإو٠ةمصاعلامسااهيلعقلطينادلبافتناكممألاهذهلك

يفةمصاعتناكرابجنزةنيدملاشيهيتلاوتابمتةريزجنانوخرؤملاهلاق
كلذيفرابجنزةمصاعمسإاهيلعقلطييتلايهو٠يداليملارشاعلانرقلا

دالباهنأىلعلدت«رجحابةينبمةعستمتابارخوتابمتيفدجويهنأل٠نامزلا

لقايهو.رابجنزبونجيهيتلا.يزاکمزكةدلباهلثامتتناكو«ةميظع
.دحاورصعياتناکو«وتابتنم(جح

نعهتاريرقتيفيفارغحلايومحلاتوقايريهشلاخرؤملاامهركذدقو

اهركذيلارابجنزةمصاعنأو٠يداليملارشعيناثلانرقلايفرابجنزةمصاع

يتلاةمصاعلانأكشالو«وتابمتاهبنونعياوناكمهتاريرقتيةولكوخرؤم
.ةنسةئامتسنعاهرمعلقيالوكواَجوُعانامہتاریرقتيفلاغتربلااهركذي

ةظفلنأو٠نارمعلايفيزاكمزكلةرصاعمتناكاهنأبلاغلانظلايف

يقرشنمنییلاغتربلادرطاوعاطتسادقيبرعيلادشرمنبرصانمامألاءافلخنأايخيراتتباثلا(١)
.يداليملارشععباسلانرقلايفةيقيرفإ

س۸۲س



تيمسو«ةيلاحلاةديدحجلاةدلبلاهذهثودحمايأ(اًجوُكنأ)ىلعتفیضأ(وکو)

زربتملو‹انآاهانركذيلا(اوكااجوغنا)ةميدقلاةدلبلاوجوعاةيلاحلاةدلبلا

نألع٠ةنسيناغنشسأريفنيدايصلالوزنمايأيفالإىكوا)ةظفل

ترکذلب(اوکااجوغنا)یمستةدوجومةدلبنعائيشركذتمللاغتربلاتالجس.

اهموسرتفعو«ةريثكنينسذنموكواجوغناترثدنادقو٠طقفاجوفنامسا

نميهيتلا(يزاکمزک)اونکسو«اهلهأنميقبنماهرجهو«اهراثاو
.ءامدقلاكولملاتارمعتسم

ةنسوم۸٠٠ةنسيفهوشدقمةرمعتسمبرعلااهديشيتلاتارمعتسملانإ

ةسمخلاندملاهذهو«هويايسكو.ةواربو.ةكرمو٠خيشراوأاهنمو«ه٥

ءارضخاةريزحلاو«رابجنزوةسابممويدنيلموهومالو٠لاموصلادالبلامعأنم
تناکو٠عينمروسبةطاحموةنصحمندملاهذهنمةدحاولكو.ةولكوايفامو

نأىلعلدي«ةسدنهوماكحإبرجحابةينبماهروبقضعبواهدجاسمواهينابم

.ميلسلاقوذلاباحصأنماوناكاهيسسؤم

هذهيفهودهاشاممهشهدأةيقرشلاةيقيرفإىلإلاغتربلالصوالو

.ابروأيئمهدالب

موسرةيقابلايناوسكةولكراثاةيقرشلاةيقيرفإيفةمهملاراثألانمو
راثآلادهاوشمظعأو.ةريهشلاندملانماهتايحمايايفاهناىلعلدت«الالطأ
نمدشنيااحناسلو.رابآلاو«روبقلاودحاسلملاونوصحلاوروصقلااھیف

:اهراز

رانآلاىلإانَدْعَباوُرُّظنافاَنيَلَعتلدارِاءِذُه
اذهنمرخآعضوميف٠ىلاعتهللاءاشنإ«اهربخىلعيتانسو

.خيراتلا
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يهيلا«ةديغ»رثامةماخضلاوءانبلاميظعوةميدقلاراثآلايفاهلئامتو

دقو«ابونجالیمرشعيتڻاةفاسماہنعدعبت«اینیکلامعانم٠يدنیلمبونج
كلتةبيهنمبارغتسالاوبجعلاينذحخأوه۱ةنسرلأملاهذهترز

٤اهروبقو.اهراوسأو٠اهدجاسمواهروصقءانبو‹اهتحاسملوطو‹رثاملا

ةولكنأريغ.ءانبلاوةمظعلايفيناوسكةولكلثامتيهواهرابآرئاودةعسو
اهفنتكتةميدقلاراثآلانماهريغلثمنآلارثاملاهذهو«هديغنمانأشمظعأ

‹اهروصقفوقسةمدهتم‹اهشورعىلعةيواخ٠تاباغلاوراجشألا

.اہبةطيحملااهراوسأةبرخاهدجاسمو
دشارنبنازعخيشلايدنيلميلاوراثآلاهذهيترايزيفاقفارمتنكو

.ليمحجلاةياغوةوافحلابينلباقدقويرقصلا

ر
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يناثلالصنفلا

ءارضخاةريزحجانعمالكلا
اليم٤٤ةطقنعسوأنماملوطو«ابمب»نييقيرفألاةغلبةريزحلاهذهىمست

عقت۽اليم۳۸۰اهعبرمةلمجريصيف«اليم١٠اهيفةطقنعسوأنماهضرعو

ةبسنلابيهف‹اليم٢۳يقيرفألاربلانعو‹اليم۳۲دعبىلعرابجنزلاش
يفةعارزللةحلاصلايضارألاةحاسمنكل«اهتمرغصأرابجنزةريزجىلإ

تالوكأملاةعارزلةحلاصوءةبيطاهضرافرابجنزيفاهنمرثكأءارضخلاةريزجلا
ةحلاصريغةيرجحرابجنزيضارأرثكأف‹رابجنزدعبدنحلازوجولفنرقلاو
ةحاسمفصنبراقيامتالوكأملاةعارزرئاسودنازوجولفنرقلاةعارزل

.رٹکأورابجنز

اماذهانتقويفاهناكسددعوىءاوهنيلأواراطمأرثكأءارضخلاةريزحلاو

رثكأةيلحاوسلانأريغ«ةيلحاوسودونهوبرعنم٠سفنفلأةئامبراقي
.اددع

ءارضخلاةريزحجلابنأةنس٢٤۳ذنمةموكحلاريرقتبجومبملعلانعو

دادزااذهانتقوىلإتقولاكلذنمكشريغنمو‹لفنرقةرجشنيالمةئالث

ءاوتسالايفةياغاهلفنرقو٠ةرجشنويلمبراقيامكلفنرقلالسفيفنارمعلا
ليجراننمنسحأفرابجنزيفدنحلازوجامأ«رابجنزلفنرقدضب«ةأشنلاو
.ءارضخلاةريزحجلا

ةيولجملاريمحلاىلعةريزحجلاهذهيفميدقلانمزلايفتالصاوملاتناكو

ةئاتسىلإةئايعبرأنمناتألاوأدحاولاراحلانمثغلبيو٠نيرحبلانم
ىلإناكمنمالقنريمحلاروهظىلعلمحتةليقثلالامحألاتناكو.ةيبور

.هریغولفنرقنمرخاناکم

.فلؤلااهيفشاعيلاةرتفلا(١)
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ةيعيبطلااهرظانم

اهيلإوندينمو«ادجنسحةيبرغلاةهجلانمءارضخلاةريزحلارظنمنإ
‹اهترضخلامجواهرظانمنسحنمرورسلاوبارغتسالاهذخأيةهحلاهذهنم

اهيلعجوامتت.اهسوؤرةكسامتمةيبارتلالتنكلو٠ةيرجحلابجاهبسيلو

رحبلااهيلعحضنيو‹رحبلاجوامتاهقوفةتبانلاليجراتلاولفنرقلاراجشأ
بحسلاىرياهتمرفاسملاانداذإو«الاحسفنلايفثعبيف‘يقنلاقرزألا

.االتسوؤرىلعةدبلتمةفيثكلا

امئاداهيفتقولانأكاهبميقملاناسنالارعشييتلارزحلانمةريزحجلاهذهو

‹ةيبهذلااهتعشأباهرظانمربنت اقيقراقارشإاهسمشقرشت٠«رصعلاتقو

انلعجيف‹ءاحيفلااهسراغمواهراجشأواهضايرىلعرينملااهؤوضلسريو

ىرتو٠هلامجفصوءاصقتسانمغيلبلافصاولازجعياقرفالةلطملانكامأللو

هجونعةيلعتميهو«ةيدرمزةيناجرماراغصرئازجءارضخبااهلحاوسلوح

نمهارتاماصوصخ.الامجواقنوروةجهبرابجنزرظنمنعديزت«رحبلا
ةيبرعلا.ةريبكلاةيعارشلانفسلانماهريغونيدايصلايشاومليطاسأ

رسيابةحئاروةيداغ«ةكرابملااههايمحراسميفموعت«ةيسرافلاوةيدنماو
مشتنأعيطتستةرئاديفترصو«اهنمتونداذإو«رظاونلاورطاوخلاجهبيو

اهميسننممشتكنإفلفنرقلااصحتقويفاهتمرداصلاميسنلاحيراهنم
.اہنمبيرقكنأكردتو٠ةيكذلاهتحئار

اهيلعرفاسملارممهمو٠لفنرقلانمهتاجايتحاملاعللءىيلايهو

تامدصاهترقعدق«اهلحاوسبةطيحم.ةيناجرمةئطاواروخصاهيفدهاشي

اراوغأواموسروالاكشأاهتلعجو.ةدشباهيلعبرضتيتلارحبلاجاومأ

ب۸1



ةيادغمةعيدبلاةرضخلاىرتو‹رحبلاتايحاهيلإىوأتنأنكميىتحةقيمع
.روخصلاهذ

‹اهداهوواالتنيبرحبلاءامناجلخللغتيهبلااهرظنمنيزامو

نفسلاهرهظىلعيربت«نيتعاسةفاسمابيرقتاهتيلخاديفجيلخلكدتميو
.راطمألاهايمنمةدلوتمةربثكراهنأاهيو٠ةيرانلاقراوزلاوةيعارشلا

.اهنميبرغلابناجلاباهرثكأفامنعةلصفنملارزحجلاامأ

.اہبونجىلإاھاشنماھرکذبءیدتبنسو

ه۷٦۱۳ةنساهرازانشيفطأميهاربإقاحسإوبأخيشلااهيفلاقدقو

:تايبألاهذه

رئازباقفرءارضخجلاهذهايف

كحودبتوهدزاامكيلعمالس

ةرظننسحيفرضخملااهسدنسب
ةعوروجيراألاباغوصوالاح

1حهمبتللتحاوهاوهتكلم

.برعموهو«رضخألاقيقرلاريرحلانمعونمضلابسدنسلا(۱)

.بيطلاحيرجيرألاو٠لقعلاىهنلاو٠.بلقلابللاو٠عفترملاناكملايهوةوبرعمجتاوبرلا(۲)

.حورلاةجهملا(۳)

.ةيلاعلايهو٠هةقسابعمجقساوبلاو.ميظعلارجشلاحودلا)٤(
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ةريزحجلاسفننعةلصفنملارزجلا

بونجلاىلإلاشلانم
(MongWe esis) ( Kahati lçs)تي « ( Cotha Ngoma اموغنأاهتوق)

‹ةريزحلاهذهلاہشيیيلا‹ويومكلةلباقمرزحلاهذهو)Waikatiیتاكيو(

سيمخ)ةريزجو(ألةعيزوأايجناو)ولحءاما(طلاالابمإ)ةريزج

hamsةريزجو((90أ٭ةيموغناMb)(۷5ان5أيبوسوأ)ولحءاماہیو.

نمتسيلراغصرزجلاهذهو(يبُّموَت)ةلباقمةعبرألارزجلاهذهو
.تاللا

حلصتو«ولحءاماہبسيل«ةعساوةليوطيهو(]8واجنا)ةريزجو

ںوعریبرعلاضعبناكو!ودناغلباقميهو‹منغلايعروبوبحلاةعارزاهيف
.مهمانغأاهيف

ليماهضرعو.لايمأةتسةريزحلاهذهلوطو(۴۵00ودنوف)ةريزجو

يعرودنحلازوجتالوكأملاةعارزاهيفحلصت٠بذعءاماهيفو‹دحاو

لدتعماهؤاوهو‹ديجاهيفكلذكلاقتربلاو«اهيفديجابمألارجشو«منغلا
٢٤۳هلوط.هینابالوهئانبخيراتفرعيال‹دهعلاميدقدجسماهو‹ادج

هذهنأرهظيامىلعو«؛تاباغطسودجولبءاعارذ١۱هضرعواعارذ
برعللكلميهو٠نامزلاميدقيفةمهمارزجلانمتناكةريزجلا

.ةيبارتةيقرشلاوةيرجحيبرغلااهبناجضرأو«ةيلحاوسلاو
حلصتو‹ولحءاماہدجويیالوةعساوةريزحلاهذهو(از4.حنفا)

نبيدعخيشللاكلمتناكو.«ديجريغاهيفليجرانلاو.تالوقبلاةعارزاهيف

سرخينأدارأو.يرهبلايجنويجليعامسإلهتثرواهعابمث٠يريغملارصان
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اهتبرتةءادرلاثيشدفتسيملوءةلئاطالاومألذبوءدنحلازوجرجشاهيف
.اهكرتو

lMapanyaيناپةريزجوKa6hanيناشاكةريزجو60013اتوككةريزجو

.ولحءامابسيلو٠تاريغصةثالثلارزحلاهذهو
اہترتشاو«مضاهجللاكلمةريزحجلاهذهتناکو۴۸2ايزنوفةريزجو

ةريزحلاهذهنممهتلقنمث«”نيموذجمللاخاوكأاهيفتنبو«منمةموكحلا
.ينيدنكمىمسي«ةتيوبرقب«ةريبكلاةريزحلاسفنيفناكمىلإ

مث۵9۵٥هوغنومةريزجمث«يبيمديةريزجمث«ينوعتقفةريزجمث

ajambaوفابمابماجکةريزج Mbavuةريزجمث205۸0شوکمةريزجمث

.ينالکیمستكشكشيبرغةريزجمث«0iجوھماوسک

.ةتيوبناجيفاهلكرزحلاهذهو
بناجيفةروجهمةريغصةريزجيهو53ا4الاصمةريزجمث
s| د CC

٤بذعءاماہبو٠يناوکمةدلببرقب40۵96وغنوكامةريزجمث

.ةيلحاوسلاوبرعللكلميهو«دنحلازوجرجشاهيفو
ینکسبةرومعم«يناوكمبونجيهوP2۵24ازنابةريزجمث

منغلايعراهيفحلصيولحاهؤامو‹دنحلازوجرجشاهيو«ةيلحاوسلا
.نأضلاو

يئاهلكهذهوMatumاتiniينیبمتمةريزجمثةتساوکةريزجمث

.يناوکمبناج

.ماذحلاءادبىضرملا(۱)
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.ميدقدجسمةريزجلاهذهيو6۱۳3هناویکةريزجمث

یمست«يناوکملامعأنمهجیجنکبونجيفةريغصةريزجدجوتو
.يناوكمةيالولةعباتةسمخلارزحلاهذهلكو«814m۵ينابمش

يقرشةهجيفهزهيناجوكةريزجفءارضخلاةريزحلايقرشيفامأ

نملاخولحءاماهيفو.ةيلحاوسلاىنكسبةرومعمءادجةعساويهوءةتيو
‹ءامدقلاءانبنمدجسمو٠نييقيرفاللتيبةئاعبسردقاهيفو«ةحولللا

اهلهأةنهمو«دنملازوجنمءىشاهبسيلو٠منغلاورقبلايعراهيفحلصيو
تسذنمو«ءارضخلاةريزحلاةيلخاديفكالمأوةورثلهأمهو«رحبلاديص

دبعتتةقرفلكتراصف«رخاادجسمةقرفتنبو«نيتقرفاهناکسقرتفانینس
لحاسىلع*ةرونلاوةراجحلابارسجناتفئاطلاناتاهتنبدقو٠اهدجسمي

هايمعمتجمل”جوراصلاورجحاباناضيحو٠يبرغلابناجلايفةريزجلاهذه
ه١١۱۳ةنسلوهنثاهرتسمرابجنزبيناطيربلادمتعملاهرازدقو.راطمألا

م١٤۱۹ةنسلةقفاولاه۳٦۱۳ةنسيفاضيأاهرازو.«م۱۹۳۹ةنسلةقفاوللا

.جنلبرتسميناطيربلادمتعلا
ةداعساهرازدقو.ةريزج۲۷ءارضخلاةريزحلابةطيحملارزحلاهذهو

.م١٤۱۹ةنسرياربفرهشيفيدنالغدمعتلا

مامالانبناطلسنبديعسديسلاةموكحلبقءارضخلاةريزحجلاتناكو

يفةسابممةعلقنميهاونلاورماوألااهيلإردصت«ةسابممعمابلاقوابلقةدحتم

.ميرازملاوةبراعيلايتلوديدهعيفو«نييلاغتربلانمز

.ءالطلايه(۱)

.ءالطلااهنمنوكيلطلختيتلاةنيجعلايأةرونلاوهو٠برعمظفلجوراصلا(۲)

٠ميقملا(۴)



ىلإةريزحلاهذهرماوأبحسعيرازملاناطلسنبديیعسديسلارهقامو

.ةيقرشلاةيقيرفإبهكالمأميمحجلةمصاعرابجنزلعجنيح«رابجنز

ناکارو6لاغترلالبقةريزحجلاهذهماکحنعًائيشةاورلاركذيلو

يفةروهشملازكارملاوأ‹«تالحملارباكأاهماكحألنيريدملانأوأ.اهلهأاهمكحي

.ةيروهمجللاماكحأةروصىلعرامعتسالالبقرباغلانامزلاكلذ

ةدعتاذاهنأ«ةريزحجلاهذهنعمهتاريرقتيفنويلاغتربلاركذدقو

زرألاردصتنأردقتاهنأاک٠براحمفالاةسمخءىيهتنأعيطتست٠ددعو

٠تقولاكلذيفزرألاومسمسلاةعارزبةروهشميهوجراخلاىلإمحللاو

اهيلعاولعجدقو‹(نييلاغتربلا)سيكتربلاعمةمئادبورحوقاقشيفتناكو
.الطر٢۳يواستةدحاولاةفقلاوزرألانمةفقةئايتس”ةيزج

.نييلاغتربللةيلاومدهعلاكلذيفرابجنزتناكو
ملاعيفركذلابةروهشمتناكةريزحلاهذهنأءیبنتخيراوتلانُةقيقحلاو

تاذتناكاهنأكلدتاهيفيتلاروبقلاونوصحلاودجاسلملانأليلدلاو‹.تيصلا
لدت‹راجشألااهيلعتتبنو6ةيلابالالطأنآلاتراصدقو٤تیصوةرهش

نعتاياورلاهيورتامالإاهرماعالواهينابفرعيالةميدقراثااهنأىلع
رثكأمسالااذهقنتعاو«نييزاريشلامسارشتنااماذهاننامزيفةيلحاوسلا
‹نيزاريشللراثآلاهذهنإ."اماعنيئالثذنمكلذورزجلاهذهبةيلحاوسلا
اذهنمرخآمضوميف«یلاعتهللاءاشنإ«نييزاريشلاركذىلعيتأتسو
.باتكلا

ىلعمهنمأريظنةيمالسالادالبلايفنوشيعينيذلاةمذلالهأىلعضرفييذلالامايهةيزجلا(١)

.ضورفملالالا٠فلؤملادارمومهنععافدلاومحلاومأومهسفنأ
.فلؤملااهيفشاعيل!ةرتفللةبسنلاب(۲)

ا٣



ىلعكشكشلاعأنميهيلاينيجوبةرثاملمأتمللنيبتيايفو

ةرثأماذكهو«اهتايحمايأيفرهقوذوفنوةوطستاذراثااهنإ«يقرشلالحاسلا

روبقودجسملالطأاهب٠ىبرغلالحاسلاىلع"كشكشلاعأنمةوبكمأ
رجحابةينبمدجاسماهرثكأفةريزحجلاهذهيفرثآملاةيقبامأ«يرجحتيبو
هذهرابخأىصقتنسو.ارثأنيرشعاهددعبراقيو٠ةيلقعةسدنمبةرونلاو

.ىلاعتهللاءاشنإءلاغترلاةلودعمانمالكيفةريزجلا

.(ةريزجيف)هقوفبوتكم٠لصاألايف(١)
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ءارضخاةريزحلامیسقت

زكارمةئالشىلإ

لب‹رابجنزلثمةدحاوةدلبءارضخلاةريزحجلايفنكيملهنأمولعملانمو

.زکارمةئالثهذهيهنإ

‹لاغتربلاةلودنمزيفةالولاهيفميقييذلايلصألازكرملا:لوألا

طسويفاعقاوهنوكل‹كشكشوهو.مامالاءانبأو.عيرازملاو«ةبراعيلاو
.ةريزحجلا

.ةريزحجلالاشيفةتيووه:يناثلازكرملاو
.ةريزحجلابونجةعقاويهو«يناوكموه:ثلاثلاو
نبدومحنبيلعديسلامايأذنمنیزکرماتلمعتسادقفيناوكموهتيوامأ

.ةمالاباقفر٠ةيناطيربلاةلودلايدمتعممامتهابديعسنبدمحم

ةيلخاديفنيقرفتم«نيزكرملانيذهنيوكتلبق.ةاضقلاناكو
.سانلانيبنومكحي«ةريزجلا

زكرمنأةموكحلاتأربراحنبةفيلخديسلايلاحلاناطلسلادهعيو

طابضلازكرمنوكيو.ةريزجلاهذهةمصاعنوكينأبلضفأوىلوأهتيو
ةلوهسو‹اهضرأطاسبناو«اهعقومنسحل.اهيفةيموكحلاتارادألاءاسؤرو
ائيشدادزتةرامعلاتراصف٠بكارملاهيفوسرتىذلاروخلاءامقمعو«اهردنب

”يلاحلاناطلسلارصعيفتناكدقفةريزجلاهذهيفهايملابلجامأ
.ىلاعتهللاءاشنإ«هتمجرتيفاهركذنسو٠براحنبةفيلخديسلا

.هباتكفلؤملااهيفبتكيتلاةرتفلايف(١)

س۳



ةينامعلاةيبرعلالئابقلا
ليجرانلاولفنرقلامهتعارزو

‹نويريغملامهو.ةركاسملالئابقةتيويلفنرقللنيرماعلانيلزانلارثكأ
ناکناو٠«دمحنبرصانخيشلادالوأمايرونبو٠ليعايسإونبو.ةعيبردالوأو

.بهذملاةيضابإمهلكو٠مهكراشلئابقلانممهربغ
ةيادةراعف٠لاشلاىلا'سوكلاعماهركذننييريغملاةرايعامأ

راعينيساينكو6دیعسنبرصاننبدومحو6ديعسنبناطلسنبدمحتو

وهومركلاودوحلايفنانبلابهيلإراشييذلا٠يريغملادشارنبىسيعخيشلا

ارباةيالعلاعأنمةراظنلاةدلببهلاومأيفمهكرشأو٩اسفننيعبراردق

.ناعب
نمةواربمزلانماهدحو6ينادنکمو6ينيلاومو3ۇبمتكو6لوحةراعو

دیعسدالوألهنوبماهلاوكىلإيناثلاليمادحهتيوىلإسداسلاليلاعفوم

6عضوللااذهةراعىلعاوبقاعت6مهدالوألمث6سیمو6ةعمحنبیىسیعو

رجىرجأيذلايريغملاديعسنبةعمجيدجلةنوبماهلاوكاةراعو

يذلاوهو‹'”ةيدبلايعأنمرهاطلارهنو٠نامعنم"'نالعجةيحانبديدجلا

.لصاألايفاذك(١)

.نامعةنطلسبةيقرشلاةقطنملاندمربكأنماربإ(۲)

.نامعبةيقرشلاةقطنملاءازجأدحأ(۴)

.ناعبةيفرشلاةقطنملاندمنمةدحاو(٤)

س۹4س



ءانبرثأهيفیقبو«هکرتف«ءامهيفدجيملنكلو«اربإةيالعباعنصجلفمذخ

.هنعیصرو«هللاهمر٩«يرجح

يلاةداحجلاقيرطلاىلاةنوبماهلاوكانماهذحو.«يكوجكةرايعو

٤يريغملادجامنبدومحةرامعنمينادنبو«ةيسمىلعرمت«ةموكحلااهتثدحأ
كلذكو٠«ىسيعنبديعسنبةعمجدالوألاهرثكأو.«ليجرانلابيوغنوةراعو
.ةريزحجلاهذهقرشيفهناومأو«هلاوشيفليجرانكالمأمحل

ؤيزمىلإةلوبةراعو٠ينادنبيفلفنرقةرايعيريغملايلعنبهللادبعلو
نبةعمجنبدمحمينابموكةراعو٠ىسيعنبدرعسنبةعمجدالوألايجنا
يفلفنرقةرامعو٠يريغملاسيمخنبدمحمةليلقريغةدنوكيفةرابعو«يلع
ىلإرحبلالحاسنماهدحو«هوكامةرامعاضيأهلو«دوعسمنبيلعلهغنابك

.ةسيئرلاقيرط

ةرامعو٠ينوؤاشىلإينوغنجيفلفنرقةرايعيريغملافيسنبناطلسلو
ةرامعرثكأو«رجحتيباهيف.ىنبدقو٠يريغملاملاسنبفيسلاهرشكأهوانس
.شاکشکو.ينادنکمو«يوبماثميفنييريغملازكرمناكو.ةريغملالآلةتيو

نمزلايف‹نوروهشملاناكو٠هتعرزميفهنكسميبرعلكناكو

لهآ»يريغملاديعسنبةعمجدالوأمهةريزحجلاهذهيفىنغلاب‘يضاملا

راثآلانماهيفمحلو«لایمأةثالثبهتيونعدعبت«لتيفةعقاويهو«ينادنكم
تبعلامكبارخلاوالبلايديأهبتبعلدقو٠«مسرالإهنمقبيمل«رجحتيب
:برعلاراثآنمهريغب

ُدعْسََوسوُفنلاىفْكىقْشَتاَعذَجَوِراَيَلاىلإتراِ

الةرايعمهلفءلاشلاىلإسوكلانماهركذنةعيبردالوأةراعو

٤بجرنبسیخدالوألةراعلاهذهو٠يناوكملامعأنمينوفوفياهبناهتسي
ملو٠كشكشلةعباتلايوُغْيشسَميفقاطنلاةعساوةرامعفيسنبماسدالوألو

WFاعفةرامعاضيأ

س٥۹



يفلفنرقةرابعحلاصنبناميلسلكلذكو«حلاصنبىسيعخيشللو

نيخيشللينينيمةرامعو.ةلاجنفيفةراعفيسنبملاسدالوألاذكهو«هوكام

نيرحبلاىلإينيبماجنمةدتمملاةراعلاو«لشاهنبفيسو«رماعنبيلع
نماربأةيالعبديدجلاجلفمدخيذلا٠«لشاهنبملاسخيشلاةرايعنميه

.يرجحءانبرثاهيفیقبو«سبيمث«ناکءامهيفنکيملنكل«نامع
اغنفيفةعيبردالوأزكرمناكو«ملاسنبناييلسليهةتوكمةراعو

هلاوکايفهتيوبناجاهرثكأفليعاسإينبةرامعامأ«ةيسوكلاةوكاموهوخ,ثمو
.رماعنبفيسدالوأخياشمللةنوبما

نبفیسنبيلعو«ملاسنبدمحأنبفيسللفنرقةراعينابمزكينو

يفلفنرقةرامعهلكلذكو«ملاسنبىسيعنبملاسلينيغنوكمةرايعو«يلع

خیشللو«يوبُماتُمةيحاننمينزيزکيفلفنرقةرامعديعسنبكرابلو٠«يشيجك

.مکاحنبنافلخخیشلاويناوسکيلفنرقةرامعرصاننبدمحم
ةرامعةنوبماهلاوكيفو«دمحمنبرصاننبدیمحللفنرقةرامعيناروبميئو

٤ناطلسننبملاسللفنرقةراعيناجنشيفو«دجامنبيلعنبفیسللفرق
.ةتيويفلفنرقةرامعةعيبرنبنازعلو

یسیعنبملاسمهیففورعملالجرلاو٠هتيوليعامسإينبزكرمناكو
يوبماتملامعأنمينيغاينكميفنانكاسلاملاسنبىسيعهدلوويليعايسإلا
.هتيو

خيشللةراعنمميلسةرامعاهنم«دمحنبرصاندالوأمايرينبةرامعامأ
خيلينيساينكةرايعو«رصاتنبدمحخيشللاءاعنصةرايعمساقنبناطلس
ةيحانيفلفنرقةرايعدمحمنبيلعخيشللو«رصاننبملاسنبيلعنبماس
ناکدقو.هدنوکهغنابکيفلفنرقةراهعمساقنبةعمجخيشللو٠يجاغنشم

نمزيفمهضعبلقتناو۾شاکشکيفلفنرقلاةرجشثودحلبقمايرينبزكرم
.رابجنزىلإناطلسنبديعسديسلا

ءارضخلاةريزجلايفةعرزميه(۱)
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٥هوقبةرامعمفمضاهجلاو.ينادنبيفلفنرقةرابعملرمعونبو
.داصرونبكلذكوودوديفةرايعمحلنويربعلاو

نمودنتيفو«ةتيوهينيفيفلفنرقةرايعيئانحلاريمعنبديمحخيشللو

.كشكشلامعأ
١٥٤صورخينبوعيرازملاولواعملليهفلفنرقلابكشكشةيالوةرامعامأ

ملاسنبيودبخيشللينوجنكمةراعو‹هانهينبو٠بوتعلاو«ةنساوجلاو

٤«يودبنببيبحلاهتراعواكربو.هدالوأورصاننبفلخهلوكو«يلوعللا
رصاننبدمحمنبدومحلاهتراع..نييلوعملاملاسنبدمحمنبديمو

اهتراعىغنوشو.يدنكلاهللادبعنبملاسلاهترابعوباغناو.يلوعللا

.عيرازملل
دمحمنبهللادبعخيشلادالوأاضيأكشكشتاهجيفرمعدقو

مهنمروهشملاو.ةرذانملليهفلفنرقلابيناوكمةيالوةرانعامأ«ةنواوطلا

٠دوعسمنبهللادبعو«هللادبعنبيلعنبسيمخو٠يلعنبهللادبع

.صورخونبو«ةانهونبو«مالسلادبعونبو«ملاسنبيلعنبسيمخو
.عيرازمللاهترامعينومفكو٠يلوعملاملاسنببرطماهترامعينوغنتو

ےس

.لصألايفضايب(١)

س۷





ثلاثلالصفلا

ةولكرابخأيفةولسلاباتكنعثيدحلا





عساتلانرقلايفهتفلأ«ةولكرابخأيفةولسلا»ىمسملاباتكلااذه
.ةرجهلل

.اهسسأو.ةولكلصونملوأركذيف:لوألابابلا

.نيلدنمتملاةيالوو.ةولكلهأىلعرمألابارطضاركذيف:يناثلابابلا

.بهاوملايبأةصقو٠بهذملاىبأةيالويف:ثلاثلابابلا

.ديدحجلارطماببقلملا«لداعلاكلملاةيالويف:مبارلابابلا
.بهاوملايبأتيبىلارمألاعوجرركذيف:سماخلابابلا
ةصقهيفو«كراينبناييلسريزولانبنسحلاةيالويف:سداسلابابلا

.هتافوبابسأو٠«باوكدمحمربمألا

.باوكدمحمةصقةيقبو٠ناميلسناطلسلاةيالويف:عباسلابابلا

هدلوةصقو٠يلوبادلانيدلانكرنبدمحمجاحةيالويف:نماثلابابلا

.نسحجاحلا

ةيقبو«روكذملاباوكريمألانبدمحمناطلسلاةيالويف:عساتلابابلا

ريمألاهيخأةيالوو«ميهاربإريمألاىلإرمألاعوجرةصق

.دیعس
نبنسحناطلسلانبدمحمناطلسلالداعلاكلملاةيالويف:رشاعلابابلا

رطملاببقلملا٠.دمحمناطلسلانبنايلسناطلسلا

.ديدجلا

دمحم/ذاتسالاهقيقحتبماقو.نامعيفةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازولبقنمباتكلااذهققح(۱)

فلؤماماق.ةليوطةمدقمولعيوتحيو.يناطيربلافحتملايفطوطخمنعةرابعناكو.يبيلصلا

لوهجبفلؤملانإفيناطيربلافحتلملاةطوطخمنمودبياكو.ةولسلاباتكفيلأتءاروببسلاضرعب

.مسالا

س١١٠





لوألابالا

سرافكولمنماهسسأوةولكلصونملوأركذيف

زاريشدلبنم

تلصو«ةولكىلإلصونملوأنأ«اومعزايفخيراوتلالهأركذ
اوناکمہنإ٠لیقو٠مجعلادالبنم«زاریشدالبنممهنآنومعزیسانةنيفس
٤غوشدالبيفلخديناثلاو«هخدنمدلبيفلخددحاوف«بكارمةعبسيف

سماخاو.(ةسابميه)ةفسنمدالبيفلخدعبارلاوعبنيدالبيفلخدٹلاثلاو

لخدعباسلاو٠ةولكدالبيفلخدسداسلاو«ءارضخلاةريزحلادالبيفلخد

.ناوزنهدالب
لخديذلابكارلابحصو«ةوخإةتسلابكارملالهأعيمجنأاوركذو

٠خيراوتلاعبتتينممهبقثأنممينغلب:تلق.ملعأهللاو«مهوبأوهناوزنه

نأ«سرافدالبنمزاریشمهدالبنمموقلاءالؤهجورخببسناكهنأ

وهو.ةتسهدالوأناكو.مهوبأوهويلعنبنسحبىمسلملامهناطلس

ضرقتيهو.ديدحنماهموطرخةرأفمايألانمامويىأرهنإ:ليق.عباسلا

.مهدالببارخىلعكلذب”لؤافتف«اهموطرخبناردجلا
برختسنأمققحتمث‹ىأرامبهدالوأربخأهلؤافتبهنظققحتلف

.ةلاحمالمهدالب

مث«هلوسروىلاعتهللاىلإرمألا.اعيمجاولاقف3كلذيمهرواشمث

.كيلإ

.رشلاوريخلايفلمعتسيدقو٠مؤاشتلاوةريطلادضلافلاو٠.لصألايفاذك(١)

ہہا۰۳



.رخادلبلدلبلااذهنملاقتنالاىرأيفإ:مهويأمحللاقف

لحلالهأوءارمألاوءارزولالهو.لاقتنالااننكميفيك:هدالوألاقف

.؟كلذبمهكلمىرعلحتتذإ«لاقتنالانولبقي
عممكعمجأسيأوهولاقتنالاانلهجتيىتحةليحبليحتأ:محللاقف

.ادغدقعلاولحلالهأوءارزولاوءارمألاميج

اذإف‹عيمحلاةرضحبمالكلاكيلعظلغأسنإهدالوأکاللاقمث

ينإف٠ةدحاوةمطلبلعطساو«كلذلبضغلارهظأمالكلابكيلعتشحف

هللاءاشنإكلذنوكيفوسف٠كلذلجأللاقتنالابلطأوكلذلبضغأس
.)ىلاعت

لحلالهأوءارمألاوءارزولاةفاكعمهدالوأعيمجرضحأدغلانمناكالف

.مالكلاهدلوىلعشحفأف‹ثيدحلانممهنيبيفاوضوافتف٠دقعلاو
ال:لاقو.بألابضغف‹سانلاةرضحبهابأمطلو‹دلولاماقف

.ميضلاهيفينباصأدلبيفنكسأ
.هلتقنوكدلونممقتنننحن:ةعامجلاميمجوهدالوأةيقبلاقف
.كلذىنيضريال:لاقف

؟كيضريمف:هلاولاقف

.ةدلبلاهذهنملاقتنالاالإىضرأام:لاقف

قيرطنماوهجوتف«هئارزووهئارمأضعبوهتيبلهأبناطلسلازهجتف
هللاىلانيیهجوتماورفاسف٠«بكارمةعبسيفاوبكرو‹ردانبلاضعبىلإربلا

بکرملکلحخدوبكارملاتقرفتو»لحاوسلاضرأىلامهبهللایمرف«یلاعت

.اھانركذيتلاردانبلايئ

‹نميلانمدزألاجورخةصقلوحباسنألاهباتكنميناثلاءزحلايفيبتوعلاةياورةياورلاهذههبشت(۱)

..يبيلصلايلعدمحمقيقحت۱۸-١۱۸۹ص۲جيبتوعللباسنألارظنا.برامدسراہناانیح
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نمىلعادرو«مهدالبيفاكولماوناكمهنأىلعليلدىوقألوقلااذهو

.ملعأهللاو٠كلذركنأ

‹رحبلااہباطيحةريزجاهودجوةولكلخديذلابكرملالهألصوالو
اولزنف٠ربلاىلإمهلجرأبسانلايشميرحبلاطبهينيحف‹رلابةلصتماهنكلو
ادجسمینب«هدالوأوهلایعنمهعبتنمعمنیملسملانمالجراودجوف‹اهيف
.لبكدجسموهو«روبقموهيذلادجسملاوهليق«ادحاو

نملجراہنعلوئسمةريزحلاهذهنإ:لاقف«دالبلابخبريختساف

ىلإلصيو.دايطصالابٌلملاىلإربعيوهوءالكلام.ةّلللاةرفكلا
.بيرقلا

طوبهدنعةريزحلاىلإبعتو«لمانمرفاكلالصومايأدعبناكملف

.مهنيباناجرتروكذملاملسملاناكو٠لصاولاووههجاوتفرحبلا

نأيدصقو.اهيفىنكسللينتبجعأةريزحجلاهذهنإ:لصاولالاقف

.اہنکسآیتحیلاھعیبت
.ةنولمبايثباهلكدالبلاريدتنأطرشبكلاهعيبأانأ:رفاكلالاقف

بايثباهلكةريزحلارادأو.طرشلاكلذباهارتشاو.هنملصاولالبقف

.نوللکنمو.دوسوضیب

ىلإرفاكلامزعو.ةريزجلاهيلإملسو٠«بايثلاعيمجذخأورفاكلالبقف
‹هعمنمولصاولالتقيلركاسعلابعوجرلاىلعهسفنيفممصمهنكلو«للا
.محلاومأبهنيو

هلدبالو‹ةريزحجلابحياذهنإ:لصاوللاهيبنتملسملاكلذمحللاقف
مكسفنألاوربدتنأمكيلعو٠مكلتقيومكلاومأبهنيلمكيلإعوجرلانم
.هنمةمالسلايفةليحلا

‹هنمنوربعييذلاروخلايفاورفحو.ةميزعلاىلإاودمعكلذدنعف
اوربعيىتحهتداعيراجىلعءاملاناصقنرظتناف.ادتممرحبلاىأركلذدنعف

با.١



مدنو.ةريزحلانمسياف«ادبأصقنيملوءالتمالاهبىداتف«ةريزجلاىلإ
.ارساخامدانهدلبىلإعجرو9هلعفىلع

بقلملا٠يلعنبنيسحلانبىلعناطلسلادالبلاكلمنملوأو
اهرجاهمىلع«ةيوبنلاةرجمحلانمثلاثلانرقلاطساوأيفكلذو٠جنيموغأ

.مالسلاوةالصلالضفأ

يلعنبدمحمهدلواهيفیلوف«هتبجعأف«ةسابممىلإجرخمثقولكىلوت
.افصنونيتنسهتيالوةدمتناكويتاواماكمبقل

ةيسفنمكولملوأوهف.يلعنبتحسب6هوخأىلوتو٥تاممث

همامعأىلعىلوتو٩«فصنونينسعبرأهتيالوةدمتناكو«هيبأدعبالالقتسا

.يلعنبدوادو٠يلعنبنسحلاو«يلعنبنایلس
ةسفنمىلإجرخمث6نیتنسنسحلانبيلعنبدوادهدعبیلوتتامالف

نبيلعهدلولةولكةيالوىطعأو«اهيفماقأف٠ةسفنمهتبجعاف«هيبآربقةرايزل
..نسحلانبيلعنبداود

.لصاولاطابسأىهتناانهىلإ

سا.٦ا



يناثلابابلا

نيلدنمتماعمةولكلهأىلعرمألابارطضاركذِف
ىلعمهوبلغیتح«ةديدشابرحةولكلهأاوبراح6غاشلهآمهو

.اهوكلمف6دالىلا

فصنوناتنسهيلعتضمالفركبنبدلاخهمسامنمالجراولوو

هيلعاوريغينأريغنمهوجرخأف«دالبلانمهعلقوهلزعىلعةولكلهأعمتجا
.هدلبىلإةولكنمهجارخإريغائيش

مهیلعرکمث«ةنسةرشعيتنثالصاولايلى:نبناميلسنبنسحلاىلوتف
ىمسياريمآاهيفاولعجو«دالبلاىلعمهوبلغف«ىرخأةركنولدتمتلا
نوبطخيمهو.ةنسةرشعيتنثااهيفثكمف٠يرذنملانيسحلانبدمحم
.رابجنزىلإنسحناطلسلابرهنأدعبكلذو.نيلدنمتملل

الأ«دحاويأرىلعاوقفتاف٠نيلدنمتملالزعىلعةولكلهأعمتجامث
6“ةلماعملايفمهنيذلانايبصلااندالوأميقننكلو‹اننيبنمرمألاجرح

‹انيضريال:اعيمجاولاقف؟مككلملزعنوضرتأ:محلاولاقو‹مهوعمجف

؟مککلمدلوةعيابمىلعنوعمتجمأ:محلاولاقف

.ناطلسلادلواوعيابو٠ةلماعملانميبصفلآعمتجاف

عمنايبصلااولسرأمث‹هوديقو.هومزلافريمألاتيبىلإاوجرخمث
.دالبلاملتسيولصينأبرابجنزىلإبرهيذلا‹لوزعملاهدلاوىلإمهكلم

—ا۰۷



.رحبلاقيرطنمبئالجتسيفرابجنزنملصوف
ناطلسلاةاقالللحاسلاىلإلزنو٠هسفنريمألاحتفةولكىلإلصوالف

مث.ةنسةرشعمعبرأةدمىلوتو«دالبلاملستف‹نايبصلاهلتقف9هّدرو

.تام

۽ةنسنيعبسنباوهو٠«لصاولايلعنبدوادنبنسحلاهدعبىلوتف
.ملعأهللاو«ىرخأةنسنيعبسهكلميفماقأو

.ةولكيفنييزاريشلاكلمىهتناانهىلإ

تکاج

س۱۰۸



ثلاثلابابلا

بمهذماىبأةيالوركذىف

مهمرمألايلويذلاو٠بهاوملايبأتيبىلإمهنمكلمالقتنامث
.ةعاجشلاويأرلابروهشملا«تولاطنبنسحلا

دیتساف‹رمألانعاوفعضمهنكلو.هلهأدوجوعمةبلغلابكلملاذخأ

مث.ةنسةرشعينامثهتيالوةدمتناكو.ارسقوارهقكلملاذخأو.ةسفنب

.تام

تولاطنسحنبنوعطملاناييلسنبنسحلابهاوملاوبأهدعبىلوتو
.يلدهلا

نامزيفةمركملاهكمىلإمزعناکهنأوهو‹راصتخالاىلعهتيالوةصفو

نيتنسندعيفهوو«ةنسةرشععبرأهرمعكاذذإوهو٠نوعطلملاهدلاو

يفرحبتف«الضافالاعناكو.ةياغهيفرحبتف‹يناحورلاملعلاملعتلجأل

«ةروهشمةريثكتاياكحهلو.ةعاجشلاومركلابافوصومناكو٠مولعلاعيمج
٠ملعأل‹ةنسةرشعتسكاذذإهرمعو٠ةمركملاةكمىلإندعنمرفاسمث

وبآو‹اهدلوتفخأمث«"...هلاحيختسأسنكلو‹هيلعوطنموهامو

.رضحاذإهيخأمالكعمسيثيحبرتستحتبهاوللا
:هلتلاقرضحالف‹«روضحلاهنمتبلطو«دواداهدلوىلإتلسرأف

e

.نيتنستقولانمىضمأهنأانهدارملاو٠عايضلاولالضلاىنعمبهيتلاو٠لصاألايفاذك(١)
.دعبقايسلانمدافتسيمك©املوأنمطقساهيفةيورملاةصقلاو٠.لصألايفضايبهناكم(1)

س۰۹



كوخألصواذإيأرلااف٠هلوصوناوأاذهو؟زاجحلانمكوخألصواذإفيك
؟زاجحلانم

عئاطهلانو‹هدالبدالبلالب«لصواذإاننيبقاقشال:دوادلاقف

.یلاعتهللاءاشنإلصينيحلهنعبئانو

.كلذيفقيئاوملاودوهعلاهنمتذخأو٠«تقثوتف

.كيخأآلزربا:تلاقو٠رتسلاتفشكتقثوتساالف

هيلإملسمث.ةفالخلاةيحتهيلعملسوافقاودوادماقو«هيلإجرخف
دوعأوةنيفسلاىلاعجرأانأوكرمأيفميقت:لاقمث«كلذهيلإركشف«دالبلا
.ادغمكيلإ

هاركإريغنمدلبلاهوخأهيلإملسف.ةيناطلسلاةئيلابلخدحبصأالف

.رابجإالو
ىلعمهبلغومهيراحف‹هيبأرأثةسفنملهأنمذخأرمألاهلرقتساالو

.ملعأهللاو‹اذهاننامزىلإالالقتساةسفنمكلمنملوأوهو«دالبلا

يتلاةروهشملاةبقلاالإقبيملىتحهعيججةولكعماجمدهناهتيالوةدميو
”فصخلالالظتحتنولصيسانلاوامدهنمعماجلاىقبف«اهيفيلصيناك
اك‹ديدحلارطملاببقلملا‹لداعلاكلمانبنايلسناطلسلانمزىلإمايخلاو

.یلاعتهللاءاشنإ‹هنایبرکذيتأيس

ةدمتناكو٠ليوطتلافوخاهانرصتخااننكلو.ةروهشمةريثكهصصفو

.تاممث«ةنسةرشععبرأهتيالو
بحاص.دهازلايقتلاكلملاوهو.روكذملادوادهوخأهدعبىلوتو

.اموينيرشعوةعبرأهتيالوةدمتناكو«هنامزيفنيهاربلا
نينستسهدعبیلوتف«نوعطملانايلسنبنيسحلاةيالولانمهلزعمث

gE

.جيسنةثيهىلعلخنلاصوخنملمعياموهفصخلا(١)

س٠ا.



.دهشتساو«هللاليبسيفدهاجو«لماةرفكلاتقىلإجرخمث«افصنو

.اديهشتامو

رهشأةعبرأونيتنسهتيالوةدمتناكو٠نيسحلانبتولاطهدعبىلوتمث
بقلملاناميلسنبنيسحلاهدلوبانأو«ةكمىلإرفاسف٠(١٤٠)مايأةعضبو

بحاصدوادهیقفلاةبرتيف(كاوت)ةيرقيفنفدوتامةسفنملصوالفيكفزشا
.ميمتنبىسيعهيقفلاو«ةرانملا

ةليلقمايأدعبمث«روكذملاناييلسنبنيسحلاهبئانوهدلوهدعبىلوتو

‹الاسهدلبلمجرو«ٍيَيىفطصلملارازو«رمتعاوجحف«ةكمىلإاضيأرفاس
هرفسدنعانلرکذيملو«هللاهحرتاممث«ةنسنيرشعواثالثهتيالويفثكمف
.ملعألاو.ابئانةكمىلإ

س١۱۱





عبارلابابلا

لداعلاكلماةيالوركذىف

مث‹نيسحلانيناميلسنيدمحمناطلسلاوهو‹ديدجلارطملاببقل
»ةلودلاءامظعهيلإداقناو«ايندلاهلتلبقأو.ةرامالالوتالفتحبس

همريفوتمثةنسنيرشعونيتنثاهكلميفناميلسنبدمحمناطلسلاثكمو
.اعمدعبايقبناميلسنبدمحمريمألاوناميلسريزولاو«هللا

O
©

م



لصف

ينبلداعلاكلملانبنايلسناطلسلانمزيفهنأخيراوتلالنهركذ

نبشورجاحديسلانأهئانبببسو٠بهاوللايبنمزيئمدېغايذلاعماجلا

‹ءانبلايفهلنذأيملف«هئانبيفهنذاتسايكفزشابقلملا‹«نيسحناطلسلا
رظتف٠لاملااذهبعماحلانبا:هللاقو«بهذلانملاقثمفلأهاطعأنكلو

‹ءانبلانمينعنملاملاذخأنمتعنتمانإ:لاقو٠هسفنيفشورجاحديسلا

هلامنمدجسملاىنبو٠لاملاذحخأفيلامنمدجسلاينبأولاملاذحخاينأريغ

.هؤانبیهتنایتح
نيحیلاعتهللاقيفوتنمناكو«هتثروللامادرناميلسناطلسلايفوتملف

هدمعنأل٠عماجللةدمعأاهلعجييتلاباشخألايفريحتدجسماءانبيفذأ

‹تناكامكاهوبكرينأزجعلالاعلارعشتساو«ةتوحنملاةراجحلانمتناكالوأ
‹ةليوطةبشخىلاعتهللالسراف«ءانبلاكلذلجألرذعتوفذئدنعاوربحتو
.هلوطىلعتناکو

الصأةبشخلاكلتتناكو٠ىلاعتهللانمقيفوتكلذنأسانلاملعو

نمو٠ةدمعأةعبسيهو‹مدقملاتاناوطسالصألانماولعجف«اعرفو

اوعبتءابابقاهولعجفةرخؤملاامأو«نيبناجلاومدقملايفلئامحوبكاورعورفلا
.روكذملابهاوملايبأةبقاهيف

ناطلسلاوهو«ةروكذملااهتفصىلعةبشخلاكلتىأرنمتيأردقو

دجسملاءانببرمأيذلاوهو‹نايلسناطلسلانبنيسحناطلسلانبدمحم

.ملعأهللاو.خيراتلااذهفيلاتبرمأيذلاوهدمحمناطلسلاو«روكذملا

دجامىلإهتلودتهتنالداعلاكلمانبنايلسنباناطلسلايفوتالو
دالوأنمةنطلسلاجارخإروكذملادمحمريمألادارأو٠امًوابأنييواستم

..لصألايفدرواذكه(١)

س٤١۱

 



.هماعأونيسحلانبدمحمناطلسلاوبأوهو‹ناطلسلا

نبليعايسإناطلسلااولوينأدقعلاولحلالهأوريزولاوريمألاحجرتو
ريمألاهريمأو٠نايلسريزولاهريزوو٠ناميلسناطلسلانبنيسحناطلسلا
.روكذملادمحم

.تاممث«ةنسةرشعثالثهتيالوةدمتناكو

cD

س١۱٠



لصف

يتلانسحناطلسلانبديعسانالومماقليعاسإناطلسلايئوتالو
نمجرخينآهلحجرتهنالب«لئاطهنمهلنکیملف«كلمايفاعزانمهركذ

.مهئاطلسىلعةرصنلابلطلرابجنزىلإارجاهمدلبلا
ناطلسلانبنسحناطلسلااهيفناطلسلادجورابجنزلصوالف

.كلذبهدعوف٠ةولكىلعةرصتلاهنمبلطفركبيبأ

ءاريبزىمسيريمأدالبلايفو«روكذملانسحناطلسلامأجوزتمث

.ديعسديسلاةرصنلةولكىلإرفسللاوزهجتف
نملاقثمةئامريبزريمألاىلإريمألالسرأف«ةولكلهأكلذغلبف

يفةدعاسمنوكيللاملااذهليعاسإناطلسلاكيلإلسرأ:هللاقو‹بهذلا

.هايإمكتبراحملاطبإ

.برحلااوكرتو٠مهرومأتلحناو٠كلذنماوناختساف

ناطلسلاردهأدقو«بئالجعبرأيفةولكىلإلصوديعسديسلانإمث

.هساربيتاينلتابحلاليزجلذبو«همدلیعامسإ

لزندقو«هبريجتسيلدمحميضاقلاتيبىلإلزنةولكىلإلصوملف
يأ‹هسأركتوفينأرذحا:ناميلسهدلوللوقييضاقلاعمسف‹ايفختسم

.دیعسسر

‹هبرواجتف«جوغلنذؤمةبرتىلإدصقو‹ايفتجرخكلذعمسالف

.لهأىأرالف.هلتقاورمضأو«هلاومأعيمجبمتبرمأناطلسلانإمث

س۱۱ا



نبنسحديسلاهيلإجرخكلذدنعف«هيفمايتهألامهدنعلصحكلذدلبلا

مت‹هراجأف‹روكذملانسحلانبدمحمناطلسلامعوهو«نايلسناطلسلا

.هنعافعف‹ليعامسإناطلسلاىلعهبلخد

ىلوتف٠ليعامسإناطلسلاتامىتحايفتحمنينسعبرأهتيبمزلهنإمث

ناميلسريزولارواشتليعاسإتامالف.هركذيتأآلا‹ءدمحمناطلسلاهدعب

حلصتامفنآلاامأ:نايلسريزولالاقف.ةطلسلاهنولوينميفدمحمريمألاو

ريزولاىأرنأدعبكلذو٠تنأوأءانأامإ٠نيلجرلادحألالإةنطلسلا

.نايلسنبدمحمريمألاىلإسانلاليمنايلس

ىوقأهنأثيحءةطلسلابدمحمريمألاعيابوءنايلسريزولاماقف

.الامرثكأو

یطعأو.ةليلقمايأبهلبقناميلسريزولاتاممث«ةنسهتيالوةدمتناكف

.ملعأهللاو.روكذملادمحمناطلسلاتاممث«روكذملاديعسديسللةرازولا

ت





سماخلابالا.

£ £ ۰ ۰

بهاومايبأتيبىلارمألاعوجرركذيف

ةرازولاىطعأو٠ناميلسنبدمحأناطلسلاىلوتدمحمناطلسلاتامالف

ناکدقو6مولظملادمحمنبناطلسنبناميلسريمأللةرامالاو6ديعسريزولل

ناطلسلاهدعبیلوتف6تاممث6ةلماكةنسهتيالوتناكو6هيبأنامزيفاربمأ

.نينسرشعهتيالوتناکو«ناميلسریمألاودیعسریزولاو٠لیعامسإنبنسح

2

س۱۱۹



لضف
ديؤملاكلمانبدوعسمكلمالصوديعسناطلسلاةيالوةدميو

نبيلعناطلسلاهعلخ.اهنمعولحمهنكلو٠«سورحملاندعناطلس«يناسغلا

.سورحملا”نبجنممئاقوهو‹رهاط
كلملايبأديؤملاكلملانمروجلاوميضلاهيلعلصحهنأهمايقببسو

ميضلاهيلعلصحالف٠نبجدالبيفةليبقلاخيشرهاطنبلعناكو.دوعسم
فيرشلاهبحصو.ارجاهمواجاحةمركلملاةكمىلإهدلبنمرجاهملظلاو

لصحاملثمميضلانمهيلعلصحدقو٠تابيطلالهأنم«نايفسنبيلع

عيمجاوضقو«اورمتعاو‹اوجحو٠ةفرشملاةكماولصوالف«رهاطنبلع

‹”ةيشاوطلاعميىفطصملاربقةرايزلةفيرشلاةنيدمللاومزعكسانلا
اوٹكمف.ةمدخلايفمهوكراشو٠كلذباوضرف٠مهعمةمدخلامهنماوبلطف

.ةدميوبنلاحيرضلانومدخي

لوقييبنلانأكمانملايفىأررهاطنبيلعلدارأيذلابیلاعتهللادارأملف

.هلأسو٠كلذهبحاصلركذوهموننمهبتناف٠«نميلاضبقتل٠يلعايمق:هل

رهأطنبيلعلاقف«ةشلاثو«ةيناثةليلمث٠ال:لاقف؟يلتيأرله
.هطيسكتوكل٠كلةراشالاهذهنايفسنبيلعفيرشلل

.كلذبتصصختنألب٠نايفسنبالاقف

نودهاعتيمهنأىلعاوقفتاو«اوضارتىتحمهنيبايفنوعزانتياولازيملف
هاطعأنملكو٠نميلاىلإاوهجوتينأب«حيرضلادنعاوفلاحو«مهنيبايف
.هريزورخآلانوكيةيالولاهللا

.مدخلا(۲). (نوبج)سوماقلابحاصاهركذيو.نميلابةدلب(١)
.ةيلوتلا.لصألايف(٤).دلولادلووهطبسلا(۴)

ت



دقو‹تامدقديؤملاكلملااودجواولصوالف.«نميلاىلإاوهجوتمث

٠هتكلممىرعتلحنادقهنكلو«روكذملادوعسمكلملاهدلوهدعبرمألاىلوت

.ةسورحملاندعيذئنيحوهو٠تاهجلامظعمهتفلاخدقو

«رهاطنبيلعىلعسانلاعمجأنايفسوبأورهاطنبيلعلصوالف

هاخأرهاطنبيلعلسراف.ةيالولادهعنمادوعسماوعلخو«ةفالخابهوعيابو

.مرمرعشيجبةسورحملاندعىلإرهاطنبرماع
دلبلايفنصحتو٠هسفنىلعةنيدملاباوبأقلغأكلذدوعسمىأرالف

.هوعیابفنصحالهلرهاطنبرماعلسرأكلذدنعف‹رهاطنبرماعةبراحم

بابلاوهوديدحلابابىلعفرشموهوركعتلانصحبحاصنإمث

هولخدأو«هسفنطبرف‹ةلوصومابايثرماعىلإىلدربلاىلإهنمجرختيذلا
.رهاطنبرماعورهاطنبيلعاورصنو«نصحلاىلإ

دلبلانمجرخو«دالبلالهأنمبيعلاققحتكلذبدوعسمعمسامدنعف

يفديعسناطلسلاةيالوهتغلبف٠ةرهملادالبىلإمزعمث«”عليزىلإابراه
ديغسناطلسلاجحنيحندعيءايإووهبحطصادقهنأل«هيلإمزعف«ةولك

ةفرعملاتناكو«نامزلاكلذنماوبحطصا«ناميلسنبنسحناطلسلاهيبأعم

اذإكولملاةداعيهو٠ةبحملاوةبحصلاديدجتلهيلإمزعهتيالوبعمسالف

وأةرصنلابلطلامإ«كولملاباوبأىلإنوئجتلياذهلثمبءاضقلامهيلعىرج
.ةدفرلا

sD

.ريثكلاشيحجلاوه()

.(ايرترا)ةشبحلادالبلحاسىلعكلب(٢)

.ةلصلاوءاطعلاةدفرلا)۳(

س١۱۲



همرتحاوهّلجأف.ةولكبايلوتماديعسناطلسلادجوةولكىلالصوملف
.اليزجالامهاطعأو٠ماركالاةياغهمركأو

ناطلسلانمزيفةيناثةرماضيألصومث٠ةرهملادالبىلارفاسمث٠

.الوأهللصحاكةمركتلاهللصحتملف٠مولظملادمحمناطلسلانبناميلس

دقدالبلانأل٠«ىرخأةرمانيلإلصتالأكلأسنانإ«ةولكرباكأهللاقف

مزعف٠«كسفنحضفتوانحضفتلانيلالصتالف٠اوفعضدقسانلاو‹«تريغت

.٩”لسنواهيفنكسو«دنحلاىلا
دابعلارهقو‹دالبلاكلمو«هعيمجنميلابكلملاىلوتفرهاطنبيلعامأو

نأىلإاهباودهاعتيتلادوهعلانايفسنبيلعلىعارف.ويهللالوسرةيالوب

'.هلسنعمهلسنبراقتم.رهشأيف(هتلودتضقنا

.كلذاندهاشدقو

ريمألادبتساف.هتنطلسىلعرمألاعضعضتديعسناطلسلاتامملف

تناكودمحمريمألاروكذملاهيخألةرامالاىطعأوءةنطلسلاىلوتوءنايلس

.افصنوةنسنايلسناطلسلاةيالوةدم

ناميلسنبنسحهريزوو«نسحبيطخلانبهللادبعناطلسلاهدعبمث

.افصنوةنسهتيالوةدمتناكو٠«باوكدمحمريمألاهربمأو

<نامیلسنبنسحلاهریزوو«نسحبیطخلانبيلعهوخأهدعبىلوتمث
.فصنوةنسهتيالوةدمو‹روكذملاهرمأو

SSی
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‹كرايريزولانبلداعلاكلملانبناييلسريزولانبنسحلاةيالوركذيف
.مولظملاناطلسلانبروكذملاباوكدمحمريزولاةصقهيفو

ريزولانبنسحريزولاىلوتف«ءارزولانطبىلارمألالقتنامث
وهو«هلناكضرغلروكذملاباوكدمحمريمألاهالو«كرايريزولانبناييلس
.ةنطلسلالهآةداضم

ةرازولاتعطقناو«روكذملاريمألاهعلخمث٠نينستسنسحلاثكمف

.هتیالوب

مث«ةنسهتيالوةدمو٠لداعلاكلمانبتحبسناطلسلاهدعبىلوف

.تام

ضوغللروكذملادمحمريمألاهالوو٠«لوزعملانسحلاىلاريمألاعجرف

لهآىلعبارطضالصحهنامزيفو«نینسسمخثكمف«هركذمدقتملا

‹°”بستحللاو«هدلووهوخأوناميلسمدقملاو«تحبسبيطخلارفاسف«دلبلا

‹ةفرشملاةكمىلااورجاهو‹اعميجاورفاسف٠شورديسلانبريبزديسلاو

مهكسانماوضقامف‹ليىفطصللااورازو«اورمتعاو‹اوجحو«ةكماولصوف
نأملعتتنكنإمهللا:اولاقو«مهدالبىلإعوجرلايفىلاعتهللااوراختسا

.ةحلصملابفرعتتنأفكلذريغناكنإو.انلهلهسفريخاندالبىلإانعوجر

‹”ناركمبهوخأو.ةكمبناميلسمدقملاتامو٠مهءاعدهللالبقف

E

.فورعملالمعلاوهو«ريختسملاوهبستحملا(١)

.ميمامضبيومحلاتوقايهطبضدقو«دلبناركم(۲)

س۳١۱۲



ديسلاريغةولكىلإعجريملف.ندعببيطخلاو«دالبلاضعبيفبستحللاو

.مدقتملاهدلووشور
‹لداعلاكلملانبميهاربإناطلسلاىلوف«ايناثدمحمريمألاهلزعمث

ملف٠ةيلوتلالوزعملانسحلادارأهتيالوةدمءانثأيفو٠نينسسمثكمف

دالوأنميلوتملاو.ةرازوتيبنمهنإثيح«كلذنمدمحمرمألاهنكمي

.كولملا
دلبلايفتراصو.ةيلوتلانعدلبلالهأوريمألاعانتمانسحلایأرالف

٩ريثكقلخمهنمتامو٠نيتئفلانملاتقوبرحمهنيبناكو٠ةميظعةنتف

..°”دالبىلاابراهدلبلانمجرخف‹روكذملانسحلاىلعةرئادلاتناكف

٠ةنطلسلاهسفنلدنسأو«ميهاربإناطلسلاعلخدمحمريمألانإمث

ملو٠ممجثالثهلبطخو«هيدينيبسانلافقوو٠ةلظملابكرف٠ىلوتو
٠ناميلسناطلسلانبلضفناطلسلاىلوو٠هسفنلزعمث٠ريمأهلفرعي

.یلاعتهللاءاشنإ«هرکذيتأيساک

.لصالايفضايبهناكم(١)

س١۱۲



عباسلابالا

نبنایلسناطلسلانبلضفناطلسلاةيالوركذىف

لداعلاكلما

٠باوكريمألاةصقةيقبو«روكذملانيسحلانبدمحمناطلسلامعوهو
ىلإجنرفالالوصورابخأو٠نسحريمألاةصقةيقبو«روهشملاميهاربإريمألاو

تناكو٠ناميلسنبلضفناطلسلاىلوو٠هسفندمحمريمألالزعالف

ىلعءةيوبنلاةرجمحلانمةئاعستدعبدحاوةنسةعمحلاةنسلوأهتيالو

.مالسلاوةالصلالضفأاهبحاص

‹ةولكةبراحملةيلكلاباوزهجتلضفةيالوبلوزعملانسحلاعمسالف

«لعمکرابجنزناطلسدلولصوهلوصودنعو٠بوغمغمىلالصوف
٠باوکدمحمریمألاو«لضفىلإالوسررابجنزبحاصهیخآلبقنملصو

ىلإلوسرلالصوف«هيلإرمألادريل«لوزعملانسحلانيبومهنيبحلصلابلطل

دنعنميلاةلاسرلاغلبو‹«دمحمريمألاو«لضفيدينيبرضحو«ةولك
.لوزعملانسحلاىلارمألااودرينأب٠حلصلارمأيفمهضوافو٠هيخأ

ةولكبنآلايلوتملااذهنأ.ةولكلهأةفاكو.باوكدمحمربمألاباجأف

يلونواذهلزعتفيكف«ءارزولادالوأنمعزانملااذهو«كولادالوأنم
«لازدقو«اتلضرغلالوأءانيلونحنامنإو«ادبأنكميالءىشاذهو؟كاذ

Ey
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٠ناطلسلااياعردحأكنوكيو«دلبلالخدينأبمكحلصلبقننحننكلو

.لبقنالفاذهريغامأو

هبيضرنإف«رمألااذهبهفرعتو«هيلإيضمت:لوسرللاولاقمهنإمث

تامباوحلادرلةولكىلإهلوصولبقهتماقإءانثأيفو٠ةليلقامايأكلذدعب

لوأنأل4هتيالولضفللردقو6تسلاهنسهتومناکو.باوكدمحمريمألا

ءباوكدمحمريمألاو.«ميهاربإناطلسلاةدمتناكعولخملانسحلاةنتف

ريمألاولضفلانمزيفاهرخاو‹دمحمريمألاولضفلانمزيفةنتفلاطسوو

.ةنسةرشعسهباوكدمحمةرامإةدمتناكو٠ميهاربإ

نبميهاربإريمألاهيخأنباهدعبرمألاىلوتباوكدمحمريمألاتامملف

.هللاملذخ‹ليذاخملاجنرفالا

رابجنزىلإلوسرلاعجرباوكدمحمريمألاتومرابجنزلوسرغلبملف
دونجبةولكىلإلوزعملانسحلازهجتكلذدنعف«دمحمريمألاتومبهاخأملعيل
دمحمريمألاتومدعبدحأهعزانيالهنأنظيوهو.ةرفكلاونيملسملانمةريثك

.باوک

رظنملف«بیکیمسیعضومیلالصویتحبوغمغمدالبنمرفاسف
ءاملعلانمةعامجميهاربإريمألاولضفلالسرأناكملاىلإاولصومهناةولكلهآ

جرخهنأل«هلوصوببسنعهولأسيلدلبلالهأنمرباكألاوخياشللاوءاهقفلاو
.كلذنعهولأسو.هيلإاولصوف«اهلهألابراحمدلبلانم

قحتسمالنوكل.ةيالولابلطلجألناكلملااذهيلوصونأ:مهباجأف
ى

.اهمايألوأتبسلامويناكيتلاةنسلادارملالعلو«لصالايفاذك(١)

۱۲



دمحمريمألاينعنمانإو٠يتايحيفيلعىلوتينأدحألزوجيالو«يريغال

مهنأ٠ةولكلهأةفاكودمحمريمأللاولوقنآلاو‹اننيبةداضملالجأل«اهنع

.دلبلالخدنىتحيلنوبطغيوكولاةلآيلِإنوملسي
هباجأيذلالوألاباوحلامهعمجأبمهوباجأف«مهيلإباوجلااولصواف

.روكذملادمحمريمألا

نبديعس:ىمسللاهدلوزهجهنأالإ‹تفتليلباوحلااذهعمسالف

اولصوف٠ةرفكلاونيملسملانمريثكقلخهبحصو٠بئالجنمةلمجيفنسح

.ةولكيفروهشملامهتيباولخدو«اعيمجاولزنو٠رصعلاةالصدعبةولكىلإ

نيبهورضحيلاريثكاقلخريمألاوناطلسلالسرأمحزنيفاورقتساملف

.ريمألايدينيبهورضحأىتحهباحصأنمهتعامجووههوعزتناف‹ريمألايدي
دالبلانماوجرخدقمهو,دالبلاىلإمفوصوببسنعهولأسف

متعنتمافنيحلصمانيلإاولصتنألسرةلمجمكيلإانلسرأكلذعمو«نيبراحم

؟كدوصقمىفقلخلااذهبانتلصونالاو٠كلذنع

ملف.احلصدغةادغلصاووهو«هلزنمهلءىيهيلهوبأهلسرأهنأمعزف

يفنتفمتنأوالإقلخلااذهبتلصوامكنإ:اولاقلب.كلذبهوقدصي

للابانيميانلفلحافاقدصكلاقمناكنإ:هلاولاقف‹«كلذركنأف«دالبلا

.دالبلايفةنتفكعمسيلهنأبقداصكنأ.«ميركلانارقلابوىلاعت

تفلحدقكنأهملعأوكيبأيلإلسرأ:هلاولاقفلحالو٠فلحف

ربصيلب٠ةليللاهذهيفادحألسريالهنأبهملعأو.ةنتفلانمةءاربلابانيمي

.تمعزاكدالبلاهلخدنو«هيلإيضمننحنو٠حابصلاىلا

الف«مهتلاسربهنوفرعيةولكلهأنموهباحصأنمةعامجهيلإلسرأف
‹ةولكلسرلبقربخلامهنمققحتو«ةولكيفعقاولاربخبهوملعأوهنيلإاولصو

س۱۲۷



.ةليللاكلتيفةولكىلإلوصوللايهتو
ناكاذإىتح«ددملاوددعلابدالبلااوسرحكلذةولكلهأعمسالف

اولصوف‹دونابمهتهجنمبئالحلاتلصودقوالإاورعشيملحابصلا

٠لتقنممہنملتقف٠ةديدشابرحاوبراحتف٠«برحلامهنيبلصحو.دالبلا

.راحبلاو”توسدلايفدونحجلاتتشتو٠قلطأنمقلطأو«رسأنمرسأو

ناكملاكلذنمرارفلاالإمههلنكيلكلذبعولخملانسحلاعمسملف

ىلإدلبلاكلذاوسسأمويلاكلذنمف«نيلجونيفئاخبوغمغمدالبىلإ
نباروكذملانيسحلانبدمحمنبنسحلاهدلودلونآلايلوتملااذهو«اذهانموي

ناطلسلانبدمحمناطلسلارصاعموهو«كرايريزولانبناييلسريزولا

ةنوصملاةديسلاهمأو«روكذملالداعلاكلمانبنايلسناطلسلانبنيسحلا
.مولظملادمحمناطلسلانبناميلسناطلسلاتنبةنامةنونكملاةردلاو

.ةيوبنلاةرجمحلانمةئاعستودحاوةنسةعمجلاةنسلضفلاةيالوتناكو

ريمألاهدعبةرامالايلوو٠باوكدمحمريمألايفوتتبسلاةنسيو
نسحلايفوتو.انركذاك٠عولخللاةنتفرخاتناك(نامزيفو٠ميهاربإ

©دالبلاكلتيفنسحلانبدمحمهدلوهدعبىلوتو«امنامزيفعولخللا

دالبنمموقرهظهنأبجيبمسمضرألصولضفلاةلودءانثأيفو
مجنأبمهغلبمايأدعبمث٠يتوملاذخونلامساو٠بكارمةئالثمهو٠جنرفألا

«اهبحاصهمهبحرفف«ةسفنمدالباودصقف(اهولخديملو«ةولكىلعاورم

مها«مهفرعيناكنمضعبمهققحو«حالصلاوريخلالهأنممهخأبنيناظ
.اهوبراجيىتحاهيلعنيسسجتمدالبلااورظنيلالإاولصوامو«داسفلها

Gu

.ناكملا:اهانعموةبرعمةملكتسدلا(۱)
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يك«ربلاىلإاوبيجيل»مهرجاناعطقيفمهيلإاولاتحاكلذدنعف
الف٠”دلنمةهجىلإاورفاسوكلذاوفرعف٠نيملسمللةمينغاونوكيواوكلهي
مهوطعأوعزفلاةياغمهتماوعزفف«داسفلاوبارخلامهتماونقيتدلنملهأمهار

.مهریغودازوبطحوءامنمهوبلطاملك

ةنسكلذتناكو«مهدلبىلإمثدنحلاىلإاليلدمهتماوبلطمث

رهشنميناثنينثالامويفيلأتلااذهفلؤمدلو٠نينثألاةنسليقو.ءاثالثلا

ىمسيو‹ميهاربإريمألاولضفلاةلوديفكلذو٠ةئاعستوعبرأةنسلاوش

.روكذملافلؤملامسابفلؤلا

ةلمجيفسرارذيبناطبقلالصوةئايعستلادعبسداسلاءاعبرألاةنسمث

وأ٠ناطلسلاملعلطينأو١بطحلاوءاملاةولكلهأنماوبلطف«مهبكارم

اوعلطينأدلبلالهأو٠ريمألاحجرتف‹«ثيدحلاضعبيفهوضوافيل«هدلو

هوأيهف٠لداعلاكلملانباناقلديسلاهلاوصخشفرباكألانماصخشالإهيلع

اهباولزنأو٠"”لاحجةلمجيفءاملااوقتسامث٠مهيلإهوعلطو٠ناطلسلاةئيه

مشوزندنعو‹ءاملااوذخأيلاولزنينأمهيلعاودانمث٠«فيّسلاىلإنولاحلا
بقلملا٠ميهاربإجاح«هللاقيريمألادبعرباكأنمدحاوفيسلاىلإلصو

.اعيمجهولمحف«اعيمحءاملاكلذاولمحينأنيلاحلارمأو٠«تيتكجاحب

«اریثكالواليلقهنماودجيمءاملاذخألفيّسلاىلإىراصتنلاتلزنملف

٠يقلتلاةياغمهوقلتف«دنلمىلإاورفاسمث.«نيبضغممهتنيفسىلإاوعجرف
سفنأةعبسمهدنعاوكرتمث«دازلاوبطحلاوءاملانمهوبلطامعيمجمهوطعأو

ےہ——

.(ةاسرملا)اهتبثيلبكرملاوسردنعءاملايفيقلي«ليقثلادیدحلانمعونصموهورجنأعمج)۱

.هلاحىلعهتابثإتیاردقو٩دنلم«هلعلو6لصاألايفاذك(۲)

.ءامللةيعوأ(۳)

.ديبعدارملالعلو.لصألايفاذك(4)

— ۱۲۹



ىلإمهولسرأةعبرأو٠مكدنعناسلجينانثا:مهلاولاقوةرصتنملاىراصتنلانم

.اورفاسمث«ةولكىلإهولسرادحاوو”دومحمناطلسلادنعتارزج

‹اوملسأودنملابحاصمهنتخدناىلإمهولسرأنيذلاةعبرالاامأف
.ةولكىلإهولسرأدحاوو.دنلميفايقبنانثاو

نأدبالو.ةنامأهذهنإ:اولاقمث«هبنولعفيايفاوراشتسااولصوالف

جاحىلاهوملسينأملحجرتو«اهظفححلصألاف«اهبلطيفنوتأيساهلهأ
نينزاخبويأهيقفلارغصألاهوخأووهناكو«.يلوبادلانيدلانكرنبدمحم

ناكو٠ميهاربإريمألامث٠«باوكدمحمريمألانامزيفكلذو«لاملاىلع

لضفلابدالبلانيكلام«ةريشكةيلامو‹ميظعرجتملهأةوخالاءالؤه

.نيملسملابثيغلاوناسحالاو

عيمجنعثحبلاودلبلالاوحأىلعسسجتفدالبلايفينارصتلاماقف
٠ريثكوليلقنمرابخألالكبهربخيو«ءىشلكفرعيدمحمجاحو«رومألا

٩لعًايوطنمناكهنأل
لصوسيمخلاةنسةيوبنلاةرجمحلانمةئاعستلادعبةعباسلاةنسلايفمث

سوساجهنكلو.ةرجاتملارهظيرهاظلايفوهو«دحاوبكرميففوندنكاذخو

ةنتفلاريبدتلةصرفلاهنمزهتناو٠نيدلانكرجاحاووهبحاصتفنطابلايئ
.رفاسمث٠«بارخلاو

يترملااذخونلصوةعمحجلاةنسةرجمحلانمةثايعستلادعبةنماثلاةنسلايو
مهربخأو٠ينارصتنلاكلذمهيلإعلطلصوالوبکكارمةدعيفالوأروكذملا

ةولكىلعةيالوللحلصيالهنأ٠محلركذو«دالبلالاوحأنعورابخألاعيمجب
دلبلابحاصو.ةءورمولضفبحاصهنأل٠نيدلانكرنبدمحمجاحىوس

.دنحلايفةيونزغلاةلودلانيطالسرهشأنم(م۱٠٠٠)يونزغلادومحمناطلسلاوه(۱)
.لصألايفضايب(۲)

ت



دلبلابحاصو.ةءورمولضفبحاصهنأل٠نيدلانكرنبدمحمجاحىوس
اوعلطينأبمهيلعاوطرتشامكنكل«لاومألاةرثكعمةءورمهلتسيلاهيفيذلا
.تابحلاليزجكلذبلصحي.ميهاربإريمألامكيلإ

اکرخآًاصخشهلاوصخشينأاودارأف«ريمألابلطيفينارصتلالسراف
ميهاربإريمألااوزهجف.ادبهنماودجيملف٠«ينارصنلاكلذمهُهبنف٠مدقت

٠بويأهيقفلاو٠ناييلسمدقملاعولطلايفهبحصو«مهبكرمىلإهوعلطو
.فلؤملالاوخأامهو٠يدنلملاحلفمهيقفلادالوأامهو‹رمعهيقفلاو

رابخأباهتقالعلاهلكاهبانيتأةيولكلاةريسلاتامولعمرخاذه
.ةولككولمبرعلاونييزاريشلا

 
س1۱-.



ةجنمكةولكويناوسكةولكىلعمالكلا

ىلإلاغتربلالوصولبقتناكيناوسكةولكنأرابخألاهيورتامىلعف
ةمهملاندملانمودالبلانماهرواجالةمصاعتناكةيقرشلاةيقيرفالاهذه

ةماخضلايفةيقيرفالاهذهيفذئموياهلثايءىشالو«اهتايحمايأيفةروهشللا

٢۲۲ربلاقيرطىلعمالسلارادبونجنعدعبتيهو٠ناكسلاددعوءانبلاو

اهبانيتأدقو«ةولكرابحخأبةصتخميهيتلاةيولكلاةربسلاهيورتامىلعو«اليم
دقاهنأاهتامولعمضعبيفةريسلاهذههيورتامىلعو«اهرخاىلااوأنم

ةنسلاوشرهشنميناثموييفاهفلؤمدلودقو.ةرجهللرشاعلانرقلايفتفلأ
.لضفلاةلودمايأه٤٠

س۱۳۲



يناوسکةولكل

يلعنبنسحنأءاهنملوألابابلايفةيولكلاةريسلاهيورتامىلعف
‹نفسعبسيفةرجهللثلاثلانرقلايفزاريشنمهدالوأووهرجاهيزاريشلا

لحاسىلإيزاريشلانسحلانبيلعلوصوخيراتىلعنوشحابلاقفتيال
ويشيدقمدعبتسسأاهنأتايلوحلاتددحدقو.ةولكةنيدمهئاشنإوةيقيرفإ

(نیسکرونایج)اموةيقيرفإقرشخيراتيفنيصصختملانكلو.اماعنيعبسب

ةروصىلعةياورلاهذهو.٦۷٩-٢٦۲ةنسوهءانبلانوكينأناحجري

ناردحجلاضعيضرقتديدحنمموطرخاهلةرافىأريلعنبنسحنأ«معزلا
یلعزاربشنملاقتنالاىلعمزعف«زاریشبارخكلذنممءاشتف‹زاریشيئ

.”نامعىلااہنممهلاقتناو٠نمیلانم"براميفمهفنبكلامىأراموذح

ةياكحامأ٠خيراوتلاضعبيفةروهشميبرعلامهفنبكلامةصقو

‹ةيبرعلاالوةيمجعألاخيراوتلااهركذتملفروكذملايلعنبنسحةرجاهم

.ققحملانيقيلانماهعوقوسيلاذهىلعف
ثلاثلانرقلايفتعقويزاريشلايلعنبنسحةرجهنوكايناثو

نينسملايلاهألارابخأهيورتامىلعو«سابعلاينبةلودمايأيفكلذو.ةرجهلل
ةنسةقفاوملاه١٦۳٠ةنسيفةروكذملاةولكترزالمهبتعمتجانيذللا

يثسردملا٠يناسغلادومحمنبنيسح«نسماخيشلابتعمتجاو«م
.برامنمةزمحلادمبلصألايف(١)
كلذلثمركذثيح۱۸۹-١۸٠صيبيلصلايلعدمحمقيقحت.۲ج«باسنألا«يبتوعلا؛رظنا(۲)

.یرخأةياورب

— ۱۳۳



بناجلايفىرتيتلاعالقوراوسأنمءانبلاراثأنأينربخأ«يناوسكةولك
نآاذهىلعف«يسابعلاديشرلانورابسنتامنإةريزجلاهذهنمىقرشلا

لحاوسنماهريغويناوسكةولكاوحتفنيذلامهمالسالاردصلوأيفبرعلا
.ةيفرشلاةيقيرفالاةراقلاهذه

ةرجاهمنعةيولكلاةريسلااهتوريتلاةياورلاكلتنمانيقيانديزياهيو

لقعلااهلبقيالةريسلاهذههتركذامبسحىلعزاريشنميلعنبنسح
..عئاقولاتايضتقمو٠لئالدلاىلعضورعملاسايقلاو

هؤارزووهدالوأووهيلعنبنسحةرجاهمنيقيلاوققحملانمناكاذإو
‹ةنيفسيفهسفنبهدالوأنعدرفنينأمزحلاوبحتسماقئاللانمفأ«زاريشنم

؟اضعبمهضعبنعدارفنالااذهینعمامف٠ةنيفسيفمهنمدحاولكهدالوأو

اونوكيو«هيلإاومضنيلناوزنهتلصومهدلاوةنيفسنأبهدالوأملعالفيكو
ىلعبجاولاوقئاللانمهنأوأ٠دحاوناكميفمهتيشاحومهتلئاععماعيمج

هذهىلعف«رفسلاوةرجحلالاحيفوهو«هدحومهدلاواوكرتينأهدالوأ
»لقعلااهلبقيالىلعنبنسحةرجاهمنعةيولكلاةريسلااهتوريتلاتاياورلا

.ةقفلمثيداحأوتافارخالإىهاف

نبنسحنبىلعاهيفيتلاةسداسلاةنيفسلانأركذتةريسلانأايناثو

يذلاوهنسحنبيلعو.ةولكتلصويتلايهروكذملايلعنبنسحدلويلع
«نوللكنمابايثاهقوطياهطيحمةرئادردقبيجنزلااهكلامنمةولكىرتشا
نوللکنمبایثباهلكةريزجلارادأةقفصدعبالاحف

ةولكليرتشملانسحنبيلعنأ«ركذتةيولكلاةريسلانأاشلاثو

رفحبرمأف9هلتقوأهنماهبصغويناوسكةولكىلإيجنزلاعوجرنمفاخ

ىتحرحبلاروبثمماهيفنوربعيةريزحجلاهذنودصاقلاةاشملاناكيتلاقيرطلا
.هدونجووه«ةريزحلاىلاروبعلانميجنزلانکمتيال

س٤۱۳



راميعتسانمركذتيتلاتاياورلاهذهنأمهافلاءىراقلااأكلدي

سايقلااهلبقيالو‹قدصللةلباقريغةيقرشلاةيقيرفالاهذهيفنييزاربشلا

بايثهدالبنمرجاهملانسحنبيلعلايهتيهنأ٠ميلسلالقعلاىلعضورعلا
تالاهيفدجوتاليذلانمزلاكلذيفةريزحلاكلتةرئادسايقبةربثك

يديألابيرحبلاروخلاقمعينأنكمملانمفيكو‹!؟جيسنللتانيكالا

!؟نمزلاكلذيفةدوجومنفسلانكتملأ«كلذنكمملانمناكاذإورفحلاو

دونجانمددعلاريثكلايجنزلاكلذعنمييذلاامف٠ةدوجوماهنأكشريغنمو

بيرغلاكلذنماهذخأيو٠نفسلاةطساوبةريزحجلامجامينأهسنجءانبأنم

.ديحولا

اكمعزلاةروصىلعنييزاريشلانعتاياورلاهذهنأةقيقحلايفو

.اهترابعلوأيفةيولكلاةريسلاتراشأ

نرقلايفةيقيرفالاهذهيفنييزاريشلالوصوققحملانمناكاذإو

ينبكولملوأ.ةيمأينبكولمدونجةداقاوناكمهنأامإ٠يرجحلاثلاثلا

هذهىلإدتماسابعلاينبوةيمأينبكلمنأروهشملانمذإ‹سابعلا

.مهمايأيفمالسالااهيفرشتناو.ةيقيرفألا

يققحملانمو٠مهريغنعمجعلاركسعبنونمأيبرعلاكولمناكدقو
يفاوبقعتمثو٠مجعلاربلبرعلاربراومجعلانمديشرلانوراهدونجنأ
.ةسابمبيفةبراعيلاكولمو.ةعرازملاوذحىلعةيقيرفالاهذه

ءالؤھناكو٠نايدالاوبهاذملايفمالسالاقرفتقرتفاابرابنمو

ىلاةيداهطضالاةلاحلاتدأو«ةعيشلابهذمريغىلعزاريشنمنورجاهلا

رشتناةعيشلابهذمنأل‹ةيقيرفالاهذهىلإزاريشنمةفئاطلاهذهةرجاهم

ىذألكلعفبنيلابمريغمهكولمهلبصعتو«ةيسرافلادالبلايف(يظعاراشتنا
.نامزلاكلذيفةيمالسالانايدألارئاسهبنولباقي

١۱۳



(۱۲۲ص)«لوألاءزحلايفهخيراتيفزاريشرازالةطوطبنباركذاك

ةعيشلابهذميفلوخدلاىلعسانلالمحنامزلاكلذيفقارعلاكلمنأ

<«لبنحنبامامالابهذمىلعناكيذلازاريشيضاقىلععقوامو«رجاب

.ةعيشلابهذميفلخديىتحمدانبالتقلةدعمتناكبالكلهيمرو

يفاوبقعتمثو٠ةرجهللنماثلانرقلايفتناكزاريشلةطوطبنباةلحرو

دقلاحلكىلعنكل٠باوصللبرقأاذهو.هللاءاشامىلإةيقيرفالاهذه

ةيقيرفالاهذهيفمحلناكنإ٠مهناطلسو.ةذديدعنورقذنممهمسالحمضا

ىلاعساتلانرقلاذنميهيتلاتابتاكلملاالوخيراوتلاركذتملذإ«ناطلس

اذهيفيلاهألاضعبهيعديامالإ‹زاريشمساةرجهللرشعثلاثلانرقلا

سفنامأ.اماعنيثالثذنماصوصخ٠نييزارشلانممهنأ‹بيرقلاتقوللا

ايأناطلسلانأركذتفةرجهللعساتلانرقلايفتفلأيتلاةيولكلاةريسلا
.زاجحلابرعنميدهمةليبقىلابستني«يبرعةولككلمبهاوللا

هذهلحاوسىلعوتاباغلايفنآلاةدوجوملاةميدقلاراثألاكلذكو

.برعلاءانبنماهنأ٠ةيقرشلاةيقيرفألا
يفةيقبسألامحلنوكنمةرابعلاهذهدعبيليايفةلدألاضعببانيتأدقو

ةولكنيطالسءاسأنأاضيأةريسلاهذهتورو.ةيقرشلاةيقيرفإيفمهدجاوت

ىلعةعوبطمنيطالسلادالوأءاسأضعبتدجودقاهيفاومكحيلانينسلاو
لالطأهيفدجويعضوميف؛ایفامةریزجيفدوجومموتساحننمفرص

ةولكلحاسىلعساحنفرصاضيأدجويو«ةميدقلاةنيدملاكلتنمةيلاب
اهنمرغصأوفخأهنأالإ'ةيشغرلاةسيبلاهبشيفرصىلعترفظو٠يناوسك

.ةلوش ةملكهفوفتبتكدقو٠لصاألايفاذك(١)

.ديعسمامالانبشغربديسلاىلإةبوسنمةميقلاةريغصةلمع(۲)

س۱۳۱



‹يناثلاهبناجىلعو«ناييلسنبدواددقن٠لوألاهبنجىلعبوتكم«اليلق
.ناسحالاباولماعت

ءىشيأوروننمملقببتكتنأةقيقحةرابعلاهذهنأيرمعلو

هذهو‹مداينبةداعسنمناسحالابةلماعملاف‹ناسحالابرمألانملضفأ

.برعدوقنلاهذهباحصأنأىلعلدتيبرعلاملقلابةرابعلا
يداحلاوةرجهللنماثلانرقلاءانثأيفءاخرلاوةداعسلاةورذتقترادقو

نداعمنمبهذلانحشتتناكو٠ةلافسىلااهناطلسدتماو.داليمللرشع

ةفاكيفعنصلاةنقتملاينابملاوةمخفلاروصتقلاةولككولمىنبو«ويابمز

‹اهةرواجملارزحجلاىلعو٠يقرشلايقيرفالالحاسلالوطىلعمهتارمعتسم

نساحملزتملو٠لبقنمةيقيرفالاةراقلاهذههفرعتنكتماندمتاهيلعاولخدأو

اممةسدنحلاناقتإوقوذلانسحىلعلدتاهروصقواهينابمواندملالطأ

ساوقأو٠عنصلاةعيدبلاةيرجحلاامباوبأتاينجاصوصخو«رظانلاشهدي
.انتمرهاظوهاملکو.اهزيلاهد

ةيبرعلاةيمالسالاتارمعتسملاةفاكلةمصاعلايهةولكتناكو

ءاجنأىلإةلاحلاهذهتيقبو«ةيقرشلاةيقيرفإلحاوسةفاكيفةيزاريشلاو

موسرالإةدايسلاكلتنمةيقرشلاةيقيرفإيفرضاحلااننامزيفقبيملو٠لاغترلا
.لالطأو

مايأيفةرجهللنماثلانرقلايفةولكةطوطبنباربهشلاةلاحرلارازدقو

ءاملعبطباوروالاصتاهلنأركذو٠بهاوملايبأاهناطلسمساركذو.اهراهدزإ

ركذيملو«ربربلانماهكلمنأركذو«ةولكوةوشدقمةلاحرلااذهرازو«زاجحلا

ةایحنمدهعبرقأهترايزتناکو«زاربشبةولكوةوشدقمكلمةقالعنعائيش

.ةرجهللْنماثلانرقلانماهراهدزاوةولك

— ۱۳۷



نبديلولاةيضابألاءالعنمنأ«(ةمغلافشك)باتكفلؤمركذو
نبيداعنمزيئكلذو.جنزلادلبنميضابالايولكلاكرابمنبناييلس
نامعبرعلذئموينوكينأليحتسملانمسيلاذهىلعف«يولهبلاديزي

.ةمصاعوةرماعتناكاممايأيفةولكبتالاصتاوتاقالع

ةنسلاوش۳٠خرؤملاناطلسنبديعسديسلاباتكنممهفيو

:ةولكنيطالسلناطلسنبديعسديسلاباتكصناذهو«ه۲

نيطالسةفاكزازعلاماركلاانئابحأبانجىلإناطلسنبديعسنم

‹هتاكربوهللاةمحرومكيلعمالسلا«هللاءاشنإ٠ىلاعتهللامكملس.ةولك

نوزوحي«مهيفضرعتمكلاممهنيطالسوداجنلهأفرطنم«دعبو
ىلعمہنمیدعتینملکو٠مهتاذبنيمئاق٠مهسفنألاحمهاحومهسفنأب

ىلعناطلسلالعفي٠مهنعمكسفنأاوفكمتنأو«انيلإمهرمأعجرمفهبحاص
همداخ«هرمأب٠مالسلاو٤«كلذنعنوينغمتنأو«هنوضريوءاشاممهسفنأ
.ھ۱۲۹۲ةنسلاوش۱۳مويهديبدمحمنبنایلس

.هديبدیعسهبتک«ينماذه
قمراہبۃولکتناکناطلسنبدیعسدیسلاةلودمایايفهنأ«اذهیلعف

.ةولكلةرواجملاتاواجناكلذكو.ذوفنلاوناطلسلانمةيقبو«ةايحلا

نمتناكيقيرفالاربلالحاسىلعةعقاولانادلبلاعيمجنأةقيقحلاو
يفاهماکحنيبام«ناطلسوذوفنتاذو«ةيهازالشوابونجءاندأىلاءاصقأ

نأدعبالإزكارملاهذهلحمضتومدهنتملو«اهرخآىلإافوأنمبرعلاةلودماي

ىتحرومألاتربغتو‹رماوألاتلدبتف٠يناملالاويزيلجنالاراعتسالالخدت
هللالوادياذكهو٠مهتاداعومهدعاوقواهرباكأفرشلالحمضاىلإتراص
.هدایعنیبمايألا

س۱۳۸



ةولكىلإانتلحر

ةثيدحاوةميدقلااهراثاىلععالطالالجأل

ةنسربمسيد١٠قفاوملاه١٦۳٠ةنسمرحملارهشنمعساتلامويلايفهنإ

‹(ديعسلا)‹ةايسملااهتموكحةرخابيفرابجنزنمانرفاسم٥
افايضأانلزنو٠روكذملامويلاسفننمةعباسلاةعاسلايفمالسلارادانلضوو

ةياغبانلباقف.اهيفبرعلاءاينغأنموهو٠يشاطبلاديعسنبيلعخيشلارادب

.مركلاوناسحالا
‹ةولكنيدصاقةرايسانبكرروكذملارهشلانمرشعىداحجلامويلايفو

اعاونأانيساقدقو«رشعيناثلامويلاحابصنمةرشعةيناثلاةعاسلايفاهانلصوف

رادنعةولكدعبتو٠رطملانملحولاةرثكنم.قيرطلاةبوعصل٠ةقشملانم
ةحارلانماريصقاتقوانذخأامدعبو.ربلاقيرطىلعاريدقتلايمأ٠٠۲مالسلا

٠مارتحألانمهبانجبقيليمبانلباقف٠ابفظوملاىزيلجنالاةهجاوماندصق

راثآلاو‹يناوسكةولكيفةميدقلاراثآلاةرايزلانئجاننأب«اندصقنعهانربخأو

يةجنفكةولكو«رحبلااهقوطدقيناوسكةولكنأل.هجنشكةولكيفةديدجلا

انڻكموء'”نآلاةرماعيهيتلا«ةجنفكةولكانلصوالوأانكو٠ىلوملاربلاسفن
‹ةرهازةرماعةنيدمةجنفكةولكتناكوءابيصنةحارلانمذخأنىتحنيموياب

اروهشمازکرمتناکو«مامالادالوأةلودنمزيفنآلااهبمئاقلااهنارمعءادتباو

اہنمنحشيناكو٠قيقدلاقاوسأنمةفورعماقوسو5٠برعلاةلوددهعيئ

دونحلاواهيفبرعلاىنبف‹امهريغوايبولوزرأنمةمعطألاوقيقدلاجراخلل
اروصق .رحبلالحاسىلعةعقاويهوةمخضدجاسموةديدع
.فلؤملااهيفاهرازيلاةرتفلايف(١۱)

— ۱۳۹



‹رامدلاوبارخلاىلإىعادتتةروجهملااهدجاسمواهروصقتدهاشدقو

فظوماہو‹ةايحلانماقمرابىرتطاطحنالانماماصأامقوفنكلو

هجوىلعيتلااهروصقوءةليحاهقرطو«بطللدهعمو‹لاوويزيلجنإ

.ةحيلملحاسلا

نمامأ‹بناجألانمبهذملا”(ةيرشعانثالا)دونملانمضعباهنكسي

.ركذيدحأاهيفسيلفبرعلا
ىجام)ةفورعملابرحلانالألادهعيفةولكيفتعقويتلاثداوحلانمو

ضعبءامنماوبرشا:هتعاحللاقنييقيرفألادحأنإ:لاقيهانعمو(ىجام

٠حالسلاالوصاصرلاهيفرثؤيالءاملاكلذنمبرشينملكو٠ةنكمألا

٠مهيفحالسلاوصاصرلارثأدقف٠مهعدخهنأ«ةقيقحلاو

نألةيزحلاهببسوناملألاةموكحىلعابرحراثأنييقيرفالانأ«ببسلاو

ةلودمايأيفهوداتعيملمهنأل«اليقثالمحمهيلعةيزجلاميلستاوأرياصألا
‹ناملألابناجيفاوناكبرعلانأل٠ريثكقلخىلاهألانملتقف٠برعلا

يدرولادوعسمنبدشارخيشلاو٠ناملألاعماوكرتشابرعلانإ:ليقاكهنأل

.لصاألايفاذك(١)

ينثإبلوقتاهنألكلذكتيمسدقو.ةيليعاسالاةفئاطلباقتةيرفعجلاةعيشلانمةفئاطةيرشعانثالا(۲)

م۸۷۳ماعىفتخايذلايدهملادمحمبنوهتنيوبلاطيبأنبيلعبنوأدبينيبقاعتمامامإرشع

نسحلانبدمحوهورشعيناثلامهمامإنأنومعزيو«(مهمعزبسح)‹نامزلارخايفدوعيسو
افوخبادرسلااذهيفىفتخاهناو«قارعلابدادغبيلاشءارصاسةنيدميفابادرسلخديركسعلا

لازيالهنإ«هتعيشلوقيو«ةصاختيبلالهأوةماعةعيشلابمهليكنتونييسابعلاشطبنمهسفنىلع
الدعايندلاالميسيذلارظتنلايدهملاهنأىلعةمايقلامويهبادرسنمجرخيسهنأوءايحنآلاىلإ

ةيروسوقارعلاوناريإيفةعيشلارثكأو.ةمايقلامويقبستيتلاةليلقلامايألايفهلهأىلإقحلادريو

ىسومىلإةبسنةيوسوملامساباضيأةفئاطلاهذهىمستوءرشعىنلالاةمثألاةمامإبنونيدينانبلو
.مظاكلا٠

سا(.



ميظعلامبنامألاةموكحهتزاجأدقو٠ىنوفنولاىمسيناكميفايناملايح

نبناميلسخيشلانا٠”ناملألادهعيفتناكيتلاثداوحلانمو

نعو٠برحوةروثناملألانيبوهنيبتعقويناعلايدرولانايلسنبديعس

ردانبىلإاربرارفلانمنكتو«ةيناملألاةيماحلانملاجرةتسلتقهنأ٠ملعلا

دعبناعلرفاسو٠طقفبهذلاهلاومأنمذخأدقو.ةورثاذناكو٠لاموصلا

.م۱۸۸۸ةنسةثداحلاهذهتناكو«ةميظعةقشمدباكام

.لصالايفاذك(١)

.ناملألالدبنمرحلاظفلركذفلؤملامزتليوءنمرحلا٠لصالايف()

x ١۱

 



ةجنشكةولكيفةيالولا

ةليبقنمیدانبدالوأنمملاسنبديعسمهةجنفكةولكيفنيلوتملانإ

یلوتو٠ينسوحلاهللادبعنبدومحو«ديعسنبشغربديسلامايأيفثراحلا

نبدمحمهوخامثینسوحلاملاسنبسیمخیلوتو«ةبوتىنبنملجراهيلع

علطنمل٠مهريغدحأابرو«هنمدلوىديعسلاناييلسنبدمحممث«ماس

.مهئاسأىلع
٠ةلوشىلإلقنمث٠«ىريغملارماعنبفيسىلوتناملالاتقويو

نبدمحويرحبلاناميلسنبريمعاهيفىلوتمث«يدرولادوعسمنبدشارو
يفيجيزجنألاركبيبأنببياش"يلاحلااهيلاوو٠ينادمحلاقيدصنمحرلادبع
.ةيناطيربلاةلودلامايأ

8
څ
:

ةرايزاندصقم١٥۹٠ربمسيد١۲۰وه١٦۱۳ةنسمرحملا١٠موييو
يزيلجنالافظوملاانلاهمدقةرايسىلعدهعلاةميدقلاةدلبلا‹ىناوسكةولك
انلصوواليمرشعةسمخةفاسمةرايسلاانبتعطقف«هركذانفلسأيذلا
اناقلتو.ةثلاثلاةعاسلايفانلصوف«نيليمةفاسمقروزيفانربعو٠لحأسلا

٥۷هرمع٠نسلايفنعطلجرلااذهو‹يناسفلادومحنبنيسحخيشلا
.ةولكلهأنممظعممرتحم«ةيمالسألامولعلاملعيوهو«ةنس

ضعبودلبلا"خيشاناقلتو«ماركإلاليزجبانلباقو«هتفايضيفانار
.انمودقبمهربخينممهيلإلسرأيناطيربلافظوملابانجنأل«اهرباكأنم

.هباتكةدامفلؤملااهيفبتكيلاةرتفلايف()

 

س۱(١



ءانبنماهنإ:ليق٠ةعساوةعلقءانباهلحاسىلعهذهىناوسكةولكو

يفو«ابناجاهتمحبلامدهدقو«ىبرعيلاناطلسنبفيسمامإلاضرألاديق
حتفوهللانمرصن«ايابىلعبوتكمو«نايععالقءانبهبشتاهنأةقيقحلا
ھ۱٩۸ةنسمرحم۲۳ةنسبيرق

هتباتکو«نينسعبرأوةئاسمخبتكذنمخيراتلااذهىلعىضمدقو

ناتئامنآلاىلإنييناعلابرعلاةبراعيلاةلودلوأنمو٠«يبرعلاطخملاب

ابرو«ه١١١٠ةنسلاغتربلانمةسابمملمهمالتسالوأنألل.ةنسنوسمخو

ةولكنوصحضعبنمبابلااذهاوذخإو5ملاعأنمةعلقلاهذهءانبناك

ملعلاو.اهيفةبراعيلاةمئأدازو٠خيراتلااذهبةعلقلاهذهءانبنأوأ٠ةميدقلا

.اهئانبيفدازناطلسنبديعسديسلانإ:ليقىتح«ىلاعتهلل

‹حيحصلااهراعرادقمققحتيليتلاةميدقلا(”راثآلااندصقمث

اذهو«ماوعألانمتائمهيلعترمهنأهتلاحءىبنتيذلادجسماالوأانلخدف

تناكاممايأيفاهناطلسةوقواهنأشولعوةولكةمظعنعنيربخملادحأدجسللا

انبدقنابارحمهيفو«نيلصملانمنيملسملانمتاثمعسيدجسلملااذهو«ةيح
‹ةمئاقةناوطسا٢۲نآلاهيفيقبدقو‹ةرونلاورجحلابناقتالاوةسدنحلاىلع

ةروصىلعجزتاناوطسالاعبرأنيبامجزلابفقسم‹تارعقنماياقبلاو

.بيرغحيلمببقلاهذهرظنمو«ةبقلا
نيئالثعسي٠جزلابىنبمدجسلملااذهبرقباريغصادجسمانرظنمث

ىلإىعادتيكلذكهنكلو«ةايحلاقنورنمةيقبهيفوسايقلايفايلصم

٠ضعبلا(هضعبنمنيدجسملانيذهبراقتببساميردأتسلو٠بارخلا

وأاينسوأايضابأ٠نيبهذمةولكيفنأوأءاسنللناكريغصلادجسملااذهبرف

.رثام‹لصالايف()

 

— ۱)۳



‹انوصحواروصقراثألاكلتنمانيأرف«اهراثايفرظنلاحرسنانلوبتمث

.ةريزحجلاهذهبرغمبعقتيهو«ةروجهماهلكو

لحاسلاىلعيتلاروصقلاءانبنإ‹لاقيهنأ٠نيسحخيشلاانربخادقو

راثانمرحبلالحاسنعاليلقدعبتيتلاراثآلاو‹نييزاريشلاراثانميه
ديشرلانورابسنتيهو«ةريزجلاهذهقرشبيتلاراثآلااندصقمث٠برعلا

وأعالقو‹ةيرجحراوسأراثآيهو«لاغتربللبسنيابنمضعبلاو«يسابعلا
اهمدهدقراثألاهذهنمضعبلاو«رحبلاىلعفرشتةيلاعلالتىلعجورب

.راثآلاهذهءىبنتوةراجحلابةفقسمروبقو«ةرئادلاةعساوراباو«رحبلاءام
يتلاراثأآلانمادهعمدقأامنأو«ةرهشوددعوةدعتاذاهتايحمايأيفاہنأ

تمدهنادقءانبلاةيلاعريغموسرراثآلاهذهنميقبهنأل٠يبرغلابناجلاب

.ةديدعلاماوعألارورمب

ايفلاقي‹اربقنيعبرأةيبرغلاراثآلانمبرقلابنإ‹انلليقمث
٠ةفقسماروبقانرظنف«دحاوموييفاوتامروبقلاهذهباحصأنأ٠ىكجي

رفظنلفسأللايو«ىرجحءانبةرئادنيربقلكىلعو«دحاولاولتيدحاولا
نمًابوتکمهاندجوامالإروبقلاباحصأوراثآلاهذهباحصأىلعانلديخيراتب

نأىسعيبلطةياغناكدقو«اهركذانفلسأيتلاةيلحاسلاةعلقلاىلعخيراتلا
‹راثآلاهذهباحصأىلعانلدي«رصقوأدجسموأةرجحبخيراتىلعرفظأ
نورابسنتةريزحلاهذهنمةيقرشلاراثآلانأ«يلاهألاتاياوربجومبنكل
نأىلعراثآلاهذهانلدتو«ءانبلاةيلاعريغموسرابنميقبراثايهو«ديشرلا

نوصحلاوءانبلااهيفاورثأو٠ةمصاعةريزحجلاهذهذغتانملوأبرصلا
ءالؤهنأكشالومالسالاردصيفسابعلاينبةلودنأل٤عالقلاو

سابعلاينبدونجةداقاوناكراثآلاهذهاورثأمهنأنوركذينيذلانييزاريشلا
.راثآنييزاريشللناکنإ«افناهانركذابسح

س۱(٤



روبقراثااہبو6‘مالسلارادواویوماغوبنيبىلا«ينوبمأ»راثاانديزتو

ةرابعلاهذهاهروبقنمربقىلعاندجوذإ‹ةسدنجلاوناقتالاةياغبةينبمةديدع

دمحمقيشناطلسلانبيلعقيشناطلسلانبدوعسمىموهو‹ريقاذه»
ىفوشنآلاروهشملاو‹ناطلسلابقلابرٌقيشةملكو(ه١۱۱۲ةنسيوارلا

يواربةملكو«نيرخأتملاوأنيمدقتملانماهفيرحتحصابر٠يفموشوأءافلاب

٠لاموصلانادلبنميهيتلا‹ةواربةدلبنمناطلسلااذهلصأنأابر

برعلانمريشكو«برعمتاوحلاو«متاوحلاةليبقنممهنأمهنوفرعيمهنكل
اذه»هترابعهذهو.راثآلاكلتروبقنمربقىلعاخيراتاندجوو«ةواربنونكسي

فکةملكو«ه١١۱ةنسوتاتةعمجفكدمحمديسلايمدمحنبٍدَميمحيرض

.نينثالاموي:وتاتةعمجو٠«تام:اهانعم«ةيلحاوس

لايمأةثالثةفاسمىلعويوماغاوبةنيدمبرقبةولكيفةدوجوملاراثآلانمو

ايراتدجنملو«ةبيرقةفاسمنيب‹نادجسموةديدعروبقابو٠اهونجنم

ىلعةباتكانمهفاننأريغ٠لامحجلاوميظنتلاةياغىلعتينبيتلاروبقلاهذهىلع

رثأرنملو«ةرمدتمةرابعلاةيقبو«١٥٥ةنسنسحنبيلعيفوتهنأ«كانهربق
دق٠نيطلانممهنكاسمةينبأتناكابرو«روبقلاهذهباحصألنكاسموءانب

ىوس.ةراجحلابروبقلاىلعءانبلاودييشتلايفمهمهرثكأنأوأنامزلااهريغ

نبديعسديسلانمزيفبيرقدهعنماهءانبنإلاقيو«(ينيوبا)ةعلقءانب
.ةيحتناكناملألادوجومايأىلإو«ناطلس

هذهعقومو‹رادامجوركسعةطباراهبناكديعسنبدجامديسلامايأيفو

.ليمجاهنمرحبلارظنمو«رحبلاىلعفرشيعفترملتيفراثألا
ةولكيفنأ.نآلاةاورلاهيوريامو«يناوسكةولكرابخأىلإعجرنو

كلذلودنمةلودنأو«اهتمظعواهراهدزامايألوأيفادجسم۳۲۰يناوسک

—٠ع[



‹احابصاهتمجاهملايرحبالوطسأتأيهدقو«اهيلعموجحلاتدارأرصعلا
‹اوشهدناف‹اناذا۰٣۳اوعمسرجفلاعلطالف«رحبلايفسارلوطسألاو

نمةسايسهذهنأابرو٠مهباقعأىلعاوعجرف«فوخاوبعرلامهذخاو

۰٦۳ىلإاہناکسجاتحیالوعستالهذهةولكفالإو٠برحلايفةولكناكس

.نيلصملانمتائملامسياهيفيقابلادجسملاو«ادجسم

ةيقيرفايفمهتكلمملةمصاعيناوسكةولكءامدقلاكولملاراتخاامو

اوطديزيالوءاهرخآىلإالوأنمرظنلااهقرتخيةريغصةريزجيهوءةيقرشلا
«دنملازوجةعارزنمءىشاهبسيلو٠ةيرجحاهضرأو٠لايمأةثالثىلع

يفاوذختينأربلاسفناوكرتو‹دجاسلملاوروصقلاونوصحلااهيفاوديشو
اهيفحلصتو.اضرأعسوأيهو«هجنفكةولكلشم«مهتكلممازكرمهلحاوس
وأ٠جيفرلاوأيدنيللشمكةجنفكةولكريغيفوأ‹هريغودنهلازوجةعارز
زكرممهدارمناكاذإ٠ةيبونجلاةنكمألارئاسيفوأ«ةنكمألانمامهريغ

.ةيقرشلاةيقيرفإلاهذهنمبونجلابناجيفةموكحلا

اظافحىناوسكةولكاوذغتادقكولملاكفلوأنأ.لماتمللنيبتينكل
ربلايفجونزلااذإ«ربلاسفنيفجونزلاةمجاهمنمنصحلاةروصىلعمهتم نكيملةقيتعلاةنمزألايفو«ةوطسوةعاجشلهأاوناكو‹ميدقلانمزلاذنم
.ريثكلاوليلقلاابعفدينأردقييلاعفادملاوقدانبلالايعتساادوجوم

يف(ةديغ)لثمةنّركتملاراثآلاهذهباحصأنأسايقلاسفننمدعبيالو
نعاوزجعمهنا«اقیناجنتبناجيفيناوسکةولكو«ةلوشو«اينيكبناج يفنيرمعتسللاةفاكىلعةأطولايديدشربلاجونزناكو«جونزلاةلباقم
.نيينامعلابرعلاةلودمايأيفرابخألاانثبنتامىلعةيقيرفالاهذهلحاوس

ملو٠ناسحالاوددوتلابلحاوسلاوربلايفةنطاقلاممألانوذخأيبرعلاف

س١١۱



تعضحخأابروأنأل.ةيبروألالودلاراعتسامايأيفالإلحمضتومهتوقمدہنت

.ةيلاهأتلذوتنالىتحرهاقلاناطلسلاوةلئاحلاةوقلابملاعلا

رادنیدصاق”ةجنُمكةولكنمانرفاسه١٦۳٠ةنسمرح١٠موييو

ديعسنبىلعخيشلارادبانلزنو‹رشععباسلامويلايفاهاتلصوف«مالسلا

مالسلارادبه۱۳۱۹ةنسمرحرهشيفليلحلاخيشلااذهيفوتدقو«يشاطبلا

.مارحلاهللاتیبجحنماضیرمهعوجرلاح
رادنعدعبتيتلاويوماغاوبةرايزةولكةرايزنمانعوجردعباندصقو

نبيلعخيشلاانلاهمدقةرايسىلع«الاش‹اليمنيعبرأوةسمخبمالسلا

مرحملانمنيرشعلاويناثلامويلابكلذو«اتباثهدلوانبحصأو٠«يشاطبلاديعس
مرتحملايلاولاعمافايضأانلزنو١٤۱۹٩ةنسربمسید٢۲قفاوملاه١٦۳٠ةنس

.ةليمجةلباقمانلباقو٠«يشولبلالوسرمالغ

فطظوملارصقيملف٠بيورتسميزيلجنإلافظوملاةهجاوماندصقمث
.انمارتحايف

ربلاةيلخاديفلغوتللةطحموازكرمىضمايفةدلبلاهذهبرعلاذغتادقو

¥٠٠وحناهنعدعبتيتلا(ةروبت)ةدلبلريسملادصقلكشأاجنأل«يقيرضإلا
الشوابونجةراجتلل‹رافسأللتقرفتوقرطلاتبعشتةروبتنمو٠ليم

ةمصاعيهرابحنزنوكلو٠مهتراجتلةطحةروبتبرعلاذغتاو«ابرغمو
هذهردصتمث«اهريغودنانممئاضبلاردصتاهيلإو.ةيقرشلاةيقيرفإ

بوقأاهنألازكرمويوماغاوبةدلببرعلاذغتاو«جراخلاىلإرابجنرنمعئاضبلا

ةعيلطيفةرهازتيقبو«ةديدعاروصقدونملاوبرعلااهيفىنبو«رابجنزىلإ

اهقنورنكل«ديعسنبدجامديسلانمزيفاهنارمعناكو.ةروهشللانادلبلا
.دیعسنبشغربةلودمایيفدادزا
.لصاألايفاذك(١)

س۷(۱



ىلإمالسلاردنبنمةيراطقلاديدحلاةكستلمعونامألااهلتحاالو

تلخنأىلإائيشفاثيشاهنورجهيبرعلاراصو«صلقتياهلظأدبرلاةيلخاد
اہنمتلقتناوءاهشورعىلعةيواخةيلاخاهروصقتراصف«مهعيمجبرعلانم
.لئاطنارمعتاذوةرماعنآلايهيتلامالسلارادىلإنارمعلاوةراجتلا

ىلعاہنمضعبلاو«تمدہناوتمدهدقاهروصقضعبفويوماغاوباما
ةئامردقب٠ةيليع|سالادونحلانمضعبنآلاسانجألانماهيو٠بارخلا

.ركذيدحأاهبسيلفبرعلانمامأ«شولبلانمضعبو٠سفن
.اهيفدادزتفنييقيرفالاىنكسلخاوكألاءانبام

ةماقالخافارصقاهيفاونبو‹ةعساواقرطاهيفاومظنناملألااهتلتحاالو

امةلباقملازكرمتيقبو٠ةسردموىفشتسمو٠كرمجللةرادإويناملألافظولا
ىلعو«اهيلعزيلجنالاةلودمايأيفاذهانمويىلإاذكهو«ربلانماهرواج
برحلامامتدعبكلذو.ةيقرشلاةيقيرفإيفناملألاتارمعتسمنماهريغ
.ه۱۳۳۳ةنسلةقفاوملام١۱۹۱ةنسيفتأدبيتلاةينوكلاىمظعلا

برعلانمروصقلااونبنيذلاءامسأركذننأخيراتلابجاونمانيآردقو

:مهۋؤاسأىقبتلةدلبلاهذهيئ
نامیلسنبدمحم«يمايرلامساقنبدمحم«يرباجلاريهزنبنايلس

٠نييفاطملابيصنانباهللادبعوةعمج٠يرجنخلانافلخنبفيس٠يبوهوللا
نبفيس٠يواربلايمايرلادشارنبسيخ٠يرورسللاملاسنبرصان
فیسنبدیعس٤يرمعملاناطلسنبيلع٠يثراحلادوعسمنبرصان«دعاس
٠يباهولاجلمبنبهللادبع«ةمورشسأناوبفورعملايفاوصلا«يوانسلا

س۸(۱



٤يرحشلامناغنبدمحم٠٠...نيسح«يدرولاديعسنبدوج

©9....رمع4خيشلاهللادبعءانبادمحوملاس٠يرحشلامرقابنبدیعس

.يحاورلاهللادبعنبدوعسم

«دعاسدلودجسمبفرعي«ةيضاباللريبكدجسمءانبويوماغاوبينو

رونو«یرخأدجاسمو«ةناوطساةرشعتسهب«ادجعساوريبكدجسماهو
نيذلادونمانمارفن۴۲ردقبو٠ةجنفكةولكدضب٠«عطاسءىضماهبمالسالا

‹وكشلءانبأدومحودمحمشولبلانمو٠برعلانمزةدلبلايفروصقلااونب

.هللادبعيجاحهللادبعو٠يلعنبليعامسإو
مهف4نآلاىلإديعسنبشغربديسلادهعنمةدلبلاهذهيفةالولاامُأ

نبريمعو4يكمللانابيلسنبرصانو٤ناعبرعنمهللادبعنبدمحم

مداخةيمرو.ناملألاةلودمايآيفيرمعملارصاننبرماعو٠يكمللاناميلس

.ريمع
ريغةالوابرو٠يشولبلالوسرمالغيلاحلااهيلاوو.زيلجنالامايايفو

هذهو٠شولبلانممهفركسعلاءاسؤرامأ٠مهؤامسأانغلبتمل‹ءالؤه

:مهۋؤاسأ

دعبتيتلاهلاوگيفمهزکرمو«دمحمناخ«نیسحرباص«يرانکیسیع
راثآلارابخأقايسيفاهربخىلعانيتأدقو٠لايمأةثالثردقبويوماغاوبنع

.ةولكىلعمالكلايفةميدقلا

,سكعب«رابجتزءامهبشي ةبوذعلاةياغيفبذعاهؤايفويوماغاوبامأ
دنازوجو«ابمألاراجشأاهيو٠ديجريغامهءامنإف«ةولكومالسلارادءام

رادنِإف‹فيصلايفمالسلارادراجتلاهزتنمنوكتنأحلصتيهو٠«ديج

.سمشلاةوقنمةديدشةرارحوجهواهبفيصلاتقويف
.لصألايفضايب(١)

س۱۹



عبارلالصنفلا

ةفغناترابخأ

ةغناتةرايزىلعه۱۳۹۹ةنسنابعش٩موييفىلاعتهللاةئيشمبانمزع

ةلوديفو.عيرازملامايأيفتثدحيلاةديدجلاوةميدقلارابخأللابلطيناغنپو

تناكيتلاو‹ىمظعلابرحلالبقناملألالوخدمايأيفتعقويتلاو«ةبراعيلا

ريشبنبملاسنبريشبخيشلاتاروثثداوحو«زيلجنالاةلودمايأيف

.فرطلاكلذيفدجوتيتلارابخألانمكلذريغو«يئراحلا

نميئانملاريمعنبدمحمخيشلاوانأةرئاطلاىلعمويلاكلذيفانربعف

»يقرشلاديبعنبديعسخياشللاةغناتبناريطلاةطحميئاناقلبو٠ارصعرابجنز

مهدنعانلزنويئانايرحبلاديمنبيلعنبديمحو٠يسبحلاملاسنبرصانو
هاندجوام«ةيدهبيئانملايرحبلاديحنبىلعخيشلاانيلعلضفتو«افويض

هللاءاشنإ«هركذيتأيسامك٠«صاخباتكيفةنودملارابخألانمهدنع

نمو«ماركالاةياغانومركأو٠مهعمانلزننيذلاركشأوهركشأينإو«ىلاعت
.انتدافونسحأيذلايمايرلادمحمنبملاسخيشلامهنيب

دعبكلذو«ءاوملانتمىلعرابجنزلنيلفاقانعجرنابعش١٠موييفو

.یناغنپانترایز

والمد
س۰



هغناتبنامعبرعلئابق

يفمامالادالوأةداسلالخدتينألبقةغناتيفةدلاوتملاةيناعلالئابقلا

:مهو.ةيقيرفالاهذهرئاسوةغناتماكحأ

.بيرغنبمساقمحلوأو.نييمايرلاةليبق‹نييدعسلاةليبق

نبنافلخنبدوعسمنبهللادبعمشوأو ةانهينبنميرحبينبةليبق

.يلع
مشوأوةبنجلامث«نودعسنبهللادبعمحوأو٠نايبونبىتأمث

.رباجنبدیبعنبحلاص
.نآلانودوجوملا«لوبمطصاريمعدالوأمهفنييدعسلاةليبقامُأ

.مهرارذنمضعبو«دمحمنبملاسنآلانييمايرلانمو

.هدالوأويرحُبلاديحنبيلعنآلايرحبينبنمنودوجوملاو

ةنسخيراتيفةغناتةدلبيفنيفورعملانيينايعلابرعلالئابقرشكأو

ةغناتبدوجوملاو«نويقرشلاو‹رثكألامهو.ةنواكزلاو«سوبحلاه۹

امھو٤يسبحلاملاسنبرصانسوبحلانمو٠يقرشلاديبعنبديعسدالوأمهنم
خيشلاركشنوامهركشنف.ماركالاليزجبانولباقو«افويضامهدنعانلزنناذللا

٠مهيلإنسحأوهللامهاعر«هرادبانمقأيذلايرحنلاديحنبيلعنبديمح

.هلضفنممهدازو

س١۱ا



ةغناتبلاهل/

تييدنلحجلانوكتاهلعلةليبقةغناتبءامدقلانييلصألايلاهألانيطالسنإ
نممهنأو٠برعلانممهنأنومعزيو‹مالسالاروهظتقونامعماكحمهو
نمزيفيريومکمہهناطلسمساو”نييدنلحجلاديعسىنبادمحمودمحألسن

وهو(فادولكش)هبقلو(هتوبمأ)نآلامهميعزمساو٠«ناطلسنبديعسديسلا
نيدالنممہنمو6نويحيسممهرشکألب6كلذكالسمهوبأناكو6ملسم

(1. م. :  . ۰ .
ةزيرغةرفحيفمهاتومنوتفديمحلنيدالنيذلايرامبةليبقو«هل

١

ىلإ
وأردقبهيلعىطغيمث٠«ضرألانعنيجراخهسأروتيماةبقرىقبتو«ةبقرلا
٠£سأرلانوذخأيمحللانماصلاخمظعلايقبوهمحلبهذاذإو«اهريغ
مهاتوماصوصخو.نآلاىلامهعمةيقابةداعلاهذهو5مهعماراكذتنوکیو
.نينسملا

ىلإينيساونملحاسلاىلعنينطاقلانييلحاوسلاءايعزبقلناكدقو
.رابجنزةنطلسهايمهتحنمبقللااذهناکو«يناوید6مالسلاراد

ەۋاباووهنطوتسلملا6يئانحلايرحبلاديحنبيلعخيشلالعصقدقو

اهلهأنعو.اهتاقلعتموةغناترابخأنعنامزلاميدقذنمةفغناتفهدادجأو

ديعسوبلاةداسلانمزفمهرابخأوبرعلاماينعو٠نيرخأتملاونيمدقألا

‹مسقلااذهىلعءاليتسالاذنمناملألاةلوديفاعقاوناكامو4عيرازملاو

ةموكحنيبلصافلادحجللاىلإالاش0ینیساجنمهدحو‹مئارملابابىمسلا

يلاىمظعلابرحلامايأيفناكامو«سوكلابناجيفسيکترلاوديعسوبلا
مايأيفةنئاكلاثداوحلاو.ةغناتيفزيلجنإلاوناملألانيبم١۱۹۱ةنسيفتعقو
.م۹هنسفةينوكلابرحلا

.عرزلاسرغكافوقويأ(۲).نييدنلكلا:لصألايف(١)
.ةسابمملةلباقمةهریرجيهوينیساو)۳(

۲٥٠



ةغناتيةالولارخ

بموكنبلوبمطصاعيرازملاماييفةفناتبءامدقلاةالولانمنإ

٤يمايرلابيرغنبمساقو٠يعورزملادمحنبملاسةيالويفناكو٠يدعسلا

وهواريزةديقع‹اموشةديقع

نبنيدلايبيعمهناطلسنبديعسديسلامايأيفاوناكنيذلاةالولاو

نایلسو۽يمرضحلاديبعوروصنمنبيلعو٠خيشنبدمحمو٠يناطحقلاخيش

نبدمحو٠«شولبلانمرخارادمجو٠يشولبلاهللادبعنبرادمجو٠يشولبلا

.دیبعنبنالسو«دیبع

نبهللادبع‹مهديعسنبدجامديسلانامزيفاوناكنيذلاةالولاو
نبرهازو۽يبرعيلادمحمنبرصانو٠ديبعنبدمحو«دمحمنبملاسو«يلع

نبديعسو٠يعرفلاديعسنبملاسو٠«ديشرنبديعسو٠يمهلصلادمحم

نبدیعسو٤يبادحلاملاسنبلشاهو«ناخيشنبفيسو٠يدعسلانافلخ
٤ينسوحلاملاسنبسیمخو«ينسوحلادامحنببراحو٠يبوتلانافلخ

٤دیوسنبرهازو«يصورخارصاننبناميلسو٠ينسوحلاملاسنبدمحو

.ينسوحلارطيوخنبدمحو
ريزونببموك:مه(ناملألا)نمرجلامايأيفاوناكنيذلاةالولاو

٠ينسوحلاملسمنبملاسو٠«يصورخلانايلسنبدمحمو٠حاولا
.يدعسلاناويدنبيلعو٠يمجعلادمحأنبهللادبعو

‹يمايرلارضخلانبرضخلامهزيلجنالامايأيفاوناكنيذلاةالولاو

٠يئانلايرحبلاديمنبيلعو«ليللالمجو«روصنمنبقيدصنبفيرشو
ةنسلةقفاوملام١٥۱۹خيراتبيلاحلايلاولاوهو«يدعسلايلعنبنمحرلادبعو
ه۹
ك
.لصاألايئیناذک(۱)

ب۳٥۱



ناتيةادلا

نبرمعناكو٠عيرازملامايأيفايضاقيعورزملانبهللادبعناك
ناكو‹ناملألامايأيفنييضاقيمايرلاملاسنبسيمخويدعسلالوبمطصا

ديمنبيلعناکاذكهو«ايلاوراصمث‹ايضاقيدعسلانارهزنبيلع
.زيلجنالامايأيفامهالكو«ايلاوراصمثايضاقيئانملايزحبلا

زيلجنالاونامألابورح
ةفناتيف

ةنسلةقفاوملام١١۱۹ةنسزيلجنالاوناملألانيبةغناتيفةعقاولابرحلانإ
مث«ةغناتزيلجنالالخدو««هنتم»يمسمهنمنامألادئاقناكوه۳
مهلتاقو‹ةغناتنمزيلجنالاجرخأوليلقلاهشيجبيناملألاناركسفحز

٥ءاعبرألاموييفلتقو٠نيروهشلملاناعجشلانمناكهنأل«ةروهشمةعاجشب

لحاسلابرقبيتلاويوبملابرقنفدو«ةغناتيفه۱۳۳۳ةنسةجحلاييذنم

.ينوغنتواموكسوةيلحاوسلانمهشيجناكو«ةغناتنم
الصحتمةغناتبنآلادجويناركسدلوو«نيمويةغناتيفبرحلاتيقبو

.ةغناتلامعأنمهلةبناشيفةماقالاةصخرىلع
.ةيلحاوسلالامعلاوزيلجنالانيبةروثم۱۹۳۹ةنسيتعقوو

.ةعرزميأ(۱)

x )٥١۱



یناغیپرابخأ

اهبناجو«حلاملارحبلاىلعيقرشلااهبناجنمةيلحاسةدلبياض
ةليمج‹ةريغصةدلبنعةرابعيهوءولحلاءاملاطشةفاحىلعىسوكلا

٠برعللرظنملاةليمجدجاسمو.دونلاوبرعللةيرجحتويباهيف٠عراوشلا

‹وراجناملكنمطشلااذهلصأنإلاقيو«اهطشبناوجىلعتويبلاو

يفو«عضاوملاضعبيفليمعبرغلبيامبرو٠عضاوملاضعبيففلتخيهضرعو
.كلذنملقأاهضعب

ثالثةفاسمىلعاهبرغميو«زوملاولفوفلاودنحلازوجنمعرازماهو
زوملاودنازوجعرازماہب٠طشلاةفاحىلع(ةيوُم)ىمسيناكمتاعاس

ىلإ٠جراخلاىلإهنمردصتاهنإىتحزوملاةعازربيناغنپرهتشااذهبو«لفوفلاو

.مالسلارادورابجنزوةسابم

دعبتيهو٠برعلانممهريغومالسلادبعينبوكمينبلاهكالمأرثكأو

ردصتيتلاةروهشملابرعلازكارمنمتناكو٠«بونجلاىلإاليم۳۲ةغناتنع
ىلعرافسالاتناكال٠يقيرفالاربلاةيلخادىلإةراجتللعئاضبلااهنم
.مادقالا

انعجرو«ه۹٦۱۳ةنسنابعشنمرشاعلا‹دحالاموياهلانلوصوناكو

.١٠نينئالامويابنم

س٥٥٠



ياغييفءامدقلابرعلا

تاك‹مالسلادبعنبدمحمنبرصانخيشلايناغنييفءامدقلابرعلانإ

نبزيزعنبدمحمهبقعتمت«دیعسنبدجامديسلاةلودمايأيفيناغنپيفهلوزن

نبزيزعنبنافلخخيشلامث«ديعسنبشغربديسلانمزيفمالسلادبع

.مالسلادبع

انيلعلضفتيذلا«زيزعنبنافلخنبدمحميناغنپيفنآلاهتيرذنمو

٠دمحهيخأو«ةعمجنبملاسنبريشبخيشلامسرلإىدهأو«تامولعملاهذه

هتيرذنمدجويو٠نالعجنسحوبينبنمامو

ا

نبكرابميناغنپيفنآلا

نبملاسمث۽نسحوبونبملاسنبدمحءانبأفيسونايلسو«ملاسنبدمحم

٤نسحوبينبنميناغنپيفادهعمدقأوهو«ةانهينبیلوم«نیلاسنبيلع

‹ديعسنبشغربديسلاةلوديفه١۳۰٠ةنسيناغنپيفدجسملاىنبيذلاوهو
كالمأهلو٠«ناملألانمزيفايلاوناكو.يكمللارصاننبناييلسخيشلامث

اهتطوتسادقو5يناغنپبنينطوتسملانميلعودشارهاوخأناكو«يناغنيفةلئاط
انمركأو.افويضهدنعانلزنيذلاوهو٠يكمللادمحمنبهللادبعخيشلانآلا

.اربخاعيمجانعهللامهازجف«ايمتاحاماركإ

5
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لاهألالئابق

٩وجيغشو«عوبمو٩ءوفورو«هوغيرو«ءابمسو٠«يدنبو«وفيدو(١

.اوغنواتو.اموردوةليبقنمضعبو٠«يراہبو«هتياتو

.ةغناتىلإمهماكحأعجرتلئابقلاهذهو

واوغيروةليبقرثكأوءاوجيغسوةليبقمومعواوغيدوةليبقنمبلغألاو
.نوملسم

.مهلكنوملسممهو٠مجعلاىلإنوبستنملايزاريشةليبقدجوتو(٢

نمنوديدجلاو‹ةديدعنورقنمنودوجوملاءامدقلانويناعلابرعلاو(۳
.(ةغنامو)نوفورعملا٠ناعبرع

.اددعرثكأمهو6(مراضحلابرعلاو

.دنملازوجراجشأوضارأكالمأءامدقلانيينامعلابرعللو

ةسابمماكحأبنيلقتسماوناكاعيرازملاماكحأيفةلخادةغناتتناكو

.ءارضخلاةريزحلاو

5
.تومرضحلهآ(۱)
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يناغببةالو

يوقلادبع٠مهديعسوبلاةداسلانمزيفيناغنپيئةالولانإ

٠يكمللارصاننبيلعو«ةانهينبىلومنيلاسنبيلعنبملاسو٠يمرضخلا

نبدمحو٠مالسلادبعنبزيزعنبنافلخشغربديسلانمزينو

‹زيلجنالامايأيفوهو٠يولعابدمحمنبةمئاقو٠قيدصنبنمحرلادبع
۱.يناغنپيفةالولارخاو

°”ةراتكيكمللاناميلسنبرصانلةيناملأةكرشتدهأه١٠۳٠ةنسيفو

ةنسنيلرب٠نايلسنبرصانلةيناملأةكرشماركإ(اهتديدحيفبوتكم)

ريغنمينوکلستالببسريغنم)هيفبوتکميناشلااهبناجيفو«ه٠
يفبتاكلانموهساذهلعلو(بيرقحتفوهللانمرصن٠ينودمغتال«دج
خيشلاهدلولاهؤادهإروهشملانأل٠ناييلسنبرصانخيشللةراتكلاهذهءادهإ

.ملعأهللاو٠يكمللارصاننبنايلس

ةيناملألاتارمعتسملاتدهأم١۱۸۹ماعلقفاوملاه۷٠۳٠۱ماعيو

ليلحجلاخيشلاةطساوب‹ابهذمافيسةيقيرفالاهذهيفمئارملابةفورعلا

ءنيلربيفناملألاكلمةلالحلهسفنبهمدقيذلا٠«يكمللارصاننبنايلس

اذهبناجيفو«ناقتالاوةسدنملاةياغبةيبهذاصعو٠«بهذلاحئافصبازرطم
ةرضحىلإ٠ميحرلانمحرلاهللامسب»ةرابعلاهذهبوتكميهيجولافيسلا
كلم‹اينالارصيق٠مظعملامهلماو٠ناطلسلاةلالجرادتقالاوزعلابحاص

حتفوهللانمرصن3هئادعأىلعهرصنو٠هاقبأو٠ىلاعتهللاهملس«ايسورب

.ريغصفيس(۱)

س۱۸



.«اہقلعتامونادعس.اہقلعتاموةغنات«اہبقلعتاموویوماغاوب بیرق

:ناتيبلاناذهو

ةمامحتحاناًمرمُعلالوطَوةمالسلاوةَداَعسلاهبحاصل

ةَماَيِقْلامويىلإلاّبقإوهيفلذالٌمْئادرو

ميدقت«هللالوسردمحمهللاءاضَينأالإنوءاشتامو:يناثلاهبناجيفو
دنع.هاندأةروكذملادالبلالهأفرطنمةقيقحلاام٠ةبحملاقدصبةيدوبعلا

.هللاءاشام‹انيبماحتفكلانحتفانإ٠يكمللارصاننبناميلسيلاولاهمداخ

ينادنکم«اہبقلعتامويدوس«اہبقلعتامويدنیل«اہبقلعتاموۃولک

.اہبقلعتامو

نيمحارلامحرأوهواظفاحريخهللاف
ھه۷م۱۸۹۰

کاخ

س۹١۱



سماخالصنفلا

ىنوبمأةعطاقم

راحءامنيعلايمأةسمخةفناتنعدعبتىلاينوبمأةعطاقميفنإ

اهءاماندجوف٠نيعلاهذهيفماحتسالالجألةعطاقلاانرزدقو٠يتيربک

داوسوأةرمحىلإاهضايبريغتيةضفلانإىتح«تيركلاكةحئارهلو«انخاس

.ءاملااذهبيذلاندعملارسنمكلذوهيفتسمغاذإ
ناكدهدنعوهو٠يمساقلاىسيعنبرصاننكسيةعطاقملاهذهينو

ةنيكاميفمدختسموهويدعسلايلعنبركبوبأخيشلاو‹ءارشلاوميبلل

.ناتكلا

‹ةلوشنآلاةفورعملاايفامةريزجةولكراهدزإمايأيفةروهشملاندملانمو

ةميدقراثآاهيو«رطاوشلابرعللاهكالمأرثكأو«مالسلارادبونجعقتيهو
تناكةلوشلعلو«(كاحامنأرهظياهتايحيفو«ةنيدمءانبةروصىلع

ربلالخادناكاهناطلسواهذوفننأنكميو.نادلبلانمافوحالةمصاع
٠نامزلاميدقيفىمستتناكيلامالسلاردتبنألمتحيو.يقيرفالا

هنمةلوشلحاسىلعدجوييذلافرصلانأو«هذهةلوشذوفنتحت«ايزرفأ
يفةلوشوةولكىلعاوداسنيذلانيطالسلاكئلوأفرصنموهساحنفرص

۱ماوعالانمتائماهیلعترميلاةرثدنملاراثألاهذهةايح

نادلبلاعيمجكلذكو.ةلوشوةولكراثاةايحاننكيملفمالسلاردنبام

.ةسابمىلاةيبونجلاةيلحاسلا

‘امهماربخامتعركذيلةرجهللنماثلانرقلايفةسابممةطوطبنبارازالو

.اهنينكاسلااهلهأتاداعنمهركذامالإاناطلساهبنأركذالو

ت



نمسيلنادلبلانمامهرواجامويدنيلموةسابمبنأهاخوتأوهنظأسيفو

ماكحناطلسمكحتحتةسابمويدنيلمنيبيتلاةدلبلاهذهنوكتنأديعبلا

٢٦ةسابمةريزجنعو«اليم١٠ةفاسمبيدنيلمبونجنميهيتلا«ةديغ

.اليم

نبديعسءانب«لحاسلاىلعقابتيبمالسلاراديفبرعلاءانبنمو
يفناكدقو٠سبحملاتيبو٠نآلاةطرشلاةرادإتيبو«يبوهرملاهللادبع

لالبمشنبةكاتنبةبمتكوهمالسلارادىلعناطلسلادجامديسلاماي

برقباهضرأنمابناجهلعطقو‹دجامديسللعسويذلاوهو٠يميرلا
.نآلارومعملااهلحاس

ومادحىلإةديغناطلسذوفننوكينأليحتسملاوأديعبلانمسيلو

ندملاوةمهملاراثآلانمتناكاهنأءىبنتىلاةمهملاراثآلانمةديغراثاذإ٠الاش

اةيلحاسلاراثآلانماهربغو«ةدتممةوطسورهاقناطلسالناكو٠ةميظعلا
.م١۹٤۱ةنسلاغتربلالوصومايأيفةرماعةيحتناك

نرقلايفديعسنبدجامديسلادهعيفاهمسازربفمالسلارادامأ

يدقیمستتناکومسالااذهباه(سيذلاوهو٠ةرجهللرشعٹلاثلا

.ايزرفأ

2ح

س۱۱۱



ةيراتةذبن

ميدقلانمزلافةشامةلاحنع

٠يساحلابرقبابونجسيمررهو«الاشينيمغنأاهدحيةكلمملاهذه

.اهريمأبةرامإلكتلقتسا٠ةريثكتارامإىلإةكلمملاهذهتمسقنادقو

ىلعناكو.ماتوويفيلككلذكو«نييدنلكلانيبيدنيلمتناكف

ةرادابةلقتسمنادلبلاهذهنمةدحاولك«دالبلاهذهلهأنمءارمأةباطم

ىلإتلآاهدحوةسابمنأريغ١ضراعماهيفهضراعيال‹اهئارمأديباهنوشش
هبشياهتاموكحماظنناكنويدنيلملااهيلعبلغتينألبقو‹نييدنيلملاءارمألا
‹ةمألالبقنمنوبوصنملاخياشملاهنقتياهمكحف‹ةيروهمجلالودلاماظن

٤دیدسيراذالجرراتختةسابمملئابقنمةليبقلكتناكو«ةيزو»مهنومسي

هيفنورجييذلاعضوملاو‹ةصيوعلارومألاهيلإعجرتواخيشمهيلعهنوميقي
.«بماك»هنومسيماكحألا

ذوفنلاضعبيلاهالللعجتنأب«ةيلاحلاةموكحلاالتهبنتةدعاقلاهذهو

ةفورعمزكارمفايرألاوىرقلايفتلعجو.اضعبمهضعب«مكحلايفليلقلا
نيبىواعدلالصفلةعطاقموألحلكءاعزعمتيىتح«بماوكلاب

مسابنآلافورعملا.مهتلحيفوهيذلابماكلايفنيمصاختلا
.«لوسنكلا»

.هبموفةكلمب:ايناث

©مسالااذهبفرعتمويلااذهىلإنيفورعملااهلهألاهرمألوأيفتناكو
ةريزجيفنونطاقلافارشألامهو«يولعينبنمفارشألااهيلعىلوتسامث
.ینیساو

س۱۱۲



كولمبقلبهٹمناوببقلناكاك.ناوبدلابفارشألاكولمرهتشادقو

ةغناتبرق«ىلومیواأّم»ىلإالاشسيمررهننمةكلمملاهذهدودحو9هّبموُف
.ابونج

‹اهركذانمدقيتلاةديغةكلمبربخنعخرؤملااذهاحفصبرضدقو

.يدنيلمنمبرقلابةعقاويهو
لاوزدعبالإاذكهةرشعبمنكتلتارامالاهذهنألمأتمللنيبتيو

.ابارخوةديغناطلس

روبقلاضعبءانبادعامةمهمراثاةروكذملاتارامالاهذهبنكيملايناثو

.مهملانماهركذسيل٠تاباغلايفةينبأراثاو

٠يلحاوسمساءابوغنغمسابفرعتقيتعلانمزلايفةسابهتناكدقو

٠ةيضاملابورحلاةرثكلاذكهتيمسابرو٠برحاهانعمو«تيفماىمستو
مسابنويلاغتربلاةسابماهاسيذلانإ:ليقو.ةسابمممسابنآلافرعتو

.ةسفنم5٤یمستتناکو«ةسابمم«ىیعديمهداوقنمدئاق

يعورزملاسيخنبملاسنبدشارخيشلااهرمعدقف«غنوأكات»ةدلبامأ

يفةروهشمازكارملانمتناكو«ديعسنبدجامديسلامايأيفه١٤۲٠ةنسيئ

عيرازملابرعلانماهناكسو«اليم۳۳ةسابمبنعدعبتيهو٠برعلاةلود
ةعبس«ةعستنآلاىلإديعسنبشغربديسلانمزيفاهتالوددعو٠ةصقاشللاو

نبماسنبدشارمث«دشارنبسیمخانباملاسودشار«مهو«عيرازملانم

نيهللادبعمث«دوعسمنبدمحممث٤سیخنبماسنبدمحممث«سیخ
نبدیعسمہنماٹو٠يلاحلااهیلاووهو«دمحمنبدشارنبملاسخیشلامث«دم
وهو«عساتلاوهويرقصلادشارنبنازعو«يمرضحلانيوشحخابهللادبع

.يدنيلمبيلاجلايلاولا

— ۱۱۳



دمحمنبملاس٠مهفنآلاىتحشغربديسلادهعنماهتاضقامأو
مث٠يعورزملايلعنبناييلسمث٠«ينوجابلاةلبمدنبامث٠ءيصقشلا
نبدمحممث”ينيدنلكلادمحأنبديعسمث٠يعورزملاهللادبعنبنافلخ

ك.يركبلانيبج
دشارنبكرابمخيشلانيبالوأدالبلاهذهةيلخاديفبورحتعقودقو

ينیوثنبدمحدیسلاشیجنیبمث«يعورزملاسيخنبدشارو«يعورزملا

.دشارنبكرابمخيشلاو

يلاولازكرمادعامطقزكرماهبسيلومامتهاتاذريغةدلبلاهذهنآلاو

.يضاقلاو

نمةوعدبه۱۳۹۳ةنسةجحلايذرهشنم٢۲يئدالبلاهذهترزدفو

ةياغبمايأةثالثاهبتثكمو٠يعورزملادمحمنبدشارنبملاسخيشلااهيلاو

.ميركتلاوةوافحلا

.(ىدنلجلا)ىدنلجلاىنبىلإةبسن(ينيدنلجلا)نعريبعتللةظفللاهذهفلؤملاركذ(١)

—۱۱ع



یؤرېموينيموغناوةديغويدنيلمنعمالكلا

يهو«تيصوةرهشتاذتناكلاغتربلاةلوددهعيفيدنيلمةدلبنإ

تقويفةديغنأسايقلاورظنلابجومببيرغلانمسيلو«ةيلاومةقيدصمحل
يفروهشملازكرملايهو«ةرماعوةيحتناكةيقرشلاةيقيرفاليلاغترلاراعتسالا

ةدعتاذةديغنأءىبنياهالطأنميقبيذلاءانبلاراثانأل‹نامزلاكلذ

رابآلاو‹اهتلحبةطيحملاةيرجحلاراوسألانأو٠«ناطلسورهقو٠ةوطسوددعو

ىلعدهاوشلانمءانبلاةفرخزملاروبقلاو«ةيرجحلاةديدعلاتويبلاوةعساولا
.ةرماعةيحتناكال٠اهتمظع

لاغتربلانأكشالو«ةناوطسأةرشعينامثهيفاهبيذلادجسلملانإو

نييلاغتربلالعلو«بناجلاكلذيفمهملازكرملااهنأو٠مهاوأميهةديغتناك

ام«ةديغيفمهتموكحزكرمناكو٠يرحبلامفوطسالازكرميدنيلماوذحتا
.ةسابمميهفةيقرشلاةيقيرفأيفمهكالمأةمصاع

اهيفىنبيدنيلمىلإيلاغتربلااماغيدوكسافريهشلاحتافلالصوالو
هذهتحتنملبحجلارحبلاءامحاتجادقو«رحبلاريفشىلعنآلاةمئاقلاةرانملا

ةيناطيربلاةموكحلانكلو‹زاغاهتحت.ةرخصىلعةمئاقتيقبو«ةرانللا
فصقءىراطنمااظافحديدحنمةدمعأاهتحتتبصن”نآلاالةرمعتسللا

.اماغيدوكسافيلاغتربلافشتكملاكلذلاراكذتو«مدهوأ
٠يدنيلمباهاسيذلاوهيلاغتربلااذهنأىورتيتلارابخألانمو

اسايقهاخوتيوناسنالامهوتيامىلعنكلو«ادنيلمىمستيلا«هتجوزمساب
_—___

.فلؤملاهيفشاعيذلانمزلايف()
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لاغتربلارامعتسالبقاينیکيئاھمازکرموةمصاعتناكةديغنأىريارظنو

.ةيقرشلاةيقيرفإل
تناكنموةديغرمعيذلانعرابخألالوادتتلفيكبجعأينإو

.ةيبنجألاسانجألانماهنكسنمو.اهيفةنطلسلا

ةميدقلارابخألالالحمضانكلو«ركذلاقحتستراثايرمعليهو

لئاوألانأوأ٠نامزلاكلذيفخيراتلابينتعيخرؤمدوجومدعنمءىشان

‹حايرلاجاردأتبهذف٠ناصتوأظفعحتلانكلو‹خيراوتملتناك

.عبطلاتالااهيفرهظتليلاةنمزألاكلتيفاصوصخو

تناکفيدنيلماما۽اہبونجنعالیمرشعینئابيدنیلمنعةديغدعبتو
«ةريغصلاناع»ىمستتناكومامالادالوأ٠برعلاةلودمایايفةرهشتاذ

تناكاهنمو.ةعارزلاوةراجتللاهونكسنيذلا‹اهيفنييناعلابرعلاةرشكل

.تالوكألاوبوبحلانحشت
نيعبسنأه۱۳۲۳ةنساهترزالاهلهأنمنسلايفنعطلجرينربخأو

سانلاءانتعاةرثكلجراخللابوبحاهعيمجتلمحواهئانيميفتعمتجادقالمح

يهو.رظانملالمجأنميلحاسلااهرظنمو«نمزلاكلذيئاهتكربو«ةعارزلاب

.اليم۷۷ةسابممنعدعبت

”ىكزابنيذلانميلالهأنممهبلغأو‹نايعبرعنمضعبنآلااهيو
تاولصلاءادأىلعةبظاوملايفمهتريسو٠بهذملاةيضابإمهلكو«نامعنم

راغصلامهدالوأنوبريمهنإىتح«ادجةنسحميظعلانارقلاةوالتواهفئاظوب
ءىحللاقلحنوبنتجيو٠ةيناميعمہتأیهو‹ةيبرعلابادآلاوةريسلاهذهىلع

مرتحملاخيشلااهيلاوىلإرظنيلفنييناعلابرعلاةئيهىلإرظنينأدارأنمو

.نايعةنطلسبةيلخادلاةقطنملايفةروهشمةيالو(١)
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تاداعلاولاصخلابنيكسمتملانيدهاجملادحأ٠.يرقصلادشارنبنازع

.ةينامعلا

.رظنمسالااذهبةديغةيمستيفيلو

رظنلااذهىلعو‹زاجحلابرعنمةديغاورمعنيذلالعل:لوقأف
اولاقف٠مهتغلىلإةيلحاوسلاةنسلأاهتفرحنكلو٠ةذجاهنومسياوناكبرف
اولاقف‹رحبلاو‹نمسلاو‹«سرفلا٠مهتنسلاتفرحاك«ةديغام

اوفرحوحنلااذهىلعو٠«ىراهبرحبللو٠«ىلمسنمسللو٤«يسارف«سرفلل
رظنلااذهو٠كلذريغوطاسبلاو.نحصلاو.ةوهقلاك٠«برعلاةغلنفاريثك

يفتابارخلاهذهنارمعرثكأنأل«ةدجباهنارمعلوأيفةديغةيمستىلإبرقأ

نيذلاماشلابرعلبسنتاومآبناجيفباديهلثمك«برعللةيقيرفإلاهذه
ةفورعمةيرقيهو٠ةمجعملالاذلابباذيعاهمسالصأناكو«اهورمع
٠مهتغلىلإةيلحاوسلاةنسلأاهتفرحنكل.هخيراتيفةلوطبنبااهركذماشلاب

.هلككلذبملعأهللاو.ةلمهملالادلابباديه«اولاقف

١نكامألاهذهتناكو«ىؤربموينيموضنأ»ةعطاقميدنيلملاشيو

ءانبينيموغنألحاسىلعنألميدقلانمزلايفةرومعملازكارملانمو‹ةروهشم

٠بوغلاىلاقرشلانمريدتسمروسهنأك٠يبرعتيبةروصىلعايرجح
.ابناجراثآلاهذهنمرحبلاءامذخأدقو3رعقنمهرثكأنأريغ

ينأل‹ميرازملاةلوديفةرماعةيحراشألاهذهنألمأتمللنيبتييذلاو
اہبو«ھ۳٦۱۳ةنسيفاہترزالراثآلاهذهذفاوننمةذفانيةيقابةبطحتدجو

.ششعلاضعبنيدايصلاوءارقفللنألا
١دیعسنبشغربدیسلامايأيفةروهشملازكارملانميهفىؤربمامأو

نماعونلمت«يرجحءانبوروبقنمدهعلاةميدقراثآاهيوركسعةطباراهيفو

س۱۱۷



۱۸ضرعيفةوطخ۲۷هلوطادجعساودجسماهيفوءةيرثألاتاباتكلاوزومرلا

وهو«ديعسنبشغربديسلامايأيفيجنزلاهللادبعنبةعمجءانب«ةوطخ
خيشلاهتبقجراخربقدقو"هيفنيلصلملاو«هترايعةلقنمبارخللىع.دتينآلا
ةدلبلاهذهو٠«يرجحءانبةرئادربقلااذهىلعأو‹«يديعسوبلاديعسنبديمح

.ناوألااذهيفماتهاتاذتسيل

هک

cD

EEE

.لمتكمريغمالكلانأودبيولصالايفاذكه(۱)

.ةنيدملااهيففلؤملارازيتلاةرتفلايف()

س۱۱۸



ةيقيرفالالئابقلاءاسألودجاذه

اوغناكاتبرقبهمايرجاينيكةعطاقميفنكستيقلاةيقيرفالالئابقلانإ
:مهلئابقءاسأ

فئاوطلاثالثةبصعنممهواوغيدم«نييفيلكلامهوامرك
مجنأنوعديوينيرُمأو‹ةسابممبفئاوطلاعستةبصعنمةبماكم6ةسابممب

٠نييدنلكلاعابتأنمغيدماو‹ةماقنشللامهواموردمو»ةيمأينبنم

انابْجو٠نييزاريشلانممهنأنوعدينيذلامهويدنوفكماو‹اوجيغسمو
.هومالبرقبةلاغو٠يدنيلمبرقبايناسمو٠غناكاتبرقبمهنكسمو

.جنزلااهانعمو«هكييناو»ةملكاعيجمهعمجتلئابقلاهذهو

ةلوددهعيفددعلاوةدعلاووطسلابةروهشملانادلبلانميهفوماةدلبامأ
مركلابنوفورعمءامظعلاجراهيفغبنو‹روصقلااهيفتينبدقو٠برملا

الو‹ديعسلارابجنزنيطالساهرازو‹ةيهافرلااهيفتعسوتو٠ةعاجشلاو

ةلودركذيفاهربخىلعىلاعتهللاءاشنإيتأنسو.عیرازملاعمعئاقووبورح

.زاجحلابرعنممهةيمأونبو«ةيمأونببرعلااهمنطقيو«عيرازمل
لتقفه۱۲۹۸ةنسيفهنأخيراوتلاتوردقو«رحبلاةريزحجلاهذهبطيحيو

.اومآلهآرباکآرثکأ(ایمیس)»یمسیلجر

يئاهدحيو«ةيقيرفألالحاوسلاهذهيفةروهشملاكلاملانميهفةتبام

.الشهوشدقمو«ابونجينیمغنأس:ميدقلااهنامز

يلاةزافاهنم«تارامإىلعيوتحتتاحاسملاةعساوةريزجةتبهذهو

ناتاهو‹اۋيسو‹لفاونلاةليبقىلإنوبستنيمهو«نوجابلابرعلااهنكسي
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دنعو.ةنهابنلاىلاعجرياهرمأنإف«ةتادعامناكسلااتطلتغناتدلبلا

نم٠نويزاغملاو‹نابيعلاعنلاةطايخوكاسألاةدايصةتبناكسندرارحألا

برعلالئابقضعبىلإنوبستنيمهو‹نويزافملامللاقيةزافناكس

‹يولعلاةمطافنبنسحمايأيفةيلاحلارابجنزسيسأتتقويفنيرجاهلا

تحتاؤيسةدلبءاربكمهنييزاغملانإو.رابجنزرابخأيفمهانركذابسح
٠ةيبرحعئاقوناطلسنبديعسديسلانيبومهنيبتعقودقو٠هتبناطلس

.هتلودنعمالكلايفىلاعتهللاءاشنإاهركذن

كلملوأنأ.اهخيراوتضعبنمو«ةنهابنلاءارمألااهماكحفةّتبامأ
ةتبكولمرخاو٠يناهبنلاناييلسنبناميلسناطلسلاليقايفةنهابنلانماهيلع

هيبكولمبقلموفةملكلاهذهو«طولموفخيشدمحاوهةنهابتلانم
نأو.اناطلسنوثالثونانثاةّنباومكحنيذلاةنهابنلانيطالسددعنإو

جرخأيذلاوهيناهبنلاحالفنبناهبننأربختةيناشعلاخييراوتلاضعب
هدلبنمةنهابنلاظفاحنبدمحمنبانهمو«لهذنبيلعو«ريحنبناطلس

ىلإه١٠۸۸ةنسنيبكلذو,ةيقرشلاةيقيرفإىلإاورجاهو«ناعب”تاينقم
.ه۰۰۹هنس

لوألاروطسلايفةنهابنلاكلموه١۹۸ةنسيفيناهبنلاناييلسكلمامأو
ةّنبكلمبنوروهشلملاةنهابنلاءالؤهناكبرفه١٠٠1ةنسوه١٠٥ةنسنيب
»نامعكلميناهبنلاحالفنبناهبندهيفتاينقمنمنيرجاهماةيرذنممه

.ةنهابنلاظفاحنبانهمو¿لهذنبيلعو‹ريمحنبناطلسمهو

ناركذتنآلاةدوجوملاةّنبخيراوتضعبيفنأكلذىلعليلدلاو
جوزتهنأو«ه٠ةنسةتبهلوصوناكيناهبنلانايلسنبنايلسناطلسلا
روهشمنصحاہبونامعةنطلسبةرهاظلاةقطنمندمىدحإ()

و



ةنسيناهبنلاناييلسنبناميلسةلودف٠حيحصريغاذهو«نييواتبلاةليبقنم

ه٠ةنسةتبىلعةنهابنلانيطالسلوأنأققحملانمناكاذإوه٥

اكةنهابنلاكلمنملوألاروطلايفايبرف٠«نورقبناميلسنبناميلسلبقكلذف

ادحأركذتلةينايثعلاخيراوتلانكلو«ه٠٠1ةنسوه١٠٠٥ةنسنيباقباسانيب

ه۰ةنساهيلإرجاهمهنمادحأنأوأ٠ةيقيرفإىلاهكلمدتماةنهابنلانم

ةرجحاندجودقو«ةتبىلاةبسننييواتبلانممهةتبنيطالسنأققحملانكل
ناطلسلارمعنبدمحمناطلسلانبرمعناطلسلايفوتهنأ«اهيلعابوتكم

ةدوجومنآلاةرجحلاهذهو«ه١٠٠٥ةنسنابعش١٠نينثالاموييواتبلاركبوبأ

ةتبنيطالسنأىلعليلداذهو.ةتبيفتدجودقو‹ةسابممبراثآلاةرادإيف

.اہنم

ىلاعتهللاءاشنإيتانسفردانبلابةفورعملاةيلاموصلانادلبلاةيقبامأ

لديةميدقلاراثآلاهذهنأل5ديعسنبشغربديسلاةلوديفاهركذىلع

يفنآلاةدوجوملاراثآلاهذهنأانيقيانديزيو٠برعلاءانبنماهنأىلعاهعنص
نميه۽اينيکلامعانمةديغويناوسكةولكيفو٠تاباغلايفةيقيرفإفرش

وأوكابمتةريزجنأ٠«بهذلاجورم»هباتكيفيدوعسملاركذامك٠«برعلالاعأ

كانهو.م٤٦۸ةنسةيضابالادزألاديىلعتحتفرمقلارئازجنمناوجنآ

يفةدوجوملاةميدقلابئارخلايفنئاكلاءانبلااهنم٠هلوقةحصبدهشتلئالد

.برعلاراثآنميهف.ءارضخلاةريزجلابيتلاتاباغلا

ةيقيرفإىلإاورجاهماشلالهأنمابرعنأ«هوماخيراوتضعبيثو

ضعبلاوومآةريزجنمباديهاورمعنيذلامهو.مالسالاردصيفةيقرشلا

اورمعنيذلامهاونوكينأديعبريغو.ةيقرشلاةيقيرفإلحاوسنطوتسامهتم

نأ٠باوصلاىلإاسايقبرقأو«اينيكلاعأنميدنيلمبرقبيتلاةديغ

س١۱۷



ةذجمهدلبمسابةذجاهومسنيذلامهو‹زاجحلابرعنمةديغلنيرمعللا

.ةمركملاةكمنعدعبتيلا

يفهكاوشبفورعملاناكملاترزه۲١۱۳ةنسلوألاعيبريناثموييفو

اذهناكو«ديعسلآةلودمايأيفارماعوايحناكيذلاءارضخلاةريزحلالاش

ناطلسنبدیعسديسلاهيفمهمجاهونعيرازملازكارمنماروهشمازكرمناكل
ةلاحكنآلاناكملااذهةلاحو‹«ه۲۳۸٠۱ةنسدمحأنبدمحراسلادلوةدايقب

راثآيفو‹امرجةميظعلاةيلجنزلاراجشألاهبطيحت«ةرثدنملاراثآلانمهريغ
يناثلافرعيو٠ةعمحلادجسمب|بنمريبكلافرعي٠نادجسمهذههكاوش

ةرذلانمعون)ةماعلاهيمستيذلاوهو٠شاملاةيبرعلاهانعمو«كورشدجسمب

‹ربخلانع‹دجسلملااذهاهبينبيتلاةرونلابانوجعمناكشاملالعلو«(دوسأ
صضعبو4هبارحمكورشدجسمنميقبدقو‹ةوطخةئامردق|نيبةفاسللاو

ىلإقرشملانمو‹اعارذرشعةعبسسوكلاىلإةلبقلانم,هلوطو‹هردج
مسرالإةعمحجلادجسمنمقبيملو٠جزلابوسکم«عرذأةعستبرغل

لعلو٠ضعبنماهضعب«نيدجسلمانيذهبراقتببسردأملو«هبارحم
دجسملانأوأ‹اينسوايضابا٠نيبهذمكانهنأوأ,ءاسنللناككورشدجسم

.ءاسنللريغضلاولاجرللناكريبكلا
©ميظنتوةسدنهبةرونلاوةراجحاباهيلعاينبماروبقراثآلاهذهيفانيأردقو

قوفربقلاسأرىلعو‹يرجحءانبةرئادنيدجسملابرقبربقىلعينبمو
ربقلالجرةلابقيفو‹عرذأةتسردقهلوط‹ةعنصلاجلمدمدومعرادجلا

نمربقلااذهبحاصنأىلعلديامم«سبلييذلاهطيخبقوبمسريفبم
تاناويحلاضعبنرقنمقوبلاةلانأل«برحلايفةداقلاوأ«ءايعزلالاجرللا

.دومعلالثممئاقرجح(۱)
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نمعمسيتوصهلو٠تاعامتجاللهيفخفني٠«فصنوعارذهلوطو٠ةميظىلا
٠.د

اينبمروبقةلمجاهيفاندجوو٠نيدجسملايبرغيهيلاةباغلاانرزدقلو

لكشلاةليمجةاصحةعطقاندجوو‹لاحلاوناقتالاةياغيفةراجحلاباهيلع

خيشلايفوت٠حيصفلايبرعلاطخلاباهيفابوتكم«ةراجحلابفقسمربققوف
ةنسرخآلاميبر۷ةليليعورزملابيضقنبناثعنبدشارنبكرام

تقونعانئبنتيتلا٠ةرخصلاهذهىلعةدوجوملاةباتكلاهذهالولو«ه١

نماهريغرمعيانلقاك‹ماوعألانمتائمهنإاهرمعيانلقلراثآلاهذهةايح

انتدافأةباتكلاهذهنكل«نييزاريشلاراثانماهنإ٠«ريغلاانللاقوأ.راثأآلا

ىلعاهرامعأءارضخلاةريزحلابيتلاراثآلاميمجنأباحضاوالعانتطاحأو«اهف

نمباتريالأيريغنموجرأو.اذهيفكشأالينإو«راثآلاكلتراعوذح

.برعلالامعأنمدجاسموتويبنمراثآلاهذهنوك

ةريزحجالاشيفةكاوشتاباغيفدوجوملاميدقلادجسملاانيقيانديزيو

.هبارحميفبرعلاسابلنموهيذلارجنخلامسردوجوو«ءارضخلا
ةيزيلجنالاةلاكولارادلهلقنوخرؤملا«سيبرجيم»مسرلااذهعلقدقو

ةنسةيبرعلافورحلابخيراتلاو٠تيبلاةعاقبرادجيفهقصلأو«رابجنزب
.ه۹

«دنملارحبيفةيقيرفإرزج»ىمسلملاهباتكيفيسنرفلايثراكويسملالقنو

ينوغنشنتةدلببتماقةينامعةيبرعةرسأنأم١۱۸۸ةنسسيرابيفعبطيذلا
ربلايفاهتلمعتسادقو«اهتراجتبةورثتاذتناكو«رمقلارزجدلبنم
يرذنملاريشبنبدمحمنبحلاصهمسا«مهنمدحاوجوزتدقو«حالصلاو

بهذمىلعجرخو«هدلوةنطلسلاىلعهفلخمث٠ثويامناطلسةنبابينامعلا
.ةيعفاشلابهذمىلإةيضابالا

ب۱۷۳



ردانبنماهؤدبمناكبرعلاةنطلسنأىلعءىراقلااهيأاذهكلديو

.رمقلارزجرابخأيفروكذماذهو«ايونجةجيزجنأرحبىلإالشلاموصلا
نرقلايفنييزاريشلاةرجهربخنعانيقيققحملانمناكاذإامأو

ةيبروألاخيراوتلاهتورامىلعةيقرشلاةيقيرفإىلإةرجهللعباسلاوأسداسلا

قدصللةلباقريغاهنإفاذهانرصعيفنيدوجوملايلاهألاةنسلأنعةذوخأللا

اطوصولاحيفانوكينأزاربشنمةرجاهمةعاحلنكميالهنأل‹نيقيلاو

اذهنإف‹راثاهرزجويقيرفالالحاسلالوطىلعانوكتو«ناطلسوذوفن

اوناكةيقرشلاةيقيرفألحاوسيلاهأنأللقعلاىلعضورعملاسايقلاهلبقيال
.نامزلاكلذيفناطلسوذوفنوةوقوةعاجشلهآ

‹ناهبنلاماكحةتبيفاودجوةيقرشلاةيقيرفإىلإلاغتربلالصوالو

ينيساوةريزجيفو٠نيينايعلابرعلانمةرذانملاو‹اهلهأنماماكحةسابميئو
‹مجعلاوأنييزاريشللاوبستنيملنيطالسةولكيفو«ىولعينبنمفارشألا
.يولعلاركبينبدادجأرابجنزيئو

ةظفلاماعنيرشعوةئامذنماهاندجويتلاتابتاكملايرهظتمو
.نييزاربشلا

زاريشنمنیرجاهملالوزنيفيلاهألاتاياورقايسيفلمأتمللنيبتيدقو

اهطاحأوةحاسملاىرتشادقنسحنبىلعناطلسلانأو«يناوسكةولكىلإ
ةياورلاهذهنأ«اهجيلخقيمعتىلإدمععيبلاةقفصدعبالاحهنأوباوثأب

ةينطقلاشامقلانمتاقاطنمتائمىلإجاتحيهنألسايقلاولقعلااهلبقيال
ِجيلخلاقيمعتلدوقنلانمنييالمو‹اباياهطيحمسايقل

ناجلخلاقيمعتراهتشاو‹لاملااذهكلميةنيفسيفارجاهمالجرىرتأ

يفةيبروألاتاموكحلالاجرهبماقامالإةيعارشلانفسلانمزيفارهتشمنكيم

س۱۷[



كلذو‹ةيناخدلابكارملاىسرملجأل٠ةيلحاسلايسارملاضعبقيعت

.يديألابارفحال‹رصعلااذهيفتعرتخاةيكيناكيمتالاب

نمةيراعمهراثاونييزإريشلارابخأنألمأتملاءىراقللنيبتياذہو

.ةحصلاوقدصلا
ةيقيرفإلحاوسيفةدوجوملاةرثدنملاةميدقلاراثآلاهذهنأبانيقيانديزيو

ريمأهاوروهاكحام‹برعللاهنأ‹روبقودجاسموروصقءانبنم٠ةيفرسشلا

هاورامو«يمالسإلاملاعلارضاح»باتكىلعهتاقيلعتيفنالسرأبيكشنايا

تاوقبرعللناكيحيسملالوألانرقلافصنذنمهنأجنرفالايخرؤمضعب

هذهيفو«رقشغدمىلالاموصلاربنمةلسلستمةلصتمتاطلسو

نممهخيراوتضعبيفهولاقايفزيلجنالانمرابجنزيخرؤمقفاوأالو«رزجلا
ةذوخأملا«نويزاريشلاومه٠مجعلاراثآنمتاباغلايفةدوجوملاراثآلاهذهنأ

مهئانبوذحىلعراثألاهذهةانباونوكينأالإمهللا«يلاهألارابخأنم
يئانبعنصولمعنماهنةقيقحف.مامالاراثانميهو«رابجنزبتاماحلا
ةيناشيفو٠«يشيجكلتيفو«رابجنزةدلبيفةدوجومتاماحلاهذهو«مجعلا

اماہنمو٠ناطلسنبديعسديسلاهانباماہنم«ينوتملاويبوهرملايفو«ينابمزك
.ديعسنبشغربديسلاهانب

بحاصلاقدقفمالسإلالبقماعلارثكأىلعةرهاقلامجعلاةلودامأ
نيدلاروهظلبقةقيتعلاةنمزألايفةلودسرفللنإ«ةيرمهزألاةبخنلا
دنعنوفورعملاسرفلاءامدقمهو٠نييديملانإ:هترابعيفلاقو٠يمالسالا
نيدلاروهظلبقةقيتعلاةنمزألايفترهظيتلالودلانمضنممجعلاببرعلا
‹دنملاضعبؤنامعىلعتضافمالسالايفةلودمجعللناكنإو٠يدمحلا
نبالثمكةميدقلاخيراوتلايفةيقرشلاةيقيرفإلاهراعتساىلعفقنمانإف
.ةرجهللنماثلانرقلايفيقيرفالالحاسلااذهرازيذلاةطوطب

١۷٠—



ةطيحملارزجلايفوةيقرشلاةيقيرفإيفنآلاةدوجوملاراثآلاهذهرشكأو

.ةفرشملاةبعكلاىلإةهجتماهبيراحمو«ةيمالسإدجاسماهرثكألحاسلاب

PAYو۳۸يحفصبهتاقيلعتيفنالسرأبيكشنايبلاريمأهاكحامو

نييزاريشلانأنم‹يسنرفلايارفاغويسلملانعهلقنيذلالوألاءزحلانم

ىسيعنبدمحمةدايقبرمقلارئازجىلعم١٠٠٠ةنسيفلاغتربلااوبقعت

هذهيفنييزاريشلاةلودتناكبرعلايخرؤمضعبلوقيو‹يزاريشلا
ةضقانتمتاياورلاهذهرثكأنأىرتف«ةنسةئانامثىلإةئاعبسذنمةيقيرفالا

.ةميدقلاخيراوتلانماهلصأالهنأىلعليلدو«ةداضتم

٢٢۳ةفيحصيفيناثلاءزحلاىلعبيكشريمألاتاقيلعتيفتدجوو

يقرشيفلحاوسلاورزجااوزرحأدقنييناعلابرعلانأ‹عساتلارطسلاب
اهدرتساو«م۳ةنسوحنيفمهيديأنماهوذخأولاغتربلاءاجف.ةيقيرفإ

.م١۱۱۹ةنسيفناطلسنبفيس

ةيقيرفإىلإاوباسنااللاغتربلانأىلعةلدألامظعأنمةرابعلاهذهو

امهنأ‹اضيألئالدلانمو«اهيلعنيطالسلامهةينايعلابرعلااودجوةيقرشلا
ديعسذئموياهيفن|ئاقلاناكوه٤٦ةنسيفناميعفسوينبجاجحلارهف
ةيقيرفالاهذهيهو٠جنزلادالبىلإنايعنمارفىدنلجلاينبان|ےیلسو

زكرمنيينامعلابرعللناكدقهنألالإكلذف‹زاجحلاونميلااكرتو٠ةيقرشلا
اتامامېنأو«٢٤٣۳ةفيحصيفبيكشريمألاامهركذدقو«ةيقيرفالاهذهيف
.رابجنزب

نأاوركذدقو«ءامدقلااهيلاهأضعبهفلأومآةدلبخيراتنااضيأو
مهيلعدتشاال«ماشلانماورجاهةيمأينبنمماشلانمبرعاهرمعباديه
.ةيقرشلاةيقيرفالاهذهلحاوسيفذوفنملحصو٠سابعلاينبنمطغضلا

س۱۷۱



ىمست‹ماشلابةيرقدوجولةحصلانمبيرقربخلااذهنأةقيقحلاو
٠مهتغللاقفوالاداولمهأنييقيرفالانأربغ.لادلاماجعإب‹«باذيع

ةدلبواهناكسو«لامرلااهتطغدقةلطاعةنيدملاهذهنآلاو٠باديه:اولقف

.نآلاىتحةيمأونبمهرثكأةوارب

نكيمءارضخلاةريزجلاورابجنزيفنييزاريشلاراشتنانأ:ةلدألاثلاثو

تابتاکملاتناكھ۱۳۲۲ةنسنايعنميلوصولاحيفو«ةبيرقنينسنمالإ

‹ةريزجللنينكاسلاةيريزجلابركذتنييقيرفالاوبرعلانيبكوكصلايف

امأو‹رابجنزبوتابمتنينكاسلانيوتابمتلاو«رابجنزنينكاسلاوميداخملابو
وأ«نالفكولمهنأكوكصلايفمهنوركذيفيقيرفالاربلانمنوبولجملاكيلامملا

.نالفخرس

لئاوأيفلاعفألاولاوقألاءاسبعلطياهمجنًادبو‹ةيرحلاتبرستالو

دعبمث«يلحاوسةليبقبتكييلاهألاضعبراصبراحنبةفيلخديسلاكلم
هذهيفنييزاریشلاةليبقترشتناو«نيیزاریشنوبتکیاوراصنینسعضبةدم
.يلاهألاعيجىلعرزجلا

ثالثهل«دحاورفنةريزحلابةموكحلاتالجسيفدجوينأنكمملانمف
ادعام«يزاريشثلاثلاو‹«يلحاوسيناثلاو«يريزجلوألايتاليف

ةفورعملاهتليبقىلعلكقاروألايفنآلانوبتكيفربلانمنيبولجملانييقيرفإلا

.كلذريغوأ«ةكينموأيموروأ«عئاكموأءةساينإونمناكنإءربلاي

يتلازاريشةدلبىلإنوبستنيةيقرشلاةيقيرفإيفنويزاريشلاناكابرو

.ملعأهللاو.ةسابمملامعأنميساجلادلببونجيفيه

— ۱۷۷



ةيلحاوسلايلاهألاءاسأ

«هتامش«هیقف«كافهناوبمايلاش«لاوفنا«هلاف«هجیکش5يدوغک

.عْنوُتْما٠غۇێتم5ةوشيك«ويتم«يموُخْنَكاشیج«يلاوُموبْيِك«ةناتمش
٠يجاهموشيبوکهيثم«میاقةي«موتةدّتو
«اکوش9ہدبل.هکاتم«بیطخ«كاسم«كاحم«كاشَو«ثنو5ياوفش

٤اجيح.یماشبعن«اهکما۽یزوک«يموفك١يدادم«هکایمو«اغينم
٤ازوھک٤هتاما«ودناب٠یجاه«هماکم«وناشم«یسوآ«ينیداوم

ءاسنلاءايسأامأ«لاجرلاءايسأيههذهو«ىداد‹هناوبمأ«ماأيناشوغنا

:هذهف

«غیدنم«یشآناومءافنوشوما؛هجاکءایتاومأةجوبمأ«ةريثم
٤یسیوانیا«موتاوم«يناشاینا.هموز«همیت«يتا«هوأم«هناومأ.ةيده
.هويفه‹ينابمانيأ

نبةيشرقوميداخملاويبرصلانيبتعقويتلاةبتاكلملاهذهىلإرظناو
كرابمنبملاسخيشلاةبناشيفنوملكيمهنأ9هتخأوهدالوآووميداخملا»هيم

اهيفمحلالنأو«محلةيراعهنمعسوتلاليبسباهيفمهنوكسو‹ةيراعلاليبسب

وجنأعضوميفةروكذملاةبناشلاو٠كلذبمهنمارارقإ«ىوعدالوقحالوكلم
نبلالههبتکوه١٠۱۲ةنسرفص١٠خيراتبكلذبيدنعاورقأو«وكاج

.«هدیبةبارعنبيناثنبدیعس

ديسلاوبأدمحأنبناطلسديسلاةلودمايأيفةبتاكملاهذهتعقودقو

— ۱۷۸



ناكلرابجنزبةيزاريشةمأذئمويضرفلاىلعتناكولو٠ناطلسنبديعس
يفةروهشملازكارملانماوكااجوغنانأل«مسالااذهبقحأمهاًركأاجوغناناكس

٠نييزاريشلاةليبقبقحأاهناكسوتابمتةريزجتناكلو«رابجنزبنامزلاميدق

.وتابمتمهنمدحاولاو‹نيوتابمتلابنومرعينآلاىلإوتابمتناكسنكل

CRO)

— ۱۷۹





 
ثلاثلابالا

 





لوألالصفلا

ةيقرشلاةيقيرفال
م٤۹٤۱ةنسةيقيرفالاهذهلحاوسيفلاغتربلاحايسروهظلوأنإ

خيراتلاتاحملنمنيبتينكل«يلاغتربلااماجيدوكساففشتكلملاةدايقب

ةيقيرفإلحاوسنيعضخشونيلتحماونوكيلنييلاغتربلانألاوحألاتايرجمو
دتماو٠«يداليملارشعسداسلانرقلايفالإافوحيتلارزجلاو‹ةيقرشلا

.ةسابمممهكلمةمصاعاوذغتاو«قيبمزومىلإمهناطلس
ثيحىلإهورفحيذلاقفنلاو«”نآلاةمئاقلاةعلقلااهيفمهراثآنمو

ةرات«ةريزحلابفورعلملاءانبلارابجنزةنيدميفمهراثانمو٠مويلاةرانملادجوت
يتلاةعلقلا«ءارضخلاةريزحلايفمهراثانمو«اناويدةرابو«ادبعمهنوذختي

وأةسابممةعلقءانبلهباشمريغرابجنزبةريزجلاءانبنكل٠نآلاكشكشردنبب
٠نييناعلابرعلاءانبنمءانبلااذهنوكينأديعبيغو3|كشكشةعلق

روسلاةرئادةمقىلعو«جوربلاهذهبيتلايمارملاوهلوحيتلاجوربلاةمباشم

هيفدازمث«لاغتربللازكرمةريزحلاتناكابرنكل٠جوربلاهذهىلعطئاحلا
عمكلذلبقوأ«رابجنزىلععيرازملاةروثمايأيفءانبنويناعلابرصعلا

.ةبراعيلاةلودماييفالاحرابجنزلمحلالتحا

اوكااجوغناةدلبعفدملاباورمدنييلاغتربلانأةيلاغتربلاخيراوتلاتركذو

.م١١٠٠ةنسكلذناكو‹ةرصنلابنييحيسملانمسفنةئايعبرأةدجنلجأل
ادعامنيملسماوناكرابجنزيلاهأميمجنأءزحلااذهنمذخؤييذلاو

٠لاغتربلامكحنمتلأتوتسحأرابجنزنأو.ةئاعبرألانييحيسملاءالؤه

.هباتكيفبولسالااذهلثملمعتسينأداتعادقو.فلؤملاانعثدحتييلاةرتفلا(١)

س۱۸۳



ىمظعلاةيلبلاوىربكلاةفآلامهذإ‹نيملسملاومالسالاىلعليقثلااهنوناقو

.نيملسملاىلعمهمايأيف
ىتحلاغتربللةيلاوموةقيدصتناكرابجنزنأةيلاغتربلاخيراوتلاتركذو

ةنسلكيثءارضخلاةريزحجلاىلعاولعجالثمةيزجاهيلعاولعجيملمهنإ
اہنیبماصخوقاقشيفلزتملةريزحلانأل‹(الطر٠٠٦۳)زرألانمةعفقةئاتس

.لاغترلانيبو

ىلإنامعنمرکسعةيماحتلصوم٠ةنسيفنأرخارخيو

اهيقالييتلالقالقلانيكستلناكملوصولعلو.ءارضخلاةريزجلاورابجنز
هنسيفهنأ‹«ركذتخيراوتلاضعبنأل٠لاغتربلاءاقدصأرابجنزماكح

٠ةمطافنبنسحاوبتاكو٠ىرخأةرمةسابممىلعلاغتربلاىلوتسام۸٨

.ادمحهدلومهيلإلسرألب«ريسملاهنكميملفةسابممىلإلصينأ

نيبوهنيبتناكرابجنزناطلسانسحنأةياورلاهذهنمدافتسيو

ةكوشةوقلاهراهشإىلعنسحردقيملةقادصطباورو.ةيدوتاقالعلاغترلا

ةيالوىلإلاغتربلاعوجرهنمظحاليدمحمهدلولاسرإيفو«نيينامعلابرعل

.رابجنز

يلاهأعمفلاغتوقاقشيفاولازيلمهنأةيلاغتربلاخيراوتلاتركذو
ىلعةروثلابءارضخلاةريزحلاتمهم۸۷٥۱ةنسيفهنأوءءارضخلاةريزجلا

ةعامجىلعةليلتاذاومجهف٠مهمكحةدشنمصلختلاو«لاغتربلا

ذئمويةريزحلاسيئرناكو«الافطأوءاسنوالاجرمهتماولتقفةريزحجابلاغتربلا

نمنكتو«هتيبيفهوسبكو«يلاهألاىدلاضوغبملاغتربللابحمناكو«اهتم

‹لتقلانماوجننيذلالاغتربلانميقبنمووهيدنيلمىلإجلف«رارفلا

.ىرخأةرمءارضخلاةريزحلايفاهمكحواهذوفنعاجرإنملاغتربلاتنكو
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ىلابرهيذل؛يلاولاكلذةريزحلاىلإاوعجرينأنويلاغترلادارأو

كلذنولبقيالمهنأمهومهفأو٠ةعاطلااصعيلاهألاقشنكلو٠«يدنيلم

يفهوماقأوةسابمىلإيلاولاكلذاولقننييلاغتربلانإ٠لاقيو‹صخشلا
ةيلاغتربةميتيجوزتو«السمناكامدعبيحيسملانيدلاةمثقنتعاو‹مهتعلق

ا.لاغتربلاةمصاعةنوبشلنماهريغعمتبلجدق

.وكاجوكيكاشكاشمهتطيرخيفنويلاغتربلابتكدقو
يئءارضخلاةريزحلاتناكم١۳٠٠ةنسيفهنأنويلاغتربلانوخرؤملاركذو

براحمفالاةسخءىيهتنأعيطتستتناكاهنأو«امحدزمانارمعةرومعمهمايأ

نأو«دوسلاوضيبلانويقيرفالااهنكسي«ةيرقةرشععبرأالنأو«اهلهأنم
‹نويلاغتربلاالةماقالادوسلانييقيرفإلللاوببحنيذلامهضيبلانييقيرفإلا

ةظاظفنكلو.دوسلاةقرافألاةعارزللنولمعتسيضيبلانييقيرفالانأو

‹ةريزحلاهذهنمرارفلاوةرجمحلاىلعيلاهألانماريثكتمغرأوتدألاغترلا

ءادأيفو«ةعارزلايفمدقتوةعستاذءارضخلاةريزحلابتناككلذقوفامنكلو

نمةعفقةئايتسغلبم«ةريزحلاهذهلهأىلعنويلاغتربلاارضيلاةيزجلا

عرزتاهنأو٠نكامألارئاسزرأنمنسحأناكةريزجلاهذهزرأنأركذو«زرألا

نأو٠هكاوفلاولفلفلانمكلذريغومسمسلاعرزتتناكو«هنمةميظعريداقم

اوناكو«منغلاورقبلايشاومنمةريشكاناعطقنوكلميةريزحجلاهذهلهأ

يلاةيلهألاريزانخلانمةديدعاناعطقاهبنأو«اهنابلأنمدبزلانوجرختسي
مهمودقلئاوأدنعنويلاغتربلااهبلجيتلاريزانخلالصأنميهو«اهيفتالوت

ءارضخلاةريزجلانمامهتنوئمنادمتستهمايأيفاتناكقيبمزوموةسابمنأو«اهيلإ
ةصلاخلابرعلاةلودمايأيفتناكو٠مسمسلاونمسلاومحللاوزرألانم

.بوبحلارئاسوركسلاونمسلاوزرألاجراخلاىلإردصت
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امتارداصبدمتاهنأ٠نورقلانمىضمايفءارضخلاةريزحجلالاحهذهو

يذلا٠نآلاهيفنحنيذلانامزلااذهنياف«قيبمزومىلإةسابممنمةيئاذغلا
هيفتدمخو«ةيوديلالاعألاةكرحىراجمهيفتدكرو‹ةيرحلاهيفتداس

بولقىلعاميلومخلاداسو٠ةعارزلامدقتهيفلطعتو«ةيلاعلاممحلا

تالوكأملاىلعنيتريزحلانيتاهلهأدامتعانآلاو«نيتريزجلانيتاهبيلاهألا

انتموكحىسعف«لاموصلاردانبنمدراولانأضلاورقبلاو٠دنجلانمةدراولا
.|هيلهأبدعقأيذلاروصقلاوطاطحنالااذهيفرظنتنأةيلاحلا

رثكأنييلاغتربلاىلعتراثم۳۷١۱ةنسيفهنأخيراوتلاضعبركذتو
:يتأياموحنىلعةسابمبنمةروثلاهذهتأدتبادقو.ةيمالسالاممألا

نيیطالستیبنم«دمحنبفسويىمسي«الفطنويلاغتربلاذخأ

ملعتف«هفيقثتوهميلعتدصقلدنملالايعأنموُعوُخبةريزجىلإهولسرأوةسابحم
ءاهيلعاناطلسهوبصنوةسابمبىلإهوعجرأهوبأتامالورصنتوفقثتوكانه
.نآلاىتحةمئاقلزتملو«م١۹٥٠ةنسيفاهونب«اهيفةعلقنييلاغتربللناكو

ىلاتدأنئاغضنيلاغترلايلاونيبوفسويناطلسلانيبتدلوتو

.انعطهلتقو٠يلاغتربلايلاولاىلعفسويناطلسلامجهف.ةرجاشموماصخ

ًاجتلاف‹ناكسلامومعنملاغتربلادضةيمومعةروثاذهبقعأو

.هيفاونصعحتو«ةسابمميفمحلريدىلإنويلاغترلا

.ضراعمالبدالبلانماوجرخينأىلعيلاهألامهنمأكلذدعبو
©مهيلعيلاهألامجهريدلانماوجرخومهنمنويلاغتربلاقثوتساالو

.ريغصوريبكو٠ىشنأوأرکذنيبزییمتالب«احبذمهولتقو
ءلحاسلاطخلوطىلعةماعةروةحبذملاهذهالتدقو

ةعلقبابىلعلاغتربلاتشقندقو,ءارضخلاةريزجلايلاهأاهيفكرتشاو
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«اريربوساكسيسيدوأوكسسنرفةيالوءانثأيفتثدحيتلاثداوحلاةسابم
.ءارضخلاةريزحلاةاصعهبتبقاعيذلاباذعلاعاونأتركذو

تبتكاهنأىلإرظنلابادجةديفماهنأةقيقحلاو٠يليايفكلذةمجرتكاهو

:ثداوحلاكلتهيفتثدحيذلارصعلايف

دئاق«ساسکیسیدووکسسنرفروجيم»ناطبقلاناكم١۳٦٠ماعيف»

هذهممروهو‹اماع۲۷هرمعناكو٠«تاونسمبرأةدملةعلقلاهذهةيماح

نيذلايدنيلملحاسيلاهأهتلالجمسابرهقو«اهيفةيماحلارفحمىنبوةعلقلا

‹اردنمو‹ودنتكولمعضخأو«ملاظلاىلإاومضناو٠ةعاطلااصعاوقش

هفرعيالاباقعازافوةتبيلاهأيفلثمو«ةيزحلامهنمذخأو«اكاجو«اغيزولو

يلاهأوسولوغنزمةليبقبقاعو«اهبرخومهتويبمدهف«نآلاىلإدنالهأ
‹ماجرسوؤروةاصعلانيطالسلتقهتيلوئسمىلعو٠ءارضخلاةريزجلا

ةلالجءافاكو«.كلملاةلالجمساباهعفدنعاوعنتمايتلاةيزحجلاعفدمهمزلأو

«..ةبتربهذهةينسلاهتامدخىلعكلا

.ةسابمميفةعلقلابابىلعةبوتكملاةرابعلاةمجرترخأاذهابرو
ةقئافتامدخىدأدقاذهيدوأوكسسنرفروجيللاناكو»:لافمن

ىلعىلوتيو«ةيبورفلأنيسمخحنمو«حيسملاناشينباهيلعءيفوكو«ةينس
عتبرأةداغيلبةموكحىلعىلوتيو٠تاونستسةدملانتيعمجةموكح

٠ناکافلسيداوردبهتايحةدمفئاظولاهذهيفىقبيسهنأىلع٠تاونس

.(م۱۳۹ةنسماعيفكلللابئان

.ةحرتلاهذهابر

ىلعبرعلاءانبنمءانبتادايزةسابممةعلقيفنألماتمللنيبييذلاو

ةرئادلا ءزحاوةعلقلاهذهلماحمضعبيفو.اهولعيةدايزوةيقوفلا
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احتفكلانحتفانإ»:لثمكنارقلانمتايآاهيفبوتكمحطسلاهقوفيذلا

نإو٠بيرقحتفوهللانمرصنإو٠هلادجاسمرمعينإو«ڳانيبم
نأو٠هريغبرالهللانأو٠ءاشتنمكلملايتؤتإلو‹موقبامريغيالهللا

.دمحأهللالوسر

علُكَوَُماسلابرىلعينإافًابحرَمَوالأرهذلاتاثداحايو

.هللالوسردمحمهللاالإهلإالو

رخايفعقوخيراتلااذهه١٤۲ةنسناضمر١٠ءاعبرألاراهنخيرات

.عيرازملاةلود

ةدوجومكشكشبىلاءارضخلاةريزحجلاةعلقنأىلعلدتثداوحلاهذهف

ةوادعلاوةرماؤملايفةسابملهأعمنيمضتماوناكاهلهأنأو.خيراتلااذهي
.نييلاغتربلادض

نيلاغتربلانعءارضخلاةريزحلايلاهأاهذخأيتلاةميدقلاتاداعلانمو

نمةبعللاهذهاوذخأنويلاغتربلاو«نآلاىلإةيقابيهو٠ناربشلاةبعل

.نارثلاةبعلبحبنوروهشمنوينابسألاونيينابسألامهناريج

يلاناريثلااهيفكرتتوصافقأوأصفقىنبينأوهةبعللاهذهةيفيكو

وأدنازوجدیرجنموآلفنرقلابطحنملاعءانباضيأىنبيو«اهبيعلتداري
موجهنماونمأيلنوجرفتملاءانبلااذهىلعسلجيىتح«راجشألارئاسنم

مويةدمصافقألاكلتيفناربثلاىقبتو.هبعالينمهتدراطمنيحروشلاكلذ
يذلاصفقلالوحءاسنلاعمتجتةبعالمللنيعللتقولالوصونيحو‹دحاو

٠حايصلانمعاونأبروثلاكلذجيهيو‹رامزملاببرضيلجرنهعمو«روثلاهيف

ةدمدعبو«ليوطليقثنيتملبحروثلاكلذةبقريفكرتيامدعبرامزملابرضيو

لوجتيو.ةدبرعلاةياغىلعروثلاجرخيو٠.صفقلاكلذبابنمحسميةزيجو
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ةياغيترامزلابرضولاجرلاوءاسنلانمحايصلاو«ضرغلااذهلدعملاناديملايف

.فيوختلا

ةقرخهديبو‹نيروهشملالاجرلانموهوءروثلاكلذلبعالملايتأيمث
هيلعركيف«ةقرخلاكلتبهيلعريشيف«روشلامامأفقيو«ءارمحريغوأءارمح

٠ءىشهبیصيالدقو«هنعفرحتيهيلإلصيامبرقو«ةيوقةركروشلاكلذ
ىلعهبيمريوهتبقرىلعهلمحيو«هلدراطملانمروثلاكلذنكمتيدقو

ذخؤيالناريثلابعالمليتقو«ررضلانمعاونأباصملاقحليف‹ضرألا
اهنأمهمعزبسمشلاةدشيفاهبنوكربتيو«ارصعةبعللاهذهتقوو«هرأثب
.راطمأللةبلاج

(اماغدوكسنرفوغ)اهردصأيلارماوألانمادحاوادنبانهلقننو

ماعيفولیمدساروسيار)ةسابمةيماحدئاقىلإدنمجلاةالويلاويلاغتربلا
:(داليملل٤

ردصميهىلاءارضخلاةريزحلايفةرئاثلاةنتفلادمختنأكرماىنإ»

اهتاطلسدييأتيفكدهجلمعتنأو.ةسابممةعلقدضتابارطضالاوتاروشلا

.«كنمهبلطأاماذهرمألكيفهيلوتسيذلاديدجلا

الوأوهفءارضخلاةريزحلايفةعلقءانبىلعلاغتربلالمحيذلاببسلاامأ

نينثم٠مهيلعنبطخاسامئاداوناكاهلهأنأل,اهيفمهناطلسومهذوفندييأت
.اهيلإةسابممنمةموكحلازكرمليوحمنممهمرع

ملاعياهمترهشواهمدقتوءارضخلاةريزحلاةماهشىلاءىراقلااهيارظنا

رظناو٠ميدقلانمزلايفةعارزلامدقتةهجنمو.ةعاجشلاةهجنمتيصلا

موقتنُعيطتستالاهنإیتحدیدحلااہنمزیفاهرخأتواهزجعواهدوكروافومخىلإ

.اهسفنباهشاعمب
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نويلاغتربلاكلمته۳١٠٠٠ةنسيفهنأةيبرعلاخيراوتلاضعبتركذو

لحاوسلادالبتلخدو‹ويشيدقمىلإقيبمزومنممهناطلسدتماو«ةسابممل

.نيينامعلاناهبنلآاهنيطالسديبتناكدقف9ةتبادعاممهتاطلستحت

لبقنمةيقيرفالاهذهبدهعوميدقنيينايعلابرعلانأىلعةياورلالدتو

.لصفلااذهنمىضمميفهانيبامكلاغتربلاةنطلس
عوقودعبو.ةتبةكلمماوذخأينأنويلاغتربلالواحه١٤٠ةنسينو

ضارعأنوكتهونوملظينويلاغتربلاراصةتبلهأنيبومهنيبةميظعبرح
ىلعرمألادتشاو.اهوحتفامدعبةتبيفرماوألاباودبتساو«تاردخملاءاسنلا
نملالذالاوملظلاوقوسفلانمةتبلهأمهناوخاىلععقواممةسابمبلهأ
.نييلاغتربلاةبراحمىلعمهرمأاوعمجأف‹نييلاغترلا

نملجرمهيفو٠نيينامعلاةرذانملاةليبقنمبرعذئمويةسابمميفناكو
ديق۽ناطلسنبفيسماماللسسجتيناكو٠توجراداحجلاهمساشولبلا

.ةيبرحلامهتاوقفرعيل٠لاغتربلالاوحأنع٠يبرعيلاضرألا
نمهبنوريجتسي٠ضرألاديقماماللاوبتكينأةسابملهأىلعراشأف

ىلاراداجلاهبحصمهنمدفوعمهولسرأو«اباتكماماللاوبتكف«لاغتربلامكح
.ناع

©ميظعتلاوةوافحلابمهلباقو«مامالامهببحرنايعدفولالصوالو

.نيرورسمةسابمبىلإدفولاءاضعأعجرو.لاغتربلاةبراحمبمهدعوو

:مهؤاسأةيتآلاصاخشألانمفلؤمدفولااذهو

رادننبلاشومو٠ينيدنيلكلاوغرتومنبتوتو«يدنيلملادمحأنبخيش

فئاوطلکنمو.ةليبقلكنمصخش«ةسابملئابقنممهعمو٠يناجنتلا
٤اموکوو«ةبماكو٠ينوئشدويبيرو:مهو«اهلبقنمبودنمجونزلا
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نمءارضخلاةريزحلانمبودنملاو«ةمرودو«ةمايرجو«يابرووةنابجوو

.ِهِلوَأناكسنمةكوشمشةيلحاوسلافرط
ىلإلاغتربلاعوجردعبيلاهألانمةروثلاهذهنأىلعلدتةياورلاهذهو

مايأيفلاغتربلانمىلوألاةرملايفاهحتفنأل.ةريخألاةرملايفةسابمبكلمت

.يبرعيلافيسنبناطلسمامالا

ا:
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يناثلالصنفلا

نييئاعلاةبراعيلاةلودنعمالكلا

ناطلسنبفيسمامالاةلود

يبرعيلاناطلسنبفيسمامالازهجنامعيلحاوسلادفولارداغنأدعب
ةبراحملةسابممادصاقهلوطسأيفمهلمحو.نييناعلابرعلانمهشويج

.نييلاغترلا
نيببرحلاتمادو٠ه۸١٠۱ةنسةسابممبينيدنلكيفهبكارمتسرو

ىلجأو«ةسابممىلعمامالاىلوتساه١٠٦٠٠ةنسيفو«نيتنسنيقيرفلا

.قيبمزوم‹مهتكلممىصقأىلإنييلاغترلا
يفهتكلمميسركذغتاو.مامالامكحتحتةيلحاوسلاكلاماتلخدو

.هتیامحيفناکهکلميفناکامو«ةسابم

‹اهتاقلعتموةسابممبىلعايلاويعورزملاهللادبعنبرصانمامإلاراتخاو
ةالولالسريمامالاناكو٠يعورزملابيرغنبكرابمشيجلاريمأناكو
.ةمولعمةدميفنيبوانتم

ءاجو٠نامعىلإلحرهتيالوةدمروكذملاهللادبعنبرصانىضقالف

.لاحلاناكاذكهو«هماقمموقيرخالاو
برعلامهلتاقو«ةسابممىلعةركلانويلاغتربلاداعأه١٤٠ةنسيئو

.ةيبروألاخيراوتلاهتوراموهاذهو٠ه١١۱۱ةنسيفايئاهنمهولجأنأىلإ

فيسنبناطلسمامإلاىلوألاةرلايفنييلاغتربلالتاقيذلانأةقيقحلاو
٤سرافجيلخونايعلحاوسنممهالجأيذلاوهمامالااذهنأل٠يبرعيلا
فيسنبناطلسمامإلااذهةافوتناكو«ةيقيرفإودناىلإهلوطسأبمهعبتتو
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ةنسوه١٦٠٠نيبةولكوةسابمملهلالتحانوكياذهىلعفه١۹٠٠ةنسيف

.ه۱

ةنسطقسمىلعاولوتسالاغتربلانأةيلاغتربلاخيراوتلاضعبيفو

نملاغتربلاجرخأو«رصنلاهلمتفيسنبناطلسمامالانأو«م۸

نامعبنيينامعلارصعادبخيراتلااذهدعبو٠«م١١٠٠ةنساهلكناعوطقسم

.امتاقلعتمورابجنزو

‹لاغتربلادينمزمرهةريزجىلعمجعلاىلوتسام١۲١۱ةنسيئو
ةيقرشلاةيقيرفإةفاكيفةيمالسالانادلبلايلاهأملعدهعلاكلذنعو
‹اهيلإاهبولقتعلهو‹اهراظنأتجهتباف٠ةيمالسالاةلودلاكلتمايقب

سوباكنمصلختلاو‹اهتدعاسمىلعلوصحاباضعباهضعبرشبتتلعجو
.ليقثلالاغتربلاراعتسا

‹رابجنزوناميعنيبومنتتالصلاوتاقالعلاتذغتا١١٠٦٠ةنسيفو

.نامعلةيكولملاةمصاعلايهاريخأرابجنزتحبصأعونباهضعبعمتنادتو

ةدايسلاملتناكنييناعلابرعلانأءىراقلابلقنمحريالو

لبقاهيفمهقحنودنسيو«اهبةطيحملارزحجلاو«ةيقرشلاةيقيرفإلحاسىلع
زكارملادوجوىلإهنودنسيمهنكلو«ايساقرشيفنييلاغتربلاىلعمهطلست
ةنمزأذنميقرشلايقيرفألالحاسلالوطىلعمهفالسأاهدجوأيتلاةيراجتلا

لحاسلوطىلعنايعبرعراشتنابو٠حيسملللوألانرقلابلصتتةلواطتم
يداحلاماعللقفاوملا‹داليمللرشععباسلانرقلالئاوأذنمةيقرشلاةيقيرفإ

.ةرجهللرشع

ههجووايوقالوطسأيبرعيلافيسنبناطلسمامالاايهم١٠١۱ةنسينو

‹نييلاغتربلارصاحوهلةسابميلاهأخارصايبلملاغتربلاةمصاعىلإ

س۱۹۳



نمنييلاغتربلاةكوشتفعضاهحتفيو«ةسابمحتفمتليوطلاراصحلادعبو

.اہنممہتوقیھوأو‹ةيقيرفإكلامميج
عوجرىلإرمألالاف.هتاراصتناعبتتنمناطلسمامالاعطتسيملنكلو

ةيقيرفإيفهتاراصتنالمامالااذهةيلختعمو«ةسابمبىلإىرخأةرمنييلاغتربلا

برخو٠مهرسكو«دنحلايفنمدلاوويدلايفنييلاغتربلامجاهولوحتةيقرشلا

‹رفظلاهفحينايعلعجرو٠مهبلسو٠مهمئانغىلعىوتحاو«مهلقاعم
.رصنلاهقفاريو

هنباهدعبرمألاىلوتو٠م۸١١۱ةنسليلجلامامإلااذهةافوتناكو
.ضرألاديقببقلملا«فيسنبناطلسنبفيسمامألا

4

س۱۹ع



فیسنبناطلسنبفيسمامالاةلود

لوطسأهلو.ةياردلاوةربخلاوةلاسبلاوةعاجشلايفهيبألثمناكو

نينامٹاهربكألمحي«ةيعارشةيبرحةعطقنيرشعونايثنمفلؤم«يوق
عفادملاهذهنيبو«رابشأةئالثاهرخؤمدنعةناتمعفادملاكلتطيحمو«اعفدم

اشوط«رابجنزيفةدوجوملزتل‹رفصألاساحتنلانمعفادمةثالثةريبكلا

امىلعلاغتربلاعنصنميهوةصوب٢۲اهرخؤميفاهضرعو«امدق١
مامالااذهبكارمضعبءايسأو٠م١۲١۱ةنسبرعلااهيلعىلوتساو‹رهظي

.ساربعكو٠يرصانلاو٠كلفلاو٠كلملا«ةيبرحلاميظعلا

٠ةسابمميبرعيلاناطلسنبفيسمامالامجاهم۹۸١۱ةنسيو

هتاوقعيمجعمجمث«دلبلاوةعلقلانمنييلاغتربلاجرخأو«اهيلعىلوتساو
‹ةولكوءارضخلاةريزحلاىلعىلوتساو«ةيقرشلاةيقيرفإلحاوسيفاهمظنو
.هيلعىلوتسالعادخلاوشغلاالولو٠«قيبمزومنصحرصاحو

.ةيجنرفالاخيراوتلاهتورامىلعم١۱۷۱ةنسمامألااذهيئوتو
باتكىلعهتاقيلعتيفنالسرأبيكشنايبلاريمأريهشلاخرؤملاركذو

نبفيسمامالانأ‹يناثلاءزحجلانم٢١۳ةفيحصب«يمالسإلاملاعلارضاح»
هلوطسأحاتجاو6م٤ةنسلاغترلانمرابجنزدرتسايبرصعيلاناطلس

رولاسرابيتنيدمكلذكو«دنحلادالبنميابموببرقبتيزلسةريزج

.یهتنا«امنعبذينأكيتانركاجارهملاردقيملو«رولاغنم»

س١۱۹



نييلاغترللناطلسنبفيسمامالاةيراحم

نبفيسنبناطلسمامالانبفيسديسلاريبكلاحتافلامامالاوه

نببرعينبدمحمنببرعلايبأنبكلامنبناطلسنببرعلايبأنبكلام

يدزآلايريمحلايبرعيلاكلامنبدمحمنببرعينبمحازمنبريح

يفهتاراصتناةرثكوهتوطسوهتردقلضرألاديقببقلدقلو٠يناعلايضابالا
.ةديدعلاهتاوزغميمج

.هنسةدعقلايذنم١٠موييفناطلسنبفيسلداعلامامالاهدلاويوت

.ةينايعلاةمامالاةمصاعو.مالسالا٩ةضيب'یوزنةنيدمبهه۳

نبفيسىلعةمامالامهضعبدقعف٠هتافودعبسانلافلتخادقو

یلصف«نیربجنصحيف«برعلبهيخأىلعمهضعباهدقعو«ناطلس
مايأيفعقوهنأل٠تايف٠توماهلراتخينأاهدعبهللااعدو٠«نيتعكربرعلب

.ةمالسلابرعلببحأكلذلجألو«ايبلاتقوفالتخااعم(هتمامإ

ةكلمملاهلتصلخو٠نيربجنصحناطلسنبفيسمامالاحتتفاو

ةنيدمىلعذئنأنورطيسياوناكنيذلانييلاغتربلاةبراحملغرفتو٠ةيناعلا

نعمهالجأو٠طقسممهتمداعتساف«ةيناعلالحاوسلابلغأو«طقسم
مث«دنملايفويدلاةوزغاهرهشأو«ةريثكلامئانغلامنغو«دنحلاازغو«نامع

جيلخلحاوسنمريخوجنكمهتمذخأو«رحبلايفنييلاغتربلادراط
.سراف

.لخادلانايعةمصاعىهو.نايعطسويفةنيدم(١)
نامعةمظعىلعنايعدهاشفقتيتلاو.ينايعلاخيراتلااهبزتعييتلاةيخيراتلارثاملانمنيربجرصقو)۳(

مامالاهانبدقوهدهعفلاسىلإدوعيلنصحاميمرتبيموقلاثارتلاةرازوتماقو,ةقماسلااهداجمأو .لصألايفاذك(٤).كلامنبفيسنبناطلسنببرعلب

س۱۹



ةنسناضمررهشنمثلاثةليلناطلسنبفيسضرألاديقمامالايفوتو

.ه۳

لازیالناركمبةعلقىنبو«بدنملاباب”موشيخهلوطسأبلصودقو

‹ابكرم٢۲نمفلؤملوطسا«ةيقرشلاةيقيرفإىلإمهعبتتمث‹ايقاباهرثأ
نأىلإءارضخلاةريزحجلاو«رابجنزوءةولكو٠ةسابممو«ةتبمهتمداعتساف

.ابونجةغناتدودحىلإايئاهنمهالجأ

٠يكلملاو‹يحلاصلاةميظعلاهبكارمنميبرحلاهلوطسايفو

.ينامحرلاو«ساربعكو‹يكلفلاو
ديىلعه١۱۱۹ةنسةجحلايذرهشنم۱۷مويناکفةسابممحتفامأ

مامالاهرقأحتفلادعبو٠ناهتوشبقلملا«يشولبلادوادهاشراداجلادئاقلا

الدبنيعوهلزعمث٠افيسىمسيبرعلانمالجرهدعبىلومث‹اهيلعايلاو

مېنمدحاولكو٠.صاخشألاءالؤهةيالوتبقاعتف5فيسهمسااصخشهنم

.افیسیمسی

ةرامالاىلعتبقاعتيتلا«ةلئاعلادجيعورزملانايثعنبدمحميلومث

نملاغتربلاىلجأيذلانأحيحصلاو‹اهتاقلعتموةسابمبيفةيلالقتسالا

.”يبرعيلافيسنبناطلسمامالاهدلاونايعلحاوسوطقسم

ىلإهريسميفيقداصلادوعسمنبدمحمخيشلاهيلاواهلاقةديصقهذهو

:فيسنبناطلسةمامإمايأيفاهحوتفركذو«ةتب

"رلمويسيلاْثُْرْذِإحاصلاهوُجُولاكلينَعنشك
.يدنحلاطيحلابرمحألارحبلاهيفيقتلييذلاناكلوهو©بدناباب

ةيقيرفإقرشودنملايفمهعبتتمثطقسموحرطمةعلقنمنييلاغتربلادرطفيسنبناطلسعاطتسا()
.فيسهنبالمعلااذهلمكأو

رحبنمةديصقلاو6ءاسيعوسيعأهدرعم6ةراهصایبطلاخضيبلالبالايهرسكلابسی)۳

.هجولاقرشللاليمحلاوهو(حابص)هدرفمعمج ديدشتلاعمداصلارسكب حابشصلاو.عيرسل

س۱۹۷



يننبياعُيَنلَتَڃنو
يتمزعيفكْشلانهرخ
الطاَمالمامًأاعَُتَنلَبشَأ

:لاقنأىلإ

اونايباخشإلتلق

اوُنَرْتالوربصلااويطصا
نمهرَمْللدبلاوملعامث
َتماف اوُرُصَقفالورمألااولش
لقفلادشاكروُلااومحَتَفاف

اهئاجرأبلَتقلاانأك
الخنٌراجعأمجأك
نبنيجنرفإلامرم
يذلافيسنبناطلسمرعب

هماصمصلمحنمُهفَكو

gs 0ً ً «"خاقالانوَْنَعَىمس
حازمماذكنمجنل

اضتابىَوَنلامْرَعزعيفنرصذإ

حاربضزاپامارمث
حاَبَتشيالفهللاهَننِعنم
حارصمولنيجلافىشغولادنع

الفلاهيفىدتحلابوٍوُم

حاَمَرلاومهفايسااوُدُرجو
"حافصلابرضوبرحلاتّدتشاو

حارطیعرصجنرفالاةةفنم

حايرلاتافصاعنمعقم

حاضتفاإلاوىزخلاولذلاب
حافكلاموييرفكلالهأدابأ

”حارتساامىّدعلاباقرأبرضب

.اتيب١٤غلبتيهو.اراصتخا‹تايبالاهذهاہنميفتكنو

.جنوبابلاوهومضلابناوحقأعمجيحاقالا(۱)

..امبلاوقارفلاىلعيمزعنلحضوامدنعارازغنهعومدنفرذيأ(۲)
ضرألانممستملاوهحاربلا(۳)

.مطاقلافيسلايأيدنحلا(٤)

.فويسلايأحافصلا(٥)

.فيسلاماصمصلا(1)

س۱۹۸



‹ةبراعيلاةمئأةلسلسيفةيخيراتةذبنخيراتلااذهيفركذننأبحن

ةيقيرفإيفيبرعلادوجوللاودهمنيذلامهةمئألاءالؤهنألوةيقيرفإبمهتقالعل

.ةديمحلارثاملانامعةيلخاديفاوكرتو٠مهمايأيفتعسوتو.ةيقرشلا

:ةبراعيلانممامإلوأو

كلامنبدشرمنبرصاندشرألامامالا

برعلايبأنبا

قاتسرلابةمامالاهلودقع.الداعامامإناكو٠نارهزنبرصندلونم

ةنستامو٠«ةنسنيرشعنباوهو«م١۱٦٠/ه١۱۰۲ةنسنامعنم

.ةدحاوةنباالإبقعيملو«ىوزنبنفدو‹م٠٤۱1/ه٠

:يناثلامامالاو

مامالاهيفتاميذلامويلايفهلميوب«دشرمنبرصانمامالامعنبا

نماريثكحتفتساو«"اهلكنايعنممهالجأو٠«طقسميفنييلاغتربلانم
يفمامالادهعدعبنامعيفيلاغتربلادوجولاصلقتنييلاغتربلادرطوةمواقميفرصانمامالادوهجدعب(۱)
اھلکناہعریھطتنمنكتفیسنبناطلسدهعينو‹طقفطقسموحرطمةعلق:ا

س1۹۹



مہنمةليزحجلامئانغلامنغو.دنحلاىلإنييلاغتربلاعبتتو6ممنادلب :

یبدو6سةرشعيلااهثانبيفثكمو٠یوزنةعلقىنبيذلاوهو

هيمفيرفرفإيفنييلاغتربلاازغو6دنمحلانماهمنغىلامئانغلانمةعاقلاهذه

.خيراتلااذهيفهرابخأانيبدقاكةيقرشلا

تناكهتافونأحيحصلانكل«‹خيراوتلاضعبريئه٩٥٠ةنسيئوتو

ركذاک٠ةنس١٠هتمامإةدمنوكتاذهىلعف«م۱۸/ه۹۱ةنسيف

.نايعألاةفحتيفىلاسلاةمالعلاكلذ

‹هتاحوتفيفةديصقييرفاغلانانسنبفلخماعلاخيشلالاقدقو

:تايبألاهذهاهنمركذن«اتيب٤٩اهددعو

ءاَدقألاكبرحل4-ملفالكبضعءادعالادقدفو

ُمالعدصانوهورصدنلشرعااذناننل

مانضألاهدومنمادبعستشماًدغدبعرايدفأ

ماوسلاحاللديقاكاهركمهداَقَويوقلایماسسو

اَهَبلاربَرلابعيِراَملبابلكاَفَأمبت
اِسسوسقلاعمداهيلعنادلبةنبطقماودقو
مارضهنمنيلاظلاةشسأمْرَعطقسطقسملىوزأمث

:لاقنأىلإ

ماكوألاُكَدركَدَنهنمنناکامهنمناکجنكىدلو

ُماَرمنالااهّرهدقًارفُصرفصألاينبفكنايعنمتّدفف
س

.ةبادلايهوةمئاسعمجماوسلا(۲).نعطلاوبرضلابضعلا(١)
.دسألاوهربزحلاو«فئاخلابعترلاوهولكفأعمجلكافألا(۳)
.تاريزغيأماجس(٤)



و:لاقنأىلإ

اسابمهقاألةساب
مېنمةزاغُميفرافدقو

يمكلكيةرلُكاًرَف
مهيفرجحمررابجنزىّدلو

بانهيفهپانيابمبو

ٍِكالفأةدعبمہعینٹناو

مانصألاهبتشياسي
الراهبتلرزافمب
مالتارارفلاهنمنشيا

ماصتعاهنمجنيلرجزدر
1اۅ!نعًي
ماضتالةمِينمليقاظعا
مالغأاہأكیرستن

عبتتهنأ‹مامالااذهتاحوتفيفةيخيراتلاةديصقلاهذهةرابعىرتف

رابجنزو«ةولكو.ةسابممو«ةتبو«”بدنمبابو«دنجلاىلإنييلاغتربلا
.قيبمزومىلإ

.عفادملابةججدمةيبرحةجرابةئامهلتناكو
:ٹلاثلامامالاو

كلامنبفيسنبناطلسنببرعلب

مامأالااذنكتلو٩هةنسهوبأهيفتاميذلامويلايفهلعيوب

هانبهنإ:ليقو«نيربجنصحىنبيذلاوهو.ةيقرشلاةيقيرفابقلعتترابخأ
ناذههناردجضعبيفبوتکم.ءانبلابئارغنمهنأو«صاخلاهلامنم

:ناتيبلا

.ةدابعللناسنإةثئيهىلعرجحلانمذختياموهو١منصعمجمانصألا(۱)
.اهلعفلبقرومألابؤبنتللذختتناديعيهوملزعمجمالزالا)٣(
ِ.حالسلاسبالوأعاجشلاوهيمكلا(۳)

_
.ابخاصهتوصددريأرجمز(٤)

.فورعملابدنملابابقيضمهبدارللالعل)٦(.ةنيفسلاوهوكلفعمجكالفألا()

س۳



ميلتلعجَوهتفرحخريلزمةرامعيف.يسفنتبع
انهىلإكانهنملفَْسلعيللاقفروبقلاىلعتُفّقوىتح

ءالعلاهنامزيفرشکو6ءالعلابحي6اےیرکاداوج6الداعامامإنانو

.ه١١٠۱٠ةنسيفتامو٠لضفلالهأو

عبارلامامالاو

ةرثكل‹ضرألاديقببقليذلاوهو٠ناطلسنببرعلبمامالاقيقش

الوطسأرمعو3ناطلسوةبيهوةوقوذ٠كلاماهطبضو‹هراصتناوهتاحوتف
يلاةيقرشلاةيقيرفإيفكلاملامهنمدرتساو«نييلاغتربلاةبراحمايرحب

٤فيسنبناطلسمامالاداوميتمهذنامدعيىرةرماهودرتسا

ريغنمناصحفلأنيعستليخلانمكلميناكو‹قيبمزومىلإمهالجأو
.خيراتلااذهنممدقتايفهتاوزغضعبيفانيباكدناازغو«”كامرلا

ةنسىفوتو٠حالصلالامعأنمنامعةيلخاديفةليلجلايعأورابخأهلو
.ةسدنحلاوةعنصلابيرغءانبنمراثااهيفهلو٠”قاتسرلاةدلبيفهه۳

يلاليخلاددعتنمضتةعيدبةديصقيسبحلاخيشلاهتقورعاشلاقو

:اهعلطمبيفتكن«اتيب۲۹!ىلعيوتحتو«مامالااذهاهكلمي

مهففراعينإفينلسهاديتكلميتلاليخلانعينلستنإ
مهوانلوقيفاموكامرلاريغاهمئاركنمناصحفلأنوعست

.لسنللذختتسرفلايهوةكرحةكمرلاعمجكامرلا(۱)
.مالسالالبقامىلإاهؤانبدوعيوةنطلسلابيبرغلارجحلاةقطنميفةنيدمقاتسرلا(۲)
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انمفطتقنءةسابمممامالااذهحتفيفةديصقيرازتلارماعنبريشبلو
:تايبألاهذه

ركألانياُرَصتلاوهاذهرمزألاميظعلاخحتفلاّوُهاذُم

ركبالُلضُفقْذِصمامإبىرۈولارضصنيذلاللدملاف

رکيالووهيالهےللعشاخيبَرعَييبالذَع
ُرُمْعَتتناكرضكلابمهالوُدايزاغىراصتلاىلإشويجلاثم

ركْنَعمهيلعاهلخديسنأومواَلااهومحزود

)سترموبلکفانار.عفادمباجتاوكأتنصحدق

:سماخلامامالا

كلامنبا
ةنسيفهوبأهيفتاميذلامويلايفهلعيوب«ناثناطلسوهو
©سرفلابراحوارحبواربءادعألاةبراحمبمامالااذهماقو«ه۴

مزحلانصحینبو«"زمرهوكرالومشقةريزجو٠نيرحبلامهنمذخأو
لاحف«براميتنجکنامعلعجينأمهو©ءانبلايفةوقمظعأو«ناقتإنسحأب
.هلمعحلاصنيبوهنيبتولا

.ه۱ةنسمزحلانصحبيوتو

زعيفاهلضفأواهلمجأومايألاررغنمةسمخلاةمئألاءالؤهمايأتناكو
اهنقتاوةينبألالمجأومظعأنمنايعبمهتينبأتناكو«نيملسملاومالسإلا

.مزحلانصحو٠نيربجنصحو٩یوزنةعلقيهو‹ةسدنه

.فورعملازمرهقيضم(۲)

سہ۰۳



:سداسلامامالا

فیسنبناطلسنببرعلبنببرعي
كلامنبا

منمضعبلابصعتو٠نامعلهأنيبتافالتخاتعقوهتمامإيو

تاعزانملاهذهءانثأيفو6يبرعيلاناطلسنبفيسنبناطلسنبفيسل

لهاقرتفاو«يرفاغلاسيمخنبةثمرنبرماعنبرصاننبدمحمةمامإتعقو

.يرازنوئنميب«فرعتلئابقتناكنأدعبیوانهويرفاغىلإنامع

:ةبراعيلانمعباسلامامالا

:هدعبةمامالايلوو«لزعمث

كلامنبا

ةرمناطلسنبفيسبلغتو«نامعلهُنيبةميظعبورحتعقوهمايأيفو
نمميظعءالبنامعلهأىلععقوو٠مجعلادجنتساو«نامعىلعىرخأ
.”مجعلانموفيس

-:ةدملاهذهيفميقأو

نببرعينيبفالخلابد(۱) ةيجراخلاةدعاسملافيسبلطىتحثلاثلاناطلسنبفیسنيبوبرعلب

م۱۷۲۷ماعةيرحبةلمحناميعىلإسرفلاكلمءاشردانلسرأفسرفلانم

e



.ةبراعيلاةمئأرخاوهو6امامإ

ه١۷١٠۱٠۱ةنسرمحنببرعلبةبراعيلاةمئأرخا!نأىرخأةياورىف داورئو

:ىلاةمامالاتلقتناثيح
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ثلاثالصلفلا

.نآلارابجنزوطقسمةكلاملاةلئاعلادج

ىلاه١۲٠٠ةنسنميأ«ةنس١٤٠ةبراعيلاةمامإةدمتراصو

ةفحنيفهللاهمحر٠ىلاسلاةمالعلاىورامبسحىلع«ه١١۱٠ةنس

|.نايعألا

نبدمحأىلإتلقتناةمامالانأنيروهشملانيخرملادحأقيزرنبانعو

.ةنس١۳٠ةبراعيلاةمامإنوكتاذهىلعف‹«ه١١٠۱ةنسديعس

ت۳



عيرازمالالقتسا

ءارضخاةريزحجاواهتاقلعتموةسابمممكحب

ضرألاديقمامالالزيملهنأركذاذهانخيراتنممدقتايفانلقبس

ىلإةسابممةيالوىلعنامعنمنيبوانتمةالولالسرييبرعيلاناطلسنبفيس
نصحينابلافيسنبفيسنبناطلسهدلوةمامالاىلعهفلخو.يفوتنأ

هتافودعبیلوتو«فیسنبناطلسنبانهمهدلوهدعبیلوتمٹ«نامعبمزحلا

نامعةيلخاديفهلو«رئاجلاببقلملاناطلسنبفيسنبناطلسنبفيس
اذهيئانلادارمنامعىلعمجعلابهراصنتسارکذسیلو«اهحرشلوطيرابخأ
.خيراتلا

ةلباقمنعاوزجعو«ناعبةبراعيلاةوقتفعضالف«يوارلالاق
يلاولاىلعاوضرعذئموياهتاقفنةرشكو‹امفوخدمةلقل٠ةيقيرفالاكلاما

ائيشمحلعفدينأو«ةيقيرفإةيالولبقينأيعورزملاهللادبعنبرصانقبسألا
.طقفةدايسلاملنوكتو«ةنسلكيفلامانمامولعم

رافسالامشتىلعهتردقمدعو‹هنسركلهللادبعنبرصانرذتعاف

يلوينأناطلسنبفيسديسلانمبلطهنكلو«ةسابممىلانامعنماهقاشمو
نبفيسلبقف ةيقرشلاةيقيرفأىلعيعورزملاناثعنبدمحمخيشلا
.ناطلس

ةنساهتاقلعتموةسابمبىلعايلاونايثعنبدمحمخيشلالصودفو
همايأيفتعقويذلا«يناثلاناطلسنبفيسمامالاةلوديفكلذو«ه۳
.ناعبتافالتخالا

س۲.۷



ابسح«ماعلكيفلامانمامولعماطسقمامالللسرييلاولااذهناكو
.هيلعاوقفتا

مامالاىلإةبراعيلاةليبقنمةدايسلاوةمامالاتلقتناهتيالوءانثأيو

.ناعورابجنزلنيكلاملاةداسلادج٠يديعسوبلاديعسنبدمحأ

ديعسوبلاىلإةبراعيلانمةمامالالاقتنابناثعنبدمحمربخلاغلبلف

ايدؤيناكيتلاةبيرضلامفديملو‹اهتاقلعتموةسابمبكلمبلقتسينأمزع

.ناطلسنبفيسل
نبفيسو٠يرمعملانبفلخفيسديعسنبدمحأمامالاهيلالسراأف

يئنامثعنبدمحماولتقيلبيلکنبنعمو٠يشاطبلاديعسنبفيسو«رصان
.ةسابمملايعأنميفيلكناكس«نييفيلكلانمةرماؤمبكلذو«ةسابمةعلق

مث«ه١١٠٠ةنسيفكلذو«اهيفهولتقو«اليلةعلقلايفهيلعاولخدف
يفهوجزو«ةعلقلايفذئمويناكو٠نامثعنبىلعهيخأىلعضبقلااوقلأ
.نجسلا

.ةسابميحاونميمجيفعيرازملاتتشتةعقاولاهذهدعبو
نبيلعهوخأيقبو«دمحأو«هللادبع«نينبانامثعنبدمحمفلخدقو

هئاقدصأدحأةنايخبابنمجرخهنكلو«ةعلقلايفانوجسمهلتقدعبنايثع

يناشلاو4نادمامهدحأمساو«ةعلقلايفاركسعاوناكنيذلا٠شولبلا

.ةسابممبنيفورعملاةئالثلافئاوطلاةدعاسموةرماؤمب‹«بله

ىلعنييلحاوسلايلاهأعمقفتاةعلقلانمنايثعنبيلعجورخدعبو

‹ارهقاهولخدف«ديعسنبدمحأمامالادنجاهيفدنجتيلاةعلقلاىلعموجحلا

.اهيفنماولتقو

.ه۱۱۹۸ةنسةسابممنايثعنبيلعىلوتو

ت7



ةيركسعتاوقبرابجنزىلعهديعضودقديعسنبدمحأمامالاناكو

عمجو«لمعلااذهنمنامشعنبيلعظاتغاف6‘يشبحلاتوقايهكولمةدايقب

ةريزحلاوةسابمبنمركسعلالمحلةيعارشانفسزهجو«رابجنزةبراحلاشيج

.ه١۷١۱۱ةنسرابجنزىلإاهدفوأو.ءارضخلا

خيشلالتقو٠مهدونجوعيرازملامزهناف٠«نيقيرفلانيبلاتقلادتشاو

.ةسابممىلإهشويجتعجرو«رابجنزبنفدو٠يعورزملانايثعنبيلع
:ٹلاثلايلاولا

ناکو۽نالهکنبهللادبعنبدمحمنبهللادبعنبرصاننبدوعسموهو

يئوتو«ه۸٦۱۱ةنستناكهتیالوو«ثداوحهمایآيفنكتملو«ملسلابحي

.ھ۱۱۹۳ةنس

:عبارلايلاولا

نملاولواوهو٠يعورزملاهللادبعنبنايثعنبدمحمنبهللادبعوهو

٠نامعبمهلكاودلودفنومدقتملاامأو٠ةيقيرفالالحاوسلابدلو٠عيرازلا

.ه١۹٠٠ةنسيلاولااذهيئوتو

:سماخلايلاولا
يفدلو۽يعورزملادمحمنبهللادبعنبناثعنبدمحمنبدمحأوهو

ةنسيفوتوه١۹٠٠ةنسدمحمنبهللادبعهيخأةافودعبىلوتو٠ةسابمم

رصتلاناكو«هومالوةتبلهأنيببورحتعقويلاولااذهمايأيفوه٩
.ھ۱۲۲۷ةنسكلذو«ةتبلهأراصنأنممعيرازملاناكو«هوماللهألاهيف

لسرأو«هومالىلعناطلسنبدیعسدیسلایلوتساه۱۲۲۸ةنسيئو

ةئاسمخنمةفلؤمةيماحعم.اهيلعايلاويلوعملافيسنبرصاننبدمحم
.ةنهابنلاوةعرازملالوطسأاهيمحي٠يدنج
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٠يديعسوبلادمحأنبدمحميلاولااذهعملصوه۱۲۳۹ةنسيفو

اباتكبتكينأهنمبلطو«ةسابمبةعلقيفهيلعلخدو«ةطبغلابوبهأببقلللا
اهيفةعرازمللسيلو.ديعسنبدمحأمامالادالوأللحاوسلاكالمأنأ«هديب

ةمواقملانعكصلااذهبنوفتكيمامالادالوأنابهدعوو٠مهلبقنمةالوالإ

.بورحاب

دارأامقفوىلعاکصبتكو٠يعورزملادمحمنبدمحأيلاولاعدخناف

داوسهبتكيذلاكصلانأيلاولااذهنظو.روكذملايديعسوبلادمحأنبدمحم

نوردقيالمامالادالوأنأ.يلاولااذهرظنيفو٠عفنيالورضيالضايبي

يديعسوبلادمحأنبدمحمنأةقيقحلايفو٠«فيسلابالإةكلمملاهذهذخأىلع

.نامعىلاهبرفاسوكصلاكلذيفةكلمملاهذهذخأ

اجرو
0
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ةعرازملانيبوناطلسنبديعسنيببرحلا

:سداسلايلاولا

.يعورزملانامثعنبدمحمنبدمحأنبهللادبعوه

تاأدتبايلاولااذهمايأيفو«ه۱۲۳۸ةنسيفوتوه۲ةنسىلوت

.ةعرازملاوناطلسنبديعسديسلانيببورجلا

ىتح«ةعرازملاوةنهابنلاءةتبلهأنيبامتافالتخالاتعقوهمايأيفو

‹ةعرازملاءاقدصأاوناكامدعبناطلسنبديعسديسلاةقادصىلإةتبلهألام

٠.ىرقهقلاصلقتيةتبيفةعرازملاذوفنلزيملو.ةنهابنلاةنطلسمايأيفكلذو

دمحمنبدمحأنببيرغ«عيرازملالبقنمشويجللدئاقلاوةتبيفيلاولاناكو
.يعورزللا

٤يينحجلاشباغنبيلعنبنيسح٠ناطلسنبديعسديسلالسرأدقو

.ةتبرومأيفلخدتلانمهرذحي«روكذملادمحأنبهللادبع«يلاوللهنمباتكب

:باتكلاصناذهو

يلاولابحملاخيشلاىلإناطلسنبديعسنم«ميحرلانمحرلاهللامسب»
.ىلاعتهللاهملسيعورزملادمحأنبهللادبع

ردنبلبقنمهانمهفو«كباتكلصو«هتاكربوهللاةمحروكيلعمالس

كلوقفءاهفصنىلعكودهاعطولموقنأ(ببسباهيفتفرصتكناوءةتب
ةوادعهذهف«نينسسمخذنمدلبلامهنمنوذخانحنطولموقو«؛حيحصريغ

ةجحلانكلو‹قباسنمكديتحتيذلاكافكامو«انفارطأىلعكنم

.بئاجعلاهيفمبليوطنامزلاو٠ليمجلاحلاو«ةلهس
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هناسلىلعو٠يعورزملاناييلسنبدمحمانبكيلإلصاولااذهو
برحباورشبافمتیبآنإو«انیلعاممكيلعو«انلاممكلفمتلبقنإف«ةيافك

دونج«نامعنمشویجمكلصتلمسوملالوأيف«هللاءاشنإ«مكيلعهللانم

.«مالسلاو«ىغبوىغطنملكىلعلاتقلا

.ناطلسنبديعسديسلارمأدمحمنبدمحأيلاولالثتميملف

فالاةعبرأالماح«ةنيفسنيثالثنمافلؤمالوطسأديعسديسلالسرأف
١٠ه۱۲۳۸ةنسيفكلذو٠«يديعسوبلادمحأنبدامحريمألاةدايقب«يدنج

ىهتنافينعلاتقدعبو«ةتبةدلبباجناوخياشمهايميفلوطسألااذهاسردقو

.ناطلسنبديعسديسلاشويجرصنب
لاجرلانمهعمنمبةتبنميعورزملادمحأنببيرغدئاقلاجرخو

.ةسابممادصاق

هريسلصاومث«اليلقاهبثكمف«ةتبىلعدامحريصألاىلوتساو
ةقداصمتناكو«هومالىلعرماهيلإهريسلاحيفو«ةسابمبادصاقهلوطسأب

هوربخأو‹ءارضخلاةريزحلامجاهينأهيلعاوراشأف٠ناطلسنبديعسديسلل

.ةلئاملاهدونجبدامحربمألااهدصقف«يلاحلاويلاملاةعرازملانزحتاهنأ

نبەللادبعو٠دمحأنبملاسذئموي٠ةعرازملافرطنم«اهبءارمألاناكو

.يئانملايلعنبديعسو٠«سيخنبديعس

مہنیبترادف«كشكشلاعأنماواكربيفهشيجدامحريمألالزنأف

‹دامريمألادونجاهيفرصتنااربخأو«نيقيرفلانمريشكلتقوءكراصلل
.اهيلعىلوتساو

هيخأةدايقتحتاشيجزهجف‹دمحأنبهللادبعيلاولاكلذبملعف
نميولعبلاركبيبأنبدمحأديسلاناعجشلانمهعمو«دمحأنبكرابم
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قلا٠ةكاوشيفناطلسنبديعسديسلاركسعاولزانفينیساولهآتاداس

.ءارضخلاةريزحلالاشيفيه

نبكرابمدئاقلاعجرو«ديعسديسلاشيجرصتناديدشلالاتقلادعبو

٠هنعةريزحلالاصفناىلعدمحأنبهللادبعىلاولانزحو٠ةسابممىلإدمأ

.ادمكتامو

:عباسلايلاولا

ايلاوناكيذلا.يعورزملادمحمنبهللادبعنبنايثعنبناييلسوهو
.ه۱۲۳۸ةنسلاوش٢۲يفاهالوتدقو«اقباسءارضخلاةريزحلاىلع

ةريزحجانمهيلعدرتتناكيتلاةنوؤملاعاطقنايلاولااذهىأرالو

ةمواقمنعهفعضبرعشناطلسنبديعسديسلايديأيفاهطوقسو.ءارضخلا
تحتجامدناللةيزيلكنالاةلودلانمةياحلادارأف٠ناطلسنبديعسديسلا

.مهتيامح

€
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زيلجئأالالخدت

يف«لاديق»ناطبقلاةسابممىلإلصورهشأةعضببدفولارفسدعبو
اذهو۽ه۲۳۹٠۱لوألاعيبر۲۷مويةسابممهايميفتسرو«وتوكرب»ةجرابلا

مهدعوو.اهتيامحتعتةسابمممضلةيناطيربلاةموكحلانمبودنموهناطبقلا

.يابموبةموكحىلإمهدارملاسرإبناطبقلا
«نيوأ»ناطبقلالصوةروكذملاةنسلانمةرخآلاىدامجنمسداسلايفو

ةعرازملانأل«ةسابمةعلقةيراسىلعقفختهتموكحةياررصبأو«يزيلكتالا
نودبةيزيلكنالاةموكحلاةياراوعفرو٠مهيلعديعسديسلاموجهنماوفاخ

.اهملع

؟يناطيربلاملعلامتعفرنمرمأبخويشلاويلاولاناطبقلالأسف
ديسلاشويجلبقنمموجهمهيلعارطيالئل«مهسفنأباهوعفرمهنا«هوباجأف
۔ناطلسنبدیعس

٠هددعوهتدعبةسابممناطلسنبديعسديسلاشيجلصوةرملاهذهيو

بلاىلإاولزنمث٠ةعلقلاىلعقفختةيزيلجنالاةيارلااوأرف.ةعرازملاةبراحمل
.يرهاظلاميلسنبهللادبعشيجلااذهدئاقو«نامأبدالبلاو

ناطبقلالزنةروكذملاةنسلانمةيناثلاىدامجنمعباسمويحابصيفو

‹يلاولاعمضوافتو.ةعلقلاىلابهذو.نايعألاهاقلتو«هبکرمنمنیوآ
يتلابابسألاهلىدبأو«نذإنودنميزيلجنالاملعلاعفربيلاولافرتعاو
.هعفرىلإتدأ

سأرنيبام٠ةعرازملااهكلمييتلادالبلالاخدإلوبقيلاولانمبلطمث
.ةيناطيربلاةيامحلاتحتابونجيناجنبرهنوالاشينيسوجنم

س۲۱[



:ةيلاتلاةتسلاطورشلاىلعيلاولاوناطبقلانيبقافتالامتف

ناكيتلادالبلاعيمجةسابميلاوىلإةيزيلجنألاةموكحلاديعتنأ(١

.اهنوئشريدي

.هلسننمةماعزلانوكتو«ةعرازملانمميعزةنطلسلارمأريدينأ(۲

.يلاولاعمةيماحلاليكونوكينأ(۳

فصن‹نيفصنةيمحلملاهذهنملخادلاروشعلامسقينأ(٤

.زيلجناللفصنو٠عيرازملل
.ةيلخادلاكلاملايفةيزيلجنالاةلودلااياعرلنذؤينأ(٥

.قيقرلاةراجتءاغلإ(١

شيجدئاقيرهاظلاميلسنبهللادبعملعةدهاعملاهذهتمربأنأدعبو

.ردنبلاىلإشيجللةلماحلانفسلالاخدإبرمأف٠ناطلسنبديعسديسلا

نامثعنبدمحمنبدمحأدالوأقفتايلاولااذهةيالونمةيناثلاةنسلايفو

تايف«ءارضخلاةريزحلادصقف«هوعلخف«يلعنبناميلسيلاولاعلخىلع
.ا

٠فصنونيتنسدعبةياحلاهذهنعةيزيلجنالاةلودلاتلجنامث

.ةروكذملاةلودلاىلعديعسديسلاضرتعاالكلذو.اهملعتلزنأو

:نماثلايلاولا

٤ھ١١۱۲ةنسیلوت-«هللادبعنبنامثعنبدمحمنبدمحأنبملاسوهو

ةياعتنمنطقيناكو٠يناطحقلاخيشنبنيدلايبحمةمالعلاهتيلوتربخغلبو
:اهيفهئنهيةديصقلاهذهيلإلسرأف«اجناتلامعانم

: 0ِ 4 ِ ٤ ِ f و L

اظلايوريملكتريغباربخاهفاوَبيجعلاىدبأالسرماي
اسلاكلتةئيضمرودبلااهيفةساُبُنىلإىتحالجار

س۲۱ا٢



مهوةنلاهكنمخياشلااهيف

ىرولايفدنادلوماركدس

الجُعتسُماهتوكبتيتاذإف
الجاَعرِسمذابتلخاذإف
ًابدأتُممهناحفتسلجاذإو

اننيبنيقدومموُسُرتسِمُط
رغنمذجنموناَمَّرلاىضَو
تباعاهُرابحخأةسابم
ُتفّلطفنامّرلاريغابتلح
:لاقنأىلإ

هباوجبارشبمُلوسرلااذإف

يذلرئاشبلاكلتخبخب
الالهبتيسريذلاوهو

ةيالولترتخبتوترخافتو

الاسةيربلايلاَوهبينحتأ
اهرفصَوماركلاةنلاهكلاردب

.هءامبصثيغلایم)۱(

.ملاعملاتلازيأ«موسرلاتسمط(۲)

.لصألايفضايبهناكم(۳)

ىَمَتْنُلابيطوَنالهكتاَداَس

١یمھذقٍتّْیْعَكوأادوُجرحبلاک
اَهفَتيكًانؤاتُسُمااَبفق

طعممالَسلائماغلب

امهنأكلاّصولادعبافلاادام

ىمحلامعمهرايدومحلاوحأ

اتهفَتشُملَسَفابجعاہاذاُم
ىمجلايمحيافاًوفُكدجتلنأ

°27)۳
..تّذغف

ابنَرَتنيحلويوارِيْبَتُُم
“ےظَتوهدوُسُموجنتعلُط

اساکهئانسلتالال

ىمَتْنانيجهلسَتدمحابومي
ىمطرحَبهفكةفيلخلامعن

لعفمساوهو.ءىشلابباجعالاواضرلادنعلاقتةملكنينونمخبخبومالامظعيأدقلثمخب(٤)
.(نسحتسا)ینعمبعراضم

.هبئاصموهثادحأنامزلاريغ(٥)
.العوالتمايأيمطيىمط(٦)

ERC



:لاقنأىلإ

هبزحولولايلاولاةوحإاب
ابناجاسوفنلاكاونوكتارذح
الأطَوٍفالخجلاعمريشكلالذ

اعلاىلعهيرصاناعيججاونوك
مكريصتنمعنومكرصتيهللاو

ةّيحتمالسلاينممكيلعو

جناايرشلاكاعيجاوُنوُك
اّلاَطَوِفالجحلايفالإلذلاام

ارتقافولاعمليلقلارَع

اتظكلدوسلافأىلعاشر
و

س۲۱۷ 



نبديعسديسلاعرشةسابمبنعاهتيامحةيناطيربلاةلودلاتعفرامدعب
.هسفنبهتدایقیلوتو«ةسابممةمواقلشيجزيهجتيفناطلس

عستهعمو‹«ه١٤۲ةنسةيناثلاىدامج۷٠دحألاموياهيلإلصوو

«لوبرفيل»ىمسملابكرملايفوهناكو٠ةنوؤموةحلسأوادونجةءولممنفس

يلاوللىلوألا«نيتلاسرلسرأالاحو«”ينيدنلكردنبيفهبكارمتسرو

.نييلحاوسلاميعزخيشنبدمحألةيناثلاو٠دمحأنبملاس

يلاولاملسينأ.‹اهنومضمو«ةعلقلاىلإنيتلاسرلابلوسرلابهذو

.برحنودبةعلقلا

هنأو«هرايتخابةعلقلاملسيالهنأ‹ديعسديسلليلاولاباوجناكف
‹ةئبعتلابنييلحاوسلانمهشيجداوقىلإيلاولارمأالاحو٠عافدللدعتسم

.ةمهملاةنكمألايفهدونجءىبعيقفطو

.نيقيرفلانيبلاتقلامحتلاو«هركاسعديعسديسلالزنأو

ىلعبرحلايفدمتعيملو٠مهتاهدوبرعلاذاذفأنمديعسديسلاناكو

نمةملكلاهذهيفاملكبةسايسلارثؤيناكلب‹.بسحفةعاجشلاوةوقلا

.ليقاك٠ةعدخبرحلاو«يناعملا

نبهللادبعخيشللديعسديسلالسرأذإاهقاسىلعةمئاقبرحلاانيبف

ضوافف«ةرخابلايفايلتخاف«اعيرسهيلإلصوف٠ينيدنلكيفيعورزملارهاز
©مهنيبلاحلاحالصإىلعهللادبعقفاوف٠حلصلاىلعهللادبعديعسديسلا
.حلصلارمأيفيلاولاضوافيسهنأهلمأو

.(ينيدنلج)اهلعلو(ينيدنلك)ةملكاريثكددريفلؤملا(١)

س۲۱۸



طورشلابحلصةدهاعماودقعو.اواصتدرلاوذخألاوةشقانملادعبو

:ةيتألا

نيسمنمةفلؤمةيماحاهيفكرتيو«ديعسديسللةعلقلاميلست:الوأ

.قافتاةعرازملانيبواهنيبةليبقنماونوكينأطرشبايدنج
.اقباسناكاكةعلقلابهتلئاعويلاولاميقينأ:ايناث

‹هتايحةدمملاسلنوكتةموكحلاو‹«ديعسديسللكلملانوكينأ:اشلاث

.هتافودعبهبقعلو

.ءاوسلاىلعنيدهاعتملانيبروشعلاميسقت۱اعبار

.كرمجلاةرادإيفهديرينمراتخينأملاسيلاوللو
ةدهاعملاهذهبجومبءافولاىلعافلاحتوادهاعتطورشلاهذهماربإدعبو

.ةجرحمنيميلكب
رفاسمثهركاسعلخدأف‹ءديعسديسللةعلقلايلاولاملسالاحو

.ةعرازملارباكأهعيشو«رابجنزل

نمادونجديعسديسلالسرأةدهاعملاعيقوتنمنيرهشيضمدعبو

ىنكسنمملاسيلاولافنأو٠ةعلقلالخدو٠يلاجدزلامهيلعرَمأو٠«برصلا

.ركسعلاةدايزلوصولبقاهنمجرخو«ةعلقلا

ىلعايلاويركسملايليعايسالانامييلسنبرصانديعسديسلالسرأمث
.ةدهاعملاطورشلالاخرمألااذهناكنإو٠عيرازملاهمرتحاو«ةسابح

س۲۱۹



.ناعلرفاسرهشأةئالثرابجنزيفديعسديسلاىضقنأدعبو
.يوذنيو.ةوقلابمهلماعيو٠سانلاىلإءىيسيناميلسنبرصانًاديو

نكل.مهتماركنعفكينأهوغلبأو.ةعرازملايفنعطيقفطو٠مهنمفرشلا

.انابسحمفبسحيملرصان

ىتحلاحلاحالصإيفمهنيباولخدكلذمهؤاعزودلبلاخياشمىأرالو
.حلصلااذهرصانلبقيملف.نامعبديعسديسللربخلااوغلبي

ءدلبلاهلملسينأ.ملاسيلاولاىلإرصانلسرأةريصقةدمدعبو

ةدهاعملاضقننمهيفامممةناهإهقحيفاهدعأو٠كلذنميلاولاعتتماف

.اهركذمدقتمل

ةياررصانرشنه٤١٤۲ةنسةدعقلايذنمسماخلامويناكالو

مسقعفادملانارينبقرتحاف«دلبلاىلعقدانبلاولبانقلاءاقلإبرمأو٠لاتقلا

يلاولانكسيثيحىلإركسعلانمهعمنمورصانجرخو«كلبلانمريبك

يفنورخآرشتناوديدحلابمهودفصيو٠ضبقلامهيلعاوقليل.هتريشعو
.دليلا

ديسلاركسعومهاولتتقاو رمألااذهاولباقمهنأالإةعرازملانمناكامو

قدانبلابلتقلامهيفرثكامدعبةعلقلاىلإاورفو«لتقلامهيفاونخثأو«دعس
©ةعلقلاراصحبملاسيلاولارمأو«ةعلقلايفمهنميقبنمنصحتو«رجانخلاو
.اهنممهنمدحاورفينأفوخةعلقلانميبرغلابناجلايفقدنخلارفحو



دهجلامنمغلبو«ماعطلانممهدنعامذفنىتحراصحلاةدشتمادو

.تالايرةرشعماعطلانمعاصلانمثغلبو.دولحجلاوناريفلااولكأىتح

اوذغتاهموقنمارفنويفاطملاسيمخنببموكنأملاسيلاوللنيبتمث
.مماعطلالاسرإبةعلقلايفنيرصاحملاةدعاسمىلالئاسولا

ةعمجنبدمحمنبسيخخيشلادادجأنمسيخنببموكاذهو
نيبومهنيبتابتاكميفهدادجأرابخأانركذدقو٠”نآلافورعملا٠يفاطلا

.خيراتلااذهيفديعسديسلا

نمممنرابخألانعو.ةسابممبعستلافئاوطلاءايعزنييفاطملاةليبقو
.نامزلاميدقنمةيقيرفالاهذهاونطوتسا«زاجحلابرع

نبلالهديسلااهيلعايلاوناكو.رابجنزىلإراصحلااذهغلبو

امو۽عيرازملااهمنغنكلو«لكألابةنوحشمةنيفسلسرأف٠ناطلسنبديعس
.اهيف

نُأاوداکو«راصحلاةدشنمهعمنمونايلسنبرصانبقانخلاقاضامو

مهنمأف«ةعلقلانماوجرخينأىلع«نامألايلاولانماوبلطاعوجاوتومي
نماوثعبمهنأكه٤٤۲ةنسةرخآلاىدامج٢۲مويةعلقلانماوجرخف«يلاولا
.مهروبق

.رابجنزىلإديعسديسلاركاسعترفاسو

نمجرخو«ءارضخلاةريزحلاىلإريسملادارأفروكذملالاسنيرصانامأو

.ةسابمح

مسادیقلکيفابوتکمادویقاهيفدجوةعلقلادمحنبملاسيلاولالخدالو
نبملاسيلاولامساهيفبوتكمدويقلاكلتنمدحاوديقيو«ةعرازملانملجر
.دمح

ر

.فلؤمااهيفشاعيتلاةرتفلا(۱)

ت



ناکمبهودجوف«نامیلسنبرصانبلطیفالسريلاولالسرألاحلايفو

.لتقفلتيرماقيلاولاىلهبواو٤«یزنوف»یمسی

:َهعلَقلا

ليحتبةسيسخلابلاطاي

ة3ضوعبحانجتواساہنأول

ىلالمااهرورفغپتعّرصمك
تضمممااهلعفبتعيساموأ
ىرولاىلعنيرهاقاكولُماوناك
اهلالالقنيوياُم
اوحّبصافنومالسمهبتلح
رفاکتثبحخأداقوألاونوف

هلغعفلهلالسابُهَلحاف

يذلالهلإالهنأتثنتمآ

ًاهُّبَنَُمنكرورغملااهيأاي
يَقَتلابابرنيوءاضقلانأ

ةئيطختّبستكااذإٌبيبحلاني

اولوحتفمفايجأمهبترم
ةَترارنيذلاىق

0”لتقلامومسلابوشافهولُحو
لُيجللةبرشامقاذام
لهمريغبالجَعممد
لمأتفاهدوُمُتَواهھداعنم

لوألانامزلاممأمفتناد

1.لوحتريقغبابءاقَبلااوُنَط
لولا.ليخنلازاجعاكىَعّرص

يلعلابرلاانأانومْلَملاقد

يتبيحهُنوَقعفنيَناَكام
”لسرلابیصعدَقلفهبتُم
©لدُلكولُلاوهىانأ

لولايفهباجلينلنيأ

لفتاناکىناكير

دزنايفۋفاونكبلمہا

.لزغمفاناجمېنعكوغعطق

.هلاحىلعصنلاءاقبإققحملارثادقو٠نزوللرسكتايبالاضعبيفو٠لماكلارحبنمةديصقلا(١)

.اهسوؤرواهالعألابحلالالق(۴).مهتعرصومهتتامأيأمهتدرأو.لوقعلاووذمهىبنلالها(۲)
.تيبلايفءاجاكرسكلاالعفرلاهلعباوصلاوءاوقاتيبلايف(ه).نزولاروسكمتيبلااذه(٤)

مس۲٢۲۲

 



يتخيِصنتلبقْنِإاذهكيفكي
رعنورقلاَلاوحأَتركذو

انضريئیرجامڭكتىبنا

ىلارخىدااهاتأا

ديسديعسانالومبينعأ

هماّدخنمٍتوكلابٌدارمو

ىضرلابروتملاتوكلاهلاولد

ايلاوةيربللاهيفماقأف
مُفوسنكاَذكاومادوأمادام

ُنِماَيَمدوهعلاكلتىلَعترجو
هفلخرونملاتوكلايفٌماقأو

هلهأنمهدونجبهدمأو

شحمدالبلايفاعيجاوناك

ًاهّجوَُمهابىنتعاال
هلُمفِبدالبلارعىتأا
مهُكيمحجدالبلاٌباحصأهتمرك

ةَدومتةنتفزانَراثأو

ديسنمةرُمإكلذباعد
e

لَذرآألالافرظنتالواظ

|فغلاكنكتالةّسيسحلالاح

لضُشلاماركلانيبسا
.لشمكلاميمصنموكولملاسمش

لُمجَتباودتمافدحأدالوأ
رهيليهپمان

لراحدسديلولالس
َءشَوُ.ِ

.لوطلامرمكلام

لزاريغوالبوازس

لاالجرارياانيلإد

لَقْعَلافيفخلارصلاةلقاب

لوقتهيلعاًلبهلاشاح

.داللابهدارم٩«رابجنزینعی6شمالايففلؤملاركذ()

.فلؤم.ها.ناطلسنبديعسديسلافرطنمةسابمةعلقيتأيلهيلإاولسرأو٠ةدومحللا

—ا۲۳



انخويشواننيبمالكىرجو

ةدوقومهرانانيأرا
٥?وى

اًهبيفيفظطنلعترناانف

ىلإمهرمأتفيقوتاوُفَقوَتف

مفيايديسْنِماملکبو
منمدهأاعتلااذهىلعىرجو

ةححاطوطخانفشاَددْبنِم
مكبةعقاوهللابرحقاّن
مهطوطخبمباوجٌهاتأال
عقفتقدانبلاوعقاداذإف

ًةبوُبْشَماهراتبالبلاقرح

ىشفوللدمادالوأاورمشتن

بترلالهأبرعلاىمبيّسلاونبو
بورامېنسیبلازام

شم

ارم

نمهلهألالهانديسردبلل

ًةحيصنطوطخلامهتممهاتأف
هطوطخبهرمأغلبویتاف

هدهججببورحلانارينبشاف
ردممانأالاىلعهلالاىضقو

اًدَدشملاتقلامنيبلازام

لخحرمنممايدمحأدالوأ
ىلعرصفاهرارشناكابق

للایواَتبباوُثأاہنأكف
لولافالحخلارمأيهَعْنينأ

للذيمهعيجنولبفتسي
لكومريخهللاوفلاحتب
يلَنادلبلااومّلسنأرصاننم
لصطخبالإJباوجو

لبقُمتوکقوفقراّيَبلاَرشن
لولاتافصاقلادوعرلامق

٠”لّهصلاتاّبروُلاتانفاصلاك

لجاوسعيمجنملثئابقلاىو
لقثملالاتقلاربخىهتناىتح

لذعألاديعسانالوملسن

لسرَتەدنعساملاةيوحصم

”لبقيميوقلاٌسيلبإنكل
لبرَسَمىوللالكماقان
لئوُمبءاضقلانم.مانأللام

.لوُأاراصحلايفتوكلاجرو

.ةعبارلارفاحفرطومئاوقثالثىلعماقاذإسرفلانفصو٠ليخلاتانفاصلا(١)

.شمالايفركذاكفلؤم.ها.ناميلسنبرصان٠سيلبإبديري(۲)

س٢۲۲ے



مہتأیلةدممهيلعثتثَلاط

ةديدُمراصحلايفاوواوُربص

مهتوكْنِماوُجرْحيِلنامألأاوُبَلط
اورفاسونينمااعيمجاوجرخ

هَلاَبَويحيالاقحركلاو
اشينهلاإلااهشروبضرألاو

هلوعلاعجارقابتوكلا

تدتفاوأثالثلاناكنإبيجو

اظعاوهذخَفيدورصقمتلك

هلآويبلاىلعةالصلامث

e

,لُّرُفاسوفنلاءاّيُخالءىش
نمممهڊولجسورتاولعج

ۇتملمشناريفتيبم
eCEB:
‹ ليْسُمنميوطلارفحيذلاريغ

لَرْنُنايفاكهبحاصبلإ

"لندنويتشيالْمناحْبُس
لاسيلحيلمفقالطلادب

للمعوجرلافالوالنأ
لشوربتركَفَب
يلعلادنعانعيفشمانآلارخ

.شمالايفركذاك٠«فلؤم.ها.ناميلسنبرصانيلاولايوطلارفحيذلابديري(١)

.فالخىلعلعاف.مضلابتيبلااذهيفةيفاقلا(۲)

لحتالفىربكةنونيبنابفاثالثمقودققالطلاناكنإ٠تيبلانمدوصقملاىنعملاو«لصألايفاذك)۳(

.ةعوفرمةيفاقلاو

©لوألااهجوزلةجوزلالحته.اعبو«ةنيعمطورشبناثجاوزدعبالإجاوزلاحصي

٢۲۲



ةيئاثلاةرمايف

راصحنعهدیفي٠نامعبهدلاولرابجنزيلاوديعسنبلالهديسلالسرأ

نممهدشحودوناديعسديسلاعمجف‹اهنمركسعلاجورخو«ةعلقلا

هسفنبجرخو«نوديزيوأ٠سفنيفلأهشيجددعغلبو«ةينايعلالئابقلا
دونجللةلماحنفستسوةيبرحنفسعبرأهعمو«لوبرفيلةرخابلاىلع
‹ه١١٠ةنسفيصةسابمةلئاملاةوقلاهذهبلصوو«ةيبرحلانؤملاوةدازلاو

لزنأو‹لاؤسوأةبطاخمنودببرحللانالعإو«.ملاسيلاوللاراذنإلسرأالاحو

.يزناشيفنیرخاو«ينیدنلکيفهرکسعوهتدع

‹دمحأنبكرابمهاخأبرعلاىلعىلوو‹هركاسعماسيلاولامسقو
‹مايأةتسنيقيرفلانيبلاتقلامحتلاو«ينومنبيناتكنييلحاوسلاىلعو
.اهيفالاجسكراعملاتناكو

ىلإاورقهقتو.ةعرازملاىلعديعسديسلادونجتلمحعبارلامويلابو
.اهيلعاولوتساو٠ينيدنلكديعسديسلاشويجتلخدنأىلإءارولا

ديزمالةعاجشبديعسديسلادونجىلعةعرازملاشويجتركمث

قلخكراعملاهذهيفلتقو٠«لحاسلاىلإديعسديسلاشيجمزجناف‹اهيلع

.نيقيرفلانمريثك
ادصاقهلوطسأبعلقأراسكنالانمهشيجبلحامديعسديسلاىأرالو

.رابجنز

سہ٢٦۲٢۲



ءارضخاةريزحاىلع

نبديعسديسلاشيجةمواقميفزافدقهنأدمحأنبملاسيلاولاىأرالو

اهعازتناو«ءارضخلاةريزحلاعاجرتسايفعمطةيناشلاوىلوألاةرملايفناطلس

٩دمحأنبكرابمنبهللادبعهيخأنباهيلعرمأاشيجزهجف.ديعسديسلانم

يفديعسديسلاركاسعزرابو«مادقالاوةعاجشلايفهيبألثماذههللادبعناكو

ملو«ه١٤۱۲ةنسيفكلذو«اديدشالاتقاولتتقاوكشكشلامعأنمةتيو

يلاهتاماكحتساوهتدعوديعسديسلادونجةلباقملةيفاكعيرازملاةوقنكت

.اهدعأ

.ةسابممىلإًابئاخدئاقلااذهعجرف

۲۷٢۲۲—



ةيلهألابرجا

ةتبویویسيف

ناوبناطلسلانيبةتبوىويسيفبورحتعقوه١٤۱۲ةنسيفو

نبطولموفریمألانيبو۽ةهجنم«ناطلسنبدیعسدیسلاووماتناوبنبريزو

٠هتعاطتعحتوديعسديسلللاومناطلسلاو٠خيشنبكاتمناوبسيئرلاوخيش

هذهيفرصنلاناكوكاتمناوبلفلاحو٠ةعرازمللقيدصطولموفريمألاو

.ةعرازملاهئاقدصأوطولموفبناجيفبورحلا

يعورزلملادمانبملاسةافو

‹ةريسلانسح«ةرشعلاليمجناكو«ه١١۲٠ةنسيلاولااذهيفوت

ةعستفلخدقو‹ةيمومعلاهلاعأميجيفىروشلاارثؤم«سفنلاريبك

٤مامزو«دمحأو«ابسو«ماغرضو.«نايلسو«هللادبعو«دشار×دالوأ

نيرشعلاوةسمخاةلمجنماوناكمهؤاسأةمدقتملاةثالثلاو«بعكو٠«ديعسو
‹سابعردنبىلإمهلمحو«ةعرازملانمديعسديسلامهضبقنيذىلااصخش

.مهتاممىلإمثنمو
:عساتلايلاولا

«الساب«الیلجاریمأناکو«يعورزملانايثعنبدمحأنبسيخوهو

ديسلاهبراحيذلاوهو«مايأةينايثونيرهشهكلمناكو«امزاح«الطب

س۲۲۸



اولبیشیةلئاهبورحدعباهتعلقوةسابمبهنمحتتفاوناطلسنبديعس
.ه١١۲٠ةنسيفكلذو٠برعلانمريفغلامحلااهيفينف‹لافطألا

.ةعرازملاةالورخااذهو

نوكيف‹«ه١١۲٠۱ىلاه٤١٤٠ةنسيفنويلالقتسالامهتالوًادتباو

.مایاةينامثونيرهشونينسعستوةنسةثاممهمكحينسعومجم
ينيموغناسأرنيبةعقاولانادلبلاميجةعرازملاكلمتنينسلاهذهيفو

ةنطلسىلعو«هبموفةيناويدىلإمهيديأاوطسبو«ابونجيناغنبرهنىلإالش
‹ابرغربلالخادىلإاولغوتو٠نويلصألااغناتءارمأاهمكحيناكيتلايروب

‹ةنابجوءةموكوةمايرجوءةلاجوةيدابيفةنكاسلافئاوطلااوعضخأو

«ءابمسو٠يدنوبو.وجيدوو.ةموردو٠يابرو٠يبميروو٠ينيوشتو

.ءارضخلاةريزحلاواوجزوةفئاطنمًاضعبو

ةعرازمنأنظأايفو‹«بهذملاةيضابإاوناكةعرازملانإفكشريغنمو
يفيعفاشلامامالابهذماودلقءارضخلاةريزحجلاةعرازمنماضعبوةساب

.خيشلادالوأوسيمخنبيلعدالوأدلقامك«ديعسنبشغربديسلاةلودرخاوأ
.ًاضيأيعفاشلامامإلابهذمرابجنزبةنواربلاىسيعنبيلع

D666

— ۲۲۹



عبارلالصفلا

نعةييراتةذبن
يديعسوبلادیعسنبدمحأمامالا

ديعسنبفلخنبدمحمنبدمحأنبديعسنبدمحأمامالاوه

ةنسةمامالاىلوتو٠ناميعنم”مدأةدلبيفمامالااذهدلو«يديعسوبلا

‹نامعنمقاتسرلاةدلبيفه۱۸۸٠ةنسةدعقلايذرهشيفيفوتوه٤

.هنس٢۳هتمامإةدمريصتف

نأنايعألاةفحتهخيراتيفيلاسلاخيشلانعوقيزرنباخرؤملانعو

نوكتاذهىلعفه١۱ةنسيفوتوه١٤٠ةنسةمامالاىلوتديعسنبدمحأ

ربقىلعایوتکمدجوهنا«هقدصبقثُأنمينربخأنكل«ةنس۳هتيالوةدم
ةنسمرحملا١٠مويديعسنبدمحأمامالايفوتهناروكذملامامألااذه

.ةنس١٤هتمامإنوكتاذهىلعف«ه۸

ةنسةمامالايلوديعسنبدمحأنأ.هللاهحر«يلاسلاةمالعلاانخيشلو

.ةنسنيثالثواعستهتيالوةدمنوكتاذهىلعفه١۹ةنسيئوتوه۷

ةمامالالاقتنالبقناكو.ابوبحمايسايس.اعاجشالطبمامألااذهناكو

.يبرعيلاناطلسنبفيسنبناطلسنبفيسلايظعادئاقهيلإ

:روكذلاهدالوأءاسأو٠«تانبثالثوروكذةعبسنعمامألااذهيئوتو

رکذيملو٠دمحمو٠«بلاطو«ناطلسو٠فيسو؛ديعسو‹سيقو«لاله
ممغإف٠نايعلهأدنعةفولأملاةدعاقلاةقباطمامازتلاوابدأتتانبلاءايسأيوارلا
.امركتءاسنلاركذنعنوشاحتيهللامهاعر

.نايعةنطلسبةيلخادلاةقطنملادالبىدحإ(١)

تک



اريصنودمحأكرتديعسو6سيقنبنازعكرتسيقو6ايلعكرتلالهو

٤فیسنبردبكرتفيسو«الالههنباكرتو«هيبألبقتامدمحاف‹افيسو

.الالهكرتدمححو«|يمعتامبلاطو6ادمحوادیعسواسكرتناطلسو

وهفدمحأنبسيقامأو«رابجنزونامعكولموبأوهفدمحأنبناطلسامأف

٠مهتوخإلبقنمنييلاواناكفدمحوبلاطامأو.ناعبقاتسرلاكولموبأ

هيبأدعبىلوتهنإفدمحأنبديعسامأو٠قيوسلادمحو‹قاتسرلايلوبلاطف

‹ةيقيرفإقرشبةقلعتمنكتملاهنأل«اهحرشلوطيرابخأهلو«ديعسنبدمحأ
.احفصاہنعبرضنف

ليميو‹ةدحولابحيناكو«ماماللربكالانبالاوهفدمحأنبلالهامأ

ةيقرشلاةيقيرفإىلعدرجكلذعمهنكلو«سانلاةطلاحمنعةلزعلاىلا
.ءارضخلاةريزحلايفةسابممةعرازملتاقو«اديرجت

هنکلو«مامالادالوأملعأناکدمحأنبلالهنأ«قیزرنباخیراتيو

تايف٠«كلذنمجالعللدنملادصقو«هرصبرونببهذفهينيعيفءايببيصأ

.ةبقهربقىلعينبو«لايدلا»یمسيناکمياهب
لاقتنادعبالاحرابجنزىلعهديعضودقديعسنبدمامامالاناكو

ةبماحعميديعسولادعاجنبللادبعهفرطنميالاناكو«هيلةساسإا
.ةسابممةعرازمنعاهيمحت

.يشبحلاتوقايهكولممىلوتمث

ةثداحانيبمک«رابجنزىلعيعورزملاناثعنبيلعمجههتيالويو
.نامثعنبيلعةيالويفموجحا

.ديعسهدلویلوتدیعسنبدمحأمامالاةافودعبو

ناکو«دیعسنبدمحأنبدیعسنبدمهدلوللزانته۱۱۹۹ةنسيفو

سب۲۳۱



بوبهببقلملا«يسايسلايديعسوبلادمحأنبدمحمرابجنزيفهفرطنمايلاو
يذلاكصلايفيعورزملايلعنبناميلسيلاولاوهنيبايفهركذمدقنملا.ةشْبعلا
.نمهذخأ

نبدمحرابجنزىلعهیلاوناکو.دمامالانبديعسناطلسلاىلوو

وهو‹يناوربلارماعنبةعمجنبهللادبعخيشلامث«يديعسوبلادمحنبديعس

يفمهزكرمناكو«رابجنزةكلممىلعاومجهنيذلا«نيكوبلهألتاقيذلا
.يناوربلاةعمجنبدمحمخيشلاهيخأةدايقبةلوش

ناطلسنبديعسديسلل,لاووهواذهةعمجنبهللادبعخيشلايفوتو

.نيرمعملانمناكو

— ۲۳۲



سماخلالصنفلا

ناطلسنبديعسديسلاةلود

دمحأمامالانبا

هتقاسيذلايسايسلامادقملا‹لسابلاماحلااذهركذىلإنآلاعجرن

راطقأتمعيلاةرهشلاكلتبرابجنزمساراهتشايفةطساوةينابرلاةيانعلا

يفنيينامعلابرعلامادقأمويلاتخسرالءاشلاهتمالوليذلا٠ندمتلملاماعلا

نبديعسناطلسلاةداعلاقوفوهيذلالجرلاهبىنعأ٠ةثيدحلارابجنز

.دمحأمامالانبناطلس

ءايفكأالاجرواماكحبجنتنُعيطتستنامعنأققحملانمناكاذإو

يف«نامعءانبأنملوألازارطلاوىلوألاةقبطلايفناكديعسديسلافنيزاتم

نيذلانأبو.ةيبرعلاايساخيراتلكيفتيصلادعبوةمحلاميظعوةرادألا
هركذديلختوهمساراهشإوهيضرغفنويلملايفدحاولانعماعلايفنولقيهمساب

.خيراتلااذهتاحفصىلع

دعبتيتلاةربغلادلبيفليقو«ناميعنم”ليايسدلبيفديسلااذهدلو
٠فيستنبىنغ«همأو‹«ه١١٠٠ةنسلايمأةيناثبطقسمةمصاعلانع

.ةحلاصلارثالابر٠يديعسوبلافيسنبدمحمنبدومحديسلاهمع

الو«م۱۷۹۱ةنسلةقفاولاه۲۱۹٠ةنسنابعشرهشيفةكلمملاىلوتو

نمابيرقسرافجيلخبةيرحبلاةكرعملايفدمحأمامالانبناطلسديسلاهوبألتق

تجرخو.ليخنلاعرازمبةروهشميهو«ليايسيداوسأرىلععقتنايعةنطلسبةماهةنيدم(۱)

نامعلهآنمملسأنملوأوهواهئانبأدحأةبوضغنبنزامنأازعاهيفكيو.نامعءايلعنمديدعلا
.رطاخبيطنعواعوط

س۲۳۳



ةرشعثالثنعديزيالرمعنعه۲۱۹٠ةنسنابعشنمرشعثلاثلايفةجنل

ةنطلسلايفهكراشدقو«انسهنمربكأوهوالاسیمسيخأهلناكو٩ةنس

‹اهلكةرادالانعهلىلغتةءافكلاورادتقالاهنمسناالو٠نامزلانماحدر

ابثاندمحأمامالانبفيسنبردبديسلاناطلسديسلاةافودنعنيعتو٠لزتعاو
ريغوماكحألاوةرادالايفذوفنلانكلو٠نيتنسةدمديعسديسلانعةكلمملايف

نمردصتتناكروكذملافيسنبردبديسلاةباينءانثأيفةلودلانوئشنمكلذ

.ناطلسنبديعسديسلاةمع«دمحأمامالاتنبةرخافةديسلا

‹ءاهدوةوطسورادتقاتاذتناكةليلحلاةديسلاهذهنأرهظيايفو

اهيبأنمةرادالاكلتلاهتلهأيتلالاصخلاوةلاسبلاعماهلكاياجسلاهذهتثرو

.ديعسنبدمحأمامالا

«هایاونوهضارغأتفرعىتحىقرتيدكيملهنإففيسنبردبديسلاامأ
٠همعنبانمناطلسلاسالتخاهتينردبديسلانأب٠نوسماهتيسانلاماقو

ديسلاهمعدضهنمتدبدقتناكيتلاقباوسلانمةعاشإلاهذهتدكأتو

نعجرخو٠مهبهذمدلقتو ةيباهولابرقهنأو«دمحأمامإلانبناطلس
.ةيضابالابهذم

.هخیراتيفقیزرنبانعهتدجواذكه
ناطلسنبديعسديسلااهيخأنبامامالاتنبةرخافةديسلاتضرحف

ناکمب«ءاکربةدلبيففيسلابةيمسرةزرابميفهلتقف«فيسنبردبلتقىلع

.نامعةنطابنمنامعنیمسي
اتوبثناطلسنبديعسديسلامادقأتتبثفيسنبردبديسلالتقذنمو

«ایظعایدنجناطلسنبدیعسدیسلاناکو«رابجنزونامعشرعىلعاخسار
ایکولمافیضمو.«نرقفصننملقأال‹ارتلجنالانیمأافيلحو«اريبكالجرو

اكيرشو‹ةديدجلارابجنزلاسسؤمو«ةيناطيربلاةيبرحلاجراوبلانمتاشملل

— ۲۳



دجوملاو«قيقرلاةرابتعطقيفنيساخنلاةدراطميفىمظعلاايناطيربلارويغ
يفملاعلاءاحنأةفاكىلإردصييذلالفنرقلارجشءىشنتيتلاةداملالصأل

ذاقنإاہنمهضرغديعسديسلاابىتأيتلالامعألاضعبنكتنإو«اذهاننامز

ن.هرثامسمطتتالو«هركذدلخيوهمساايحينأبلهأهنكلو٠بعشلا

لقالقلانيكستيفهمكحيفاماعنيرشعديسلااذهىضقمث

.اهدالبونايعبثدحتتناكيتلاتاروثلادامخإوتابارطضالاو

‹دنحلاوةريخذلابةيدنحلاةيناطيربلاةلودلاهتدضعم۱۸۰۹ةنسيفو

ينبةعقاواهنمو٠لئابقلاضعبةبراحمىلعاضيأهتدعاسم١۱۸۲ةنسيلو

ةنسلةقفاوملام۱۸۲۸ةنسيفو«ه١٤۲ةنسنالعجبنييماتلايلعوب

نيبوهنيبىرجايفىضمدقاک.ةيفرشلاةيقيرفإىلإهلابوهتمههجوه٢

.ءارضخلاةريزحجلاوةسابمميفبورحلانمميرازللا

ةعبرألمحتيتلا(لوبرفيل)ىلعلمتشملاهلوطسأبطقسمنمعلقأو
لمحتيتلا(هاشو).هتدايفتحتاهلعجو.رمحألاهملعاهيلعو.اعفدمنيعبسو

ةتستاذنفساهريغو«”تثروكلاعوننمنيتنيفسو«ًاعفدمنيتسوةعبرأ

.ةيقرشلاةيقيرفأميمرحبلارخميراسو٠عفادمةعبرأو

ةيبرحتاشوانمدعبو‹ةسابممةلئاحلاةوقلاهذهديعسديسلالصوو

ةلوديفكلذانركذاك٠حلصلامهعممربأف‹ةسابممةعلقميرازملاهلملس

.عيرازلا
رفاسو؛لجرةئائالثنمةفلؤمةيماحةعلقلاهذهيفكرو

اهذغتايتلاةليمحلاةريزحلاهذهةرملوأدهاشو«ه١٣٤۲ةنسرابجنزىلإ

ديزمبهلوزندنعاهلهأهلبقتساو٠«هتكلمملةمصاعوانطووارقمكلذدعب
e

.ةيزيلجنالابتسروتلاةملكلفيرحتهلعلو٠لصالايفاذك(١)

س٢۲۳

 



‹لفنرقلاعرازمدابيإيفاهبلحامدعبالاحءايشلاهتمههجوو٠باحزتلا
.ملاعلاءاحنأعيمجيفنيتريزحلانيتاهةرهشترهظأيتلايهو

رابخألاهتءاجىتحرهشأةثالثنمرثكأماقملاديعسديسلابرقتسيدكيمو
لوصولابهوعدتو.اهيفنايصعلاعوفوو6اهرومألالتخابهرذنت٠ناعنم

.اهيلإ

.اهيلااعجارلفقو«اهتوعدةباجاليهتف

اورصاحف«ةصرفلاعيرازملازهتناىتحةسابممنعهصخشبيغيداكامو

‹ةعلقلانمجورخلااومزتلاو‹راصحلامهيلعاوددشوةعلقلابيتلاةيماحلا

.عيرازملااهلتحاو

ةقفاوملام۱۸۳۷ةنسيفالإعيرازملاعاضخإنمديعسديسلانكمتيملو
اذهنمعيرازملاةيالورابخأدرسيفثداوحلاهذهسفنانيباكه١١۲٠ةنسل

.خيراتلا

.يناملألايقيرفالاربلاتاهجىلإعيرازملانمةعامجحزندقو

لحاسللاكلمتمهسفندجوةسابمبعاضحخإنمديعسديسلانكتالو
.عزانمالباتباثاكالتماقيبمزومىلإيروكلادبعسأرنميقيرفألا

ناعملوبئاتكلامداصتودونبلاقفخنيباعرعرتمديسلااذهناكو

روغلاديعبركفوةقئافةريصباذ٠ةفيضلملانامعكولمةحاسةرئاديففويسلا
ردتساهنإ«اهنمجتنياذام«ايلمركفتو٠يقيرفالاربلاةيلخادىلإهرظنتفلأ
.ةليزحلاعفانلاوتاريخلاهل

‹ةمهملازكارملانمزكرماهنأو«برحلااهتميقنأبقاشلاهركفبىأرف
.هناطلسلارقموهكلملةمصاعرابجنزراتخاف

‹كلذبهلاغشناو.ةينامعلالئابقلاتابغاشموىذانمهیساقیاعاغرو

س۲۳ا



‹ةرهازلاةيلمجلاةريزحلاكلت‹رابجنزةبحمنعلوحتيموهلابلغشنيلنكلو
:اهيفلئاقلالوقييتلا٠يدنحلاطيحملاىلعةعقاولا

ارايدلااببيرغلاىسنينأبالإطقةبيعمابتسيلو

ةدلبتناكاذکهو«ةرماعذئموييهو«ةسابممىلعهرايتخاعقيلفيكو
يفبرعلاةمصاعاهتفصبو«ةنسفلأغلبدقاهنارمعو‹همايأيفةرماعةولك

‹هذهانمايأيفاهرهاوظاهبةرهاظةيكولملاةمصاعرابجنزذاغختابميدقلانمزلا

ةريزجنابروصتينأعاطتساالهلمأقدصو٠هتربصبةحصوهتسارفةوالولو

طيحتو٠تاباغلااهفنتكت«ةريقحةريزجاهنأالإذئتقونكتمليتلارابجنزلثم
اهذختيةقئالنوكتساليوطارهداهيلعرمنملكاهرقتحي‹شئاشحلااهب

تناكيتلاندملانمءيشىلعهرايتخامقيملءيشيألو.هتنطلسلةمصاع

‹ويشيدقموهومالهبينعأو‹يقيرفالالحاسلاطخلوطىلعذثنيحةرماع

رابجنزذاختاىلإةينابرلاةيانعلاهتفاسنكلو«ةورثواخيراترابجنزنايزاوتاتناكو

‹هدعبنمهتكلمبمسقتةيبروالالودلانأهللاملعيفهنإو٠هتنطلسلةمصاع

.ءارضخلاةريزحلاورابجنزمساالإهدالوألقبيملو

نبدعاجنبرصانةمالعلاخيشلانامعنمهتيعميفبحصتسادقو
.كانهروهشمهربقو«ينوتملاىمسملاناكملايفاهبتامو٠«يصورخلاسيخ

لسرأو«١٤۱۲ةنسرابجنزلنابعنمديعسديسلالقتنادقو

يفوتملاتيبمامأهوسرغو*”سيرومنملفنرقلارذببهيتأيليمجعلايلعلادبع
.م۱۸۲۸قفاوتيتلاھ١٣۱۲ةنسكلذو«هبهئيجمدنعرابجنزب

وهلفنرقلارذبنايتالديعسديسلاهلسرأيذلانأىرخأةياوريو

ةنسيفكلذو«سوتيروامىمست«دنمحلارزجضعبنملميرحنبحلاص
ees

.سيشرومفيرحتهلعلو«لصالايفاذك(۱)

س۳۷



.نيتريزحلانيتاهيفءاياعرنايعأىلعبناوشلايفرذبلاعزومث«ه۸

ه١١۲٠۱ةنسرابجنزىلانامعنمهتموكحناويدلوحديعسديسلانإو

‹ةيقرشلاةيقيرفإونامعةكلممةمصاعرابجنزلعجو٠م۱۸۳۲ةنسةقفاوملا

.نيينامعلابرعلانمتائمهع«لقتناو
عستاو‹ةراجتلاتمعف«هلليثمالريبكقيفوتهباحصأوهفلاحدقو

ىلإلفاوقلاوتاحايسلابرعلافلأو.هلبقريظنهلفرعيملدحىلإاهقاطن

‹اھذوفنورابجنزتيصدتماو٠يقيرفالاربلااوقرتخاو.ةيقيرفإةيلخاد

لزتلو٠«يطنلطالاطيحملاىلايدنحلاطيحملانماعاستااهترهشتراطو

.هذهانمايأىلإاذكه

.ریثکقلخهنمتامو.رابجنزينوعاطبرضه١١۱۲ةنسيئو

.لحاسلاتيبوينوتملاديعسديسلاهانبءانبلوأو

يفديعسديسلاةالوىلعبرحلاةراثإةعرازملادارأه۳١۲٠۱ةنسيو

نبدلاخهدلولسرأف٠مهمزعومهدوصقمبديعسديسلاملعف«ةسابم
يلاولادالوانمةسمخ9مهرباکأنمارفننيرشعوةسخىلعضبقو«ديعس
نينڻاو«نامثعنبدمحمنبدمحأنبملاسيلاولادالوأنمةتسو«ناثعنبدمح

ىلإمهلمحو«مهنايعأةيقبنمرشعنينثاو«يلعنبملاسيلاولادالوأنم
رکذيمل«عيرازملاءادعأنمناكلجرةروشمبكلذو«مهتامىلإمث.رابجنز

.همساأيوارلا

.ارارقتساةلاحلاتداعوةرذاحملاتلازءالؤهىلعضبقلاءاقلإدعبو

هدهعبءافولا.ةزيزعلاهتلماعمنسحوناطلسلااذهمنصليمجنمو

نييفاطملاةليبقف.هئادعأةبراحمىلعهبناجيناكنمو؛هتريشعوهباحصأل

ةليبقعمةسابممةيحانبفئاوطلاعستلاةفورعملالئابقلانممهبناجيثناكنمو

س۳۸



ةليبقنأيفكشالو‹خيراتلاملهظفحازايتماديعسديسلامللعجةكينولا

دادجأمهو‹ةسابميفذئمويذوفنلاوةملكلاملنيذلانمتناكنييفاظطلا

نممجنأل٠ةسابمةدلبيفنآلاريهشلايفاطملاةعمجنبدمحمنبسيمخخيشلا

.هئاقدصأو‹ديعسديسلاراصنأ

:نييفاطمللديعسديسلابتكصنكاهو

لامعنمہارینمةفاكىلإيلوعملافسوينبرصاننبدمحمنم
ةدلبنمعلاطسيمخنبةعمجانبحموانيخألاحبناطلسنبديعسانالوم
وهو۽انلامهلامو۽انلاحهلاحراصهنأل.هلاميفضراعمهضراعیال«یویس

٢۲خيرات٠باتكلااذهىلعفقاولاملعيلناطلسنبديعسانالومةعاطين

.ه١١۲٠۱ةنسةرخآلاىدامج
:ہارینمةفاكىلإديعسديسلانمرخاباتك

عمفئاوطلاعستلاةسابمنلهأ‹ةيلحاوسلاخياشماندهاعدقفدعبو»

ءانایاعرنماوراصوانلاحماحوءانتعاطيفاونوکینأىلع«مهتکيوةفاك

فرطنمو٠عيرازملادنعقباسنممحليلادئاوعلامهلانتبثأو5مهاندهاعدقو

.ةسابمردنبيفروشعمهيلعال٠«نوحومسممهف‹رحبلاوربلانمروشعلا
:«مالسلاو‹اذهىلعفقاولاملعيل.هلوسروهللادهعاذهیلعو

.ھ١١۱۲ةدعقلا٥مويررح«هديبدمحمنبنامیلسهرمأبهمداخهبتک

هسبحينأخيشلاىلعمهتعامجنمدحأ‹فلاخىنعمب«لاطاذإو

©محلهريغلعجنلمهيلعفلاخوانفرطنممئاقلامهبجعيملاذإو«ةبوقعلل

.ينيوثنبدمحدیسلارهماہیو«دیعسنبةفيلخ«كلذحيحص
:رخاباتک

:ہارینمةفاكىلإناطلسنبديعسنم

.تالسارملاهبمتختيذلامتاخلاانهدارملاو«ةجوزللعفدييذلاقادصلاوهةغللايفرهلا(۱)

س۲۳۹

 



نأىلع«نییفاطملايناثنبسيمخينباةعمجودمحمانلباقدقف«دعبو

هللادهعكلذىلعوءامهريغهيلعمدقتيالوءايهتعامجيفةجحلاامهنوكت

دئاوعلاالو.امهدالوأدالوأو.امهدالوأونيَيحامادوانمدام‹«هلوسرو

ال٠اهتعامجمزلاهيلعو‹اهبامهوفرشةيطخاهتعامجنمتراصاذإو.ةقباسلا

مهو٠نامألاهيلعةفاك(هعباتنمو«امهروشعهيلعالو«اهبمزليلاولل

عيمجدارأوًاطخأنمو انفرطنممئاقلايداعيمداعینملکو‹محلاومأو

للاولكو.امهرظانيدلبلارومأيفيلاولاو٠هنعىفعيفوفعلاهلخياشلا
هيلعالو٠كلذىلعفقاولاملعيل«هلزعتلدلبلالهأىلعفلاخواهبجعي

.مالسلاو‹انفرطنممئاقلادنعةوقش

.«ه١١۲۱ةنسناضمر٢۲يفررح

.هديبدمحمنبنایلسهمداخهرمأبهبتک
:رخاباتک

WWFء‹سيخنبدمحمخيشلامكيلعانلعجدقف‹دعبو

.فئاوطلاعستلاهتعامجيفهرظنرظنلاو«بقاعيلهرمأفلاخييذلاو

دیقيفانمدامذفانهمکح«ناطلسنبديعسدلاولاانالوموانديسطخ
.«لمعلاهيلعو«ةايحلا

«هديبدیعسنبةفيلخ٠كلذحيحص«هديبديعسنبدجامهبتك

.همتخاہیو«ينیونبدمح«كلذحيحص
:رخاباتک

نبدمحمنأب«ديعسنبدمحنبناميلس٠ىلاعتهللريقفلاانأولوقأو

۽اشرقنیسمخونیتئامو«ةصاخهلاشرقنيسمخوشرقةئاميسابمملاسيخ
نمناطلسنبدیعسانالوممحاهلعجدقمهاردلادذهو‹دلبعستهباحصألو

س۲(.



‹ةسابممدلبدعقتسينملكوأ‹ماريزانبحماهملسينأروشعلاةحماسمفرط

©خيراتب‹فقاولاملعيل«ةروكذملامهاردلاهذهمهروشعنمعطقينوكيو

هتک.ماتوتباثناميلسخألاهاضمأابىنموه‹ه١٥۲٠ةنسلوألاعيبر

.هديبديعسرقعلا

:رخاباتک

هارينمةفاكىلإدمحنبنايلسريقفلانم«ميحرلانمحرلاهللامسب
عستلاةميتوهسيخنبدمحمخيشلانأب«ةسابعمدلببنيمئاقلانم

هدئاوعيفهعبرنمهفلاخييذلاو٠ةقباسلاهدئاوعيفهضراعێال٠فئاوظطلا
نأدارأنإو٠هلأسيالوهديقديقلاهلنأو«هسبحافسبحلاهلدارأو«هريغو

٠كلذيفنيصخرممهنيدرمأىلعمكحيومهجوزيومهبصيايضاقلعجي

اذهريغبتكنمو٠مهرظنبالإمهرومأيفهسفنلخديالرباجخيشلاو
.«مالسلاوفقاولاملعيل‹لطابوهفباتكلا

ديعسهبتكمات٠نايلسخألاهاضمأابهاه١١۲٠ةنسرفص٢۲موي

.هديب

:رخاباتک

خيشلااندهاعدقفدعبو«هارينمةفاكىلإناطلسنبديعسنم»

ملو۽انطابوارهاظانعماوعطقنااذإمهناىلعسيخنبدمحوهللادبعنبرباج

نممهتوفينيذلامهمادخومهبناوشومهتويبملمرغنلةسابمذخأانلسيتي

ةسابملهأهبهنامىتمملاسنبدشارخيشلاديبيذلاملامكلذكو«ةسابغم

.«مالسلاو«فقاولاملعيل٠هلوسروهللادهعكلذىلعف«محلهمرغنل

اهیلعو«ه١١۱۲ةنسلاوش٢۲ةليلدمحمنبنايلسهمداخهرمأبهبتک

.ديعسديسلارهم

س٢۲ا



.ةسابمميفعيرازملاةالورخاوهيعورزملاملاسنبدشارخيشلااذه

.ةسابممديعسديسلالتحاةنسلاهذهيفو

:رخاباتک

انثابحأبانجىلإناطلسنبديعسنم«ميحرلانمحرلاهللامسب»

‹ەوبموكينموملعمبياشلاوزاريشخيشلاوسيمخودمحمخياشلملازازعلا

هللاةمحرومكيلعمالس«هللامكملس«زاريشنبسنويو۽سیخنبةعمجو

لوصولبقملعينلصوانأو٠هانمهفولصوفيرشلامكباتك.هتاكربو

تیبيفلوتقملالجرلاناكنإف٠مهتفرعدقو«يلاولافرطنمملاسنبنافلخ

نمهتيبريغيفالوتقمناكنإو«ةبوقعالوةيدهيلعالفهتمرحىلعلجرلا
هلتقولامأو.صاصقهيلعالو‹عرشلابةبجاولاةيدلاهيلعفةمهتلاكلتببس

ةسابلهأىلعمهفينأاضيأيلاولاتفرعدقو‹«ضاصقلاهيلعفاعربت

هيلعالفلتقاذإهاضرريغنمالحادهتیبيفادحأدجونمهنأ«مهعيمج

.«مالسلاو«اننادلبميجيفيراجلاوههبمكانفرعاماذه«ةيدالوصاصق

ةنسةرخآلاعيبر٢۲خيراتيفهديبمشاهنبيلعهمداخهرمأبهبتک

.ه٢

:رخاباتک

خيشلابانجىلاناطلسنبديعسنم«ميحرلانمحرلاهللامسب»

ةمحروكيلعمالس.ىلاعتهللاهملس٠«سيمخنبدمحمحصانلامركملابحللا

نيبراصامفرطنمتركذامكبحمهفولصوفيرشلاكباتك«هتاكربوهللا

نيعوهفاخلاصهنورتامو«هللاءاشنإ٠نيههلكرمألا‹مادخلاوةكينولا

‹مكسفنأبمتنأاولتقتلادغو«ماعطلااوقرحومادحخلااولتقمويلا«حالصلا

مكسفنأبمكنيبمادامو«ةدحاوةرسملاوةرضملاو«انبجعينحنمكبجعييذلاو

.«ةراشالاودبتةجاحلكو٠مكيلعمهريغوةكينولاديلوطتلقافتا
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.ھ١١۲٠ةنسرخألاميبر٢۲فرشنبيلعهمداخهرمأبهبتك

اوقرحوديعسديسلامادخاولتقمهنإىتحجونزلاءالؤهةأرجىلإرظنا
.ذموينيدرمتماوةاغطلاعمقيفماتلاعدرلاةلقنمالإكلذامو«ماعطلا

٠مهتدعاسملنوموقيمهو٠عستلافئاوطلاةعيشنمةكينولاءالؤهو

يفهلمهتدعاسمبمهبناجيفناكنموعستلافئاوطلامرتحادقديعسديسلاو

.ةسابممبرح
:رخاباتک

سيخنبدمحم‹ماركلانيبحملاخياشملاىلإديعسنبدلاخنم»

هللاةمحرومكيلعمالس«هللاءاشنإ٠«ىلاعتهللامكملس«زاريشنبخيشو

مکتحصبتررسومتركذاممكبحممهفولصوفيرشلامكباتك«هتاكربو

نممتركذو٠ريخلاالإملعثدحامفارطألاهذهنمو.ةمالسلابمكلوصوو

هانيضمأامو‹«كلذنعزجاعوهف«رابجنزيفهانلعفامضقنیهدارمرباجفرط

نمءیشضاقتناایداعهلالو«ایضارنوکیلمکنملکلاو«ضامهللاءاشنإ

ٹکنييذلاو«هللاءاشنإامئادمكرطاخيفنوكياذه.ءانيضمأايفىواعدلا

.هللاءاشنإهيلععيمجلانوكنلكلذمكنم
هیأرنوکیو«ادبمكنیبهرمألخديالهترذحدقرادلافرطنمو

اولفغتاليجنرفالافرطنمو«انحلاصميفةيوسلابفسوينبدمحميأرو

‹هرخذنوفختنوكيالمكتردقمدحبهيلعمهعينصومهولخو«هنعةكينولا
نعرثكأمكيلعدكوأجاتحياممكنمهفرعنلداهتجالاةلقو٠عيمجلاحالصاذه

ملعلكو٠مكفرطرسييذلاريخلابهللاءاشنإ‹انوفرعتنأوجرنو«اذه

٩مكنمةراشالامكلودبتةجاحلكوهبانوفرعمكفرطنمثدحي
.«مالسلاو
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.ھ۷٦۱۲ةنسلاوش۱۳يفهديبناسحهرمأبمکمداخ

هدلووناعبناکناطلسنبديعسديسلانأباتكلااذهنومضملديو

يذلايجنرفالااذهو‹رابجنزهتكلمبيفهنعبئانلاوهديعسنبدلاخديسلا

كلذيفمهتاحايسرداوبتدبنيذلاةيبروألالودلاحايسنمهنأهباتكيفهبهون

.تقولا

:رخاباتک

نامٹعنبسیخنبدمحممرکألاخيشلابانجىلإناطلسنبديعسنم»
فيرشلاكباتك«هتاكربوهتمحروكيلعهللامالس«ىلاعتهللاهملس‹يفاطلملا

ام۽نسحآنمف۽مهحالصإوةكينولافرطنمتركذامكبحمهفو٠لصو
مهييرقتيفداهتجالامتنأمكنمجاتحيمهنمةيغابلاةقرفلافرطنمو«نوكي
.«مهيلعاماوملسيو«مهريغلثمحلصلايفاولخدينأىلإ

.هديبدمحمنبنایلسهرمأبهبتک

ىلعةوقوةوطسلهأاوناكةقرافألانأباتكلااذهىنعمنمنيبتيو

ديعسديسلانأوأ٠مهيلعذفانريغيرهقلامكحلانأو«ماكحلاةمواقم

‹ةدشلانعنيللابذخألاوقفرلاىلإنوليمياوناكهدعبنمنيذلاماكحلاو
نيذلاةسابمملئابقبطابتراوةيدوةقالعمحلنيذلاجونزلاةلماعميفاصوصخو

.ديعسديسلامهمرتحي

هتلماعمانايبتةسابمبيلاهألديعسديسلانميهيلابتكلاهذهبانيتأدقو

ىلعمهتماعزومهفرشلءاقيإو٠مارتحالاباهئاعزوةسابملهأرباكأل
مهنيدبابسألمهنيبايفابنولماعتياوناكيتلادئاوعلاىقبأو٠مهتعامج
.مهايندو
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هتاضقوديعسديسلاةالو

ءارضخاةريزحاب

ةلودمايأذنمكشكشردنبيفناكءارضخلاةريزجلابةالولازكرمنإ

ديسلاةلودمايأىلإناطلسنبديعسديسلاوعيرازملاوةبراعيلاولاغتربلا

.ةتيوىلإكشكشنملقتنامثمامالانبدمحمنبدوم
:ديعسديسلامايأيفكشكشباوناكنيذلاةالولاو

سامامٹ«يصورخلاناميلسنبديعسمث«يلعينبیلومحاضومهنمف
٠يلوعملافلخنبرصانمث«ينرقلاملسمنبديعسمث«ديعسديسلاىلوم
ةئالثلاءالؤهو‹رصاننبنايلسمث‹رصاننبفلخمث‹رصاننبدمحممث

.يلوعملافلخنبرصاندالوأ

نافلخنبديمنبديعسمهنمفكشكشبهمايأيفاوناكنيذلاةاضقلاو

.مالسلادبعنبهللادبعنبديعسو٠يلوعملاناينثنبفيسو٠يسبحلا
يفديعسديسلامهدنج«ربلاجونزنمةوجزملاةروثه١٣٤۲٠ةنسيفو

ضعبمضناو«اوشحوتمثنمو«رئازحجلاهذهىلإمهبىتأو٠تايهملاضعب
ءقرطلايفتاراملاءاسنلانوضبقيوقرطلانوعطقياوراصو٠مهيلإجونزلا
مهاذأنمحارتساو«مهرخآنعمهولتقف«هركاسعديعسديسلامهيلإهجوف
.سائلا

نايصملاوةوقلااورهظأ.اويسنوجابلاناؤيسةعقوه١٤۱۲ةنسيو

هدلوةدايقبامرمرعاشيجمهيلعزهجف«ديعسديسللةعاطلاباونعذيمو
نمبرعلارباكأنمشيجلااذهعنجو«راسلادمحنبدامحوديعسنبدلاخ

ب٢۲



‹ديعسديسلاشيجراسكناىلإرمألاىدأو٠ةيقرشلاةيقيرفإونايعهكلامم
خياشملاو«راسلادمنبدامحمهنايعأنمو٠ريشكقلخةعقولاهذهيفلتقو

٠يلعنبةعمجنبحلاصبستحملاخيشلادلاو٠يثراحلارصاننبيلع

اتلصتملمهريغويرهاظلاميلسنبهللادبعو٠يريغملايلعنبةعمجو
.مهۋاسأ

راسکناةلاحنعديعسنبدلاخهدلوهفرعدقونامعيفديعسديسلاناكو

:دلاخديسلاهدلولديعسديسلاباوجصناذهو‹اويسيفبرعلا
قطننإو‹رفمالوهنمدبالردقمرمأكلذو‹لصوفيرشلاكباتك»

ذ٣نيتموو:یلاعتهلوقمهفکيأ‹راسكنالاباوحرفولذارألاوءاغوفلا

٠تبحربضرألامكيلعْتفاضَو«ًاشيشمكنعنفملفمكترشكمكب

ةرممهيلإعجرننأانيلعراعلانکلو«كلذيانيلعراعالو.«نيريذمميلومث
نوفيميردنعهايحخألباومهللليبسيفاوفنذلُنَبَسحتالوةيناث

نممهاوفحْلَيأَنيِذُلابنوُرْتْسيَو«ِهِلْضَفنِهللمُهاتآاينيجرف

۽اہبمحنلبقالدونجبمھیتاتسلباقلامسوملايفهللاءاشنإنكلو.مهفلخ

.(نورغاصمهوةلذأاهتممہنجرخنلو

اويسةدلبلتحاو«ىرخأةرممهيلعاشيجلسرأديعسديسلانإمث
.يقرشلايقيرفالالحاسلاراطقأعيمجهلتعضخو

ن



رابجنزةالو

ديعسديسلادهعيف

ديعسنبدمحنبناميلس:مه؛ديعسديسلادهعيفرابجنزبةالولانإ
ديسلادهعيفمدقتلاوذوفنلاهلناكو‹ىدنئوهىتنمإ٠بقلملا‹يديعسوبلا

يلاتاضوافملارضحدقو«ديعسنبشغربديسلاماياىلإشاعدقو«ديعس

لوح«ايناطيربةكلمايروتكيفةكلملاةلالجبودنموشغربديسلانيبتراد

.ةساسلاوةاهدلاذاذفأنملجرلااذهناكو.«قيقرلاريرحت

.رابجنزبةيكلملاةربقملابنفدوه١۲۹٠ةنسيفوتو

نبدمحمث‹يديعسوبلاديعسنبدمحنبرصانرابجنزىلوتمث
.يديعسوبلاردبنبفيس

االخساجو«ةقيرفإطساوأفشتكانملوأمنهنييناعلابرعلانإ

ةممعملالابحلانعوتاريحبلانعاوربخأنيذلامهو«وغنوكلارهنضوحىلإ
يلاهألاةشحونممغرلاىلعو.ذئمويرافسألاقاشممغرو٠جولثلاباهسوؤر

.اضعبمهضعبنولكأياوناكنيذلا

نطاومودوسألاتاباغنيبامةملظملاةراقلايفنويناعلابرعلالغوتو

.ملاومأومهحاورأبنيرطاخم«ةرواسملاعابسلا
يتلاسارملاةديدشلاتابوعصلاومهرافسأيفبرعلاالذبيتلاةمحلانإ

.خيراتلامهظفحيامشحوملاعقصلاكلذيفاهوبكترا

ءىشهبشأةيقرشلاةيقيرفإطساوألبرعلافاشتكانأهيفبيرالاهو
7

.اهلخادموةيقيرفألاةراقلالهاجمدايترايفةيقيرفإقرشبرعىلعاودمتعانييبروألانأتبث(۱)
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شوحولاتاذتاباغلانوينايعلابرعلاعطقدقل٠تايلظلارحبلنيفشتكملل
فنيددرتمو«اهتالظفنیحباسونيلجاروةاشمالالخاوزاجو.ةيراضلا

.اهئاحنأ

مهفاشتكالاحيفهولاناموهيلعاوفقووهودهاشاملكبرعلانودولو

لمجتنو.هايإمهملعنو.اندالوأىلعهصقنوهسردنمويلاانكلةيقيرفإطساوأل
ةمحلانألانرومأعيمجيفةريصبوالقعوةياردهبدادزنو‹سلاجملايفهب

ىلعبهذلاءامباهرابخأواهرثامبتكتنأاقحةريدحجلبرعلااهذبيلاةيلاعلا

.نيجللاتاحفص

ربلمهفاشتكايفةديمحلارثأملالاصخنمةلصخبرعلالفغدقو
ربلاةيلخاديفنييقيرفألاةعامجنيبنيدلاومولعلاومالسالارشنوهو‹يقيرفألا
مهمادقأخوسرلوأنممالسالاراشتناببرعلامايتهاناكولهنأو٠”عساشلا
نيملسممهلكعقصلاكلذيقيرفألاناكلومالسالارونبارونتمربلاناكلهيف

رصنتيفاعساوالاميحيسملانيدلابنورشبملادجيملو٠قالطالاىلع

يذلاناطلسلاةمظعولاملعمجبنوحتافلابرعلالفغتشانكل«يقيرفإلا
.ميظعلايلعلاللابالإةوقالولوحالو٠طقرثأنآلاهلقبيلو‹«لحمضا

لزيملو٠م١۱۹۱ةنسبرحمايأربلاةيلخاديفرابجنزةنطلسربتعتو
ةبعكو‹اهلامآجحماهنأرابجنزةنطلسلفرتعتةيصاقتملاربلاةيلخاديفيلاهألا

.اهالومواهناطلسواهديسرابجنزناطلسنأو«اهراظنأ
م١۱۹۱ةنسةيضاملاىمظعلابرحلاءانثأيفقلقلاىلوتساكلذنمف

.يرجمالوألانرقلايفةيمالسإلاتاحوتفلالضفبةيقيرفإلاشىلإلصودقمالسإلاناكاذإ(١)
يلاوحنآلاشیعیو.نايعبرعىلإعجريةراقلاقرشلودىلإمالسألالوصويفلضفلانإف

.اهناکسةلمجنم/.٤4يلاوحنولثميةراقلاقرشيفملسمنويلم٥
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ديسلاناطلسلاةمظعردصأف.ربلاراطقأميمجىلعه۱۳۳۲ةنسلةقفاوملا

:هناونعاروشنمبراحنبةفيلخ

هيفمهثحو‹يقيرفألاربلاةيلخادنميلاهألالئابقلاءاسؤرةفاكىلإ

مدعو‹زيلجنالاةيالوةمزالمىلعهيفمهثحو-ءودحلاوةنيكسلاةمزالمىلع

كلذرشنف٠«برحلايفاهسفنجزنمةفزاجملانمكرتلاهتتأبثارتكالا

مايأضمتلو«ديجريثأتهلراصف.ةيلخادلاربلاراطقأىصقأىلإروشنلا

.ءاسؤرلاكثلوأنمتاباوحلاهتمظعلتدروىتح

:هلمهتاباوجضعبنمف
كرتلاىمستيتلاةمألافرطنمامأو٠هيلعكركشنوكباتكانلصو

ناطلسفرعننکلو۽ءيشاهرمأنمانمہیالو‹اهفرعنالواہبعمسنالنحف
‹انايادهكمادقأنيبمدقنلرابجنزةرايزىنمتنو.انناطلسوهيذلارابجنز

مهنأىوساسأبوكشنالزيلجنالامكحتعتو.ءانحلاوةحارلامتأيفنحنو

روزنو٠ىنمتناكرابجنزىلالوصولاعيطتسنالاننافاذلو٠ليفلاديصانوعنم
ءیجنفیکف٤جاعسارطأاندنعسیلو«ءارقفانرصدقاننألرابجنزناطلس

`.نيديلاولخ
ءامزيلجنالالعجينآهللاوعدنفارانناملألاناكاذإمہنمرخاباتکیو

.ىهتنا‹اهيفطيفرانلاىلععقيف
يقيرفألاربلاةيلخاديفيلاهألاةلاحنألوألاباتكلانومضمءىبنيو

.برعلاةنطلسمايأيفهماكحلةقفاوموةنسحتناك

قرتخانم:لوأمهناطلسنبديعسديسلانمزيفنومداقلابرعلاف

نعتاياكحلاكلتاوورنيذلامهو٠اهوفشتكاو٠ةشحوملاةملظلاةراقلا

.جلثلاباهسوؤرةممعملالابحجلاوتاريحبلادوجو
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كرحامهنعمهرابخأوربلاةيلخاديفنييناعلابرعلاةحايسنإ

يفنوينامعلابرعلالغوتو«ربلاةيلخادىلامهحاوساومدقتساو٠نييبروألا
‹ةيراجتلازكارملااورمعو٠هتاهجضعبيفاونطوتساو.ةراجتلابهتيلخاد

ةدايستحتنيطالسةئيهيفاياعراوراصوبرعلاذوفنمظاعتماوعألارمىلعو

.رابجنزناطلس

ملرابجنزةريزجوةيقيرفالاهكلامميفديعسديسلاةماقإنإ:يوارلالاق

نايعنيبانايحأددرتيناكف.«ةيناعلاةيبرعلاةكلمملاةرادإنعهلغشت

نوئشربدی«اہنعهبایغلاحيئهلبقنمایلاورابجنزىلعنیعیناكو«رابجنزو
.ةيقيرفإونامعيفلقالقلاونتفلاثودحبقلقلاوركفلامئادناكو.اهماكحأ

لبسحتفنمنكتهدنعناكيذلاريبكلالوطسألاةطساوبو٠ةيقرشلا

.نيصلاةمصاعنيكبوكرويوينوارتلجناورابجنزنيبامتالصاوللا
كلماةلالجزيلجنالاكلللوبرفيلريبكلاهبكرمديسلااذهىدهأدقو

هاسو.ةيدمحلاهتلالجلبقف‹اعفدم٢٤۷لمحيبكرملااذهو٠عبارلاميلو

.نمزلاكلذيفيناطيربلالوطسألاىلامضو.ةيدهماماركإ‹مامألا

‹لحاسلاتيبامهدحأىمسوهانكسلنيرصقرابجنزيفىنتبادقو

هدالوأهيفمیقيناكوهبةطيحمتناكيتلاروصقلاةلسلسنمهلصأو

‹يفوتملاتيبهايسو«دلبلانملايمأةعبرأةفاسمىلعيناشلاو٠هتيشاحو
ميقَت«رفنفلأنعلقتالةيشاحهلتناكو.مايألابلاغيفهسفنبهيفميقيو

ةيزيلجنالامفادملاهتمدهدقفلحاسلاتيبامأ«اوحاموینوتملاتيبايارسيف

.شغربنبدلاخديسلابرحةثداحيفه١۳۱٠۱ةنسلةقفاوملام١۱۸۹ةنس

٠هضعبهنميقبدقو‹رامدلايديأهبتبعلوبرغختدقفينوتملاتيبامأ

.ةموكحلابابسأضعبلانزخملعجو

س۰٥۲



حاجنقيقحتلابفرعيللفنرقلاةعارزةفرعمديجينكيملديعسديسلانإ

نمزلاكلذيادئاسناكيذلاماعلايأرلافلاخكلذعمهنكلو«هعورشم

ىلعممصوهيأرىلعرصأديعسديسلانكل‹لفنرقلاةعارزةيحالصمدعب
ىلوأ.هلنولوقينيذلانييبروألانمهلنيضراعملافلاخو٠هتعارزيفهمزع

.لفنرقلاةعارزنمركسلاةعارز
هنأل‹نيتريزحجلانيتاهبهاياعرةفاكىلإاروشنمديعسديسلاردصأف

لدبلفنرقلانمتاروقثالثاهيفعرزينأ٠ةعرزمبحاصلكىلعبجاو

يلاةمحلاىلإعلاطلالمأتيلف.باقعلابفلاخملارذنأو٠دنحلازوجةرجشلك

نيتاهىلعةيطغمتناكيتلاشئاشحلاةيفصتوتاباغلامطقيفبرعلاالذب

سرغمتو.اهميظنتواهبيكرتو٠لسافملاذاختاوتاروذبلارذبونيتريزجلا

هذهبلفنرقلاروطسىلإرظنينمناو«هعرزلحلصتيتلاعضاوملايفلفنرقلا
.برعلاهبماقيذلالمعلاةميقردقينامزلااذهيفرئازجلا

هلعجتلفنرقلاةرجشسرغيفذيعسديسلااهبماقيتلاةمحلامومعنإو

.ةليلحلاراكفألاوةميظعلاايازلافاصميف

قحاويهو‹ديعسديسلارثامنمةديدجةرثأملفنرقلاةرجشتيقبدقل

هالوليذلالجرلاكلذمسادلتةرثأمو«لاحلاونسحلايفةياغلااهنإ«لاقي

.اروکذمائیشرابجنزنکتم

ةئامنايثوفلأماعيفو«هتايحيفةريثشكارارمديعسديسلاجوزتدقو

شيعلاهلانهيملهنأريغ«هاشيلعحتفةديفحبجوزتةيداليمنيرشعوةعبسو
.اهقلطف.اهعم

ابطاخرقشغدمةريزجىلإءارفسديعسديسلالسرأم۱۸۳۳ةنسيلو

ازريمشیرةنباجوزتديعسديسلانإمث٠هجوزتيفبغرتملاهنكلو«اهتكلم

—٢٢۲ا



نمو‹ةريبكةيشاحاهعمو‹م۹٤۱۸ةنسرابجنزىلإهتبحصو٠يمجعلا

الىنبدقو‹اهتريسبنيينامعلابرعلاتظاغأاهنإلاقيو«اهدالجمهتلمج
عیطتسيهذهيشيجكو«رابجنزبيشيجكيئهمسريقبيذلايسرافلاماحلا

اهتلمعةسردماهبنآلاو«رابجنزةنيدمورحبلااهّلتنمرظنينأناسنإلا

سفنيفلذارألاةطلاخمنعمهعابطلومحاظفحدالوألاضعبلةموكمجلا

هذهلقنتنأةموكحلاترم۸قفاوتيتلاه۷٦۱۳ةنسيفنآلاو.ةنيدملا

وهيذلا«يسارلاتيببرقبنآلااهتنبيتلاةسردملاىلإيشيجكنمةسردللا

.ناطلسنبدیعسدیسلارثامنم

٠ادلونيعبرأونينثانهتمفلخو«ةيرسنوعبسديعسديسللناكو

هدالوأعيمجنإ٠لاقيو٠نورشعوةدحاوثانالاو٠نورشعودحاوروكذلا
.ادلورشعانثاوةئام

:مهؤاسأهذهو‹ادلونيئالثوةعبرأنعديعسديسلاتامو

دبعو«شغربو«يكرتو؛دجامو؛دمحمو؛ينيوثو؛دلاخولاله
٤سابعو٠برلادبعو٠بلاغو٠باهولادبعو«دمحو‹ديشمجوزيزملا
نورشعوةعستةلمحجلاو«ناردب«رغصألايلع«هللادبعو«رصانو«ةفيلخو

«مزمزو9ةفيرشو9ايمو٠ةخيشو.ايرو«ةنيوزيهثانالاو«اركذادلو

«ةجولاغو«هوشرفو«هونونو«هوبنشو«ةلوخو«ةشاحو٠ىلثمو‹ةنايزو
ديسلامایايفترصنتقلايهو۽ةلاسو٠ةناوشو٠ةجودخو«ءاديوسو

.رابجنزنمتبرهودجام

‹يرحبلالوطسألاىلاةفاضإرابجنزيفيربشيجديعسديسللناكو
.رخآلتقونمعفادملانمايادهلابهيلإنوبرقتيابروأكولمناكو

نكلو٠مجعلاوشولبلامهنم٠ىتشممأنمافلؤميربلاهشيجناكو
.اطلسترثكأمجعلا

٢٢۲—



ایناطیربةلودتأرف«ةيقيرفإىلإابروأحاوسبايسنامظاعتهمايأيفو
مظعأوةيافکربکألیکودييفرابجنزيفاهاياعرحلاصملعبتنأ«بسانملانم

دناةكرشلاليكووايناطيربكلمةلالجلالصنقنترمهناطبقلاتنيعف.افاصتا

.رابجنزمکاحناويديئةيقرشلا

یتحنمزضمیملو‹رابجنزينزيلجنالاذوفنمظاعتنيحلاكلذذنمو

عساتلايفةيداليم٤٤۱۸ةنسيفو«ةيسايسلااهرومأعيمجىلعاوطلست

.رابجنزبيزيلجنألاملعلابصنربمتبسنمنيرشعلاو

ةيكولميراجةبرعديعسديسللتدهأايروتكيفةكلملاةلالجنأىكحيو
داباردیحماظنىلااهادهاف«لیخلااهرجتىتحةبسانمًاقرطالدجيمهنأريغ
ةضفياشةينأهلتدهأمث«هاياعرةدعاسميفهلضفبديعسديسلانمافارتعا

ملهنكل‹ايظعارورساهبرسو٠«ديعسديسلااهبجهتباف‹.بهذلابةهوحن
بهذلاةينألاعتسانوكلوفارسالاوخذبلانمكلذيفالاهلمعتسي

ربغوادصتقمناكديعسديسلانأربخلااذهنمذخؤيو«اعرشاعونمبةضفلاو

.فارسالاوفرتلابرهاظتم

ىلانايعنمهعوجرلاحيفرحبلايفليلجلاديسلااذهيفوتدقو

قفاوملاه۱۲۷۳ةنسرفصنمرشعةعستموييفلسيشنمًابيرق«رابجنز
نفدوايروتکيفةسملاهتحباسنتمىلعم٦ةنسربوتكأرشعةعستل

دالوأنفدلةصصخللاةربقملايفدوجومهحيرضو«هلًانطواهراتخايتلارابجنزب

قورعارادلانيبوتيزاجلارادنيبناطلسلاةمظعايارسيقرشةعقاولامامإلا
:نينس"ثالثذنمتمدهرادلاهذهنکلو.رحبللةلباقملاسابعردنب

الاحيردجويةربقلانميلاشلانكرلادنعكانهو
رضأو۽هبيألبقىفوتملاديعسنبدلاخديسلاحیرض«ةحرضأةعبرأ

ee

.هباتكةدامفلؤملااهيفبتكيلاةرتفللةبسنلاب(١)

—roy



.ديعسديسلامهيبأدعبكلمااولوتنيذلالوألاةفيلخوشغربودجام

ديشينأهيلعبجاولانمنأ«هيبابرابلاديعسنبدجامديسلاىأرو
ريغو«ةديحجلاراجحألاونيئانبلاونيسدنهملابلطيدنملاىلالسراف«هحيرض
.لاملانماميظعاغلبمكلذليبسيفقفنأو«ءانبلاداومنمكلذ

ىلإغلبالو٠ةحرضأةعبرأىلعيوتحملاماقماكلذءانبيفعرشف

اركنمهودعو«ءانبلاكلذىلعةعواطلاضرتعاهيلعةبقلاعفرىوتسم

لوبقلانمادبدجامديسلاريملف«روبقلاءانبىلعزاوجلامدعباوتفأو«اميظع
تحنلاكلذىريمويلاماقملاكلذدهاشييذلاو«ءانبلالمهأوعرشلارماوأل

روصتيو«هناينبيفيتلاةعرابلاةينفلاشوقنلاكلتو.هتدمعأيفيذلاعيدبلا

لامه[نمرابجنزةنيدمتدقفمكىریو«ميدقهنأولو«هتسافنوهنسحرادقم
.ليلحجلالجرلاكلذحيرضىلعراكذتلاكلذ

ضعبونامعةكلمماهنم٠كلاممايسايفميظعلالحارلاكلذفلخدقو

نبينيوثديسلاةلوديفنكل‹«سابعردنب٠يسرافلاجيلخلايفرزحجلانم

يقيرفإلاربلافلخدقهنإفةيقرشلاةيقيرفإيفامأ«مجعلاىلاتلقتناديعس
ساأرىلإيروكلادبعسأرنمدتميربلاو«هيفيتلارزجلاعميلحاسلا
.هکلميفتاربحبلاثيحربلاةيلخاديفو«ورافلد

هلتناکوءابونجكلذنمدعبأىلإةدتمنتناكهتوطسنأةقيقحلاو

‹ربلاةيلخادزكارمعيمجيفشولبلاومجعلاوبرعلانمركاسعلانمتايماح
.ناطلسلااذهةموكحلربلاجونزءالوركذانلقبسدقو

شماهيفاذك.ةبازعلابةبراغملاانباحصأدنعنوفورعملا٠يضابالابهذملاءالعبقلةعواطملا(١)

.لصألا

س٢٥۲



اوديشنيذلاديعسديسلااياعرنمنيينايعلابرعلانأهيفبيرالامو

‹ةيبرعلازكارملااونبو‹اهقرطىلعاورطيسوةراجتللربلاةيلخاديفزكارللا

.رابجنزةنطلسرشنو٠ةيمالسألاةنايدلارشنلازكرماهولعجو

ربلاىلإاهدوعصيفايونسزكارملاكلتىلعرمتةيراجتلالفاوقلاتناكو
تاهجعيمجيفاهناطلسنوقتيو.اهنوتواهدصقتو«لحاسلاىلإاملوزنو
.ةيئانلاربلاةيلخاد

ةتباثوةمئادةرطيسربلاةيلخادعيمجىلعينايعلارصنعلارطيسدقو

ةيراجتلازكارملاونادلبلاكلتلزتملو«يوقرصنعةساينإربيفهنمناكو

‹ةيكيجلبلاوغنوكلاتاهجيفةدوجومديعسديسلامايأيفتديشيلاةيبرعلا
.ةيناملألاةيفرشلاةيقيرفإيف”نآلافورعملاربلايفو

برعلاءاياعرنطفتو‹ديعسديسللتعسوةينابرلاةيانعلاحورنأولو

هدییأتيفمهاوقومهدوهجاوعمجتساو«منیبافاوذغتاو«اهردقاوفرعواهل
دقمويلااوناكلمهتلودمدقتيفبرعلاميمجاوذغتاو‹ماتلاعوضخلاهلاوعضخو

يتلالئاسولانكل«فارطألاةكسامتمةيوقةعستمةنطلسةيقيرفإربيفاوسسأ

يراجلارايتلاةلباقميفهبقثيامو«ةيفاكريغهتموكحمامزلديعسديسلااهذختا

يملسمنمناكهنأل.هتروصمسرديعسديسللدجويلةيوقلاريغكالمألل
هنإ:ليقةبيرقلامايالاهذهيفنكل‹ريوصتلانومرحينيذلا«ميدقلازارطلا

ضعبنأريغ«رابجنزىلإتلصودقو«يكيرمألافحتملايفهتروصتدجو

سابللارظنمنأل.ديعسديسلاةروصنكتملاهنا‹ةروصلاهذهركنيبرملا

نالو«رابجنزبرعسابلالونارعبرعسابلهبشيالةروصلاهذهىلعيذلا

.ةدوجوملاةروصلايفىريامكهتيحلنمءيشذخؤينأىضريالديعسديسلا

.اهيفشاعيلاةرتفلاىلعةلالدلل(نآلا)ةظفلمدختسياماريثك(١)

٢٥٥۲

 



لاصخاولاعفالامراكموقالخالانسحيفةياغديعسديسلاناكو

.عضاوتلاوةديمجلا

يفديعسديسلاادصاقناكبرعلانمادحاونأ«هعضاوتنمىكحيامو

هربخأفيبرعلاكلذهاتأف٠هسرفىلعابكارهدجوف‹«ضارغألاضعب

«دعبنمهادانف«اهريغةجاحلجرلاكلذركذتو«اقرتفامث«هتجاحب

.تارمثالثىلإ‹هتجاحبهربخأف«ءهاتأف٠هسرفديعسديسلاكسمأف

ةنسيفرابجنز«نيجوميا»ةيناطيربلاةجرابلاناطبقثراهناظبقلارازو

£هرمعنمنيعبرألاوةشلاشلايفوهو«ديعسديسلااهيفلباقوم٤

٠رصبلاداح‹اقذاح«انطف«ابيبل«رظنملاليبن«اليوطناكهنأ٠هفصوف

.تافصلاليمجقالخألانسح«اشوشب

هفصووءديعسديسلا-ةيسنرفلاةيرحبلانموهو-نيلوهناطبقلارازو

ديعسديسلانإ:لاقو«م١٤۱۸ةنسيفكلذو«ةيقرشلاةيقيرفإ»هباتكيف

.تافصلامتأبافصتم.ةمبألاميظع‹رظنملاليبن‹ةماقلاليلج

.ىلعةنستضمامدعبديعسديسلانعيزيلجنإلانوتربةلاحرلابتكو
اشوشباسینأبصعتنودبنیدلاباکسمتم«اقذاحایسایسناکهنأ«هتافو

هذهبتكتنأقحتسي:لاقمث«لكشلاوةئيحلازاتمم‹فطاوصلاميظع
ىلإًابيرقو٠برحلاىلاًابيرقو٠ملسللًابيرقناكهنأ»هحيرضىلعةرابعلا
.«هينطاومبولق

نأل‹ديدجرصعيفةيقيرفإورابجنزخيراتلخدديعسديسلاتومبو
نمهربغويزيلجنألانوتسجنفلتافاشتكارثإىلعتبهةيزيلجتإلاةمألا

ةراقلىجريامىلاتفرعو٠ةملظملاةراقلاتافاشتكاىلااوحزننيذلانيلاحرلا
.لبقتسملايفةميظعلاةميقلانمةيقيرق

س٦٢۲



برعنأعم«اتاوماضرأيقيرفألاربلاربتعتذئنيحىلإابروأتناكو

ىلإهوقرتخاو٠يقيرفإلاربلااوساجدقةثيدحلاابروألوددوجولبقاوناكنامع

.اهيلإنييبروالانيلاحرللقرطلااودهمنيذلامهو.ةيصاقلاةيلخاد
لابهیبنتىلإتدآتافاشتكالاكلتنمتجتنقلاةةميظعلالاعألانإ

.اهمازكرمرابجنزلتلعجو«ةيزكرملاةيقرشلاةيقيرفإىلإاهعماطموابروأ

وهةيقرشلاةيقيرفالابروألودهيجوتىلإتدأيلالئاسولاةلمجنمو
.ةيداليمنيتسوةعستوةئامنايثوفلأماعيفسيوسلاةانقحاتتفا

حتفينأنعىن«هنعهللايىیضر٠باطخلانبرمعةفيلخلاناكدقو

.قرشللابروأبايسنانمًافوخلانقلااذه

ةهجتماهكولمراظنأتناكرابجنزوحنابروأيفةمئاقةكرحجلانيبو

اهديلغتتلعجو«ةنيمثلافحتلاوايادحلاباهنيطالسىلإتبرقتف«اهوحن

.ةيلودلاتادهاعملادويقب ًاثيشفایشاهناطلسواهذوفنديقتو

نمنونمتياوناكبرعلامومعلامومعوديعسديسلاءافلخنأبيرالو

نوفشتكملانولاحرلااهيففرعيليلاةميدقلامايألاكلتعجرتنأىلاعتهللا

.نويبروألا

ديسلااهدقعيلايهزيلجنالاوناعمكاحنيبتدقعةدهاعملوأنإ

ةيزيلجنالاةيقرشلادنملاةكرشعم«ديعسديسلادلاو.دمحأمامالانبناطلس

جيلخلايفنييسنرفلادصاقمدضدضاعتلااهضرغو5م۱۷۹۸ةنسي

.يسرافلا

‹ةيداليم۱۸۲۲ةنسرياني١٠يفىرخأةدهاعمةدهاعملاهذهتلتو

ةلوادملايفاطيسونوكي٠طقسميفميقيالاليكودنحلاةكرشنيعت«اهنومضم

.نامعةموكحودناةكرشنيب

ےہ۷٢۲



ديسلاعمزيلجنألاةموكحتمربأةيداليم١۱۸۲ةنسربمتبسرهشيفو
ملعلمحتيلانفسللاهيفصخرييتلارئاودلاديدحتاهنومضم«ةدهاعمديعس
نفسلاضرعتتنأنودبقيقرللةنحاشيهو‹اهيفرمتنأديعسديسلا
.اهرسألةيزيلجنالا

كلتقييضت‹اهنومضمىرخأةدهاعمتادهاعملاهذهتلتةهربدعبمث

نفسلارسأنمةيزيلجنألانفسلاىلعليهستلااهنمضرغلاو‹رئاودلا
.دنهللةدصاقلاقيقرللةنحاشلا

ىرخأةدهاعمةيداليمنيعبرأوةسمخوةئاناثوفلأماعيفاهتلتمث

‹ةيقرشلاةيقيرفإيفديعسديسلاكالمألخادىلإقيقرلاداريتساعنماهنومضم

|.نامعلةيقيرفإنممهبلجعنمو
تناكو.دويقلاوتادهاعملاكلتعيجىلإاخضارديعسديسلاناكو

تادهاعملاكلتءارجإنمهلببستدقو.رانلاورحبلانيبعقونمةلاحهتلاح

.ةيلامةلئاطتاراسخ

تاقالعلاىلعةظفاحملايفهتحلصمنأبفرعيهتنطفلديعسديسلاناكو
هنإف‹رئاسخلانمهدبكتامميظعممدنملاةموكحوزيلجنالاةموكحعمةيدولا

ةافاكملالوبقنمعنتماوىبأهنأو«اهذيفنتىلعهدونجلمحوینوصالخإلكب
.هلةيزيلجنإلاةموكحلااهتلذبيتلاةريقحلاةيلاملا

هدضتثدحيتلاتاروثلاتادهاعملاهذهلوبقديعسديسلافلكامو

.زيلجنإلاةقداصلرطضاو٠يسرافلاجيلخلاونامعةيلخاديئ
تايالولاةدهاعميهفزيلجنالاريغلودعماهمربأيتلاتادهاعللاامأ

.ةيداليمنيثالثوةثالثوةئانايثوفلأماعةدحتملا

ةحاسيفالاحرتطحةلودلوأيهاكيرمأنأملعاذإءىراقلالعلو

— ۲0۸



يئةعقاولاةيئانلانامعمكاحعمةدهاعمتمربأو«اهناديميفتلاجو«رابجنز

يتلانينسلاءانثأيفرابجنزيفطلستملاوهاكيرمأذوفنناكو٠يسرافلاجيلخلا

يهاهدعبةريثكنينسةدمتيقبو‹رابجنزىلإديعسديسلالوصوتبقع
يفاسنرفاهتكراشو.ةيقرشلاةيقيرفإيفةيراجتلاحلاصملاعيمجىلعةطلستلا
ةحتافيهديعسديسلاعماكيرمأاهتمربأيتلاةدهاعملاتناكو«ةدايسلاهذه

ةدهاعمنأل.ةيبرغلالودلاةيقبعمذئدعبرابجنزاهتمربأيتلاتادهاعللاعيمج

ماعغربماهتمربأيتلاو«ةيداليمنيعبرأوةعبرأوةئانايثوفلأماعيفاسنرف

رهشم۱۸۷۹ماعايلاطيإةدهاعممث‹ةيداليمنيسمخوةعستوةئانايثوفلأ

ماعاينالاةدهاعمو«ربوتكالوأ«هسفنماعلايفلاغتربلاةدهاعممثءويام

.م١۱۸۹ماعايسورةدهاعموم۱۸۸۷ايراغنهايرتساةدهاعموم٥۵

اياعرلنمضتةيدايتعااهنأريغ«ةيمسرادونبيوحتالتادهاعملاهذهو

البرابجنزيفىنكسلاوةيراجتلاقوقحلاتادهاعملاهذهتضمأيتلالودلا

‹موسرلاوتارشعملاميلستنمنييبروالاءافعإاضيألمشتو«عدارالوعنام
يةماقالامملتقفتااذإلثملابرابجنزلهأةلماعمىرخألاةهحلانمطرتشتو

.عوقولاديعبرمأاذهو٠تادهاعملاكلتىلعةعقوملالودلاكلتنادلب

:زيلجنأإلالصنقلوأاكيرمألصنقلديعسديسلابتكضعبنمو
رتسمانقیدصوانببانجىلإناطلسنبديعس«هدبعهللابقثاولانم

ثعابلافدعبامأ«هتاقوأدعسأوهتافصیھویلاعتهللاهسرح«رايبدیشر

كبلاحالوكلاحنعوكنعلاؤسلامدقن«ةدوملاوةبحملافرحألاريرحتىلع

يذهللالضفنمانإفانعتلأسنإوىلاعتهللاءاشنإ«هورکمالوءوس

رسأريثكولصوفيرشلاكباتكنإمث٠لالقتسالالاحيفمارکالاولالجلا

emane)

`.لصالايفاذك(۱)

س۹٢٢۲



نمنيسأكهلاسرإبتلضفتيذلاو٠ريخبكنأو‹كفيرعتانلصوالانرطاخ

لصتتقويأيفملعتامركذتو٠كريخرشكيهللاو‹تنسحأولصوةضفلا
.لاخریثككناكمو.ابيرقكلذنوكيهللاءاشنإ«رابجنز

٠كلذينانمةلاكوطخديرتكنأو ناملأللتركذكنأتركذو
نمةدايزنظأ٠فارطألاهذهنورجاتياوأدبذنم”ناكريمألاانزيزعوانبحم

لعفيديريدحاماندالبعايضلجألناكنإ‹نآلاةميرملاىلإةنسنيئالث

هذهنمو‹انررضبنوضريالمهنإ٠ناكيرمألاةعامجنمديعباذهو٠كلذ

ةراشالاكبانجودبيضرغوأةجاحلكو«ةرسملاىوسملعثدحيالفارطألا

.كناوخإةفاكىلعملس«مالسلاو

.م١٤۱۸ةنسلةقفاولاه١٦۲٠ةنسةدعقلا٢۲يررح

لخدتلايفعماطمملتناكناكيرمألانأباتكلااذهنومضمءیبنیو

«اعستمالوالاجاودبجيملنكل«اسنرفةلودلثمكرابجنزنوئشيفلغوتلاو
ةيقبنممهريغنعزيلجنالاةقادصيفابغارحنجديعسديسلانوككلذل
رابجنزنيطالسىهترملمأو.هدعبنمهؤافلخكلذكو.ةيبروألالودلا

فطعلااذهزيلجنالاةلودمحلظفعحتنأنيتكلمملانيتاببرعلارئاسوناعو

.مهكولمنمةقادصلاهذهو

.ناكيرملالصألايف(١)

س۰٢٦۲



ترجاهيتلاسانجألاعاونأ

رزحجاوةيقرشلاةيقيرفإىلإ

ناكسنممراضحلانيينامعلابرعلاريغنمرابجنزيفةلزانلالئابقلانإ

مدختسادقو.ةيبرعلاةيمرضحلانادلبلارئاسو الكملاو‹رحشلاوتومرضح
.اذهانمويىلإناطلسنبديعسمايأذنمةيديعسلاةلودلايفمهنم

ةيدنحجلايفو«*”ةضرفلارمأيفىلوتنممهنمو‹ءاضقلايلونممهنمف
ةيلاجلاو‹طقسمورابجنزيفديعسوبلاةمدخيفربكألادعاسلامراضحلل

رابجنزلبلجاممةيوديلالامعألاوةراجتلاةلماعميفةفرعموةكرحلهأةيمرضحلا
.ةليلجمفانممحل

ةعامج«ةجوكنمرابجنزىلإدنملانمةرجاهملاةيدنملاسانجألارئاسكلذك

ةفينحمهو«نميملاوءةيرشعانثالاةجوكلاو.ةيليعاسالاناخاغأناطلسلا

رانلاةدبعسرفلاو«مهبهاذمومهلئابقفلتخمىلعناينابلاوةرهبلاو«بهذللا

.بهذملاةفينحمهو«شولبلاو
‹ناطلسنبديعسديسلانمزذنمرابجنزسانجألاهذهتلزنو

يجويسبماريزمهنمروهشملاو٠كرمحلالايعأيفديعسديسلامهنملمعتساو

نبشغربديسلادهعيفةولكوةسابمورابجنزكرمجيفافظومناكيذلايناينابلا
.ابروألهرفسيفشغربديسلابحاصدقو«ديعس

‹نايدألاوةيسنحلايفبصعتلامدعرابجننزنيطالسقالخأليمجنمو

ناطلسمهلباقدقيبرعلاسنجلاريغنمرابجنزبةلزانلاساتجألاعيمجف

^.كرامجلا()

ت۱



اهمو٠كلذريغوةموكحلارومأعيمجيفةاساوملاومارتحالاةياغبرابجنز

.سانجألارئاسوبرعلانيباقرفديتالرابجنزخيراتتحفصت
يبرعلاكلذمدتصتمادقاهسانجأفلتىلعةيدنملالئابقلانإ

يعدييذلايبرعلاكلذراصو«ةيلاملاهتوقهنمتبلسو«لساكتمارذبلا
كلذةمحرتحتاهرزجيفوةيقرشلاةيقيرفألاهذهيفىنغلاوددؤسلاوةدايسلا

ةلوددهعنممهعسوتدازاصوصخو٠ةراجتلالاعأىلعىلوتسايذلايدنمحلا

اثيشفاثيشبرعلالاومألقتنتتراصف«اذهانمويىلإدمحمنبدوحديسلا

.روصقوبناوشنممهلاومأبرعلاسالفإيفدونمالغوتفدونماىلإ

ليقاكوءهلليثمالدعسةيقيرفإلاهذهيفدونجالوزنقفارةقيقحلاو
.«لزانلانملهآللليو»يبرعلالثملايئ

بيذهتلمولعةرادإمهؤاشنإ«وهدونملادعاسيذلامظعألاببسلاو

ةلقنمبرعلاضعبىلعميخيذلافارسإلاولهجلاو«مهفيقثتومهدالوأ
.نييقيرفلاببرعلاجازتماومهدالوأمحلملعتةيبرعةسردمدوجومدعلملعلا

.قيقرلاريرحتدعببرعلاةلاحنايبيفعوضوملااذهربخىلعانيتأدقو
سرفلانمو«ةرادالاملعيفةراطشوةراهملهأمهنمةوحلاوسرفلاامأ

‹رابجنزبلاومأءانتقانيتفئاطلانيتاهمهنمنكيملو.مكاحملايفنوماحللا

ريخاذهأيردنالو‹مهناطوألهنولسريلخدلانمهيلعنولصحتيامعيمجف

!؟رابجنزلمآمحل
ءاسؤرمہنمو٠ةيمحملاهذهيفشيجمنمناكدقفشولبلاةفئاطامأ

لارنجلاةدايقبنييقيرفالانمكسلانوكتالو.«برعلاةلودماييفشيجلا

دعبكلذو٠شولبلاركسعنمفلؤملاشيجلااذهلحمضايزيلجنألازويشم
.ٴدیعسنبشغربديسلاةافو

س٢۱٦۲



اوكمىنوُمناطلسلابديعسديسلاعايتجا

ميداخللاهایاعرورابحزبقباسلامكاحا

راطقألكيففرعيو٠يولعلانسحنبدمحمنبدمحأناطلسلاوه

نيطالسلاةلالسنموهو٠ريبكلاديسلاهانعموءاوكمينوممسابرابجنز

برعلامودقلبقليوطنمزذنمرابجنزىلعاوداسنيذلامهرخاو«نيقباسلا
.ةريزحلاهذحلنييناعلا

يلاغتربلامهركذنيذلانيمدقألارابجنزكولمءانبأنمهنأةقيقحلايفو

فلأماعرابجنزلهترايزدنع«رتساكنلسميجديسلا»مهركذنيذلاومهريراقت

ريخألا«اوكمىنمدمحمنبدمحأهمساو«ةيداليمنيعستودحاووةئاسمخو
اذهاوکمینومناکميداخملاىلعاكلمناكهنوكو«اغنود»ناطلسوهيذلا

اذفانهمکحناکو٠ناطلسنبديعسديسلالبقرابجنزبميداخملاىلعاناطلس

.رضاحلااننمزيفرابجنزةريزجيقرشنونكسينيذلاميداخملاىلع

ارقماهلعجو«رابجنزىلإطقسمنمهتموكحناويدديعسديسلالقنامو
يهو؛هيلإراشللاءاوكمينوم»نيبوهنيبافاصنأدالبلامكحلعج‹هتنطلسل

هتاعارموديعسديسلافطعىلعةلاداهتاذدحيفةبارغلقتالةدعاق

لسريناكاهنمو«رابجنزةنيدمسفنيفهرقمديعسديسلاذغتاو«ةديمحلا
اضیأةهجنمامکاحاوکمنومناکو؛هیهاونوهرماوأردصيوهكالمأةسايس

.رابجنزيفءایاعرعیمجىلعدوسي
ينوماهردصيناكىلاماكحألاىلعضرتعياليلحديعسديسلاناكو

O.اومزی۳
وکمينومناكوادولاوقافولاةياغىلعهعمناکلب«یغنوديفهسفانماوکم

۱۳٦۲—



اوكمينومناكو«ديعسديسلانيبوهنيباهمسقيوهاياعرنمموسرلاعمجي
©مہنمءاشنمسبحيولتقي«مهيفةدارالاذفان«هاياعريفةملكألاعومسم

ديعسديسلانيبوهنيبترجهنأءاهتلمجنم؛تاعاشإاوكمينومنعیوریو
ناجسلارعشيملو.ةعلقلايفهنجسبرمأو«هيلعديعسديسلابضغف«ةدجوم

٠ربلاىلالصوورحبلاربعهنأهنعملعاريخأو«هنملاخنجسلاوالإ
٤تاونسثالثاهیفلحرابجنزيفلحممقوربلايفهدوجوءانثأيفهنإ:لاقيو

٠عوجلاوطحقلانمكاللاىلعمهريغوبرعلايلاهألانماهيفنمفرشأو
ىلإعوجرلابهلحمسيوهلوفعلااهيفنوسمتلي‹ديسللةضيرعيلاهألاعفرف
٠عوجرلابهلحمسو٠هنعافعو«مهبلطديعسديسلاباجأف«رابجنز
هتقالعترمتساو۽ضرألاىور«ریزغرطمرابجنزىلإهعوجردنعفداصو

اوکمينومنوربتعياوناكامومعرابجنزيلاهأو«قافولامتأىلعديعسديسلاعم
.هركذلاعلهنودعتريوهنوسدقيو:«ةداعلاقوف

يفمهمادقأىلعنوتبثيالهيدينيباولثماذإميداخملاهاياعرناكو
نأدحألادباذإو٠«مهسوؤرنعنورسحيومهبكرىلعنورجينكل«هترضح
.سأرلاءىطاطموهو‹هيلإاوبحفحزيهصخشنموندي

يشمتللوأ‹ةحسفللهتيارسنمجورخهلادباذِإاوكمينومنأىوريو

نولزنيمهنإفدنازوجوألفنرقلاراجشأقوفنولغتشيميداخملاةعامجىلعرمو

مجغأل‹ديدشلاباذعلاوألتقلاهباقعنوكيلوزنلانعرخأتينمو٠ءضرألل

.سدقملاهصخشلاسيدقت٠مهنمىلعألحميفهنوربتعي

]٦۲—



‹ةيداليمنينامثوةسمخوةئاعبسوفلأماعيفاذهاوكمىنوُمدلودقو

ةدوجوملوبطوقاوبأهلتناكو.ةيداليمنيتسوةسمخوةئامنامثوفلآماعيفوتو

‹ةيبرعتاباتكوشوقنبةنادزملوبطلاوقاوبألاهذهو.‹رابجنزبراثآلارادبنآلا

اشناکو«ةنيعمةروهشممساوميفالإاهيفخفنيالهنأىوريو٠عنصلاةمكحم

الودحأهفرعيال«يفخيرسزرحيفعضوتتناکو«اهتسارحبلكومنداس
نمةقبطبةصاخقاوبألاولوبطلانداسةفيظوو.نداسلاكلذالإهيلعملطي

ريثأتميداخملاةدئفأيفثدحيقاوبألاكلتيفخفناذإلاقيو‹اهنوثراوتيسانلا

:ةرابعلاهذهاهيلعبوتكمو«ابمألابشخنمةعونصملوبطلاهذهو«غلاب
‹كلعفكلعف«شخافشخافكلذكلذناصقراصق؛كزعكزع»

.«اذهباذہب

.ةءافكوةيلهأهلنكتموانباوكميومفلخدقو

س٢٦۲ے



يبعكلانايعننبدمحأجاحارابخأ

بهذمنموهو«ينارحبلاينابيشلايلعنبحلاصخيشلااهايإانادهأ
اناطبقيبعكلانامعننبدمحأجاحلاخيشلاناكو«ةعيشلاةيرشع:ىنثالا

يتلاةلحرلاهذهيفرفاسو٠ناطلسنبديعسانديسكلم«ةيناطلسلاةجرابلل
نمةنس٦۱وحنيفانفقونأىلإاهبملعنملاننكلو‹اکيرمأىلإاهددصبنحن

.ةميدققاروأنيبهديطخبرتفدىلعنآلا
روكذملارتفدلاو«هبكرميفاهنحشيتلاعئاضبلاليصافترتفدلااذهينو

ىلعتقولاكلذوحنيفاضيأانعقوفدصلانسحلو٠ةحفص۲۳ىلعيوتحي

يلاةنيدملايهوءاكيرمأب”مياسةنيدمفحتميفاضورعمروكذملاجاحللمسر
ملعلاويناطلسلاملعلااهيفمسردقو‹نامزلاكلذيفرابجنزرعاستتناك

.هترخؤميففرفريرمحألايرابجنزلا
تناكةلحرلاكلتنأىريرتفدلاكلذيفتايوتحملاحفصتنمو

ىلعلديمقراهبنأل‹اكيرمأيفديعسديسلاتاهمءاضقلاضيأو٠ةرجاتملل

انابیرالو«هتانوحشمنیبنماهرکذيملالويخهعمبحطصادمحأجاحلانأ
.ناکيرمالاماکحلاىلإايادحلانمضنمتناك

يفةناليهتنسةريزجىلعرمدمحأجاحلانأىلعلديرخأمقركانه

كلتيلاولةيدحلامسربرطعةجاجزكرويويننمىرتشاو«هبايإوهباهذ
نمتسيلاهنابمکحیهيلعيتلاللحلاودمحأجاحلامسريفلماتينمو«ةريزجلا
نودصقينيذلاءارفسلاوأءارمألاسبالمنملب.ةداتعملاةذخونلاسبالم

.رجاتتيأ().(ملاس)ابدوصقملالعل(١)

ت



اناطبقناكةلحرلاكلتيفدمحأجاحلانأرهظيكلذىلعءانبو«ماکحلاةلباقم

اريفساضيأناكو«اهيفةرجاتملاباضوفمو٠اهيفيتلالاومألايفانيمأو«هبكرمل
.كانهماكحلاضعبىلإديعسديسلانمةيسايسلاتالسارملاوايادحلالمحي

ردنبنميناطلسلابكرملايفنوحشملاركذبدحاوةحفصيفرتفدلابًادتبا

نم«ةيرجهنيسمخوةسمخونيتئاموفلأ١٥٥٠ماعلاوشرشاعخيراتبطقسم

ةلمحلا‹اهريغةمطق١٤٠و«نبةمطق٦۸و«اضرفرتبارج١٠۳٠اهتلمج

«ةيلوز4٠نعيلاوزةطبر١۲و٠طقسمنزونانمأ٢۲۸۰نعةمطق٠
اذِإنکلو«رابجنزىلإرفاسیتمالو«هدصقمنعءىشرتفدلايفركذيم
ةدعقلا١٠يفرابجنزةنيدميفايساريناطلسلابكرملادجتةيناثلاةفيحصلاتبلق

نماقودنص١٠رابجنزنمنحش۳٠ةحفص‹نحشلاب(ئاقوه٥

٤٠4نعهنماقودنص۵۰هريغو«ةلسارف٢۰٠۳نع«ماخلاسوردنسلا

‹ةلسارف٤۸٤نعلفنرقةعفق١۱۳هريغوةلسارف٠٠۸ةلمحلا«ةلسارف

لیصافترتفدلانود۳ةحفص«روكو٠٠۲٠نعسورط١۸٠جاعهريغو

يفركذو«ةجروكنيسمخنعةعطقفلأةجولدمدولجنحشركذوجاعلانزو

رمأباهباحصأباسحىلعاهعيبمسربانحشيتلا”نيامألاةحفصلاهذه

نميلاوزطبرعبرادمحنبنافلخنبدیعسمساباہنم«دیعسنبدلاخديسلا

«لفنرقافرظدعاجنبهللادبعنبدمحنبدیعسمسابرابجنزنمو«طقسم

٠فحالسلارشقةبدسيكةيجكيممسابو٠جاعسورطةثالثمارجزمسابو

ترشنبدمحدیسلامسابو«رمتبرج۴نسحنبمیهاربإنبدمحممسابو
.سبدمسرح

٠ليوطتلاةفاغاهانفذحاننكلوجئاوحلاهذهنزوليصافتركذو

.تانامألاينعي()

— ۱۷



مئاقدمحأجاحلاو٠كرويوينةنيدميفايساريناطلسلاىرت٤ةحفصيفو

لوألاعيبر١٠خيراتبكلذو٠«سنكنوليلكرابرتسملالالدلاديةنحشفرصي

ملدمحأجاحلانكلو.ويام١٠يفةيداليم١٤۱۸ةنسلةقفاوملاه١ةنس

بیکىلعكرويوينىلإهباهذدنعرمهنأعمو«رابجنزرداغىتمركذي

ةدايقلةينوكس۳وانابررجأتساكانهو٠حلاصلاءاجرلاسأر٠بوهروغ

٠رتفدلاماقرأيفانضرعيفءاجامالإائيشركذيمهنكلو«كرويوينىلإبكرللا

عابو‹الاير۹١٠٦سوردنسلاولفنرقلاعيبدمحأجاحلاديق٥ةحفصينو

لزنو‹اضيأنبلاوسوردنسلاعيبليصفت١ةحفصيفو«۳۷۱۳ةميقبنبلا

ىلعفیراصملاباسحنودمبات۷ةحفصيفو«الاير١٥١٥١٥٠ىلإةلمحلا

لجأل«ايفلدالفةنيدمىلإرمتبارج٢٠۳لاسرإانهنودو.ةلدابتملاعئاضبلا
راجتلاىلعنمضيذلانماضلايعسمقرةحفصلاهذهبو‹كانهاهفيرصت
نمأيذلاةميبلابحاصلو.الاير٤٢٤۲غلبموهو«هنمعئاضبلااورتشانيذلا

ضئارفعميناطلسلابكرملاجرخقحلو٢۲5قيرحلادضعئاسضبلاىلع

نود١٠ةحفصو٩ةحفصيفو«الاير١۳۰۷رهشأةئالثةدلةيرحبلا

نود١۱ةحفصيفو.اهسايقمو«ناكيرمألانمةطبرييرتشمليصامت

«رظانموقرزأوضيبأريرحو«رمحأخوجاهنمرابجنزمسربعئاضبلايرتشم

٠قفت۳یرتشمنود١۱ةحفصيفو.ليوطتلاةفاحماهليصافتانفذحدقو
‹سيفنللانود۱۳ةحفصيفو‹نیصلالمونوحصو.دورابةحفص٠

ىرتشمو«ءانيملاةيلخادىلإيناطلسلابكرملاداقيذلايتاكرألايعسو

لابحوءاوملاةعاسوبطحوةريدلثم«اهريغءايشأو٠«بكرملامسربيسارك
ىلإبیتاکملاسرإىلعتفرصنیلایرمقر١٠ةحفصينو‹اهريغوعرشو
ةيرحبلانمنيرفناوطبضنيذلاسيلوبللمهاردغلبمو٠ةطسوبلايفطقسم

ت



بكرملاهيفطبريذلاعضوملاةرجأىرخأالاير٠۲و«بكرملانممهرارفدنع
جارخالدشرمللالاير۳۹اهيفنود١٠ةحفصيفو«طنبلانميناطلسلا

اوناكنيذلاراجتللةرجأتفرصلاير٢۳۰وكرويوينءانيمنمبكرللا
ىرتشمنعماقرأ١٠ةحفصيفو‹ةدعاسملادصقلبكرملايفنوعمتجي

ةيقدنبلك«ةضفلابةحفصمةلماكقدانبةعبرأابنمديعسمسربجئاوحلا

۽هبرشوياشلاتاودأو٠ريطانصةعبرأو٠عمشقودنص۳۰والايرنيعبسب

شارمویرتشمعبات۱۷ةحفصيو«اهريغوتايرثو٠«برشللتاساكو

ةریبکایارمو؛«ریرحراهزآوراجشأاهیفرولبببقرشعورطعقودنصورولبو

يفو.هريغوجولبركسوةباتكللساطرقورمحأنوباصوةريغصايارمو

توجسوزولسبلمو(جنرانو)سانانأوزولةبرشىرتشمنود١۱ةحفص

(يناطلسلا)صلقيذلاناخدلاوةرجأالاير١٠نود١٠ةحفصيفو؛هفالخو

يفو«هفالخوةيرحبلاوبكرملافيراصم(٠۲)ةحفصيفهريغوروخلاهجوىلإ

هردقوكرويوينيفبكرملافورصموةيرحبلابتاوروتايرتشم٠۲ةحفص

ةحفصلاهذهيفو«الاير۷٥٥هردقوبيكلايفبكرملاجرخو«الايد۲

ةناليهيلاولرطعةجاجزىرتشمنعمقرو«افنااهانركذيتلالويخلانعمفر
مقر۲۳ةحفصيفو«الاير١٤٠دمحأجاحللفلسرخامقرو٠تالايررشعب
.رهشلايالاير٥٥رعسبلاوشماتىلإتالاير١٠٠ةضيرف

هركذيمهنإف(حلاصلاءاجرلاسأر)بيكلادمحأجاحلالصوىتمامأ

لصنقةطساوبانابروةينوكس٠هريجأتوكانههلوصوىلعلديهنكل
اباهذكرويوينىلإيناطلسلااوداقفاهينج٢۲مهلعضدهنأو؛ناكيرمألا
مهافوو«ةينوكسلاونابرلالزنأو٠بيكلاىلعرمهعوجردنعو٠ابایإو

.مس

س۲۱۹



ةريزجىلإجرعهنكلو«اسأركرويويندصقيملبيكلانمهرفسدنعو

.كلذىلعلدي٢۲ةحفصيفاقررظنا‹كلذىلعليلدلاو«ةناليهتناس

نعليم٠٠٠دعبترحبلاطسويفةرخصيههذهةناليهتناسو
تناكاهنأفرعتو٠يزيلجناللازيروغيلاولااهيو‹زيلجنإلليهو٠بيكلا

برحلامايأيفشغربنبدلاخديسلااهيلإيفنًاضيأو«تربانوبنويلبانلىفنم
هعملمحيناكهنأكشالو.اوفعرفاسدمحأجاحلانأنظتالو‹ىمظعلا

.اهيلاوىلإديعسديسلانمةيدوةلاسر

ديعسديسلابكارمتناكابرو«ةلحرلاهذهنعهفيلاتانلنعاماذه

‹اهراثاتفعدقف‹رصموابروأونيصلاودنحلاىلإرفاستملسلاتاقوأيفامئاد

ءىشلامدعلنكلو٠ةلحرلاهذهةريظناهنأالإاهلحرنيتلاتالحرلانظنالو

انورذعاو٠«دمحأجاحلامسريطلابلصاولاو«اهراثأتفعدقابنعبوتكلا

.ماركلاميشنمرذعلانأل‹«فلؤملااذهدادعإنمثدحيذلاريخأتل

يفابیشلايلعنبحلاصمکدومنم

ب۲۷۰



ةينيدلابهاذمللضرعتلامدعب

نملك٠ةاضقلالاحبانعبرةفاكبانجىلإناطلسنبديعسنم

عبتيبهذملك«هنمملعأنمىلإلاؤسلاىلإعجريهيفًاطخأومكحبمكح
.مالسلاو.كلذبميدقنمةداعلاترجاماذه«هبهذم

.١٦۱۲ةنسلوألاعيبر٢

‹دمحنبناميلسحصانلايلاولابحملامركألاخألابانجىلإ(هريغ)

هدعاسمهبهذميئةداعلايئهلاممنيدلاييحمماعلاخيشلا٠ىلاعتهللاهملس

‹ةماتلاةدعاسملالاحبهللاهلبجوييذلاهقحىلعرسعتيذلاىلع

.مالسلاو

.ه١٣٦۱۲نابعش.دیعسنم

:ءارضخلاةريزحللاةركاسملهبتكضعبنمو

‹ةركاسملاخياشمءزازعلاخياشلملاةفاكىلإناطلسنبديعسنم

٠دمحمنبملاسو«یسیعنبدیعسو«ناےیلسنبفیسو«دیعسنبرصان
نينکاسهتوخإويمايرلارصاننبدمحأخيشلافرطنمو‹ىلاعتهللامكملس

الوةريزحلايفميلستلايفمهوضراعتال«رابجنزلهألاحمهلاحو«رابجنزيئ
.مالسلاو‹رابجنزيفنولوديونوملسيمهنأل.ةلودلا

:ةيرجه١٥٥٠ةنسرخآلاعيبريداحمويفرشنبيلعهمداخرمأب

ذخفنمیسیعنبدیعسودیعسنبرصانف:هديبدیعسهبتک«ينماذه
٠دمحمنبملاسكلذكو٠ليعايسإينبذخفنمناميلسنبفيسو«ةريغملالآ

س۲۷۱



نأل«ةركاسملاذوخفنمذخفمه«مايرىنبدمحأنبرصانخيشلادالوأناو

.ارباةيالعنمةيقيرفالاهذهىلإمهترجه

:اضيأهبتكضعبنمو
قباسنم*ةلاسرهدنعنينظنبديعسحصانلابحملانإ«ماريزانبح»

ذخأتال.ةداعلاباسحىلعحومسمنآلاكلذكو«روشعلاناحمسنم

.مالسلاو‹هلامعيمجنمهيلع

.ھ١٤۱۲يناثلاعیبر۲هديبدیعسهبتک

:نييمألاخياشملهبتكضعبنمو

انئابحأبانجىلإناطلسنبديعسنم«ميحرلانمحرلاهللامسب»
٠ىتنبفسويو٠«يلعنبقاحسإ٠نيحصانلا‹زازعلاماركلاخياشلا

٠«دشارنبرمعو«رمعنبيلعو؛تیتکنبیتو«خيشنبفسويو

٠دمحمنبلضفو٠نايثعنبهللادبعو«ركبيبأنبنمحرلادبعو

هللامكملسنييمألاملعمنبدمحمو«قاحسإنبوترامو«ىتنبىكبو
مرکنمريخبنحن«هتاكربوهللاةحرومكيلعمالسلا«هللاءاشنإ«ىلاعت

هومتركذامعيمجو٠«لصوفيرشلامكباتكو٠«بانجلايسورحممتلزال«هللا
وكراتنحناننأل٠«مكفرطنمرطاخلايلوغشمانكو‹ليصفتلابهانمهف
ءانلبحوهنملةحارلاالإانيولطمسيل«دالبلاهذهيفنونكاسو٠ناطوألا

یجریو٠دیدشبعتيفمهفةسابملهأامأ‹اعيمجمكايإوانحيرينأهللالأسنو

ةجاحلكو.هبانوفرعملعمكعمثدحنإو«هنمرثكأهللاءاشاذِإابيرقمهل

.«مالسلاو‹انوفرعریثکوألیلقنممکلودبت

هنسيناثلایدامج٩مويررح«هديبدمحمنبنامیلسهمداخهرمأبهبتک

.ه۷

.ةثربتوأةءارب(۱)

س۲۷۲



ةنساهحتفديعسديسلانأل٠ةسابممحتفلبقبتكباتكلااذهو

.ةيرجه۲٢

ديعسديسلادهعيفةسابمروشعجذومنأاهبةمئاقلاهذهاندجودقو

:راكذتلاةروصىلعاهمسرانببحأوةيرجه٥

وهسيلهريغوجاعنمةسابميفيذلاءارشلاوعيبلاعيمجنأةدعاقلا

«ءارشالوعيبهلالةضرفلابحاصوملصخرموهف«ةسابمملهأنماعونم

.هروشعهلف

ةساطرقلاهذهيفةروكذملاتاروشعلاميمجيف«ةيناشلاةدعاقلاو

فصنو٠شورقةثالثةلسارفلا‹جاعلاىروبكلذلوأو٠تباثوحيحص

نيشرقةلسارفلاروشعشالقلاجاعلا‹رحبلافصنوشرقو.ربلاروشع

شالقجاع«ًاضيأرحبلاروشعشرقفصنو٠ربلاروشععبروشرقفصنو

روشعشرقفصنو‹ربلاروشعشرقفصنوشرقةلسارفلاروشعبوسكلا

روشع٠فارزلانورقاضيأ٠لزانونانمأةثالثنمبوكسملالحو‹رحبلا

‹اضيأرحبلاروشعشرقفصنو«ربلاروشعشرقفصنو؛شرقةلسارفلا
نمثسوردنسلااضيأ«رحبلانملزانلاروشععبرةلسارفلاعمشلاروشع

هروشعمادخلااضيأ٠ةدحاوةلسارف؛ةلسارفنيرشعنملزانلاروشعوعلاطلا

رابجنزوةغناتنملزنتيتلاةعفقلااضيأ«ةسابممربيفلزنييذلاشرقفص
ةعفقلاالإ.ةعفق؛ةعفق٢۲نمرمقلاوقيبمزوموةولكوردانبلاوهومالوةريزحلاو

لزنتيتلاكلذكو«قباسنمروشعاهيلعسيلمهليتلاةسابممربنملزنتيقلا

٠شرقفصنهروشعنمسلايكيسكاضيأ«روشعاهيلعسيلرحبلاوربلانم
فارزلادولجاضيأ٠ةنالسعلاجنتو۽شرقفصنهروشعلسعلايكيسكو

منغلاورقبلااضيأ٠دحاودلج؛ادلجنيرشعنملزانلاروشعو«ةنأعلاطلا

—V۳



عاصهروشعمنغلاسأرو٠شرقعبراهروشعةرقبلاسأرةلاجلانملزنتيلا
‹روشعهيلعسيلةكينولاعمةسابمربيفيتلامنغلاورقبلااضيأ٠ماعط

نيرشعنمهروشعدولجاوردانبلانباضيأ«روشعهيلعسيلنمسلاكلذكو
قيبمزوموةولكوىزوأوهومالونوجابلاوردانبلاجاعاضيأ٠دحاودلج؛ادلج

فارزلانورقوبوكسملاوشالقلاوىروبلا‹شرقفصنةلسارفلاروشع

فصنةرقبلا٠اهريغوردانبلانميتلالاجلاومنغلاورقبلااضيأ٠دحاوهروشع

ةسمخةئاملانمدنحلازب«اضيأ١شرقلمجلاو«نمثمنغلاسارو٠شرق
ةرصوقلاوضرفلارمو٠«شورقةسهخةئاملانمبرعلاوطقسمرباضيأ«٥
سيلرابجنزادصاقةسابمملزنيالزبلاعيمجاضيأ«شرقنمثهروشعنيطابلاو
نمزبلاعابنإو‹روشعلافصنهيلعرابجنزريغادلبدصقنإو«روشعهيلع

رحشلللمحتيلاةعفقلا.ةغناتردنباضيأ«الماكاروشعملسيرحبىلإرحب

رشعتيتلامئاضبلااضيأ٠ةدحاوةعفق؛ةعفقنيرشعنماهروشعالكلاو

دلبيفلزنتورابجنزدلبيفرشعتيتلاو«روشعاهيلعسيلةسابممربيفلزنتو
اہبادصاقہریغوأةسابمبلهأنمدحأاهارتشانإو‹روشعاهيلعسيلةولك

الةروكذملانادلبلاىدحإنماهروشعملسدقعئابلابحاصو«ةسابمىلإ

سيلهومالورابجنزنمجرغتيتلاعئاضبلاعيمجو«ايناثاهروشعىرتشملاملسي

روشعمّلسيذلاو«شرقفصنمداخاروشعةولكمادخاضيأ«روشعاهيلع
رؤشعملسيالةضرفلاليكونمةوربهعموهنمعلطيذلاردنبلايفمادخلا

مادخاضيأ«هريغنموأقيبمزوموأواجناوأةولكنماعلاطناكنإ«ةيناث
سیلو«مداخاروشعشرقفصنمهيلعهومالمادخوةريزحامادخورابجنز

٠شورقةثالثمداخلاروشعشوبحلامادخاضيأ«روشعبرعتسملاىلع
قباسلانوناقلاكيناوسكردنبوةبوكمردنباضيأشرقهروشعرمقلامادخو
.هللاءاشنإمودتباثدمحنبنامیلسحصانلاخألاهبتكيذلا

—۲V



نوسمخوناتئاماةقرفلك«ةيرجه١٥۲٠ةنسرفص٢۲«هديبديعس

.هديبدیعس«هيلعاوقفتااماذهاشرف۰٥۷نماشرق

بوتكملاتاروشعلاعيمحجلنوناقلاوةدعاقلانماهيفاموةمئاقلاهذهو

دالبلاعيمحلاشرق٢٠٠۷محلعفددقناطلسنبديعسانالومديطخب

‹روشعلانممهيلعمباوعطقيلاشرق٢٠۲ةقرفلكلمهنيبانمسقو«ةيلحاوسلا
.اذهىلعفقاولاملعيل

لکىلعماودمحلو«مدقتامخیرات«هديبدمحنبنایلساناهتبتكو

.هديبنايلس.ةنس

‹ريخألانوناقلاىنعمنمفرعتو«ةسابممروشعةمئاقتهتناانهىلإ

٠قرفثالثمهو«ةسابممةضرفنممولعملعجمحهةسابميفةيلحاوسلانأ

رباجموق«ةثلاثلاةقرفلاابرو«فئاوطثالثمهو٠عستلافئاوطلامهو
مہنمدارديعسديسلانأوأ٠عيرازملنمزنممهةدعاقلاهذهابرو«هعبرو

ةضرفنممحلنأ«غلبملااذهىلعمهدهاعو«ميرازملادضهبناج.يفاونوكينأ

.اهلتحانإةسابم

نمةيقيرفإلاهذهنويسنرفلاونايلطلاوناملألاوزيلجنإلارمعتسانأالو
يفتناكيتلاةرارحلاكلتتافطناو«ممحلاكلتتدكراهاندأىلإاهاصقأ

ةوقلكبرسكتنأنامألابلطياذكهو«امالسوادربتراصو«مهرودص

.دینعرابجلکةكوش

:ديعسديسللاغنودمكاحيولعلااوكمينومناطلسلابتكضعبنمو

مامألانبناطلسنبديعسانديسمركألاانيلووانالوموانديسىلإ

هللاةمحروكيلعمالس«هللاءاشنإ‹هاقبأوهللاهدعسأ‹.يديعسوبلا

.لصألايفاذك(١)

— ۲۷



نموهوةيلحاوسلانمدحاواندنعيفوتدق‹يديسايكفرعندعبو«هتاكربو
٩رصاقمدئاز٠نيعبسلاردقبمادخاوتويبلاوبناوشلافلخدقو.انتعامج

انلرهظنإو.هثرينمنمعشتفنكمادخنومئاقنآلاو٠هثراوانلرهظالو

دیرننحو«لاملايفراتخملاتنأفهثراوانلرهظيمنإو٠بولطملاكلذفهثراو

كنمباوحلاو٠انعمتويبلاحيتافمو٠ةيلحاوسلانمهريغميقياكهازعميقن

.مالسلاو۽بولطميديساي

‹هديب‹نييولعلاناطلس*”اوكمينوم٠كناسحإوكلضفركاذلانم
.ةيرجه١١۲٠ةنسبجر٢۲يف«هلةيصوالوةجوزهلو

:ديعسديسلاباوج

ثروهلرهظنإو٠.كنموجرملاكلذو‹هانمهفو«لصوفيرشلاكباتك
لحتنأو«لاملاتیبللالانظافثراومهلرهظيملنإو٠مهللاملاتركذامكف

.مالسلاو‹سفنلل

.هديبدیعسهبتک

.باتكلارهظىلعباوجلااذهو
ةلوهجاهنوكل.ةكرتلاهذهبثرتكيملهنإف«ديعسديسلالدعىلإرظنا

.بناوشلاومادخلانمددعلااذهكلتةيلحاوسلاتناكفيكو«ثراولا

اهيفو«سيبلافرصلصوديعسديسلادهعيفةيرجه١٦۲٠ةنسيو
.نيدسأةروص

.اوکمینم«هرکذقبسدقو٠لصالايفاذك(١)
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ديعسديسلارثامنمةذبن

ديسللتعضحخو.رومألاهلتداقناونتفلاتدمخولقالقلاتنكسالو

بقاثبرظنف‹ةيقيرفألاوةينايعلاكلاملابناجنماماتاعوضخهكلامبديعس

ةمصاعنوكيل‹هكلامنمهذختيامىلإهتريصبريزغوهرظنليلجوهركف
.اهيفهلانكسموارقموهكالمأل

اهاوهبيطل«ةيقيرفإلاوةينايعلاهكلاممةيقبىلعرابجنزةريزجراتخاف
طخنمامہرقل«ديدشرحالو«صراقدربتاذتسيلامنأل‹اهاذأةلقو
عرازملااهيفرمعو.ايندلاراطقأميجنمرايخألااهيلإىواف.ءاوتسالا

ةرجشامنيبنمو٠هكاوفلاوراجشألانماريشكاهيلإبلجو.«نيتاسبلاو

افوصوخيراتانيباکديعسديسلارثامنمةبيطةرثأميرمعليهو٠لفنرقلا

‹ابمألانمىتشاعاونأاهيلإبلجو.اذهانخيراتنممدقتايفةريزجلاهذهىلإ
زوجولاقتربلاوجنرانلاهكاوفلانمو«ءارضخلاةريزحجلاابمأووبربلااّبماك

نيحايرلارئاسنمو«يلاجنبلاركسلابصقوزوماعرازمنماهأللمو«ةوبلا
تاللتماف«بناجلكنمراجتلااهدصقو«روصقلااهيفىنبو«راهزألاو
وهو«همركأوهيلعمعنأنيدفاولانمهدصقنملكو٠برعلانمرابجنز
مهلئاسيطعيو«مهجئاوحيضقيو٠مهاضرمدوعي«قيفرقيفشسانلاب

ةنكمألاىلإبئاصملادنعمهلصاويو٠مهريبكرقويو٠مهريغصمحريو
ريغنمهسفنبانايحألوجتي٠سانلانعبجتحيالوةعساشلاةديوعبلا

بحر«اكحاضاشوشب«هلمهتبحمهاياعربو«ىلاعتللابةقث٠سراح

نساحمبحي٠رکتمالو«رابجريغ.ايخسافوؤر.قالخألانسح‹ردصلا

.اهفسافسواهيواسمهركيوقالخألا
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‹راطقألاعيمجيفرابجنزتیصدتماوهرابخأليمجبنابكرلاتراسف

نعديعبهنأو٠هلدعوهتربسنسحباوملعالةيبرعلاريغفئاوطلاهتدصقو

.نيدلاوسنجحلابصعت٠بصعتلا

لهأ«ناينابلا؛نييناعلابرعلادعبهمايأيفرابجنزدفونملوأف

الكملالهأو.مراضحلابرعلاو‹دنسلالهأو٠نميملاو«ةجوخلاو«دنحلا

نويبروألاو«رمقلارئازجلهأو٠نيكوبلهأو«نيرحبلالهأورحشلاو
.نويسنرفلاوزيلجنالاوناكيرمألا

تغلبدقو«هردقىلعلك.هدنعةموشحمةمرتحماهلكفئاوطلاهذهو

هنأكتقولاكلذيفاهيفيبرعلاىرتكنإف.ةداعسلاوءاخرلاةمقرابجنز

نمهکلمیامو«همدخوهمشحعمهدوجو«هسابلوهشايرنسحل«كلم

عوطمهلك.مداخفلأكلمينممہنمو9دنازوجولفنرقلاككالمألا

.هرمأ

‹ةيزرلاهتومبتمظعف٠نوضارهنعسانلالكوديسلااذهيفوتف

ىلعمظعو٠ةيقرشلاةيقيرفإءاحنأرئاسورابجنزوناميعهدقفىلعتنحو

.هباصمقلخلا

— ۲۷۸



لفنرقلالبقمهريغوبرعلالاومأ

ةعارزاهرهشأو«ةعارزلانملفنرقلاةرجشثودحلبقلاومألاتناك

كسلا

ر

‹ربنعلاوةافحلسلاروشقوجاصلابةراجتلاو«مسمسلاوزرألاو
‹ةيداغوةحئاريقيرفالالحاسلاطخلوطىلعةحئاسبرعلالفاوقتناكو

.مهيلإاهدئاوفواهتاكرببعجرتو«ءارشلاوعيبلليقيرفألاربلاةيلخاديفددرتت
‹نيرجاتملاويلاهألانيبدئاسىنغلاو٠ذئمويةروهشمتناكلاملاةورثو

داكيالنبللاوزرألاومحللانأ‹ربخلانمو٠«صخرلاةياغبةدوجومةشيعللاو

ريغنمةبيطلاتالوكأملاىلعلوصحلايفءاوسريقفلاوينغلاو٠نمثبعابي
.ةقشماألوبعت

اہنکلو«رقشغدموسيروموناليسودنهلابةدوجوملفنرقلاةرجشتناكو

.بلطلاو.اةيلباقلامدعلابثرتكمريغ

ةريزحاورابجنزيفسورغملالفنرقلابشالسيرومنأرابخألانعو

نآلاو«ركسلاةعارزباومتهاوهرخآنعمهلفنرقاوعطقرمثيراصو«ءارضحلا
.هبةروهشميه

نويبروألامزعلالهأهضراعلفنرقلاةعارزىلعديعسديسلامزعالو
يزيلجنالالصنقلا«نترمهرتسم»لثم‹رابجنزبتقولاكلذيفنودوجوللا

هذهرعيلهنكلو‹ركسلاةعارزبهيلعاوراشأو٠نييكيرمألانمهريغورابجنزب

ةعارزىلعممصو.هماريذلاهمزعنعلوحتيملو٠اماتهاألاوقألا

.ةيرجه١١۱۲ةنسسيرومةريزجنمرذبلابلجو٠لفنرقلا

عرعرتورذبلابشالو٠ىنوتملاتيبةيارسبرقبرمألاءىدابيفسرغو
٠مهيلعهعزوو٠نيتريزحلانمنييناعلابرعلااياعراعدهسرغتقوناو

س۲۷۹



٤لفنرقتارجشٹالٹلیجرانةرجشلکلدبيبرعلكعرزينأمهرمأو
هباومتهااهاياعرلهنمديدهتلاودهعتلاكلذالولو.باقعلابفلاخملادعوأو
اهقوسو«اهةيلباقالمايألاكلتيفيهيتلاو«هتعارزيفةيلاعلاةمحلاكلت
.تالوكأملايفتارازبلوأءاودللمعتسيامالإلكؤيالاهرمثو٠ماعلايفدكار

تربصىتحابترمثفاطتقايفراجشألابعصأيهةرجشلاهذهو

.لماعلاقرتحتاهكلام
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لفنرقلاةعارزنأشب

نيتريزحلانيتاهباهسرغلاحعمةعفنملاةلوهجملفنرقلاةرجشنإثيحو
ناكسنمةيريزجلاالورابجنزيلاهأنمميداخملافيلكتديعسديسلاري

ةمحروةفأر٠«برعلاءاياعرفلكاملثمكلفنرقلاةعارزىلعءارضخلاةريزجلا

يفنودغيونوحوريرارحأمهةيريزحلاوميداخملاءالؤهو٠ةريقفلاةمألاهذه
الذئمويمهو6‘یذابدحأمهضرعتينأنودنم‘مهشاعمبلطومهبساکم

٠منغلاورقبلاةيشامءانتقاو«تالوكأملاةعارزادعام«لغشيأيفنوبغري

.كاسألاةدايصو

ةيشاملاوةعارزلاىلعمهتايحبابسأيفنآلاىلإمهدامتعارثكأو

.ةدايصلاو

تاباغاذلفنرقنارمعقاطنعسوتلبقرابجنزنميبرغلابناجلاناكو

تارشحلاوةلتاقلاباودلارئاسورومنلاوحيساتلااهيلإيوأت٠ةشحوم
يوسهنأل٠يقرشلابناحجلاىنكسيلاهألانسحتساكلذلو‹ةيذؤلا
عسوأيبرغلابناجلارحبو«ةعارزللىمنأو«ةيشاملاىعرلحصأو«لدتعم
.ةدايصلل

نوكو‹راطمألاةرثكبةروهشميهثيحامنإفءارضخلاةريزجلاامأو
ريصتف«اهداهوواالتنمرجفنتهايملاو«ةيواهداهوولالتاذيبرغلااهبناج

ةيشاملاءاوتسامدعو«ةعارزلاوةحصلابنيترضملاةبوطرلاولحولايفضرألا
.امهريیغوضوعبوبابذنمةيذؤملاتارشحلاةرثكلاهيف

— ۲۸



يقرشبناجيفنييقيرف|وبرعنميلاهألاىنكستناكبابسألاهذحلو

ىتح«ةديدعماوعأبلفنرقلاثودحلبقو«نامزلاميدقنمنيتريزجلانيتاه
رئاسوزرألاةعارزل٠نيتريزحجلانيتاهقرشميفضارأوكالمأبرعللدجويهنإ

بوبحلا

كلاملاةلوهجمتناكلفنرقلاةرجشثودحلبقنيتريزحجلانيتاهضرأو

ةعارزحلصتالثيحقرشملابناجيفاهضرأنميقابلانأاك٠نظأايف
دارأناسنإيأناكنامزلاميدقيفابرو«نآلاىلإكلاماةلوهجماهيفلفنرقلا

..دحأاهتعارزواهئايحإيفهضراعيالفةرومعمريغاضرأرمعينأ
‹نألاىلإنيتريزحلانيتاهقرشينونكسينييقيرفالايلاهألارثكأو

لفنرقلاككالمأهيفمممتناكنإو٠يبرغلابناجلاینکسيفنوبغریالو

.نآلاىلإيقرشلابناجلابةيشاملاوةدايصلاوةعارزلاكلذكو.ليجرانلاو

اهسرغلضرألاحلصأاوقفاوولفنرقلاةرجشاوثدحأاغمهنإفبرعلااما

لجأل«امبرغمىلإنيتريزحلانيتاهقرشمنماولوحتواوحزنيبرغلابناجلايف
٠ةعمسبناجيفنيفجرملانملئاقلالوقياكال.ةرجشلاهذهةعارزةلباقم

ةيريزحاورابجنزنمميداخملانيينطولاوحنمهتظاظفوبرعلاةدشنإ٠برعلا

نيتاهبرغمبىنكسلاوحوزنلاىلعذئمويمهتمغرأءارضخلاةريزحلاناكسنم
ولهنإف٠حيحصريغهلكاذهف«لفنرقلاةعارزيفمهتاساوممدعو٠نيتريزجلا

مهوفلكلةيدمحملاةعيرشلاوةاواسملاوفاصنالابيلاهألااولماعيلبرعلاناك

نبرعلانكلتاعارزلانماهربغولفنرقلاةعارزةمدخىلعمهوريجأو

— ۸۲



لفنرقلاةرجشسرغبرعلااوكراشةيريزجلاوميداخملاضعبنأدجويو
نماهنوثراوتيواهنوعيابتيذئمويلفنرقلابةسورغمكالمأمحلو«اهثودحلوأعم

.رخالتقو

يفيلاهألانوبتاكيونوزرتيبرعلانأ«هاندجورخأليلداذهو

تثئشنإو٠«مهریغوبرعلانيبايواسمناكفاصنألاولدعلاذإ‹تالماعملا

‹اھاندجو«يبرعلاويميداخملانيبةبتاكملاهذهرظنافمهنيبةاواسملاقيقحت

:قزمتتنأمدقلانمداكتو

‹هدالوأووميداخملاهشتمنبةبيشنمرقأ«ميحرلانمحرلاهللامسب»

‹ةيراعلاليبسب:كرابمنبملاسخيشلاةبناشيفنوملكيمهنأ٠هتخأو

قحالوكلماهيفمحلالهنو«هنممحلةيراعهنمعسوتلاليبسباهيفمهنوكسو

.«كلذبمهنمارارقإ٠«ىوعدالو

خیراتب٠كلذبيدنعاورقأو«اوكااجوغناعضوميفةروكذملاةبناشلاو

.هديبةبارعنبدیعسنبلالههبتکو.ةيرجه١۱۲۱ةنسرفص١١موي

نكيملولو.‹ناطلسنبديعسديسلاةلودمايأيفتعقوةبتاكملاهذهو
برعللنيمحازمريغمهنأوأ٠عرشللاوأجتلااذإعمسيتوصذئمويميداخملل
عرشلانأنيبتينكلءكصلاكلذمهتمذخأىتح«منميبرعلااذهرذاحام

٠«عورفلاةليبقنماذهكرابمنبملاسو٠يبرعلاريغويبرعلانيبايواسمناك

ناکءاوس٠اهعيبيفقاروأاهيفدجوتفةكولمبذئمويتناكيتلاضرألاامأ

.يلحاوسلليبرعلانموأ٠يبرعلليلحاوسلانماهلاقتنا

س۲۸۳



نيتريزحجابلفنرقلاةرجشثودحدعببرعلاةلاح
ءارضخاةريزحجاورابجنز

ديسلامزعاللفنرقلاةرجشنأخيراتلااذهنممدقتايفاقباسانیباکو

بجييلاةعفنملاةمولعمريغتناكءارضخلاةريزحلاورابجنزيفاهسرغينأديعس

يلاحيرلاةعقاودعبديعسنبشغربديسلانمزيفالإاهبماتهالاوءانتعالا

.هيرجه۹ةنسرفص١مويي‹رابجنزتباصأ

ىتحجراخلايفابولطمو«هيفابوغرملفنرقلاراصتقولاكلذيفف
نيبىنغلاداسف.ةيبور۲۳نعةرابع٠«شورقةرشعلفنرقلاةلسارفتغلب

.انملاوةداعسلاودجملاةمقناتريزحلاناتاهتغلبو٠برعلا

دولايفةالاغملاو«روصقلاءانتبايفنوسفانتيمهماكحوبرعلاراصف

٤مهسنجءانبأنمتاجوزلاو«مهنياتكلماميراوحجلاددعتومركلاو
نيبقرفينأدحأردقيالهنإىتحاجازتمادوسألامدبيبرعلامدجزتماو
يفبرعلانمينغلانإ‹نيردانلاصاخشألاضعبيفالإيقيرفإلاويبرعلا
نييقيرفألانمامدختسمننیثالثنملقاربغهرصقةرئاديفتناكنمنامزلاكلذ

نملكأللنورضحينيذلاارفننيثالثنملقأالو«ةيجيزجنألاوشوبحاو
يفرضحتيتلاتالوكأملاعاونأنمانولنيرشعنملقأالوفايضألانمهطامس

.طاسلاكلذ

هذهدوجولهتنازخنمائيشتالوكأملاهذهءارشليبرعلاكلذقفنيالو
يذلاو٠تاوارضخلارئاسوركسونمسومحوزرأنم«هتعرزميئءايشألا
.روطعلاوبايثلاءارشذئمويهمزليويبرعلاهجاتحي

٢٤۸٢—



ناطلسنبديعسنبدجامديسلاةلود

دمحأمامالانبا

ةيرجه۱۲۷۳ةنسلوألاعيبريداحموييفةنطلسلاديسلااذهىلوتدق

ناکو.ةيرجه۱۲۸۷ةنسبجر١۱موییئوتوءةيداليم۹ةنسلةقفاوملا

.اماع۳۷هرمع

يلاةبقلايفنفدو‹لكشلاحيلم.ةماقلاليوط.نوللاضيبأناكو

يفو«اياعرلابةفارلاونيللايفديعسديسلاهيبأةريسىلعناكو.هوبأاهيفنفد
.هفيراصمعيمجيففارسالاوخذبلامدعوةموكحلافيراصميفداصتقالا

ةئاملايفذخأيناكف‹لاومألاىلعاحدافاروشعهللعجيلكلذلجألو

ةمالسبهمايأتضمو هنمنولقثتسياثيشةيعرلافلكيملو٠طقفةسمخ

.ةداعسو

ةيعرلالعجناطلسنبديعسديسلانإ:رابجنزرباكأضعبلوقيو
ةلزنممهلعجشغربديسلاو«هتوخإةلزنممهلعجدجامديسلاو«هدالوأةلزنم
.همادخ

هيخأوهيبألثمكيراوحلاوتاجوزلاددمتباينتعمنكيملدجامديسلاو
مزعلاومزحلابذخأ.ةيلاعةمهو«ديعبرظنوةبقاثةركفاذناكو٠«شغربديسلا

مأيهو¿ةروفنخ:اهايس٠ةدحاوةنباالإدالوألانمكرتيملو«هرومألكيئ

دلوأوبراحنبةفيلخديسلااهجوزتيتلادمحمنبدومحتنبةقوتعم9:ةداسلا
.ةفيلخنبهللادبعديسلااهنم

.لصاألايفاذك(١)

س٢٥۲۸



ديسلايناثلاهدلورابجنزىلعناطلسنبديعسديسلافلخدقو

ناطلسلاةمظعدجينيوثديسلاربكألاهدلونامعىلعو«ديعسنبدجام

ةسايسلاصفنا(هفالختسابمتو‹براحنبةفيلخديسلا‹رابجنزبيلاحلا

.امئادالاصفناناعنعرابجنز

ماليالو٠طقسمىلعايلاوديعسديسلاهيبأةافودنعينيوثديسلاناكو

.ربكألانبالاهنأل.هثاريمقوقحيفةلخادرابجنزربتعااذإاعبط

دقو‹هرمعنمنيرشعلاوةيناثلايفناكفديعسنبدجامديسلاامأ

هيخأقوقحلهابتو‹مهبزتعاف‹اهيلاهأورابجنزنايعأهبناجىلامضنا

.هيبألافلخرابجنزشرعىلوتف«ديعسنبينيوثديسلاربكألا

برعلانماهعابتأهسدابو‹انغضنيوخألاابلقنحتشاكلذءارجالو

اعستمرابجنزوطقسمتاحاستحبصأف.سئاسدلابورضنمامنيب
ةلباقاضرأو٠قاقشلالويخيرحلاحلاصاناديمو«دئاكلملاونتفلابورضل
يفهبئاتكوهعومجينيوثديسلاعمجينأرمألاراصىتح«داسفلاروذبرذبل

ةوقلابيقيرفالاربلاورابجنزىلعهقوقحديياتلرابجنزبرحلًايهتيو«طقسم
.ةحلسللا

لدعمو.هيدلةليسولكبهعفدوهيخأةحفاكمدعتسادجامديسلاو
.مهيدلايوبحمناكهنأل«هلرابجنزلهأدییاتیلعهدانتسا

نإبالقنالانمثدحيسناكييذلابمكحلاءرملاىلعبعصيانهو

تطسوتظعحلانسحلنكلو.اهتجاهمورابجنزوزغنمينيوثديسلانكت
ايعورشلانعفكلابىنيوثديسلاتمزلأو«ةمزألاهذهيفةيناطيربلاةموكحلا
۱.رابجنزىلعهیوتی

يفامهتموصخىلعميكحتلاناسفانتملادجاموينيوناديسلالبقاريخأو
.رابجنزوناميعىلعقوقحلانمهعبتيامو٠«ثاريملا

٦۸—



ایکحذشمویرنمحلاةالويلو”غنكدروللانييعتىلعاقفتاكلذىلعءانبو

نىزانتملانيوخألاداوميفثحبلاورظنلادعبروكذملهيلإراشملانكمتو«اهنيب
اقفاوم4ةيداليم۷٦۱۸ماعفكلذو6همكحرادصإنم

ةريزجوينیوثديسلابيصننمنامعنوكتنأىلع‹ةيرجه١٤۲۷٠ماعل

نوعبرأو٠دجامديسلابيصننميقيرفألاربلايفةيلخادلاكلاملاعمرابجنز

.ايونسطقسمةموكحلرابجنزةموكحاهيدؤتلايرفلأ

رصعيفةيقرشلاةيقيرفإورابجنزخيراتلخادديعسديسلاتومبو

.دیدج

يزيلجنالانوتسجنفلتافاشتكارثأىلعتبهةيزيلجنالاةموكحلانإ

ىجتريامىلإتنطفتو.ةراقلافاشتكاىلإاوحزننيذلاتالاحرلانمهريغو

نامزلاكلذىلإابروأتناكو٠لبقتسملايفةميظعلاةميقلانمةيقيرفالاةراقلل

ابروألوددوجولبق.اوناكرابجنزبرعنأل.اتاوماضرأةيقيرفإربتعت

مهوةيصاقلاةيلخادىلإهوقرتخاو6ىقيرفالاربلااوساجدق6ةثيدجلا

تجتنيلاةميظعلالامعألانإو.اهيلإنييبروألاةلاحرلاقرطاودهمنيذلا

ةيقيرفإىلإاهعماطمو‹ابروألابهيبنتىلإتدأةبيرقلاتافاشتكالاكلتنم
.ازكرموةيمهأرابجنزلتلعجو.ةيزكرملاةيقيرفأوةيقرشلا

۱۲۷۳ماعلقفاوملاةيداليم١۱۸۷ماعرابجنزدجامديسلامكح

هدلاوناکاموحن‹زيلجناللاصلحاقيدصابوبحم6ایکذاربمأناكو6ةيرجه

.ناطلسنبديعسديسلا

نسحو‹اديعباوأشةيقيرفألاتافاشتكالاتغلبدجامديسلامايأينو

ةسائربدهعو.دحجاموييونيوخألانيبعازنلايفقيقحتللةثعبماعلادنمحلامکاحجنناكدروللالسرآ(۱)

.ندعيفيسايسلاميقملانالجوكىلإةثعبلاهذه

س۸۷



ملابروألودنل6هوغفصريدكتبحمسيملوكلمااذهلىقبأنامزلانأظحلا

.شغربديسلاهاخأتقحليتلاتاناهالا

ىرکكلاابروألودباطقأكيجلبلاكلماعدةيداليم١۱۸۷ةنسيئو

مومعيفقافتالاوثحابتلادصقل6لسكوربهتمصاعيفهدقعرمتومىلإ

ممأىلإةدعاسملاديدمينو٠يقيرفالاربلاةيلخادفاشتكابةقلعتملالئاسملا

اهعنمو6رجحاوةرجشلاةدابعنماهتيادهواهداشرإىلعلمعلاو6ةيقيرفإ

.رشبلالكأنم

نيبةيقيرفإميسقتهنعجتنيذلايلصألاثعابلاناكوههنأل‹ةيقيرفإخيرات

تراصيلاةيلودلاةيقيرفإلاةيعمجلاسيسأتكلذىلعءانبو«ابروألود

.لسكوربرمتؤمبفورعملارمتؤملاعوبنيذئدعب
ربلاوريخلالمعنمرمتؤملااذهضرغبالقناىأرالملاعلاشهدنادقو

كثلوأاهعفريلاريراقتلاكلتاصوصخ6عماطلاوراشئتسالاضارغأىلإ

بساتموديجاهميلقإنأتررقف٠ربلاعاقصأاوساجنيذلاتالاحرلا

فواخملانمنييبروألانيبةدئاستناكيلاةقيتعلاماهوألاتددبتف٠ةحصلل
هتبسانممدعو‹ةيقيرفإسقطةءادرنممهيلعةذوحتسمتناكيتلا.ةميدقلا
.ةحصلل

وغنوكلااهميلقإيفهصخشأو.يلناتسةلاحرلاكيجلبلاكلملكوو

یتحلیوطنمزضمیملو.م۱۸۷۸ماعهلمعنميلناتسیهتناو«اهرہنو
‹اهيلعتطلستو(ةرحلاوغنوكلاةكلمم)وهواساوغنوكللكيجلبلاتغاص

.اهتدارإتحتاهتلعجو

.ابروألودعماطمتجاهوغنوکلارهنفاشتكاربخعاذالو

— ۲۸۸



مهضعبنيبثحابتلاورجاشتلابلاغتربلاوكيجلبلاوايناملأواسنرفتماقق
نإو.ةدرابلاةمينغلاكلتةمسقباهقاقحتساىعدتةدحاولكو«اضعب

ةقفشلاوهةيقرشلاةيقيرفإوحنابروألودهبترهاظتيذلايلصألاضرغلا

هلحملحو«لازوءاعيرساهنهذنماذهىشالتدقوءةيناسنالاةبحلاو

.م١۱۸۸ماعىلإتيقباهنإف.ةيناسناللراعتسألاورهقلاوسفانتلاحور

لحاسلاىلعورابجنزىلعاطلستمناكيذلاوهيزيلجنإلارايعتسالاو

هديبناكيذلا.يزيلجنالاكركنوجريسلاةرادإتحت.هلكيقيرفالا

ةيقيرفإيئامنإو«بسحفرابجنزيفسيل«۸٩۱۸ماعذنم‹اهمامزواهماطخ

.اهلكةيقرشلا
ةلودلانمتنوكتيتلاثداوحلاورابخألارشنيفةدئافىرأتسلو

نيبقافتالامتم١۱۸۸ماعربمفونلوأيفهنإلب٠ةكلمملاهذفةمستقلا

لمتشتاهولعجف«رابجنزةكلممنميقابلاديدحتىلعايناملأواسنرفوايناطيرب

رهنىلإاموفررهننمدتميافوطو‹لايمأةرشعاهضرع«ةيلحاسةيربىلع
‹ەوياسكةيلحاسلانادلبلاىلعاضيألمتشيو٠ليم٠٠٠ةفاسميهو.انات

يفلايمأةرشعاهتحاسمضرأعمهكرمو٠هوشدقمو٠لاموصلاكالمأنمةوارب

.لايمأةسمخاهضرأعمخيشراوةدلبىلعاضيألمتشتو«ةدلبلكةرئاد

‹اهورهصوةقتوبيفرابجنزكالمأتعضوابروألودنأةقيقحلاو

.هتعاطتساردقبدحاولك«اهنماوفرتغاو«ةقتوبلاكلتيفمهيديأاولسغو

تذخأدقفةكلمملاهذةيصولاوةليكولااهنإثيحايناطيربةلودامأ

هذهاهتددحيلاكالمألانإو‹ةقزمتملاةكلمملاهذهماسقأنمرفاولااهبيصن

«ناکربخيفتراصوتلحمضاوتشاتدقةلودلافنااهانركذيتلالودلا

هركذيفانلةدئافلامدعلهركذلمهن«هحرشلوطيربخ

س۲۸۹



لكتذخأرابجنزبيصنلةددحملاةلودلاهذهنأقئاقحلاةصالخنكلو

يناطلسلاملعلاالإةدايسلاكلتنمقبيملو۽بيصنلاكلذنماهرواجامةلود

.ةسابمبةعلقيفقفخي«رمألا

ةدلبامأ‹زيلجنالاطابضلاطبضتحتفءارضخلاةريزجلاورابجنزامأ

دقف٠اضرعوالوطةحاسملانمرابجنزةلودلنيعملامهسلانماهلكاشاموةسابم

.طقفيضاقلاويلاولاةبترمهسلااذهيفبرعللةيزيلجنالاةلودلاتقبأ

اهبيصننمراصيذلامهسلايفاهتالوناكدقفاينالاةلودتناككلذكو

.زيلجنالابناجينراصالكلذكنآلاىلإو٠برعلانم

س۲۹۰



ديعسنبدجام.ديسلادهعىلإةدوع

‹ديعسنبدجامديسلادهعيفتعفويتلاثداوحلاركذىلإنآلادوعنو

‹ةيقيرفألاةكلمملايقابيالو‹تارييغتةدايزنمرابجنزبهنامزيفنكيملو
هیخأنمناکامالإ«املاحىلعديعسديسلانمزيفهيلعتناكامىلعیهن

لوأنمدجامديسلاهاخألبحلابذاجيلزيملهنإف«ديعسنبشغربديسلا

لوأنمثرحلاةعامجهلمعىلعهدضاعو.هيلعسئاسدلاسديو«هتيلوت

.هتیلوت

ءهيخأىلعشغربديسللثرحلانمةدضاعملاهذهببسيردأتسلو

هدعبوأ«ديعسديسلانمزيفثرحلاودجامديسلانيبماصخرداوبتناكابرو
‹رماوألاومدقتلايفلئابقلانيبايواسمهتربسيفناكدجامديسلانأوأ«الاح

هلديريلك.ةيبرعلالئابقلانيبةدئاسنامزلاكلذيفةسفانملانإثيحو

.هريغنمناطلسلادنعاهبادرفنمةوطسلاومدقتلا

مايقلامهنديدنايعلئابقضعبو‹ةلوهجميبابسألانإةقيقحلايو
ءارغإبملاغتشاو«مهتمأومهئاعزومهماكحىدلتاسكاعملاوتاموصخلاب

لمشلاعمجودضاعتلاوداحتألانعضعبنممهضعب6مہنيبايفةوادعلا

.ةيسنجلاوةيموكحلاةطبارلاوحنرمألاماظتناو٠ةملكلاديحوتو

كانهسيلو‹نامعورابجنزةموكحماظنلتخابابسالاهذهلشمبو

يتانسو٠لیسرامةروثادعام«هيخأىلعشغربديسلاتاكرحنمركذيءىش

.اهتصقريفاذحباهركذىلع«ىلاعتهللاءاشنإ

ردقبرابجنزةدلبنمقرشلابناجيفةبناشمساليسرامهذهو

.مسالااذهبةاسملااسنرفروغثنمرغثمساب«ليسرامتيمسو«لايم۷

س۲۹۱



نمتراصهتافودنعو٠ناطلسنبديعسديسللةبناشلاهذهتناكو

٠شغربديسلامسالااذهبةبناشلاهذهىمسيذلاو.هتايركىدحإبيصن

ناكو‹اسنرفلابزحتمشغربديسلاو«زيلجناللابزحتمدجامديسلاناكو

ةدضاعملانييسنرفلانملمأيناكو.هيخألسئاسدلاسدي«عماطملاعساو

.هاياونوهدصاقميفةدعاسملاو

كلتىمسو٠شغربديسللةنيمثةيدهلسرأاسنرفروطاربمانأقفتاو

.ةيدحلاكلتلهمالتسابقعنييسنرفللاببحتليسرامةبناشلا

مهنكلو‹دجامديسلالاتغينأشغربمهةيداليم١١۱۸ماعلبقو

ةياحلااسنرفلصتقنمسمتلاتدسفةديكملاىأرالو«كلذنمنكمتي

عمجو٠عرازملاةيلخاديفىفتخامث.باذعلاةلئاطتحتعوقولانماصلخت

یارسنصحيذخأو٠نيملسملامادخاوثرحلابرعلانمةريشكةعامجهلوح

تاماکحتسااہتامدقميفماقأوصاصرللذفانماهردجيفلعجو٠ليسرام

.عفادمللمقاوماهلعجو«بارتلابةءیناوجلاسایکأنم

ه١۱۲۷ةنسلوألاعيبر١٠قفاوملام١١۱۸ةنسربوتكأ١٠موييو
برعلانم٠«سفنفالاةسمخنوغلبيدونجبيارسلاهذهدجامديسلامجاه

اهناطبقدمأف.ءانيملابةيسأرةيزيلجنإجراوبدوجوقفتاو٠ةجيزجنلاوشولبلاو
شغربديسلامهلبقتساف٠«طابضلانمهريغوهطابضرباكأدحأبدجامديسلا
دعباهبكرونيعفدميزيلجنالاطباضلامدقتساف٠عفادملانارينوقدانىلاب

هکدفيارسلابابىلعاهقلطأمث١تاعاسةدلةديدشنارينتحتديدشءانع

اومدهف‹اهتيماحنمةيلاخاهودجوف٠يارسلاىلعاومجهمث«همشهو
.مويلاىتحةيقاباهراثآلزتملو«افوحتناكيلاىنابملا

شغربديسلاعابتأنمةكرعملاكلتيفاولتقنيذلانأ‹لاحلانيبتدقو

س۲۹۲



اهتقزم3ةبرضنييسنرفلاذوهتباصأةعقاولاهذهنمو«ارفننيسمخرد
رایجنزيفسیلءارثكادايدزازيلجنألاذوفندادزاىرخألاةهجلانمو«اقيزغ
.برعلاربيفو٠ةيقرشلاةيقيرفإةفاكيفلب3«بسحف

اهرهصت نآلاىلاعفادمااهتمطحيتلاليسرامىارستيقبدقو

.اهتباصأيتلاةديدشلاعزاعزلانعءىبنت٠حايرلااهيلعيرذتو«سمشلا
.لسابلابيطلازوجلاولفنرقلاراجشأبةطاحميهو

.دنملاىلإشغربديسلاهاخأدجامديسلاىفنةثداحلاهذهرثأىلعو

س۲۹۳



رفسلابشغربديسلاىلعمكحلا

دنحاىلإ

لصتقلادصقليسرامةعقاونمهدونجوشغربديسلارسكناامدنعو

نعحفصيدجامديسلانأهملعأويارسلاىلإشغربديسلايزيلجنالا

٠شغربديسلاباجأف٠يابموبىلإرابجنزنمرفسلابتدهعتاذإ‹كتءاسإ
.دجامديسلاهبرمأیودیریاملکيفميطمعيمسهنإ

ديسلااهدقعيتلاةيمسرلاةزربلالصنقلارضحمويلاكلذدغينو

.ةيمسرلامهسبالمبنورضاحلاةيزيلجنالاجراوبلاطباضرضحو‹دجام

نمرفاسيهنأ.ادهعتةزربلاةرضحيفبتكو٠شغربديسلاءاجو

‹دجامديسلاهيخأدضةنتفوأةروثثدحيالو«رماتيالأبدهعتيهنأو«رابجنز

ىضمأو٠ىمظعلاةيناطيربلاةموكحلاةعاطوهتعاطتحتامئادهسفنلعجيهنأو

.برعلاخويشءاسؤروطابضلاولصنقلاهيلعدهشو.دهعتلااذه

ايبيفيسهنأ‹فيرشلانارقلابشغربديسلافلحكلذىلعةدايزو

لصنقنعومهتلخادمنعو«ثرحلاةبحصنعىلختدقهنأو«هبدهعت
.اسنرف

هبلصتينمعيمجىلإةيصوتطخلصنقلاهاطعأتاءارجالاهذهدعبو

هنأبو«هماقموهزكرمطخلايففرعو«ةمشحلاوةاعارمابزيلجنإلاطابضنم
اهقيدصوةيزيلجنالاةموكحلافيلحناطلسنبديعسديسلالاجنأدحأ

رفاسيتلا(”سإ)ةيناطيربلاةجرابلاىلالصتنقلاهرفسمويهعيشو٠ميمحلا

.لصاألايفاذك(١)

ت



نعدجامديسلاافعف٠ةعاطلااودأواوعضخمهنإفثرحلاخويشامأ

تابغاشملانوريثيوهيلعنوسدياوناكنيذلامهئاسؤرنماضعبالإمهرثكأ
.هدض

كلتنممهحلاصمومحلاومأيفةراسخلاوفلتلانمثرحلاءازجنمناكو

محلاغشأةرادإىلإاوعجرو٠ةسايسلااولزتعاو٠اوتكسواودمخنأءايصلاةنتفلا

.مهنوئشحالصإو
٠يثراحلايلعنبحلاصناخيشلا‹«ثرحلانمةكرحلاهذهءايعزو

.يناوربلاملاسنبهللادبعو

‹دنملاضرأنميابموبىلإةجرابلاهتلقندقفشغربديسلاامأو

ماقأو«ةيبورالأهردقاشاعمو«هانكسلارادهتحنمو«هاوثمةموكحلاتمركأو

هنعحفصو«رابجنزىلإعوجرلابهلحمسمث«ارهشرشعةينايثيابموبيئ
.ثداوحلاهتلقصأو٠«براجتلاهتكنحدقوعجرف«دجامديسلا

ديسلانيبوهنيبتناكملاسنبهللادبعخيشلانأرخربخيفو
مايقلايفناطلسنبديعسديسلامايأنمتادهاعمودیعاومدیعسنبينیو

رهاظوهابشغربديسلاو‹نامعبمنيبعقوقافتالااذهو.هلةدضاعملاوهعم

هنإلب‹دجامديسلاهيخأدضهمايقيفينيوثديسلاهيخأفرطنمهنأرمألا
`.هسقنلةنطلسلادیریهنادیعبريغ

هديطخبشغربديسلاىلعاقحانمضتمكصةباتكىلعتفقودقو

:یرت|کهظفلاذهوملاسنبهللادبعخيشلل

انأوءاذهيباتكىلعفقاولاملعيل«؛ميحرلانمحرلاهللامسب»

نبملاسنبهللادبعزيزعلاخيشللّلعأ«هديبناطلسنبديعسنبشغرب

نمةنسلوحربصىلإاضرقاهمتذخأ ةيسنرفةضفشرقنيفلأيناوربلاىسيع

٢۲۹—



.«نيدهاشلاريخهللاو٠هلىفوي٠يتومدعبكلذبهلتيصوأواذهانموي
.ه١۲۷٠۱ةنسةدعقلا۸ديعسنبشغربهبتآ

مامأياوربلاملاسنبهللادبعخيشللشغربديسلانمةميركةعقرهذهو

.كصلا

هللاهملس«ملاسنبهللادبعحصانلامشحألامركألابحملاخيشلاىلإ

٠كفرعأدعيو«هتاكربوهللاةمحروكيلعمالس‹ىلاعتهللاءاشنإ٠ىلاعت

كلدېتةجاحلكو«ديعسنبينيوثانديسةمذيفيهو٠«شرقيفلأديرت
۱۱.ةراشالاف

.ه١۷٥۱نابعش۲۳هديبدیعسنبشغربةبتك

ن



باتكنمرابخألاتابختنم

يشرلارنحا

نعديعسنبدجامديسلامايأيفرابجنزيفايروتكيفةكلملاةلالجلصتنق

.ينيوثديسلاودجامديسلانيبةعقاولاةنتفلا
ديسلانأ‹طقسمنمربخلالصوم۹١۱۸ريانيرشاعيفهنإ:لاقو

ربخلااذهببسدقو«رابجنزوزغةينىلعايوقالوطسأهجيديعسنبينيوث
‹ءاطعلاوذخألاوءارشلاوعيبلاهببسبفقوتو‹رابجنزيفايظعاجاعزنا

لك.ربلاراطقأنموةريزحجلاةيلخادنم٠ةميظععومجسانلانماهيفعمتجاو

قالطإالإعمسيالقرطلايفلوجتييذلاو«رظتنملاودعلادصلدعتسمدحاو

ناوعأينيوثديسللو٠حلستملكلاو‹ناجيهيفسانلاىريو.افازجقدانبلا

هجوىلعةلاحلاو«هنوديؤي«ثرحلابرعلامهنيبنم«رابجنزيفنوريشك
.دحاولكىلعلوتسمقلقلاو‹ةديدشمومعلا

:لاقمث

دلبلاةنايصيهذاغتأبجييفينراشتساو«دمحنبناميلسديسلاينرازو

نمجراوبثالثدجامديسلادعأرياربف٢۲يفو.رطخلاثودحدنعببنلانم

.رظتنملاودعلاةاقالل«ايقيرفإو٠«سيتمديبو(ملعهاش)هجراوب

.محلاومأوزيلجنالاحاورأىلعةظفاحملل(سأ)ةجرابلاتلصوو

تضرتعادناةموكحنأب‹سأةجرابلاهذلناطبقلاينربخأ:لاق

.لصألايفاذك(١)

— ۹۷

 



اعجاردترينأبهتمزلأو٠قيرطلاهيلعتعطقوطقسمنممداقلالوطسألاىلع

.عجريملنإهقارغإبهتددهو٠ىتأثيحنم

دادترابدرويذلاربخابو«دالبلاتنامطاةرسملارابخألاهذهدوروبو

.ثرحلاءاتساطقسملوطسأ

نيميرب‹امهوةكلملاةلالججراوبنمناتجرابتلصوليربإ١٠يفو

.اياعرلاتنامطاودجامديسلازتعا(فوصوبو٠«فيالكو

نامعنممسوملايفبارغألابرعلادوفوبدالبلاتألتماويام١يو

.بهتلاوبلسلايفعمطلاءالؤهمهرثكأو٠يسرافلاجيلخلاو

٠ديعسنبينيوثديسلاريفسملاسنبدمحديسلاينرازويام٢۲يو

هتبجأف.هلاهعفديفلطاميدجامديسلانأاكشو.لايرفلأنيعبرألاضبقل
نمطقسمهيتأتامىلعهتعرقو‹كلاهعفدمدعيفدجامديسلابوصأيأ

ةدعتسمدجامديسلاةمظعجراوبنأبهترذنأو«رابجنزوحنرشلاوءادعلاحور

ملعهاشنابهلتدکأو«رابجنزوزغىلعرسجیودعيأةلزانلدادعتسالالك

ىلعرساجتاذإرحبلاقامعأىلإهجزو٠هعيجطقسملوطسأكدليفكيهدحو

.رابجنزنموندلا

انلوادتو٠دمحنبناميلسديسلاهتبحصبودجامديسلاينرازةينوي١ينو

ىلعترشاف٠«شغربديسللادييأتثرحلاةعامجابموقييتلانتفلانعثحبلا
‹ديدحنمديبنيدسفملاىلعبرضيو«ةدشلاومزحابهرومأذخأينأبديسلا
.هحالصإبعصلانمنوكيو«هيلعرمألالحفتسيىناوتولهامتاذإهنإفالإو

ىلعوملاسنبهللادبعخيشلاىلعدجامديسلاضبقهيلوي۷يو
ءالؤهلاقتعاثدحأدقو٠مهلقتعاوثرحلاخويشنمهريغوريشبنبملاس

.ثرحلانيب(مظعاناجيه

س۲۹۸



نمرٹکأرابجنزيفثکمنأدعبملاسنبدمحدیسلارفاسربمتبس١٠يفو
دحأاشرهنأهلاعأنمو.اهناطلسةمظعىلعسئاسدلاسدي«رهشأةسخ

لاتغينأىلع٠لايرفالاةثالثبدجامديسلاركسع‹ركسعلاءادقع

.دجامناطلسلا

اهقيرطيفتعطقدقوطقسمنمةلغبتلصوم١٤۱۸ةنسسرام٥يفو
.اموینيرشع

.ينيوثناطلسلاديسلانماهيفةبوتكمىلعتلصعحتو
لاوحألايفاليوطثحبلاانلوادتو٠ناطلسلاةمظعينرازويام۲۷يفو

.ةيلحلا

مسربةيبرحتالاوعفادملمحييناكيرمأبكرملصوويام۲۷يفو

هذههيفاوتنأبلطيذلاوههتمظعنابلاقيو«ديعسنبينيوثناطلسلا
.اهحاتتفالهئيحملاحرابجنزيفةنحشلا

فلألانيعبرألاصوصخبادجامناطلسلاةمظعترزربمتبس١۱يفو

.طقسمهتمظعاهعفدييتلالاير

ىنوكسلاهيفو«باجنب»ىمسملايراخببكرملصوربمتبس۰٠يفو
عزاتتملاداوملايفرظنللدنجلاةموكحمهتنيعنيذلامهو”رجابرتخدلاومالغ

.اهيفلداعلحداجإو«ينيوديسلاودجامديسلانيوخألانيباهيف

٠ناطلسلاةجرابهءاروصلقو«باجنببكرملارفاسربوتكأ۷١٠يفو

.ةسابممىلإدجامناطلسلاةمظعاهيفرفاسو«ايروتكيفةاسملا

.ةسابممهترايزنمرابجنزىلإدجامناطلسلاداعربمفون١٠يئو

ةلباقميفةيدهدجامديسلليدهتنأبغرتاهناب«يتموكحىلإتبتكو

.يزيلجنالارجدابسيسقلاوهو٠لصالايفاذك(١)

س۹۹



تدهاف‹(ايرومايروخ)رزجافناطلسنبديعسموحرملاديسلاءادهإ
هتمظعنأو‹جراوبللةصاخةيانعوذهتمظعنألءانط١۲٠هتلواتيهتمظعل

.ةيدهلكىلعتخيلالضفيس
دجامديسلارمأو«هروهظنمسانلامءاشتف‹بنذوذمجنرهظدقو

ءاقتاءاضيبةمنغباوحضيواوقدصتينأب٠سانلانالعإو‹نارقلاةءارقب

.هرش

ملاسنبهللادبعخيشلاةافوبربخلالصوم١٦۱۸سطسغأ١٠يئو

.نجسلايفليتغأهنأالإكشأاليناو«هومالنمثرحلاةليبقسيئر

نمسأرفالاةينايثقتعبرمأرابجنزبهفظوتءانثأيفو‹لاقنأىلإ
يفلايرفلأنيعبرأشغربديسلللسرأديعسنبينيوثديسلانأو٠قيقرلا

عمةولخيفشغربديسلاناكمهاردلاهذهتلصوالهنأو«ةرماؤملافاعسإ

كلتيفشغربديسلابحصلصنقلانأو‹اليلتقولاو‹اسنرفلصتق

رثكأىقبعامتجالاكلذنأو٠ثرحلاخويشعمعايتجاىلإاوهجوتو.ةليللا

.ادقعنمةليللاكلت

اهردصيلالايرلافلألانيعبرألانأبينيوثديسلاىلإربخلالصوالو
اهوعزوو٠ثرحلاخويشهنماهضبقدقةروثللاطيشنتوافاعسإشغربديسلاىلإ
طبضو٠طقسمبذئمويايسارناكيذلابكرملالاقتعابهتمظعرمأ«مهنيبايف.

.يحلاصلاىمسملا«ملاسنبهللادبعخيشلابكرموهو«هتنحش

«ةيقدنبةئاعبرأهيفدجوف9اذههللادبعتيبدجامدنيسلامجاهدقو

.دجامديسلارمأبتطبضف

.یبجرلارنجلاتاركذمتابختنمتهتناانهىلإو

ريطللىوأميهوىروكلادبعةريزجبرقةريزجلاهذه٠طوطخملالصألاشماهيفبوتكم(١)
ايروكرزج)ايلاحةفورعملاىهو؛ىهتنا.هترثكلاهنمربطلاصانتقالاهدصقتنفسلانإ:لاقيو
۱.نامعةنطلسب(ايروم

س٣.س



نيبةوادعةقادصلاكلتو اضغبةدوملاكلتبالقنايفلاحلاعرسأامو

‹دحامديسلادضتاروثلاكلتتلشفامبرهنأو٠ثرحلاةعامجوينيوثديسلا

‹رابجنزةكلمودجامديسلاوحنءاياونوهمزعنمديعسنبينيوثديسلاسياو

لقتعاو«رابجنزةكلميفهبلاطمىلعءىشبهوديفيلثرحلاخويشنأىأرو
ناكبكرملللاقتعالااذهنأنكميو«روكذملاملاسنبهللادبعخيشلابكرم

.ملعأهللاواهركذانفلسأيتلاليسرمةثداحدعبو٠«خيشلاضبقدعب

ت7



ياوبلاملاسنبهادبعخيشلاىلعضيبقلا

ىثراحا
ثرحلاةعامجنمهدضتاروثلاهذهدامخإنوكيالهنأدجامديسلاىأر

قفاوملاه١۲۷٠ةنسجحلارهشيفف‹ملاسنبهللادبعخيشلاضبقبالإ

يذلاهتيبيفملاسنبهللادبعخيشلادجامديسلاضبقم١١۱۸هيلوي۷

تناكو٠نجسلايفتامو«هومالىلإلمحو«كرمجلاةرادإنآلالمعتسي

يناوربلایسیعنبرصاننبدمحمخيشلانإ:ليقو«ه١۱۲۷رفصيفهتافو

شطبينأدارأو‹ضبقلاةثداحعمملاسنبهللادبعخيشلاةبحصيفناك

هيلعضبقف‹هرانقلطيملردقملارمألانكل‹هسدسمبهيمريودجامديسلاب
.مهؤاسأةيتآلاخايشألاءالؤهةناضةطساوبقلطأمث.هوماليفسبحو

قزمتتنأتداك.ةساطرقيفةيوتكماهاندجو‹ةناضلاةروصكاهو

.مدقلانم

نأيناوربلاىسيعنبرصاننبدمحمرقأ«ميحرلانمحرلاهللامسب
«ملاسنبدمحو«ملیوسنبلشاهو«ةمالسنبدمحمنبنيسحخيشالملا

اونمضدقنییثراحایسیعنبیلعو«دوعسمنبدعاسو«رماعنبهللادبعو

نعرفاسيالأ«هوماليفديقلاوسبحلانمهوجرخأنيحهللابدضتعملاانالوملهنع

نبدجاممظعملاانالومرمأفلخنإهنأ«اذهرصاننبدمحمرقأو‹رابجنزكلب

‹كلذبمحلهنمارارقإ‹ردههلاموهلاحف«نيروكذملاةعاحجلافلاخو«ديعس

هللادبعنبرماعنبهللادبعخيشلالكودقهنأ«اذهرصاننبدمحمرقأو

نم«يناوربلاىسيعنبرصانكلاحلاهفلخيذلالامامسقينأ«يناوربلا

هنعاضوفمالیکو«هقحقحيذلكضبقيو«هتئروعيمجىلعمهریغومادخ

ةنسبجررشاعمويخيراتب‹اعرشةتباثةحيحصةلاكوب«ركذامعيمجيئ

ےک٢_-



لبك‹يسفنرارقإاذههديبخيشنبنيدلايبيحهبتكوه٠
.هديبيثراحلاياوربلایسیعنبرصاننبدمحم«یلاعت

:شلاوديعسنبدجامديسلانيبةدهاعمةبتاكمةروصاندجودقو

نممنیسحخيشلانأ«اهنومضمنمنیبتي«يناوربلامالسنبدمحمنبنیسح
:ةدهاعملاةروصهذهو٠دجامديسلابناجيفناك

نمهارينمةفاكىلإدمحنبنايلسنم‹ميحرلانمحرلاهللامسب

ینإ«دعبنمولبقنممهيلعقلعتيذلابو٠ريغصوريبكنم«ديعسوبلآ
هتيرذوهدالوأووهيناوربلامالسنبدمحمنبنيسحخيشلاتدهاعدق

انلاحمحلاحف«هديهلانتنمو٠هيلعقلعتنموهلاحهلاحنمو«هتعامجو

وأةبيطلاوأةيمرلاوأمدلايفو«انمدمهمدوانرشمهرشو«انريخمهريخو

نمو.هقاثيموهللادهعبكلذو٠محلاوحأعيمجيفمهنأبنيلماحو.دحاوةبيصللا
ريخهللاوكلذىلعفقاولاملعيل‹«دهعلااذهيفهللاناخدقفناخ

انأوكلذتبتكوه۲۷۳٠ةنسبجررهش١٠خيراتبنيدهاشلا

هبدهاعيذلادهعلاو٠دمحنبنايلسدلاولاطخاذه«يديبدمحنبنایلس

.ماتخمالسلاو‹فقاولاملعيل٠عيمحجلاانتبثأدقفدمحمنبنيسحخيشلا

.ه۱۲۷۳ةنسهديبديعسنبدجامريقفلاهبتك

يذلاو.مايأورهشأةعبرأبدجامديسلاةيلوتدعبتعقوةدهاعملاهذهو
اہبافراعناکيناوربلامالسنبدمحمنبنيسحخيشلانأةدهاعملاهذهنمرهظي

٠ديعسنبدجامديسلاوحنثرحلاهتعامجنمماصخلاوةوادعلانمثدحيس
ديسلانمةقادصوةيامحهعابتأنمهبناجيفناكنموهسفنلذخأينأبحأو

نمثرحلاةعامجدضبالقنالانمثدحيسابهلقعبقاشبسرفتو٠«دجام

ايفبقاوعلايفركفيلنم»يبرعلالثملابنيسحخيشلاذخأو«دجامديسلا
.«بحاصبهلرهدلا

ت2



يفرثأيذلاهجازمفارحنادنحلاىلإدجامديسلارفسلثعابلانإ:لیق

نيبارضاحمويتاذ«رفيلب»ةيزيلجنالاةلودلاريفسناكو٠هتحصتاذ

‹رخآلاعيبررهشىلإيتحصيلمجارتتلنإ.دجامديسلاهللاقف٠هيدي
ةيناطيربلاةلودلالاجرةرايزو«ءاوحلارييغتل«دناىلإرفاسأس«هللاءاشنإ

‹ادجةرورسمنوكتلةيناطيربلاةلودلانإ«ريفسلاهباجأف«يابموبيف

.اهكلاممىلامودقلاوةرايزللاهفرش”مكتلالجفرشتتو

ەتباجاف«دجامديسلاهلاقامهتلودىلإبتكروكذملاريفسلانإمث
.هتيؤربفرشتتوةيقيرفإكلممودقببحرتتاهنأ«ةلودلا

فارحتانمهارتعاامهنعلازو٠هتحصدجامديسللتداعدقو

لمحتكلذلجألو.ريفسلاهبدعومبءافورفسلاىلعممصهنكلو٠هجازم

.هميلقإةقرافمورافسألاقاشم

بكارمتعلقأ٠ءاعبرألاوه۱۲۸۲ةنسرخأآلاعيبر۲۳موييو

هسفنباهيفوهو‹ايروتكيفاهادحإ«ةيبرحبكارمةعبرأيهو«دجامديسلا

«دیعسنبرصانریمألاو«ةنس۲۱ذئمويهرمعو«ديعسنبةفيلخهاوخأهعمو

ةيعفدملاسيئرو٠«يصقشلاهللادبعنبدمحمخيشلاو٠«نينسعستذئتقوهرمعو

بتاكلاو.رمشقابدمحمنبدمحمةيلاملاريزوو٠«يمجعلاناخيلعبلط

.لصالايفاذك(١)
.ءاعبرألاموييأ(۲)

ت2



نبلالهرودنمكلاو.يكمردلايلعنبنايلسيكلملارصقللصاخلا

.فيسنبدوعسةيربلاشويجلادئاقو«هللادبع
«دمحنبنامیلسةيقيرفإةالويلوهاشردنكساىمسملايناثلابكرملايفو

.نويديعسلاديعسءانبأ«ملاسورصانهيخأانباو

.برعلاضعبهيفابرعبارلابكرملاو

.ةيعارشاهلكبكارملاهذهو
نبدمحممظعملاريمألاهبايغةدمةكلمملايفابئانهنعكرتهنإليقو

ىلعقشهنأ‹تعاشأةيرابخالافحصلاومامالادمانبناطلسنبماس

ةبحمهنوبحياوناكمهنأل٠ديعسنبدجامبوبحلملامهناطلسقارفهتكلممهلهأ

.هتفأروهتماركوهئاخسل.ةميظع

لبوقاہبالو«اہبهتماقإةدمالويابموبهلوصوناکیتميوارلاركذيملو

الوهنطوىلإالفاقاہنمجرخىتمالو‹ةموكحلانمليجبتلاولافتحالانمهب
.رابجنزبناکیتم.هلوصونع

نم«هلکهرفسربخیصقتساهتیلف«كلذركذمدعىلعفسأللايف

.تیلائیشعفنتملنکلو«رخآللوأ

ت



رابجنزيفدجامديسلارثام

بكرمرابجنزةموكحللسرأنملوأوهديعسنبدجامديسلانإ

نامزيفرسکتهنآبسحأو«ادجريغصبكرموهو«ةراتسهاسو«ناخد
يلابرحلايفعفادملاهتمدهيذلاةموكحلاتيبىنبو‹«دمحمنبدوحديسلا

دجسموبئاجعلاتيبنيبعقاووهو٠«شغربنبدلاخديسلادهعيفتراص

تناكدقو.مالسلارادريمعتدجامديسلامزعيفناكدقو«رابجنزبعماجلا

.مالسلارادمساباهاسيذلاوهو«ايززم»یمست

اهريمعتيفًادتبادقو.اهيلإةمصاعلاليوحتهمزعيفناکهنا«یوریو

تیقبدقو«ه۱۲۸۷ةنسبجررهشيفاهترامعءاهتنالبقیفوتوه١۲۸۱هنس
ةثعبلسرينأامزاعناكو٠نارمعلاكلذرثأنمةنيدماهذهيفلالطأوموسر
مولعلارئاسوتاعانصلاملعتل«ابروأىلإارفننيرشعنمنوكتتةيبرع
.عوضوملااذهيفعرشينألبقلجألاهلجاعنكل.ةيرصعلا

نأريغ«يناجردنمابيرقوبماغىلإدلبلانمةلوصوللاةرطنقلاهلايعأنمو
بیردتبدالبلاهذهيفعرشنملوأوهو«اهريغتنبواهتمدهةيلاحلاةموكحلا
©مجعلانمركاسمعلاهذهفلاتتو«ثيدحلازارطلاىلعةمظنملاركسعلا
رابجنزبشغربديسلامايأيفدئاقلااذهيفوتدقو«ناخيلعبلطمهدئاقو
.ه۱۲۹۷هنس

٤ناطلسنبديعستنبةملاسهتخأتبرهه٩ماعهمايأيفو

مساو«نيتنبوانباهنمتدلوو.نيلربىلاهعماهلمحوناملألادحأاهعدخ
ناطلسلاةبحصاهيلإترفاسالندنليف”ءانهجاودقو(يتيور)ديعسنبألا ۰

eb)

.هانلباقيأ(۱)
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.م۱۹۳۷ةنسيفبراحنبةفيلخديسلا

.دحاولايربةلسارفلادجامديسلامايأيفناكلفنرقلارعسو

نكاسلايولعلادمحمناطلسلانبدمحأناطلسللهتاضيوفتضعبنمو

.ةغنود

نمهارينمةفاكىلإدمحنبناييلسنم«ميحرلانمحرلاهللامسب»
مهضعبيفاورجتشانإف«دیعسنبدجاماندیسمادخميداخملانأ«انفرط

دحأمفضرعتيال‹دمحمناطلسلانبدمحأناطلسلاىلإمهرمأعجرمضعب

برعلانمدحأرجاشتنإو٠مهريغنموأ.ةاضقلانممهماكحأيف

.«عرشلاىلإمهعجرمفميداخملاو

‹ه۱۲۸۴ةنسبجرعبارخيراتبباتكلااذهىلعفقاولاملعيل

.دیعسنبدجام٠«كلذحيحص.هديبدمحمنبنايلسكبحمكلذبتكو

ناطلسللدعاوقواموسركانهنأ‹روشنملااذهىنعميضتقي:لوقأ

دجامديسلاهلىقبأمثنمو‹فيرشلاعرشللةقفاومريغميداخملاىلعدمأ

.ميداخملاىلعاهبمكحييتلااملاحىلعهدئاوع

مسامهيلعقلطينيذلارابجنزيفنييقيرفإلانأزيزعلاءىراقلااميآرظنا
.نويزاريشمهنإ‹مويلانولوقياك٠نويزاريشلاالميداخللا

٠يديعسوبلايلعنبرصانخيشلاةسابممىلعيلاولاهمايأيفناكدقو

.اينیکلامعأنميدنيلميفرجحانمادجسمىنبيذلاوهو
نبنيسحناطلسلاوهيولعلاةوكمينومةلالسنمنيطالسلارخو

اهبتك«ةبتاكمهلاندجودقو«هتابتاكميفرهمهلناكو٠يولعلادمحمنبدما

ابرو‹هرهماهيلعو«ه١۱۲۹ةنسنابعش١۱ةخرؤم«وميداخمويبرعنيب

.ملعأهللاو«ديعسنبشغربديسلاةلوديفهتافوتناك

ت2



زیلجنالالصنقىلإديعسنبدجامديسلانمردصباتكةروصاندجوو

ىلعیوکشمدقينيوثنبملاسديسلانأ‹باتكلااذهنمموهفملاو«رابجنزب
ةموكحهتغلبأدنمحلاةموكحودنحلاةموكحةطساوبديعسنبدجامديسلا

.رابجنز

ميركلاكباتك٠ينيوثنبملاسديسللديعسنبدجامديسلاباوجكاهو

يفيتلاعازتلاداومانضفررفيلبمايأيفمعنو‹«تركذامكبحممهفولصو

زاحالكلذو.ةلودلامامأاهضرعييتلاو‹ينيوثخألاواننيبيتلا.لاومألا

امك‹نامعبموحرملادلاولاهفلخايفانمساقينأنمعنتماو«انلاومأروكذملا

نععنتماالرابجنزبيتلاهلاومأانزحمث‹رابجنزبناكايفنحنهانمساق
نحنالو«رابجنزيفلاوماهلالفينیوثنبملاساما«انلاومأزاحوةمساقللا

الانعرشيفهيبألتاقو.هيبألهلتقمكعموانعمتبثدقهنأل«همكاحناضيأ

ال‹ةريثكلاانلاومأنعرابجنزبةليلقلاينيوثلاومأبانيفتكاالنحنو٠ثروي
خألاةايحيفاهانعفرامكةيكشلاانعفرلكلذالولو«ءابألتقيذلااذهمكاحن

لصاورابجنزبيتلاينيوثلاومأو«نامعبيتلاانلاومأنألرفيلبلينولوكللينيوث
اننيبرمألاعطقناهابألاسلتقبنكل.كلذيفميظعلاقرفلارظنافءكيلإ

نعهانرذعكلذكنحنو٠ءىشرابجنزيفهلالوهبطاخنالوهمكاحنال«هايإو

.هيبألتاقبطاخنوأمكاحنالأكلذلك«نامعبيتلاانلاومأ

.ھ۱۲۸۳ةنسجحلا١٠خيرات

:لاومألالقنكاهو

‹ابيرقتمداخةئايعبرأوبناوشثالثرابجنزبيتلاينيوثخألالاومأنإ
ثاثألاف‹نايعبيتلانحنانلاومأو«لايرفلأنوعبسعيمجلانمثغلبمو

.اهتغلبأ.هباوصو٠لصألايفاذك(١)
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يفناكهلثمنأل.لايرفلأنيناثهنمثبرقيطقسمتيبيفناكيذلا

يفناکيذلانمانمساقينأنمعنتمادقفوهامأ«هيفهانمساقدقو«رابجنز

اهيف٠۽سأرةئاينايثاكربوطقسموليحلايفناكيذلاليخلاو«طقسمتويب

نوعستو٠كلنامعبيلاليخنلاويضارألافاضيأو٠لايرافلأدحاولانمثام
عمجتاهنأل«ةرملابريثكءىشففيستنبةدحجلانماهدخأيتلالايرفلأ

اضيأو٠يرصانلاانبكرمةميقافلأرشعدحأاضيأو٠ةديدعنينسنمرخدتو

«هتثرونماهانیرشف«رابجنزيفتام«بیبحنبنامیلسانبتاکللیخن

اهيفانمساقيمل(هوبوك)و(نيللوك)نابكرملااضيأو٠لايرفلأنوعبساهتميقو
.رابجنزبيتلابكارملايفامك

انيضرنكلو«رابجنزبينيوثخالليذلاةلقو‹نامعبانلامرثكىلإرظناف
.هيبألتاقمكاحننأكلذلكءريثكلانعليلقلاب

جحلا٢۲ديعسنبدجامهالومرمأنعيكمردلانايلسنم
نبينيوثديسلاهابألتقينيوثنبملاسديسلانأروهشملاو«ه١۱۲۸۳ةنس

.نامعنمراحصةدلبيفديعس

اكاقببحيالفتانادعبهلامكَاننأبيناكنم
‘0eAA.0۰ََو"۶ Eَ

اكاشغفتةيبمكيلإىدذملاةليجكحورعرنِلعاطتساولو

س۳۰۹



ةسابمةدلبيف
ملعيل6ناطلسنبديیعسنبدجامنم6ميحرلانمحرللاهللامسب

ةسابمباندلبيفاهانيرجأماكحأهذهنأ.اذهيباتكىلعفقاولا

ةسمخيفماكحأةسمخيهو‹اهيلعنوشمياهلهأانرمأدقو١۱۲۷6ماع

:باوبأ
:لوألابالا

مهنأهلقعةلقوهلهجبمعزيو«مهعيبيوارارحأضبقيدحألسيل
.هنعهانيهنالهتفلاخملهتبوقعتبجودقفكلذلعفينمو6مادخ

:يناثلابابلا

ىلإىلوألاةعاسلانم«توكلاتحتةاضقلانمدحاومكحيمويلك
يفدلاو‹فيعضلاويوقلانيبهماكجأيفىواسيو«ةشلاشلاةعاسلا

«هبضغبءابدقفكلذريغلعفنمو«هباتكيفهللالزنأمبمكحيو«فيرشلاو
.هبدأبجوو

:ثلاثلابالا

یعسیوأ«بحاصىلعیدعتينأخويشلاو(”ةيويشلانمدحألسيل

.بايشلايأ)۱(

س۳ا۰



بجووهبضغبءابدقفكلذلعفنمو«ةيلكلابهوجولانمهجوبهعبرديسفتيف
.هيدأ

:عبارلابالا

رظنينأءهانرمأدقو«توكلابانفرطنممئاقلاوه«راداجلاانبحمنإ
ناسحالابمهرياسينأو٠مهيلعةفأرلاوةقفشلاعمةدحاونيعبةيعرلاعيمجىلإ

هانركذوءانرمأامفالخبراداجلااذهلعفنإو.ماركالاوةاعارملاعمماتلا

.هلزعتقوناحوهبدأبجو

:سماخلاتاللا

بلسو«هبدأوهتبوقعتبجوةسابمملهأنمهانركذامفالخبلعفنم

قحتسموبدأاللبجوتسمفلاخملاو٠هنعانيهنوهبانرمأيفهتفلاخملهلام

.رذعأدقفرذنأنمو.ةبوقعلل

.يلعنبنامیلسدجامهالومرمأبهبتکوه١۱۲۷ةنسخيرات
۱.دیعسنبدجامكلذحيحص

.ةباتكلالصأنماهتدجواكاهتلقندقرماوألاهذهو

انئابحأنمهارينمةفاكىلإديعسنبدجام«هدبعهللابقثئاولانم
ءاشنإ٠هاضرلهللامكقفو«اوملعا«ةسابمبيفانفرطنمنيمئاقلانيدوملا

نبدمحمخيشلاةايحضوعاخيشوبموكنبسيمخمركألاانبحمانمقأاننأ«هللا
هبرمأيذلايفدحألعفنإو«هصخشیلعضرتعیالوهيلعدیالفسیمخ

.ماتخمالسلاو«هسفننموليل

اهيلعو«ه١۱۲۷ةنسرفص٢۲ناعننبدمحأهمداخ5هرمأببتكو

.اهتدجواكاهتلقن٠دجامديسلامتخ

س۳۱ا



خيشلادادجأنم٠عستلافئاوطلاميعزوهاذهوبموكنبسيمخو

.ه١٣٥٥۱ةنسىفوت”سيمخنبدمحمخيشلاو٠يفاطملادمحمنبسيمخ

انفلسأيتلاليسرامةروثدعبةمهمثداوحدجامديسلامایآيفثدحتلو

نمالوهشطبنمدحأكتشيملو‹نامأومالسبهمايأتضمو«اهركذ

.هماكحأ

الأىلعمهبتاكو‹هكالمأعيجورابجنزدعاستنألودلارشكأبتاكو

.ةئاملايفةسمخالإاروشعمهنمذخأي

اذهةلماعمنسحنماوملعالرابجنزلبناجلكنمراجتلادفاوتف
بكوكلاماسوذغتانملوأوهدجامديسلاو«هيلإنيدفاولل”لجالحلاكيلملا

.ىرادلا

e

.هركذمدقتملا٤دمحمنبسيخخيشلا‹دارملالعلو٠لصألايفاذك(١)

.ةءورملارٹکعاجشلاديسلا6ةيناثلارسكوىلوألاءاجحلامضب)۲(

îم ۳۱۲



عباسلالصنفلا

ةيقرشلاةيقيرفالاةراقلاوبرعلا
ةيقيرفلاهذهءىطاوشالإنوفرعيالنييبروألانمنوحاوسلاناک

ديسلامايأيفنويناعلابرعلااهفشتكاىتحةلوهجماهتراقةيقبو٠طقف

برعلاو٠ه١۱۲۷ةنسىلإه١٠١۲٠نيبامكلذو٠ناطلسنبديعس

‹اهيصاقةيلخادىلإةيقيرفالاةراقلاهذهلالخساجنملوأمهنويناعلا

.نييبروألانمحاوسلامهتامولعمباودافأو

يلاةيبروألاتاحايسلامهأنمنييزيلجنالاكيبسونوتربةحايسنإ

ةنطلسلوأيفم١١۱۷رخاوأكلذو.ةيقرشلاةيقيرفالاهذهلالختساج

.ديعسنبدجامديسلا

نماضعبفطتقنسو٠مهتلحرربخنعاليوطاريرقتنوتربركذدقو
.مهتلحررابخأ

رمأبيناجنبردنبنمةنيفسابكرم١١۱۸ةنس”ناريزح١٠يفهنإ:لاق

يفةراتو٠براوقلاىلعطوطشلايفةراتبرغلاوحناراسو٠«طقسممكاح

زکارمنمازکرمواروهشماناكمالصوىتحمادقألاىلعتاباغلاو٠ءارحصلا
يفةراجتلالاحرطحةدلبلاهذه:الاقو«اروبت٠ىمسيةراجتللبرصلا

ىلاقرطلابعشتتاهنمو«ءاوجلاميلسبصخيفةعقاو.ةيقرشلاةيقيرفأ]
دالبواقيناجنتةريحبو٠الاشادنغوأدالبوازنايناةربحبو.اقرشرابجنز

حاوسللةقفاومةنسحاهتينبأو9ابونجىروروأدالبو.ابرغيجيجولا
.مهتاحارو

لسرتو«ادغرةشيعاهيفاوشاعفه٠۲۷٠ماعنمبرعلااهنطوتسادقو
.رابجنزنمسئافنلاوفحتلامهيلا
.ةينويرهش(۱)

 

س۳۱۳



نيدصاقابكرم۸١۱۸ةنسطابشرهشنمرشءسماخلامويلايفو

نأىلإةيقيرفإلاراطقأبوبجتيلالفاوقلالاوحأمصودقو«اقيناجنتةريحب

:فانصأةئالثىلعةيقيرفإيفرشبوجتيتلالقاوقلانإ الاق

.ةصاخىزيومينولهأنمنوكتيتلالفاوقلا:ًالوأ

.كيبسونوترباهيفوةلفاقتناكيتلابرعلالفاوق:ايناث
.ةراجتلاىلع"'نونومأملايلاهألا:اثلاث

تاداعافصوو٠اهتارشحواهلهأةلاحواهرظنموتاعطاقملاكلتافصوو

‹اقيناجنتةريحبانلصوىتحنوتربلاقنأىلإ٠مشاحرتومهلحيفلئابقلا

ةطيحملاماكأآلاو.اهئامنولواهعقومواهرظنمعيمحلايصقتسمافصواهفصوو
نمطابش٤يف.لاقو.اموي۲۳۴هرفسةدميفىضقهنإ٠لاقنأىلإ«اب

ةيرقىلإتاعاسثالثيفةريحبلاازاتجاو«ايبرعاكلفابكرم۸١۱۸ماع

ىلعاهناطلسديدشتل٠هيلعنافوطيكلفىلواكنمافرسيتيملو«یلواک

٠يبرعلجرميقيثيح«هريبويفةريزجىلإاصخشف٠نييبروألاحاوسلا

كلذنمامشرسیتیملالهيلعنافوطياكلفامهاطعأف«ناميلسنبديمح«همسا

.ةربحبلاىلعاهتحايسلةنوعمناطلسلا

تيزوكابنتلاوكمسلاومحللاهيفعابياقوسةريزجلاهذهنأفصوو

جاعلاوتالوقبلانمريثكوركسلابصقولوفلاوسطاطبلاوتابورشملاولخنلا
بجعيام«ةيقيرفإلاتالصاحلاهيف«ريغصضرعمةباثمبيهو٠ديبعلاو

.ادجهرظنلقوريوحئاسلا

هتبحصبو«ةرجشعذجنماعونصماقروزكيبسبكر«نوتربلاقمث

اوغلبراذا۱۹يفو«ةريحبلانميبرغلاءىطاشللاومدقتو٠الجرنورشع

.رياربفرهشوهطابشرهشوم۸٥۲٠ةنسلصألا(1)

.راجشألاممحمييهوةمكأعمج(۳).نونمأملا.لصألايف(٢)

ت



يفو«رشبلاموحوتارشحلالكأوةظاظفلاباهلهأفصوو(ىراوب)ةريزج
£ةاساومواسنأ'”ةريفولهأنمادهاشدقو٠ءيبرغلاءىطاشلااوغلبهنم

٠مانغألاكعابتديبعلاو«اعصانضيبأجاعلااهيفىرت٠ةيرابتةطحرخأيهو

.اهريغوبايثلاوزرحلاوكابنتلابنوعابيو.ةيقيرفإطساوأنممهبىتؤيو

بعتلاوةقاشلاضراوعلانيبىلواكىلإاداع”هنم۱۳يفو:لاقمٹ

ىتحةروبتقيرطنيدصاقىجيجولانماجرخهنم"٢۲يفو‹ديدشلا

نمةحارلانمطسقذخألامايأاهيفاماقأو«اموينيرشعوةتسدعباهالصو

٠ليمجلالاحلاوبيحرتلاببرعلااهلهأ(هلباقو«(مباصأيذلابصنلاءارج
.ريمأنبنانسلضافلا(يسالو

ازنايناةريحبفاشتكاىلعكيبسمزعنوتربةحصتريغتثيحو

٠یراحصودالبيفرمنأدعبو«زومترشاعيفكلذناكو«ةروبتلاشةعقاولا
منذأيلازنایناةريحباولصوال:كيبسلاق٠ناكسلانمةربيثكهوجوهللثم
ةهجلافصوهنكل«ىويركوأةريزجىلعاهيفنوربعيةنيفساوبكرينأاهناطلس

اقيناجنتةريحبىلااههايمبصنتيتلالابحلالصاوتبةريحبلانمةيبرغلا
‹ةدناغولاو.هوقارقةدالبىلإةصخاشةيبرعلالفاوقلاىرت:لاقو.الاش

يلاهألافصوو«هروبتنمنيمداقلابرعلالاحرطحميهو‹اجويباهتدعاق

.لومخاوطاطحنالاوةدالبلاوةوابغلانمقيحسناكمب

یأرهناهربخأو«نوتربهقیفرلباقوهتلحرنمكيبسعجرهنم٢۲يو

افداصو‹رمألااققحتيلاناوريقابكرواعمابهذمث٠هقدصيملف٠لينلاعبنم
ىلااداعلوألانيرشت٢۲يفو«قاشملانماناولأوباذصلانمالاكشأ

.رخآدلبهلعلوأ«هريبويف«اقباسمسالاركذدقو٠لصاألايفاذك(١)

.ينمزلالسلستلايفهلبقخيراتلاممميقتسيالوهولصاألاياذك()

ہہ۳ا٥



اہنمو٠ندعىلإرفاسورابجنزنوتربلخدم۹٩۱۸ةنس"عباريفو٠لحاسلا

.ابروأىلإ

نوتربةلاحرللمهماركإومهتوافحومهبيحرتلاحيفبرعلاىلإرظنا
نم.اقيناجنتةريحبىلعفاشتكالاولوجتلايفمهتدعاسميفو٠كيبسو

هذهىلعلوجتلايفمهيلعاوددشو.مهتدافواونسحيليلاهألانإثيح

.ةروكذملاةريحبلايفهيلعنافوطيبراقىلعالصحتيمامنإىتح٠ةربحبلا

اذهنکمتيملم۱۸۸۹ماعبيرقدهعيفتعقواهنوکليلناتسةلحرامأ

نيينامعلابرعلاةنوعموتاداشرإبالإيقيرفالاربلاةراقفاشتكانمةلاحرلا

.كلانهنيذلا

o
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ربلاةراقلنيفشتكملابرعلااورصاعنيذلانينسملابرعلاضعبينثدح

.ادجابيجعاثيدحهنوكلانههتبثأنأتببحأف.يقيرفالا

يفو٠يفيفعلاملاسنببيبحو٠«ىرسيعلادمحمنبديعسنإ:لاق
نبرصانمث٠«برعلانموغنوكلالخدنملوأمهةقتيسمداخلا(هتبحص
ملاسنبهللاديبعو٠«يصورخلاهللادبعنبىسيعو٠«يرمعملافيس

ىجيزجنألادمحأنبدمحو«ةغنوبكو٠نايعبروصنكاسلا٠يروضخلا
لامعانمہوغناینیمسیناکميفالوأاولزندقو«اذهملاشنبهللاديبعبحاص

ناكميفاولزندقناعبیوزنلهآنميركبلاملاسنبةعمجوءوغنوكلا
.اضيأوغنوكلالايعأنموهكلذك١بموك٠«ىمسي

نبیسیعويروضخلاملاسنبديبعويرمعملافيسنبرصانرظنلاو
ىمسملاطشلااوفشتكينأىلعيجيزجنألاةغنوبكهبحاصويصورخلاهللادبع

.ىناغنسكوىمامرىلإهبلصتييذلاربلاعمةوارقلا

ىلإنيمميممادخلانممهتبحصيفناكنمورافنألاةعبرألاءالؤهراسف

‹لابحلاوتاباغلاو‹رخآدعبادحاوطوطشلانوعطقي.رهشأةتسةدمبرغلا

نيبو‹ةرواسملاشوحولارئاسوةيداعملاةميظعلاةليفلاو٠ةيراضلاعابسلانيب
.رشبلالكأتيتلاةشحوتملاجونزلا

فالتخاوسابللامهيلعوبرعلاءالؤهاوأرالجونزلاكفلوأناو
‹ءامسلانمنولزانمتنألهو؟متنأنم٠مهولاسفجونزلانولنعمهناولأ

— ۳۱۷



يفجاعلااودجرف٠.طشلابرق«ءاضفلاعساوابحراناكمبرعلالصوىتح

 ودنوركناكملااذهمساو«هيفاوميخواولزنو«بطحهنأكىقلمناكملاكلذ

نوعمجياوراصواوحارتساو«دربلاورجلامهيقتيتلامهمايخاوبصنكلذدعبمث

نيبهيفبوغرمالوفورعمريغنامزلاكلذيفجاعلانأل«لجانزلانمجاعلا

ادإو‹.ضرألاىلعةطقاسهسورضىقبتليفلاتاماذإكانهو.يلاهألا

مهدنعماظعلاوجاعلانأل.ديعبناكميفجاعلابنوقليهمحلاولكأوهوداص

.ةيوسلاب
هذهنمنوديرتام٠مهولأسجاعلانوعمجيبرعلانأيلاهألاىأرامو

ةجاحيفنحن.مهوباجأ٠تويبلاءانبلحلصتالواهمحلانلكأنحنوماظعلا

.اهيلإ

‹تاباغلاوىراحصلانمجاعلاعمجيفمهنودعاسيجونزلاضعبراصف

مهو«ةروقنسوىمستمهناريجةليبقو‹وسوكوبىمستةمينملاءالؤهةليبقو
.ءاضیبوءارمحمهناولأو«هبماسابناوفمهنیطالسمساامأو9ةمينممهلك

ىتحءةلماكةنسودنوركناكملااذهيفجاعلانوعمجيبرعلاثكمدقو

.لالتلاك(مظعائيشهنماوعمج

مث«مهولتقيوبرعلاباوشطبينأاودارأو«يلاهألاءاجمايألاضعبيفو
نعمهلأسأىتحينولهمأ:هباحصأللاقمهئاربكنمادحاونأريغ٠مهولكأي
ىلإمهميعزءاجف.مهحالسفرعأو‹نكامألاهذهبةماقألانممهدارم

هباجأف«شحوملاربلااذههباوقرتخايذلامهحالسنع«الوأمهأسوبرعلا
يلاانتوقوانحالسفرعتنأديرتتنكاذإ٠«يصورخلاهللادبعنبىسيع

٠كموقءاربكنمارفننورشعكعموتنأادغرضحافناكملااذهاهبانلصو

.ادیعبانعكموقروهمجنوكيو

س۲۱۸



مهربخأوهموقلعجرمث(بيط)ىنعمب«(ءات)ميعزلاكلذلاقف
٠برعلاهيفمهدعويذلادغلاءاجىتحاوفرصناواوقرفتف«برعلاباوجب
.ةمينملاعاونأعيمجبيضاملامويلانمرثكأددعبنيركبمهيفاوءاجف

لاقفاورضحف‹رافنأةعبرأمكرباكأنمديرأ:هباحصألىسيعلاقف

اذإهبنولمعټفيك«مكحالسفرعننأاندارم:اولاق؟انممكدارمام:مهل

.دحألتقوأ٠ليفلابرضمتدرأ

‹امجحةنوميللاكهتصاصرو«هموقهموقىمسي٠قدنببرعلاعمناكو
.ليفلابرضلصوصخم

هوتأف«منغسأرواشیشحوابارتءولمفرظبينوتيإ:ىسيعمحلاقف

عيمجو٠«تالكاشتماديعبمنغلاسأروفرظلااولعجا:لاقفكلذب

‹منغلاسأروأفرظلامامأمكنمدحأنكيالو«افوفصنورضحيمكتعامج

.بيطيأ«هات«هوباجاف«الشوانيمي«بناوحجلاىلعاونوکتلب
ايكاديعبفرظلاومنغلاسأراولعجو«رشتنملادارجلاكافوفصاورضحمث

.لجرلااذهعنصياذامنورظنيمهو٠ىسيعمهرمأ
٠هلقثلانزوةلسارفلداعيوهوهامروقدنبلاىسيعذخأةزيجوةهربدعبو

٠بوصنملاحبشلاكلذىلإهرظندمو«هعفرو٠ةدعاقلانعهتيمريئدازدفو

نمبجعلالكبجعلاو‹(مرضف«اعيج.منغلاسأروفرظلاوحنبوصو
مهنممهنمو«ابهرضرألاىلعاوطقسقدنبلاعقدالمهنإف٠جونزللا
.فوخانمبورحاب

كلتتثئدحأدقو.اذهانحالسلعفاورظنا:ىسيعلاقذئدنعف

‹مهصئارفابعرتدعترإو٠جونزلاكئلوأبولقيفو«لابجلايفايودةبرضلا
.راجشألانمائيشتعطقومنغلاسأروفرظلاةصاصرلاكلتتباصأدقو

س۳۱۹



نيطالسنحن«اولاقو‹جونزلانمرفنةثالثمهيلإءاجمايأةئالثدعبو
ةليفلاودوسألانمالإسابمكيلعسيل‹انراوجوانتمذيفمتنأو«ربلااذه

.ةلتاقلاشوحولارئاسو

عمجيروضخلاملاسنبهللاديبعنإىتحالالتجاعلانمبرعلاعمجدقو

تعحتهشرفواطاسبامويذخأو«ملسبهالعأىلإدعصيراصو«اريثكائيشهنم

هللاقو«حرفلانمدشنيوينغيراصو«هافقىلعىقلتساو٠جاعلانملت

الو٠«شحوملاناكملااذهيفنحنوديبعايينغتكلام:هباحصأنمدحاو

؟ءسياتحتردنملورهشأةدمنمنوبئاغنحنو٠ناکميأيفيردن

لحاسلاانلصووضرألاهذهنمانلابهللااناجناذإ:ديبعهباجأف

ركذتأنآلاينوعدو٠ىفكوايندلانمانبسحفهيلعانلصحيذلاعمةمالسلاب
.روصو”ىويطبلعتضمامايأ

‹هباحصأىلإيصورخلاهللادبعنبىسيعءاجمايألانممويتاذيفو

6هعميذلاقوفةدايزجاعلانمعمجينأديريدعبمكنمدحأله:لاقو

.انعميذلاانيفكي:هلاولاَقْف

ال:اولاقف؟ضرألانمناكميأيفمكسفنأنآلانوفرعتأ:ملأسمث

.يردن

.ايروهمنصن:لاق؟یرتاذام:اولاقف«يريدنعمكل:لاقف

سوؤفلاوريشانملاكةراجنللاهيلإنوجاتحييتلاتالآلامهعمناكو

بابسأمهعمنوكتنأرحبلايفنيرفاسملاةداعنألكلذريغوءريماسلاو
.ةيرحبلاوةيربلارافسألا

.يقرشلارجحلاةقطنملحاسىلعىوطيداولخدمدنعةريبكةنيدم(١)
.طقسمقرشيبونجمك(٠٠۳)يلاوحدعبىلعيقرشلارجحلاةقطنليقرشلالحاسلاىلعةنيدم(۲)

.ريغصلابراقلا(۳)

س۳۲.



رفنةتساولسرأمث«المعلمكىتحقروزلاكلذعنصيفاوعرشالاحو

‹اباتكراجشألادادمبمنغدلجياوبتكو«طشلابهرهظىلعمهمادخنم
ىمسلملاهنمانئثجيذلاناكملانعاولأسإو.طشلااذهيفاوريس:محلاولاقو

ىلوم؛ةقتيسمداخلااوربخأناكملاكلذىلإنيلاسهللامكلصوأنإف«هروقاينا

هيفنحنيذلاناكملانعو.هيلعوهيفنحنيذلانعيفيفعلاملاسنببيبح

.نالا

هنعباغدقةقتيسمداخلاناكو‹قرشلاوحننيمميمةتسلاةقرافألاراسف

.ناکميأيفمهفرعيالو‹هدایسأرخ

نقيټو«نامعىلإاہنمو«رابجنزلصویتحہدایسابایغربخاشفدقو

يفمتأمهباحصأويرمعملافيسنبرصانلميقأو‹اعيمجاوتاممهنأ«سانلا
.ناعورابجنز

مداخانظبلاغناکو«نينسعبرأتناكمهبايغةدمنأ«لاوقألانمو

لسرينأهيأرىضتقاو٠ةمينللامهلكأوأعابسلامهتلكأهدايسأنأ٩ةقتيس

.طشلاقيرطنعمنعثحبللالسر

لسروبرعلالسرىقتلانأردقملارمألاوفدصلانسحنمناكو

.هورأىمسملاناكملايفطشلابةقتيسمهمداخ

دقو‹طشلايفامايأمهريسمدعبكلذو«اورباختولسرلافراعتف
٠يرمعملافيسنبرصاندنعىلإاعيجاوبحطصينأ٠مهرظنىضتقا
برعلارظنلادقو‹ودنورك٠ىمسملا٠برعلاهيفيذلاناكملاىلإاوهجوتف

لمحو«هيلعبكريايروهمهنمدحاولكلاوعنصينأمهلسراولسرأامدعب
.هلمىلعردقيامجاعلانمهعم

يأرقفتامهقيرطيفمهلىرجمباوملاعتو«اعيمجلسرلامهتلصوالو

س۳۲۱



ناکملاكلذنمرفسلاىلعهللادبعنبىسيعوملاسنبديبعوفيسنبرصان
.الوأهنماوءاجيذلاناكملاىلإشحولا

.جاعلانمهلماوعاطتسااماهرهظىلعاولمحومهقراوزاوبكرف
يفيجيزجنألاةجنوبكهبحاصكرتدقفيروضخلاملاسنبهللاديبعامأو

.رمحأالعاهيلعاوبصندقو٠همكحيفةيحانلاكلتنوكتلناكملاكلذ

نمةعساولاةيحانلاكلتيفاكاحىهنيورمأييجيزجنألاةجنوبكراصو

مهقيرطيفبرعلاءالؤهفداصدقو«ملاسنبديبعخيشلارمأبوغنوكلا

.نیحرفنیلاسةروغنايناةيرقاولصوىتحمايأولايلةدمةديدشةيوعص

مالسلارادلامعانميدامروبلهآنملصوةروغناينانممهرفسدعبو

اناکميلعسوتنأكنمديرأ:ةقتيسمداخلللاقف«هراهمىنم»ىمسيلجر

هاطعأو٠ىنكسلايفهلنذأف«رافنأةرشعهعملجرلااذهو«هيفنكسأل

كلذدعبراصو«رهنابنيبالصافناكو«”هروغنايناةيرقنمبرغلابناج
نيخيشلاراوجبناكو٠مهيفىهنيورمأي.جونزلايفناطلسوةوفنةراهمىنل

.برعلادالبنمرثكأهدالبترمتعاو«هللادبعنبیسیعوفیسنبرصان
اوراصف.ودنورکمهناكمبيقبيذلاجاعلارخرکذىلإدوعنسو

غابدلبلیرخآةرمهولمحمث2هلکلصوىتح'"هروغناينامهدالبىلإهنولمحي

فعاضو«دیجنمثبهوعابمث«رابجنزىلإمث«مالسلاردنبلامعأنمویوم
.مهربصىلعريخلامهللا

«ةرابمكیمسیناکمىلإهروغناینانملوحتهللادبعنبیسیعنإمث
فيسنبرصانخيشلالقتناو٠ةليصفلايعاريثراحلادمحنبرماعهعمنكسو

.ىجيجولابرقبةريزجوهو«ةريفوأىمسيناكمىلإيرمعلا

.لصألايفاذك(1)
.هروقاينا٠لصألايف(٢)

ب۳۲۲



٠يناوربلانافلخنبدمحو٠يبجرملاديعسنبدمحمنأيوارلادافأو

نمهنوفشتکیو«لامانمهنوعمجيايفءاكرشاوناكيبجرملادمحمنبديمو

.ةمينملايفمدقتايفمهركذانفلسأنيذلالوصودعبمشوصوناكو‹نكامألا

راصو«نكامأةدعىلعىلوتساوةمينملالخددقفديعسنبدمحمامأ

.رابجنزناطلستحتوغنوکلانمميظعمسقىلعاناطلس

اراصو‹اهيلعىلوتساوىجيجولاضبقدقفنافلخنبدمحمامأو

ناطلسىجيجولاووغنكلايفامفناكو.لاومألاناذخأيوةمينملانابراحي

دمحمنبملاسويكنضلاميلسنببيبحاهيلامضنامث٠ةليلجتاكلتمو
دمحمنبدیمحعمدعسلایلومروباصو٠يبجرملادشارنبديمحو‹يليدما

هروزأاولوتساو٠نايثيغلاملاسنبناطلسانباملاسوديعسمث٠«يبجرللا

يفغنايغناتةدلبىلعىلوتسايفيفعلابيبحنبديعسىلومابميسو٠ةمينلاب
.كلذكةمينللا

‹اهتاقلعتمووغنوسكةدلبىلعىلوتسادقفيبجرملادمحمنيديمحامأو

رهازنبنافلخمهبعمتجاو‹تاطلسلاسسأو٠ةيلاعاتويباهيفىنبدقو

٠ينانکلاةعمجنبيلعو«ملاسنبديعسو٠يصارحلاملاسنبيلعو٠يمايرلا
امهعمو“اوغنوكسبناجيفانكسدقفنايثيغلاناطلسانبالاسوديعسامف

هنمهدارآو«ادجاعساواتیبینبيمايرلارهازنبنافلخو٠«شولبلانمةعامج

كلتنمبرعلاءالجنادعبو«هعيبضريملف«افلأرشعةسمخبكيجلبلا
.الاجردحأهيفتنكسأو٠ةيكيجلبلاةموكحلاهتلتحافارطألا

ىلإوغنوكلانميجيجولاىلالزنيبجرملادمحمنبديمحنإمث

هقيرطءانثأيفرمدقو«هرقمىلإداعمث٠«نيرهشةدمكانهثكمو«لحاسلا

 

.هلبقمسالاسفن«هلعلوىاولادعبفلابلصألايفاذك(١)

۳٢۳۲—٤



نيبناکو.دبعةئاسمخردقهعمناكو٠يجيجولاىلإهجوتو«ةروباتىلع

الجونزلانمناطلسناکملاكلذيفو٠«سارجرمىمسيطشيجيجولاوةروبت

نمةميظعةناضعفدينأدعبالإبرعلانمطشلاكلذيفرميادحأكرتي

همکحتحتسانلانمميظعددعهدنعو٠ةوقورهقوذناطلسلااذهو.لاملا

.هتعاطو

لاةناضلاميلستدارأوعضوملااذهيبجرملادمحمنبديحلصوالو

هدعيوهلطاميامايأيقبو‹هنماهلبقيلبرعلاىلعناطلسلااذهاهلعج

نمميظعددعديمحةبحصبناكو.ائيشةلطابلاهديعاومدجتملو«هلحاسلاب
‹ةيبرعلاةنشنشلاوةيمحلاوةزعلاهتذخأو٠«ناطلسلااذهنمظاتغاف.مادخلا

ىلعهلةعاطتساالهنأ«ديمیأرمث«(مظعالاتقامايأالتاقتو«هبرحبمهو

قیرطنميجيجولابيناوربلانافلخنبدمحملسرأف«هدونجةرشكلهبرح

اذهىلعةدعاسلماوةدجنلاهنمبلطيو«ثدحامعيمجبهربخي«ناث

.ةيغاطلاناطلسلا
ذجيراسو.ةعرسباهتاقحلمويجيجولانم(يظعاشيجدمحمعمجف

‹ديمهيفيذلاناكملاكلذىلإهشيجبلصوىتحراهنلابليللاالصاومريسلا

‹ءارولاىلإرقهقتامناعرسو٠ناطلسلاكلذىلعةدحاوةمجهاومجهو

.طقفةموبلابانصحتموهيقبو«ةعساويضارأهيلعبرعلالتحاو

٠ینعمب«هورشهدناب«الئاقةميظعةحيصهموقيفدمحمحاصمث
یمسینافلخنبدمحمادبعشيجلايفمدقملاناكو«يقباماوممتيأ«ازيلم

برعلالتحاىتحمويلاكلذسمشغزبتملف‹رجفلاعولطاومجهف«اونوکک

ناقلخنبدمحملسابلالجرلااذهبقلكلذنمو٠ناطلسلااذهكالمأعيمج

.ازيلم

.فلألانودبانايحأخسانلااهبتكيو٠لصاألايفاذك(١)

س٢۳۲



دمحمنبديمونافلخنبدمحمنملكهجوتاهرازوأبرحلاتعضوالو
.وغنوكلاىلااهنمهريسلصاوفدمحمامأو٠يجيجولا:ىلا

دمحمنبديمحويناوربلانافلخنبدمحمنيميظعلانيلجرلانيذملو

اهاصقأنم«ةمينملاحتفيفذوفنلاو«ةوقلاوةنطلسلايفىلعملاحدقلايبجرللا
يلابرحلايفكيجلبلاةمواقميفميظعنأشنيميعزلانيذملو.اهاندأىلإ

.خيراتلااملهبتكامم«ددعلاوةدعلاتاذكيجلبلاةموكحدضاهباماق

يرسيعلاديعسنبدمحبووهدصقيفيفعلاملاسنببيبحنإ٠ليقو
جرخو٤عبنيءامنيعهيفادجوف‹وغنوكلاةيلخاديف.ةدروىمسيناكمىلإ

٠لايرفالاةعبرأردقببهذلاكلذنمبيبحلصحتف٠«بهذءاملاكلذنم

عسوتيىتحةريغصلانيعلاهذهرفحايأرمث٠لايرفلأهردقاملصحتدمحو

.ريثکبهذاہنمجرو٠اھئامعبنم

‹رضحخأنيطاهنمجرخيىقبو٠عطقناوءاملافجلمعلايفادتباالو
.«هلکهتافهلکهدارآنم»«يناعلالثملالاقىكناکو

‹اسوفواحامريلاهألاهنملمعيديدحندعموجنوسكيفنإ٠ليقو

.٩(هفنسهفنس)یمسیناکميفرخاندعمو

ءروكذلامادخلانمثو‹اشرقةدحاولاةمداخلانمثناكنامزلاكلذيفو

.زرخلانمءیشنمثنعوأبوثنعربتعيشرقلاو5شرقب‹رافنأةتس
هقلخيفهللو٠بيرغلابيجعلاثيدحلااذهانبىهتناانهىلإو

.نوئش

نيبميظعنأشهلناكدقف”(ةيرنوممنيأ)ريلبرعلاتافاشتكاامأو

لفاوقلاهنملفقتيذلالحاسلاىلإبرقأميلقالااذهنوكل.ةيبرعلالئابقلا

.لصألايفاذك(۲).لصاألايفاذك()

٢۳۲—



مهترابحتزكرملةمصاعاوسسأو٠هئاحنأيفاوقرفتبرعلاو«ربلاةيلخادل
ىلإمہترابتحرستاہنمو«اھمازکرماھوذغتاو«ةروبتةدلبيهو٠مهرافسأو
يروروآدالبیلإو.ابرغوغنوكلاو‹ابونجيجيجولاىلإوالاش.ادنغوأ

.ايونج

مايأيفةيقيرفإلاةيلخادلالفاوقلامنملفقتنيءانيمرهشأناكو
ردصتتناكيلاءرابجنزةمصاعنماهرقل«يناغنبوويومجاب»برعلا

تناكامربلاةيلخاديفلغوتللابرقرثكأاناكناءانيملاناذهو«عئاضبلاابنم

.مادقألاىلعرافسألا

ةكسللةطحموةيقيرفإباهتارمعتسملةمصاعمالسلارادايناملأتذختاالو

الوزناهنامٹأتلزنو٠ةيلاعروصقهيفتينبواويومغاربويناغنبتلطعتديدحلا

.ةرماعلامالسلارادىلإةراجتلابراجتلااهنملقتنانيحةياغلل

.ديرياللاعفلا‹لوزياليذلامئادلاناحبسف

A

اس



ناطلسنبديعسنبشغربديسلاةلود

رهشنمرشعيناثلامويلايفرابجنزةكلمبىلعلجألاديسلااذهىلوت

رهشلانمرشعسماخلامويلايف«ىرخأةياوريفو«ه۱۲۸۷ةنسبجر
نمهعوجردنع«ةرخابلابه١٠۳٠ةنسهنمرشععبارلاموييفيفوتو«روكذللا

.دجامودلاخهیوخأوهيبأراوجبرابجنزبنفدو«نامع

ةبيهاذناكو٠ىنعمواسارابجنزنيطالسخاوهشغربديسلاو

نمناكو«رايخألاوءاملعلابنيزم«راقولاوةبيحلابسلجملافوفحم٠ةشهدم
ىوآوءالعلابرقف٠ةريسلانسحوةدارالاةوقوةمحلاولعيفكولملادارفأ

كلملاةذلبهسفنلغتشتملو‹ةمولعمتاقوأىلعهسلاجمبترو.ءالضفلا

.ةنسلاوضرفلاعابتانعةحارلاميعنو
اتقوو‹ميركلانارقلاةوالتلاتقولعجنأ«هسلاجمبيترتنمناكو

هتاجاحيفرظنللاتقوو.ةكلمملانوئشةلباقملاتقوو٠ةينيدلامولعلاسرال

يفرظنللاتقوو٠تاياكشلاوىواعدلالهألاوحأيفرظنللاتقوو٠ةيصوصخلا

.ةمهملااياضقلا
ىلإءىراقلااهيأرظناف٠هسفنباهرضحيو.ايموياهبتردقتاقوألاهذهو

هيلعناکام.یلع«هرومأميمجيفهريغىلعهلاکتامدعو.مالاكلملااذهةمه
محلنمم٠نايعألاوءانمألاوءافكألادوجوو‹رصقلاةيشاحوكلملاةماخفنم

.ةكلمملانوئشةرادإيفةءافكلامهيفو.ةماتلاةربخلاوةفرعملا

يفهريغةقثىلعلاكتالابةليلحجلاهسفنهلعدخنتلكلذلكىلعو

س۳۲۷



‹اهلضفأولاصخلالجأنمءرملايفةلصخلاهذه٠يرمعل«يهو«هرومأ

لقأهلنمىرتف٠بترلاوبصانملالهأو.كولملارئاسيفدوجولاةزيز+يهو

هنوئشةرادإيفهربغىلعالكتةورث
قثأنمهبينربخأامىلعكلملااذههعضويذلايمويلاجمانربلاكاهو

:لاق٠هلككلذىلعدهاشلاوهو«اقدصهب

يفرجفلاةالصءادألاليلفصنلاوةرشاعلاةعاسلايفرصقلانمجرحي

صاخشأةالصللهعمعمتجيو«ديعسنبدجامديسلاهانبيذلامكحلاتيب

نبناميلسخيشلاةالصللموقلامؤيو.هنوقبسيةراتومهقبسيةراتف٠نومولعم

.يحاورلاريمع
نارقلانولتيمث‹ليلقلكأعمياشلانوبرشيرجفلاةالصدعبو

٠ىحضلاةنسةالصلنوموقيمث‹سمشلاعلطتىتحهنمرسيتام«ميركلا

لخديو«كانههسفنبشغربديسلاىقبيو'”ةعواطملانمموقلافرصنيمث

امعيمجبهربخيف٠«كاكشمبقلملا٠يجيزجنألاهللادبعنبدمحمالوأهيلع

‹فرصتيمث٠ةقيقدلاوةليلجلارومألانمةليللاكلتيفدلبلايفثدح

اميوارلافرعيملو«هلزنمنزاخونيمأيدامعلاضوعنبديبعهدعبلخديو
‹رصقلاصغختءايشأبهرمأيناكبرو«رماوألانمديبعوشغربديسلانيبناك
ديعسنبرهازناو«يلومماسنبدمحمخيشلاصاخلهبتاكهيلعلديمث
٠اضيأابتاكدجامديسلانمزيفناكو«لاسنبدمحمخيشلالبقهبتاكيلخنلا

ايراتلثم«ناينابلاودونملاوبرعلانمنوصوصخلملاراجتلاهيلعلخديمث

هذهيهتنتمث٠'احابصةيناثلاةعاسلاىلإةلاحلاهذهرمتستو٠«يدنا

.هرصقلخديو«ةسلجلا 7

ىرجملاتيقوتلا(۲)دنجلاوةيشاحلا(١)

س۳۲۸



.ةموكحلاتيبيفنيصوصخمسانألراطفالاةدئاممدقَتمث

تالجسلاةعلاطمةيمومعةزربفصنلاوةثلاشلاةعاسلادقعيمث

لخديمثفصنلاوةسماخلاةعاسلاىلإةزربلاهذهرمتستو٠تاباسحلاو

.رصقلا

دعبو.ةعامجرهظلاةالصءادألجرخي”فصنلاوةعباسلاةعاسلايو

ةليلحجلاىواعدلاةلباقميفو«ةروثأملاةينيدلابتكلايفأرقيةالصلانمءاهتنالا
جرغيمث‹ةعساتلاةعاسلاىلااهيفمكحللةاضقلاعماسمىلعىقلتيلا

٠رصعلانولصيف٠ةالصللهدنعنوداتعملاهعموشغربديسلاىقبيو٠سانلا

.رصقلاوهلخديو.نيلصمللةدئاملابىتؤيةالصلادعبو

‹هعمةاضقلاعمتجيوةزربلاىلاجرخيةرشعةيداحلاةعاسلايفو

ةعاسلاىلاتذفنيلاماكحألاو‹مويلاكلذيفىواعدلاميمجبهنوربخيو

‹ائضوتمةالصللجرخيمث‹رصقلالخديو‹”نيسمخةقيقدلاوةرشعةيداحلا

‹رابخألالوادتتوراعشألادشنتوةيبدألابتكلاًارقتاهدعبو٠«برغملانولصيف

.نيلصمللةدئاملاجرغتورصقلالخديةالصلادعبو٠ءاشعلانولصيمث

ةيقيسوماتاوصأبرضيف٠«نيبرطملادحأرضحياليلةيناثلاةعاسلادعبو

.فصتلاوةيناثلاةعاسلاىلإ

ىلإبرطلاوىقيسوملابرضلكارتألارضحينينثالاوسيمخلاةليليفو
.اليلفصنلاوةثلاثلاةعاسلا

يو«یناوکشهرصقيفةهزنللعوبسأردقبرهشلکيفجرخيهتدامبنمو
ةلومعماةنيخسلابرشنولمعتسيسانلاناكو٠ينيوشترصقىلايناثلارهشلا
ياشلابرشرشتنيملو٠ربلاقيحسونبللانموأ«دنحلازوجريصعوةرذلانم

ED

.(يبرعلا)يلاوزلاتيقوتلاانهفلؤملامدختسي(۱)

س۳۲۹



.دومحنبيلعديسلامايأيفالإسانلامومعىلعهلامعتساو

.دجامديسلاهيخأنمزذنم«ةوادعوةرفانميكمردلاىلعنبنايلسو

دنتساالو.دجامديسلاةلوديفذوفنلاوةوظحلامنممناخيشلاناذهو

٤يلعنبناميلسخيشلاالاحردابهيخأةافودعبمكحلاةصنمشغربديسلا

شغربديسلانمةبلاطملاةرشكوةلواحملادعبو.زيلجنألالصنقبىمتحاو

يقبف٠يابموبىلإرابجنزنمهريفستبرمألاردصهنأشيفيزيلجنإلالصتنقلل
.هلاقتعايونيشغربديسلاناكو٠ىلاعتهللاهافوتنأىلإاهيف

ديسلانأ٠نيقيلاربخلانعف٠يصقشلاهللادبعنبدمحمخيشلاامأو

هيلعراثف٤تحهيلعهلنکیملنمو«قحهيلعهلناکنملکهيلعراثأشغرب
اوماقو‹اقوقحهيلعنوعي٠تايلاحجلارئاسنممهريغوبرعلانمةلمج
خيشلاراصو٠هيعديايفبذاكمهنمو«هاوعديفقداصمهنمف«اهبهنوبلاطي

شغربدیسلادارمو.ابذاکوأناکاقداص.اقحهيلعیعدانملکيضقيدمحم

٠كلذنمدارملامهفدمحمخيشلانكلو«هسبحوأهسالفإةلاحلاهذهنم

اليوطانمزامہنیبةلاحلاهذهتیقبو«خذابلاهفرشمدهالوهلامباهذبحتساو

.شغربديسلاهيلعىضرىتح

لانادع¥الَمَعنوُبغلابس
لاجرلاتاجاحللاملارخيامنإ

يلاغبوعلاافتُمشابٌرِعلاًرتشاف

يلاعلاًنامثأنلاومألالعُجنُمىتفلاف

— ۳۳۰



6ً2.°ًىو|ء۶

تبشثشبورعييکكزعلككبرسينك
و0 r 1 0 ۰5۳ً۰ تمكّرعنإفتوميْنمبتْرَرَتحنااذإو

ديسلاهيفيفوتيذلاماعلاوهو«ةيرجه١١۳٠ماعخيشلااذهيفوتو

س۳۳۱



6يرذنملايلعنبهللالبعو«يصورخلانافلخنبىيخياشلملامهو

نب'”ركبوبأو٠يومألاينغلادبعنبزيزعلادبعو٠يركسملارماعنبيلعو
نبدمحشو6طيمسنبدمحأديسلاهدلوهدعبو6ىمرضحللایولعلاطيمس

.یدارحلادوعسمنبدمحو«يئانحلایٹغنبهللادبعو6يرذنللاناےلس

1تک

نبفيسو٠نايحاورلاملاسنبدمحمانباملاسوزيزعلادبعخياشملامهو

ضوعنبديبعنزاخاو«كراجلاريدمناينابلاماريزماعلانزاخلا
.رصقلايفءايشأنزاخناكابرو٠يرامعلا

رفاسيذلاوهو6يدنانبوتنبانيراتدونجانمهلنيبرقملانمو

ىلإىقرتمث٠لكألارماوأللباقملاوهو٠ىجوفو«ابروأوندنلىلاهتبحصب

.تامدقتةلمج

.ه٥ةنسيفلتقيضاقلااذه٠شمامحلايركذ(۱)

ةمكحملابيلاحلايضاقلادمحأنبرمعديسلادجوطيمسنبدمحأديسلادلاووه٠شمالايفركذ(٢)

.(فلؤلا)ىهتنارابجنزبةيناطلسلا

ہہ۳۳۲

 



6يلوعملاملاسنبدمحو6يديعسوبلانايلسنبدمحخياشملامه

هلایصوناکو6شغربديسلالبقخيشلااذهيئوتو6يعرفلافيسنبدومحو

.ه١۱۳۰ةنسيفوتيلوعملاملاسنبدمحمخيشلاو6هایاصوذافنإيب

هدهعيفةموكحلابناوشسارح

رورسو«يحجارلاهللادبعنبدمحمو6يعافدلاملاسنبفیسمهو

هدالوأدنعوهدنعامدقمناكو6ناطلسنبديعسديسللیلوموهو6يشبحلا

.شغربديسلادهعىلإ

هیرارسوهتجوز

نبملاسنبدمحتنبةزوم«اهمسا«ةدحاوةجوزديسلااذهلناك

رواشيناكاماريثكو«مدقتلاوذوفنلاةبحاصيهوءدمأمامالانبناطلس

نيقيرفألاوشوبحاو”جيرجلانم«ةيرسنيعبسنموحتنبهيرارسردقتو

.يراوجلاعماراهنهتحاريضقيو«ةزومهتجوزعمةليللكيفمانيناكو

e

تاينانويلا()

— ۳۳۳



هرکاسع

مهدئاقو٠نادوسلانملجريفلآنماوحننيمظنملاركسعلاددعردقي

نمرخاعضوميفرابجنزلهئيجمببسيتأيسو٠«يزيلجنإلازوشملارنجلا

‹ايركسعنيسمخوةئابنوردقيركسعةيلحاوسلاومجعلانمهلو٠باتكلا

مدقتاك٠دجامديسلادهعيفادئاقناكو٠يمجعلاناخيلعبلكمهدئاقو

.اقباس

:ڄٍ

س٢۳۴



لهألاسبحبئاجعلاتيببرقبيهيتلاةريزحجلايفديسلااذهىتب
ديسلادهعيفزيلجنالالخدتماياىلإةانجللسبحملااذهيقبو٠تايانجلا

.يینایموغمیمسی؛رخاعضومىلإلقنمث«دمحمنبدوم
يفهروصقدحأدصقاذإ«ةبيحلاورظنملاميظعبكومديسلااذناكو

‹ةمركملاناجمالبالاةباكرمث«ةموسملاقاتعلاليخلاةباكر٠الوأ٠«فيرلا

‹اضيأةلايخلامث٠ةيشاحلالمحتليخلاتابرعاهبيرجتيتلا”يراوجلامث

نمهلو٠ليخلانمسوؤرةعبرأاهرجتةبرعبكريوهو.ةاشملاركشعلامث
نماهنابکربالبإنیرشعینتقادقو٠«سأرةئامبراقيامقاتعلاليخلادايج

1.ردانبلاةيقبو«دنحلاىلإددرتتةيناخدبكارمهلو٠بارعألا
٩ةولك.هكاوأ.هكوبأ.ارتاين٠«نهزوش.ةلوكأ:هذهاهؤاسأو

.ةوارب

لمحتو«رابجنزبةجئارلارئاسوزرألابلحدنجلاىلابكارملاهذهددرتتو

دصقيراجتلادحأدنعرابجنزيفزرألارعسعفترااذإو٠دنهلللفنرقلاانتم

فلأنيعبسواسمخهيفاهنملمحيو«دحلاباتكلكىلإنهزوشىمسلملاهبكرم

.نمثلانمبسانيمبءارقفلاىلعةبابكلابعابينأرمأيو«زرألانمسيك

يرمعلو‹رمشقابدمحمنبدمحمةبابكلابزرألانوعيبينيذلانمناكو

.شغربديسلابقانمنمةليلجةبقنملهذهنإ

.تاناويحلااهربجتةبرعلايهو٠يرحجلانميراجعمج(١)

—۳۴o

 



دنانمهبكرميفزرألاسيكمحللمحينأرابجنزرابتدونماعمقفتادقو

فصتبدنملاىلإرابجنزنملفنرقلاةلسارفو٠ةسيبرشعةتسبرابجنزىلإ

يفرفاسملاةرجأوءةريثكفاعضأبىلغأةكرشلابكارميف*”لونلاناكوءةيبور
يفلفنرقلارعسو٠ةثلاثلاةجردللتايبوررشعبدنحلاىلإرابجنزنمهبكارم

نعةرابعةلسارفلاو‹«تايبورتسىلإتايبورسمخبةلسارفلا«همايآ

|.الطرنيئالئوةسخ

اددعتعلقو‹رابجنزبةميظعحيرتبهه۱۲۸۹ةنسنمرفص١يو

ةلسارفلاتغلبىتحلفنرقلارعسعفتراكلذلو«لفنرقلاراجشأنماريشك

.ةيبورنيرشعوسمىلإةيبورةرشععبس

.ینیوشقیرطویناوکمقیرطبناوشلاقرطهمایأ.يفناکو
جاجحلانالمحتةيناخدلاهبكارمنمنيبكرملعجنأةيربخلاهلامعأنمو

نمنيلومحمہنوکلاحطقسمنمو٠هتکلممءاحنأميمجنممارحلاهللاتيبىلإ

.ابايإواباهذهتلالجةقفنىلعيهف‹اهلكفيراصملاعيمج
‹يديألابافزنءالانولمعتسيرابجنزبقباسلانامزلايفسانلاناكو

ءارجإيفشغربديسلاةمهكرحفيسنبدمحأنبدوجنسحملاديسلانكلو
اذهبهسفنبموقينأدومحديسلاةينيفناكوءدالبلاىلإفيرلانمجلف

.لمعلا

٠عوضوملااذهزاجناللايرفلأنيعبرأبعربتهنأ٠نيقيلاربخلانعو
رمأالاحشغربديسلانإف«ارببخهبندقو«ريخلالاعفألمدقتلايفةبغروذوهو

يصورخلاناييلسنبدمحمخيشلاريهشلاسدنهلاباعد٠جلفلاءارجإب

دعبتةفاسمنمجوراصلانمقوسيفءارجأو«مايقريخلمعلابماقف«ينايعلا

.رجألاوه()

٦۳۳



يفهعزوو«رابجنزلاشيفىنوتملاىمسملاناكملانملايمأةعبرأبدلبلانع
‹هلوصوبيلاهألاحرفوه۲۹۸٠ةنسدلبلاجلفلالخدو.«ديدحنمبيبانأ

تاحيلصتلاضعبةيلاحلاةموكحلاهيفتدازدقو٠سانلاعيمجهعفنمعو

.مدقتملللضفلالكلضفلاو٠نيليمةفاسمهتدازو

رئاسو.ةيبدألاوةينيدلابتكلاعبطلةيبرعةعبطمرابجنزيفًاشنأدقو

نايمه٠باتكالإائيشةعبطملاهذهعبطتملولو٠نألاىلإةيقابيهو.‹مولعلا

رصتخو٠لاصخلارصتخوبيترتلاةيشاحو«ةعيرشلاسوماقو.دازلا
‹ىفكللاكلاكرادمةموظنمو.ةلأسمابأو۾ضارتعالاةلازإو٠ىويسبلا

.بتكلانماريثكاددعتعبطدقوفيكف

ةيئابرهكةنيكامبلجو‹ىصحلابرابجنزدالبقرطضعبحلصأدقو

تيبمامأجوراصلابةيلاعةرانمىتبو٠تويبلاوعراوشلاودالبلاةرانأل

باحصأهبىدتهي«اجاهواجارساهقوفلعجو.لوطلايفةقهاش٠بئاجملا

.ةديعبةفاسمنمبكارملاونفسلا

اهقدتارقنعمستةرانملاهذهةمقىلعمجحلاةميظعةعاسبيكرتبرمأو

يفةرانملاهذهءانبنمءاهتنالاناكو«رثكأوأةدحاوةعاسةفاسمنم

ناطلسلادهعيفاهرخانعاهلكترسكدقفسأللايواهنكلوه١٠۳٠ةنس
.هللاهاقبأ5براحنبةفيلخ.يلاحلا

رصقلاءانبهناطلسةوقوهتمهميظعىلعلدتىلاةليلحلاهلاعأنمو

ةيقيرفأبءانبلابئاجعنموهو٠بئاجعلاتيبنآلافورعملابيجعلارخافلا
.ذئمويةيفرشلا

”نشاورلاهبرودت«ديدحلانمةمخضةدمعأىلعرصقلااذهينبدقو

لكيفرودت‹بهذلاءامبميظعلانآرقلاةباتكبهنيزو٠عبرألاهتاهجنم

.ةوكلاوهونشورعمج(۱)

س۳۳۷



نيتقبطىلعرصقلااذهيوتحيو‹هذفاونو«ةرخافلاهباوبأيفوهتاقبط
ناکو٠ه١۱۳۰ةنسهئانبءاهتناناكو٠عنصلاةمكحمةيلاعةرانمو٠نيتيلاع

ءةيمسرلاتالفحللعايتجالاوةروشمللرصقلااذهلمعتسيشغربديسلا

6دمحمنبدومحديسلادهعىلإهدعبكلملاىلعهؤافلخجهنجملااذهىلعو

.هيبأوذحاذحدقف«دومحنبيلعديسلاهدلواذكهو«انكسمهذغتادقهنإف

ضعبلاناويدةموكحلاهتذختابراحنبةفيلخديسلاةنطلسلوأيفو

يتلاةينارقلاتايآلاةلازإب«ةموكحلاغالبإمهبجاونمبرعلاىأرف‹اهنوئش
ريغاسانجأاوأرنيح هذفاونوهباوبأورصقلااذهنشاورجراخيفةرثادتناك

‹مهبلطلةباجإنشاورلانمةموكحلااهتلازاف.رصقلااذهىلإيواتةيمالسإ

نيكرشملايديأاهسملت‹رصقلالخادبيهيتلادفاونلاوباوبألايفاهتقبأو
.ميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالوبالكلاايبكعمتتو

ناذللاو.ةينارقلاتايآلاهذهملقبهتانيزنمةنيزرصقلااذهدقفدقو

.نايحاورلادمحمءانبأملاسوزيزعلادبعناخيشلاامههيفميظعلانارقلاابتك
تیبلمہنمدحاولكيدؤيءارضخلاةريزحلاورابجنزيميداخلاناکو

‹مهتممسرلاكلذنوضبقيءاسؤرمهيلعناكو.لامانمامولعماسرلاما

كلذءادأنمميظعقيضيفنويلحاوسلاناكو٠ملعم٠سيئرلابقلو

٠هورکشوهلاودمحف.مسرلاكلذمهنععفرشغربديسلاكلمالومسرلا

‹رابجنزةدلبيفءانبلاوعنصلامكحهانبيذلامحلاءانبهلاعأنمو

نمضعبهعمو«هيفمحتسيعوبسالكيفو«ماشلاورصمتامامقسنىلع

.روجهمهنأريغنآلاىلإقابوهو«ةيشاحلا
ىمسللا«رابجنزبيناطيربلادمتعملارادبرقبيذلاناتسبلاهلايعأنمو

فلتىلعنيحايرلاوراهزألانمةمجعاونأبهنيزدقوداغایروتکف

.ندراجايروتکيف.هباوصلعلولصاألايفاذك(١)

س۳۳۸

 



ريغو‹دوهفلاورومنلاودوسألاكعابسلاعاونأهيلإبلجو«اجناولأواهسانجأ
٠لاملاورظنملايفتاهزنلانمةهزنراصىتح«رحبلاوربلاباودنمكلذ

‹ايمومعاهزتنمراصتقولااذهيفو٠حارشنالاوحايترالاوحارفأللابلاج

.اهرخانعشوحولاكلتهنمبهذدقو٠يعيرشتلاسلجمللازكرمو
ةعساوةحارتساهيفىنبدقو‹يبوهرملابفورعملاناتسبلاهلاعأنمو

ءامبیبانأهيفیرجأو«ةنيزلانمعاونأبهنيزو«مامحاهبناجيفو.ةرئادلا

‹رجحلانمرادجبهقوطو«دنملانمبولجملاابمأالارجشنماريثكهيفسرغو
.م۱۸۸۹ةنسلةقفاولاه١۱۳۱ةنستقرتحادقيارسلاهذهو

مدهةيلاحلاةموكحلاتأدتباه١٣۱۳ةنسناضمررهشنم١۱يفو

.يمومعلاقيرطلابناجنمناتسبلااذهرادج

ىلعىلوتمنيحهنأ‹ةعاطلالايعأنمشغربديسلاهلمعلمعلوأو
ةنسيكلذو.يهيبنربقةرايزو«مارحلاهللاتيبجحدصقرابجنزشرع

.ه۸

ىلإالايرنيئالثنمرهشلايفيضاقلابتارشغرْبديسلادهعيفناكو

.ایرهششورقةئالثيدنجلاو«الايرنيسمخ

«لوبمانتساورصملشغربديسلالوسريريمحلاملاسنبهللادبعناكو
.صوصفوتاعاسولاوزنمايتيباثاثهليرتشيل

ةرشعسمحلداعيرانيد‹بهذلانمفرصهسفنشغربديسللو

ساحتلانمو‹اهيلعهمساشقن‹تايبورثالثلداعيةضفلانمو«ةيبور

مسراهيفعبطرخألاهجولاو«همساعمةلالحلامسااهنمهجويفعبطةسيب

.ه۱۲۹۹ةنستعبط«نازيم
oes

.همسابةيدقنةلمعيأ(۱)
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رصقلااذهىنبو«ربمنلانداهانعمو«ينيوشرصقءانبهلاعأنمو

ىمظعلابرحلالئاوأيفتقرتحايارسلاهذهنأريغ«ه١۲۹٠ةنسمخفلا
.ةيداليم١۱۹۱ماع

رصقلااذهلمعتسيهنأابرو٠ينابموغميفيذلارصقلاءانبهلاعأنمو

ةميقنأ٠ملعلانعو«رطفلادنيعهيفيضقيناكو«ركسعلاةرادالنآلا

.لايركلةثالثغلبتهيفيذلاثاثألا

عقوه۱۲۸۹ةنسمارحلاهللاتیبجحنمشغربديسلاعجرنأدعبو

رئاسودنحلازوجولفنرقلاراجشأعيمجتعلتقاحيرو.ميظعنافوطرابجنزب

‹ءارضخلاةريزحلاىلإنافوطلااذهلصيملو‹تويبلاتمدمهتو‹راجشألا

رمأ٠ناعب.هللاهمحرسيقنبنازعمامالالتقريخرابجنزلصواملاقيو

اراصتناومامالالتقباراشبتسا٠ةدحاووعفدمةقلطةئامبرضبشغربديسلا

.ديعسنبيكرتديسلل

ريثكددعهعموشغربديسلاعمتجاحيرلاتدتشاورحبلانافوطجاهالو

لاقوهيلإتفتلاف٠هنمابيرقيعرفلاخيشلاناكو٠ةعمجلادجسميفسانلانم

.كعفادمتاقلطنمةدحاوةقلطباوجاذه:هل

ی
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ءارضخةريزحاةالو

ناطلسلااذهدهعيف

ىلإلاغتربلانمزنمكشكشةدلبتناكءارضخلاةريزحلابةمصاعلانإ

ديسلاةلودلوأنم‹ديعسلاةداسلادهعىلإو٠عيرازملاو٠ةبراعيلانمز

.ةالولازكرمنوكياهيفو٠دمحمنبدومحديسلامايأىلإناطلسنبديعس

«لزعمٹ«یلوعملافلخنبرصاننبدمحمنبدومحاهيفىلوتنملوأو
نمابوبحمناکوھ۱۲۹۱ةنسيفيشولبلاحاتفمنبديعسنبدمحأهماقملحو
ملاسنبيودبنبكرابمخيشلامث«ه١١۳٠ةنسىفوتو٠ناكسلاةفاك

مرحيناثةليليفوتو٠ديعسنبيلعديسلادهعىلإايناواهيفيقبدقو٠يلوعملا

ديسلانمزنم«كرابمنبنايلسخيشلاهدلوهدعبىلوتمث«ه١۱۳۱ةنس

.براحنبةفيلخديسلايلاحلارابجنزناطلسنمزىلإديعسنبيلع
ةتيويفيلاولاناكدقو.ةتيوىلإكشكشنمةالولازكرملقتناهمايأيفو

:یلوتمث«ينسوحلاملاسنبسيخيلاولاناكهلبقو.يحسلاىنثنبدمح

.لزعمث«يرذنملاىسيعنبديعس

طابضنمةريزجاورابجنزنماهزكرملحمضاو.ةالولارماوأتلطعتو

.براحنبةفيلخديسلامايأيفكلذو٠برعلا
¢”يس.يب‹بقلملايزيلجنالافظوملاىلإيلاولاةفيظوتلقتناو

تفطعتھ۱۳۹۹ةنسيفنكلو«يلاولابئان«”ىسيدو«ربكألايلاولاوهو

ةريزحجلانمدحاو«يلاولابئانبقلببرصعلانمنيلجرىلعةموكحلا

.رابجنزنمرخآلاو«ءارضخلا

7.لصألايفاذك(١)
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نمشاکشکيفو«ةتيويفو.كشكشيفذشمويةاضقللزكرمرهشأو
شغربديسلااهيفلعجدقو.ةتيولاشرحبلالحاسىلعةعقاولاةتيولاعأ

نبدمحمخيشلاةدايقتحتشولبلانممهلك«ارفننيسمخردقبةيركسعةيماح
خيشلاىلإةمهملارماوألاشغربديسلاردصياماريثكو«يريغللايلعنبةعمج

.ءاضقللزكرماهيفو.ةموكحلاعورفنمعرفشاكشكيفناكدقو‹روكذملا
يفهتدجو«ةعمجنبدمحمخيشللشغربديسلارماوأضعبنمًارمأكاهو

:رابجنزفحتم

بحللاخيشلاىلإديعسنبشغربنم«ميحرلانمحرلاهللامسب
ةمحرومكيلعمالسلادعبو٠ىلاعتهللاهملس٠يريغملايلعنبةعمجنبدمحم

ينسوحلادشارنبيلعبلاطيهنأانلركذدقمساقنبناطلسنإفهتاكربوهللا

بجومبهقحيفهلملأ‹باتكلالماحكيلإلصاولاو«شرقفالاةثالث
.مالسلاو.عرشلا

.ه۱۲۹۹ةنسمرحثلاثهديبدمحمهکولممهبتک

دوعسمنبديبعو٠«يلفونلاديبعنبرماعشاكشكيفةاضقلانمو

يلودقويبيعشلاناميلسنبرماعو٠يرميوعلاسيخنبدمحو٠يميمحلا

.ينيوثنبدمحديسلامايأاهيفءاضقلا

:يريغملاةعمجنبدمحمخيشللشغربديسلارماوأضعبنمو

بحملاخيشلاىلإديعسنبشغربنم«ميحرلانمحرلاهللامسب

هللاةمحروكيلعمالس«ىلاعتهللاهملس٠يريغملايلعنبةعمجنبدمحم
‹ةريزحلالهأعمهبالطأيحالفلاديعسنبدمحممزلافدعبو«هتاكربو

.مالسلاو٠عرشلابجومبهوصلاخينأمهرمأو

.ھ۱۲۹۷ةنسجحلاثلاث«هديبهكولممهبتك.
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بحلملاخيشلاىلإديعسنبشغربنم٠ميحرلانمحرلاهللامسب
ةمحروكيلعمالس.ىلاعتهللاهملس‹يريغملايلعنبةعمجنبدمحمحصانلا

‹كانهابالطأهلنأركذييدناناييلسنبهللادبعنإف«دعبو«هللا

٠عرشلابجومبهبالطأهلمزلاف«نايلسنيريمهفرطنمكلصاوف
.مالسلاو

.ه۱۲۹۸ةنسةدعقلا١٠هديبدمحمهكولمبهبتك

:هريغ

دوملابحملاخيشلاىلإديعسنبشغربنم«ميحرلانمحرلاهللامسب
ةمحروكيلعمالس‹ىلاعتهللاهملس٠يريغملايلعنبةعمجنبدمحمحصانلا

٠مكيلإةلصاودمحمنبلشاهخيشلااهومتلأسيتلالئاسملاف«دعبو«هللا

عنماو٠دمتعملاهيلعو«هباوجىلعلمعلاو«اهيفدوحخيشلاباجأدقو
دعبةلأسمنعبواجيالو٠«تاباوجلايفضرعتلانعلشيوهنبدوعسم

.مالسلاو٠ةيرخسبماكحألاتسيلو«مويلا

.ه۱۲۹۸ةنسلوألاعيبر۸هديبدمحمهكولممهرمأبهبتك

:هرغ

بحللاخيشلاىلإديعسنبشغربنم«ميحرلانمحرلاهللامسب
كيلعمالسءىلاعتهللاهملس٠«يريغملايلعنبةعمجنبدمحمدوملاحصانلا

نمایکاشيدیزلارصاننبدمحمنمطخانلصودقفدعبو«هتاكربوهللاةمحرو

هيلععطقواعفدمهلبحسوهتيبىلإهيلعضكرهنأ٠فيسنبكرابم

نمانبجعف٠كلذبانفرعتملتنأو«عفدملابرضلالدسماهلعجو«هليجران

كنظأتنكو«اريخالإدمحمايكيفلوقأالفكلذحصنإف٠عقاولااذه
رمأتلتنأواذهلشمعقيءةفصلاهذهىلعكنأيلملعالوءانطفالجر
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يلابنالنحتفركسعلاةلقنمافئاختنكنإف‹رمألالمهتو‹«لعافلاضبقب

ركسعلانمدحأبرضىلعارجتييذلافرعننأديرن٠مهترشكومهتلقب
اکرابمانللسرآالاحفانلرکذاکمقاولااذهناکنإنآلاف«ءىشهنمحصيو

فيراخزلاهذهىلعهبدؤنليديزلاانيلإلسرأفكلذفالخبحصنإو.اذه

.مالسلاو«ةريزجلالهأمالكنمائيشضبقننأردقنالانأل‹ةبذاكلا

.ھ۱۲۹۸ةنس٢عيبر٢۲هديبدمحمهکولمهرمأبهبتک
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ةدضاعميفةرهاقلاةطلسلاخيشلااذهتحنمشغربديسلاةموكحنإ
تراصىتحءارضخلاةريزجلاىلإمئارملانمقيقرلابلجمنميفزيلجنإلاةلود

تووأي‹ءارضخلاةريزحجلالحاوسيفنيلوجتملازيلجنإلللانمأموافهكشاكشك
زكرممحلنكيملذئمويهنأل«بارشلاوماعطلانمهيلإنوجاتحيامضعبيئاهيلإ
ةرباكملاوةوادعلاةياغيفاهبنيذلابرعلاو.ةريزحجلاهذهةيلخاديفىوامالو

ديسلاراصثيحو«هبلجوقيفرلاربادعطقنممهتمهنوريال.ىراصنلل

اهشالجرريمل٠قيقرلاةرابتمطقيفزيلجنالاةلودةدضاعمىلعاروبجيشغرب
ةدضاعمبهرمأكلذلو.ةعمجنبدمحمخيشلاالإبرعلاةرباكمعيطتسي

تراصفيوتشاتمنكاسلايريغملايدعنبرصانخيشلابهدضعو«زيلجنإلا
نمامادخةبلاجةنيفساودجو|همو.ةريزحجلالحاوسىلعددرتت(هقراوز

.اهوضبقميارملا

شغربديسلاةلوديفمدقتلاوميظعتلاهلنممةعمجنبدمحمخيشلاراصف

نأىلإءاضاقتيراصف‹ايرهشابتارةموكحلاهلتلعجدقو«زيلجنإلاةلودو

.ھ١۱۳۲ةنسيفيفوت

:يصورخلاناهبنيبأنبنافلخنبىيحيةمالعلاخيشلاهيفلاقدقو

يِشافلامالشملاينشأالمحتوشاكشكىلإاجوُمّيَبجاصاي
شاجلاطيبزرةعمجهيبأودمعٌيكذلامهشلاىلعم
.يشاغلاهيديکىجدلاحنهمالغأيفنارينلادقوللا

بلقلاشالا(1)
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.یشانكفلوأنمكاذفلاتّلتغاَواراحُفتباطةينم

ٍشاَبلاىدتغملانامزلابيرهضصخدقْنَمحانجنيشئارلا

”يضاوللةضاضغوىلمهوةيجسماركلابحمهلموق

:ىلاعتهللاهمر٠يحاورلاميدعنبملاسنبرصانخيشلاهيفلاقو
و ُذوُمسلاڭيداونيفتاوديِيلاُرضَفلااأممل

ُديِدَجنمرهلككنارىمشغنبادوذمعكالعمادو

ديغرلاشيعلاوسنألاضايريناهتلاوُفِئاطللاكبفت

ُديمَعلاخيشلاهِيَنال,لضفلكشرقامعَ

دوجومرکهناَرلیبنِلاَوذةعنبدمحم

دوجاإناتَباحَسهٌاتلكَورمقهنيناک

ذيبالولوريالدعسالمىمغنلاةضْوَريفم

ةريزحلاب”ةركاسمللديعسنبشغربديسلانمباتكةروصهذهو
:ءارضخلا

نمحرلاهللامسب ةفاكخياشملاىلإديعسنبشغربنم٠ميحرلانم

دقففدعبو.هتاكربوهللاةمحرومكيلعمالس٠ىلاعتهللامكملس‹ةركاسلملا
نمةضرعمكتلصو‹ةدساكلامكؤاراوةدسافلامكلوقعهيلعتلدابانغلب
دیعسنبةعمحلاهنولسرتةنوعممكنمناديري٠لشاهنبملاسو٠يلعنبرصان

١ةموكحمكلاموةريزحلايفاوريستلكلذحصنإف«طقسمبرحليريغللا
.مالسلاو

.ه٥ىلوألایدامح٩هديبىلوعملالاسنبدمحمهکولمهرمأبهبتک

س

نيرکسمرزجلهآ(۲).ةيهاركلاوضغبلاىلقلا(١)
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ديسلااوأرالةركاسملاةعامجنأباتكلااذهنومضمىنعمابرو

امك«ةقباسلاهتداعیلعروشعلاةلأسمعوجرنعمزاعريغديعسنبشغرب

ناكدقو.خيراتلااذهنملبقأ(يفلفنرقلايفروشعلاةدايزرابخأ«اقباسناك

مامإةماقالطقسمماكحوحنبورحلاراثأنمميثراحلايلعنبحلاصخيشلا

يفحلاصخيشلاراصنأنمهيلإراشملاديعسنبةعمجخيشلاناكدقو«لداع

.رابجنزىلإابنممثو٠«طقسملالتحانولمأيابرو‹ددصلااذه

نيخيشللمهاردلانمتالاوحةلمجتلصواهنأنيقيلاربخلانعو

دقو۽طقسمقیرطىلعةريزحلانعنييريغملادشارنبىسيعوديعسنبةعمج
ةكرحلاجاورنمارذح.«طقسمناطلسديعسنبيكرتديسلااهيلعرجح

.هدض

.امبابرأاهيلعلصحةيرفاغلارباكأاهنأشبطسوتيتلاتابطاخملادعبو

يتلاديعسنبةعمجخيشلابناوشىلعتضبقرابجنزةموكحنأايناثو
ةكرحتنكسو.لامأالاتعطقناتاباھرالاوتاطايتحالاهذہوأةريزجللاب

.نيطالسلادضةرادالالهأ

ديسلانمزيفةريزحجلابايضاقيليعاسالامكاحنبنافلخخيشلاناكو

خيشلاناكو٠يلوعملاملاسنبدمحمخيشلاهدعبءاضقلايلوو«ديعسنبدجام

لبقكلذو‹«شاكشكيفايضاقشغربديسلانامزيفيميمحلادوعسمنبديبع
خيشلامث٠يصورخلاديمحنبهللادبعخيشلامث٠كشكشيفءاضقلايلينأ

نبملاسنبيلعخيشلامث«ةليبمتميفيرذنملادوعسمنبهللادبعنبيلع
خيشلاناكو‹”هجيفغنكةيالونمثودحملايفايضاقناك٠مالسلادبع

يعاسالاىلعنبرصاننبدمحم

ىل

ىفوتدقو٠ةتيوبناجيفايضاق
نمةدنوكيفايضاقناكيدارحلالشيوهنبدوعسمخيشلامث«ه۷١٠۳٠ةنس
.لصألايفاذك()
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ةلاوكيفايضاقناكيريغملايلعنبديعسنبةعمجو«ةتيولاعأ

يفوتنأىلإشاکشکيفایضاقناکيلفونلاديبعنبرماعو«ه١۹ةنس

.ةتيولامعأنمناجنشكيفايضاقناکيحلصملادمحمنبلشاهو.اهب

.نيقرفتمةريزحجلاءاحنأيفمهريغناكابرو

نبملاسخياشملامهو‹«كشكشوةتيويفانرصعةاضقءاسأكاهو

نبرماعو٠يليعاسالارصاننبدمحمنبناطلسو«”يمايرلارصاننبدمأ

«يفوعلايلعنببيرغو٠"يشاطبلادمحمنبديعسو«"يبيعشلانايلس
نببيبحو٠يمشاحلادمحنبدمحمو٠«يديعسوبلافيسنبسيخنبدمحو

‹رمشقابدمحمنبيلعو«يولعلاملاسنبريمعو٠«يلوعملاكرابم
.”يرمقلادمحمنبميحرلادبعو

يفوعلايلعنببيرغويديعسوبلاسيخنبدمحمنايضاقلالقندقو
نبناطلسةاضقلاءالؤهنمنولوزعملاو.نايضاقامهواهيفاتامو«رابجنزىلإ

.دمحنبدمحو«ملاسنبرمعو«دمحم

يفو«رمشقابدمحمنبيلعةتيويفيضاقلاه١۳۹٠ةنسيفنآلاو

.يرزعلارماعنبهللادبعنبديعسيضاقلاكشكش

لبقديعسلآةداسلالبقنممئارملاوةسابمتاهجيفةاضقلاوةالولاامأو
©مامتلاىلعمهئاسأبرفظأملفميلقالاكلذيفنامألاوزيلجنإلالخدتينأ
.كلذىلعهقيفوتبانيلعنمينأهللاىسعو

یعونلانسحاشیدحنکفهدعبثيدحءرملا|نإو

ريهشلاخيشلاةلئاطلاةورثلابحاصةسابمبيةالولاريهاشمنمو

نممث«ه۱۳۳۸ةنسلاوش٢۲مويىفوتملا«يديعسوبلانافلخنبماس

.ایضاقتام(۳)ایضاقتام(۲)ایضاقتام(۱)

.ةنيويفايضاقتام(4)
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نبكرابمخيشلاةزعلابحاصوهو«يلاخلايلاولامث«ملاسنبيلعهدلوهدعب
.نیدوجوملالاجرلاريهاشمنموهو«يئانلاديعسنبيلع

ديسلانمزيفايلاويديعسوبلاديعسنبدمجنبديعسناكيدنيلميو
دقو۽ةسابمويدنيلميفايلاويديعسوبلارصاننبيلعناكو«دجام
.رجحلابادجسميدنيلم

نبديعسديسلانمزيفايلاوناكيديعسوبلادمحنبدوعسهوماليو
دمحأنبفيسمث۽حاتفمنبدیعسمث«يلوعملارصاننبدمحو‹ناطلس
.يديعسوبلادالوأ

.يديعسوبلاديعسنبدمنبهللادبعمامالادالوأةالوءارماو

يفو«يديعسوبلانافلخنبملاسنبفيسزيلجنالانمزيفلاولوأو
.اضيألاموصلادالبو٠«يديعسوبلاديعسنبدمحنبناميلسهوشدقم

يدنيلميفو«يكمللادشارنبناميلسنبرصانمالسلارادءانيميو

یدوسينادنکميفو«ينسوحلاهللادبعنبدومحو«ينسوحلاملاسنبدوم

فرطنمةولكيفو«يرماعلامليوسنبرصانو«يرماعلاناييلسنبثراح

ةروبتيفو«رماعنبديعسنبميلسه١۲۹٠ةنسيفيلاولاشغربديسلا

ةعمجو‹يثراحلاةعمجنبديزو«اسيسكبقلملا.يفاطملابيصننبخيش
٠يبيهشلاميجننبحبصمىجيجولايفو«نايفاطملابيصنءانبأهللادبعو
.يمايرلادمحمنبيلعو٠يئانلادشارنبفیسو

يفینب

س٢٢۲



ةريزحجالفنرقروشعةدايزو

دارأاءارضخلاةريزحلالهألةبوتكماكصشغربديسلاطخباندجودقو

يفهرخانعرابجنزلفنرقتعلقيتلاحيرلاةعقاودعبلفنرقلاروشعةدايز

ديعيمث٤ةدحاوةنسةدملروشعلاةدايزهيفبلطي«ه۱۳۸۹ةنسرفص١

.ةسمخ؛ةئاملايف«ناكاكهروشع

:اذههظفلصنو

انأو‹اذهيباتكىلعفقاولاملعيلدعبو«ميحرلانمحرلاهللامسب

ةريزحلابنينكاسلاةعامجلاةفاكىلعتلعجينأ«ناطلسنبديعسنبشغرب

نيشرق؛ةلسارفلكىلعلفنرقلايفاروشعمهريغوبرملانمءارضحلا
قباسلاروشعلاريغءىشمهيلعسيلدعبنمو.ةنسلاهذهةلغل«فصنو
‹هنزويهلفنرقعيبينأديريمهنميذلالكو.هلفنرقيفخيدحأالأو«داتعللا

ذخأتل‹نيزلالفنرقلانمافصنونيشرقةلسارفلانمةدايزوهيذلاجرخيو

.مالسلاو‹فيعضلاذخأتلفيعضلانمو٠نيزلا

.بجريداح٤ه۱۲۹۱ةنسيفهديبدیعسنبشغربهبتک

.هديبدمحأنبدوم«هبتکودیعسنبشغربانالومواندیسىلعتدهش

ملسمنبفیسنبدومهبرىلإريقفلاهبتك«اذهانالومىلعتدهش
.هديبيعرفلا

.ديعسنبشغربديسلامتخةبتاكماهذهرهظىلعو

س۰٥۳



نأل‹افصنوشورقةعبسةبتاكملاهذهعملفنرقلارعسناكامبر«لوقأو

(۳۰)نيثالثةئاملايفلفنرقلاىلعاروشعلعجشغربديسلانأروهشلاا
دازه۱۲۸۹ةنسحيرلاةعقاودعبالاحهنألارظن.ةبتاكملاهذهةرابعبجومب

«ةريزحلالهأهيلعماقه۲۹۱٠ماعيفو«ةريزجلالفنرقروشعشغربديسلا

شغربديسلانأ‹ايناثو«ةنسدعبمهدعوف‹روشعلاهذهصيقنتهنماوبلطو

‹ةبتاكملاهذهمهاطعأو«روشعلاةدايزةريزحجلالهأنمدارأه۱١۲۹٠ةنسيف

ابسحعوضوملااذهيفشغربديسلاةبطاخملمهنمادفورابجنزىلإاولسرأدقو
نودبةريزجلاىلإاوعجرو٠مهؤاراتفلتخادفولاءاضعأنكلو٠مهدعو
.ةدئاف

ةحلصمبلطيفدفولااذهفلتخينأ«رومألابرغأنمرمألااذهنإ

نأفالتخالااذهنمرهظينكلو٠لفنرقلابةقالعهلنملكصختةماع

دفولاءاضعأدحأىلإزعوأف‹روشعلااذهصيقنتىلعمزاعريغشغربديسلا

ىعسينأنيملسملاوهدالبوهموقوحنحالصالاوداحتالاطباورمهمهتالنيذلا
وهشغربديسلانإ‹ءارضخلاةريزجلايلاهأاهبماقيتلابلاطملاهذهضحدين

يعرازملكنآلاىلإملأتيو٠لفنرقلاىلعهضرفيذلاروشعلااذهساسأ

.نيتريزحلانيتاهيفلفنرقلا
هذهتيقبو«ةيقرشلاةيقيرفإيفبرعلاةلودشغربديسلاتومبتتامو

نمنولأتينامزلاكلذيفبرعلاف٠برعلابةقالعهلالنماهبعتمتيةبيرضلا
‹هيفنحنيذلاتقولااذهيففيكف«ركذيالمرغمبروشمعلاكلذةدايز

ناعتسملاهللاو«”تانلشعبسىلإتسنمةلسارفلامرغمنوكتهيلعو

ندمتلاكلذىأرو‹دجامديسلانمزيفدنلاىلإشغربديسلايفناو

.هركذاملكيففلؤملاهمزتليو«تاجنلش.لصألايف(١)
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هيلعوهيفمهامو«دنحلاءايعزضعبىلإرظنو٠«ثيدحلازارطلاىلعنارمعلاو

.مهبءادتقالاىلإهسفنتقات٠مهروصقةرئادوةحارلاميظعنم

يفلئاطلاندمتلاولئالانارمعلاكلذىلإرظىوابروأىلإرفاسالو

رصعيفرصمرازاہنمهعوجرعمو«ابروآيفاهرازيلامصاوعلاوتايالولا

ةرئادىأرو٠ةثيدحلاوةميدقلاراثآلاكلتىلإرظنو.اشابليعاسإيويدحخلا

قطاننملامجلاوةجهبلاوةنيزلاةهبأنمهتوحدقامو‹يويدخلايارس
.تماصو

روصقلاءانببموقينأشغربديسلاتلعجيلايهبابسألاهذهو
ءانتعالاو«فيراصملايففارسالاوخذبلاوةيشاحلاةرشكونيتاسبلاسرغو

.ةينافلاةحارلابابسأعيمجب

.ةحارلاعاونأبمايتهالايفهوذحهاياعراذحو

.رخافتوةنيزرصعشغربديسلارصعنإ:لاقينأةقيقحو

هتفلكيتلابابسألانميهشغربديسلااهيلعراسيتلاةطخلاهذهنإو

ىدتقاولنأءىراقلالوقياذايف٠لفنرقلاىلعةحدافلاةبيرضلاهذهلعجينأ

يفدجامديسلاهيخأةريسبو٠ناطلسنبديعسديسلاهيبأةريسبديسلااذه

فلكالتاحارتسالاددعتوروصقلاءانبيفهراكفألاغتشامدعو.داصتقألا

.لفنرقلاىلعةحدافلاةبيرضلاهذهلعجبهاياعر

فيقثتلةينيدةيبرعمولعةرادإ”ليخادملاهذهبلمعشغربديسلانأولو
.هلاركذواعفنةمأللىقبأرثالاهذهتناكلتاعانصلاومولعلابةئشانلا

‹البلايديأاهبتبعلرابجنزيفشغربديسلااهنوكيتلاراشألانإ
ىعادتتفيكاهاريف‹ةرخافلايناوكشةيارسىلإجرفتملاوأربتعملالوجتيلف
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ينواهردجيفةتبانلاراجشألاىلإرظنيو٠يبوهرملايارسىلإو٠بارخلاىلإ

يفموبلادرغو‹«تمدېتوترعقنافيك«امناكستالحمواجنانفأعضاوم

هذهناتسبىلعةرئادوهيذلامنالايرجحلارادحجلاكلذىلإرظنيلو«اهموسر

.مدهيوأمدهتيفيك«اهرخأآلاموأنميارسلا

يفيبوهرملااهتخأبةهيبشيهف٠عجوتلاافبجيامينيوشيارسنإ

.رامدلاوبارخلا

:رعاشلاردهلو

eهامووكدس ِ ofمe
عبتفءانفلااهقحلفانيجابابانَعزاثأآلافلختت

:رخا
of ٥ِف0ِ

ىدرَماويللاقفِفينكلاىلعتررمىتح

:هربغ

ُدَعسَيوسوعنلاىقشتاكىقشَتاهتيأرعاقبلاىلإترظناذإو

‹روكذملاليكوللشغربديسلاباتكىلعفقألفسألاينكلو«شغرب

‹روكذملاليكوللشغربديسلاباطخيفمهمرمأنعباتكلااذهءىبنيينكل

ةقداصمىلإليميناكشغربديسلانأ٠«باوحجلاباتكلااذهىنعمنمرهظيو

.باتكلااذهنممدقتميفكلذانيبامك٠ةيسنرفلاةلودلا
:صنلاوهاهو

.۱۲۸۷نابعش١۱قفاوملام١۱۸۷ربمفون١٠يئ
س

.ضاحرملاهبدارلافينكلا(۱)
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يفلخدأنأيدارمسیلو«لصونابعش١٠خرؤملاميركلامكياتك»

نايبكطخيئهتبتكامعيمجنمف«اهيفيلتبتكيتلاةقرفتلملاداوملالك

عفرأانأاهو‹زيلجنألاةلودعمكولسلانمهيلعممصمتنأامو«كريمض

نمافرطكلنيبأنأيفكيو.هيلعوطنمتنأاماومهفيلةلودللكطح

ةلودف٠مكاياعرتبنزيلجنالاةلودنأكلوقنميلتلصحقلا”تارودكلا

٠كلذيفججحلانماهدنعامرهظتنأ«رابجنزةموكحارارمتنلعأزيلجنإلا
.ماتلاءافولابموقتكلذممو

‹رابجنزاياعرلماحمضعبتعيضدقزيلجنالابكارمنألمتحيو

الاذهىلعف«كلذبىضرتالزيلجنالاةلودنألادمعالاطخناككلذف
امدعبادمعًاطخلالعجتو«زيلجنالالاجرلبهنلامسافيضتنأيغبني

.ةجحلاتوبثعمضواعتساهنأ«زيلجنالاةلودتفرتعا

تحترابجنزایاعربلغأبيرقنعیرتكنأالتررسكذنأتركذو

امىلإةبسنلاباليلقنوكيكحرفواذهكيلستنأينقدصف٠نييسنرفلاةيامح

تحتكاياعرراصاذإ"حيرتستالكبانجنأانيقيف‹«كلالقتسانمهدقفت

.كبانجركذامكنييسنرفلاةيامح
ىلإةجاحنمالوةدايزويفكتكفالسأنمةمدقتملادوهعلانأتركذو

اماہنمنسحأوهامىلإهذهةلاحلاريغتنأكلذنمتمهف«ةديدجدوهعلعف

.نكت

الرابجنزيفاهليكوءاقبنأزيلجنالاةلودممامولعمنوكينأبحتفأ

كباوجرظنناكاذإف«نيتلودلانيبةرودكللبجومهنأريغ«ريخهنمجتني
.لصاحامامتابطاحكايإوينيبريصتالىتح«احيرصلقف

.حيرتستل٠لصألايف(۲).ةردكملانازحألايأ(١)
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نأدجتلمكتنطلسةلسلسومكدلبخيراتىلإترظنكباوجناكاذإو

ىرتو«ابيرقهنماهليكومايقزيلجنألاةلودنمبلطيذلاوهموحرملامكدلاو
اهتصلخزيلجنالاةلودنأالولضرألايفعقوتلتناكطقسمةمامإنأكانه

.ةديدعتارمةيوقلااهديب

يفةلودلانمدجامديسلااهدجويتلاةدعاسللاكلركذأنأجاتحتالو

اهتموكحنأعمزيلجنالاةبحعلقثكشيلكفلسنإو.تاشاشتغالاتقو

رهشردقبةموكحلاتيلونمشغربديسلاايأتنأو٠نيتنسنمرثكأتلاط
زيلجنالالاجرنإ:لوقتو«زيلجنالاةلودةبحملقثنميكتشتودحاو

.كتقاطقوفكفلساهلعفيتلادوهعلانأو٠نوبهني

اوذخأينأب‹مهحصنأو‹هذهكراظنأةلودلاىلإعفرأنأبحتأ

لهجتالزيلجنالاةلودف‹ءاشتفيكلعفت‹«كسفنبكوكرتيو«مهليكو
اقباسكلتركذامك«اهمتخمهدارمو.ديبعلاةراجتعطقبةصتخملاةبوعصلا

.رابجنزةموكحلبعتلقأب

ابلصحيو٠مكتحلصمظفحتيتلا‹ةديدجةدهاعممهدارمرظنلااذهبو

.زيلجنالاةلوددارم

كلذفقيقدتريغباهضفروزيلجنالاةلوددارمفيلاكتيفرظنتماذإو

ةموكحلاسريغنماهبولطمهبلصحياملعفينأنمةلودللدبال٠تقولا
زيلجنإلاةلوداهبلطتيتلافيلاكتلايفتركفوترظناذإامأو«اهناطلسورابجنز
نوكتةدايزلالب«رابجنزةموكحىلعةبوعصلاةدايزنمائيشاهيفىرتال

تدعودقاذهو«برعلاربوةيقيرفإلانيبايفديبعلاعيبةراجتبنيلوغشملاىلع
.كفلسكلذكو«هعاطقنابتنأ
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.يديس٠عيطملامكصلحمانأ‹راختفالالماكعميقب

لیسرامنوجيرنه

رابجنزبةيناطيربلاةلودلاليكو

دقو٠قيقرلاةرابتعطقةهجنمباوحجلااذهىنعمقايسنمموهفملانإ
نوجاهيلععقويتلا«قيقرلالاطبإةدهاعمىلعميقوتلالبقباتكلااذهبتك

.ھ١٦۱۲وم۱۸۷۳ماعهللادبعنبدیعسنبدجاموسرک

نيبودیعسنبشغربدیسلانيبامتاضوافملاوتارباخملاتناك-١

لاطبإةهجنملوكنوجروتكدلانيبوليفنارغلريإةكلملالوسر
هذهيوتحتو«ه۱۲۸۹ةنسوم١۱۸۷ةنسيلاوحيفقيقرلاةراجت

.ةدامنيسمخوةعبسىلعتارباخملا

ةيناطيربلاةلودلانيبامقافتالااهيلعحصيتلاةدهاعملاةروصهذهو

:هدالبءاحنأعيمجيفقيقرلابةراجتلالاطبإىلع«دیعسنبشغربديسلاو

ديسلاعم‹ادنلريإو٠ىمظعلاايناطيربةدحتملاكلاملاةكلمتقفنتا

تادهاعملازاجنالةلاعفلالئاسولاىلع«رابجنزناطلسديعسنبشغرب

لجألةيناطيربلاةلودلاعمهؤافلسوشغربديسلااهدقعدقناكيتلاةميدقلا

ةدنلريإوايناطيربةكلمتماقأدقكلذىلعو.اماتالاطبإقيقرلابةراجتلالاطبإ

نبشغربديسلاماقأو رابجنزبةيناطيربلاةلودلاليكوكركنوجاهنعابئان

فرلالاطبإىلعةديدجةدهاعمادقعيل٠ديعسنبرصانهريزوهنعابئانديعس

.امهءافلحونيدقاعتملالكمزلت«اماتالاطبإ

:اهليصفتيتآلاطورشلاىلعنابئانلاقفتاكلذىلعو

.كركنوجهبدوصقملالعلو:لصألاياذك(١)
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لاطبإىلعديعسنبشغربديسلاعمةيناطيربلاةلودلاتقفتا٢

حمسيالو‹ةيقيرفإربلصأيفةعقاولالحاوسلانمقيقرلابلج
مهئاقبإدصقبال٠قيقربيتأينأةدهاعملاهذهخيراتنمدحأل

.ةيبنجأدالبىلإمهلاسرإدصقبالو٠ناطلسلاكلاممب
لاطبالةبسانملالئاسولاذاختايفدهجلاوةمحلالذبيشغربديسلادهعتيو

.هەدالبعيمجنمةميمذلاةراجتلاكلت

رابجنزنممهلوأ«ةيقيرفإلحاوسنماقيقربلجبكرملكو
بقاعيو٠«بكرملاكلذطبضيةدهاعملاهذهخيراتدعبةيبنجأدالبىلإاهكلامبو

.هنابر

اهيفعابيناكيتلاهكلامميةعاشللاقاوسألاعيمجلفقبديسلادهعتيو

.قيقرلا
نأو‹”نيقوتعملاقيقرلاةيامحيفهدهجلذبينأيف«ناطلسلادهعتيو

.ديدجنممهقاقرتساوأقيقرلاجاعزإىلعرسابتنمًاديدشًاباقعبقاعي
اهتيامحتحتنينطاقلادونملانماهاياعرعنمب ةيناطيربلاةلودلادهعتتو

هذهخيراتنمكلذو٠مهبلجوأقيقرلاذاختانمشغربديسلاكلاميف

.ةديدحلاةدهاعملا

ىلإاهتروصلسرتو«ةلدابمابةديدحجلاةدهاعملاهذهىلععيقوتلاديعيس

ه١۲۹٠۱لوألاعيبر٩اهيلععيقوتلامتيلاحلكيو٩تقوعرسأيفرابجنز

۳.م۱۸۷۳ةينوي٥قفاوم

رکذدقو٠نیتقرويفونيفلاخغطخبوملقبةبوتكمنيدهاعتملانمعيقوتلاباهتياهنىلإةيلاتلاةرابعلا(١)

دقو(نيميلاىلعيلاةفيحصلانم۳٠رطسلةعباتةرابعلاهذه)ةرابعلااهيفتبتكيتلاةفيحصلايف

.هلبق×ةمالعبىنميلاةفيحصلايفاهناكمىلإريشأ

— ۲0۷

 



ىلعشغربديسلااياعرىلعزيلجنالانمعقويذلايدعتلانأابرو

‹ءارضخلاةريزجاورابجنزىلإمئارملانمديبعلابلبجتيتلا«ةيعارشلالماحللا
نمديبعللنيبلاحلاكثلوألًاداصرإرحبلايفةيزيلجنألابكارملاددرتتتناكدقو

.نيتريزجلانيتافيقيرفالاربلا

دعبو«ابروأىلإشغربديسلارفسلبقتابطاخملاهذهترجدقو
ةيزيلجنإلاناتلودلاتدحتاايروتكفةكلملاةلالجةرايزنمندنلنمهعوجر
هلةقالعلكشغربديسلاعطقو٠ةقادصوقافتاىلعاتراصو«ةيرابجنزلاو

.ابروأيفىرخألالودلاممةحيحص

س۸٥۳ےس



متاخنبيدنههنداح

صرشلاىمسياعضومنكسيينامعلايبرعلايبادحلامتاخنبيدنهنإ
ةريزجلاىلإمئارملانماديبعهلمحميفالمحناكو«نايعب”ةعنصملانم

يفءارضخلاةريزحلابرقب"جرنوربإيزيلجنالاطباضلابىقتلافءارضحلا

.مرح٠۲ه۹ماعلقفاوملا«م۱۸۸۱ماعريمسيدنمثلاثلامويلا

لمحمبهقصلاف٠يراخبقروزرهظىلعابكارطباضلااذهناكو

ريملف٠هنمديبعلاذاقنإو٠لمحملانميدنحلاضبقيو٠«هصلقيل٠«يدنه

.هودعدييبةغئاسةمقلعقيالئل٠لاتقلانمادبيدنه

.اليتقهادرأويزيلجنالاطباضلاهببرضوهدمغنمهفيسدرجف

يراخبلاقروزلايفاوناكنيذلانيبوهعمنمويدنهنيبلاتقلامحتلاف

امف‹زيلجنالانمرافنأةعبرأوطباضلالتقنعةكرعملاتهتناو٠طباضلاعم

نورخآلاةئالثلاو«اهبامهونفدورابجنزىلإاهبيتأفهئاقفرنمدحاووطباضلا
.اہبةروھشممهروبقو«ءارضخلاةريزجلابةتيونمىزنوفةريزجيئاونفد

.هدييفحرجببيصأدقوهو«نانثايدنهباحصأبرعلانملتقو

نمبكرمرابجنزنمءاجمث.ءارضخلاةريزحجلاةيلخادىلإرارفلانمنكتو

٠يزيلجنإلا”زوشنمةدايقتحت«ايركسجبنوسمهيفزيلجنإلابكارم
يدنهدجوةديدشلاعزاعزلاوقيقدلابيقنتلاوثحبلادعبو ايدنهنوبلطي
«ةتيولامنعأنم«بمشیمسیناکميف«يلحاوسلجرةميخيفايفتحن

.نامعضرأنمةنطابلالحاسيفةعقاوةدلب(١)

.لصألايفاذك(۳).شمامحلايففلؤملاركذاذك«زيلجنالاريهاشمنملجروه(٢)

س۹٢٢۳0



.(سايالف)ىمسيبرعلادحألمداخداشرإب

صاصربهوبرضف‹موقلاىلعركو.ةميخلانمجرخنيبلاطلاىأرااو

عضوميفنفدوتاممث٠نیموییقبف«مهدحأنمنكمتينألبقهقدانب
٠ةيسنرفلاةلودلالاجردحأهتافوخيراتبتکدقو«ةتيونم«ىنؤیفیمسی

.اهتياحبًاجتلاهنأل

ةليلدحألاموييدنهىلعضبقو«ربمسيد۴موييفةثداحلاهذهتناكو

.۱۲۹۹ةنسمرح٢۲قفاوملا«م۱۸۸۱ماعربمسيدنم١

يفو«ةيبورةئامعبرأيدنهىلعمهديذلاليلدلازيلجنالاىطعأدقو

.زيلجنالايدنهربقىلعةرجحلابصنيذلانأ.ةياور

نولوجتييزيلجنإقروزبنسحمنبيلعةبشختقتلاه١١۳٠ماعيفو

مہنیبترادف٤امادخلمحتتناکو«ءارضخلاةريزحلانمينودنترحبيفهيف

ةعستو‹زيلجنألانمنالجرو٠برعلانمنالجرلتقف‹ةريصقةكرعم
.عفدملا”ريئزمهلتق«ةنيفسلايفنيلومحملانممادخ

نأىأرو«رابجنزشرعةكيرأىلعشغربديسلامادقأتخسرالو
اذحو‹زيلجنالاةقادصىلإهدامتعاوهمزعلوحاعفنهدجتملاسنرفةلودةقادص

لصنقلاكركنوجريسلاىلاةهجتمهراظنأتاداتعالكناكو«هفالسأوذح

.هراظنأةدمعوهراشتسمناكو«رابجنزبيزيلجنالا

تكرحتشغربديسلاوزيلجنالانيبداحتالاوةقادصلطباورتمكحتالو

.ايروتكيفةكلملاةلالجةرايزل«ارتلكناىلإرفسلاىلإةيلاعلاهتمه

.زيرء4٤لصاألايف(١)

س۰٦۳



شغربديسلاةمظعرفس
ابروأىلإ

ه۱۲۹۲ةنسنميناثلاعيبرةرغموييفابروأىلإةمظعلابحاصرفاس

٠ناميلسنبدمحو«دمحأنبدومحةداسلاهتمظعةيعمبناكو٠تبسلاموي

٠يرذنملاناييلسنبدمحمخيشلاو٠ديعسوبلانبرصانو٠«دمحأنبدمحمو

یلوتمضوعنبدیبعو«دیعسنبرهازبتاکلاو‹«سيمنبدمحمناطبقلاو
.مهريغويدنانبوتايراتو«ةيلالا

نممارتحالاوماركالاوةوافحلانمهبلبوقاموهتمظعرفسربخكرتنو
ةصتخملاةلحرلاىلإرصميويدخو.ةيبروألالودلارئاسوةيناطيربلاةلودلا

.دجوتةعوبطميهو«رفسلااذهب

 
س۳۱۱



رکد

يديعسوبلادمحأنبدومنسحلادسلا

هلاهمر

ديسلاركذوهخيراتلااذهتاحفصهبنيزننأانليغبنيامنسحأنإ

هرکذدلخننأبسانيو٠يديعسوبلافيسنبدمحأنبدو«ليلجلانسحللا
ديسلا٠مراكملادماحملابر٠ميظعلاناطلسلااذهرثامیرکذراوجب

كلذكفرابجنزنيطالسةردانوهشغربديسلانإثيحو٠«ديعسنبشغرب

.رابجنزبرعهاياعرةرداندمحأنبدومحديسلا

يلارثالانإ٠«برعلانمنيرخاتملاونيمدقتملالضفأ-هللاهحر ناكف
نماهفقوأيلاةلئاطلافاقوألاو‹.دمحأنبدومحديسلاهللاهجولاهببرقت

.هربغىلعهمدقتو٠هلضفىلعلدتةمحرلاوربلاليبسيفهكالمأ

نمهارتشا.ةفرشملاةكمبيذلاطابرلاتيبةدلخملاةليلجلاهلامعأنمف

نمجحلاةضيرفءادأل.هنمأوهمرحىلإنيمداقلاهللادفولهفقوأو٠هلامبيط

طابرلاتيبو٠«يضابالاميوقلاهبهذمىلعمهنيذلاو«رابجنزونايعلهأ

ءارقفىلعاهتلغقفنت‹يضارأورابجنزبالاومأفقوأو‹رابجنزبيذلا
٠نآلاىلاةيراجلاتاقدصلانميهو«رابجنزبهبهذملهأنمنيملسلا

ملعلاةبلطهتمقفني.افقوهللعجو‹رابجنزبهمسابفورعملادجسماهؤانبو

.رابجنزبدجسمىنغأوهو«هيفنيمئاقلاونيملعملاو

.ميركلانارقلاميلعتلةسردمرابجنزنموبوبوبعضومبىنبو

س۳۹۲



ليمجنمهيلعرادامو«جزلابينبلادجسملاوبوبوبيفهلئاضفوهلامعأنمو
هذهيفلعجو«راجشألاوضرألانمهيلعرادامورخافلارصقلاو«ءانبلا

اهبيلاودرادتقيقدلانحاطمو‹ركسلابصقرصعلديدحنمرصاعمةقيدحلا
افقوكلذلعجو(اينانيوم)نيعنمءهارجأيذلاجلفلانمءاملايرجةوقب

.عافتنالل

وُبدعباَداَعُفءباّبيشنلنمنايفلمراكملايذم

٩هبراقأىلعهفقوأدقولالطألاوراثآلالإموياىلاكلذنمقبيو

مالسالانعحلاصلالجرلااذههللاىزجف٠نيملسملاءارقفلفاومدعنإو

.ءازحللنسحأةيورعلاو
تيبلاصخألابو«وبوبوبىنكسمزالو‹همايأرخاايندلايفدهزدقو

رشاعلامويلاب٠ىلاعتهللاهافوتنأىلإبارحملامزلو«دجسملابرقبناكيذلا

دقلوقأو«وبوبوبيفدجسمراوجبنفدو«ه۲۹۸٠۱ةنسلوألاعيبرنم

.ایحناکناوتیمهربغو«ةليمجلاهراثابيحهنكلو«تام

.هتايحيفاكولمبنيتئاموافلأقتعأهنأنيقيلاربخلانعو

غعيِضَتليخبلاَلاومإنكلَوهلهدمحلاترولامعاصاَ

محرابجنزيفتناكلبرعلاضعبهبىدتقاولءىراقلااهيأىرتاذامف
لئاطالايفةلئاطلابرعلالاومأتبهذدقل«حالصلاوفراعملايفةعساوةرئاد

خيشلالاومأنيأف٠ليمجلامهركذمهتومبتامو«هفلخةبقاعالوهتحت

لاومأو٠يناوربلاملاسنبهللادبعخيشلالاومأو۽يصقشلاهللادبعنبدمحم

نبدوعسمخيشلالاومأو٠نينضدالوألاومأو«هللادبعنبملاسخيشلاهدلو

٠ينادنکملهآ«يريغملاديعسنبةعمجخيشلاينبالاومأو«يمايرلافيس
.اهانعموةنطلسلايزفاوناکنیذلانالفونالفلاومأو

.تجزميأتبيشو«هيفبرشييذلاحدقلاوهوبعقعمجنابعقلا(١)

۳۱۳



ديعسنبشغربديسلادمحأنبدومحديسلابحاصه۲۸۸٠ماعيفو

٠رصمو٠فئاطلارازو.اهيفرواجو٠جحلاةضيرفءادألةفرشلملاةكمىلإ

.فيرشلاسدقلانيطسلفو٠ماشلاو

ديسلاةدلاوو‹مامألانبناطلسنبديعستنبمزمزةديسلابجوزتو

.اذهدمحأنبدومحديسلاةمعفيستنبىنغ«ناطلسنبديعس

نسحملاديسلااذهىركذباولفتحينأرابجنزبرعىلعقحيلوقأو
هبقانموةنسحلاهرثاموةليلحلاهلاعأاوركذيوماعلکيفمهتیعمجراديفلیلجلا

.ةليمحلا

بولقلعلوىسعف«مامألاىلإتمدقتاهماجرلاعأةمألاتردقاذإو

لامعألايفماركلاةداسلاكئلوأبنسحلاءادتقالاىلإشعتنتةيقابلاةيقبلا

اولانيو«ددسلاولضفلالاجرنممهمدقتنمةجرداوغلبيىتح«ةليلجلا
.ةيقارلاممألالعفتاذكهو.محلةمألاركش

رابجنزبيناملألالصنقلاهيلعراشأمكحلايلوالشغربديسلانأ٠يكح
اهذاختاواهريمعتيفدجامديسلايونيناكاموذحىلعمالىسلاردنبرمعينأ

٠يأرلااذهىريالرابجنزيفيناطيربلالصنقلاناكو«هكللةمصاع
.مالسلاردنبريمعتنعديسلاةينفرصيو

لصتقلاعفرف٠«ككالمأتمستقادقةيبروألالودلانأ«هربخأو

ريمعتبشغربديسلاىلعايناملالصتقهبزاشأامهتموكحىلإيزيلجنإلا
.رابجنزةسايسيفلخدتييناملألالصنقلانأب«لاقو«مالسلاراد

نمهتعدتساف٠كلذبةيناملألاةموكحلاةيناطيربلاةموكحلاتفلبأف

بلاطترابجنزيناملألالوطسألامطقتلصوامهنإ«لاقيو«نيلربىلإرابجنز
امإ‹هنمتبلطو٠شغربديسلاتددهاهتياصوتحتمالسلاردنبمضيف

س٤۳۱



تقدصدقل‹لاقو‹يناملألالصنقلالوقشغربديسلاركذتذئنيحف«امإو

.مالسلاردنبريمعتىلعهمزعيفدجاميخأةسارف
ناکولف«رابجنزريمعتيفيزيلجنالالصتنقلاهبراشأامنإ«لوقأف

تسيلو‹اهيلإةمصاعلاالقنو‹مالسلارادارمعشغربديسلاوأدجامديسلا

هللاةئيشمنكلو«ائيشنذإاهترامعديفتالفاهتياحلةيربالوةيرحبةوق|يدل

ناتللا.ءارضخلاةريزجلاورابجنز«ناتريزجلارابجنزةموكحلىقبتنأتدارأ

ةليمجاهرثامىقبتيكل٠لفنرقلاةرجشناطلسنبديعسديسلاهيفدجوأ
ةريخنمريخهدبعلهللاةربخو«هدعبنمهاياعررئاسو٠كولملاهدالوأاهبعتمتي
مترتخألبيغلانوملعتمتنكول)‹ثيدحلايفءاجاكو.هسفنلدبعلا

.(عقاولا

امنإرابجنزىلإسانجألارئاسونييناعلاريغونيينامعلابرعلاةرجاهمنإ

هذهدوجوالولديعبلانمسيلو٠لفنرقلاةرجشدوجوبابسأبناوجنميه
رخأىلإمهريغوبرعلانمابنعنورجاهملاعطقنينأرابجنزيفةرجشلا
.هجرد

يئةيرهقلامهرداوبتردبوشغربديسلامايأيفابروألودترهظدقو

ميدقتيفطغضلاوةناهالامهتمشغربديسلايقلو‹رابجنزةكلممميسقت

.قيقرلاريرحتوهتارمعتسمميسقتلمهبلاطم

1

س٥٦۳



هداللابروانمشغربديسلاةدوع

يويدخلانمزيفرصموابروأىلإهتلحرنمشغربديسلاعجرالو

ناكو٠ميظعتلاوليجبتلاوماركألانمهيلعديزمالابيويدخلاهلباقليعامسإ

رفسفداصنآردقملارمألانمو٠يزيلجنإبكرميفشغربديسلالوصو
ديسلاريملف٠«يويدخلابراقأدحأهيفيفوتيذلامويلااهتمشغربديسلا

ءاهتنالبقو«هنفدروضحوىفوتملانامثجمييشتلبقرفاسينأةءورملانمشغرب
هتمظعلقأيذلايزيلجنالابكرملانكميملو‹«رصمبرخأتف‹همايأبءازعلا

.بكرملاهنعرفاسف‹هرظتنينأرصمىلإابروأنم
نمهتمظعلقنتنأ.هتاعردمیدحإىلإهرمأردصأيويدخلانكلو

ةعردميفهرفسديسلالصاوف.متأملاةدمءاهتنادعبرابجنزىلإرصم
.يويدخلا

‹هتمظعةاقالليزيلجنالالصنقلاهءاجندعءانيمةعردملاتلصوالو

٠يويدخلاةعردمنملزنتنأ«كفغلبأيتموكحلبقنمرومأمينِإ٠هللاقو

.رابجنزلصتىتحيزيلجنألابكرملااذهيفبكرتو
نمادبشغربديسلاريلرمتسمشاقنوةليوطتابطاحخمدعبو

.لصنقلارمأعابتاو٠ةقفاوملا

هنآ«اباتکيويدخلاةعردمناطبقهنمبلطو٠يويدخلابكرمنملزتف
.اباتکكلذيفهلبتکف«هسفننماضرنعهبکرمنملزن

ةصقلابناطبقلاهربخأو‹رصمليعاسإيويدخلابكرملصوالو

٦۳



هنأل۾برحللةلماكلاةئبعتلابرمأو‹كلذليويدخلابضغذثئدنعفاهلك

نملزنثيح«اهتمرحلاكتهورصمةموكحلشغربديسلانماصقنكلذىأر

.هدالبلصینألبقاهبكرم
لاموصلاردانبوحنتهجتاو«رصمهلوطسأويويدخلاشويجترداغف

اهنوئشةرادإتيقبوردانبلاهذهتلتحاف‹رابجنزةموكحلذئتقوةعضاخلا

كلامنمةيقابلاةيقبلاتيقبو٠ةيرصلملاةموكحلادييفنيماعةدماهتموكحي

اهيلعًارطينأنم٠لجويفلاموصلاردانبلةرواجملاةيلحاسلاشغربديسلا

.ةيرصملاةموكحلاشويجنمموجه
ةرصنلامهنمبلطو.ةيناطيربلاةلودلابدجنتساشغربديسلانإمث

.ردانبلاهذهنميويدخلادونجءالجألةدعاسلاو

نيتعوفشم«ردانبلاهذنيتيبرحنيتعردمةيناطيربلاةلودلاتلسرأف

ىلإمهعوجروردانبلاهذهنعءالجنالاب«هدونجىلإيويدخانمباتکب

.رصم

ءانثأترملاموصلاردانبنماوبحسناالنييرصملادونجلانأربخلانعو

مويمهلوزنفداصو«محفلاىلإمهبكارمجايتحال«رابجنزىلإاهقيرط
يفلوتنممهنمو٠ةعمجلاةالصءادألدجاسملاىلاهيبتانممهنمف.ةعمجلا

.رصمىلااورفاسمث«نیمویاهيفاوماقأو‹دلبلاعراوش

يف«شغربديسلاىلعتماق‹ةيلخادنايصعةكرحنأملعنملو
٠يعورزملادشارنبكرابمخيشلانمناكامالإ«برعلانمهتكلممةيلخاد

ءاشنإ٠باتكلااذهنمرخاعضوميفهلككلذليصافتىلعيتأنفوسو

مزعديعسنبةفيلخديسلانإ٠ليفدقفرابجنزةيلخاديفامأ.ىلاعتهللا

هبثاننكلو‹ابروألارفاسمناكالشغربديسلاهيخأنمكلملاسالتخاىلع

۳۷



6هعوقولبقرمألاكرادتف6كلذملعدوعسنبىلعديسلاةنطلسلاىلع
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شغربديسلاضرم

يداونمءالغةدلببنإ:هلليق«لسلاءادبشغربديسلايلتباالو

نمءافشلادبياہنممحتسانملکو«راحءاماہنمعبنی«ءامنیعنامعبرشوب

.هللانذإبضرملااذه

ىمسملايناخدلاهبكرميف اهيلإرفسلاىلعهمزعشغربديسلاعمجف

.دمحتنبةزومةديسلاهتجوزهتبحصو.هزناينإ

يداولحاوسنمةربغلاىمسياعضوملصوىتحهرفسلصاوف
ةورذيفارانیارءالغنماندالو«اربنیتعاسةفاسمءالغنعدعبي«رشوب

لبجلااذهىلعأيفنونكسيابارعأكانهنإ«هلليقف«اهنعلأف٠لبج

عملابجلاممقيفنوكس«لاقف«مهدوقولرانلاو«مهتيشاميعرلجأل
.ماقسألاعمكلملانمريخةيفاعلا

ةدوعلابمهءىشباهنمدفتسيملو٠نيعلانممحتساوءالغلصوالو
.رابجنزل

.هبکرميفارفاسمجرخف

ةليلنمريخألافصنلابهميدأقشيو«رحبلابابعرخميوهنيبو
.هبرةوعدیبلو«همامهافاوه١۱۳۰ةنسبجر٤

اهيفنفديلاةبقلايفابنفدو«رابجنزىلإاريسهرفسبكرملالصاوف

نبدلاخديسلاوه«انبافلخدقو.ةيكلملاةرقملاب«دجامودلاخهاوخأوهوبأ

.شغرب
os

.فلؤم/بكرملااسراهيفو٠لايمأةيناثاهنعدعبتوطقسميبرغمقت«اهنأشمامحلايففلؤملاركذ(١)

۳۹



.ليمجللااهئانیمبهبکرماسرو6طقسمدصقةفورعملا

رجحينأمزعهبملأيذلاضرملانمافيعضديعسنبيكرتهوخأهارامو

.هيفابهبكرملقتعيورفسلاهيلع

تأرالنكلو«هللاقياممهفيالضرملاةدشنمشغربديسلاناكو

ةريرسهيلعتوظطناامتفرعو6فعضىلإفعضنمبيستهتلاحهتجوز

.كلذبيكرتديسلاملعينأنودبرفسلابناطبقلاترمأ٠يكرتديسلا

لصيفهيدلولسرأ«رفسلاكشوىلعبكرملانأيكرتديسلاىأرملف
.كلذنمناطبقلااعنميو٠رفسلا|همعىلعارجحيلقروزيفدمحو

رحبلاميدأرخميًادبو6هرجانأملقدقهادجوبكرملانمابرقملف

قفطو«ةراشالانعلهاجتف‹ناطبقلاىلعفوقولاباراشأف٠يطقسلا

س۳۷.



ةافو

هشنم۳٠موييفو

ر

ةزومةليلحلاةديسلاتيفوت«ه١۱۳۳ةنسلاوش

ةرادإهيفيذلاتيبلايفنكستتناكو‹رابجنزبناطلسنبملاسنبدمتنب

نقنقنو
اتت

س۳۷۱



عساتلالصفلا

ةلود

ناطلسنبديعسنبةفيلخديسلا
ديسلاىوتسا‹«ه١٠۳٠۱ةنسبجررهشنمرشععباسلامويلايفو

٠شغربديسلاهيخأةافودعب‹رابجنزةموكحشرعىلعديعسنبةفيلخ
ةدمو٩اماع٢۳هرمعناكو«ه۷١۳۰٠۱ةنسةرخألاىدامج۲۳موييفيفوتو

.اموينيرشعوةعبرأالإناتنسهكلم
.ركذلاقحتستةمهمثداوحهدهعيفثدحتلو

دالبلانوئشةرادإتناك٠مكحلايفاهاضقيتلاةريصقلاةرتفلاهذهيو

تدأ«ةموصخشغربديسلانيبوهنيبتناكو٠شغربديسلادهعيفتناكامك

باتكلااذهيفكلذانيبدقاك«هلقعيفسبحلارثأىتح«نيتنسهسبحىلإ

.هلاقتعاىلإشغربديسلاتعديلابابسألاو

اهلعجيتلا«ةبيرضلاعفرنوبلطيءارضخلاةريزحلابرعماقهمايأيو

نكلو.ةحدافلاروشعلاكلتضيفختبمهدقو٠لفنرقلاىلعشغربديسلا
.روشعلاضيفغختيفهمزعىلعهوضراعةافحجلاهءارزو

لوألاعيبرنمعباسلامويلايفيوت٠ادمحمیمسیدحاوانباكرتدقو

.ه١۱۳۳هنس

ويومغابيفناملألادضيثراحلاملاسنبريشبخيشلاةروثتأدبهتلوديفو
٠مهتمواقمىلعیوقتییتحتالوكأملاوةيبرحلاتالآلابهدميناكو«يناغنبو

ىتح‹مهتوادعونييبروأللاضغبنيمدقتملاةداسلادشأناكديسلااذهنأل

اوقېينأمحلةصخرالو‹رابجنزةدلبيفتيبلاىراصنلاىلعرجحيهنإ٠ليق
.سمشلابورغدعباهب

— ۳۷۲



ةطلس

اذهاوبت«ه۷١۳٠۱ةنسرخأآلاىدامجنمنيرشعلاوعباسلامويلايفو

موييفيفوتو«ديعسنبةفيلخديسلاهيخأةافودعب‹رابجنزشرعديسلا

۱۸۹۳٤ةنسسرامنمسماخلاقفاولا«ه١۱۳۱ةنسنابعشرهشنم

.اموينيعبرأوةعبسونينسثالثهتنطلسةدمتناكو

ءكراجلاةرادإباروشنمردصأهنأ«همايأيفتثدحيتلاثداوحلانمو

.دالبلاةيلخاديفمهيفةراجتلاوقيقرلالايعتساعنم
‹كرمحابروشنملاقصلأثيحىلإاوضكرروشنملااذهببرعلاملعالو

يشخو٠كلذنمهسفنىلعفاخو٠نييرمقلاةعامجمهيلإمضناو٠هوقزمو

هيمحينأهنمبلطو‹يزيلجنالالصنقلاباجتلاف٠هيلعثداحعوقو
.هدالبو

ربمفون٤خيراتبيزيلجنإلاراعتسإلاتحترابجنزتراصف
.ھ۸١۱۳-م۱۸۹۰ةنس

طخلا‹ةيناملألاةلودللرابجنزةموكحتعابةنسلاهذهسفنيفو

ابموفرىلإابمرورهتنمهدحو«يميرلماربلالحاسيفامفىقبيذلايلحاسملا
.يناملأكرامنييالمةعبرأب«ةلوشةريزجعم

وهو«كرامجلاوةيلاملانوثشةرادإىلعزيلجنالاطابضىلوتساهمايأيفو

موييفكلذو.‹ةيبورنوسمخوفلأاتئاميونسبتارهلنیعنملو

.م۱ةنسربوتكأ۲

—۳V۳



.رابجنزءانیمةيرحبيدونهمايأيفو

‹رابجنزيفةيناطيربلاةلودللاريزوزويشمرتسمنيعتم۱۸۹۱ماعيفو

.اهيفنيعتريزولوأوهو

ضيفختيف٠«باطخلاهيلعءارضخلاةريزجلاورابجنزبرعداعأهمايأيفو
ةئالايفراصف.ةلسارفنيثالثنمتالسارفسهخهنمضفخف‹لفنرقلاروشع

.ةلسارفنورشعوةسخ

ةتيوىلعايلاوينسوحلاملاسنبسيخخيشلانيع«ه١١۳٠۱ماعيفو
.ءارضخلاةريزحلانم

ةريزحلانمةدراولاعئاضبلاىلعاروشعرابجنزةموكحتلعجهمايأيفو

مهباجأف٠مهتعروشعلاعفرهنمنوبلطيدفوةريزجلانمهيلإهجتاف«ءارضخلا

.مهبلطل
:عوضوملايفمهيلإهباتکصناذهو

‹ءارضخلاةريزحلالهأ«اناياعرةفاكىلإ٠ميحرلانمحرلاهللامسب»

المث٠ةدئازلاتارشعملاعفربمكيلعانمعنأدقف«دعبامأ«مكيلعمالس

مكماكحأومكرومأةمزأميمجو‹ةفأرلاوةقفشلانيعبانممكنإ٠مكيلعلكشي

.«انربغىلإالانيلإةعجار

ناضمررهش۲موييفدمحمنبزيزعلادبعهمداخهرمأبهبتك

.ه۱۳۰۹هنس

.دیعسنبيلع«حیحص

٤۳۷—



ةلود

ديعسنبينيوثنبدمحديسلا

‹ديعسنبيلعديسلاةافوبقع‹«ه١۳۱٠۱ةنسنابعش١٠موييلو

٠ه١۱۳۱ةنسلوألاعيبر١٠موييفوتو‹رابجنزبمكحلاديسلااذهىقترا

ةربقملايفنفدو«اموينيرشعوةعستورهشأةتسونينسثالثهمكحةدمتناكو

قفاوملا‹لوألاعيبر١٠موينمةسداسلاةعاسلايف‹رابجنزبةيكللا

.م١۱۸۹ةنسسطسغأ٥

يفوتالهنأ«رابجنزشرعىلعناطلسلااذهةيلوتببسنإ٠ليقو

هنأىعداو٠«مكحارادشغربنبدلاخديسلالخد«ديعسنبيلعديسلا

ديسلاهيبأنمثاريمهلةكلمملانأيعديناكو«هريغنمكللابقحأ

.شغرب

يفيرسيأدب«زويشملارنجلاةطساوبزيلجنإلاذوفننإثيحنكلو
اهزكرمواهعقومل‹رابجنزيفىمظعلاةيمهألانممحلال‹«ىوقتيورابجنز
هنأو٠مهبلاطمومهرماوألدايقنالامدعدلاخديسلانماومسوتدقو‹يفارغجلا

نألمتحملانمو٠«برصعلاىلعهبلطيفدمتعالب٠كلملامهنمبلطي

ةلودلاةطساوبكلملالينلامهبلطامدق«دمحمنبدوحوينيوثنبدمحنيديسلا

نمامهيلعهيلمتبنايضريو.ةلودلابلاطمىلعنالزنيلاأو.ةيناطيرلا
.طورشلا

هيلعاوذخأو‹ينيوثنبدمحديسلاىلعزيلجنالاطابضلاةريختعقوف

.ةيناطيربلاةلودلاهنمهديرترمألکينةقفاوملاب٠قيئاوملاودوهعلا

س۷0



ديسلاجرخ«رابجنزلاناطلسينيوثنبدمحديسلابايمسریدانینألبقو
٠برعلاءامعزهلاهمدقيتلاحئاصنللاقبطمكحلارصقنمشغربنبدلاخ
.رابجنزىلعينيونبدمحديسلاةنطلسبايمسرميذأويدونكلذدعبو

يلاةدهاعملاطورشبفيملرمألاهلرقتساامدعبناطلسلااذهنإمث

ريرحت٠ةمهملاةدهاعملاكلتطورشنمو.ةيزيلجنالاةموكحلاهيلعاهتطرتشا

.رابجنزةيمحمةيلخادبقيقرلا

لعجو«هيففارسألاىدعتاظهاباقافنإةموكحلاةنازخنمقفنيراصو
ىنجابمارمحلاصةدايفتحت«نادوسلانميدنج١٠٠۲٠دالبلاي

‹ليقييف‹اهتسايسلةقفاومريغرداوبةيزيلجنإلاةلودللترهظف٠يجيزجنإل
ةسابممبقلعتيايف‹زيلجنالاةلودودمحديسلانيبامتعقويلاةنبتاكملارثإ
٢٤٢٤۳مقردعب

.ةيمومعةزربنينثاوةعمجلكدقعيناكو
نزانمحالسلاعيبعنمبهرمأردصو٠سولجلاديعلمعتساهمايأيفو

٤طقسمبه۱۲۷۳ةنسيفهدلومناكو.دونمامادخحيرستًادتباو«راجتلا
ديسلاهمعتنبةيكرتبجوزتو٠ديعسنبينیوثهدلاورجحيفعرعرتوبشو
.دیعسنبيکرت

دیریهيخأنبانأمهفيكرتديسللةعضاخنامعةنطلستراصنأالو

يفنو.ةيكرتهتميركقالطهمزلأف٠همعلماصخلارداوبهنمتدبو٠هلايتغا

ظحلاهدعاسو٠«شغربديسلامايأرخاوأيفرابجنزىلإءاجمث«دنحلاىلإاہنم

.رابجنزىلعاناطلسراصنأىلإ

ةكلمملاهذهيفامىلإهلقعوهيأربقاثبسرفتاهشرعىلعىوتساالو
ىلعتحالةلئاطلاةيلالانمرابجنزةنازخىأرو:اهيفبناجألالخدتنم

س۳۷ا



مضيهو«هتبقاعدمحتاماهترمٹنمينجیسفاہبلمعنإهنأنظ«ةركفهلقع
مالاميلحلاوماغرضلاديسلاهمعنباذئموياهشرعىلععبرتيتلانامعةكلم

.رابجنزةكلممىلإ«يكرتنبلصيف
ةفرعملامحلنمةيراشتساةنحجلىلعرظنلاطاسبيفةركفلاهذهتحرطف

ةنجللاهذهتدكأف.اهماحتقاورومألايلاعملينلةسايسلابةربخلاوةماتلا

.نامعةكلمممضىلإدصقلاومزعلانمهددصبوهاموهراكفأباوصب

ناطلسنبرماعنبلالهخيشلاضوفملاهراشتسموهريزوناكو

.يرجنجلا

نأ«ذئمويرصقلارماوأعيمجفرعودمحديسلارسفرعنمينربخأدقو
يفرماعنبلالهخيشلاديبناكطخسلاواضرلاوعنماوءاطعلاودقعلاولحل
.دمحديسلاناطلس

راظنألاهذهمدقتنأب«طقسملالتحايفةيراشتسالاةنجللارظنلاف
همحر‹يثراحلايلعنبحلاصخيشلابستحملاةمالعلاةرضحىلإبلاطلاو

.هللا

هدلولسرينأهرظنلاف«نامعىلإراكفألاوراظنألاهذههيلإتلسرأف

ديسلاوهنيبايهافشةضوافملاوةفراعملل«رابجنزىلإحلاصنبهللادبعخيشلا

.للجلايعادلايئدمح

‹ةيوانحلاءايعزضعبهعمورابجنزحلاصنبهللادبعخيشلالصوف

مهلباقف«ينسحلاملاسنبرماعو«يفاججحلاديعسنبدومحناخيشلامهدهشأو

.ماركالاوميظعتلاوليجبتلانمهيلعديزمالابدمحمديسلا
‹حلاصنبهللادبعخيشلاةرضحبراكفألاوراظنألاكلتتسردةمثو

برحبهللفكتو«نامعةكلمميفهتدارإوهبلاطمعيمجبدمحديسلاهمهفأو

س۳۷۷



وهدمحديسلاهيلععلخامدعب.هعمنمووه.ناعلاعجارلفقو٠«طقسم

تاقفنلجاتحياملاملانمهللادبعخيشلاىطعأو«ةرخافلاعلخلاهباحصأو

.طقسمبرح
حلاصنبهللادبعخيشلامجاه«ه۱۳۱۲ةنسنابعشرهشيفو

ديسلافيلحاهيفرصنلاناكو.اموي٢۲ةكرعملاتمادو«طقسمةمصاع

.يکرتنبلصيف
لخدتلامدعوفكلاةيناطيربلاةلودلانمبلطدمحديسلانأديعبريغو

دونجهبتطاحأاللصيفديسلانأربخلااذهدكؤيو٠طقسمةموكحوهنيب

جارخإيفيزيلجنالالصتنقلانمةدعاسملابلط٠طقسميفهللادبعخيشلا

.ةكلاملاةلئاعلانيباهبجاونملخدتلاىرتالةلودلانأ.هباجأف5همصخ

عيمجىلعیوتساوطقسملتحاحلاصنبهللادبعخيشلانأانضرفولو
ةموكحلاكلتهلداقنتنأنكمملانملهف.ةيسيئرلااهزكارمواهنوصحواهعالق

نإو«هيلعاقفتاابسحينيوثنبدمحديسلاىلإ‹اهماطخواهمامزبةيناعلا
رابجنزمأطقسمهتكلممةمصاعلعجيسدمحديسلامزعيفناکامفهيلاتديق

ديسلاهدجةسايسبءادتقا«اهماكحأنوئشريديابثئانطقسميفهنعلعجيسمأ
ةماقإىلعصيرحهنأمب٠ىلعنبحلاصخيشلانأمأ٠«ناطلسنبديعس
لالتحادعبامامإبصنينأللدعلاةمئأةطساوب٠ناعبهلوسروهللادودح

خيشلاةيعمبناكيذلاسيقنبنازعمامالانبدوعسديسلاوهو٠«طقسم
.رخأامزعكانهمأ.ةلمحلاهذهيفحلاص

رماعنبلالهخيشلاىلععقومعاريصقاشيدحفطتقأنأ!بحأو
يفمالكلاهيلعمدقتامك«ينيوثنبدمحناطلسلاريزووراشتسملايرجنحلا
.قباسلاثيدحلاقايس

.اهتیاہنیتحافروواطخوالقةطوطخملافلتختعوضوملااذهنمءادتبا)۱(

— ۳۷۸

 



لزيملرابجنزبيزيلجنالافظوملانأ‹ةحيحصلارابخألاتدافأدقو

نأدقتعيهنأل‹رابجنزنملالهخيشلاءالجإدمحديسلانمبلطيو٠ريشي

خيشلانمءىشانةيزيلجنإلاةسايسللدمحديسلانميذلاضارعالاودودصلا

.لاله

.لالهخيشلاىلعضبقلازيلجنإلاىقلاف
يفكلذناكو.ضبقلاةصقركذنمةدئافلامدعلانثيدحرصتقنو

نأالدمحديسلانمىضربضبقلااذهنأ«يردنالنكلوه١۳۱٠ماع

.اقباسهانيباكييزيلجنالاطباضلانممأ٠طقسملالتحايفهتسايستلشف

ةلودلارماوأللاثتمالانع.دمحديسلاركففرصييذلاوههنأنودقتعيمهنإ

.ةيناطيرلا

ندعىلإهبرفاسمث‹«ه۱۳۱۳ماعيفلالهخيشلاىلعضبقلايقلأو

عيبر١٠يفه١۱۳۱ماعدمحديسلايفوتو٠لوألاعيبر٩يفه١٤۱۳۱ماع

.مايأةتسونيرهشهللالهخيشلاريفستدعبدمحديسلاشاعو‹لوألا
:لاقثيحرعاشلاردهللو

لاحولنشي3تورصلبقناکنمىلعايندااذ

ةيحانبارهىرجأو«نايعىلإرفاسرماعنبلالهخيشلانإمث

ارنىرجأماعنبنسحمخيشلاهوخأكلذكو«نيربجهايس٠نالعج
.يرفاغلاه|س نالعجب

س۳۷۹



ةافودعبتعقوىلاثداوحلا

ينيوثنبدمحديسلا

ه۳۱۳٠۱ماعلوألاعيبر١٠مويالاحناطلسلااذهةافودعبف

ىلعسلجو٠مكحلاتيبلخدو٠شغربنبدلاخديسلارداب«م٩

©نوملسملاواهنايعأوبرعلاءاعزكلذىلعهدضاعو«ةكلمملاىسرك

المرةءولممسايكأتفصو.«دونحلاوعفادملانمةفلتخنعاونأبيارسلاتطيحأو

يناوحلاءارودلاخديسلاركاسعتئبخأو«رابجنزىسرمللباقلافيصرلاىلع

.الامرتئلموتفصدقيتلا

.هعمنمو٠شغربنبدلاخديسلاضبقيفاهيقرشودالبلاطسوو
دقو‹زيلجنالادييفرصقلابونجوكرمجلاويناغنشبناجلاناكدقو

.يدنج١٠٠٠”سكرلايفو٠يدنجفلأكرمجحلايفزيلجنإلالزنأ

رشنو‹رابجنزشرعهئاقترابامالعإ«مفادملابرضبدلاخديسلارمأو

‹راصابمهربخيلودلالصانقىلإلسرأو٠ىهنيورمأيراصو«رمحألاملعلا

ةموكحيفنولخدتيبناجألاىأراذإمهربخيو«نمألاىلعةظفاحملابمهدعيو
قاریامةعبتلمحتينأنودب«ةوقلالاعتسالارطضمذئنيحنوكيس«رابجنز

.ءامدلانم

لازنإبهرمأي‹دلاخديسلليزيلجنإلالصنقلالسرأهسفنمويلايو
ةعاسلاهلددحوعوضخلاةمالع‹رصقلاىلعقفاخلايرابجنزلاملعلا

جرختملنإ5م۱۸۹۷:سطسغأ۱۷٠ه١۱۳۱ماعلوألاعيبر١٠مويةشلاشلا

.لصألايفاذك(١)



جراوبلافالإو.ةيزيلجنالاةلودلارماوأىلعلزنتورصقلانمتقولاكلذيف

.رصقلاىلعاهعفادمتايراطبقلطتةيزيلجنالا

.شرعلاوأريرسلاكرتىلعتوملارؤيهنإ«دلاخديسلاهباجأف

‹اهئالكوولودلالصانقعيمجىلإراذنالااذهزيلجنالالصنقغلبأدقو

.مهاياعراونمؤينأمهنمبلطيو
رصقلاقوفاقفاخملعلارهظءراذنالاكلذيفددحملامويلاةحيبصيفو

ديشانألابحدصتودشنتركاسعلاورصقلاةيشاحتدبو«اقباسناكاممىلعأ

.ةيسامحلاةيركسعلا
تاوصألاتنكسةثلاثلاةعاسلاتقدو٠ددحملاتقولاناحالو

تقلطأ,ءةثلاثلاةعاسلانمةثلاشلاةقدلاتهتناامناعرسو٠خيراوصلاو

يودالعو«عفادملاتاركترياطتو«ةيماحلا«اهنارينةيزيلجتإلاجراوبلا

ىلعرصقلاعفادمتقلطأو٠دوعرلافصقتاقلطلاتفصقو«دورابلا

.ائيشرثؤتلوتلطعتف‹تاقلطلاضعبةيزيلجنإلاجراوبلا

ىلإاهعفادمنارين”هوكشالجةاسملاةيرابجنزلاةعردملاتبوصو

.ةيزيلجنألاتاعردملاعفادمبتقرغأنأتثبلاماهنكلو.ةيزيلجنإلاجراوبلا

لمهنكلو٠ملعلاصالختسادلاخديسلاركاسعضعبلواحف
.ةلصاوتمزيلجنالاجراوبتاقلطنأل‹اوردقي

ةمواقمللءاقبلاعيطتستال٠جرحفقوميفاهنأرصقلاةبماحتأرالف

.تبره

رصقلاناكو«ةنيدملاىلعتلوتساو«ربلاىلإزيلجنإلاشويجتلزنو
ديسلاهانبيذلامكحلاتيببفورعملاوهروكذملارصقلاو٠مدمناوكددق

 

.وجسالج6باوصلالعلو6لصالايئاذك(۱)

س۳۸۱



باصأو٠ناطلسنبديعسديسلاهانبيذلالحاسلاتيبو«ديعسنبدجام
ابيرقناكيذلاكرمحلافصنرانلاتمهتلاو٠عايضلاضعببئاجعلاتيب

.ةقيقد٢۲ةكرعملاهذهتمادو«ةريزحلانم

ايمتحمًاجتلاو‹فوفصلانيبدلاخديسلازاتجاةكرعملاهذهلالخيفو

دلاخديسلاركاسعنمالجر٢٠۲لتقبةكرعملاهذهتهتناو.ةيناملألاةرافسلاب

ايفصخألابو٠ةحدافتناكفةيلاملارئاسخلاامأو٠«ىحرحجلانمريثكددعو

.اهريغوثاثألاوةينآلانمرصقلاهاوح

راتلاءافطالاروفترداب‹دالبلاةيزيلجنالاركاسعلاتلزنامدنعو

.كرمجلاورصقلامهتلتيتلاةلعتشلملا

نبدومديسلامساببرحلاهذهنأ«ةيزيلجنالاةلودلاتنلعأدقو

مويلااذهنمةعباسلاةعاسلايفو.رابجنزىلعناطلسنبديعسنبدمحم

ىلعاناطلسديعسنبدمحمنبدومحديسلاب.ىدونةرشعةسماخاةقيقدلاو
هيلعتذخأامدعب‹كانهةيزيلجنالاركاسعلاتناكثيح«كرمجلابرابجنز

ةلودلانوخيالأانيميفلحنأدعبو.هنمتديرأىلادوهعلاوطورشلا
..ةيناطيولا

.زويشاملاريمدألاتقولاكلذيفلصنقلاناكو
وأةعبطملاتيبنآلافورعملا٠ناينابلاتيبيفدوحديسلاحبصأو

.تيزاجلا

ةيقبنمبناجألاوبرعلاهأنه«رهشلانمرشعنماثشلاموييو
ةقيقحلاو.رابجنزنوبرضيزيلجنالانأنونظيبرعلاناكامو«فئاوطلا
مساباهوبراحواهوبرضمهنألةنطلسلاتيبنمدحألخدتامولهنأ‹كلذك

هذهيفينأتلاوبصلابزيلجنإلالاجرذخأولنكل«دمحمنبدوجديسلا

٢۳۸—



اهيلعاوقيضولمهنإ6ةربغصلاةريزجلارابجنزلشميفاصوصخوءةنداحلا

اهقرحوراثآلامدهو6عفادملاباهمرضىلإاوجاتحاالركاسعلاباهوزصاحو

.اهبلاطمرثكأيفينأتلاوربصلانم‹زيلجنألاهبفصتااباصوصخو‹رانلاب

—۳A۳



شغربنبدلاخديسلاثداوحءاصقتسا

هلايامةيامحوهعايشأوهيلعناكامو

ىبأو٠هراجأفايناملالصتنقبراجتساشغربنبدلاخديسلانإانلق

لب.بسحفدحلااذهىلعةلأسملارصتقتملو.ةيناطيربلاةموكحللهميلست

بلطضفرب٠اهلصتقىلإةيناملألاةلودلاةمصاعنيلربنمةيقربتلصو

بناجيئةناهإدعيايناطيرببلطنإ:تلاقو«اهدلاخديسلاميلستايناطيرب
.ةيناملألاةموكحلا

نبدمحديسلانإ:لاق.ةثداحللرصاعمنايعدهاشهيوريرخاذهو

رخأتيالأب٠«شغربنبدلاخديسلاىلالسرأ٠توملاةلاحيفهنأىأرالينيوث

حلاصركسعلاسيئرىلإزعوأو«ةكلمملايسركىلعءاقترالانعهتافودعب
ركاسعلاعيمجنأابو«هرمأةعاطإبودلاخديسلاةدضاعمب٠يجيزجنألا

رهاجدقف«دلاخديسلابناجيفاوناكرصقلاةيشاحرئاسونييرابجنزلا
‹ضيرموهو٠دمحديسلالعجيوبنلادلوملارماوأىتح.ةوادعلابزيلجنألا

.اهلباقينأدلاخديسلا

.ةياورلاهذهقدصىلعليلداذهف

غلبو٠عفادملاهمدهترصقلاىأرال‹احلاصركسعلاريبكنإ:ليقو

لثيح«رصقلانمادلاخديسلاجرخأو«رصقلانمةذفانلازأقانخلاقيضلا

ىلإهبحاصهنإلب«ةيناملألاةرافسللهلصوأو«بابلانمجورخلاعطتسي
ءافولالجرلااذلخيراتلايفظفحياممهنإو.يفوتكانهو«مالسلاراد

.صالخألاو

س



ماعيفةيضاملاىمظعلابرحلارثأىلع«ةيناطيربلاةلودلاتلوتساالو

‹ةيقيرفالاةيناملألاتارمعتسملارئاسو«مالسلارادىلعناملألادينمع٤

ىلإمثءلشيسةريزجىلإمث‹ةناليهتنسىلإابنمدلاخديسلالقن

.ناضمر١٠مويه١٤۳٠ماعهللاهافوتنأىلإاهيفلظو«ةسابع

بكرانمبتكف«رابجنزىلعرم«لشيسىلإدلاخديسلالمحنأالو
‹اهتاقحلمورابجنزناطلسبراحنبةفيلخديسلاةمظعل٠«فاطعتساباتك

.يناطيربلاميقملاةداعسل

.رابجنزلباتكلاصنوهاهو

.ه۱۳۳۹لاوش-م۱۹۳۱ةينوي

.رابجنزيفيناطيرلاميقملاو٠ناطلسلاةداعسوةرضح

كلذنوبحتالمتنكنإف٠«مكلباطخيدنعو٠مكهجاوأنأبحأ
نيبةيرحلاوةلادعلابحتايناطيربةلودنأعمسننحن«مكترضحلأسأانآ

ينربختنأريغب٠«فصنوتاونْسعبرأيلتضمنآلاوينسبحتفيك٠سانلا

‹سبحللكلذكلشيسةريزجىلإينلصوتنآلاو‹ينتمكاحالو٠يتيطخب

٠قحللتاباوجيدنعانأو٠نوناقيأيفوأةعيرشباتكيأيفرمألااذه

ءاسنلاولافطألاودالوألاءالؤهو٠باذعلانميسفنملطأىتح«ةجحلكل
امدالوأةثالثيدنعو«مكلمهنمةيطخيأب٠يعمنوسوبحممهنيذلا

ناف.مهيفلمعأشيإانأو٠يتدلاوتخأزوجعو«ةغلابةريبكةنباو٠نينتخت
اولزنيمهصخرأانأ.ءاسنلاودالوألاملظأنأديرأافيببسبمهسبحناک

نل«دیراکناکنِإف«اوملعيىتحمهوربخأءىشيفاوأطخأنإو«رابجنز

یتحرابجنزيفينوسبحامكنمبلطأانأ«ادبأيمالكاوعمستواوحمست

يئدالبىلإدالبنمنوقشتالنکلو«مكبرابتخالادعبنمو.يمالكاوعمست

٢٥۳۸—



ربقفلايفاوركفتناكنإوءةفيلخخألااهيأدحاوراعلاببس٠سانلانيعأ

مكلبتكأو«انيميمكلفلحأنأدعتسمانأفسانلاةنتفاوعمستوأءىشب
ريسأ٠طقفينوهركتنإف٠ىمظعلاايناطيربةلودةعاطباهنوديرتيتلاطورشلا

يفنابعتو٠بياشلجرانأببسب.نوبحتاكريغلالودنادلبىلإوأنامعىلإ
وآ.يتبناشيفمالسلاراديفنكسمكنمبلطأانأو«سبحلااذهنميسفن

.مالسلاو٠مكدنعرابجنزيفنكسأ

.هديبشغربنبدلاخنم

ةفيلخديسلل.ةرابعلاليوطاباتكلافسنرتلابنوملسملادونمالسرأدقو
وهويدرىمسيناکميفةنزحمةلاحيفهودجومهنأو«دلاخديسلاةهجنم
ىلإلقنيسدلاخديسلانأاوملعثيحو٠هلاحبقيليالثيحهدالوأو
هل:اومدقيل.ةفيلخناطلسلاةمظعلباتكلااذهاومدقءلشيس
:مہتاماحرتسا

7س



ماعةدعقلاييذنمرشعسماخيفشغربنبدلاخديسلادلو

يذلالوألاةفيلخديسلاف٠«اماع١٠هرمعناكهدلاوىفوتالو«ه۱

لكلو«لايرفلأنيتسشغربنبدلاخديسللىطعأ٠شغزبديسلافلخ
.لايرفلأنيثالثةلمرألاوهتاوخأنمةدحاو

‹ةناليهتنسىلإىفنو.هيلعضبقلازيلجنالاىقلأم۱۹۱۷ماعيو

هافوتنأىلإاهيفىقبو«ةسابمىلإةدوعلابهلحمسمث٠لشيسةريزجىلإمث

.ه١٣۳ماعناضمر١٠موياهيفهللا

دجاموشغرب:مهو٠«ىتشتاهمأنمروكذدالوأةتسفلخدقو

.سيفوبلاغويلعوديعسو

ِ
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— ۳۸V



برعلاءامعزلثدحامرخ

دلاخديسلاةبحصيفاوناكنيذلا

ىلع«ةميظعةبحمدلاخديسلانوبحيبرعلامومعنأكشريغنمف

هلنونمتيو«هنوبحيةيلحاوسلاىتحبيرضلانمو«ةريزجلاورابجنزببرملا
.ذئمويناطلسلا

ضغبللدبالو«دلاخديسللةيلباقلاهذهةفرعملماتلاىلعبعصيانهو
ولنإف٠قحلاىلإبرقأاذهو.هلهللانمةبهةبحملاهذهالإو«بابسأدولاو

ىشالتتنأليحتسملانمافكلملاهلدهمتورابجنزىلعاناطلسدلاخديسلاناك

باشلااذتقلأمايألانكل.هلاقيدصهودعوهلاودعهقيدصريصيوهرومأ

.هلةمألاةبحم

يقلاةيلاملاةمارغلاو٠ةروثلاتقوهعماوناكنيذلاصاخشألاامأ

٠برعلانمنيصوصخماسانأةموكحلاتمهتادقف٠ةموكحلانممهتباصأ

لصتنقلارماوأللاثتمالامدعو٠«شرعلاملستىلعدلاخديسلااوضرحنيذلا

ىلع٠ضبقلااوقلأف٠مهبيصيعدرنمدبالهنأةموكحلاتأرف«يزيلجنألا
نبملاس:خويشلامهو٠«نجسلايفمهوجزو٠مهركذنسنيذلاصاخشألا
دمحأنبحلاصو6“لايرفلأنيعستبهسفنىدفمث»يناوربلاملاسنبهللادبع

عيمجتذخأو٠لبقيملفلايرفلأنيسخواسخملس«هلليقءيركسللا
زوجةبناشيهو«نآلاةفورعملالاملاتيب”ةبماشيهو«رابجنزبهكالمأ

.ةعيضلاوةعرزملااهبدارملاو«ميمالدبنونلابةيناثاهتباتكقبسو٠لصألايفاذك(١)

س۲۸۸



«اهریغةبناشو«رابجنزبينیزوبميفو«ينوتكوكمقيرطيفىرخأو‹دنملا
نآلاو«ءارضخلاةريزحجلابينيدنكمةبماشو٠ةيرجحتويبو«ينيغنكمىمست

اذهيفوتدقو«ةتيويفكلذكةوكميفةبناشو«ةتيوبنيموذجملازكرميه

‹لايرفلأنيثالثبسفنكف«يرذنملاناييلسنبدمحمو«يتوبيجيفخيشلا

نبديمنبنامیلسو٠لايرفلأنيعبرأملس٠يرجنخلانافلخنبفيسو

دمحمنبسيخو«ناميعىلإرُفسولايرفلأملس٠ليق٠يرمسلاهللادبع
فیسنبرماعنبيلعنبفيسو٠يليعاسالافيسنبيلعو٠يديعسوبلا

رهازنبدمحمنبملاسو٠نامعىلإاورفاسفلاومأمهيدلتسيلو٠«يركبللا
نافلخنبرماعو٠«يمرضحلايدمحيلاضوعو«لايرفلآملس٠ىناييبلا

.لايرفلأملسمہنمدحاولك‹ينيغلا

_
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يعورزماماسنبدشارنبكرابمخيشلارابخأ

ةلاسبلايفنانبلابهيلإراشينم٠«لسابلاماغرضلاخيشلااذه

ةمئألادعبعيرازملانم٠ةسابمملةكلاملاةرسألااياقبنموهو.«ةعاجشلاو

ءمامالاءاثبأماكحىلعةواسقلاودانعلابرهتشانمملجرلااذهو.ةبراعيلا

.ديعسوبلاةلود

ةسابمبيف«رابجنزنيطالسةالولدايقنالامدعوةوادعلابماقدقو

عمقلموقتتناكيلا‹رابجنزشويجنيبوهنيبعئاقوةدعهلو‹امتاقحلمو
انلاهادهأةلاسرنم٠ثداوحلاكلترابخأنماضعباهنمفطقنلو«هتاروث

اذهرابخأنعءىبنت‹ةرابعلاةليوطيهو4يعورزملادشارنبملاسخيشلا

ماعىلإهرمألوأيفهتعامجنيبوهنيبىرجامو٠هتدالولوأنمخيشلا

ديسلاركسعنيبوهنيبناكامو٠ديعسنبشغربديسلامايأيفه۷

.بورحلانمشغرب

مويىلإميعزلااذهرابخأيفةلاسرلاهذهةيفوتسمنكتملفسألايو
.هتافو

ةسابمةعلقبعيرازملاةلودمايأيف«ه١٠٠١ماعكرابمخيشلادلو:لاق

نبديعسديسلاركاسعاهيلعتلوتساامدعب٠«ناضمررهشنم١٠يئ

٤ه١١۲٠ماعةسابمناطلسنبديعسديسلالالتحانأحيحصلاو٠ناطلس

ضعبو٠يساجلادصقمهنمضعبلاف«ةعلقلانمعيرازملاجارخإبرمأدقو

.ةروهشملادالبلا"”عنؤكاتىلإدصقمهنف

.لصألايف...)۱(

تن



خيشلانيبوهنيبايفةسايرلايفتابذاجملاهنمتدبه٤ماعيئو

ہےنبدشار ديسلاةالووحندانعلابماقه٤ماعيئو6“يعورزملاسيخ

.اهعباوتوةسابميفمهنيلشغرب
بونجبيليومةدلبيفنيوشخابدمحميلاولاخيشلانيبوهنيبعئاقولانمو

ةلمحلاهذهيفرصنلاناكو‹اليمنيرشعرادقمبةسابمبنعدعبتو«ةسابغ

ةنسلانمنابعشوبجريرهشنيبامةعقاوهذهتناكو.روكذملايلاولل
.ةروكذملا

ةدلبىلإبرعلانمهعمنمووه«ةدلبلاهذهنمكرابمخيشلالحترامث
هذهةلاجولاةليبقو٠يئاسووةلاجولاةليبقىلعلزنو٠«يدنيلمبرقبينيفنكم

عمج«اماعمهعمماقأو3مهكالمأيفهومهسأوهباوبحردقو«يناسوللةعبات

نايلسةدايقباشيجهيلعزهجف«هدوصقمبشغربديسلاملعف

.يلوعملاينامعلا«فورعملا

ردقبىليؤمةيحانيف«كرابمخيشلاةيماحتلصوه١۲۹٠ماعينو

«كرابمخيشلاوخأيعورزملادشارنبنارهزماغرضلامهدئاقو‹رفنةئايثالث

ىلعةرئادلاترادو٠نيفرطلانيبةميظعةعقاوتناكو٠مرح٩مويكلذو

.ىليؤمىلإكرابمخيشلاعجرو٠شغربديسلاركسع

هتسنعهددعلقيال«‹امرمرعاشيجشغربديسلارجم۱۲۹۷ماعيئو

نبدمحريزولاو‹يسايسلايزيلجنالازويشملارنجلاةدايقب٠سفنفالا

نامیلسنبرهازاهيفيلاولاناكو.ةغناتيفمهلقعمناكو٠يديعسوبلاناميلس

.شغربديسلافرطنمينسوحلا
دازلاوةنولابمهدمترابجنزبكارمو.ةلئامجلاةبيتكلاهذهتلصوو

س۳۹۱



عيبر۷موييو٠مهعمنموشولبلاومجعلاومراضحلاوةيناعلاركاسعلاو

ديسلالصوهنم٩يفو«ةغناتىلإزويشملارنجلالصوه۲۹۷٠۱ماعرخألا

زويشملارنحلابعمتجاو٠«یوسیکیمسملاعضوملابيديعسوبلاناييلسنبدمح

.هنمرشعيداحمويناكو.ناكملااذهيف

الصفتمناک«نایلسنبدمحدیسلاشیجنأ«ةياورلاهذهنمنيبتيو

.زويشملارنجلاشيجنع

اهلصوو«ىليومةدلبهركاسعبزويشمدصق‹رهشلااذهنم١۱يو
.ةروكذملادلبلابرقبهركاسعووه«هبكرميفتابو«اليلةنماثلاةعاسلايف

©يعورزملادشارنبنارهزدئاقلاملع«رهشلانمنيرشعلامويلايفو

.زويشملارنجلالوصوربخب٠يركسعدئاقهعموةموبلادئاق
نيبلاتقلاًادتباو٠ةكرعملاتعقو‹ةسماخلايفءاعبرألامويهنم٠۲ينو

یلعزویشمیلوتسا٢۲مویيفو«دشارنبنارهزرکاسعوزویشمرکاسع

.یلیوميفدشارنبكرابمخيشلابقحتلاو«نارهزانتمجرخو«ةموبلا

یلختنارهزنوكل٠باتعلانمءىشنارهزوكرابمنيخيشلانيبناكو

‹تهتناهعمتناكيتلاةيبرحلاتادعملانا«نارهزهباجأف«ةموبلانع

هنم۲۷ينو«زویشملارنحجلاشيجلوصوبقري٠ىليوميفنارهزثكمو

ةكرعملاىحرترادو٠ىليومبرقضباقملاضعبىلإهركاسعوزويشملصو
.اموي۳۱ةيلاوتم

زويشمدمترابجنزلزتملو‹كرابمخيشللرصنلاناكعئاقولاهذهلكيفو
لكبو«هبرحكرابمخيشللفرطلاكلذيفطبارمميقموهو.ددصعلاوةدعلاب
ناضمر۲موييفىليوملالتحانمدئاقلانكت«ليحلاولئاسولا
.ه۲۹۷۱هنس

مش۳۹۲



ةدايقتحت«ةمظنملاركاسعلانم.ةدلبلاهذهلتحملاشيحلاناكو

نبدلاخديسلاةثداحيفهركذبانهونيذلا٠يبجيزجنالاينجابمارماحلاص

.شغرب
.ةلاسرلانمهانفطتقاامانهىلإو

‹رابجنزبةيناطيربلاةلودلالصنق.جندراهرتسمنماباتكاندجودقو

دشارنبكرابمخيشلاوزويشملارنحلاةدايقب‹رابجنزركاسعنيببرحعوقوب
.ينيوثنبدمحديسلاةلودماياي

:هصناذهو

.ه۱۳۱۳لوألاعيبر۲-م١۱۸۹سطسغأ۳

٠ييونبدمحديسلاةلالج«مظعملامحلابانجلايلاعبانجىلإ

تفرشتدقف«دعبو«نیما«هدجملالهیو«هدعسسمشهللاسرح
ىلإةيدادولامكتلالجتاميلستميدقتبتزجعتالو٠فينملامكباتكلوصوب

يفانرمأةجيتنفارغلتلابمتملعتسامكتلالج٠(”زويثملارنجلاولاريمدألا

رمأتحتركسعبىليومىلإانرسامدنعقيرطلايفانيلعمجه«هلكةهجلاهذه
خيشلانأاندنعذئنيحققحتف«اومزهةلوهسلكبيذلا«كرابمنببوي
مويةيرصعبرحلابىلیومانذخأكلذلابجومو«برحلاديريدشارنبكرابم
وهيذلانارهزخيشلانكلءهنعتاباغلايفاوبرهمهلكةاصعلارباكأو«يناشلا

دقف۽تامیتحهناکميفةعاجشلکببراح«كرابمخيشلاشيجريصمأ

ينربخأ.ةموبلامشوخددنعانلركاسعلانمدحاوو«هسأريفةصاصرببيصأ

يفايفتحمناكيذلاكرابمخيشلانأ«انضبقنمنيتعاسدعبىرسألادحأنع
اتلصواممداخلانكلو‹انمحلصلاسمتليطخعمامداخلسرأ‹تاباغلا

يفءاجريلالو6كرابمةبتاكميفدهتجأنآلاينإو6لتقوأدرشهنإ٥طلاب

.یرخأةروصىلعمسالااذهبتكي(١)

— ۳۹۳



برحيفلتق٠مکتلالجدونجنمادحاونإ«لوقأفسألكبينإو«هتبتاكم
«ءیربهحرجنکلو«هفتکيفةصاصرهتباصأزويشملارنحجلاو«ىليوم

رابجنزيفنوكأسينإو«ةيئاثلاةيبرحلاةجرابلايفةسابممىلإمجري٠حيحصو
.مالسلاو‹مكتهجاومكلذدعبوجرأو٠نينثألاموي

.هديبةيناطيربلاةلودلالصنق«جندراهمكصلخمنم
دهعذنم«دشارنبكرابمخيشلانأ٠مئاقولاهذهيناعمنمفرعيو

مايآىلإ.«رابجنزماكحىلعتاروشلاميقيراص٠ديعسنبشغربديسلا

.ينيوثنبدمحديسلا
ةئايتسوفلأهعموكرابمخيشلااجتلا«م٤ماعلير١۱يئو

طابضنيبوهنیبةلئاطبورحدعبمالسلارادبينالألالصنقلاب‹.يركسع

.نكامألانماهريغويساجةيحانيف.ةيزيلجنالاةلودلا

.نارهزوزيزهاوخأكرابمخيشلاداوقرهشأنمو
ناكو‹ىلوألاىدامجرهشيفه۱۳۲۹ماعمالسلارادءانيميفيفوتو

ینبو٤شغربدیسلادهعيفيساجلايايرجحاتيبىنبدقو‹بهذملايضايإ

.نآلاىلإهمسابفرعيةسابمميفرخآىنبو‹اهيفادجسماضيأ

.كرابمخيشلاوةكرشلانيبتبتكيتلاةقيثولاصن

بلطو«ةيقرشلاةيقيرفإيفةيناطيربلاةكرشللاجتلاوبلطكرابمخيشلا
:نأشلااذهيفتعقويتلاةبتاكملاصنوهاهو«اهتمةياحلا

دمحنبملاسنبدشارنبكرابمخيشلانأ«هينعينملكملعيل..»

مهامك«ءاياعروهبعشوهنادلبوهتكلموهسفنملسدق«ينالهكلايعورزللا
ةيقيرفإيفةيناطيربلاةكرشلاةطلسوةيامحتحت«ةيشاحلايفنوروكذم

هتکلعصخيمعيموكحكلموناطلسوقحلكنعىلختدقو«ةيقرشلا

.ةروكذملاةكرشلاهذحل.هاياعروهبعشوهنادلبو
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‹هاياعروهبعشوهنادلبوهتكلمموهتموكحلوهلتبهوةكرشلاهذهنإو
لاعتسا٠.ةكرشلاهلتزاجأدقفاذهىلعو٠اهمكحةطلسدئاوفواهتيامح

.«هلمهتيامحةراشإكاهملع

.م۱۸۸۸ربمفون۴ةسابميفةخرؤم

ةيناطيربلاةطلسلا«ةكرشلاريدمنعةباينلابيزنيكمجروج:ءاضمإ
.ةيقرشلاايقيرفإب

:ةظحالم

يفةروكذملاةيشاحلارهظيفنطولاةغلبةقرولاهذهيفةمجرتلاهذهمجرت

٤یبیرو«یابرو«امایرجو«اموءاكو«انابيجو٠ىنوشتو٠مه«ةبتاكلا

.اوجیدو.هموردو«یبماکو

ةعمحجلا‹لوألاعيبر٢۲موييرجحلاخيراتلابةيامحلاهذهميقوتقفاويو

.ه١۳ماع

ةدوجومةيلصألاةخسنلاو.ةيلحاوسلاةغللابةبتاكملاهذهتمجرتدقو

.ةسابمبيفةيدلبلاةرادإب

دقو«ديعسنبةفيلخديسلارصعيفةدهاعملاوةبتاكملاهذهتناكو

.ةيبوريفلأبابتارةرادألاهلتنيع

نمو«رابجنزةموكحةالولتاروثهنمتدبينيوثنبدمحديسلادهعيو

ةكرشلاةيامحنمجرخامدعب‹اهتاقلعتموةسابمبيفنودوجوملازيلجنأإلامهنمض

.ةيناطيرلا

نمىضمايفهركذمدقتامك«ةيناملألاةلودلاةياحلهمايأرحخآيفاجتلادقو

.هرابخأ

:هلدیعسنبشغربدیسلابتکضعبنمو
٠يعورزملادشارنبكرابمحصانلابحملاخيشللديعسنبشغربنم»

٢٥۳۹



كنإو.هتركذامتمهفو‹لصوفيرشلاكباتكف«دعبو«ىلاعتهللاهملس

یفخیائیشنظتالو٠قباسلاکنكتالو«نكسافيساجلايفنكستنأديرت

.«مالسلاو‹ملعتل انيلع

.ها١۳ةنسةحجحلا٤

رخأباتكو

ناامولعمنکیلفدعبو«انلامعنمہارینمةفاكىلإديعسنبةفيلخنم»
.ىلعهتعامجمكحنوكينأهلانصخردقيعورزملادشارنبكرابمخيشلا

يفهضراعيدحأالوهدجيثيحهضبقينأهانرمأ«هلكولممداخلكو«هيدي

.«انتلودحلاصميفادهتجيمادام‹نيصلخملانيبحملانماندنعهنأل٠كلذ

.ه١۳۰٠۱ماعةدعقلا٤۲ررح

نأهنومضم«روكذملاخيشللديعسنبةفيلخديسلانمرخأباتكو
هذهنِإف«ائیشمهيلعریغیالوردکيالو«ليمجلبيزنيكمةكرشلباقي
.ه١١۱۳ماعررحدقو‹رابجنزةموكحلةقيدصةكرشلا

:دشارنبكرابمخيشللديعسنبةفيلخديسلانمباتكو

كلانرسف انيلإلوصولاكدارمنأزويثملارنحلاانلركذدقفدعبو..»

هيفزويثملارنحلاكيلإلصاولاو‹كلجألايناعابكرمانزهجالاحو«اريثك

ةمشخحلاونامألاكلو«ابيطالإانفرطنمكرطاخنوكيالو«كنايتإل
كايإواننيبامنوكتلةبحملاو‹ءىشبكبلقكشيالو٠ماتلاناسحألاو

لأسنو«نيدوملانمكنأملعنوةعاطلاالإكبانجنمديرنالنحنو«ةرمتسم
.«ملعتل‹ةيفاعلاوةيفاعلاماودبهللا

.ه١۱۳۰ماعلاوش٢۲دمحمنبزیزعلادبعهمداخهرمأبهبتک

بكرملايفرابجنزدصق«زويثملارنجلاوبكرملالوصوعمكرابمخيشلاو
.مارتحالاوماركالاةياغبهلباقدقو٠ةفيلخديسلاةهجاوملروكذملا

ت



ةلل

يثراحالاسنبريشبځيشلارابخأنم

اهربغومئارملايفناملألادضهبورحو

ةريزحجلانمةغنيفةيحانيفيثراحلاريشبنبملاسنبريشبخيشلادلو
اولتحانأال‹تاروشلاوةوادعلابمهلباقوناملألامواقف٠ةتيوبءارضحلا

.امتاقحلمومالسلاراد

.يناغنبيبرحلاهزكرمناكو٠عضاومةلمجيمهعمةروهشمعئاقوهلو
ةمواقملاهذهيفهدضاعدقو«ويوماغاوبىلاهزكرملقنناملألااهلتخانأدعبو

.ددعلاوةدعلابفرطلاكلذيلاهأرثكأ

نبييريخمهنم٠«بورحلايفهودضاعنيذلاةيلحاوسلاريهاشمنمو

‹ةعاجشلاوةلاسبلابفورعملجروهو٠يريخناوببفرعيو٠يزاغملاةعمج

.یزاهجو

هولتقو«هرسأنمنامألانكمت«ناملألانيبومهنيبةلئاهبورحدعبو

ةيحانبتامو«رابجنزىلإرارفلانمنكمتفىريخناوبامأ«اقنش
.ینوتکوکم

:رعاشلاردهلو

اناّبجدوكَتْدازرُجَمْلانمفادبتولنمدغاو

خيشلااهبينربخأامىلع«ليصفتلابثداوحلاركذىلعيتانسو
نيذلاءامدقلالاجرلانموهوويوماغاوبنكاسلا٠«يشولبلافسوينبدمحم

.رصعلاكلذاودهاش

— ۳۹۷



هذهناويدلاةملكو‹ناويدلابنيفورعملاويوماغاوبيلاهأنإ:ليق

.رباغلاتقولاكلذيفةموكحلابقلوأ.ناطلسلابقلاهانعم

‹رابجنزنمملاسنبریشبخيشلااوعدتساويوماغاوبيلاهأنإ:لاق

نوكتو٠مهتاوقومهعومجاوعمجو٠«فارطألاكلتاولتحانأالناملألاةمواقم

.ةيلحاوسوشولبوبرعنمميظعشيجمهعم
يف٠فصنوةعاسردقب«ةلوزنأيفيبرحلاهزكرملعجلصونأالو

راصو٠نصحاةروصىلعبطحنمةموبلمعدقو«ويوماغاوب”برغ
.اريثكاددعناملألانمرسأولتقدقوةدلبلاسفنيفناملألا

تارمريشبخيشلالقعمىلعاومجهو«ةراجحلانمةعلقناملألاىنبو

اذهنعكيهانو.ءارولاىلإمهعفدتتناكخيشلاتاوقنكلو٠ةديدع

.ةلاحلاهذهىلعنمزلانماحدراوقبف.هتلاسبو٠يبرعلاعاجشلا

يفمهلبقتناكيتلاةيسنرفلاةسينكلانماوبلط«ريشبرمأمهايعأاممث

.انيبحلصلاباوطسوتينأ‹ويوماغاوب
.لاملانمميظعغلبمبناملألاىرسأريشبخيشلاكفو

ريشبنصحنأناملألاملعف‹نشتراغنقةلمحلاهذهيفناملألادئاقناكو

٠عفادملاوددعلاوةدعلابىرجف«هومجاهف«هومجامينأمهرظنلاوبطحنم
خيشلانكمتف«اريثكاقلخريشبموقنماولتقو‹اهوقرحأو«ةموبلااوبرضف

فرعيناكميفتابو٠يناغنيةيحانىلإادصاقارارفلانمهعمنموريشب

.یبموکیلاہنمو«اجاوکم

وه۽یبموكويناجنفنيبريشبىلعضبقلانمناملألاشيجنكتدقو
.هعمنمو

.برغ4ىلعةلالدلايففلؤملاهمزتليو‹بيغم٠لصألايف(۱)

س۳۹۸



.فئاوطلامومعنمدهشمب«ملاسنبريشبخيشلاقنشمايأةنالثدعبو
موييفيناجنفيفنفدو‹نآلاةموكحلاناويدثيح«يناجنفةدلبيف

.م١۱۸۸ماعريمسید٥

اوراصهعماوناكنيذلاهباحصأنمهيراشتسمضعبنأربخلانمو

هوضبقمهنأو«هضبقيفببسلامهاونوكينأدعبيالو«ناملاللسيساوج
نمريشبخيشلانكمتلمهتنايخونيراشتسملاةعداحمالولو٠ناملاللهوملسو

ىلع‹عاقبلانمهللاءاشامىلإوأ«رابجنزىلإرحبلايفروبعلاورارفلاوبرملا

نمودعبنمهللرمألانكل٠يعورزملادشارنبكرابمخيشلالعفاموذح

نمهعمناک.يناجنفةدلبنمملاسنبريشبخيشلاجرخالهنإ«معن

‹ينابوضلاميهاربانبنافلخو«مالسلادبعنبزيزعانبادمحأودمحمبرعلا

.سيخیدنوفونامیلسهمادخو«شولبلانمقيرفويبايسلاميلسنبرصانو

٠فظوملارادمامأويوماغاوبةدلبيفةيراكذتةناوطسأناملألالمعدقو

اولمع۽نمسونوفوبماويراكسعويرافسنأ«يبرغلااهبناجيفبوتکم

ةناوطسالاهذهبناجيفو«م١۱۸۹و۱۸۸۹ماعنيقابلاهباحصأراكذت

ليربإ۸علطملااهبناجيفو.ةليوطةرابعبناملألانايعأضعبةافوخيرات

نادعساولتحا٤م۱۸۸۹ماعسطسغأ٤لاسنبريشببوره«م۱۸۸۹ماع

برح-م۱۸۸۹ویام۱۸يناغنبمحالتحالوأم۹سطسغأ۸

ربمتبس۱۳اسوركبرقةباوبمرفس-م۱۸۸۹ماعريمفون٩مالسلاراد
ربمفون۱۹اوبماغنابرح-م۱۸۸۹ماعربمفون٤ةفلاتمبرح_م۱۸۸۹ماع
-م۱۸۸۹ماعربمفون۱۷ىلإ٥نممالسلارادبرقاوبموببرحم۱۸۸۹ماع
نبريشبخيشلاضبق-م١۱۸۹ربمتبس۸ىلإ٥نماهربعمنادعسةمجاهم

7



ىلعاوضبق-۱۸۸۹ماعریاني٤ةلوبكمبرح-۱۸۸۹ماعربمتبس۲۷ماس

سرام۱۹وأ۱۸ويوماغاوببرقةريدنببرح-١۱۸۹رياني٢ةلوبكم
ويام١٠ةولكاوضبق-۱۸۹۰ماعويام۱۳هکمالاببرح-۱۸۸۹ماع

غناسكبرح-۱۸۸۹ماعربوتكأ٢۲ىدنيلىلعاوضبق-۱۸۸۹ماع

برح-۱۸۹۰ماعریاربف١۱عنيهمرفس-۱۸۹۰ماعربمتبس٢۲ىلإ۱

.یسوکلااهبناجيو«وراجنا(يلکاشابکبرق
.ماجرنمتامنمخیرات

.ىنيننمسولارنجلاناملألادئاقناكو

ةقرفتماشويجناملأللنأو.ةبراقتمتاقوأيفنكامألاهذهلالتحاخيرات

.مئارملاتاهجعيمجيئلتحتوبراحت

:هذهمئارملايفناملألانيظفاحملاءايسأ

م١۱۸۹ىلإ۱۸۹۳نمةليشنفم۱۸۹۳ىلإ١۱۸۹نمتورتف
م١۱۹۰ىلإ۱۸۹۷نمةركم۱۸۹۷ىلإ١۱۸۹نمنمسو

م۱۹۱۸ىلإ١۱۹۱نمةنيشبروتكد

ىمظعلابرحلاةرتف٠شغربنبدلاخديسلاىحيذلاوهريخألااذهو
نينثامئارلاىلعمهئاليتساةدمو«١۱۹۱ماعىمظعلاايناطيربواينالانيبام
.دعبنمولبقنمرماألاهللو.اماعنئالٹو



ةلود

ديعسنبدمحنبدومحديسلاناطلسلا

دمحمنبدیعسنبدمانبناطلسنبا

لوألاعيبرنم١٠موي‹رابجنزشرعىلعديسلااذهىلوت

ديسلاةعقاويفرابجنززيلجنالابرضدعبهتيلوتببسانيبامك٠«ه١۱۳۱ماع
ةيلوي١٠قفاوملا١۱۳۲ماعرخألاعيبر١٠موييفوتو٠شغربنبدلاخ

.رهشأةتسونينستسهتنطلسةدمف٠م۱۹۲۲ماع

ه٠ماعطقسمبتناكهتدالونأ«خيراوتلاضعبيئتدجودقو

نبدجامديسلاةنطلسمايأيفرابجنزىلإطقسمنمرفاسدقو٠مرحملارهشيف

ةديسلااهنمدلوأو٠ديعسنبدجامديسلاتنبةروفنخةديسلابجوزتو٠ديعس

نبهللادبعديسلاريمألاومساهنمدلوف٠«براحنبةفيلخاهجوزتيتلاةقوتعم

كلتيفرواجو«مارحلاتيبلاىلإجحلاىلإرفاسم۱۸۸۹ماعيفو

.دهزلاوعرولايفةياغناكو«نينسثالثةسدقملاةرهاطلاعاقبلا
همعةلودمايأيفرابجنزىلإداعنأىلإةيدنملارايدلاىلإرفاسمث

ةسابميوهومالىلإرفاسمث٠«ليجبتلاوءافتحالابلبوقف«ديعسنبشغرب

.ةهزنلاوةحايسلاىلعدمحمنبدومحديسلامزعو.ءارضخلاةريزحجلاو

‹ةزنايناةرخابلايفرابجنزنمرفاسه۱۳۱۷ماعبجر٤موييو

يبجرملاةعمجنبدمحمنبدمحو«يلوعملافيسنبدمحمخايشألاهتبحصبو

روتكدلاو«هوينكناناطبقلاو«سكرلارنجلاو٠يناوبلايلعنبدمحو

س(.



ناجنشمنبديوسمهدئاقو«ایدنجنيتسةبارقيناثلابكرملايفو«ايربس

.يمجعلاميهاربانبدمحمنييقيسوملاريبكو٠يجيزجنالا
وه۽وماللزنسداسنينڻالاموييئو‹هوماللصوبجر٥موييو

هللادبعنبدمحدلاولاويزيلجنأللالصنقلاهاقلتو٠هتبحصيفهعمناكنمو

‹يناهتلاوبطخلاهلتمدقو«هلوزنلةدعملايارسلاتحتزربو«يديعسوبلا

.هتمظعةاقالملاهتاقلعتموهومأالنمريثكقلخدشتحاو«ةنيدملاتنيزو

ىسيعنبرمعالوأمدقتف«هتهجاوملنايعألاوءاهجوللنذأبجر۷يفو

٤يديعسوبلادمحنبدوعسنبدمحمث«هزافيلاوهولشنبوُربو«یویسيلاو

يذلا‹ىوامرمعلنذأدعبو«اهتاقلعتموهومالناكسنمميظعروهمجهعمو
.اوتيوةعطاقمىلعاناطلسزيلجنالاةلودهبتدان

٠طابضلاضعبىلعيردلابكوكلاماسوعزوبجر۸موييفو
.بتارملالهأىلعافحتوافويسو

٤اهلصوبجر١۱موييفو«ةسابممادصاقاهنمرفاسبجر١۱موييو

‹ةميقةبطخهتمظعلمدقو5يديعسوبلانافلخنبلاسيلاولاهمودقبلفتحاو
.اهتاھجضعبيفالوجتمةسابمميفثكمو

نمةثلاثلاةعاسلايفو.ءارضخلاةريزحجلاادصاقاهنمرفاس٢۲موييفو

يذلاجيلخلالوأيفعقتواوأهدنتىسرميفءارضخلاةريزحجلالصوبجر۷

اهتعابدقو٠يرجحتيباهيفو٠ةموكحللةعرزمكشكشىلإيضفي
.اذهانتقويفةموكحلا

ءاعزلاوءاضقلاوةالولاهتهجاوبجر۸حابصنمةثلاشلاةعاسلايفو

‹يناوكموةتيووكشكش«ةثالثلااهردانبعيمجنمدونملاوبرعلانمنايعألاو
ريبكنيوترتسمو.الافرتسمو٠تسلرتسمةيزيلجنألاةلودلاطابضو
.ركسعلا
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خيشلااهيلاولمحتل«ةتيوىلإةواربةرخابلاتهجوتهسفنمويلااذهيفو

.دونملاوبرعلانمنايعألاوهالايوذو٠«ينسوحلاملاسنبسيخ

تارابعهتمظعلتمدقو«هزناينةرخابلايفةيمسرةزربدمحديسلازربو

.هاياعرنمنايعألاوبتارلالهأىلععلخوىطعأو٠«باحرتلاوعوضخلا

ردنبهتمظعلزن‹نابعشنملوألامويلانمةرشاعلاةعاسلايفو

برعلانيبام٠مكاحملارظانوكرابمنبناييلسيلاولاهاقالاهيفو«اوأهدنت
.دیعسنبنامیلس«دونحلاو

ىلإالفاقهتمظععجر«تبسلاموي«نابعشنميناشلاحابصيفو
طابضلاهاقلتو٠نابعش۳دحألامويحابصةيفاعلاوةمالسلاباهلصوف«رابجنز

.سانجألارئاسولصانقلاوبتارلاباحصأوركاسعلاو
مامالادالوأنم‹نييديعسوبلانيطالسلالوأوهناطلسلااذهنإو

.ءارضخلاةريزحلااورازنيذلا

يهيتلاءارضخلاةريزحجلاةرايزىلإنوضاملاةداسلاكئلوأتفتليماذامو

.اهلیخادمنم«مهتموكحليصاحلجأ
.خيراتلااذهنمرخالحميفهلوقأسعوضوملايفمالكيلو

يبنلاورمألايفاسوسحم«اذوفنزيلجنالاذوفندازدوحديسلامايأيفو

ةريزحاورابجنزةيلخادبةيدوبعلاتلطعتو.رابجنزةموكحيفدقعلاولحلاو
.ةيقيرفالارئاسوءارضخلا

«الایرنوسمخدحاولكنع«مادخلانعضيوعتلابةموكحلاترمأو

.يجو4كلمامساعنمو

لكأنملوأو‹انكسمبئاجعلاتيبذغتانملوأوهدومديسلاالصأ

.'”طاسلايفلكأتكولملاتناكو«رابجنزماكحنمةلواطلاىلع

ِ.ةدئاملادارملا()

.اسولجنومعاطلاهلكأيفماعطلااهيلععضويوضرألاىلعسرغتدلحجلانمةعطق(۲)
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ةاضقلاو٠هفالسأةداسلاةدعاقلثمتناكفءاضقلاوماكحألادعاوقامأ

٠ناكرألاعماجباتكفلؤم«يصورخلارصاننبفيس٠خايشألاهمايأيف

‹يرذنملادمحمنبيلعخيشلاو«يحاورلاماسنبرصانخيشلاو
نبناهربخيشلاو‹طيمسنبدمحأديسلاو‹.بهذملاةيضابإءالؤهو
.بهذملاةيعفاشنايضاقلاناذهو٠يومألازيزعلادبع

.فايرألايفءالؤهريغةاضقبرو

.برغملادعبوارصعواحبصهمايأيفةاضقلاناكو
عرشلابجأ٠نالفنبنالف.ةمكاحملليعدنمظفلاذكمهو

.نالفعرشلامداخهبتكءفيرشلا

عباصأيفبرضييذلا«ةريزجلاورابجنزيفدودلالوزنلوأهمايأينو
ىمسيو١٠صمحلاةبحلثمريصيفربكيمث٠محللاورافظألانيبنيلجرلا
.بشدود

ةيبورلفنرقلاةروقتغلبىتح‹لوصألاراعسألاتلزنهمايأيفو

ةيبوربلفنرقلاةلسارفو٠ةيبورفصندنازوجةرجشنمثو«ةدحاو
.برعلااصوصخو.لاومألالهأىلعنويدلاتمكارتو٩«فصنو

نمريثکددعتامیتح«رابجنزنعراطمألاتعطقتهمايأيو

.لفنرقلا
.»”ءاعدتساىواكشلاتأدبهمايأيفو

مث٠قيقرلاريرحتلءارضخلاةريزجلل”نفلسرتسملالسرأهمايأيفو
.”تسنرتسمهالتمثالافكندرتسمهبقع

-م١١۱۹ةنسربوتكأ١يفرابجنزبزؤيثمدروللاتامهمايأيفو

.لصاألايفاذك(۲).قاروألايأسيطارقلا.اهلعلو٠لصاألايفاذك(۱)
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يفو.يج.مإ.س٠ماسولاىلعزئاحلاه۱۳۱۹ماعةيناثلاىدامج۷

.ىج.مإ.یک«ماسویلع۱۸۸۹ماعویام٤

يعارشبكرمرابجنزلصوهنأ«رابجنزلزؤيثمنايتإيفببسلانإليقو

افراعالجرهطابضنمديعسنبشغربديسلابلطف٠ندنلىمسيزيلجنالل

ماظنلاىلعركسعلابرديراصو«زؤيثمهيلإلسرأف٠يركسعلاماظنلاب
.يبروألا

.ارصقشغربديسلاهبهودقنأ«هلشغربديسلالابقإنمغلبدقو

هبهودقو‹مظعألاريزولاةبتربيظحديعسنبيلعديسلامايأينو

ةموكحيفدقعلاولحلاهديباريخأراصو«اضيأارصقديعسنبيلعديسلا
٠براحنبةفيلخديسلانآلاهنكسييذلارصقلاهنكسمناكدقو«رابجنز

رابجنزباجومیزامةحاسلويقراکذتهلينبدقو«رابجنزبربقو«تامهيفو
٤«ه١۱۲۹ماعناطلسلاةمدخيفلخدهنأ«هيلعبوتكمدوماعةروصىلع

ةرخآلاىدامج۲۷يفوتو,ىلوألاىدامجه۱۲۷۷ماعدلوهنو
.ه۹ماع

ل
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رشاعلالصنفلا

بللطم

اهعماطموةرمعتسلمالودلاةسايسيف

يفمہترابتجاورو٠مهذوفنومهناطلسومهراعتساقاطنعيسوتوهو

ليصاحملااهنمو«ةرمعتسملالودلاةغلثباهنمو٠كراجلانمرمعتسماميلقإلا

©سوؤرلاىلعيتلابئارضلاو«كرامحجلانمتاروشعلانملاملانمةلصاحلا

ىواعدلاىلعيلاو٠ةيرجحلاتويبلاىلعيتلابئارضلاو«ةيزجلابةفورعملا
ةيمحعادعام.ةرمعتسملاةدلبلاكلتريمعتةلباقل‹كلذريغو.لاومألانم

ةلودلاكلتتاعرتخمجاوراہنمو«ةيزحلاميلستنم.افاجرملسدقف«رابجنز

كلذريغوأ..بطحوأراخفوأبايثوأديدحنم.ةعانصىمسيامةرمعتسملا

.تارشبماونيرشبملاةطساوبةينارصنلارشناهنمو٠تاعانصلانم

9
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يبروألارابعتسالاويقيرفألارلا

ناکنإ«ثداوحلانمهقحقحيذلكيطعينأخيراتلابجاونمنإ

لبقتاحالصالاوندمتلانماثيشفرعتمةيقرشلاةيقيرفإنإو«امذوأادم

.خيراتلااذهنممدقتايفانيبامك«اهيفيبروألارايعتسالالوخد
يقيرفالارلاورابجنزيف رايعتسالاةطساوبتنوكتيتلاتاحالصألاو

ةرادإو٠«تارايسلااهيلعيرجتيتلاقرطلاحتفنم«ءارضخلاةريزجلاو

هلدهشيامم.نادلبلايبهايلاقاطنعيسوتو«بلطلاةرادإو.ميلعتلا

.خيراتلا

دقف«ةشحوملاةملظملاةيصاقلاىلإهتيلخادويقرشلايقيرفالاربلاامأ

هئاحنأيفراصف«هاندأىلإهاصقأنمءاضأ«ارونهيفيبروألارايعتسالالخدأ

.دئاسلانمألاىلعانئمطمانمافيعضلاويوقلا

امل.يقيرفألاربلايفةرمعتسملالودلااهتلمعيتلاةيديدحلاةكسلانإو

ةهجنمتالصاوملاتلهسو٠شحوملاربلاتايلظيفرونلاونمألابابحتف
.ىرخأةهجىلإ

كلتنيبربلايفًاشنألب٠قرطلاديهمتىلعراعتسالابابسأرصتقتملو
تحاتجاو٠لبقنمةقطنلاهفرعتلاندمتريلايفلخدأو٩مولعةرادإممألا
.ةينارصنلايفمهتلخدأو‹ناكسلارثكأةيريشبتلاسرادملا

نآلاراصءايندلاونيدلارومأنماثيشفرعيالىجنزلاناكامدعبف
ايعزو‹«باسحللامهافوءايندلاتالماعمبابسأبالاع.نيدلايئةودق
نمراضلاوءداسفلانمحالصلافرعيءةموكحلارماوألاربدمو‹تاراردالايئ

A



يفتناكيتلاةشحولاتشاتدقورانلانمةنجلاوءرشلانمريخلاو؛عفانلا

.ناكربخيفتراصو؛تلحمضاويقيرفالاربلا

‹هميلقإدوسيوهريغىعرييقيرفإلاكلذراصنأىلإةلاحلاتبلقناو
.نيرمعتسملارهقتحتكلذناكنإو.هقوقحفرعيو

لزنامشثيح‹هماكحوهلودفلتخمىلع‹يبروألاراعتسالانأةقيقحلاو
سرادملاءىشنيوضرألادهميهنإففورعملاماعلايضارأنمضرأب

.”نمألادطويو‹تايفشتسملاو

يفاهذفنتةدلبلاكلتنمراعتسالاةلوداهلصحتيتلا”ليخادملانإو

.ةرمعتسللاةدلبلاكلتحلاصم

25
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اهعابطواهسابلواهتغلوابروأملق
ةرمعتسماةدلبلاكلتحلاصميف

تابتاكملايفاهملقو.ةيزيلجنالاةغللاميلعتلسرادملاتئشنأذنم

بهذتو‹لحمضتةيبرعلاةغللاتراصةيموكحلانيواودلاعيمجيف«ةيمسرلا

الإمهللا.ميدقلانوجرعلاكةيبرعلاةغللاتراصىتح«ائيشفائيشبيفتو

.نيملسملانمءاضقلالاجريفوأ.ءامدقلالاجرلانمةيقابلاةيقبلايف

رصعلايفاثشانناكنإ.ةيقيرفإلاهذهبدولوملايبرعلالجرلاىرتكنإف
ملذإ‹ةيبرعلاةغللانمائيشفرعيالومهفيال‹ديدحجلارصعلايفوأميدقلا

هذهيفهدعبالويبروألاراعتسالالبق‹ةيبرعسرادمبرعللنكت
.رصعلااذهيفسرادملاراشتنالثمك.ةيقيرفالا

مهمولعرذبل«اعساواناديمواعساوالاحميبروألاراعتسالادجودقو

ةيبرعلاةغللالالحمضاببسنإ«لوقأالانأو.ةيقيرفالاهذهيفمهديلاقتو

دالبتسیلا«رابجنزىلإكلذببسهجوألب٠طقفراعتسالالودنمءىشان

ىلعنيظفاحةيبرعلانادلبلاكلتبرعلابامف«رايعتساللةعضاخبرعلا

مهداحتاو‹مهتغلباهيفةيدنملاتايلاحلاتكسمتةيقيرفإلاهذهيفو«مهتغل
انيفشعنينأ‹ىلاعتوهناحبس«هللالأسنلانإو٠مهسرادمومهطباورو

مدقتلاقيرطىلإانبريستو«ديلتلاانئابآدجادلديعت«ةرهاطاحاورأ
.ىقرلاوصالخاإلاو

ةغللاناسلىلعةديصقنمميهارباظفاح6يرصملارعاشلالاقاک

:ةيبرعلا

س۹



الف يّنارایئو

ةفْنَمازعبرفغلالاجرلیا

اعةريزجلانطبيهللاىقس
قرطمبرغلاوقرشلالهأترخافو

منعهللاافَعيمنري
ىرساکاهيفماجعالاةَفْوُلترس

ياساءاودلاّرَعاذإمكن
يِتافَونيتنأمكيلعفاح

ياملربْماَوُفأرَعمكو
يِتاتَقنلتنأاهيلعرب
ِتاَرجنلامظعألاكلتبءايح

ءاوربلصتَتملةنىلإ

كلذريغو«ننسوضئارفنم«هتارومأموهعئارشويمالسالانيدلاامأ

لظصلقتيادبةيقيرفالاهذهيفراعتسالالخدذنمف«هتامارتحاوهبادانم

تبهذو«هرماوأتكهتناو.مالسالاةمرحتلطعتىتح«ًاثيشفاثيشمالسإلا

‹ناسلبلوقلاادعام.ةيقيرفالاهذهبنيملسملاضعببولقنممالسألاةبيه

.لمعلاال

يفاصوصخو«ايقيقحءانتعاهبىنتعيالداكيفنارقلاملعتامأ

يفاريصقاتقودالوألاملعتي«ةموكحلاسرادمضعبيفناكنإو٠فايرألا

معطلاةروصىلعةموكحلاسرادميفنارقلاةيمهأنكل«ميظعلانارقلاملعت
.نوعجارهيلإانإوهللانإوخفلايفكرتييذلا

ی
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قرشلايفراعتسالالودحلاصم

نوكټو«رامعتسالالاجرنماهطابضنوكينأ«لودلاهذهحلاصمنم

تاشاعملاةيهامنإو٠ينطولابتارنعريثكبرشكأةيرهشةظهاببتاورمهل
رابجنزةيمحمنإف٠ةرمعتسملانادلبلاكلتىلعةليقثلالزاونلاىدحإهذه

هذهرشكأو«ةدايزوايونسهينجفلأنيتساهليخادمنمجرغتةريغصلا

.يلاهأللاهتمليلقوبناجأللجرغتتاشاعللا

هناطلسرهقوأقرشلالاماراعتساقرشلليبروألاراعتسالانكيلو
ةديدجايندواديدجارصعقرشلايفلخدأ(نإو«اقباسانركذامبسح«طقف

‹هتانكسوهتاكرحوهتاداعوقرشلاعابطتلدبتوتريغتف‹ةديدجتاروطتو

‹سبتقيووذحيقرشلاراصف٠يبروألارايعتسالالبقاهيلعقرشلاناكيلا
يتلاندملاناكسصوصخلاىلعو٠برغلاتاداعوبادإوعابطنمذخأيو

.همولعاهيفرايعتسالالخدأ
قرشلاابعتمتيامم٠ةمجعفانمقرشللبرغلالخدأىرخأةهجنمو

لاجرنممولعلاةبلطلاهباوبأابروأتحتفدقلو.ةليلقريغةدئافاهنمديفتسيو

قرشلاىلإاوعجرف«ةفرعموةراطشوةراهمولوألاجراهئانبأنمغبنف٠قرشلا
سرادملا«ركنتالةدئافقرشللبرغلاهدافأامو«ةيقارلامولعلاعاونأبنيدوزتم

تارايسللقرطلاحتفو٠كلذريغوباسحلاوتاعانصلاوبطلامولعو

يفوأهنطبيفوءاملايفيرجيامو«اهعاونأفلتخمىلعتارئاطلاوتاراطقلاو

ةيئابرهكلاراونألاوتقولقأيفةديعبلاتافاسللاعطقيام٠ربلايفوأءاوملا

تايقربلاوويدارلاةزهجأو٠بيرغبيجعرظنميفاهتلعجوندملاترانأيقلا
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.دئاوفلانماهريغو‹تقوعرسأيفمالكلاىقلتتيتلا

ةديعبلاةنكمألانمولو«اهيفةيكيناكيملاتالآلامادختساوهايملاريفوتو

ةيبرغلاتاعرتخملاهذهثودحلجأنمو.ةنيدملاروصقىلعأىلإاهدوعصو

ىلعثيغلالوزنمهردلالزنو٠«برغلاوقرشلايئةقيلخلاةكرحقاطنعسوت

‹عفانملابالودةكرحةوقنمصقريهعمجأبقرشلاىرتكنإف٠ضرألا
يفيودبلاىلإ٠ينادلاويصاقلاىلإمفانملاهذهو‹ةكرحلاهذهتعسوتو

لاجراهبماقيتلاتادوهجملالضفبكلذو‹تاباغلايفيجنزلاوءارحصلا

ناطلسلاةوقلضفيوءرافسألاولقعلإوملعلالضفب«قرشلاوبرغلا
.يبرغلا

ام‹ةلماكةمدخناسنالاوايندلاتمدخابروأنإ.لاقينأقحأقحلاو

.لاقملانعيفكيلاحلاناسلو هتايحيفمدانبالاليهستوةحارىمسي

 
س١۱



يلاهأللنييبروألاةلماعم

مہنکاسمنوکتنأمہتارمعتسمنمةدلبيئاولزناذإنييبروألاتاداعنم

تناكاذإ‹رحبلابرقبمهزانمنوكتنأو٠يلاهألانكاسمنعديعبلزعميف

ديعب‹ءاوملاقلطمءاضفلاعساوناكميفوأ«رحبلااهيلعفوطيةدلبلاكلت

بابسأباريثكنونتعيمجنأل‹اهعزاعزوةنيدملاتايذأو.ةداحلاتاوصألانع
.ةحصلا

وأةركلابعلبامإ.ةهزنللةدعملاةنكمألايفنييبروألاتالوبجترثكأو

ةجزاملايلاهألاجزامييبروألادبتاللاحلكىلعو.ةيندبلاتاضايرلارئاس
كلذناكنإو‹لمعلاوأةفايضلاوأةرايزلابابسأيفالإ.تاقوألاةرمتسلا

‹ءازهتسالابالوةيرخسلابنويبروألارهاظتيالف٠تارادالايفافظوميبروألا

يفزيلجنالالاجرنمهدهاشنوهارنامل«يلاهألانيبةنسحوةليمجةلماجمشو

.ةيقيرفالاهذهو«رزحجلاهذه

ج
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قرشلايفيبروألامكحلاةلاحنايب

هراعتسالوايف

ةلادعلاةياغيفف‹هرايعتسالوأيفيبروألامكحلاةلاحنأنايب

‹اليهستوةحاريغبنياملكنم.ةرمعتسلملاةمألاكلتحلاصميففاصنالاو

‹اينوناقوأايعرشمكحلاكلذناكنإ«لداعلاالاونمىلعماكحألايرجيفو

مهدئاقعومحلابيفنيذلا٠لوألازارطلانمنمزلاكلذيفتارادالاطابضنأل

.كلملادعاوقاهيو‹نامزلارونومكحلاةرهوجيهةلادعلانأ

نمةيموكحلاتالماعملايفةنايخلاربخبعمسنملرايعتسالالوايفف

تالماعمىلعسسجتلااريثكمحلابيفتاراداللتالماعملاءاسؤرنأل«اهلامع

‹هتلماعميفنئاخهنأةلمعلانمدحأملعنإو٠تاجاحلاباحصأللامعلا

رابخألاوةرهشلاببسبكلذملعناكنإؤ‹لمعلاكلذنملزعيالاحف
.لغاشلالغشلايهلاعلابولقيةموكحلاومكحلاةبيهتراصف«ةرتاوتملا

لوأيفهيلعتناكمعبلقنتةلاحلاو«علطيةافاكملامجنأدبدقو
ربخراصف٠«م۱۹۳۹ماعلئاوأىتحم١۱۹۱ماعةيلاعلابرحلاذنم.رمألا
اهؤاضقوتاجاحلاهيلعرودتيذلابالودلاوه.ةوشرلابهنعربعملاشيشقبلا
الف‹ةلادعلالقرعىتحنامزلااذهيفةوشرلاشيجلحفتساف‹نيجاتحملل

رثاسيفلب٠طقفةيقيرفالاهذهيفسيل٠ميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوح
.ايندلا

يفاملكبةدسفملاهذهمطقيف‹اهدهجةياغلذبتنأةموكحلليغبنيف

.ةوقنماهتعاطتسا
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زيلجنالاماكحلانكل‹مايألاهذهيفلتقلانمثداوحلاترشكدقو

مكحينييبروألامكحلوأيفناكملثم٠لتقلابلتاقلاىلعمكحلانعاولدع

ال‹ةليوطريغةدمسبحابلتاقلاىلعمكحينآلاف٠لتقلابلتاقلاىلع
.هتامیتحسبح

ناکسنیبفوخارٹکو٠«لتقلاثداوحترشثكوتثدحاذهىلعءانبو

رمألاو‹ةيآلارخأىلإسفنلابسفنلا‹۾صاصقلاماكحأرصبنتملو.فايرألا

.ركنملانعيبنلاوفورعلاب

نوكتل٠خيراتلااذهتاحفصيفاهبملكتأنأيلعقحةملكانهو

كلذك4يهاکخيراتلاقوقحنماقحوامزالوابجاوتيدأدقيأ.يلةداهش

ةقيلخلاهذهنأو«هناحبس«برلابرقملكىلعمزالبجاوقحةملكلاهذه

يوقلاريغو‹لقعلابرداقلايوقلااهبرمأينأو«اهنوئشريديارداق«ارهاقابر
ناسللاباهوقيةعاطتساالوهلةردقاليذلافيعضلاو.ناسللابافوقيرداقلا

.ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاةملكيهو.بلقلايف(۳۹۲)

هدابع‹ىلاعتوهناحبس‹برلاهبرمأيذلارمألاوهفورعلابرمألاف

يذلاركنانعيهنلاو‹هولعفيوهولمعينأ«ةينابرلابتكلاولسرلاةطساوب
.هبلمعلاوهلعفنعىلاعتوهناحبسهللاىجن

‹ةقيقحلاو٠تافصلاةلماكةمدخايندلامدخرصعلااذهنإ,انلقاكو

لامعأىلعهمالظلبسأو«ايندلالاعأىلعهراونأتءاضأرصعلااذهنأ
ةماقإب‹ءانتعالالمهأرصعلااذهنإ.لوقننأانيلعبجيكلذك.ةرخألا

برلارماوأتكهتناو٠نايدألافلتىلعامبادآوةينابرلانايدألارماوأ

بادألاتعاضو«دسافملاتشفو«اراهجهيهاونتبكتراو«هناحبس
‹اراهجتاروعلاءادبإوتاركسملابرشنمءايحالورتسالف٠قالخألاو
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.ةثيبخلالامعألاهذهلهأرمألايلوأعدرمدعنعءیشانكلذو

هبتكيفهدابعىلعهللااهصقيتلا«رابخألاوصصقلابجومبو
يتلا«ممألاىلعكالحلاوباذعلانمممألاىلعلحولعفامو«ةيوايسلا

نأديعبلانمسيلأ«هيهاونوهيصاعمتبكتراو«هناحبسبرلارماوأتكهتنا
نمعاونأبةينابرلاتانايدلاوبرلارماوأتلمهأيتلا.ممألاهذهبمقيولحي
.رامدلا

لامةرمثنمل«ملاعلاتمعيلاةكلهملاةحئاحجلابرحلاهذهنأكشالو

هذهةلازإىلإرمألايلوأرظنتفلتساينإف.هللأايكتمحر«ةينابرلاتانايدلا

.هنيدرماوأعبتينأ‹تانايدلالهأنمالكةموكحلالعجتنأو.دسافلملا

o
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نايب
we

ةيبرعلانادلبللابروألودرايعتسا
برعلاكالمألةعباتتناكىلانادلبلاو

يو‹لاموصلاردانب١١۹٠ماعىمظعلابرحلادعبنايلطلارمعتسا

ىلعنويناطيربلاىلوتسا.ةيناثلاةيلودلابرحلاناوأم١٤۱۹ماعسرامرهش

ربنمابناجنويناطيربلارمعتساو٠ابنعنايلطلاىلجناو‹ردانبلاهذه

یدنیلموةبتىلإنويناطيربلارمعتسإو٠نوفاحسأرنموهو.لاموصلا

.ةسابممو

ةموكحدحىلإ«مالسلاراد«اغناتميارملاىلعناملألاىلوتساو

.اهتاقلعتموةروبتولاغترلا

كلاماهذهتلقتنا٠«ىمظعلابرحلاءاهتنابقعم١۱۹۱ماعيفو

رمقلارئازجاسنرفترمعتساو«وغنوكلاكيجلبلارمعتساإو.ةيناطيربلاةلودلل
.رقشغدمو

انببحأ«ةيبرعلادالبللةيبروألالودلالالتحانعةيخيراتةذبنهذهو

٠ةياغللةلمكتاهركذ

:ةيتآلادالبلاىلعاسنرفتلوتسا

م۱۸۱ماعسنوتم٠ماعرئازجلا

م١۱۹۲ماعايروسم١۱۹۱ماعىصقألابرغللا
م١۱۹۲ماعناتبل
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:ةيتألادالبلاىلعارتلجناتلوتساو
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تمحاهفبرعلااصوصخوممألاٹارتباهتنافايلاطيإتماس

عافدللاهناكسماقف«ايبيلوةقربوبرغلاسلبارط«ه۳-م١۱۹۱ماع
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رشعيداحلالصلفلا

ةلود

دمحمنبدومنبلعديسلا

دمحمنبدومنبيلعديسلاهدهعيلوناك«دمحمنبدومحديسلايفوتام

.ةيرصعلامولعلارئاسوةيزيلجنالاةغللاةساردلصاويارتلجنايف

٩”سجاررتسم«رابجنزىلعاهتيامحةطسابلاايناطيربةموكحتنيعف
موييفكلذو٠مكحلامامزىلعدومحنبيلعناطلسلانعابئان«يزيلجنإلا

.ھ١۱۳۲ماعيناثلاعيبر۷

٠مكحلامامزىلعدمحمنبدومحنبيلعديسلاضبقةنسلاهذهيو
نم٠مهنايعأوبرعلاءامعزهرضح«اروهشماموي.كلذناكو٠«شرعلاملستو

رئاسوةيبنجألالودلالصانقو.نويناطيربلاطابضلاوءارضخلاةريزحجلاورابجنز
تيبنكسو«رابجنزيفةميقملافئاوطلانمامهريغو.ةيدنمحلاتايلاجلا
ناطلسةمظعةرفسلاهذهيفهبحصو‹جحلاةضيرفىدأدقو«بئاجعلا
رهازنبلالهخيشلاةمالعلاو«براحنبةفيلخديسلا.يلاحلارابجنز
.قباسلااهكلمةلالجلوبماتسايفلباقوايكرترازو٠يدمحيلا

لصاألايفاذك(١)
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م۱۹۱۱ماعىلإه۱۳۲۹ماعي

بحاصجيوتتروضحل.هنيطالسوملاعلاكولمةيناطيربلاةموكحلاتعد
ناطلسلاناكو«دناروطاربماوايناطيربكلم.سماخلاجروجةلالجلا

ديسلاهتقفربو‹رابجنزنمرفاسف٠نيوعدملاةلمجنم«دومحنبيلع
.يلاحلاناطلسلابراحنبةفيلخ

نعدومحنبيلعديسلالدع.ةيسنرفلاةلودلاةمصاعسيرابالصوالو

روضحل«ايناطيربةمصاعندنلىلإهنعابئانلسرأو.ارتلجناىلإرفسلا

.براحنبةفيلخديسلا٠ةروكذملاةلفحلا

ىلإسيرابنم«دوحنبيلعديسلاقربأ٠جيوتتلاةلفحءاهتنابقعو

.كلذتضتقا«ةيسايسبابسأل«رابجنزشرعهلازتعاب.ايناطيربةموكح

.انهاهطسبنمةدئافىرنالو

نملوألاعيبر١٠موي«ه۱۳۳۷ماعهللاهافوتنأىلإسيرابيفيقبو

.ةروكذملاةرجمحلا

هدلاونأ«هتلودىلعانمالکلهتسميفدومنبيلعدیسلانعانيبدقو
ةغللانقتأف.ةيرصعلامولعلاوةيزيلجنالاةغللاملعتل.ندنلىلإهلسرأ

ةايسملاةسردملايفملعتف«ديدحلاماعلاتاروطتمهفو.الماكاناقتإةيزيلجنالا

.هراظنأوهراکفأهبتلغتشاامم«اهباداوابروأدعاوقنماربثکمهفو.اوريه

دقو‹ةيقيرفألاةغللابملكتلانسحيمهنإ:ليقرابجنزىلإعجرالو

دالبلانايعأىلعهرماوأردصأف٠سابللايفهفالسأةيسنجبسنجتلانعبغر

— ۲۱



.اشوبرطوالاورسواتوكةيمسرلالفاحملايفاوسبلينأ«اهئاهجوو
.جحلا١٠يفه١۳۲٠ماع«ءارضخلاةريزحلاناطلسلااذهرازو

.يناوکمف۽«كشكشيفلزنو«ةيداليم۸٠۱۹ماعرياني٢۲قفاوملا

ىلعزيلجنالاطابضلاضبقو٠ةينوناقلامكاحملاتئشناهمايأيفو

.اهتويبوةموكحلابناوش

راصو«رابجنزيفةيرصعلامولعلاملعت«ةسردمًاشنأنملوأوهو

.م۱۹۰۸ماعكلذو4فيراصمابصاخاهبيجنماهدمي

ءالبيرمعليهو«”تاومألالاومأىلعةبيرضلوأتضرفهمايأيفو

.اياعرلاىلعلزنميظع
ةلودلل٠لاموصلاردانبيفاىقابلاطخلارابجنزةموكحتعابهمايأيفو

۱.هينج44000غلبمبةيلاطيالا

لارنجلاةطساوب‹رابجنزبيناطيربلادمتعملاتيبينبهمايأيفو
۱.ركنرسمةسدنهو٩"سکر

«م۱۹۰۸ماعيفكلذو«رابجنزبايمسرةيبورلافرصربتعاهمايأيفو
٥١۱١۰٠۵٩۰٥٠١٠٠٠ةفىلعيوتحيامىلعةيبورللطامنأتبلجو

.لفنرقلاةرجشةروصاهيلعو.رابجنزلاصيصختلمعطانألاهذهو

ءاشنإو«ةيبرعةيعمجءاشنإىلع«رابجنزبرعتعمتجاهمايأيفو
ملاهنکلو«ءارضخملاةريزعحجلابرعمهعمدحتاو«حالصالابزحتيمسةديرج
۱تلحمضاوتشالتىحاليوطمدت

اهزكرمو٠تويبلاودالبلاةرانال.ةيبرهكةنيكامرابجنزلبلجهمايأيفو

.يناضرفيدنيلمةراحيئ

.اقباسروكذملاهلعلولصألايفاذك(۲).ةلوليألاوتاكرتلاةبيرضبةفورعملايهو(۱)
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لعجو.لايمأةعبسءوبوبوبىلإرابجنزبديدحةكستسسأهمايأيفو
.م١٠۹٠ماعناكيرمألاةكسلاهذهثدحأنملوأو.راطقامل

م۱۹۲۸ماعيفو‹رابجنزةموكحلاكلمتراص«م١۱۹۱ماعيفو

ةكرشلاتأرو.دالبلايفتارايسلالايعتسارثكالكلذو‹اهفاقيإبرمألاردص

.اهتفقوأفتارايسلااهتمحازالالةحلصمالهنأ

رمحألالمنلابةهيبش.هراجنساهمسارابجنزبةبادتثدحهمايأيو

٠ةجيزجنالاةربقمنمليقامىلعاهجورخلوأو٠ةرشكوانول٠”ريبكلا
‹يافوفلاو‹ابمالاك‹رجشلالكرمثبةرضموضرألاهجوىلعحبستو

ءادتبالوأنمرمثلاعايضًادبيوةرجشلاةمقىلإدعصتيهو.هكاوفلاو
.اهروهظ

.دارجلاينعيهلعل(١)
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رشعيناثلالصنفلا
ةلود

يناثلاةفيلخمظعمابوبحماديسلا
رابجنزشرع.هللاهاقبأ

نبديعسنبينيوثنببراحنبةفيلخناطلسلارابجنزشرعمنست
ربمسيد٩قفاولا«ه۱۳۲۹ماعةجحلاييذ۷٠مويمامألانبناطلس

.م١۱۹۱ماع

‹اهراظنأةبعكموت«ريسلادبت.ةلجعتسمةثيثحلزتملةفالخلانإو

عضاوتملازيزعلا٠ةيضرملااياجسلاوةينسلاقالئخألايوذىلإالامأرقتسمو
ذنم‹ةفالخلاهذهاهتعطقىلانينسلانإو٠ءبراحنبةفيلخديسلايخسلا

‹اماعنورشعوةعبرأيهو۽ديعسنبشغربديسلا٠مظعملاناطلسلااهقراف

نبيلعديسلامهرخاو«ديعسنبةفيلخديسلاملوأ«نيطالسةسخخنيبام

هللانأىلعليلدو«ناطلسلااذهىلإةفالخلاريسلاجعتساىلعليلد«دوم

عفانملاوحلاصملانمناطلسلااذهرصعيفنوكينأديري«ىلاعتوهناحبس

.ديدجرصعيفهبلخدتامةيمحماهذهيفمدقتلاو
رامعتسالاةطساوب٠مظعملاديسلااذهمايأيفتنوكتيلاحلاصلملانإو

.ليجدعباليجهظفحيسام‹يزيلجنألا
نامعةمصاعطقسمب٠براحنبةفيلخديسلاانالومةمظعدلودقلو

يفشاعف«ديعسنبيكرتناطلسلاتنبةيكرتةنوصلماهمأو«ه۲۹۷٠ماع
٠ينیوثنببراحديسلاهدلاويفوت«ه۱۲۹۸ماعيفو«نيتنسهیبأرجح

س٤٢٤۲



قوفعرعرتو٠ديعسنبيكرتديسلاهدجرجحيفانناطلسةمظعبشف

٠ميظعلانارقلامتخو٠يماسلاميظعلاقلخلاىلع«دايجلاليخلاتاوهص

.ماظعلاكولملاهفالسأخيراوتامیسالو٠خيراوتلاوبادآلاسردو

ةافورثأىلع«رابجنزشرعينيوثنبدمحديسلاهمعىلتعاانيحو

ريزولاةداعسهيلإهجو«ه١۳۱٠۱ماعيفناطلسنبديعسنبيلعديسلا

ىعدتساو‹اكالم.ةيناطلسلاةرخابلايفيديعسوبلافيسنبدمحأنبدمحم

.هتلئاعدارفأهعم

‹اهيفرابجنزىلإعجرو.ةروكذملاةرخابلايفطقسمىلإريزولاهجوتف

٠لصيفنبروميتديسلاةمظعو٠براحنبةفيلخديسلاةمظعهتقفربو

.قباسلاطقسمناطلس

نبدمحديسلاهمعةايحةدم«ماركإولالجإيفةفيلخديسلاثكمفؤ

ناطلسلايفهفلخو‹ه١۱۳۱ماعينيوثنبدمحديسلايفوتالو٠ينيوث

.هتجردعفرو«هتلزنمهیدلتمظع.دمحنبدومح

.دمحمنبدومحديسلاتنبةقوتعمهتنبابهجوز«ه۷١۱۳ماعيو
نبيلعديسلاهدلوةنطلسلايفهفلخو‹دمحمنبدومحديسلايفوتو

.همارکإوهلالجإيفدازف«دمحمنبدوم

ةجردلانميناطلسلايردلابكوكلاماسوهدلقةنسلاهذهيفو

.ىلوألا

انيبنربقةرايزؤجحلاءادألرفسلاىلعدوحنبيلعديسلامزعالو

ىلااداعةضيرفلا(هئادأدعبو٠ةكمىلإهقفارينأهنمبلط.لِيدمحم

.رابجنز

ةديسلانم«ةفيلخنبهللادبع«بوبحملاديسلاهلدلو١٠۱۹۱ماعيو

.دومحديسلاتنبةقوتعم
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ىلإايمسررابجنزةموكحهتبدتنا«م١۱۹۱ماعه۱۳۲۹ماعيفو

يفكلذببسانيبدقو٠«سماخلاجروجةلالحلابحاصجيوتتروضحل«ندنل

.دمحمنبدومحنبىلعديسلاةلود

نعابئان٠ندنلبراحنبةفيلخديسلاةمظعلابحاصدصقدقو

روضحل٠تقولاكلذيفرابجنزناطلس«دومنبيلعديسلاةمظعلابحاص
قفاومم١۱۹۱ماعويام۲۷مويندنللصوف٠سماخلاجروجكلماجيوتت
هماقمتابجاوبدقعلاولحلالهأهلباقو.ليزنمرکأالزنوه۹

.يماسلا

جروجةلالحلابحاصيدينيبلوثلابفرش«ةينوي۹٠مويحابصيو

‹روكذملارهشلانمنيرشعلاةليلايمسرهلباقو٠ةيمسرلاةفايضلايفسماخلا
.هتلالجرصقبءاشعلاةدئامىلع

اربوألايفهلباقو«ةيجراخاريزوةدئامىلعةشلاثةرمهلباقهنم٢۲يفو

.ماهجنکبرصق5صاخلاهرصقناتسبيف«هتفايضيفهلباقمث«هنم۲۹ةليل
ىلإاراطقبكرف‹رفسلابهتلالجهلنذأ«ةينوي٢۲وهنم٢۲موييو

اهنممث«هيلاكىلاةرخابلاهتلقنكانهنمورفودبيزيلجنإلالانقلاةطحم
يفو«ايلیسرامىلااهحرابةينوي۳۰يفو«نيموياهبماقأف«سيرابىلاراطقلاب

ماعبجر۲۷مویاهلصوف«رابجنزىلإادئاعوادصاقةرخابلابكرةيلوي٠
.م١۱۹۱ماعهيلوي٤قفاولاه۹

ريمفون١٠يفعايسألاقرطدقف«دومنبيلعديسلالزانتءابنأامأو
يزيلجنالالصنقلارضح٠ةمصاعلايفربخلاةعاشإلبقو«م١۹۱٠ماع
ددعو‹نيابنتباكلاةيرابجنزلاةيجراخاريزوو«كالكراودارتسمرابجنزب

يلو٠ةظفاحملادصقبةيناطلسلايارسلااوطبضو.ةيقيرفالاركسعلانمليلق
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قفاوملاه۱۳۲۹ماعةجحلايذ۷٠تبسلاموينمةرشعةيداحلاةعاسلا

نيابناطبقلاورابجنزةلودريزووكرالكلصنقلارضحء١ماعربمتبس4

نمريفغعمجومهطابضودنجلاو٠«مهريغونييبروألانمةموكحلايفظومرابكو

.بئاجعلاتيبب.ىمظعلايارسلاتحتيلاهألا

ديسلالزانتنع«ةيزيلجنالاةغللابرابخألارودنموكلاعاذأكانهو

ةريزجلاورابجنزلاناطلسبراحنبةفيلخديسلانييعتو«دومحنبيلع
يلعنبحلاصخيشلاالتمث٠ةيدنملاةغللابيقالترتسمىدانمث«ءارضخلا

:ةيتألاةبطخلاةيناطيربلاةيلصنقلابربكألامجرتملا‹ينابيشلا
كلمةلالجربخأدق‹رابجنزناطلسدوحنبىلعناطلسلاومس

نمهعنميدحىلإ٠«ظحلاءوسلتلادقةيحصلاهتلاحنأب«ایناطیرب

٠ةنطلسلاهذهىلعاكاحهتفصب.هيلعةمزاللاتابجاولامامتابهرارمتسا

مدعهسفنيفسحأدقو٠لمحيذلالمحنمىفعينأبلطهومسكلذل
فلخينمدادعإةرورض٠هلابيفذخأهتلالجو.«ةدايزهلمحىلعةردقللا

نبدلاخديسلاهومسمعىلإ«يلاعلابصنملااذهنضرعبادجرسو«هومس

فرشلااذهلوبقمدعبهلحمسينأبسمتلااذهدلاخديسلانإ«دمحم

لبقفطللكبكلملاةلالجفهتحصءوسيعادل.هبلموعيذلاميظعلا

لجألاصوصخو٠ةنطلسلاهذهةحلصملجأليكولملامارتحالاو«هرذع
نبةفيلخديسلاهومسبصندقف.ءارضخلاةريزحجلاورابجنزيتحلصم

ومسرمعينألوثسملاهللاو«رابجنزشرعىلعاناطلس«ينيوثنببراح
.اليوط

.ايناطيربكلمةلالجلصتنق‹كالكدرواداءاضمالا

حارفألامالعأترشنو٠يدنيلمعفادمتايراطبةقلط٢۲تقلطأمث

.لودلالصانقويارسلامامأ

س۲۷



ماعربمتبس۷٠قفاوملا«ه۳۲۹٠ماعجحلا٢۲تبسلامويبو

لصتنقلاعم٠ةيبنجألالودلالصانقرضح.ةثلاثلاةعاسلايفم١

‹هرودنب‹ىمظعلاةيناطيربلاةجرابلاطابضو٠نتابريزولاهرضحوكالك

.بئاجعلاتيبيارسبنييقيرفإودونهوبرعنمةيماظنلادونحلاو

ةيدنحلاوةيبرعلاركاسعلاو‹يارسلالخاداوفصدقفةجرابلاركسعامأ

برعلانمريفغعمجيارسلالخادرضحدقو‹يارسلاجراخةيقيرفالاو

.دالبلاناكسةيقبو«دونمحلاو

هعموهتمظعلبقأو٠ناطلسلاةمظعىلإريزولاةرضحهجوتلاحلايفو

ىلاكالكلصتنقلالزتف٠يارسلاتحتالزنف٠ةيكولمةيبرعامهرجت«هريزو

‹يناطلسلامالسلابىقيسوملاتحدصكانهو‹ناطلسلاةلباقليارسلاجراخ

.هلايشنعريزولاوهنيمينعلصنقلاويارسلالخادىلإدعصمث
لاقو‹لصتنقلاةداعسماق٠يناطلسلايسركلاىلعهسولجدعبو

لضفب٠ميظعلافرشلااذهنمكلهللادارأامملعتمكتمظع«هانعممالكب

‹كفالسأشرعورابجنزشرعىلعكيقرب‹ىمظعلاايناطيربكلمةلالج
ةلالجاهآريتلاطورشلابكركذأانإو٠«ىرخأةرمهركذأنأرمألاجاتحيالو

‹ايمسراهتلبقتنأو٠مكتنطلسبلاصتاللةحلاصهتمكحوهنتريصببيالوم

نآلاو٠كلملاةلالخلةعاطلاوةعيبلانيمي.انيمياوفلحتنأاهلجألمزليف

بسحبنيرضاحلاءالؤهمامأنيميللةدعتسممكسفنله‹مكلأسأ
.مكتديقع

.دعتسمهنأ«هتمظعباجأف

.يرذنملادمحمنبيلعيضاقلاهفلحذئنيحو

.هتداهشلصنقلابتكو نيميلاىلعهديطخبديسلاىضمأمث

س}۸



هانعمامنيرضاحلابطاخو٠لصنقلاةماخفماقو٠هتمظعسلجمث
نإ٠يضاملاتبسلايفارتلجناريزوةداعسرمأب‹رداصلانالعالااوملعتل»

براحنبةفيلخديسلاىلعضرعمث«ايلاخناكرابجنزشرعيسرك
نأو‹رابجنزةنطلسىلعكلماةلالجاهمسراطورشمتملعكلذكو«هلبقف
ةعاطلانيميفلحةفيلخديسلانأمتملعاكو.اهلبقدقةفيلخديسلا

.كلملل

ةلالجنمرومأمانأ«نآلاو٠يغبنيامنسحأىلعرومألاتمتدقنآلاو

ريغباهتاقلعمورابجنزلاناطلسبراحنبةفيلخديسلامدقأ٠يالومكللا

.ةداعسلاوءاقبلاهلهللالأسأو3كش

هرکشدیزمنعاهيفربعةبطخبطخو«ةفيلخناطلسلاةمظعماقمث
.زيلجنالاةلودةمظعو.ايناطيربكلمةلالحل

‹ةقلط١٤٠ينديلمتايراطبتقلطأو‹هتمظعسلجةبطخلادعبو

ةفيلخديسلاهجوتكلذدعبو«ةقلط١8ةرودنبةيناطيربلاةجرابلاتقلطأو
.رصقلاىلا

— ۲۹



هلاصخوهتافص

٠هجولاقلط٠لكشلاحيلم.نوللارمسأ.ةماقلاليوطةفيلخديسلا

‹ثيداحألابئارغورابخأللظفاح٠ناسللاحيصف«ردصلابحر٠«شوشب

‹هيأرىلعهدامتعا.ةيزيلجنالابملكتلانسحي«ةداقوةريصبوبئاصيأروذ

نمرثكي٠لماعملانمنامزلكهجاتجيمبريصب«ليواقأللتفتلمريغ
ثروجرعألاوىمعألاربقفلاةلباقمنمفنأيالو‹ءارقفلاىلعتاقدصلا

‹يارسلالخادىلإاجاوفأءارقفلاهيلعلخدي٠تاحارجلايوذوبايثلا

.محلهللاهردقيامةميركلاهديبمهيطعيو

يفنيديعلاةالصيلصيو«نينثاوةعمجحابصلكيفةيمومعةزربزربي
يفيناطيربلادمتعملاهروزيو٠ةيناطلسلاةربقملابرقبيذلا٠ثيدحلادجسللا

صاخلاهريتركسهعمو«ءاعبرألكيفدمتعمللةرايزلادريو«نينثالك
.ةموكحلانمايرهشابتارىضاقتيو‹يزيلجنألا

‹ةيديعسوبلادمحنبدامحنبدمحأةنباونونةزيزعلاةديسلابجوزتدقو

راسلامساقتشاو٠ديعسوبلآةرسأيفتويبلازعأنموهو«راسلاتيبنم

‹خيراتلاهلاهلجسيتلاةروهشملامئاقولاوةعاجشلانمهلاموهفيتسلةينكت

.ناويقيرفألاربلايفةروهشملاهعئاقوو

ماعلوألاعيبر٩موياهترایزيف«ءارضخلاةريزحجلاىلإهتبحصدقو
بحبامرغمناكةفيلخديسلاو.م١٤۱۹ماعرياربف۳٠قفاوملاه٠

يفاهيلعلوجتيةراتو٠اهيلعةركلابعليةراتو٠«ليخلابحو«ةيسورفلا

.تارايسلاثودحلبقكلذو‹نيدايلاضعب

س(۰٢



نأو٠ةشبحلايفةدوجومةركلابعللحلصتيتلادايحجلاليخنأقفتاو

ىلإةفيلخديسلاةمظعبتكف٠جراخللاهريدصتعنمييشاجنلااهكلم
نماسأرنیرشعءارشبهلحمسينأ‹هيفبلطياباتكيشاجنلاكلملاةلالج

.ليخلا

:باتكلاصنوهاذهو

‹اوسايجنكةلالجدعسألالبنألا٠مركألازعألاهاجلاوبانجلاىلإ

ىلاعتهللامكزعأ‹ةسورحملاةميخفلاةشبحلاةكلمبيفمظعملاكلملابئان

.مكاقبأومكسرحو

ماركألانممكلبجاولابمايقلاو‹مكتلالحلمالسلاءادهإدعب

يفبغرناننأب«مكتلالجلاحةحصنعماهفتسالاو«ماشتحالاوميظعتلاو
بعللاملاعتسادصقب«اسأرنيرشعنمةفلؤمليخلانمةفئاطىلعلوصحلا
نمامنعانغلبال٠ةشبحلالويخنماهءانتقادوناننأو‹ولوبلابةفورعملاةركلا

.اهيلإراشملاةبعللايفةتسحلاتافصلا

راطقألاىلإليخلاريدصتتعنمةيماسلامكتلالجنأانملعدقو

لجألاوحمستنأ٠مكتلالجنمبلطننأب«رساجتناننإفاذلو٠ةيجراخلا
نمددعلااذهىرتشمل«انلةصخرلارادصإباوفطعتوافورعماولمعتو«انرطاخ

ةنِمكلذربتعنسانإو«ندعويتوبيجقيرطنعرابجنزىلإاهرادصإو«ليخلا

مزاللکعمو«رابتعالاباريدجالیجو‹انوحنمكتلالجنمافطلو٠افطعو

.مكيلعمالسلاوهئاضقبفرشتن٠مكتلالحودبي

نببراحنبةفيلخ«مكلبحملاصلخملانم«رابجنزيفررح

.رابجنزناطلس.ينيو
دايجنمسوؤرةثالثىدهأو«ليخلانمددعلااذهيشاجنلالسرأف

.بولطملاقوفةفيلخديسلاىلإليخلا

س٢٣ا



راکذت

هنسمرح۱۸موييفاراكذت.ةتيو«ءارضخلاةريزحلايفةسردلملاءانبمت

ةريزحلاىلابراحنبةفيلخ٠ةمظعلابحاصانالوملصوو.ه۲

ماعلوألاعيبريناثموييف«ةسردللاهذفساسألارجحعضول.ءارضخلا

فرشىلعةسردملاهذهانحتفوم١١۹٠ماعربوتكأ۳۱قفاوملاه٤

.يجنويجيجركيلعفسويتيمسلا
ةبسانمبءرادلادجأنبيداهديسلا«هتيویضاقالافةديصقلاهذهو

:ىھو4ةسردملاهذهحتف

ىربكلامعلانمىمغنلانلنم

ةنموادوجوالفهبمتصلصخ

مكظحنحىلعٌناهرلاذهو

ىنلاودضقلاولؤُسلِإلينيمتذمَس
عجاركاذيفلضفلانإكشالو

ىقريذلاميعزلايديغملاديعس
داععيفرلايعاسلملاديح

الضانموادهاجىعسيماقدقل

.زعلاىلعتابثلاوةعنملايهوثنؤمءاسعقلا(۱)

ارضاةريزجلايذيلاهأمكيلع

ىرحأاهبمتنأولهأاجلمتنأو

یرشبمکلىّجرُمنوُميلَامكُمِلاطو

ارخفەبمتدُسَومكانهمترف

اردقالعدقيذلاراسلاةرضحىلإ

°رهملالذبدقوءاسعقلابترسلاىلإ

ىرسملادمحيدقمويلاحابصلادنعو

ىربكلاةمملابحرصلااذهءالعال

— {۳۲

 



ةعاجهادنىبلهصالحخاب

مہرنوجريناسحالا.دياودمو

ىدنلاوخأميركلاتيمسلامهنيبنمر

بذهمودجامنمهبمعلا

ةيحيرأنعتفالآلابداجدقن

يذلاديسلاوناخاغأبمركأو

اهعفنەهيدايأتمعايقيرفإ

اوءريتريثكسانأمهريغو

يتداسمويلاةماللىنہمتدقو

ىنبيذلامامالاناطلسنبدنيعس

لاةرجشسرغىلايعاسلاوهناكو

ماودعمفطلبهطحو
مدوهلاجنأودهعلايلوظفحاو

مكفرطضعيجترأاماتخياو

رىعاشبتسلقحلارمصعلينل

ارغلامشلايذرفلانيريخلانم

ارجألاولضفلاهدنعنمملفعاضي

ارحبىدنلايفالعفسويالعلافيلح

اردبابكوكىدنلاقفأيفلازالف

اريخهلعفنعشرعلابرهازاجف

ىرتتائادالعلاليبسيفهيدايأ

اركذالقيطأالاملامانم

اركشیجریالهللاباوثءاجر

ارخذملىقبأنمحرلامهازاجف

اركذيعملألاديسلامسابراصدقو

ىربكةعنمماجاربأدجلملانم

ارضخلاةرهزلاةرجشلاكلتلفنرق

ارمثلااوفطقتسينآلاىلألااهنمف

ارغلاةريسلايذناطلسلاةرضحالل

ارمعلاهلحسفأوريخيفةعتمو

اردصلاهلحرشامثنيعةرقو

ارفظلاوزوفلامنمضاومهكلممه
ارذعلايتداساولبقاويواسملارتسو

ارشنلاومظنلانسحينمانأالو

يتلاةسردملاحتفةبسانمب٠يداملايضاقلاالاقيتلاةديصقلاهذهتمت
.ناطلسنبديعسديسللراکذتيهو.ةتيوبتينب

— {۳۳



ةيمحلاهذهيفتنوكتيتلاحلاصما
براحنبةفيلخديسلادهعي

نودب«رخاىلإتقونماناجدارأنمل«لفنرقلاظفحلنزااشنأ_

.نزخملاءاركومهاردلاىلعةدئاف
نيبلهسامقرطلاهذهللغتو٠فايرألايفىصحلابقالطلاحالصإ

هذهو.ةاشملاوتاجاردلاواهيلعتارايسلايرجتل«بناوشلايففايرألا

.تالصاوملاودالبلاىلااهعرازمنمليصاحملالمحبابسأقرطلا

نمةروقةئاملكنع«ةناعإلفنرقلاكالمأبابرأةموكحلاءاطعإ

‹لفنرقلايعرازملةموكحلانمةنوعم«ةيبور١٠ىلإتايبورةرشعلفنرقلا

لك«ةيونستابترمنوضاقتيلفنرقلابابرأراصف.مهبناوشةيفصتلجأل
تفغلأنينسثالثدعبةموكحلانكل٠لفنرقلارجشنمهكلميامردقىلع
اهرمععلبيةروقلكنع٠لفنرقلاعرزينلةموكحلاةدعاسم4ةداملاهذه

‹لفنرقلاراجشأةعارزنعةدعاسملاهذهكلذلو‹تايبورثالثنينسثالث

.ةموكحلاهتلطعمث

.فايرألايفبطلاومولعلاةرادإعيسوت-

لفسأتيبنم'”ءانيملالاقتناو٠يندنليمبم۱۹۲۹ماعفيصرلاءانب

.ھ١١۱۳قفاوملام١۱۹۲ماعيف«يدنيلمىلا

.سلوهيناطيربلادمتعملامايأيفتنوكتحلاصملاهذهو

.كرمحلا(۱)

س٢٤۳



نماهتويبواهبناوشةموكحلاتعاب.”داشرنكنردمتعملادهعيفو

دونمانمنيبارملليتلانويدلايفبناوشلاعيبعنمو.ءارضخلاةريزحجلاورابجنز

‹نيبارملاىلااهنوعفدياوناكيتلاةميظعلادئاوفلانمنيعرازملاذاقنإو٠مهريغو

.ءارضخلاةريزحجلايفاصوصخو٠نيثالثىلإنيرشعةئاملايف

يناطيربلادمتعملاةمهب٠م١۱۹۳ماعةيلوي۷يفىركذلاهذهتناكو

هذهيفنيعرازملانيباديدجارصعىركذلاهذهتناكو٠نكنرريسلا
٠نيّدلايفبناوشلاعيبتعنمو«ةعبرأةئاملايفةموكحلاتلعجذإ«ةيمحللا

.ةعبرأةئاملايفةدئافتلعجو.نيعرازملاىلعيتلانويدلاةموكحلاتملسو

ےک

.هبةبوتكملااملاحىلعةيبنجألاءايسألاتكرتدقو..لصألايفاذك(١)

٢٣{—



لفنرقلايجتنمةيعمحءاشلإ

يفاهمايقوةيعمجلاهذهءاشنإلبقو.ةيمحملاهذهتكسميتلايهو

نأعم«رابجنزكرمجيفتايبورسهخلفنرقلاةلسارفتغلب«لفنرقلاءارش
.تايبورعبرأنملقأسيلعرازملاىلعةلسارفلاهذهمرغم

ايبلفنرقلاءارشبةيعمحلاهذهتماقه١١۳٠قفاوملام۱۹۳۷ماعيفو

تراصةيعمجلاهذهو٠نزاخملايفهرخدتتراصو«نيعرازمللحبرلاهيف

‹رهشأةثالثةدمىلإةدئافنودب٠مهبناوشةيفصتل٠«نيعرازملاضرقت
راجتلاتمواقف.ةبناشءارشلوأ٠مهلفنرقداصحلمهاردمهضرقتكلذكو

.ةمواقميأدونما

راجتدضاعتو.ةيمحملاهذهيفةيعمحجلاهذهةمواقمدونماراجتماق«دعبو

نكلو«ةنسةدمرابجنزلفنرقءارشلدنملايفدونماراجتةعطاقمل«دنحلايفدونما
ةيلاعلاهتمهيفرثؤتمليذلا٠عاجشلاةيعمحجلاهذهسيئرتيلترابرتسمةمهب
.ةيعمحلاهذهمدهيندونماعزاعزاثيش

تعنمرابجنزةموكحنأ«رابجنزلفنرقلدونمانمةعطاقملاهذهببسو
راجتلاهذخأينأطرشبالإ.نيتريزحلانيتاهلخاد.لفنرقلاءارشنمراجتلا

يفةدئافمحللیتو«يا.يج.يس«ةرادإيفهوعيبيمث«بناوشلالخادنم
كلةثالثبراقيمب«ةمجدئاوفىلعاولصحتدقو٠نلشفصنةلسارفلك
يهو٠تيلترابةنساهومسو.ةنسلاهذهباوداشأنايعبرعنإىتح٠نلش

.ه۷ماعم۷ماع

نيبةضوافملل«رابجنزىلإدنملانم‹زيلجنألانمزوبرتسملصوو
نيبةوادعبوشنهنمىشخييذلاعازنلااذهدونحلااهراجتورابجنزةموكح

۱٦۳{—



دونملانيبةوادعبوشنهنمىشخمييذلاو«دونحلااهرابتورابجنزةموكح

.يلاهألاو

‹ةيعمجلاطورشىلعيناطيربلادمتعملالوهرتسمةمهبقافتالامتدقو

ليربإ٤مويكلذو4اهرکذنمةدئافيأرأمليننکل‹راجتلاو٠يا«يج«يس

.م۱۹۳۷ماع

‹تيلترابرتسمةمهالولهنأ«ةفرعملاقحنويقيرفلاوبرعلافرعيو
رابجنزليخادمتناكنيذلاراجتلادضهداهتجاةمهو٠ةيعمحلاهذهريدم

مملردتيتلابابسألانم٠ليجرانلاولفنرقلايعرازمميمجوء.ةدرابلامهتمقل

نوعرازملاراصو‹اهزكرملحمضادقةيعمحلاهذهتناكل.ةحدافلادئاوفلا

.نيرجاتمللامدخ

‹رابجنزيففرصلالدبأ«نكنردمتعملادهعيف٠م۱۹۳۷ماعيو

نلشةيبورلا”ةردقو‹”تنسلابةيشغرلاةسيبلاو.ةيبورلانعالدبنلشلا

.افصبو

اذهلاراكذت٠ةيشغربلاةسيبلافرصةموكحلاتقبأولنأقحانمناكو

.لفنرقللهلعجيذلاحدافلاروشعلابةموكحلامتمتتيذلا«ديسلا

ةيلخادىلعةسردملاهذهيوتحتو٠تانبللةسردمتئشنهمايو

دقتعيو٠ةعمحللادجسمءاذحبوهيذلاةموكحلاتيبيفاهزكرمو٠ةيجراخو

ةاشنلاروطتيف«ربكألاببسلايهةسردملاهذهنأءامدقلابرعلاضعب

.نييبروألاعئابطىلإبرعلااياجسنعاهبالقناو«رابجنزبةيئاسنلا
امأ‹«سرادملاوةسردملاهذهيف«ءاسنلاعابطتريغتدقةقيقحلايو

 

.كورتملاىلعلخدتءابلانأل.ةسيبلابتنسلا٠باوصلاو٠.لصألايفاذك()

.اهتميق:يأ(۲)
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.”ةيرحلالجألتالعتملاريغ

ريمألاومسهلجنهتيعمبو«ايمسرارتلجنإهتمظعرازم۱۹۲۹ماعينو

هلباقدقو«يديعسوبلادمحنبنامييلسنبفيسخيشلاو٠ةفيلخنبهللادبع
.ميظعتوليجبتوةوافحلكبايناطيربكلمةلالجلابحاص

ناميلسنبرصاننبناييلسخيشلانيعارتلجنايفهبايغلاحينو
ةاساومومركلايف‹«برعلانمهنامزةردانخيشلااذهناكو.هنعابئانيكمللا

.ةحايسلابحو.ءارَقفلا

.ءارضخلاةريزحلاكلذكو.”ةيقربوسكلترابجنزللمعهمايأيفو

نيعبرأىلإ۳۹نمءه۱۳۳۸ماعلفنرقلاةلسارفلارعسغلبدقو

ةبحفلألا«ليجرانلارعسغلبو.ةيبور٤٤4ىلاةيبور٢۲ىلإةيبور٢۲ىلإ

اثيشلفنرقلانايثألوزنىلإلاحلاتدأو«ةيبور٠٠ىلاةيبورنيعبرأنم

ةبحفلألاو٠تايبور٥رابجنزءانيميفلفنرقلاةلسارفتغلبنأىلإ«اثيشف
تراصو‹نويدلانيعرازملابتطاحأو٠لوصألاتلزنأو.تايبور٨ليجران.

عيبعنمو٠نيعرازملاةعيمجءاشنإيفةموكحلاتكرادتناالول«ةبرطضمةلاحلا

.رمألاهللو‹نيعرازملاىلعيتلانويدلاةهجنم4عرازملا

ءارضخلاةريزحلانم«ةتيوةدلبيفدجسمءانببانمقه١١۳٠ماعيو

تالحمدجسمااذهيلاوحتينب٠ةيرجه١٣۳٠ماعيفو«يضابالاانبهذم

ةهجنمدجسلملااذهانعسوو٠تاحالصالانمكلذريغوءابرغلاتيب

.ةلبقلا

ماتةبسانمباطاقيثيغلادشارنبدمحدهازلاخيشللةديصقلاهذهو

٠ه١۱۳۹ماعءارضخلاةريزحلانم«ةتيوةمصاعيفنئاكلاةيضابالادجسم

.تريغتدقنهلكءاسنلاعابطنأو.ةيرحلايهرييغتلاببسنأدصقيو٠لصألايفاذك(١)

— ۳۸



اتببحأدقو٠ةملكلاعمجورجألامومعل٠كارتشالاليبسىلعهيناباهيفركذ

:بدأللةمدخاهمسر

دجامألاليلسايلعلايذةمج

مهضرأبنيملسمللترهظدقل

تريختثيحراباللرفجلاكو

امدعبنيملسملاثعشمالإو

ةفرحمراكملاريغىريالىتف

ةماسهترعاماهيلعصيرح
ارمشماهيفلازامهرمعیدم

همارمايحوهللانوعبماقف

ارهظمنميهمللاقدصماقنمو

ةتيوةريضنلاءارضخلاةمصاعب

هلبشوليلخلاينبياکهانب

اسردقةطيسبلاقوفهمساىرت

اذكهاضرعوالوطهعيسوو

ینبذإدوادمیظنتهملظنو

اهضعبنكاسلابهيلعفحو
يبنلاةنسوباتكلاميلعتلابنمو

اذنكانئايحألهيفلستغمف

هنأكضوحبءامهلیرجأو

هلعيفاغلابايدهءالوأو

 

.ىراحصلا(۱)

.مالسلاهيلعليعامسإهدلووهليلخلالبش(۳)

دماحمللىعسنمديعسكاذو

دجاسمللانبلاكىتشحلاصم

دهاعملازعأنمهيادوودنوفك

(”دفادفلايفابظلاقيرفتقرفت

دعاوملابافولافلحاهفلاحف

دئادشلاواخرلايفاہنعكفناامو

(”ردمالجللقلافمزعقاسىلع

دصاقملامهأنمهاوندقامو

دساحمغرىلعتماقهرئاعش

دجاسملاىكزأهللادجسمىنب

”دعاوقلاعفرلاماقذإتيبلاىدل

دقارفلاقوفوهفهسنكلو

دهاشللاريخلولعيهبءامس
دحاسللاىنسأيسدقلاهدحسلم

دقارلاداقروأاحايترااشا

دئاقعلاملعوبلاداو

دراومنمابمعنأفانتاومأل

دهاعلملاوىروللاعفنلينلاوه

دماحكاسنإللهكسنأو

.روخصلايهدمالجلا)۲(
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ةبرقةصاصخلالهأهمعطأو

اودعاسيفينحلانيدلايذبىدانو

ىقتلابعردتنممہنمءابلف
ةلصوهتءاجناطلسلايذشرعنمو
هلامةلقوزجعنملازامو

ةرمدعبمهوعدليةرممكو

مہنیدرصأيفهللايفمهحصنيف
مشارشانمهيفابيطخموقي
نموسبتقمنارقلانمنايب
ههاجبنيملسمللىعسدقمكو

ارمآةريرسلانسحنمهيفامو
هربغكءاخرلادنعادحاوىري

الئؤمادجمارنمنكيلفاذك

ةريغملأداجيألاةموثرجأ

اہنإكرهدتاصرفمنتغافالأ
ىنلملاءءانبأيطعيرهدلكامف

اونواعتربلنماريخهللاىزج

ىقتلاوربلاىلعمهالومتيباونب
اولورهنذؤلاتوصاوعمساد
ةنيكسمهيلعانابكروةاشم

ةعامجيفمهسمخهيفنولصي

.ءارقفلامهةصاصخلالهأ(١)

(”دئاوملاريخهيزجييكءالوم
دضاعتلالهأرمألااذهبمكاخأ

دعاسؤديأولاومأبلاجر

دعاوقلاقوفناينبلاعفترااهب

دهاعلملاوىرولافيلأتلنكلو

دداوتلادايدزالاعموىیدارف

دلاوكقيفشلاحصنمهايندو

دئاوفلامجرحسلاقوفيانايب
دشارملابانءاجدقنمثيداحأ

دصاقملاكردبهيعاسمتمتف

دسامإملاعيمجنعهانوفرعب

دئادشلادنعفلألاكهنكلو

دلئابريغايقاباليمجاركذو

دهاجبيعسرمألااذهتيعس

دئاررحوأبسعحسلارمكرت

دلاخبرورسيذمويلكامو

دحاوةموقهيفاعيمجاوماقو

دضاعتلادشلىروشمهرمأو

دئادشلافشكدعبازوفنوديري

دساحغرصوصخلملااهتاقوأب
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رهظطتيئنمنيبامنممهارت
الترمباتكللراقنيبنمو

هرهظينحييبنلاثيداحألنمو

بلاطهقفلاونيدلالوصألنمو
هلوقبرعيوحنلالوصألنمو

كلاسضئارفلاملعيفوهنمو
السمهءهالولنلیبوظطف

هتايحينفيشربعلابرةعاطب

همربيبنللاریسىلعریسي

مئاقماقامشرعلاهلإىلصو

هلالوهللسټتوةالص

دجاسنیبنموهيفعكارنمو

دقارريغهريسفتنعوهنمو

دصاقملاكردلهينيعحتفيو

دحالمريعديحوتللوهنمو

دسافمغشلنحلنمهظفحيو

دراوشلاضورفلابديزكلاسم

دشارمابىقتللءاوسيدو
دعابألاوهلآيفهريغيفو
دماحلاءاولىلومىلعحصتب
دجامألانيحلاصلانينمؤمللو

لاوشYoمويي6يثيغلادشارنبدمحدهازلاعرولاخيشلااذهيفوتو

يفىلوطلاديلاهلو«ادهازاعرو,الاعاهيقفهللاهمحرناكو.ها١٣۱۳هنس

هللاهمراهيفتامو«ةتيوةيحانبءارضخلاةريزحلاىلارجاهو6ثارملاملع

برعونامعبرعنيب«رابجنزبنيتثداحعوقوهلفسؤيامو
ناميعبرعنمةمذرشنيبةيناثلاةثداحجلاو«لقىلإتدأ5تومرضح

انهمنبفيسنبردبوهاهئشنموةروثلاهذهميعزنإ٠نولوقيو.ةموكحلاو

ةسمخلتقىلاةثداحلاتدأدقو«م١۱۹۳ماعرياربف۷يفكلذو3يديعسوبلا

فظوملاةموكحلابناجنملتقو٠ىحرجلانمضعبو«نييناعلانملاجر

سنوجرتسمخرجو٠يباجنبلانيدلارمقطباضلاو«نوتسوريزيلجنإلا

س01



نبلشاهخيشلابرعلانمو‹ركسعلادئاقنيكسرتسمو٠ةيدلبلاريدم

رارفلانمنكمتففيسنبردبامأو٠نوينامعلاراوثلاهحرج٠يركسملادشار

.ىوزنهنطونامعىلااهنمو«ردانبلاىلإ

نأابو«دنملازوجسيبيتيفةموكحلاديدشتوهةثداحلاهذهببسو

هتسایسيفةربخهلسیلو«دیدشلجريزيلجنالانكنررتسملوئسملافظوملا

ماصخلاىلاةلاحلاتدأدقف٠قفرلاونيللاهجوىلعدنملازوج”ةلمعميلعت

.برعلالكاهعوقونمعجوتييتلاةثداحلاهذههنعجتنيذلاعازتلاو

ذخأوباقعلاديدشتنعزيلجنالاةموكحهتحفصيذلاحفصلانإو

اهعوقوبماملإهلسيلنماهبيملمعيتلاةيضقلاهذهيف‹ةمكاحلابنيمهتلا

.ةماللزيلجنالاةلماعمليجىلعنيبلاليلدلانمل«اهبابسأو

ةرازوىلإةيجراخلاةرازونمرابجنزتجرخأم۱۹۱۳ماعيو

بقلنيعولصتنقلاوزولابلابقليغلأم١۱۹۱ماعيفو‹تارمعتسللا
سمخةئاملانملفنرقلاروشعلزنم۱۹۲۸ماعيفو«ميقلاودمتعلا

املدبو٢٥ذخۇيناکاملدبنورشعةئاملايفذخؤيراصدقف«تالسارف

يدرومىلعنمثلالكنمذخأتتراصالفنرقاهروشعذخأتةموكحلاتناك

.مهاردجراخلاىلإلفنرقلا

بئاجعلاتيبيفهزكرمو٠يذيفنتلاسلجملانيعتم١۱۹۲ماعيو

.نييمسرلاةموكحلالاجرنمضعبهزاضعأو٠ناطلسلاةمظعةسايرتحت

هسیئرو«يداغایروتکیفناتسبيفهزکرمو«يعيرشتلاسلجملانييعتو

نمنويمسرلاف«نييمسرريغونييمسرءاضعأىلعيوتحيو٠تندرزلاةمظع
برعلانمنييمسرلاريغو3اددعرثكأمهو ةموكحلابناجيفمهىراصتلا
.دونماو

.نولماعلالاعلا(۲).لصاألايفاذك(١)
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نبناميلسخياشملاو٠ةدنكنبملاسديسلابرعلانمبختنانملوأو
.يلوعملاكرابمنبناييلسو٠يكمللارصان

يفوتف٠يلوعملافلخنبناينثهفلخف«كرابمنبناييلسخيشلايفوتو

اذهفلؤم٠يريغملاةعمجنبيلعنبديعسهفلخف٠فلخنبناينث
'.باتكلا

هفلخف«هتباصأضارمأل‹يكمللارصاننبنايلسخيشلالزتعاو

خيشلاهفلخف.ةدنكنبملاسديسلالزتعاو«يديعسوبلاناميلسنبفيس

ريمعنبيلعخيشلاهتافودعبهفلخمث٠يصورخلاهللادبعنبدمحم
نبدمحمهفلخف«ه۱۳۹۱۱ماعيف«ريمعنبيلعخيشلالزتعاو٠يبوهرللا

هلحملحف٠يديعسوبلاناييلسنبفيسخيشلالزتعامث٠يناوربلالاله
.ىكمللارصاننبدمحم

بناجنمءاضعألاو٠كنبلاريدمو«نانثامهنمفدونماءاضعأامأ

.سلجلملااذهيفةسايرلانيبلوادتةثالثبرعلا

لهآنمسلجملااذهيف‹نييقيرفالانموضعنيعته١٠۳٠ماعيو

ماعسلجملااذهيف.يقيرفأءارضخلاةريزحجلانمهريغنيعتو.رابجنز

.ه٦

قلختامو٤یمحلاضرملزن«رفصرهشيفه۱۳۳۷ماعينو

— ۳



نومدقتمارابجنزنيطالسو

نبديعسناطلسلاذنم٠يلاحلاناطلسلاونيمدقتملارابجنزنيطالساذا

نبدمحديسلاويلعوةفيلخوشغربودجام.هدالوأ‹ماركلاةداسلاوناطلس
امعم اهيفراثآلاةماقإواهترايزيفةيمهأءارضخلاةريزجللاولعجيم«ينيو

لفنرقىلعةرثكديزييذلا«اهلفنرقتادراونم«اہنممهتموكحهلصح
لیخادمباهلفنرقلیخادمجاوريف«رابجنزلةكيرشاهنأابو«نیمهسبرابجنز
برعلانأابو‹ةيمحملاهذهيفلخدتيتلالاومألاوعئاضبلانم«اهتضرف
دوجاومركلايف«نانبلابمهيلاراشينمم«ءارضخلاةريزجلايفاوناكنيذللا
الو‹ءارضخلاةريزحلاراز٠نيطالسلاءالؤهنمادحاونأملعنمل«ةاساوملاو

.رثايأاهيفمهتموكحتکرت
يفهايإوءارضخلاةريزحلاتناك٠ناطلسنبديعسديسلانإ:انلق

دالوأةموكحدادضأمهنيذلا«عيرازملاذئموياهءامعزنأبو«ماصخوقاقش
داهوو‹ةيلاعلالتتاذاهنأءارضخلاةريزحجلانعاوملعمهنأو٠مامألا

اونتعيمل‹ةحارلاوخذبلانمهيلعوهيفمهابو٠كلاسلملاةبعصاهنأو«ةيواه
.مهایاعرومهكالمأدقفتب

دمحمنبدومحديسلاوه«ءارضخلاةريزجللةرايزلابابحتفنملوأنإ
ديسلااضيأاهرازدقو«يزيلجنإلازؤيثملارنجلانمةروشمبه١۳۱٠ماع
حلاصمبمامتهالايف‹«لضفلالكلضفلانكله١۳۲٠ماعدومحنبيلع
يتلا«براحنبةفيلخلاضفللاانديسةموكحل‹اهترايزوءارضخلاةريزجلا
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عيسوتوقرطلاحتفنم«اهتاتافتلالجأءارضخلاةريزحجلاهذهتموكحتهجو
زكرم ةيموكحلاتارادالازكارمءانبو٠«فراعلملاةرادإوبطلاةرادإو«هايلا

بطلاتارادإلو«يلاوللزكرمو‹رخاوبللزكرمو«ديربللزكرمو«ماكحألل
يجتنمةرادإو٠ةيمومعلالاغشألاةرادإو«ةيعارزلاةرادالاو«ركسعلاةرادإو

٠كشكشو.ةتيو«ةثالثلااهردانبميجيفزكارملاهذهلكو.لفنرقلا

.يناوكمو

ءاهيفةدبعملاقرطلاحاتتفالبق«ةريزحلاهذهرازنملابيفنكيمو

ةرثكل٠تارايسلااهيلعيرجت«ةدبعمقرطاهيفنوكتنأ٠نكمملانمهنأ

.اهداهووامابج

.راعتسأالالاجرنمداهتجاوماتهاب٠«تنوكتحلاصملاهذهلكو

ماعوه١۳۳٠ماع«ءارضخلاةريزحجلاناطلسلاةمظعرازدقو

اهردانبيفهتمظعلزن٠ثالثلاةيمسرلاتارايزلاهذهلكو«ه٤

.اهتاهجضعبيفلوبوةثالثلا

اهردقءارضخلاةريزجللتردقيتلايهبراحنبةفيلخديسلاةموكحو
تناكامدعبدوجولاىلاءافخلانماهترهشأو.اهقوقحنماطسقاهتطعأو

.ةلوهحي

ءانبب‹يناوكمةدلبوةتيوةدلبنارمعًادتباناطلسلااذهمايأيفو

ةمصاعنوكتنأحلضتةتيوةدلبنأنويبروألاطابضلافرعو‹اهيفتارادالا

يلاكشكشةدلبدضباهضرأةحطسمويرحبلااهاسرمنسحل«ةريزجلا
.يضاملانمزلايفةريزحجلاهذهةمصاعتناك
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ىضشفلاديعلا

رابجنزيفهتمظعلميقأرابجنزشرعؤوبتىلعاماع٢۲هللمكالو

وحناهبجاوبموقتنأءارضخلاةريزخلاتأرو٠يضفلاديعلاىمسي٠ديع

.بوبحملااهناطلس
لوأوهو٠يضفلااهناطلسديعباهاندأىلااهاصقأنمتلفتحاف

.يضفلاهديعبلفتحارابجنزيفناطلس

اهءالورهظتىتح.اهيلإهمودقوعدتاهبلطهيلإتمدق(نيحلصوف

.يضفلاهديعباهرورسواهصالخإو
ه١١۳٠ماع‹ةتيوةمصاعلايفءارضخلاةريزحجلاىلإهتمظعلصوف

هدهعيلوو‹نكنرريسلايناطيربلادمتعملاةداعسهتبحصبوم١۱۹۳قفاوملا

.رابجنزةيدلبريدمسنوج.جرتسملاوةفيلخنبهللادبعبوبحللا
يناهتلاتابجاوهلتمدقو.ايسنويرتسمةريزحلايفيلاولابئانناكو

.بيحزتلاو

‹ةيدنحلاةيلاحلاعمكارتشالابةريزحلابرعنميتلاةبطخلاصنمكاهو

:ةزرطمةيضفةبلعيفتمدقدقو

ناشينلماح٠«براحنبةفيلخناطلسلاةمظعلابحاصانالومىلإ»

ناطلس٠جروجليئاخيمنيسيدقلاناشينوةيناطيربلاةيزيلجنألاةنطلسلا

.رابجنز

ةلالجاياعر«دونمحلاةعامجومكتمظعاياعربرعلاةعامجنإ«انالوم

٠عوضخلكب.ءارضخلاةريزحجلاةيمحملاهذهيفنينطاقلا«روطاربمالاكلملا

يف‹رورسلاوةداعسلابورضنممهولقيفجلتخجبامعاوبرعينأنوديري

س2(1٦



يفمكتمظعلايصخشمهتايلستومهتايحتميدقتيفملتحنسيتلاةصرفلاهذه
.دوهشملالفحلااذه

هذهيفدونملاوبرعلاةعامجنعةباينلاب«هاندأانءاسأنيعقوملانحنو

مكدیعبانیناہتوانتاکیربتمکترضحلمدقن«مارتحالكبءارضخلاةريزجلا

.مكتنطلسناكسلجاهتباورورسوحرفراعشوهيذلايضفلا

‹اماعنيرشعوةسمخةدملمكئاباشرعةمظعلابحاصايمتأوبتدقل

كلذعمو٠مكتمظعهمكحت«نيتريزحجلانيتاهيفنينسلاهذهيفهللافحتأ
ةقئاضلاك٠ةميكحلامكتدايقتحتةلاساهتحاتجايتلاقئاوعلاعيمجتزاتجا

.اهتايحيفنانئمطالابتعتمتو٠تاقئاضلانماهربغوةيداصتقالا
مكتمظعىلعيضاملادقعلايفهللااهابحدقفءارضخلاانتريزجامأ

نیرکاش«اهانددعاذإو«لبقنماثیشاہنمفرعننکنمل«ةمجتاحالصاب

متيذلامدقتلاواهشاعميفتلبرستيلاتاربغتلاحالصابديعسلامكدهعل

لقنلالئاسوتلهسيلاقرطلاحتفاصوصخاهتمركذتفاهتاهجعيمجيئ

يفةيبطلاتادايعلاوتايفشتسملاعيسوتو٠ةديفمةحيرماهتلعجو«رفسلاو
‹اهلجأوهو.اريخأو‹ىرقلاونادلبلاةرئاديميلعتلارشنو«ةيلخادلا

لئاسولالاخدإو‹نادلبلاةرئاديفءاملابيترت٠هبينعنو٠عيدبلابيترتلا

.ةيحصلا
‹ةيمحملاهذهناكسنم«دونحلاوبرعلانحن«ليزحلاانؤاعدو

.دیدمرمعبمكدميو‹مكتاذظفحينأ.ىلاعتهللالأسن.ءارضخلاةريزجلا

«هللادبعريمألاومسانديسظفحينأو«نيتريزحجلانيتاهىلعايخساكاح
.نيمآ«ةيكولملامكتلئاعظفحينأو«ديعسديدمرمعبهدميو

ةياعرتحت‹مكتنطلسةدمنوكتنأىلاعتهللاوعدنماتخلاينو

نأىلإرئازحلاهذهلهأةفاكلو.ةداعسلاونامألابةءولمميزيلجنالاروطاربمالا
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قئافويناهتلاصلخأانماولبقتو٠هتوقوهللانوعب٠يبهذلامكديعبلفت.

.مارتحالا

نوصلخملامكديبع

نييقيرفإللاوبرعلانعةباينلاب٠يريغملاةعمجنبيلعنبديعس

.دونمانعةباينلاب«ما.یسوءاضمإ

يذلا٠يضفلاهديعلاراكذتساسألارجحعضوبهتمظعلضفتدقو

لفاحملايفعامتجاللةزربةعاقءانبوهو«زيلجنإلاطابضوبرملاهئانببماق

.هتيوةدلبيفةيمسرلا

هتبحصبناكو.ةعاقلاهذهحاتتفالهتمظعلصوه١٥۳٠۱ماعيفو

ةيدلبلاريدمو٠دهعلايلوو.لوهنتراهتندزرلاةرلاهذهيف

.سنوج.جرتسم

.سدأميلورتسمةريزجلايفيلاولابئانناكو

‹ةيداليم١٤۱۹ماعرياربف١٠قفاوملاه١٦۳٠ماعلوألاعيبر٩يو

رتسمهتبحصبو«ءارضخلاةريزحلابراحنبةفيلخناطلسلاانالومةمظعراز

نبدمحأةنباهونونةمظعملاةناطلسلاةمظعو٠يناطيربلادمتعملابئان«نتاد
‹ايايرتسميصوصخلاريتركسلاو.س.ب.نيربوأرتسملاهتبحصبو.دامح

.كالكرتسمةريزجلايففظوملاناكدقو

يئنيمويوةتيويفةسمخ«مايأةرشعاهيفثكمو.دلوملاةءارقرضحدقو

.دیعسلآ«ةرخابلايفهماقمناكو.يناوكميفةثالثو«كشكش
انتوعدةباجابانفرشدقومارتحالاولافتحالابتاقبطلاعيمجهلباقدقو

يفاريخهللامهازجف.هتليقع:ديسلاعمياشلالوا.يدركات
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ةضفةبلعيفتمدقدقو«ةيبرعلاةيعمجلااهتمدقيلاةبطخلاصن

:ةبطخلايهاهو٠جاعلانمنيسرتقوفحالسةروص

نبديعسنبينيوثنببراحنبةفيلخناطلسلاةمظعلابحاصاي
ةدسىدلالوبقمنكيل.اهتاقحلمورابجنزناطلس.مامالادمحأنبناطلس

يلوومكتمظعاياعر٠برعللةلثمملاةيبرعلاةيعمجلانأةيناطلسلامكتمظع

مهتعاطومهئالوةيأميدقتبمكاياعرنكمتيىتح«ةليبنلامكترسأومكدهع
ةمظعلابحاصاينيصلخملامكاياعرنإ٠ديجملامكديعةبسانمبمهصالخإو

مكدهعيلوو٠مكتمظعرمعليطينأ.سودقلاكلماهللاىلانولهتبي

نأ٠لجاعلابيرقلالبقتسملايفمكاياعرلنكمتيىتح«ةليبنلامكترسأو

مكتمظعمكحديعبمويلانولفتحيايك٠يبهذلامكتمظعمكحديعباولفتحي
مكاياعرنيبمكتمظعتاكلتميفنامألاورسيلاثبينأهللانوعديو٠يضفلا

ةيبرعلاةيعمجلاميدقتو٠مكتياعرومكمكجلالظتحتنيعيطملا٠نيصلخللا

مكصخشلمهؤالووبرعلاصالخإةيناطلسلامكتدايسلةمظعلابحاصاي

.شرعلاوليلجلا
ةيبرعلاةيعمحجلاسيئر٠يديعسوبلادمحمنبظفاح.عيطملامكمداخ

.٩...رابجنزب

ديعلاةبسانمب«نييمسرلاريغليعيرشتلاسلجملاءاضعأةبطخ

.اهترمثبلفنرقةرجشلثمتةضفةبلعيفتمدقو٠يضفلا

.يا.ىس.ج.ينيوثنببراحنبةفيلخديسلاناطلسلاانالومةمظع

مدقنعضاوتلكب‹نييمسرلاريغيعيرشتلاسلجملاءاضعأنحن
یے

.ةيبرعلابةبوتكمماتخأةسمخمسالايفهناكم(١)
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مكتمظعةيلوتليضفلاديعلايفانتاكيربتو٠ةيمارتحالاانتابجاومكتمظعل

.مكتاكلتممىلع
ىلوألاةرملااهنألاصوصخ.اندنعةميظعحارفأةصرفديعلااذهدعناننإ

ًاوبتذنمنيرشعلاوسماخلاهسولجديعب«رابجنزمكاحاهبلفتحييلا
ثعاوبنماشعابئادناكةدملاهذهلوطمكتمظعمكحنإو٠شرعلا

نيبزييمتنودب٠مكتمظعتاكلتمبيفةنطاقلابوصعشلاىلع«ةداعسلا

ةيلحملاتائيلاويعيرشتلاسلجملانإو٠مهسانجأومهنايدأومهفئاوط

اومهاسينأيفمكتاكلتمميلاهألحايسلايف«مكتمظعةبغرىلعليلدلةفلتخلا
.قوفشلامكتمظعمكحتحدالبلاةرادإيف

مكمكحلعجينأو«اديدمارمعمكتمظعحنمينأهللاوعدننحنو

اهيفنينطاقلابوعشللومكتمظعتاكلتمبةداعسومكيبحمةداعسلابلجمميكحلا

.هللاىلإءارقفلامكمادخنم

نبفيس.جمركيلعبيط«يريفغلملايلعنبديعس
«يبوهرملاريمعنبيلع.ينادنج.مإ.ج.يديعسوبلاناميلس

.....دولكم.ج

هبناوج.ةضفنمريبكرخافلكشيفتمدقو.ةيدنمحلاةيلاحلاةبطخ

.°”...ىفصلملاجاعلانمةليفهبشيجاعلانمةعبرألاثمت
براحنبةفيلخديسلا.ناطلسلاانالومةمظع

ةعامجةيعمجيلثممنحنمكتمظع«رابجنزناطلس٠ىإ.یب.ج.م.یبج.

انتاكيربتوةعضاوتملاانتابجاومدقنمارتحالكب«رابجنزيفنينطاقلادونما

ىلعمكتمظعمتأوبتذنمنيرشعلاوسماخلامكديعيف«مكتمظعلةصلاخلا
.ماتخأةعبرألصألايفهناكم(١)

.ماتخأةثالثلصاألايفهناكم(۲)
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دادوللسيل٠ةدوهشملاثادحألانميضفلامكتمظعديعنإ٠شرصلا
يفهعوننمديعلوأهنكلو٠«طقفمكتمظعلبعشلاهنكييذلارابتعالاو
مكتمظعتداعأ.ةيحلالاةيانعلاهنعتمظاعتةعضاوتمانحارفأو٠خيراتلا

ليبسمكتمظعلدهمتكلذبو.مكبملأيذلافارحنالادعبةحصلاىلإ

.ديعسلاديعلااذهاملوانتييلاتاءارجالايفايصخشكارتشالا

يتلاتادعاسملا٠ليزجلاركشلاعمنوركذتينإدونجلاةعايجلانإو

نورکذیسو«ةريزحجلاهذهيفمهناطيتساليبسيفرابجنزنيطالسمحلاهحنم
ادادوةءولمملامہترشابميف«رابجنزخیراتيفمہباتنايذلابيصنلاريخفلكب

یوسرخآنطومسيلاهئاضعأةيرشكأنآلاو٠مكتمظعاياعرعمافطعو
ىلعةراتخملاهتاكربلزنيوفطعتينأبهللانوعديدونملاةعامجو«رابجنز
اديدمارمعمكدميومكتمظعيقبينأو٠مكتمظعةلئاعىلغومكتمظع

ةعانقللابلجكحرئازحلاهذهمكحتف,ةداعسلاومالسلاوةحصلابانورقم

.مكتمظعتاكلتمييفنطوتسملابعشلاةفاكل«اضرلاو

فيرشلاهللادبعو«يجناويجيجمركيلعبط«مكشادخنم
بکرهللاةمحرجاحو«اوشتو«یسیسوکيلعريبيجرفنجليعاساو«يجناک

يلعبيطو٠یجوسیجیإو«رصاننبهللادبعو«اكلدمأو«يناجيت

دمحميلعجاحلاو«تابيابرونليعاسإو٠يجناويجليعاسإ
ميرکيجماو.يابرداقيلعمالغو.هفلستيأرو.يليعامسألا
.٠٩...ىلع

:ةيمرضحرجنخلكش«رجنخةبلعيفتمدقو«تومرضحبرعةبطخ
نببراحنبةفيلخناطلسلاةمظعلابحاص.انتمعنيلووانالوم»

دمجدعبءيديعسوبلامامألاديعسنبدمحأنبناطلسنبديعسنبينيوث
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ىلإ٠مهئالوىقنأومهيناهتصلخأبنومدقتيمراضحلابرعلاف«هللا

كلت٠ءنيرشعلاوسماخلاديع«لولحلابديعسلامكديعغولبلمكتمظع
ميعنيفو٠نوأيفتيمكلالظتحتمهومكتكلمناكسىلعترميتلانينسلا

يمرضحلافلسلاابيظحيتلاهمعنلاراهظإو«نوبلقتيمكتيانعومكتسارح

افنیرکاذو.انيركاشاهبهونننأماقملاوبجاولااهعفري«ةكلمملاهذهيف
كلملابتتساالوميدقدهعنمرايدلاهذهىلإيمرضحلارطقلاحزن«اهقح

ممالافاصميفمهلعجوهيلإمهيرق٠ناطلسنبديعسمكدجميظعلاحتافلل

كولملاىدلىفلزلاةبترمبنوعتمتيمراضحلابرعلظهنمو‹هشرعلةصلخللا
ةيلاجلاةلصف٠نوميملامكدهعىلإو.ةكلمملاهذهشرعىلعاوبقاعتنيذلا

اهافكو٠.ىرعلاةقيثولازتالولزتلمكبومكدادجأومكئابابةيمرضحلا
عفرأوبتارملاىلعأمنستمكفلسكلذبمكقبسامكاإجرلمتلوخثيحاراختفا
‹اهتيلامظفحواهنوئشةرادإيفرفاوظحةكلمملاهذهيفمحلناكو.فئاظولا

.اهناكسنيبةيمالسالاةوعدلاثبو٠ملعلابعكءالعإو

فئاوطلاةيقبوبرعلانممهسنجءانبأةيمرضحلاةيلاجلاتكراشاذإف

الإكلذسيلف٠يضفلامكديعبءافتحالايف«دالبلاهذهيفةنطاقلاةيقابلا

اذهوديعسلاديعلااذهةبسانمبو«اهيلعمكتمظعلهللاهبجوأبجاولءادأ
نميدهعةحتافو٠ةحرمملاواهنمةديجملانينسلاةمئاخوهيذلاميظعلامويلا

.لابقإوءاخرو

نم«اراكذتةيدهمكتمظعىلإمدقتنأةيمرضحلاةيلاحجلافرشتتو

٠مراضحلابرعهبصتخيلكشزارطىلعاهنكل«رجنخ«ةيبرعلاةحلسألا
اهميدقتبانمحلايذلاثعابلارابتعاب.ةليلجاهنكلوءةرزننكتنإيهو
غولبب«انرورسغلبمءادبإوانئالووانصالخإراهظإوهو٠ىدفملامكشرعىلع
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ليطينأهللايفانؤاجرو‹ديعسلامكدهعنمنرقعبرلمكملامويلااذه

ءنيمايلارغلاهلاجنأوهللادبعريمألامكدهعيلومكلجنبمكعتميومكءاقب

انيلعهللانماكو«هتيانعنيعبمكأالكيو٠همعنمكيلعغبسيومكدمينأو
يلوهللاو‹يبهذلادعبيساملامكديعباندعسينأ٠يضفلامكديعبلافتحالاب

.م١۱۹۳ةنسربمتبس٢۲خيراتبةباجالا

.ةيمرضحلاةيلاجلانع«يعفايلابلاغنبنسحممككولمم

نمةبلعيفتمدقو٠يضفلاديعلاةبسانمب٠ةسابمم«برعةبطخ

.م١۱۹۳ماعريمتبس٩يفةسابم

نبينيوثنببراحنبةفيلخديسلاانالومةمظعلابحاصةرضحىلإ
مادآو٠هرمعهللالاطأرابجنزناطلس«مامالادمحأنبناطلسنبديعس

.نیما«هتنطلس

نعةباينو٠انسفنأنعةلاصإهاندأنيعقاوملانحن٠ةمظعلابحاصاي

ةيبلقلاانيناهتمكتمظعباتعأىلإعفرن‹اينيكةيمحمناكس«مكاياعررئاس
لئالجبةطاحملاةديعسلامكتايحرهظموهيذلا٠«يضفلامكديعبةميمصلا

مكشرعلانءالووانتبحمةيكلملامكترسمىلإنيهجوم٠لاعفلادماحولايعألا
تاذلصالخالاوةعاطلانمانرودصهنكتامىلااذهبنيريشمو٠ىدفلا

جهتبيانإفيضفلامكديعبمكبعشجهتبانإ٠ةمظعلابحاصاي

مكئاقتراموينم‹اماعنيرشعلاوةسمخلالالخهجردتامىركذبمكبعش

فراعملاةعسنماهئانثأيفهغلبامو«كرادملاومسنمداجألامكفالسأشرع

روصعيفاهانتنأةمألكىنمتتامىصقأكلتو.ماعلانمألانمهلانو

.اهکولم
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داهتجالايفغلابينأنذإورغالف٠ديجملامكرصعيفمكبعشاحاندقو

لهأاهيفكرتشاتايركذةمظعلابحاصايكلت.ةنيمثلاتايركذلاهذه

اهيفمهكراشيالةصاختايركذاينيكلهألنأريغ«اينيكورابجنز.نيرطقلا

تلصعحتموينمالماكانرقينعييضفلامكديعبمحلوق«هنأيهو«رابجنزلهأ
ماعيفناطلسنبديعسديسلاحتافلامكدجةنطلسلانينامت«هذهمهدالبمل

ىلإكلذكانهوم١۱۹۳ماعاذهمكديعمويىلإعزانمهلدعيملفم٦

.هللاءاشنإدبألا

عمانعمجتنأو‹«ىركذلاكلتانلديعتنأةصرفلاهذهتءاشدقو

ىقبتسيذلا‹بيهملا‹يغيراتلاديعلااذهبلافتحالايفنييرابجنزلاانناوخإ

.ماظعالاولالجالاباندعبنماندافحأواندالوأهركذيو.مايألارمىلعهاركذ

ةعاطلاتابجاوعوشخبكمامأفقن٠ةمظعلابحاصاينحناهو

.ليلجلامكشرعوةميركلامكتاذوحتنانروعشواننوئشنعريبعتلاوءالولاو
يلوبمكنيعرقينأو٠مكتمظعرمعليطينأىلاعتهللالاسنماتخلايو

ةلصتم‹ءانهوةداعسمايأمكمايألعجيومكاعرينأو«بوبحملامكدهع
.ءاقترالاومدقتلا

.نيركاشلانيصلخلامکدیبعنم

ملاسنبهللادبعفيرشلا«”يدنيلميلاو«يرقصلادشارنبنازع
دمحمنبديمح«يليكشلاكرابمنبديعس٠يعيرشتلاسلجملاوضع
٠ةسابمميضاقيلعنبنيمألا«ةسابمميلاويئانملايلعنبكرابم«يرذنلا

٠يديعسوبلادمحنبدمحمنبيلع٠يرطاشلادمحمنبدمحأفيرشلا

يکيربلارمعنبدیعس«هوماليلاودیعسنبكرابم«يناوكزلادمحمنبيلع
.يرذنملامساقنبدشار٠ةسابمريدم

.لصألايف٠هبحاصمتاخمسالكبقعي()
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:اذهوهو«رابجنزبةيرمقلاةمألاباطخ

ىلعةالصلاونيلاعلابرىلعءانثلادعب«ميحرلانمحرلاهللامسب

بحاصاي‹دعبو‹نيعمجأهبحصوهلاىلعودمحمانديس«نييبنلامتاخ
ةنطاقلاةميخفلاةيسنرفلاةلودلااياعر٠ةيرمقلاةمألانعةلاصألاب٠ةمظعلا

بدألابةفقولاهذهمكتمظعمامأافقاولوشملابتيظح٠ةيمحملاهذه

ةدشنمكلذويضفلاكديعبنيجهتبملاةعيلطيفاننأباحرصمو‹مارتحالاو

نإ«انلقنأورغالفنذإ‹ميمشلامكشرعلامارتحاو.ةفيرشلاكتاذلانتبحم

ىلإاوحزندقمهغأل«اهباوفرعنيذلاانفالسأنماهانثروةدوملاهذهوةبحملاهذه

نم«ماركلامكفالسأفئاظوبمهرثكألصتاو.ةريثكنينسذنمرايدلاهذه

.خيراتلااذهىلإةطرشلاوةيدنجلاوسيردتلاويعرشلاءاضقلا

الكةرسملابانراعشال«انبولقلايونعماحابصممكتمظعانذغتااماننإمث

ىلعلمتشملااذهانباطخو‹دوهشملامويلااذهيفمكتمظعىلإانمدقكانيآر

.مكتمظعلانئالوراهظإو٠مكتمظعليناهتلارفوأ

ازمر«ةلينفلكشىلعةعونصمةبلعيفباطخلااذهةخسنانظفحدقو

ناکعفرمنعةرابعوهو‹اؤبميسنمةعونصمةبلعلاكلتو.اندالبتالصاحل

ارونمكتمظعلبقتسمًلألتيوءىضينأبالؤافتمهحيباصمانفالسأهيلععضي

كناسحالنونيدماننأبةمظعلابحاصايانفارتعاعم٤كرضاحروننمارهاب

كدهعيلووكرمعهللالاطأ«دالبلاهذهيفءايحأانيقبام3كمكحةلادعو

.ةرسموةيفاعيفةفيرشلاةلئاعلاوبوبحللا

.”ةيرمقلاةمألانعم١۱۹۳ماعربمتبس

:تومرضحبرعلحاسةبطخ
ناطلس٠براحنبةفيلخانديس«ةمظعلابحاصايهللانوعكيلع

.ايباحصأءاسأرهظتالةسومطملاماتخألانمددعلصاألايف(١)
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مادخنحنف‹دعبامأ.هالوتو٠«هظفحوىلاعتهللاهزعأمظعملارابجنز

نيلومشملا١مكتمظعدالبيفنينطوتملاتومرضحلحاسبرعنممكتمظع
لکبنورورسمنوجهتبمنحنوانئج«هتافطعتعيمجوانالومةقثنسحبئاد

٠هحارفأيفمككراشنو٠يضفلاهديعيفانالولكرابن«مارتحاوعضاوت

ةلومشماهلكانديسمايألعجينأو٠ةبيطةايحمكييحينأىلاعتهللانيلئاس

مكظفحي.ةداعسلابةسدقملامكتاذعمةلئاعلاظفحينأو‹ءانمحلاوةداعسلاب

هللاةمحرومالسلاانالومكيلعو.هلاجنأيفكرابيو«هللادبعريمألاظفحيو

.هتاکربو

.١۱۹۳ماعربمتبس٢۲قفاولاه١٥۳٠ماعلاوش۱۳رابجنز

.٩”....يعفايلاناطلسنبديعس

:يهوءارضخلاةريزحلانمةتيوبةيليعاسالاةعيشلاةبطخ

٠يک.يا.يب.جينيوثنببراحنبةفيلخديسلاريسلاةمظع

.مكتمظعيج.مإ.يس

مامإةفئاطنعةباينلاب‹ةتيويفةيليعاسالاةعيشلامامإةيعمجلاف

مدقن«مارتحالكبءارضخلاةريزحلايفنينطاقلاةيليعاسالاةعيشلا

منتغتسو٠مكتيلوتيفيضفلاديعلاةبسانمبانيناهت«ناطلسلااهيأ«مكتمظعل

عممتلضفتامىلعةقيمعلااهتاركشتنعربعتف٠نآلاةصرفلاهذهةيعمجلا
ديعلااذهيفمكتدهاشمرورسانلمكتحابإب«انيلعهللادبعديسلابوبحللا

.ديعسلا

اذهيف‹ةيكولملاةلئاعلاومكتمظعىدلةرفاولااهتايحتمدقتةيعمجلاو

ايلوتممكتمظعءاقببهللانماهئاعدةياغو٠.يضفلامكديعوهيذلاعقاولا

.ةيفاعوريخبانيلع

.ةمسوألتاحالطصاوزومر(۲).ماتخأةثالثلصالايفهناكم(١)
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.نوصلخملامكمادخءالؤه٠مكتمظعماودبيعادلا

ةيطعنبليعاسإ‹ايرمق‹ىسيعنبدمحمنيسحمالغسيئرلا

°”...ةتيوبةعيشلامامإاويجىجمب«اوضعىجويسمساقميجر«اوضع

نماهوفظوموةيمحملاهذهيفةيريدملاةرادإتنيعته۱۳۳۸ماعيو

رماوأتحتتاهيشلاو«زيلجنإلانم‹يلاولابئانوأ٠يلاولارمأتحتبروعلا
.نييقيرفألاءاسؤرتاهيشلاو٠برعلانمنيريدلا

لعجدقو‹زيلجنالالوخدلبقنمدهعلاميدقوهفتاهيشلانييعتامأ

امأو‹مهرومأحالصإةلباقميفنييقيرفالامهتعامجىلعتاهيشلابرعلا

.عرشللاهعفرمفةصيوعلامهرومأ

„~~

.ماتخأةثالثلصاألاينهناكم(١)
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شرعللايلوهلادبعريمألانييعتأبن

نبةفيلخناطلسلاةمظعنمراهشتسااذه«ميحرلانمحرلاهللامسب

شرعىلعهتمظعلافلخ«ةفيلخنبهللادبعريمألاومسهدلونييعتيفبراح

.رابجنز

ىلإجاتحيف٠ىلاعتهللاهردقييذلانامزلالصيسهناثيحنم
انغرفأاننادقثیحنمو.رابجنزةنطلسىلعهنعاضوعمحيفلخءاعدتسا

نييعتيفقحلاانللوخدقثيحنمو«ةريخألامايألايفةداملاهذهيفركفلا

يفنيعن٠ةيناطيربلاةلالحلابحاصةموكحبناجناسحتسالاعبتانلفلخ
نبينيوثنببراحنبةفيلخنبهللادبعبوبحملازيزعلاانلجنكصلااذه

٤طبضلکباذهانراهشتسااوعريواوقلتينأاناياعررمأننحتاهو

.هبجومىلعمهسفنأاوبتريو

عباسلامويلايفيكولملاانمتخبانمتخو.انديبانيضمأو«رابجنزيفررحم
.ه۷ماعةدعقلايذ٦قفاوملام۹٩ماعویامرهشنم

(متاخوعيقوت)رابجنزناطلسبراحنبةفيلخءاضمالا
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اطيرلادمتعلاةداعسرفس
رابجثزنمنكنرداشررسلا

ةرثئادلالیکوةداعسلابحاصرداغم۷ماعسرام۳مويف

اذهقارفىلعنييقيرفإلاوبرعلايلاهألامومعفسأتو«رابجنزةيناطيربلا
هداقنإو6اهيفعفانملاوحلاصملانمهانبوهسسأا6ةيمحللاهذهنملجرلا

يواهملايفروهدتلانمةيمحملاهذهذقنأو٠نيبارملابلاخمنمنينويدلا

ةمظعلابحاصاهرضح.ةقئافياشةلفحيبيديعسوبلالالهنبدمحم

يتألاباطخلاسيئرلاهلمدقو‹رابجنزيفنيلزانلاسانجألاميمجوناطلسلا

:هرکذ

.ةماخفلابحاصو٠ةمظعلابحاصاي»

برعلاعيمجنولثمينيذلا«ةيبرعلاةيعمجلاءاضعأوسيئرلاوحمسا
برقةبسانمب‹مويلااذهيفمكبنولفتحينيذلا٠ةريزحجلاهذهيفنينطاقلا

ةصرفلاهذهاومنتغينأ‹ايئاهنرابجنزةرداغمو٠ةيمسرلاماهملامكلازتعا
‹مكقارفىلعديدشلامهفسأنعمكتماخفلاوربعيل‹ةحناسلاةنيمثلا

كلمةلالحجلالشممكرابتعابمكصخشلةليلجلامهتامارتحااضيأاورهسير

.نطولاءانبأنييقيرفألاوبرعللاميركاقيدصو«ارتلجنا
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نمريشكومكتماخفنيبتقثوتوتدطوتيتلاةقادصلارصاوأنإ

عفدتامك٠ايئاينرايدلامكترداغمعقوةدشبروعشلاانيفثعبت٠«برعلا
يفةراسخلاهذهتناكاذإلۋاستلابانورقمانسوفنيفبرستيمؤاشتلا

نييعتنأوهو٠برعلارشاعمنحنهدقتعنيذلاضيوقتاهبقعيسمكتقرافم
رطخأنمةلحرمهيفزاتجتدالبلاتناكتقويفمكحلامامزةيلوتلمكتماخف
كلذيفمكحللمكنييعتنإ٠لوقن‹ابتلزنيتلاةيداصتقالاةايحلالحارم

تناكفيكيردنانسلفالإو«دالبلاهذهةيحلالاةيانعلاهتلوأافطلناكناوألا

يلاةردقملاومزحلاكلذباهرومأةفدةرادإاولوتتملولنئلدالبلاةلاحهيلإلوؤت

.اہبمتفصتا

‹رهظملاةزرابنوكتسدالبلاهذهريخاهومتيدسأىلاةمدخلانإو

دققانخابذخأناكيذلاةيداصتقالاةقئاضلاسوباكوهاهوءرشألاةقرشم

.هللالضفنملوزيذخأ

يعاسملانمهبمتمقاماوردقينأدالبلارمأمهمهينيذلاىلعبجوف
نأنورينيريثكاسانكانهنأملعلاقحملعناننإو‹مهدالبحلاصموحن

.تابكنلادشأنمةبكندالبلانعفرصدقمكدهع

‹اهديبعتوعراوشلاوقرطلاقشبازيمتمنكيملمكدهعنإ«معن
انورقمالحةيويحلالكاشملالحبزاتماهنكلو«رغثلايفةفصرألاءاشنإبو

مكرظندعبلابمتدرفناةزيمهذهو«دالبلايلاهألةميدتسماعقانللودئاوفلاب
یلعانحایتراوانرکشلجسننحنفكلذك«مکتمکحدادسومکسدحقدصو

لمشيمبسحنيبارملانويدةلضعممسحيفاهومتلذبيتلاةميظعلادوها
ليبسيفهبمتمقيذلايعسلاليزجلاركشلاعمردقنو«نيفرطلاحلاصم
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هنااروهدتيفاببسناكيذلاتابراضللانمروهتلاعنمنيكو«اهببعالت

.مايألانمىضماف

اھزاربإواهببسءانبمتنذأيتلاةعفانلاعيراشلملااضيأمكتماخفلركشناہک

يفةيوناثلاةسردملاءاشنإوهوالأ.فراعملاوبطلايتحلصميفدوجولازيحيف

.ءاسنلاجالعلةموكحلاىفشتسميفةبيبطمادختساو«دلبلااذه

حالصالانماهيلعمتيرجيتلاةسايسلانإ٠ةماخفلابحاصاي

نم.هومتمريذلااهحالصإىلإمتيدأيلاةرادالابمكماتهاو‹روهمجلل

ةميزعلابريبكلاانباجعإرهظننأانيلعنابجويءىشكلذنعمكينثينأنود

.اهبمتفصتايتلاةدارالاةوقوتابثلاوةريصبلاذافنإوةدضاعملاو

ءدنو٠مويلااذهيفمكبعامتجاللانتوعدلوبقمكتماخفركشناماتخو

يقلاةحارلاباوعتمتتل.ةديعسلاةليوطلاةايحلابنكنريديللامكتنيرقلومكل

.ةعفانلالاعألامكئادأدعباهومتققحتسا

.نزاخلا«ريتركسلا«سيئرلا«ءاضمإ
.دمتعملإباوج

ةفاكواهيفنينطاوملاىلإو«رابجنزبةيبرعلاةيعمحجلاسيئرو٠مكتمظع

.اهئاضعأ

اهومتحنميتلاةصرفلل«داؤفلاميمصنماقداصاركشمكركشأىنإ

نسحلو‹رابجنزنمانليحرلبقفويضلامكتلباقمليلونكنريدلىلا

.فطللادحةغلابلامكتفايض

انيلعترمدقةليمجادالبلاهذهيفاهانيضقيتلاةعبسلاتاونسلانإ

نابةقيقحلايفنورورسمنحنو«ءانهلابةءولممنينسانيدلتناكدقو«اعارس
كلذاننكميو٠ةيصخشةفصب«ءاقدصأباهيفلصتنلاهئانثأيفاننأبدقتعن
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يفادجمتنسحأنابرعشأينإو٠نييصخشءاقدصأمكطاسوأنمددعنناب

مكنكلو.ةموكحلليتامدخبمكتاهيونتنأل‹انلهومتمدقيذلامكباطخ

كلذىلعءانبو٠هلمعأنأتردقيذلاليلقلالمعلاكلذايلاعاريبكتمترك

يلاريبادتلاكلتيعيرشتلاسلجملاذفناذإهنأب.ةنامألكبلوقأنأردقأينإ

٠©نيعرازلانينويدمللاهمسحوةلأسملاداجيإصوصخبنآلاركفلاتحتيه

ذيفنتىلإنونيادملاونونويدملالصوتاذإهنأبو.ةيمهألئاسولامظعأنميهو

ةعفانلاجئاتنلابعجرتسامتحاهنإف‹اهتربديتلاحورلابةحرتقملاريبادتلاكلت

.تاعالاتاقبطميمحل

«ردنبجأ.بأرتسمتاحارتقاتذفناذإهنأبقثأءاوسدحىلعينإو

ىلعونيدوجوملاىلعولفنرقلاةعانصىلعلبقتسملايفةطلسلادابيإصوصخب
قلعتتيتلالفنرقلاةعانصزكترتسو.ةريثكعفانماهنمينجيسهنإفنيكلهتسللا

.ضرمحيحصتباثساسأيفرطقلااذهناكسرثكأةداعساهيلع

دقو.انتاقوأرثكأاتلغشدق‹ةرورضلابنيتمهملانيتلأسملانيتاهنإو

طابضءاضعأنمةريدقةدعاسمنمهيلعتلصعحتاملضفباهيلعمكحلاجضن

فرتعأرورسلكبانهاهينإو‹امومعبعشلااياعرعيمجنمو«ةموكحلا
.يبلقلامهديضعتومہهتروشمليريدقتب

اهديةموكحلادمتلتاجايتحاوغارفاهبدجويةريشكتاهجكانهو
يعانصلابيردتلاوفراعملاوبطلالامعأبقلعتيايفاصوصخ.اهوحن
.يعارزلاو

ةريزجيفةيلاحلاقرطلاريمعتيفةلوذبماهلكتناكيفلسلاعأنإ

نيلقتنملاسانللةميظعلاةحارلابطقفتأتليلاءارضخلاةريزجلاورابجنز

نمليصاحملالقنةرجأيفربكضيفختيفةنسحلاجئاتنلابتتأاهنكلو«اهيلع
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نيتاهاتلكيففرطلاةدضاعمىلاةجاتحملزتمدالبلانإو٠یرخأىلإةهج

ثعبتةلاحيفةموكحلاةيلامنإو.اهعانطصايفلمعلاءىدبدقو‹نيتريزجلا

ةيريمعتلاحلاصملاريمعتعيسوتببسدجويالهنأيلرهظيو٠ىضرلاىلع
.دالبلاهذهةحلصميفاهيفبوغرملاوةمزاللا

٠بانجنأبقثاوينإو«مكتيعمجنمعدوأ«ظحلاءوسلنآلاو
٠ةلبقملاروهشلاةعضبءانثأيفتندزرلاماقمموقيذلا٠ريتركس«فش

ةياقول(هتقاطيفامنالمعيسينفلخيسيذلالوهج.آ.جرتسمكلذكو

فسألاعممكقرافننحنو٠.تاعاجلاتاقبطعيمجحلاصمومكحلاصم

.هللاةمحرومكيلعمالسلاو.ءانملاوةداعسلابمكيلاهألومكلوعدنو٠قيمعلا

ےک
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نکنرداشررسلاةماخفلوصو

اهلهأعيدوتلءارضخاةريزجاىلإ

نمءارضخلاةريزحجلاتلفتحام۱۹۳۷ماعسرامعبارمويحابصيفو

ةتيويفةزربتدقعو.هيلإراشملاةداعسلابحاصعيدوتباهاندأىلإاهاصقأ

هلتمدقو‹نييقيرفالاوبرعلانعةباينلاببطخهلتيقلأو«ةريزحجلاةمصاع

‹زيربالابهذلانمةبصقاهيف٠لفنرقلاةرجشلكشىلعةضفةبلعيف
اذههدلخابممتمافارتعا٠نييقيرفالاوبرعلانمةعامجاهلمعيفكرتشا

‹نيبارلابلاخمنمنينويدملاذاقنإيفليلحجلالمعلانمرابجنزةيمحميفدمتعملا

:باطخلاصنوهاذهو

اننإ‹ةداعسلابحاصاي.ةيمحملاهذهيفيناطيربلادمتعملاةداعسىلإ

بحرنءارضخلاةريزجلاهذهبينيوثنببراحنبةفيلخانالوماياعرةفاك
يئانيلإكمودقبنورورسمو.انبولقميمصنماصلاخابيحرتانيلإكمودقب
ىلاوايئاهنارفسابروألمكرفسةبسانمبمكعيدوتلجألءارضخلاةريزجلاهذه
.شاعملاىلعةلاجالا

ةريزحلاهذهيفنييقيرفالاوبرعلاةفاكنعةباينلابينإ«مكتماخف
نمانبولقيفمعةمرتحلملامكترضحمامأربعأايصخشيسفننعوءارضخلا

اننإ«انلمكتياعرومكرظنعاطقناو٠مكقارفىلعفسالاونزحلاميظع
دقفنسانکنإومكتماخف«انيلإنسحمقيفشبأانعرفاسيسهنأبفرتعن

مكتامدخالوةليمجلامكلاوحأدقفنملاننإف.ةلادعلاىلعيواحل'مكصخش
‹اليمجاركذمتدلخو٠ةيمحملاهذهيفمكتماقإةدميفتنوكتيلاةليلجلا
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‹اليزجاركشواليمجءانثاننيبمكلمتيقبأو٠مايألاهوحمتالاديفمالمعو

تنا٤«مکتماخف.ليجدعبالیج«مهئابآنعنيتريزحجلانيتاهءانبأهلوادتي

نمقمررخاىلعتناكنأدعبةيمحملاهذهيفةديدجاحورتشعنأيذلا

يفةميزعلاتباث«دئادشلاةلباقمىلعارباصايصخشكسفنبتمقو«ةايحلا

نأدعبالإةيمحملاهذهمكتداعسرداغتملو‹دابعلاودالبلاةحاروءانهبلط

لكلافرعيلاةديدسلامكراظنأوةديفملامكلامعأةرمثبسانلاعت

.اهباوص
ةزربلاهذهيفنيمثلاتقولااذهوةصرفلاهذهربتعأينإ«مكتماخف

مكتماقإيفتنوكتيتلاةنسحلاراثآلاورهاظملاضعبركذأف«مكتدهاشمبةرقوملا

ةرادالحالصلاساسأتناكيتلاو«دحأاهيلإمكقبسيملو‹رابجنزةيمحمب

مكؤاشنإو‹يلاهألاةشيعموةراجتلاولفنرقلاةعارزو٠نيعرازملاةايحوعفانم

يفاببستناكو.ةدئافلاةميظعيهو.ةيمحملاهذهب«لفنرقلايجتنمةيعمج

نامثألالزنوعضعضتلانعاتباثارامعو٠اعينمانصحو٠لفنرقلانايثأنسحت

امعنيلفاغريغو٠محلمهحلاصمبنوفرتعينيعرازملالكف٠لفنرقلاتاجتتنل
ءايناث.تيلتابرتسمقذاحلااهسيئرنوركشيو٠بالقنالانماهلبقناك

ملعيفنيعرازملانمىلاسكلارثكأتدافأةلأسملاهذهو.ةنيادملابابسألقرعت

ىلإمېتدهأو‹مونلانممهتظقيأو6‘تاقفنلايفداصتقأالاملعوثرحلامدقت

هذهو«رخآتقوىلانويدلايفيضارألاعيبعنم«اشلاث.داصتقالاقيرط
ءافعضلاكئلوألمكرظناههجو٠ةمحرونينويدمللدئاوفلامظعأنمةلصخلا

اذهدافأدقلو٠ةحدافلانويدلاحابرألمحمهلهاوكتلقثأنيذلانيكاسللاو

يفنوعرازملاامو٠هضعبوأهلكنيدلانمجورخلايفنينويدملانماريشكعملا

.راجتلالامعالإةقيقحلا
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٤فراعملاةرئادمولععيسوتنمةليلجرثامنممكلمكف«مكتداعس

.قرطلاعيسوتو٠فايرألايفبطلاميسوتو

مكتلئاعةفاكلو٠نكنريديللومكلىلاعتهللانمبلطن.ماتخلايفو

نوكتنأو٠مكلاحرتومكلحيفةمالسلاوةيفاعلابايوحصمارفسةزيزعلا

ءانملاورورسلالماكبنيعتمتماونوكتنأو.ءانهوةحارمايأةلبقملامكمايأ

عتمينأو٠«براحنبةفيلخانناطلسرمعليطينأهللاوعدنو.نيمأ«روبحلاو

نبهللادبعديسلاريمألاومس٠هدهعيلوو٠بتارملاىلعأايقارهئاقببةمألا

جروجىمظعلاايناطيربكلمرمعيفدمينأليزجلاانؤاعدو«ةفيلخ
ةمالسلابةلومشم٠معنلابةءولم«نامأوزعمايأهمايألعجينأو«سداسلا

.نیما«ءاخرلاو

برصعلاةفاكنع٠يريغملاةعمجنبيلعنبديعس:ءاضمالا

.ءارضخلاةريزحجلابنييقيرفألاو

نبنامييلسميعزلا‹دهاجملاميعزلا٠برغلاسلبارطميعزيوتدقو
لوأقفاولاه١١۳٠ماعلوألاعيبر۲۳ءاعبرألامويءاسمينورابلاهللادبع

جوزتو٠ةيلخادللااهنادلبرشكأيفلوجتونامعرازدقو٠م١٤۱۹ماعويام

.يابموبيفهللاهافوت«يرباجلاربجنبيلعدهازلاةميركب
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ماعرياني٦قفاوملاه١١۳٠ماعةجحلايذرهشنم١٠موييف
ةمصاع«ةتيوبةموكحلاةسردمتحتتفاارصعةرشاعلاةعاسلايفو«م٢

‹اهحاتتفابةموكحلاينتفرشدقو‹اثيدحةموكحلااهتنبيتلا«ءارضخلاةريزجلا

.ميحرلانمحرلاهللامسب٠ةكربىلعاهتحتتفاف

:حاتتفالاةبطخيههذهو«دلبلانايعأوطابضلانمريفغعمجرضحو
حتتفأنيملعتملاوذيمالتلامسابو٠«فراعملاريدممسابو«ةموكحلامساب

هللاو‹ةريزحلاهذهباهعوننمةديحويهيلاةليلحلاةسردملاهذهمويلااذهي

ةمأابالطنمانلجرختف«هئانبأونطوللاهيفكرابينأوعدن٠ىلاعتوهناحبس

‹نيرادلاريخهيفامىلإملعلارونبمهدشرتوهءانبأونطولااذهعفرت«ةيقار
.نیما

.٩”....يريغملايلعنبديعس:ءاضمالا

ةديسلاهذهتيفوتو6ناطلسنبديعسنبدمحمنبدومحديسلاةنبا

مويةفيلخنبهللادبعريمألاهدهعيلومو6براحنبةفيلخناطلسلاةجور

۰رابجنزبةيكولللاةرقملابتنفدو‹«هه8ماعىلوألایدامج٥۲

ي

.ةسومطمماتخأةنالثلصاألايفهناكم(١)
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رابجنزفقيرحةعقاو

ماعةدعقلايذرهشيئاوتابمتمةريزجبرابجنزيفةريثكتويبتقرتحاا

.ه۸

ةسابمياوةافو

ء‹ريهشلا‹ينغلا‹يديعسوبلانافلخنبملاسنبيلعديسلايوت
كلذو«ةسابميفنتباكةجردىلإيقرمث«زيلجنالاةموكحنمريسلاببقللا

.مرمتبس٤قفاولاه۹ماعةدعقلايد٤موي

ةيناطيربلاةيرحبلاىطعأف.زيلجنالاةلودىلعمركتلاريشكاذهناكو

دقناتسبلااذهناكدقو«ةسابممبينوكيلمسابفورعملاروهشملاهناتسب

نعةرابع«هينجفلأةئامغلبم٠ةنيمثلاتالآلانمهيفامعمهيلعفلكت

.ايناطيربةلودنمةمجةمسوأبيظحو٠نلشكلنيرشع

كلذكو.مهاتوملةربقماهلعجضرأءارشبرابجنزبرعىلعمركتدقو
ةربقماهلعجو«رابجنزنماضرأذخأ‹نافلخنبملاسموحرملاهدلاو

؟رابجنزءاينغأنيأ٠ةيضابالل
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رابخأيفةيخځراتةذبن

يكمللارصاننبنايلسليلجلاخيشلا
ماعاتملقتمث«يناغنبةدلبىلعايلاوبصنه١٠۳٠ماعيف
ىلإرجاهوةيالولانملاقتسا٩”...ماعينو.مالسلاردنبىلإه۷

اوضعاهيفلعج٠ةيمحملاسلجميفاوضعنيعه١٤۳٠ماعيفو«رابجنز
.ةلاقتسالابضرملاهفلكنأىلإةيوضعلايفيقبو٠«برعلانعابئانو

٠ةدحتملاتايالولاو‹ايناملأو‹ارتلجناةديدعتارمخيشلااذهرازدقو

اهريغو.نابايلاوءنيصلاو‹ايكرتو«قارعلاو٠نيطسلفو٠ماشلاو«دنمحلاو

.ایساوابرودالبنم

ديمحلادبعناطلسلاو‹اينالارصيقةلباقمبيظحرافسالاهذهينو

ةلالحلابحاصيدينيبلوثلابيظحم١۱۹۳ماعيو«اقباسايكرتبينامشعلا
لانو.ةلئاطالاومأرافسألاهذهيفقفنأو.ايناطيربكلمسماخلاجروج

انم‹ةيلاعتاماسوةيبنجألالودلاورابجنزةلودلاهادأىلاةليلحلاهتمدخب

نمو٠يديجملاناشينلاديمحلادبعناطلسلاهدلقو3شيلهوكيديناملاماسو
يفةيوضعلاماسوةيناطيربلاةلودلانمو٠«يردلابكوكلاماسورابجنزةموكح

.يإ.ىب.سإ:ةجردىلإىقرتمث«ةيروطاربمالا
‹ةصاخرابجنزتدقفو«ةينوي٢۲يفم١۱۹۳ماعخيشلااذهيفوتو

يتلالاومألاهذهنإ:لوقأو.ةماعةيبرعلاةمألاو.ذاذفألااهئاظعنمامظع

‹رابجنزبةيبرعةسردمءاشنإيناهقفنأولرافسألايفموحرملاخيشلااذهاهقفنأ

امو:ىلاعتهللالاقاكنكلو‹اعفنةيبرعلاةمأللوهلاركذىقبأناكل

.4نيلاعلابرهللاءاشينأالإنوءاشت

 

.لصألايفضايب()
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ةيقرشلاةيقيرفإوةيدنحاةيلاجا
اهدهجةياغبتماق«اهنايدأواهسانجأفلتىلعف.ةيدنحلاةيلاحلاامأ

هذهيفمهزکارمعيمجيفسرادمءاشنإيفناهواهيدلزعامو«اهداهتجاو

.ةيقيرفالا

عابطوبدأودنحلاملقودنحلاةغلمهتئشانميلعتسرادملاهذهبلطمو

ةءارقلاوةيزيلجنألاةغللانقتموهويدنملاىرتكنإفاذهىلعو‹دنملا
ةيلاحلاعابطو.هموقةغلوهتغلبةفرعملاةياغفراعكلذكهنكلو.ةباتكلاو

هذهيضارأنمضرأيفمهمدقتلحاثيحو‹ةيقيرفإقرشيفةيدنملا

ةراجتلايفمدقتوةلئاطةورثيفمهدجت«ةرومعملاعاقبنمةعقبيفوأةيقيرفالا

طبارتلهأمهو٠تايفشتسملاوةيضايرلاةيدنأوسرادملاك.«ريخلالاعفأيفو

٠مهحلاصمريغيفمحلاههجوتيتلارماوألايفةموكحلانوضراعيو«منيبايف

اهاصقأنمةيقرشلاةيقيرفالاهذهنإو«دنمحلادونهبطباوروتاقالعوداحتامملو

نمرثكأدونماددعو‹دنحلالاجرلالاومأةكرحبالودواهترابجتمظعأاهاندأىلإ

.ةيقيرفالاهذهيفةلزانلاسانجألاةيقب

٢۳ذنمزيلجنالااهرمعيلااينيكةرمعتسمةمصاعيبورينةدلبهذهو

ةسمخبرحبلاحطسنعةعفترمو«اليم٢۳۲بةسابمنعدعبتيهو«اماع
زيلجنالالاجرددعلباقمةمسنفلأنوثالثاهيفدنملالاجرددع.مدقفلا
دحأالفمهريغوبرعنمءابرغلاسانجألاةيقبنمامأ‹افلأرشعدحأ

.رکذي
معاطموةيديدحتانيكاموةينبأوروصقنم.ةلئاطلاكالمألاكلذكو
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نبلاعرازميفزيلجنإلانومحازيمهنإىتح«دنلالاجرلهرشكأءارشوعيبو
.جانرألاوركسلاو

دهاعمومعاطموةرابتوروصقنمةيدلبلااهكالمأرشكأةسابممكلذكو

فلأ۳۳وحنفةسابمبيفدونماددعامأو‹دنحلالاجرلكلذريغوتالماعمو

نامعبرعامأ٠تومرضحبرعنممهرثكأ٠فلأ١٠برعلاددعو«ةمسن
.سفنةئامثالثمهفاهيفءامدقلا

.دونجاىلإةسابمسفننمءامدقلانييناعلابرعلاكالمأتلقتنادقو

‹دنحلالاجرلاهكالمأرثكأقالطالاىلعف.مالسلارادةدلبكلذكو

ملاةيلخاديفدنملالاجرلغوتدقو٠«عفانملارئاسوةراجتلامامزمهديبو

لاومألاوةراجتلابالودةكرحمهديبو.هاندأىلإهاصقأنميقيرفالا

.ةلئاطلا

يدنالاومأنمف«مهريغوبرعلاكيدنحلاسنجلاريغنمببسلكو
ةيقرشلاةيقيرفالاىمستنأةيقرشلاةيقيرفالاهذلقحيو٠لاعلاةروصىلع

ةيبطدهاعمنمهوثدحأامةيبرعلاةيقرشلاةيقيرفإبفرعتتناكامدعب.ةيدنملا

وأمحلةيصوصخةحلصملكيفلئاطلالاملانمهوقفنأابو٠ةيملعسرادمو
.سرادملاودجاسملاءاشنإو«ربلالاعفأيفمهريغل

نکناخ
ار
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`ناخاغأناطلسلا

یرهبلایحجنویجیجیرکةلئاعو

ىتح«ةيمالسالاسرادملاءاشنالةيربخلاتاعربتلايفايلعلاديلامحل

ةطساوبنيملسملاددعرثكو٠يقيرفألاربلاةيلخاديفنيملسملاددعمسوت

‹نييقيرفالانيبمالسالارشتل٠ناخاغأناطلسلامهنيعنيذلانيرشبللا

.اريخمالسالانعهللامهازجف
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ثادحألايف

برحخلابراحنبةفيلخناطلسلادهعيفةعقاولاثادحألانم

.ابروألودنيبه١١۳٠ماعةقفاوملام١۱۹۱ماعتعلدنايتلا.ىمظعلا

مهعمناكنموايكرتواينالاتراصف٠نينسثالثبهتيلوتدعبكلذو

.رخازیحيفلودلانماهريغوايسوروايلاطيإواسنرفوايناطيربو«ابزح
ام‹لاومألاوحاورألايفةحدافرئاسخبرحلاهذهءارجنمتثدحدقو

ىمظعلاايناطيربلبرحلاهذهيفرصتنلاناكو٠ىلاعتهللاالإهددعيصحال

.لودلانماهعمنمو
عمةيدولامهتاقالعمايألانماموياوعطقيملرابجنزكولمنأروهشملاو

.ايناطیرب

ي«هتقيدص«ايناطيربةلودكابتشابراحنبةفيلخديسلاملعالف
هدالبنأاضيأنلعأو«اينالاىلعبرحلايناثلامويلايفنلعأ«ايناملابرح

.ددرتربغنمایناطیربةيضقيفةكرتشموةطبترم
ددعلاوةدعلاببرحلاهذهفةيناطيربلاةلودلارابجنزةموكحتدضاعو

.اهتعاطتساردقىلع

ةيقيرفإءاحنأعيمجيفتاروشنملارشنوةياعدلاثببةفيلخديسلاماقو

جاتلاةمزالمىلعمهضرحيوهاياعرثحيو«ربلاةيصاقدحىلإةيقرشلا
.يناطيربلا

مهتعاطنعءىبنتلئابقلاءاسؤرنمهتمظعلةباجإلاتدرودقو
.ىمظعلاايناطيربةعاطةمزالمو«رابجنزشرعلمهعوضخومهصالخإو
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دقعم١۱۹۱ماعربمفون٦قفاوملاه۱۳۳۲ماعةجحلايذ١٠يو

مهمامأالتو‹رابجنزبمهريغوهاياعرةفاكلةيمومعةزربةمظعلابحاص

:يلاتلاباطخلا

ةداسلااهيأمكليدبأ«هللالوسرىلعمالسلاوةالصلاو«هللدمحلا

‹ازيجوامالكمكيلإيقلأنأدجأو٠سلجملااذهىلإمكروضحىلعركشلا
معيلاةنتفلانمملاعلاينمقواممكيلعىفخيال«رومأةثالثيفراكذتلادصقب

ةعينشلااهماكحأواهكالمأيفاينالاةلودةنتفلاهذظقوملاوملاعلاعيمجيفاهرش

.بنذىندأباياعرلاةذخاؤمو٠باذعلاعاونأنمهريغوقنشلانم
سماخلاجروجكلماةلالحلانصالخإرهظنرابجنزبنيملسملاةفاكوينإف

نتمراحبلاءارواموادنلريإوةدحتلملاايناطيربكلامابحاص.نيوكيرامةكلملاو

هئافلحوهتثرولو‹نايدألليماحلا‹دنحلاروطاربمأوكلمةيزيلجنالاكلاما

۱.هئافلخو

ماكحألاكلتنمةيرابجنزلاةكلمملاهذهمصعنأىلاعتهللاركشناننإو

ةلودلاةيامحيفتراصنأبةعيظفلاتابوقعلاكلتنماهلهأذقنأو٠ةعينشلا

ةكلمملاميظنتو«اياعرللنامألاوةحارلابلجيفلزتملو٠ىمظعلاةيناطيربلا
تحتيتلامكاحملايفنيملسملاةاضقةطساوبةيعرشلاماكحأللةديؤم‹اهتيفرتو

.ةسورحملاةكلمملاهذهيففاصنالاولدعلاو.اهتظحالم

يفبرحلايفلوخدلاوحالسلالمحىلعرابجنزيلاهأنمادحأرهقتملو

٠مهريغوبرعنماهكلامميفنينكاسلايفاهتلودواينالاتلعفامك«ةيقيرفإرب
نأتيضردقو٠دهاشموهاك.نيللاوقفرلاةيناطيربلاةلودلاهذهةداعلب

ذاقنإوةكلمملاهذهةيايححاورألاولاومألالذبتو‹بعاتملاوبعاصلملامواقت
.هاشختاملكنماهلهأ

—VE —



ةيانعبدابعلاودالبلانمؤيو٠هتمعناميدينأىلاعتهللاوعدننحتف
حالصإيمهدهجنيلذابلاو اهيفنيدمتعملاركشنو.ةيناطيربلاةلودلا
.رومألا

٠يمالسالاملاعلايفانكرربتعتةيكرتلاةلودلانأامولعممكيدلنكيل

ذنم۽ابروأبرحيفاهلخدتباهتدايستطحواهتسايستعاضأدقاهنأريغ

راصبألاولوأكلذنعاهرذنأنأدعب«اهتدعاسمواينالاداوسريثكتىلإتحنج

بقاوعىلإةريصبلانيعبنيرظانلا.اهكلامرباكأوءالعنمةبئاصلاءارآلاو

فالتخاىلعنيملسملاعيمجكلذكو«دايحلاةمزالمباهيلعاوراشأو«رومألا

عمنوكتوآدايحلامزالتنأباهحصنيئاوغلابدقف‹دنملاضرأيفمهبهاذم

ةيقرشلاراطقألايفايسةيقرشلاكلاماهذهيفنيملسملارشكأنأل‹زيلجنالا

نيلومشمءةيناطيربلاةلودلاةياحلظتحتنولظتسمةيدنملاكلامملاو

.مهفطاوعب
رشكألكلذءىسيو«كرتلاةلودلذئنيحةرضمزيلجنالاةاداعمف

اذبحايف‹نيملسملابولقنماهتبترمطقستةوادعلاهذهاهديلقتبو٠نيملسللا

.دايحلااومزالول

ةينيدةيامحرابجنزيفنوملسملارهظأدقف٠ةيضاملاايلاطيإبرحيفامأو
يفاولعفاماولعفو٠تحمحلنكيملو٠نايلطلااهيلعىدعتالايكرتل

.سلبارط
لب٠كلذلةجاحالوبرحلاهذهيفاولخدتينأكرتللقحالفنآلاامأ

وأ«زيلجنالامهو«نيملسلملارثكألايماحناكنماداوسرثكينأهليغبنييذلا
.دايحلامزالي

روهتلانمهولعفامال‹ةيناسنالاولقعلااضرييذلاوهاذهو

.حئاضفلاتبكتراةلودلمېتدعاسمب
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سفنكارتألاضفردقفايناملأةدعاسمىلعايكرتتممصثيحو

تارمعتسملايفو٠دناينينكاسلانيملسللانيبومنيبتاقالعلا

.سلجلملااذهيفنوبئانلاونورضاحلاهدقتعييذلاوهاذهو.ةيناطيرلا

طباوربنوكسمتماننأبنلعنرابجنزاياعرةفاكونيملسلاويننإو

ةكلملاوجروجكلماةلالحلصلخملاصالخالاوءالولانورهظم«داحتالا

اروصنمنوكينأديطولمألاو«هاداعنميداعنو«هالونميلاون«يرام

عيمجىلعءؤاولاقفاخ.ةيمومعلاةدايسلاةمزأىلعاضباق«هئادعأىلع

.مالسلاو‹راطقألا

ىلعمهثحيايفاملهأوةسابمبلهأىلإاروشنمةفيلخديسلالسرأو

‹هرمأعوطمهغأمهئاعزنمتاباوجلاهيلإتلصوف«زيلجنالاءالوةمزالم
‹ةليوطةرابعيفمهباوجناطلسلاةمظعلاولسرأدقيذلاايفاملهأنمو

:مهؤاسأهذهو٠ناطلسلاةمظعلةعاطلاوصالخالاهيفنيرهظم

٤يدابعبرمعنبملاسو٠يزاريشلارماعنبيلعو«نايثعنبيلع

دمحأنيهللادبعو٠«يرطاشلادمحأنبيلعو«يزاريشلارماعنبركبو

نبركبو٠يرطاشلادمحأنبركبوبأو٠يرطاشلادمحأنبديزو٠يرطاشلا
‹يرطاشلارمعنبهللادبعو‹يزاغملارمعنبدمحمو٠يواتبلادمحم

٠يمامتلادشارنبدمحو«ينايبلايلعنبهللادبعو.ينايبلانسحنبدمحو

‹يمامتلاىسيعنبملاسو‹يمامتلاملاسنبديمحو‹يماتلاسيمخنبديعسو

ركبوبأدمحمويرطاشلاناحيشنبيلعو.يناويطلایسیعنبملاسو
٠يدمحلافيسنبهللادبعو٠ليللالمجيولعنبدمحمو٠يداعلا

ريخنبهيرفو«ينوجابلايالوكسسنويو٠ىواتبلارماعنبدمأو

٠يرطاشلاركبوبأنبرهاطو٠«يرطاشلاركبوبأنبدمحو«ينوجابلا
.ايفاملهأةفاكو٠يداقرلادوعسمنبملاسو
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اينالاىلعبرحلارابجنزتنلعأذنمنارهشضميملهنأهلفسؤيامو

اهتافوذقمفذقتتذخأو‹رابجنزغابزونكةايسملاةيناملألاةعردملاتمجاهىتح

لتقو‹ةتغبنيحىلعرابجنزردنبيفةيسارلاشوشغبرةيزيلجنألاةعردملاىلع

مويكلذو٠ةعردملاهذهترسكتو«اصخش٥٠حرجوسفنةئاماهطابضنم

.ارجفم١۱۹۱ماعريمتبس۰

ايناطيربلزوفلاورصنلاناكو٠نينسعبرأىمظعلابرحلاترمتساو

.اهبناجيفناكنموىمظعلا

ناطلسلاةمظعلسيبرجيميناطيربلادمتعملانمابوتكماندجودقو

:هنومضماذهوبراحنبةفيلخ

م١۱۹۱ماعريمتبس٢۲يف

مىنآلاو.ةحصلاةياغيفمكنأتملعاملادجنونينإ«ديسلايزيزع

‹ةيوقتادارطثالثنأبنوملعتمكبانجنأل«هبمكربخألءيشدزي

ملعأالينإو«رابجنزىلإةعرسم«ثوميو٠ثوميادو«ماشش:ةايسللا

مويانهىلإلصتسىلوألاةدارطلانكل‹رابجنزلافوصودعومةقيقح

لقنلىفشتسمبكرملمعييذلانوكسكىمسللا«ناينوجبكرمو.ةعمجلا
٠مويلااذهءاسميفلصيروكذملابكرملااذهو٠«باكلاىلاىحرحجلاضعب

٠مكرصقىلإنوعجرتسلئالقمايأدعبهللاءاشنإو«ةنكاسدالبلارابخأو

.مالسلاو

.رابجنزبايناطیربةلوددمتعمسربمکصلحمنم

ناطلسلادضقةيزيلجنالاةرخابللةينالألاةجرابلاقارغإوفصقدعبو
راعسأتلغدقو‹هتلئاعووهةريومةيحانيففيرلابيتلايارسلاىلإالاح

‹ةيبورنيسمخبزرألاسيكغلبف«رابجنزبىمظعلابرحلاتقويفتالوكألل
.سيب؛هرکذقبسدقو٠لصألاياذك(١)
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لصبلالطرو٠ةيبور٠٤۲ركسلاةلسارفو‹ةيبورفصنبةدحاولاةبابكلاو

لخلاكنتو٠تايبورعستنيحطلاةلسارفو«ةيبوربيبزلالطرو«ةيبور

بايثلاو.ةيبور١٠ةرذلاماعطةلزجو«ةيبور٠۷ايبوللاةلزجو«تايبور٩

.ةيبور١۱نيوسيل

ةياغلاغلبلادنفلاووجوهملاوزوملاك«تاورضخلانمتالوكأملاتيقبو
يفءالغلااذهنأنظأو٠ةسيب١٠حلملاةبابكتغلبو.ءالغلايفىوصقلا

.برحلارخاناكراعسألاهذه

ناوهنے
CY9
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اينالأعمبرعلارابخأنمةذبن

ةيضاماىمظعلابرحلايفاقيئاجنتي
تبرضا‹ايناملأبىمتحايذلاناطلسنبشغربنبدلاخديسلانإ

«هروبتةدلبيفبرعلاعمجايناطيربواينالانيب”برحلايفم١۱۹۱ماعرابجنز

.لوبقلابهوباجاف٠«برحلاهذهيفاينالااودضعينأمهنمبلطو

لذبو‹مهداهتجاليلجباوماقو«برحلاهذهيفبرعلاكرتشاو
ةعاجشلاوةلاسبلابناملألاطابضلابرعللدهشدقو٠عئاقوةدعيفمهحاورُأ

ةيزيلجنالاركاسعلانيبتراديلاعئاقولاضعبيهنإىتح١٠برحلاةسايسو

نأمازهنالاةلاحتدأدقو٠«برعلاهيفيذلاناملألاشيجمزجناةيناملألاو

ىلومبذعدلودوعسمنبدعاسنكل«ةكرعملايف«كتارلا»مهعفادماوكرادتي

هتباصأمث«هباحصأدنعهبءاجىتحهقتاعىلعهلمحوعفدملاىلعركثرحلا

هنفدباولفتحادقو‹هتعاجشنمناملألابجعتف«عفدملاقوفلتقوةصاصر

.ليجبتلاولافتحألاةياغ

.ةمجعضاوميفبرحلاةسايسيفبرعلاناملألاركشدقو

ضكريذلا٠«يرحبلادشرمنبيلعبرحلاهذهيفبرعلاريهاشمنمو
زيلجنالانيبامدحلايف.اينيكواقيناجنتنيبامةبوصنملازيلجنالاةيارىلع
هردهللف.عفادملاوقدانبلانمبرضلاةدشيفةلاسبوةعاجشباهلزنأو.ناملألاو

.لسابعاجشوميظعلجرنم
:يرفاغلانانسنبةفيلخخيشلالاقاک

مزالتوملاف«توملافاغتانابجنكتالفسيطولارانتيمحأنإو

 

.ققحملانمةدايز()
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ةلود

براحنبةفيلخنبهللادبعديسلا
شرعىلعمكحلابراحنبةفيلخنبهللادبعديسلاىلوتمويلااذهينو

.١٦۱۹ربوتكأ١٠موييفةيمسرلاةيلوتلانكسل«رابجنز

رابجنزيفىمظعلاةنتفلا
.٠مويلااذهيفديدجخيراتيفرابجنزتلخدم۱٦۱۹ةينويلوأموييف

امةنتفلارانتبشمويلااذهيفف«ءارضخلاةريزحجلاورابجنزيفتاباختنالاموي

الوأ٠لاتقلاعقوو٠نطولابزحنيبامو«يزاريشورفاىمسملابزحلانيب
لتقف.فايرألالخاديفةنتفلاهذهتعسوتمث«رابجنزةدلبسفنيف
تاالتماف‹رابجنزةدلبةيلخادىلافايرألانمناكسلارفو٠ءاسنلاولافطألا

ءاسنولاجرنمتويبلاوتايفشتسملاوسرادملايفنيئجاللانمرابجنزةدلب

ريرقتبجومبارفننيعبسلتقمنعةملؤملاةثداحجلاهذهترفسأو٠لافطأو

رثكأىلتقلانأربخلانعو‹مراضحلاونيينايعلابرعلانممهرثكأو«ةموكحلا
.كلذنم

.كلثالثبراقياماهريمدتوتويبلامدهتنملاومألارئاسخامأو

لافطألاوءاسنلالتقنمةحيبقلالاعفألاهذهاولعفنيذلانأروهشللاو

رفنةئامبراقيامينامعلاتيبىلعنومجهي٠يزاريشورفابزحمهدالوألاو
هيلإانإوهللانإو.لاومألابنينممهنمولتقينممهنمف©ءاسنولاجرنم
.نوعجار

امدعبسبحلا.نماتاينیکموججرخأ١١۱۹ةنسسطسغأ١٠موييلو

.وامواملاةروثذنمسبحولقتعا

قفو‹دعبهناكملعلو.ةلقتسمةفيحصيفريخألارطسلابتكدقو‹فلتخملاطخلايهنيانهىلا(۱)

.ةيخيراتلاثداوحللينمزلابيترتلا
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ءارضخلاةريزحلانرشف

‹ةريزحلاهذهقرشمىلعةدهاشملاوةجرفلاوةهزنلاىلعتمزعينا.

.اهاندأىلااهاصقأنمةعارزلارظانمىلععالطتسالاو

يتلايبموتنمه۲١۱۳ماعلوألاعيبرنمنيرشعلايفانتلحرتأدبو

نمانتلحرتقرغتسادقو«بونجلايفيتلاازنامبأىناةريزحجلاهذهلاشيه

نبيلعدلولاويبيغلادشارنبدمحةمالعلايتبحصيفناكو.اموي١٠اهتيادب

دازامزرألااصوصخو٠تالوكأملاةعارزمدقتنمانيأردقو٠يريغملاديعس

يفليمحجلاوةوافحلانمهيلعديزيالابيلاهأآلانمانلبوقدقو.انرورسوانباجعإ

‹”تاهيشونيريدملاصخألاىلعوءانتحايسيفهيلإهجوتنناكملك

.ركشلاليزجاتممهلف

 

كےككى__—_—_———

.ةاهيشلا‹لصاألايف(۲)
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هه۱۳۲۲ماعةريزجلايفةعاجلا

نوكلو٠لكأملانمجراخلانمتادراولامدعلعوجلاةدشتدادزا

يفتاقرسلاترثكدقو«اهداصحتقوتأيليلاهألااهعرزيتلاةعارزلا

ةرمثتءاجاضيأةنسلاهذهيفو٠لادنفلاواوجوهملاو«زوملايف«بناوشلا

فيطلهللاو«هترمثةكرببهدابعهللاعفنواهولكأواهبسانلاعفتناوابمألا

يهاضيو.هديزميفاكيو«همعنيفاويادمحنيملاعلابرهللدمحلاو«هدابعب

.ءاعدلاعيمسهنا«همرك

يفو«ةريزحجلاورابجنزيفنلشلا”طونلالايعتساًادتبام٤٤۱۹ماعيو
لح«ءارضخلاةريزحجلاورابجنزباصأم١٤۱۹ماع١٣٦۳٠ماعماعلااذه

رجشنماهسفنرابجنزبتاموتعطقنادقراطمألاناىتح,.ناييظعطحقو

`...بناوشلايفقئارحلاترثكو«ةرجشفالاةسمخوحنلفنرقلا

راعسأناو‹ريبكلااهلفنرقيفسمشلارثؤتملفءارضخلاةريزجلاامأ

ىلاهايملادعتملو٠جراخلانمةرشكباهدورومدعلامامتنسحتتلتالوكأللا

نأل.ةثلابرحىلالوؤتةلاحملانأابرو‹ملاعلاءاحنأيفةيعيبطلااهيراجم

شقانتلاوفلاختلااذهسيلو٠.فلاغتاهنيبرهظيامىلعةرصتنملالودلا

ةيسورلاءىدابملانيبلب«بسحفةلتحملادالبلاةئثزجتنأشبمدتحللا

.كدابعببرايكامحر‹ةيكيرمألاو.ةيزيلجنالاةيطارقميدلاو«ةيعويشلا
‹ةعاجملابنوباصميلاهألاميمجنأجراخلانمةدراولارابخألاءىبنتو

نمريثكتومىلااذهىدأدقو,ةيبروألالودلاونيصلاودنملااصوصخو

اريثكبرخدقرهخألايفندنلودنحلاوقارعلاورصميفناضيفلاناو٠ناكسلا

.ةلمعلا()
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‹رئاسخلانمهددعىصحيالاممةيشاملاوحاورألاوعرازملاوىرقلاوندملانم

ىلاملاعلااذهعجريلهف«ضعبلمهضعبمدآينببرحقوفهللابرحهذهو
.!؟هبهلةقاطالامهبلحينألبقهللارماوأ

قفاوملام١٤۱۹ماعربمتبسلوأوأسطسغأرخاوأيفرابخألاتدرودقو

حنمةهجنمنييكودنجلاونيملسملانيبةديدعتاروثدنحلايفنأ٢۲ناضمر

يلانيناوقلاىلعاوقفاويلنيملسملانوكل«زيلجنالاةلودنملالقتسالادنملا

.لالقتساللتعضو

لاومأفلتو٠نيفرطلانمريبكددعلتقفتاروثلاهذهببسبثدحدقو

لاغنبلاةثداحاصوصخو٠نيفرطلانيبةئيسةلاحلاو٠لافطأوءاسنلتقوةلئاط

جراخيفىتحنییکودنملاودونملايملسمنيبةوادعلاهذهتبرستو«راهيبو

.دنحلا

نأم١٤۱۹ماعليرباه١۱۳۱ماعىلوألاىدامجيفرابخألاتدروو

نييسنرفلاطابضنملتقهنأربخلانعو٠نيكوبرقشغدميلاهأواسنرفنيبالاتق

٠مهيلعنييسنرفلارايعتسانوديريالنيكوبيلاهأنأل.اطباضنيرشعرادقم

.ريثكقلخيلاهألانملتقدقو.لالقتسالانوديريو

رازه١۱۳۹ماعىلوألاىدامجقفاوملام١٣٤۱۹ماعلیربارهشيو

هلباقو‹ةيقرشلاايقيرفابونجزيلجنالاكلمسداسلاجروجكلماةلالج

ديزمالابفارطألاكلتناكسةفاكوسطمسلارنجلاريهشلااهسيئرواهدئاق

هتليقعةكلمللايقيرفابونجةموكحتدهأدقوميظعتلاولالجالانمهيلع

كلماةلالجنأو.ةنيمثلارهاوجلارثاسنمو3ساماصفةئاعبرأهبادقع

.رهشلااذهيفندنلىلاعجر

.ثيبازيلاهتنباكلملايهتفلخوم۳١۱۹رياربفرهشيفكلملااذهيفوتو

نملالقتسالاىلعدنحلاتلصحم١٤۱۹ماعسطسغأهشيفو
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بناجيئناتسکابو٠ناتسودنهوناتسكاب.نيمسقىلعزيلجنالاةموكح

ٹثداوحنکل«مهبناجيفناکنمو«ناينابلابناجيفناتسودنهو‹نيملسلا

يفاصوصخو٠نييكودنحلاونيملسملانيبقاسومدقىلعيرجترامدلاولتقلا
.باچجتېلابئاج

حارفألاتارهاظمتلمعو.ةميظعاحارفأدنالالقتساربخرثأدقو

يدنحلاملعلاعفرو.ةيقرشلاةيقيرفإلاهذه«ةفاكيف«ةفاكدونمالاجرنيب

تالفحلاتميقأو٠ةيقيرفإلاهذهمصاوعيفيكودنملاملعلاويمالسالا
بناجيفهلاحىلعنييكودنحلاونيملسملانيبلاتقلاولقالقلانكلحارفألاو

.نيبناجلانيبرجاشتيفامهريغيفةلاحلاو«ريمشكوباجنبلا

ميعزلالتقبميظعلاحدافلاربخلالصوم١٤۱۹ماعريانيرخايو

لجرهلتق«يدناغامتاهملا.دنحلالالقتسايفدهاجملوأوهيذلا.ليلجلا

يتلاةروهشملاةفئاطلاوءامعزلاضعبعمقافتاوةرماؤمبهسدسمبنييكودنملانم

عمنييكودنمحلانيبفالتخامقينأدبالةعقاولاهذميو«”هباساحمىمست

.رومألابقاوعهللو١مهسفنأ
ميسقتبىضرلامدعيبرعلاملاعلارهظأم١٤۱۹ماعربمتبس١٠يو

ميسقتلااذهبتمكحيتلاممألاةبصعبجومب٠برعلاودوهيلانيبنيطسلف
.دونحجلاولاملابنيطسلفةناعاىلعبرعلاكولمميمجدحتادقو«اكيرمأيف

ةيبرعلاكلاماعيمجيفتيناوحلاونيكاكدلاعيمجتلفقأمويلااذهيفو
نيملسمنمةيقرشلالودلاعيجروعشلااذهيفمهعمدحتادقو«مايأةثالثةدم

مہنیبتیقلأو«هراهنرخآىلاربمتبس١۱مویحابصلوأنمنيملسمريغو
يرجيلاتقلاو‹«فاصنالاوةلادعلانمسيلنيطسلفميسقتنأبةئبنلابطخلا

.لبانقلابنکاكدلاومعاطملاوتويبلامدهكلذكو«دوهيلاوبرعلان

.لصألايفاذك(١)
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ه۱۳۷ماعةيناثلاىدامجرهشقفاوملام۱۹4۸ماعويام١٠يفو

تناكيتلايهو‹اهملعتلزنأونيطسلفنماهدونجةيناطيربلاةلودلاتجرخأ

دونحلاتمجهالاحو.دوهيلاوبرعلانيبعازنلااهيفعقييتلانيطسلفةيماح

٠ةعرسبمدقتتتراصو.دوهيلايديأيفتناكيتلاقطانملانيبلاتقلابةيبرعلا

اميظعاددعاورسأو«رشبلانمةديدعحاورألتقو‹ةيلامةماهنكامأتلتحاو

اذهيفمدقتلانكل«لتقرئاسخبرعلايفعقوكلذكناكناو«دوهيلانم

دضنيطسلفبرحيفتدحتاةيبرعلالودلاعيمجو٠برعللراصلاتقلا

.ايروسوندرألاقرشونميلاوزاجحلاوقارعلاورصمةلوديهو«دوهيلا

٤م١٤۱۹ماعةينويقفاوملاه۷١۱۳ماعبجررهشنم١٠موييفو

امبملعأهللاو٠«دوهيلاوبرعلانيبحلصلابابروألودلاجرضعبلخدت

ابروالودضعبلخدتنمدارملاو«اموی٢۲ةدمىلابرحلاتفقوأو«نوكيس

لودنافكشريغنمو«ةيبرحلامهتوقةدايزنمدوهيلانكمتينأةندمحلايف

.برعلااصوصخوقرشلالوديفمدقتلاوةوقلانوكتنأبحتالابروأ

اهيلعىلوتسايتلاةنكمألانمبرعلانمفالآلاتائمدوهيلادرطدقو

.اعيمجهنوكلميامىلعومحناومأىلعدوهيلاىلوتساو‹دوهيلا
كلمنيسحلانبهللادبعكلمالتقه۱۳۷۰ماعةدعقلايذرهشيفو

:هسدسمبيبرعباشهلتقدقو‹سدقلاةنيدميفندرألاقرش

‹ه۱۳۲۷ماعيناثلاعيبررهشرخاوأوم١٤۱۹ماعرياربفرهشيو

نمةعبرأوهدالوأنمةثالثهعمو«نميلامامإىبحيمامإلالتقمبربخلالصو

ىلعسلجو«ريزولانبهللادبعىمسي«نيينميلانملجرةرماؤمبهئارزو
فيسىمسلملا«ىجيمامالادلوهيلعماقلاحلابنكل.ةينميلاةكلمملايسرك

‹انشتامو.‹هيلعضبقويدتعملااذهمجاهوادونجعمجومالسأإلا
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.ىيمامالادلوىلانميلاةكلممتعجرو
٠«نامعةيقرشبناجيفنامعبميظعحيرعقوه۱۳۲۷ماعلااذهيفو

يداوىلانالعجىلاثرحلانادلبنماصوصخو‹لخنلانمافالاعلتقاو
.دلاخينب

رسکو٤طقسموحرطم.نامعلحاسيفميظعحيرعقوبجررهشينو
.اتویببرخو«المح٦۳رادقم

رديحةموكحنييكودنحلاشويجتلتحاه۱۳۲۷ماعةدعقلارهشيفو
.م١٤۱۹ماعربمتبسرهشقفاوم«ماظناهسأرىلعيلادابأ

مظعألادئاقلاحانجيلعدمحمناتسكابميعزيفوتموجمحااذهلبقو
.ناتسکابةموكحل

٠ليلقيرجفلالبققرشملانممجنعلطه۱۳۲۸ماعمرحملارهشينو
.برغلاىلاهدوقي‹هالعأنمليذهل

ةثداحتعقوه۳۷۰٠ماعةدعقلاقفاوملام۱ماعةيلوي٠يو

نأببسبكلذو«ةيلحاوسلاوةموكحلانيبينعأ«رابجنزبيكايسابميك
ةطساوبةربالابمهراقبأبرضننأ”«ترمأ»فرطلاكلذناكسنمةموكجلا
٠مهرقبميدقتنعيلاهألامنتماف«بناجلاكلذرقبباصأضرمل«روتكدلا

يكتشملاىلعبجوف«رابجنزيفةمكحلامامأمنمميظعددععمتجاو
اهيفلمحيىلا«ةرايسلا»راكتملاىلااوماقنورهاظتملاملعالف«مازلا
'.ةفينعلاةمواقملابنجسلاىلامهباحصأ

يزيلجنإطباضهمامأافقاوناكو٠«نجسلابابىلاةرايسلاتلصوالو
رمأكاللايفهسفنىأرملف٠«ضرألاىلعاعيرصهوقلأونورئاثلايلاهألاهمجاه

.ققحملانمةدايز(۱)
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ةسمخاليتقمہنمتامف٠صاصرلامهيلعاوقاف‹قدانبلابميرضبركسعلا

الويزيلجنالابصيملو«نيبراهاولووحورجهتباصأمہنمضعبو«رافنأ

.طابضلانمهريغ

.ةموكحلارماوألاوداقناةروثلاهذهدعبو

ىلانلش۳۰۰ىلانلشةئامنملفنرقلارعسعفتراه۹ماعيئو

غلبف‹لفنرقلاراجشأنايثأتعفتراو«لفنرقلانملطرةئاملكلنلش٠
ىنغلاداسف.ةدايزوأنلشةئامةفيعضلاوةديحلاةدحاولالفنرقلاةرجشنمث

اصوصخو‹ءارضخلاةريزجلاورابجنز٠نيتريزجلانيتاهناكسيلاهأنيب
ىلعاولصحبناوشلانودعقتسملاىتحو.ءارضخلاةريزحجلابلفنرقلايعرازم

٠مېنمضعبلاو‹ءارشاهوذخأ«ةريزحلايفتارايسلاترثكو«ةميظعدئاوف

.ه۱۳۱۹ماعيئمارحلاهللاتيباودصق.ليلقريغددغ

ريطونينلشكمسلالطررعسغلبىتحديصلاالغه٠ماعيئو

ذخأي‹لفنرقلافطقلايعكلذكو٠«تانلش۸ىلانلش٤نمجاجدلا
نمةيوديلالاغشألاعيمجو«نينلشىلافصنونلشنمةليللايفلماعلا

.ءانبملعموريجأوطايخ
ةئامنمثغلبو«هبانطأءالغلابرضه۳۷۱٠ماعةدعقلايذرهشيفو

.لطرلاةئال-٤۸ىلانلش٠٠٩لفنرقلانملطرلا

«عرازمواراجشأواتويبرمدف«يدنيلافيفنافوطمقوه۱ماعيفو

.حاورألتقكلذكو٠تانلشلانمنييالمبةراسخلاردقتو

انالوملصو١١۱۹ماعربوتكأ۷قفاوملاه۱۳۷۲ماعمرح١٠موييفو
ةسردمللساسألارجحعضولانتوعدلابيجم«ءارضخلاةريزحلاةمظعلابحاص
دمحأنبناطلسنبديعسديسلاةلالج اراكذت«ةنيويفتينبيتلاةيمالسإلا
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.رابجنزوءارضخلاةريزحلايفلفنرقلاةرجشلدجوملا«مامإلا
ةدنوفةريزجيفيتوعدةباجابةمظعلابحاصلضفتمرح٢۲مويينو

.ةتيولامعأنميهيتلاةدنوفةريزجرازناطلسلوأوهو٠ياشلاءاوانتل

يبورينفارطأيفةشهدمةروثتراثه۳۷۱٠۱ماعةدعقلايذرهشيفو

عقوو‹يبروألافرطلادضنييقيرفالالئابقنممهعياشنمواويوُككَمةليبقنم
.واموامةفئاطلاهذهراعشو«اولتق«ءاسنولاجرةلمجنيبنييبروألايفلتق

عمقلسيوسلالانقنمدونجوتاوقبلجىلازيلجنالاةلودترطضاو
.دادزتولحفتستلزتليتلاةروثلاهذه

دنعمدختسينملكنأتنلعأةفئاطلاهذهنأرابخألاهعيذت|يفو

ةلاحلانكلريبكددعىلعتضبقزيلجنالاةموكحو«هنولتقيسيبروأ

.رومألابقاوعهللو٠ةرطخ

لتقنممہنمو٠ةفئاطلاهذهلاجرنمفالاىلعةموكحلاتضبقدقلو

.جسلايفبذعموهنممهمو
ٹبازيلازيلجنالاةكلمعولعتمعنأم١١۱۹ماعريانينممويلوأيو

.ليلجفشوميظعنأشهلماسولااذهو«ريسلاةبترماسوبةيناثلا

يبورينبراحنبةفيلخناطلسلاةمظعرازم١١۱۹ماعريانيرهشيف

.امايأثکمو٠ظفاحملانمةوعدب

رصمةموكحتخلأه۳۷۲٠لاوشقفاوتملام١١۱۹ماعةيلويرهشيفو

دمحمءاوللاةيروهمجلاسيئرو.ةيروهمجلاىلعةمألاتدحتاوةيكلمل
.بيج

رازم١١۱۹ماعسطسغأقفاوملاه۱۳۷۲ماعةدعقلايذرهشيو

.يناطيربلاميقملاةداعسوةمرتحملاةناطلسلاهتبحصبوايسيدوررابجنزناطلس

س۸۸



بحاصرازم١١۱۹ماعربوتكأقفاوملاه۱۳۷۳ماعمرحملارهشيفو

تقلطأو.دالبلاتنيزو‹ةيمسرةرايزمالسلارادةمظعلاةبحاصوةمظعلا

.ميظعتلاوةوافحلابناكسلاعيمجهلباقو٠عفادملا

عيبرلوأموييفدوعسلآنمحرلادبعنبزيزعلادبعزاجحلاكلميفوتو
هدهعيلوهدعبنمىلوتو«م١١۹٠ماعربمفونقفاوملاه۳۷۳٠ماعلوألا

.دوعسهنبا

ىلاهتفنو٠ةكابكىمسلملا«ةدناغولاناطلسزيلجنإلاةلودتلقتعاو

ناطلسلااذهنأو٠ةعاطلامدعهيفتمسوتزيلجنالاةموكحنأل«ندنل

رهشنمرخاوألارشعلايفكلذو٠لالقتسالااهتم«ةماهبلاطمببلاطي
.ه۱۳۷۳ماعنابعش٢۲قفاوملام۳١۱۹ماعربمسيد

يلولادباعلامامالاةافوبعجفلارجلالصوناضمرٹلاثةعمجللامويئو

.ییلخلانافلخنبدیعسنبهللادبعنبدمحم

ىلعةيمالسألاةسردملاانحتتفاه١۳۷٠ماعلوألاميبر٢موييو

ءارمألالافتحالااذهرضحدقو«يرهبلاىجغركىلعفسوي”تيسلافرش

.ءارضخلاةريزحلاوةسابمومالسلارادورابجنزنمفئاوطلالكنمنايعألاو

ناوخالاةعامجنأرصمنمرابخألاتدافأم٤٠ماعربوتكأرهشيو

ىلعقلطأمهتمادحاونأورصميفيلاحلامكحلاماظنبلقمهمزعنيملسللا

ءاذهنمائيشبصيلصاصرلانكلو؛تاقلط۸رصانلادبعلامحسيئرلا

ةتسىلعتمكحدقو.اريبكاددعنيملسملاناوخالانمتلقتعاةموكحانأو

ىرجتةمكاحملانأوءم١٤١۱۹ماعربمسید۷يفاوقنشو‹قنشلابمنملاجر

ےس

.لصألايفاذك(١)

— {۸۹



.تابارطضألاهذهفالتخالانمهريثتساميردنامو٠مهريغىلع

تعتيهيتلاءةيبرغلاناملالاةلودتيطعأم١٥۹٠ماعويامرهشيفو

لودلاهذهتلتحاامدعبةيرحلا«يسنرفلاويكيرمألاويزيلجنالالالتحالا

.نينسرشعنمرحلاةلود

لصوم١٦۱۹ماعسراملوأقفاوملاه۱۳۷۹ناضمررهشلوأينو

روصقتمدہتو«ریداغأیمستةنيدميفشكارميفلازلزثودحبعجفلملاربخلا

ينبنمافلارشعينالتقمنعةلاحلاهذهترفسأو.اهيفنمىلعةنيدملاهذه

نا٠لاقيو٠نوعجارهيلإانإوهللانإو«حورحجلامهتباصأفالآو«مدآ

لاثمألاكلتو٠برعلانمفالاةعستوبرعلاريغنمفالاةثالثاياحضلا

.نوركفتيمهلعلهدابعلهللااهبرضي

ماعربمفونهشطساوأيفه۱۳۷۹ماعىلوألايداجرهشينو

ةريزحلادامحنبدمحأتنبهونونةناطلسلاوةفيلخناطلسلاةمظعرازءم٩

نمزيربتىمسملاناكملافارطأيفاهزكرميتلاءابرهكلارونحتفل«ءارضخلا

نعةباينلابهلتمدقو٠بيحزتلاوءالولابطخهلتمدقو‹كشكشلاعأ

ةفاكتنيزو.ةضفنمحوليفةريزجلاهذهةطيرخةريزحجلاهذهبفئاوطلا

.تانيزلانمعاونأومالعأبةريزجلا

اومأةرايزنيدصاقةريزحلانمةمظعلابحاصرفاس٢۲ةليليفو

.ةيخيراتلا

نمديعبريغاومابكرملالصو٢۲يمويحابصنمةثلاشلاةعاسلاينو
رهظأو.ةنيزلانملاكشأوعاونأباومأةدلبتنيزف٠«ليمجلاحيلملااهلحاس

س۹.



ةمظعلايبحاصةلباقمبرورسلاوحارشنالاوحارفألانمءاسنوالاجراومآناكس
.هيلعدیزمالام

محلاصنبديمحخيشلاوانأامأ.ةريزحجلاهذهيفناطلسلاةمظعلزنيمو

نمةسماخاةعاسلايفاوماانلزنفةبحاصملابانيظحمالسلاراديلاويديعسوبلا

بيحزتلاوةوافحلاةياغبمهريغوبرعلاةعاجلااناقلتدقو.مويلااذه

ياشلاانلوانتو‹يديعسوبلاحلاصنبديمحنبحلاصمهتمدقميفو٠ميركتلاو

مل‹ةبيطةديجةوهقنماهلايو«حلاصنبديمحخيشلاتيبيةينبلاةوهقلاو

.ةسداسلاةعاسلايفبكرملاىلاانعجرو.اهسنأ

يفبكرملانمةمرتحملاةناطلسلاتلزنمويلااذهنمةعباسلاةعاسلايفو

رجحعضولةزافةدلبنيدصاقاهتبحصيفحلاصنبديحخيشلاوانأو٠.شنل
هلتقايديعسوبلادمحنبدامحيرقبعلاديسلاريمألااهدجربقىلعيخيرات

.ناطلسنبدیعسةلوديفیویسةعقاويفةيرجه١٤۲٠ماعوياميفينوجابلا

نأآلافرعتيلاةزافةدلبةناطلسلاتلصوةرشعةيداحلاةعاسلايفو

يفو.ةزافةدلبتنيزدقو«ءاسنولاجرنمريفغممجاهاقلتدقو«ىنيسارب»
نبدامحديسلاريمألاربقىلعيغيراتلاساسألارجحتعضوةعاسلاهذه

.ةزافةدلبيفانلكوةناطلسلاتتابو«دمح

نمدارملاوهاذهناكوم١١۱۹ريمفون٢۲موينمةعباسلاةعاسلايفو
يفاهباخصأانلكوةناطلسلاتبكرةناطلسلاوناطلسلاةمظعنمةرايزلاهذه
.بكرملاىلانيعجارشنل

.ةمالسلاىلعبكرملاةناطلسلاتلصوةرشعةيداحلاةعاسلايفو

— ۹1



نمحارفألاوتالافتحالاةياغباوماةناطلسلاتلزنمويلااذهةليليفو

٢۲مویيفاوماةدلبانلزتفحلاصنبديحخيشلاوانأامأ«اومآةدلبتاديس

ةيمالسالاةنايدلااهيفملعييلاحاجنلاةسردمةرايزلةعبارلاةعاسلايفربمفون

انعمسأو٠.بيحرتلاةياغبانولباقف٠ةداسلااهتذتاسأنمبلطبةيبرعلاةغللاو

ديحوتلارماوأنم٠ملسملكرسيابوانبولقهبترسامةسردملاهذهذيمالت

.ةيناسنالابادأآلاوةيمالسالاةنايدلامولعرئاسو

نييبروألادضيبورينيفم١١۱۹ماعوامواملاةروثتأدبذنمو

مهلتقنييويسأآلاونييبروألانمةلمجلتقةروشلاهذهنمجتنو٠«نييويسالاو

هذهةيزيلجنالاةموكحلاتمواقو‹واموامةملكمهيلابوسنملااويوكوكللا

.ابدلةسايسوةوقلكبةكرحجلا

رخاخيراتلااذهىلاو‹ماعلااذهيفاتاينيكروهشملاميعزلاتلقتعاو

وحننيقيرفالاراكفأتكرحتو.ةبقارملاولاقتعالايفوه«هدعبم١١۹٠ماع

اينيكوةدناجولاينعأ.ةيقرشلاةيقيرفإلاهذهيفيتاذلامكحلاوةيرحلابلط

٠يتاذلامكحلاىلعاولصحنيذلانييقيرفالانممهريغبءادتقااقيناجنتو

.ةيقيرفإلانادلبلانماهريغواساينواناغلثم
يبورينةروثميعزاتاينيكرتسملاو«ةكابكرتسملاةدناغولاةروثميعزامأ

رتسملااقيناجنتةروثميعزو.ةبوبمبرتسملاتاعطاقللانماهرواجامواينيكب

نييويسآلاونييبروألاوحننييقيرفالانمءاضغبلاوةوادعلاتدبدقف٠يريرين
تويبونيكاكدلنييقيرفإلاةمجاهمكلذنعجتنو«ائيشفائيشومنتودادزت
لامباهذوباهراكلذنعجتنف«ةقرسلاةروصىلعىراصنلاونييويسألا
٠طاونألانمنييالمهنمقرسةزناوميفيذلاةموكحلاكنبنایتححاورألتقو

س۹۲



ةقرسلاهذهنمضعبىلعتلصحةموكحلانكل١١۱۹ربوتکأرهشيفكلذو

.نييقيرفألانمصوصلنم

:ىبرعلارعاشلاردهللو

يناَمَرهَدِعاَسدَمشاامفمويلكةَياَمرلاهمَلَعأ

داشرنكنرربسلاةافورابجنزتوصعاذأم۱هينوي٢۲موييو

اراتكرتو٠نيبارملابلانمنيعرازملاذقنأورابجنزيفادمتعمناكيذلا

.ماوعألاهوحمالالج

ىونَلاَتسحاثيدحخنفُهَنُعَبثيدحلإرلاو

— ۹۳





 
عبارلابابلا

 



لوألالصفلا

۱..ی

مايآرابجنزيفروكذملاخيشلابتعمتجا٠فشكلالهأنمخيشلااذهو

اہناشميظعوةعقاولابرجاناشيفثیدحلالوادتنانرصو«ىمظعلابرحلا

«هيفينرکاذتسايحتنكناثيدحبكربخأس:يللاقف‹رامدلاولتقلايف

هذهنا:يللاقم6نآلاهبكتئدحامركذتسو6ينركذتساتيمتنكناو

.رظتنملايدهملابالإاهراوأءىفطنيالو.اهراندمختال,ةكلهم

‹راصتخالاهجوببرحلاهذهيفةنكمتملامئاقولارابخأىلعيتاننحنو

تالوطملابهيلعفكلذةقيقحدارأنمو٠ةيناطيرلاتاعاذالاانربختامبجومب

اہنمدلوتاموةيلاحلابرحلا

برحلاتبشنهه۹بجر-م۹ماعدحألارممسييد۳مویيئ

نمبلطت«رلتهاهميعزةدايقباينالاةموكحنأ«اهببسو«ايناملوايتاطيربنيب
ةروصباينالاتبلاطو٠قيطلبلارحبيفةعقاولا«جزنادلارمادنلوبةموكح

اينالاتلتحاف‹ادنلوبةدعاسماسنرفتبهف«اينالااهتمجاهمث«الوأةيملس

نيبةيرحبلاوةيوحلاتاراغلاتيقبو.اموي١٠تمادةمواقمدعباهلكادنلوب

.ةبراحتملالودلا

 

۰طوطخملانم٢٠٠ةفيحصلفسأيفبوتكموهابلصتممالكلاو‹لوألاطخلاىلاةدوع(١)

.ايناطيربلصألايف()

س1٦۹



راحنتزناطلس

ىلاعتهلاهمادأ

قرطنأا,ايناطيربكلمةلالجىلاةيقربرابجنزناطلسةمظعلسرأو

:ةيفربلاصنوهاهو.برحلاايناطيربهتفيلحضوخهعماسم
.م۱۹۳۹ربمسید۱۸يفرابجنز

مكتلالجةيروطاربمابانتنطلسطبرتيتلاركشلاوةبحملاتالصنا
م١۱۹۱ةنسكمويلاو«تضماماع٢۲لبقهيلعتناكامممويلاىوقألةميظعلا

نورتاکاہنولمعتست٠يدالبعيمجيئامعممكتلالجفرصتتحتانلكو

.لدعلاوةيرحلا«كارعلايفاحالص

ءاضمالا

رابجنزناطلس براحنبةفيلخ

.باوجلا
.۱۹۳۹ريمسید٢۲ندنل

٠یضرلکباهتملتسايتلامكتلاسربيبلقميمصنممكتمظعركشأ
بحرن«١٠۱۹۱برحءاشثأرابجنزاهتمدقيتلاةميقلاةدعاسللابملعأينا

كارعلاءانثأانتيضقيفةماتلامكتنطلسةدضاعمنعينومتيطعأيتلاتاديكأتلاب

.نآلاروطارمالاهيفيذلا

ءاضمالا

روطاربمالاجروج

س۹۷



دعباهولتحاو٠جيورنلاةكلمبناملألامجاه١٤۱۹٠ماعليربارهشيفو

ةلودتنعذأو٠ندنلىلااهكلمةلالجبرهو«عوبسأنعديزتالبرح

.لاتقنودةيناملألاشويجللكراندلا

هلکكلذو«مایآةسمختمادبرحدعباهتلتحاوةدنلوهاينالاتمجاهمث

.ندنلىلااهتكلمةلالجتلقتناو«١٤۱۹ليربارهشيف

ماعيناثلاعيبررهشيفكلذو«اكيجلبةلوداينالاتجاهةنسلاهذهيفو

 رمألااكيجلبةموكحتملسريثكقلخاهيفينفةلئاهبورحدعبو5«٩۹
.حالسلاتعصوو

برحلاايلاطبانالعا

ءافلحلادض

ةينوي١٠قفاؤملاه١١۳٠ماعىلوألايدامج٤ةليلنمةعاسلوأيفو

ربخلااذهرثأدقو٠ءافلحلاىلعبرحلاايلاطياميعزينيلوسومنلعأ٠

راونألاءافطابرابجنزةموكحترمأو٠ةيقيرفالاهذهيفةكرحواجاعزنا

.نكامألامومعيفةيئابرهكلا

اينالأتدتعاه۹ماعىلوألايدامج٩-١٤۱۹ةينوي٥موييئو

يمہنيبلاتقلايقبو٠اهتمصاعسيرابتلتحاو.اهتمجاهو«اسنرفىلع

١۱۸موييفو«اهيفريهشلاونيجامطخاينالاتمطحو.ةيسنرفلادالبلاةيلخاد

.اينالاعمقافتالاوحلصلاديرتوحالسلاءاقلااينالأنماسنرفتبلطةينوي

رثاٰیلعو٠طرشالودیقريغنمايناملألاسنرفتملسةينوي٢۲موييفو
اراعشكلذو.اهتارمعتسمواهكلاممعيمجيفيسنرفلاملعلاسكنثداحلااذه

.ايلاطياوايناملأاهيتودعلاسنرفهيفتعضخيذلامويلاو٠نزحلل
اهترصاحو٠ندنلىلعةيناملألاتاراغلاتلاوتسطسغأرهشيفو

س۹۸



يفةيزيلجنإلانفسلاقارغارثكو«ارتلجنالحاوسلكوةيناملألاتاصاوفلاب
.شناملارحب

لاموصلايفمدقتتاهشويجنأرابخألاتدرودقفايلاطياامأ

.يزيلجنألا

رابجنزىلاءاج١١۱۳ماعلاوش-١٤۱۹ماعبمفون١٠موييفو

يناسنرفلصنقةيقيرفاقرشيفةيزيلجنالاتارمعتسملاعيمجومالسلارادو

ىلااسنرفتمسقناو٠كلاماهذهنميسنرفلاملعلالازنابرمأ٠يبورين

عممسقو٠لوجيدلارنجلاهسأرىلعو«ايناطيربهتفيلحلًاجتلامسق«نيمسق
ناملألاعمنيذلانييسنرفلانأميشأدقو٠ناتيبلاشراملاةراماتحتناملألا

نأادع«دكأتتلةعاشالاهذهنكلو‹ءافلحلاىلعبرحلااونلعينأنوديري

لالتحاتحتتراصاهنأل‹اسنرفدالبوءافلحلانيبتعطقةيسايسلاتاقالعلا

.كرتشملاودعلا

نانويلاىلعبرحاايلاطيانالعإ
‹اهتمجاهوةدياحملانانويلاةموكحىلعايلاطياتدتعاةنسلاهذهيو

ةعضاخلاايلاطيادالبنمارطشنولتحينيينانويلانأةيبرحلاءابنألاتدافأو

.مشاغلاتسشافلامكحلل
ايلاطياتارمعتسمىلعزيلجنإلاءاليتسا

ةيلإشلاةيقيرفاقرشيف
شويحلاتلوتسا٠«ه١۳۲٠ماعقفاوملا١١۱۹رياربفهشيف

‹نوفاه‹ةيقرشلاةيقيرفايفايلاطياتارمعتسمعيمجىلعةيناطيربلا
اضيأتمدقتو٠نادلبلانماهريغو.هواربو«ةكرامووياسكو؛ويشيدقمو

cw

.ھ١۱۳۰لصألايف(١)

— ۹۹



نيذلانايلطلانمىرسألاعومجمنأو.ةيرصملادودحلانمةيناطيربلاشويحجلا

١١٤۱۹ماعنمةينويرهشىلابرحلالوأنمةيزيلجنالاشويحلايديأيفاوعقو
.افلأ١٩نمرثكأ

ةوقاينالادعتو٠ندنلىلعموجهللاهشويجعمجتايناملانأرابخألادرتو

.ةدعلمكأبيدنجنويلمتعماهنأو«مزعلااذهةيوق

بيجَعلكَنِدْلَيتاعرسُمراعِنامرلاَنِميلاَيّللاو

.ندنلىلعاينالاموجهيتاعاشالاكلتتلشفدقو

٠لاموصلاةهجنمةحيحصلارابخألاتلصو١١۱۹سرامرهشيفو

يزيلجنالا٠هلكيلاموصلارطقلاتلتحاكانهةطبارملاةيناطيربلاشويجلانأ

برقةمهمةدلبتلتحادقزيلجنالاعمةكرتشملاةشبحلاتاوقنأو٠يلاطيالاو

ةمصاعلاوحناهمدقتلصاوتتاوقلاهذهنأو٠ةشبحلاةمصاع«ابابسيدأ

.ةلئاهةوقبةروكذلملا

شويحلاتدرطو«ةشبحلاىلعةيناطيربلاشويحجلاتلوتساليربايفو
ةشبحلاكلميسالساليهكلماىلوتو«دالبلاهذهنماةبصاغلاةيلاطيالا

۱.هدالبىلع

نمةيزيلجنالاةموكحلاتبلطم١٤۱۹قفاولاه١١۳٠نابعشرهشيو

درفلكىلع.«ةيلامةنوعماهتارمعتسمرئاسنمويقيرفإلاربلاورابجنزاياعر

دقو٠نيتسيبنعةرابع٠ريقفلانمتونسةسمخولوهتعاطتساردقىلع

عومجيغلبدقو٠نلشفلأنيرشعوةتسءارضخلاةريزجلاناکسنمتلصحت

نملصاحلاعفترامث‹هينجفالا۷رابجنزوءارضخلاةريزحجلانمتانوعلا
.نلشفلأ٤اهسفنةريزحلا



دالىاينالاتلتحام٤۱۹رياربفقفاوملا١٣۱۳لوألاميبررهشيو

يلاةفيلحلاشويحجلاتبحسناو«اموي٢۲يلاوحاهيفتمادبرحدعبنانويلا

‹ةينالألاتاصاوغلالعفباهلحاسيفةريثكنفستقرغدقواهيفلتاقتتناك

.ايناطيربوحنةبراهتلوانيح«ايبرحاداتعوادونجةلمحمنفسلاهذهو
٠شويجلاةيناملألاةدايقلاتلوتةقربولاموصلايفايلاطيامازهنارثأىلعو

‹ةيقيرفالاشيفروحملاتلودتاوقلاماعادئاقليمورلاشرامدليفلانيعو

'.سلبارطوةيرصملادودحلاوايبيل
عطقلاقارغاو٠ةقرحملالبانقلاباهفصقوندملابرضبايمويءابنألادرتو

.حاورألاباهذو.ةيراجتلاوةيبرحلا

نأو٠ندنلىلعةلصاوتملااهتاراغةيناملألاتافصاقلايلاوتندنليفو

ىلعاينالاةمصاعنيلربىلعاهلبانقءاقلابلثملاباهلباقتةيناطيربلاتارئاظطلا

.ارتلجناواينالانيبةفاسملادعب

٠قارعلاةرازوسيئر٠يناليكلايلاعديشرديسلانلعأقارعلايفو

احرسمقارعلالعجتنأديرتايناطيربنأكلذببسو«ايناطيربىلعبرحلا
صنتالةيقارعلاةدهاعملانأبمهباجأ'”يناليكلانكلو٠«نيبراحملااهدونجل

شويجارورمبصنتامناو٠ةيركسعةنكثةيقارعلادالبلالمعتستنأىلع

ليبنلايقارعلابعشلابهف«اهيفميقتنأنودبقارعلاضرأيفةيناطيرلا

اریخأو«رهشيلاوحاناوعابرحقارعلاتضاخف«هميعزءادنباجأو«هرسأب
ءاضعأنمهعمنمويناليكلابرهو‹قارعلاةيزيلجنإلاشويحجلاتلتحا
ريمألانمالدبيقارعلاشرعلاىلعايصوهنيعيذلا‹فيرشربمألاو.هترازو

ليمجةماخفواشابديعسلايرونديسلاوهلالادبعريمألاامأو٠هلالادبع

ےس

.يناليجلا6لصاألاي(١)
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ايناطيربمهتفيلحعمنيمظتنمةرصبلاىلااوأجتلادقفمهعمنمويعفدلملا

.اهشويجو

ةيناطيربلاشويحجلاتلوتسا«هعمنمويلاعديشرديسلابرهنأدعبو

ةرازوتفلأو«شرعلاةياصولهلالادبعريمألاتداعأو ةيقارعلادالبلاىلع

ىلعاهترطيسوايناطيربلرمألابتتساو٠يعفدملاليجديسلاةماخفةسائرتحت

.قارعلا

هذهيفديشرعمكرتشايذلاينيسحلانيمأديسلاويلاعديشرامأ

.ةيناملألاةموكحلانمريدقتومارتحالكبالبوقو‹نيلربادصقدقف«ةروثلا

نماونکمتیملثیح۽ناریايفيلاعديشرةرازوءاضعأنمةثالثفلغتو

‹يواعبسلاسنويو٠ديعسيمهفو‹ناملسدومحم‹ةداسلامهو٠«بورما

.اهيفاوقنشوقارعلاىلااولمحمث٠ةيناريالادالبلايفمهيلعضبقلايقلاف

مث«اهرازوأبرحلاتعضوىتحايناملايفماقأفيناليكلاديشريلاعمامأو

بحاصبًاجتلاو«زاجحلالصونأىلاةيفخاهنمجرخف«اسنرفىلااهرداغ

اميقمحربامو‹راوجنسحأهراجأف«دوعسنبا”لحالحجلاكلماةلالجلا
ةبورعلانعاريخهللاهازج.(”دوعسنبامظعملاكلملاراوجبالصتمو

.مالسالاو

تاوقتقزمتنأىلاابروأبروحلادالبيفماقأفينيسحلانيمأةحاسامأو

كلملاةلالحجلابحاصراوجيفاهيفنآلاميقيو«رصمىلادفومث«روحلملا

.لوألاقوراف

تدأع‹اهراوأًافطناويلاعديشراهراثأيتلاةنتفلاهذهرثأىلعو

.قارعلاوايناطيربنيبةقادصلاوةيدولاتالصلا

.لصألايفاذك(۲).ةءورملاريثكعاجشلاديسلاوهلحالحلا(١)

.اهيفشاعقلاةرتفلاىلعةلالدللةرابعلاهذهفلؤملامدختسي(۳)

E.



ةميظعةوقب٠«تيركةريزجاوزغنامألانأ«ءابنألاتدروتيركيفو
ةريزحلاهذهعقتو٠ةريزجلاىلاوجلانمطوبحلاتالظمباولزنو٠ةيوجوةيرحب

ىلعنانويلاكلماهيلااجتلادقناكو٠ادجمهماهعقومو‹ضيبألارحبلايف

ىلعناملألاىلوتساسيطولاةيماحكراعمدعبو«هدالبىلعناملألاءاليتسارثأ

ةينوي٢موييفكلذو.مايأةعضبةكرعملاهذهتماددقو«ةريزجلاهذه

تقرغأو٠يناملألاويناطيربلالوطسألانيبةيبرحةكرعمترادثيحء.١

اذكهو«دوهةروهشملاةميظعلاةيناطيربلاةجرابلاوكراسبةينامللاةجرابلا
.”لاجسبرحلا

ةنيدمىلعةيناملألاتارئاطلاتراغأىلوألاىدامج٤موييفو

.اسوفنتلتقواتويبترمدف٠ةيردنكسالا

نانبلوايروسلزيلجنألالالتحامته١۳۲٠ىلوألاىدامج١٠مويو

نيتاهةيناطيربلاةموكحلاتحنمو«!اسنرفتارمعتسمنمامهو٠نيتيبرصلا

تنيعو٠كلذكنانبلو.اهلهأديباهتراداايروستلعجو.الالقتسانيتالبلا

.نیتموکحلااتلکيفباختنالابءارزوسلجوةيروهمجدلبلكل

ةريزجىلاارقننيعبرأنمفلأتت«زيلجنإلاركاسعنمةيماحتلصو
‹ةيروحملاتارئاطلاةراغانمةرمعتسملاهذهةياحل‹رابجتزلةعباتلاةواب

ةنسىلوألاىدامج١موييفكلذو٠تارئاطللةداضملاعفادملااهيفتبصنو

.ه۰

oDa

.ءالؤھىلعرخاو6ءالؤھىلعاہنملجسيأ(۱)

.فلؤلااهيفخرأيتلاةرتفلايف(۲)
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ایسورواينالانیببرحلابوش
اينالاتنلعأ«ه١۳٠۱ىلوألاىدامج٢۲قفاوملام١٤۱۹ةينوي٢۲يفو

هشويجةدايقىلوتاينالاةلودسيئررلتهنأو«ةيتايفوسلاايسورىلعبرحلا

يئاهمدقتةيناملألاشويحجلالصاوتو«ةيبروألاةيقرشلاةهجلاهذهيفهسفنب

يفاوخددعيوةروهشملاةريبكلالودلانمايسورنكلو٠ةعرسبةيسورلادالبلا

.هللبيغلاو.ءافلحللزوفلاورصتلالئالدنمءافلحلابناج
تلتحا٠م١١۱۹سطسغأرخاوأوه١٣۱۳ماعبجررهشرخاوأيفو

نعيولهبهاشاضرةلالجاهكلمدعبأمث.ةيناريالادالبلااعمايسوروايناطيرب

ريغتناكهتسايسنأل‹رسألاىلاقيسو٠كلملانعهلزانتنلعأو«هدالب

.نارياشرعىلعدهعلايلوهدلوؤوبتنلعأمث‹زيلجنالاعمةيضرم
نالعامت«ه١١۱۳ةدعقلا۸قفاوملاء1ماعربمتبس۱۸يئو

بناجيفبرحلانابايلاتلخدو.نابايلانيبوارتلجناواكيرمأنيببرجل
الو«ايسورىلعبرحلانلعتملو‹نيصلاواكيرمأو«ايناطيربدضروحللا

ةدمةليطنيدلبلانيبةنسحتاقالعلاتيقبو«اهيلعبرحلاتنلعأايسور

تنلعأراظتنالاتحتنابايلاتأرال٤٥ماعيفايسورنأريغ٠برجا

ایناطیربوةهجنمنابايلانيبسيطولاكراعمىحررودتتناكو«اهيلعبرحلا

قرغأو٠يداحلاطيحملارزجيفو«ةينيصلادنحلايفىرخأةهجنماكيرمأو
.جراوبلاوتارئاطلاوتاصاوغلالعفبرحبلااذهيفنفسلانمريثكددع

ىرخأكلامنماضعبودنحلانمامروبنابايلالالتحابرابخألاتدرومث

يفافوخو(يظعاقلقبرحلانابايلالوخدثدحأدقو٠يداملاطيحملاززجو

نماهتاجاحمظعأردصتودروتستيتلاايقيرفاقرشصخألابو«ملاعلاءاحنأ
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.تالصاوملاةلقرعيفادوئكةبقعنابايلانوكتثيح«دنمحلا

.راجتلابعالتفوخةميظعةبقارمراعسألابقارتاهنافةموكحلاامأ

يفتمدقتةيناطيربلاشويجلانأ«ايبيلنعتدرو١٤۱۹ربمفونيفو

۱.اسوسحمامدقتتزرحأدقو«ةيلاطيالاتارمعتسملاىدحا«ايبيل

اهٰذبتيتلاةميظعلاةبقارملانممغرلابءارضخلاةريزحجلاورابجنزيفو

اوذحخأمهخافتالوكأماوةشمقألاعيبيفمراعسألاديدحتوراجتلاىلعةموكحلا
.ةيلامتامارغمهيلعتضرفف«ةموكحلانمددحملانمثلاةدايزبنوعيبي

نأضعبلامهوتيو«ايسوريفرقهقتتايناملانأبرابخألادرتايناملأانعو

ددعمہنملتقفدقو«برحلانمبعتينامألاشيحلاو«ةدايقلايفًارطاللخ

.ةلتحملاةيبروألادالبلاواينالايفةيلخادةروثعوقونمدبالو٠ميظغ
٠يداجلاطيحملايفةيكيرمالارزجلانماددعوويالملانابايلاتلتحادقو

.ةعرسبمدقتتاهشويجناو
ىدحا«ةروفاغنسلنابايلالالتحابءابنألاتدروم١٤۱۹ریاربف۲۳يو

.دنهللةمخاتماهعوقولادجةمهميهو.«يناطيربلاجاتلاتارمعتسم

.نييلاطيألانماثيدحاهولتحايتلايزاغنبةنيدمنويناطيربلاىلخأو

الإةشمقألاوتالوكأملاعيبةموكحلاتعنمةريزجلاورابجنزيفو

.ةفورعملاةصخرملا‹.تاقاطبلاب

يلاهألامومعلاروشنمةموكحلاتردصأه١ماعمرمرهشيو

ةبوقعتلعجدقو«ةعارزلابمهرمأت«ةنس١٠ىلاةنس۸٠نممهرمعنيذلا

مدقتيفةيوقةكرحتأدبف«رهشأةثالثسبحلا٠عرزيالصخشلكىلع

نأ«برحلابوشنناوأيعيرشتلاسلجملايفةموكحلاتهبندقانأو«ةعارزلا

.ةيقرشلاةيقيرفاودنملانيبتالصاوملاعاطقنانمافوخ«ةعارزلابيلاهألارمأي
دقدنملاءامعزنماضعبناثيح«بالقناةكرحدنلايفثدحدقو
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تلتحادقنابايلااوأرالاصوصخو‹زيلجنالاةدضاعمنعمهمئازعترقهقت

نيفرطلانيبنفسلاقارغانعرابخألارتاوتو٠ةمهملارزحجلانماهريغوةروفاغنس
.نيبراحتللا

ةيدنلوحلاةرمعتسملا«ةواجتمجاهنابايلانأرابخألاتءاجةواجيفو

وحناهيضارأيفمهمدقتنولصاويمهنأو.ةلئاهةوقب٠ىصقألاقرشلاب

دعاوقلاىدحا‹نوجنارفصقةينابايلاتارئاطلالصاوتو«نوجنار

.اهيلافحزتةينابايلاشويجلانأاك٠ىصقألاقرشلايةيناطيرلا

تارئاطلاتراغأم١٤۱۹ماعسرام٩«ه۱۳۲۱ماعرفص١۱ينو

.ايسوروايبيليفةعرسبلاتقلايربجيو٠«سيوسلالانقىلعةيناملألا

نأ٢ماعسرام٩مويلااذهةدراولارابخألاتدافأنابايلانغو

يلاةيناطيربلارزحلاضعبوامروبوةرطموسوةواجتلتحاةينابايلاتاوقلا
اموینابايلاةوقدادزتو٠نوجناريفةعرسبيرجيلاتقلاناو«ايلارتساراوجب

.موينع

دعاوقلاتفصقو.ايلارتساىلعاموجهةينابايلاتارئاطلاتنشدقو

.اهيفةيبرحلا
نوجنارنوينابايلالتحاه۳رفص٢۲م١٤۱۹سرام١٠ينو

يففوخوميظعقلقًارطثداحلااذهءارجنمو٠يداملاطيحمابناميلسرزجو

سنجلانأو«نابايلاىلانوليميدونجانأزيلجنالاضعبمسوتيو«دنحلا
.ةوادعلانيعبهيلاروظنميزيلجنالا

زيلجنالاضغبىلعلدتفءرابجنزيفةيدنحلاةيلاحجلانيبةعاشالاامأ

.نابايلاةبحمو

ةلودلاتبدتناه١يناثلاعيبر-١۱۹ماعلیربالوأيفو

دروفيتسريسلاكنحملايسايسلاوهو«دنملاىلارفسللسبركريسلاةيناطيربلا
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اهبكتريقلالقالقلامدعونمألاةداعافدنحلاءاعزعمةضوافمللسبرک

ةلودلاتاحارتقادونماءاعزلاضفرف٠لالقتسالامهبلطنآشبدونمحلا
.ةدئافنودبندنلىلابودنملااذهداعو«ةيناطيربلا

ماعليربا١٠٠١٠مويةدراولارابخألاتدافأةيدوعسلاةكلمملانعو

عمهتقالععطقدوعسنباكلملاةلالجنأه١۳٠۱لوألاعيبر١٢م۲

.ايلاطياةمصاعامورىلاةدجرداغيلاطيالاريفسلانأو٠ةيشافلاايلاطيا

ىرخأرزجودنملانموبمولوكنابايلالالتحابءابنألاتدرونابايلانعؤ

دقو«ساردمىلعاهتاراغلصاوتةينابايلاتارئاطلانأو.يداملاطيحللاب

ىلاندملانمنوبرهياوذخأف٠دنحلايفافوخواقلقثداحلااذهثدحأ

.ةربثكالاومأصوصللابهندقو٠فايرألا

لوألاعيبرقفاوملام١٤۱۹ماعليربارهشيفرابخألاتدروةسابممنعو

لوزندادزیو٠ةيركسعةدعاقدالبلاهذهةيناطيربلاةموكحلاذاختابه۱١

.ةيركسعلاتاوقلارمأباهيفمكحلالعجدقو‹اهيفةيناطيربلاشويجلا

نمامریغويناوكمويباہبغنامدالبيفةموكحلاتبصنرابجنزيفو

هذهىلعةراغودعلانمثدحنا,ةريغملاتارئاطللةداضمعفادمةنكمألا

.دالبلا

نبديعسناطلسلانأدالللاهذهنمةدراولارابخألاديفتطقسميفو

ابرو.رافظىلاطقسمنمرئاخذوتالاولیخنمتاےهملابابسألقنیرومیت

طقسمنیبيکلساللعجهنایتح٤نابايلانمهدالبىلعًارطياموجهرذجيهنأ

.تارباخمللرافظو نأو٠طابرموةلالصنيبتارايسللاقيرطلمعدقهنأو
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هاضريوهبياملهللاهقفو٠قاسومدقىلعةرمتسمرافظيفنارمعلاةكرح

.نيمآ

٥٤و۱۸نیبمهراعأحوارتتادونجاهبلطةموكحلاتنلعأرابجنزيفو

.م١٤۱۹لیربارهشيفكلذولاتقلاتاهبجىلامهلمحلةنس

هذهىلعاهلبانقلباوءاقلاةيروحملاتارئاطلالصاوتةطلامنعو

.عاطقناالبةريزجلا

‹دالبلاهذنابايلالالتحابءابنألاتدروم١٤۱۹ماعيفامروبنعو

.ةيدنملادودحلايفاهعوقولنأكمبةيمهألانميهو

ءافلحلانأم١٣۱۹ماعویامرهشلوأيفرابخألاتءاج.رقشغدمنعو

ةيسنرفلاتارمعتسملاىدحايهو«ةريزجلاهذهلالتحالةيرحبةوقاولسرأ

نمءافلحلانكمتسيطولاةيماحكراعمدعبو«ناتيبلاشرامللةعضاخلا

.ليتقفلأمهرئاسختناكو.اهلالتحا

.سورلاوناملآلانيبدالبلاهذهيفةديدشكراعمىحررودتايسورنعو

ةراسختناكو«ناملألاوءافلحلانيبكراعملاىحرترادرحبلايو

.ةديدشنيبراحتللا

ةلصاوتملاهتاراغنشييناطيربلايكلملاحالسلاحربام«نيلربنعو
عالقمظعأنمةرئاطفلأنمفلؤمبرسراغأدقو‹نيلربىلعهلبانقيقليو

ةيركسعلاةيعانصلاتالآلاو٠نيلربىلعهلبانقبرسلااذهبوصدقووجا
روصقبلحيذلارامدلالساوبلانويناطيربلانورايطلادهاشدقو«اهيف

كلتروصذخأنماونكمتدقو«ءايسلانانعىلاناخدلالواطتو٠نيلرب

ماعةينويرهشيفكلذو«دهنتوتويبلافوقسرختمنيحوجلانملالطألا
.مايأةثالثهتاراغةلصاوميفبرسلااذهرمتساو«م٤
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نيبكانهسيطولاةيماحكراعممادطصانعءابنألاتدروايبيلنعو
اهنأو«دالبلاهذهيفمدقتتةيروحملادونجلانأو«روحملادونجوءافلحلادونج

‹اددهميرصملارطقلاحبصأدقف.اليم١٠ةفاسمبةيردنكسالانعدعبت

:لجووفوخيفيلاهألاو

.م١٣۱۹ماعةيلوي١٠مويرخلااذهدرودقو

دالبلاياينالاهيفلتاقتيذلاناديملاةعسناءابنألاتدروايسورنعو

‹زاقوقلاوحنةعرسبنومدقتيناملألادونجلانأو‹ليم١٠۱۸غلبيةيتايفوسلا

مويكلذو«نودلارهناوربعمهغأو«طقفطفنلارابآىلعءاليتسالانماونکو
.نابعش۲

امتاهملاىقلأم١٤۱۹ماعسطسغأرهشيفهنأءابنألاتدافأ«دنحلانعو

ةيناطيربلاتاوقلاءالجاهيفبلط.دنحلايفانايب«دونحلاءاعزدحأيدناغ

سوفنيفاميظعاعقونايبلااذهثدحأدقو.الالقتسااوحنميناو٠دنحلانع

تضقمننيناطيربلادونجلاودونحلانيبتامادطصاتثدحو«دونما

رقمىلاهعابتانمارفن١٠هعمويدناغقيسو«ةكرحلاهذهىلعايناطيرب

.ثداحلااذهءارجنمسوفنلاولاومألايفرئاسحختعقوو.لاقتعالا

دالبلايفنأ«نابعشنم١‹٥مويةدراولاءابنألاديفتناتسناغفأنعو

.زيلجنالادضةميظعةروث

نأو‹زيلجنالادضيلاهألاضعبنمةكرحكانهنأرهظيرصميفو

يفمهتجزوصخشفالاةتسوحنىلعضبقلاتقلأةيرصملاةموكحلا
.نوجسلا

نيبو٠ةهجنميلاطيالاشيجلاويناملألاشيحلانيبلاتقلاريسءابنأامأ

حلاصيفةلاحلافةيرصللادودحلاىلعىرخأةهجنميزيلجنإلاشيجلا
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ركاسعلاهبتطاحأقورافكلملارصقناىتح٠فوخيفرصموروحا

.ةظفاحمللةيرصلل

م١٤۱۹ماعربمتبس۱۹ىلالوأموييفرابخألاتدروايسورنعو

ءيشقئارحلاورامدلاوبارخلاولاتقلانأو«دارجنيلاتسيفكراعملادادتشاب

.كانهميظع

دضدونجااهبماقيتلاةكرحلانعةدراولاليصافتلاديفتدنملايفو

٠٠1٦دونمانمىلتقلاددعنا٠هعمنمويدناغاهيفلقتعايتلازيلجنالا

.سفنفلأىحرحجلاددعوسفن

ىلعاهتاوقوزيلجنإلاءاليتسامت١٤۹٠ربمسيد٢۲يفرقشغدمنعو
.ةريزحلاهذه

زيلجنالامايقب١٤۱۹ماعريمفون۷‹¶مويءابنألاتلصو«ايبيليفو

تاوقلاتنكمتو‹روحاتاوقدضدالبلاهذهيفميظعداضمموجب

دقو‹اعيظفاراسكناهتاوقترسكناو٠«ليمورتاوقدرطنمةيناطيرلا

نمميظعددعرّسأدقو.ةمجةيبرحتادعمىلعةيزيلجنالاشويحجلاتلوتسا

.ةعرسبةيناطيربلاشويحلامدقتتو٠نايلطلاوناملألا

‹رزحجلاهذهىلعةيوجوةيرحبةلمحبنويكيرمألاماقنايلسرزجنعو

.رقهقتتةينابايلاشويحجلانأو«اهنمحاونضعبيفاونكمتدقو

امرمرعاشيجةدحتملاتايالولاتلزنأ١١٤۱۹ربمفون۸يفشكارمنعو

نماونکتو«اسنرفتارمعتسمنماهرواجاموشکارميفهتدعلماکب
.ةنكمأضعبىلعءاليتسالا

١٠مويلاىلاو‹فنعوةدشبرودتاجنافدارجنيلاتسيفكراعملانعو
هذهيفعالقلانمءيشىلعءاليتسالانمناملألانكمتيمل١٤۱۹ربمفون

.ةميظعلاةنيدملا
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انسحفقوملاودبيشكارميفةدحتملاتايالولاتاوقلوزنةبسانمبو

.ابيليفاهراصتنايلاوتيقلاةيناطيربلاتاوقلل
اليمنييسنرفلايفنومسوتيناملألانافم١٤۱۹ربمفون١٠يفاسنرفنعو

ةيسنرفلادالبلاعيمجىلعةيناملألاتاوقلاتلوتسادقفكلذلو.ءافلحلاوحن

شويجلانأل‹ابروأبرغىلعءافلحلانمموجهًارطيالئل‹ةيبروألاو

يفتلزنيتلاةيكيرمألاتاوقلللاتقابنمنكيملناتيبلةعباتلاةيسنرفلا

.دعبنمولبقنمرمأآلاهللو«شكارم
ةدلبم١۱۹۲ربمفون۳٠مويةيناطيربلاشويجلاتلتحاايبيليفو

.يزاغنبةنيدمهنم۱۹مويتلتحاو«قرط

نييسنرفلانأو«ةعرسبكانهيكيرمألاشيجلامدقتيشكارميفو
رداوبتدبدقو٠«مهيضارأنمةيناملألاتاوقلادرطيفناكيربمألاىلااومضنا

.نييسنرفلانمناملألاىلعبالقنالا

نالألانيبدالبلاهذهيفسيطولاةيماحكراعمرودتسنوتيفو

.زيلجنالاو

٠ناكيريمألاونابايلانيبةيرحبكراعمكانهتعقوناميلسرزجيو

.ةيبرحلاعطقلاولاجرلايفةحدافنيقيرفلارئاسحختناكو
ةدلبلصودقودالبلاهذهفيناطيربلانماثلاشيحلامدقتيايبيليو

..نيملعلا
جلثلانأو٠لخددقءاتشلالصفنأرابخألاديفتايسورةيناثلاةبقعلاو

لقنناملألاىلعبعصيكلذل‹لاحوألابةصاغضرألانأو«طقاستي

دربلايفلاتقلامهشويجةعاطتسامدعو«ةيسورلادالبلابلقلةيبرحلامهتادعم
تاوقلاديعتستو«ءارولاىلاعجرتوةيناملألاتاوقلارقهقتَنو٠صراقلا
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ميظعددعىلعسورلاىلوتسادقو٠ىرخألادعبةدحاولا«اهنادلبةيسورلا

.ريبكددعمهتملتقوناملألاىرسألانم

ءافلحلاتاوقنيبةدشبكانهلاتقلايربيىصقألاقرشلايو

لبقنمةفيلحلاتارئاطلاتراغأامك.اهلبانقنمالباواهيلعتقلأو«نابايلاو

.امروبىلعلبانقلانمالباونابايلا

نبةفيلخمظعملاناطلسلاحتتفام١٤۱۹ماعربمسيد۸يفرابجنزيفو

ةرشععبسحاتتفالارضحدقو«رشععباسلاماعلليعيرشتلاسلجملابراح

اذهيفلاجرلاءاسنلااهيفكراشتيتلاىلوألاةرملايههذهو«ةيبرعةأرما

تايبرعلاءالؤهو٠.يرصعلاملعلاةرمثنمءيشانهلكاذهو.سلجللا

.ةسردملايفتاملعتم

.روحملالودىلعبرحلاقارعلاتنلعأم١٤۱۹ريانييفقارعلانعو

.برغلاسلبارطلءافلحلالالتحامتم١٤۱۹سلبارطيفو

سيئرلشرشترتسملانيبعامتجام١٤۱۹یانیلومویشکارميفمتو
نوئشريرقتلةيكيرمألاةيروهمحلاسيئرتلفزوررتسملاو.ايناطيربءارزو

.برحلا

لالتحامتم١٤۱۹قفاولاه۲١٦۱۳ماعىلوألایدامج٥مویسنوتيفو

تاوقعيمجىلعءاضقلانمةفيلحلاتاوقلاتنكمتدقو«ةيقيرفالايشلءافلحلا

نمةمذرشهعموليمورامأ.ةوقةيأنايلطللالوناملأللقبيلوكانهروحللا

ركسجمىلااوقيسروحملادونجنمةيقابلاةيقبلاو«رارفلانمنكمتدقفهشيج
.لاقتعالا

يبرعلايسنوتلارطقلاهترايزبسداسلاجروجكلملاةلالجفرشدقو

كولمنمكلملوأوهو.ةطلامرازمث«هنمروحملاتاوقءالجنارثأىلع

.ةريزجلاهذهروزيىمظعلاايناطيرب
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نأنلعأم١٤۱۹هيلوي٢۲قفاوملاه١٣۱۳بجر۲۳يفايلاطيايو
تدنسأو٠ةموكحلانوئشةرادانعلزانتدقةيشافلاايلاطياميعزينيلوسوم

ايلاطياتعقوامنيحلزانتيذلاو.ايلاطياكلمليئوناعكلملاىلاهتفيظوماهم

.ءافلحلاعمةندمحلا

ةيلقصيفلتاقتىلاةفيلحلادونحجلالباقتةيلاطيالاةمألانأرابخألاديفتو
ىلعةيناطيربلاتارئاطلاتراغأ«ايناموريفو.اهيلعديزمالرورسوحرفب

.دالبلاهذهيفةيركسعلافادهألا

ىمروبلابعشلاتحنمةينابايلاةموكحلانأءابنألاتدافأامروبيفو

ةيلخادلادالبلانوئشةرادانعنابايلاتلغختدقو٠لالقتسالاوةيرحلا

اذهدرودقو«اكيرمأوارتلجناىلعبرحلاامروبةموكحتنلعأمث.اهيلاهأل

.م١٤۱۹سطسغأ٥مويبنا

نمددعرسأدقو«ةريزجلاهذهيفاطيسبامدقتءافلحلامدقتيةيلقصيفو

.روحملادونج

نكامأو٠”ديروأوحناهتلمحةيتايفوسلاشويجلاتفنأتساايسوريفو

يضارأسورلابسكو«كراعملاهذهيفبرحللاسيطويمحدقویرخأ

‹مهحرفسورلانلعأرهابلاراصتنالااذهيو٠«ديروأاهنمضنمةديدج

١٠٥٥٠ءافلحلارسأو١٤۱۹سطسغأ١٠مويعفدمةقلط١٠اوقلطأو

.يروميدنج

تناكيتلادالبلاضعبىلعءافلحلاءاليتسادادزيىصقألاقرشلايفو

..ةينابايلاشويحجلارقهقتتو«اهيلعتلوتسادقةينابايلاشويجلا

.لصالايفاذك()
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ادنکایناطیربءارزوسيئرلشرشترتسملارازم١٤۱۹سطسغأ١٠يفو

.هتنباوهتنیرقهقفارت«.ةيبرحلاماهلاضعبلاكيرمأو

.ةيلاطيألادالبلانماهريغوامورىلعةيناطيربلاتارئاطلاتراغأو

.ةيلقصةريزجىلعءافلحلاءاليتسامتم٤سطسغأ١٠يفو

ةنيدمىلعتاكرحمعبرألاتاوذنمةيناطيربلاتارئاطلاتراغأو

هذهتثدحأدقو.ةكلهملاةقرحملااهلبانقنمالباواهترطمأواهتفصقف«نيلرب

.ةغلابارارضأةراغلا

هتنيرقووهةيلاطيألادالبلانعدعتبادقينيلوسومنأبءابنألاتدروو

‹راظنألانعىفتخاو٠نجسلاىلاقيسف٠نويلاطيالاهيلعرثعمث«ةيفخ

نمهتذقنأو.ةيناملأةرئاطهيلالسرأف«هناکمبملعیتحهنعثحبيرلتهلظو

.اينالاىلاهتلمحو‹ةبيجعةروصبنجسلا

ةيلاشلاايقيرفانعروحملاءالجناءافلحللرصتنلالئالدنمناو

.يلاطيالامكحلاينيلوسوملازتعاو٠ةيلقصيفمهنكمتو.ةيقرشلاو
دقو.ةيبروالاةيلاطيالادالبلايفءافلحلالزنم١٤۱۹ربمتبسلوأيفو

حالسلايقلييلاطيالابعشلاناو٠ةعرسبنومدقتيو«اهنميضارأاولتحا

.ءافلحلاشويجمامأ

ءافلحللاهسفنتملسو٠حالسلاايلاطياتقلأم١٤۱۹ربمتبس۸يلو

دونحلالبقنمةليلقةمواقمةيلاطيالادالبلايفتيقبو٠طرشوأديقنودب.
ناملألادنحلاءالؤهناكو.يدنجفلأنيسمخوةئاممهددعغلابلاناملألا

شويلاتناكو.اهلةرواجملادالبلاودالبلاةمصاعامورةهبجيفنولتاقي

يفطوبحلاوتالظلمابةيناملالاشويحلالوزنرتاوتمث٠امورتلتحادقةيناملالا

نمنايلطلانمددعمهعموناملألانيبسيطولاةيماحكراعمكانهو‹ايلاطيا

.ىرخأةهجنمءافلحلاوةهج
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ىلاةيناطيربلاتارمعتسملاريزولصوم١٤۱۹ربوتكأ٥طوييفو

نبةفيلخمظعملاانديسنباهللادبغديسلادهعلايلوومسهاقلتدقو«رابجنز
هتهجاإولتيعددقو.ةزعلاباحصأو٠يناطيربلاميقملاةداعسو٠براح

.روكذملامويلانمةعبارلاةعاسلايفكلذوءارضخلاةريزحلابرعنعابودنم

دونجانيبونانبلبرعنيبمداصتعقوم١٤۱۹ربمفونيفنانبليفو

:نويسنرفلاىمرنأىلاةلاحلاتدأدقو٠لوجيدةموكحلنيعباتلانييسنرفلا

دقو‹الجر١٤٠حورجببيصأو«ارفن١٠منملتقف‹.صاصرلاببرعلا
ةيناطيربلاةموكجلانماوبلطو٠برعلاكولمنيبائيساريثأتلمعلااذهثدحأ

.نانبلةدعاسملنودعتسممهعيمجبرعلانافالإو«رمألايفلخدتلا

نمريبكددعتومىلالاحلااذهىدأو.الاجنبةعاجملاتمعدقو

.سانلا

.ابروأيفةرمتسمبرحلالازتالو

ةيوحلاتاراغلاريغركذلاقحتسيامثدحيملم١٤۱۹ماعريمسيديفو

.نيفرطلانيبةلدابتملا

«لشرشتنملکاهیفعمتجادقو«نارايفعامتجاىلإيعدو
٠يفكلذو«ةيكرتلاةيروهمجلاسيئرونونياتمصعو٠نيلاتسو٠تلفزورو

.م١٤۱۹ماعربمسیديفنارهطاهتمصاع

‹ةيدنلوبلايضارألاةيسورلاشويجلاتلخدم٤١۱۹ريانيرهشيفو

.ناملألااهنمبحسنيو

هنيرقةافوم٤٤۱۹ماعرياربف٢۲مويدتحلانمةدراولاتايقرلاديفتو
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يفودالبلاهذهيفمهنيكاكداولفقأو«نوينابايلااهيفىزعدقو‹يدناغاتهلا

.دنملالالقتسابنيبلاطملاونيضرحملانمتناكةافوتملانألرطقلك

ىدحايكيرمألاشيحلالتحام٤٤۱۹ماعرياربفرهشيفنابايلايفو

طاقساونفسقارغاىلاتدأةيرحبةكرعمتراددقو«ةماحلاةينابايلارزجلا

.ةينابايةرئاط٠

لزتملو‹ناملألابحسنيوةيبروألادالبلايفمدقتتاجنافايسورامأو

.اينالاىلعةلصاوتمتاراغلا

هيفنابلطتةيتايفوسلاةموكحلاىلاابلطايراغلبوةدنلنفتمدقدقو

.م١٤۱۹ماعرياربفلوأيفاهعمحلصلا

ةموكحلانيبفالخدالبلاهذهيفعقوم٤٤۱۹سرام٥يفنيطسلفينو

£برعلاضفرف٠ةسدقلملادالبلاهذهىلاةرجحلابدوهيللحايسلانأشببرعلاو

.نيقيرفلانيبلاتق2

ىلعةطبارملاةينابايلاشويحجلانأبم٤٤۱۹ماعسراملوأيفانملعدقو

.مدقتلاضعبتزرحأوتقلطنادنحلادودح

.ةيحصبابسألامتاهلاحارسقلطأم٤٤۱۹ويام٤ينو

ناملألارئاسخنأو.ةيلاطيالادالبلايفمهمدقتءافلحلايلاويايلاطياينو

.لاجرلايفةحنداف

هذهءانیميفلئاهقیرحبشم٤٤۱۹ویامرهشيفدنهلابيابموبيفو
تناكيقلاو«ءانيملايفةيسارلانفسلايفلبانقلاضعبراجفناببسبةنيدملا

میظعبارخنعرفسأو«مايأةعبرأالعتشمقيرحلامادو‹ايبرحاداتعلمحت
.سفنألانمميظعددعتومو«ةنيدملايفادج

.لصألايفضايبهناكم(١)

س٦01



ىلعءافلحلاءاليتساب١٤٤۹٠ةينوي٥موييفرابخألاتدروامورنعو

برقبطوبحلاتالظمبءافلحلالزناسنرفيفو.ايلاطياةمصاعامورةنيدم

ةيرحبلاتاوقلامهتعبتمث٠لجرفلأةئامنيلزانلالاجرلاددعغلبيو٤اسنرف

تقلطأنأدعبىسنرفلاربلاىلادونجلازنانمتنكمتو٠ةفيلحلاةحلسللا

|.ةلتحملاةينالألاتاوقلاىلعاهفئاذقلباوواهعفادم

£ةلتحلملاةينالألادعاوقلافصقىلااهجوميسيئرلاءافلحلافدهناكو

يضارألاضعبيفاراصتنااوبسكوءافلحلامدقتو٠ةيناملألاتاوقلاترقهقتف

نيبلارصنلااذهو٠ناملألانماددعاورسأو٠«سيطولاةيماحكراعمدعب

.رومألاةبقاعهللو٠ءافلحلارصنوروحملارايهنابءاهتنالاكشوىلعبرحلاف
رازدقو.ءافلحلازوفبكانهلاتقلاريسنعءابنألاانربختاسنرفنعو

ةينوي١٠مويةيبروألاةهبحجلايلاتقلاناديمايناطيربءارزوسيئرلشرشترتسم

.م٤٤۱۹ماع

ةمواقمنودمامألاىلادالبلاهذهيفءافلحلاشويجيرجتايلاطيانعو

اهريغوةدنلنفيفةيسورلاشويحلامدقتتةيقرشلاةهبحلايفو٠ناملألانمركذت

.نادلبلانم

ةهبحلاهذهسداسلاجروجكلماةلالحجلابحاصرازةيبرغلاةهبحلايفو

.م١٤۱۹نوج١٤۱موي

‹ناكيرمألاونابايلانيبةيرحبةيبرحةكرعمترادىصقألاقرشلاينو

تناكو‹ةيرحبلاعطقلاوددعلاوةدعلايفةحدافرئاسحخاهنملكدبكتدقو

.وحلانماهلبانق۳دتارئاطلا

:يليامكتاهبحلافلتحميفبرحلاريسنعءابنألاديفتو
نمةيتايفوسلاشويجلاتفحزدقو«اسنرفيفمهمدقتءافلحلالصاوي

ينامأ.ءافلحلامدقتيايلاطيايفو«[دنلوبدودحىلاتلصوىتحةدنلنف
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فقوملاىلعًارطيملو٠ناكيرمألاونابايلانيبلاجسبرحلافىصقألاقرشلا

.ركذلاقحتسيامكانه

لوأاهنماولسرأو«ةرئاطةلبنقلوأاينالأتقلطأم٤٤۱۹ةيلوي٠يفو

نودنممجنلاكةعرسبيرجتيتلاتارئاطلانمعونىلعندنلىلاةفيذق

تثدحأدقو.كانهرجفتتمث٠ندنلىلاةفذاقلاهذهلسرت«اهقفوسيقئاس

اہهتاراغلصاوتيهو٠ميظعددعسفنألانملتقو«اهبناهتسيالارارضأ

.عاطقنانودبايموي

اهتقالعةيكرتلاةموكحلاتعطقم٤٤۱۹ماعسطسغالوأيفو

ةموكحلانأك٠نيلربىلااينالاريفسداعو«اينالاعمةيسامولبدلاوةيسايسلا

.نيلربنماهريفستعدتساةيكرتلا
نميهو«ايليسرامةفيلحلاتاوقلاتلزنم١٤۱۹ماعسطسغأ١٠يو

تالظمبوتارئاطلاونفسلانمةلئاهةوقباهولزندقو٠ةيسنرفلانادلبلا

.فيلحيدنجفلأ٤٠8دنجلاءالؤهغلبيو٠طوبملا

سيراباهنالتحابءافلحلاةدايقتدافأم٤٤۱۹ماعسطسغأ٢۲يو

.اسنرفةمصاع

ةلودلاهذهو.ةيسورلاتاوقللةلودلاهذهتملستسادقف«ايناموريو

امظعاحتفمالستسالااذهدعيو.ءروحملالودعملتاقتاقباستناك

.ءافلحلل

دالبلانمةريثكقطانمةفيلحلاشويحلاتلتحاةيقرشلاةهبجلايفو

شويحلايربتو.اكيجلبوادنلوهنآلاةفيلحلاشويحلاتمجاهدقو٠ةيسنرفلا

.تاهجلاعيمجيفةعرسبةفيلحلا

.ڂوراص(۱)
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يفسورلاوروحملانيبةيماحكراعميربجتم٤٤۱۹ربمتبس١يفو

.ايراغلب
مكحلانمناقلبلالودتذقنأوناقلىلاىلعءافلجلاءاليتسامتو

ادنلوهيفةعاجشوةلاسبلکبلتاقتءافلجلاتاوقتحربامويزانلا

.اكيجلبو
ربوتكألوأيفةركنمةميزهبينابايلالوطسألابيصأىصقألاقرشلايفو

.م٤ماع

نمروحللاتاوقءالحنادعبءافلحلادصةيلهأةروتكانه‹نانويلايو

.دالبلاهذه

راخبلاةوقبءاولايفيرجتىرخأةرئاطةلبنقاينالأتعرتحخاايناملأيفو

.ليم٠٠٠ةعاسلايفعطقتوطغضلاو

رخاوأيفادنلوبةمصاعوسراولايسورلالتحابرابخألاتدروادنلوبيفو

.اينالادالبوحنيرجتةيسورلاشويجلانأو«م١٤۹٠ماعرياني

مث۽ةيردنكسالايفتلفزورولشرشتعمتجام١٤۹٠رياربفلئاوأيفو

دمحأعيفرلاماقملابحاضناکانیبم٥ماعریاربفYoيفرصميو

بوجوب٠يرصلملانالربلاياباطخيقليةيرصللاةرازولاسيئراشابرهام

ةيوديةلبنقبيرصملجرهفذقذإاينالادضبرحلاةيرصلملاةموكحلالوخد

.القهادرأاف

ةكلمملاونانبلوايروسوكرتلانلعأم١١٤۱۹ماعسراملوايفو

.اينالاىلعبرجاةيدوعسلا

تاموکحلاهذهعمریرفعنبااهخیشنلعأدقةرطقسةريزجتناكدقو

.اينالاىلعبرحلا

— 01۹



ةيناملألادودحلااولخدءافلحلانأءابنألاديفتةفيلحلاريرحتلاتاوقنعو

`.ةيناملألاةمصاعلانيلربوحنمهشويجمدقتتو«ارهناوربعوةيعيبطلا

ةدراولاتايقربلاتعنه١٦۳٠۱يناثلاعيبر٢۲م١٤۹٠ليربا۱۳يفو

دعاسمربكأناكدقو.ةأجفةيكيرمألاةيروهمجلاسيئرتلفزورسيئرلا
ناكو٠نامورتسيئرلاهلحملحو«لاجرلاولاملاببرحلاهذهيفايناطيربل
.ایناطیربعمهقباسک

‹اعيرسامدقتاينالايفةيكيرمألاوةيناطيربلاشويحلامدقتتايناملايفو

ماعليربأ٢۲موييفكلذو٠نيلربيحاوضتلصوةيعويشلاشويجلانأو
.١۱۳۲ةيناثلاىدامج١٠قفاوملاع٥

ارارضأتثدحأدقو٠ةلبنقنيسمخوافلأندنلىلعاينالاتقلأدقو

.ةحداف

ليربا٢۲مويميعزلااذهىلعضبقلانايلطلاىقلأدقفينيلوسومنعو

ءافلحلارمأبةيلاطيالاةيركسعلاةمكحملاتمكحليربا٢۲يفو«م١٤۹٠ماع

ينيلوسوملنيديؤملانييلاطيالانمالجر١٠هعموهتجوزوينيلوسومىلعلتقلاب

هربغلةربعنوكيلمايأةتسابولصميقلأدقو.ةلتقرشلتقف٠يشافلاهبزحو

.ةاغبلاةاغطلانم

بزحلاوةيناملألاةلودلاسيئررلتهميعزلاتومنلعأم١٤۹٠ويام۳يفو
اهيلعتاميلاةلاحلاطبضلابملعيالو٠ةيناملألاتاوقللماعلادئاقلاويزانلا

تدوساهوجونممکو٠ربخلااذہبترشبتساوتضیباهوجونممکف«رلته
.ميظعلاميعزلااذهتومىلعتفسأتو

١٤۹٠٠ماعویام۴مويدالبلاهذهىلعءافلحلاىلوتسانوجناريفو

.مہولقيفبعرلابرستو
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٠م٥٤۱۹ویام۳مويايناملاةمصاعنيلربىلعءافلحلاءاليتسامتو

.اجاوفأاجاوفأحالسلااينالايفةيناملألاتاوقلاتقلأو

يدنجفلأاتئامكرمنادلايفاكيرمأوايناطيربلدحاوموييفملستسادقو

.يناملا

هتيبنمجرخييناملألاىرتف«ميظععوجيناملألابعشلاىلعًارطدقو

.عوجلابحيصيو‹ميلستلاةمالعءاضيبةيارهديبو

الوديقنودبءافلحللاهسفنايناملأميلستبرابخألاتلصوويام۸يفو

.اهتارمعتسموةفيلحلاكلاملاةفاكيفرصنلاساوقأتميقأدقو٠طرش

فظوملابابرتسملاماقأوحارفألاتميقأءارضخلاةريزجلاهذهيو

ىلعأرقو٠ءارضخلاةريزحلاةمصاعةتيويفةيمسرةزرباهيفيناطيربلا
‹براحنبةفيلخناطلسلاةمظعلابحاصهلسرأيذلاروشنملانيرضاحلا

.عوضوملايفقئالباوجبةريزجلالهأنعانأتبجأو
سڅخاهرازوأبرحلاتعضونأىلإابروأيفبرحلاتأدتبانأذنمو

.يسمشلاباسحلابجومبمايأةعبسورهشأةينايثوتاونس
‹ةينيصلادنحلابامروبىلعءافلحلاتاوقتلوتساىصقألاقرشلايفو

نيدايمعيمجيئاهيلعءافلحلاتاوقطغضمامأةينابايلاتاوقلاترقهقتو
اهتلصأف.نابايلاةمصاعويكوطىلعةفيلحلاتارئاطلاتراغأدقو.لاتقلا

.ةظهابرئاسختجتنأفاهلبانقنمالباو

رلتهميعزلاتومةقيقحنعدالبلاهذهنمةدراولاءابنألانمانملعو

ةلودلانايعأعمجنيلربهئادعألوخدبسحأال.ةيناملألاةلودلاسيئر
قرحتنأتاماذإ٠مهيلعىصوأو٠فقوملاةروطخبمهربخأو.ةيناملألا

س”

.لصالايفاذك()
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هئانكلذكو.هتثجفرحبهتيصوتذفنف5٠تاف«هنیحيفاسملتباو۱هتثح

اتامف«اانسأنيبهابخامسالكأ.ةيوجلاةيناملألاتاوقلادئاقجرو.رلمه
.اهئادعأيدييئاعقينألبق

.يدعنبورمعيديباليديب«ءابزلاتلاقاكو
تعضوةينالألاشويحلارثكأو.دايقنالاوعوضخلاىلاناملألاةلاحتلآو

.ةيناطيبلاتاوقللاهحالس

ةلماعملاوءافولاىلع٠ايسورعمحلصلاناملألاضفررمألاءىدابيفو

ايناطيربلةيسايسلااهتسكاعموايسورنمنآلاهدهاشنامسكعب«ىنسحلاب

.حضنيهيفمبءانالكواعمةدحتملاتايالولاوىمظعلا

نييبرعلانيدلبلانيذهىلعاسنرفتدتعادقفنانبلوايروسنعو
تقوايناطيرباهتررحدقو٠برحلالبقيسنرفلارايعتسالاتحتاناكنيذللا

تبلطدقو‹ةلئاهةوقباسنرف(هتمجاهف.اهالقتسابتفرتعاو«اسنرفراينا

نافالإوءادتعالااذهنماسنرفعنمةيناطيربلاةموكحلانمةيبرعلاةعماجلا

نأدعبةلكشلملاهذهايناطيربتلحف«نانبلوايروسةدعاسملنودعتسمبرعلا

.نويسنرفلاالجاريخأو«اسنرفونانبلوايروسبرعنيبلاتقثدح

٠نابايلاعمبرحلاءاهتناءافلحلاةدايقتنلعأ«ىصقألاقرشلايفو

ماعناضمر٦مويكلذو٠طرشالوديقنودبءافلحللاهسفنتملساهنأو
اهرازوأبرحلاتعضوخيراتلااذهيو٥٥۱۹ماعسطسغأ ةيرجهه٤

عيمجيفءافلحللرصتلامتدقو٠ةبراحتملالودلانيببرغلاوقرشلانم
نمكلملايتؤي٠هكلميففرصتملاهناحبسو‹روحملالودرايجناو٠نيدايلملا

۰ميلععیمسهللاو«ءاشي

.خيراتلابتكيفةروهشميشربالاةميذجنيباهتصفورمدنةكلمايبونزيه(۱)
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‹اهلمعيفناملألاًادتبايتلاةيرذلاةلبنقلامهترطضادقفنابايلاامأو

ندملافلتتيهو4لاطرأةينإثاهنزونا.لاقيو.نويكيرمألااهلمكأو

.ىرقلاو

نابايلاوايلاطياو
ودعلاىلعبرحااہنالعاخيراتو

‹ادنليزوينو‹ايلارتساوىمظعلاايناطيربم۱۹۳۹ماعربمسيد۳

ہمسید۸‹ةدحتملاتايالولاو‹ادنلوبو.ادنكو.ةيقيرفابونجو5دنلاو

ريغبرحيفنيصلاربمسید٤....ماع«ةينوي٢۲ايسورم١٤۱۹ماع

اهتلتحاايكافولسوكيشتادنلوهويام١٠اكيجلبتاونس٥نابايلاعمةيمسر

٠م١٤۱۹لوبدةدايقتحتبرحلاتلصاوةرحلااسنرف٠م۱۹۳۹ماعايناملا

٩جيورنلا«م١١۱۹ليربا١٠ايفالسوغوي٠«م١٤۱۹ماعربوتكأ٢۲نانويلا

ماعربمسیداکینودوجار«م۱٩ماعربمسیداکینابوکم١١۱۹لیربا

۱۳كيسكملا«م١٤۱۹ةينوي۲۳امانبو«اكيراتسوكوالاميتاوج«م١

.م١٤۱۹ماعربمسیدرودافلسوسارودنهم١٤۱۹ماعریانی

د

.لصألايفضايب(١)

.لصاألايفاذك()
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يناثلالصفلا

رابجنزونامعبرعورمقلارزج
‹ناوجنأوولابمقةريزجنأ٠«بهذلاجورم»هباتکيفيدوعسملاركذ

.هباتکيفيتراکلوقبسحو٠«ه١٤۸۲ماعةيضابالادزألايديأىلعتحتف

ماعسيرابيفعوبطملا.ةيبرغلارزجلاودنارحبيفةيقيرفإرزجنع
زاتماايبرعالجرنأتبثامنإو٠ىتمامولعمحتفلااذهخيراتسيل«م٥6

نكلو٠ىربكلارمقلاةريزجىلعاناطلسهسفنلعج.مادقالاوةسايسلاب

٠لاغتربلابرحيفاوكرتشالجرلاكلذباقعأنأكشالو.ةدودحمةطلسب

.راحبلاكيتاهىلعاوءاجامدنع

ةدلببتماقأ٠نامعنماهلصأةيبرعةرسأنأ«هباتكيفيتراكلقنمث

اہتراجتنمةورثتاذتناكو٠ةميدقلايناوجنأرزجةرضاح«٢ینوعشنش

نبحلاصهمساو«منمدحاوجوزتدقو«ربلاوريخلايفالاعتساتنسحأو

ةنبابجوزت«رومألايفايضاماباشناكو‹ينايعلايرذنلملاريشبنبدمحم
.تویامناطلس

‹هيلإراشملاهرهصهفلخف٠تويامناطلسلايفوتم١۱۷۹ماعيفو

.ةيعفاشلابهذمىلإةيضابالابهذمنعلوحتو٠دمحمنبحلاص
نأ«م١۱۹۰ماعسيرابيفةعوبطملااسنرفءابطأدحألةلاسرضعبيو

٠حيسمللرشاعلانرقلايف«ديبعمهعمو«ةجيزجنألاةريزجيفاولزنبرملا
٠ةصلاخلاةيماسلاسانجألاهذهطالتخابو«رفكلاةمأ«اجونزاهيفاودجوو

.سنجلانوكياوتنابلاىلإرقشغدميف
ةرجاهمترثك'دقفةجيزجنالانيطالساهبماقيتلابورحلانأابو

.هحوضووىنعملاةماقتسالققحملانمةدايز(۲).لصاألايفاذك(١)
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رشعةسمخرابجنزىلإمهتمرجاهم۱۸۹۹ماعيئذِإ«رابجنزىلإنييرمقلا

ممنيدرماوأبكسمتلاةديدشلا.ةيلاعلاةقبطلالهأمهنييرمقلانإو.افلأ

.مولعلارشنويمالسالا
يف٠تاكلتموتاوقمحلنايعبرعنأ‹ةدكؤملاةلدألانماذهو

‹نامزلاميدقنمرمقلارئازجورقشغدميفو«ةيقرشلاةيقيرفالاهذهلحاوس

.ةيقرشلاةيقيرفإةبراعيلاةمئألوزنلبقو

نمىضمايفةيقيرفألاهذهونايعبرعنيبيلاتاقالعلاانركذدقو

٢٤۷ماعةيقيرفألاهذهىلإ«دابعينباديعسونايلسةرجاهمربخيفخيراتلا
اتحتفناوجنأوولابنقنإ...هباتكيفيدوعسملاهلاقامديكأتاذهو.ةرجهلل

ءنامعبرعنيبامتاقالعلاتناكدقوم٢٤۲۸ماعةيضابالادزألاديىلع

نيكوبنيبام٠برعلانفستناكو«ةنيتمةجيزجنالانيكوبوروصلهأو
‹ةجيزجنألاىلاونيكوبىلإءارشلاوعيبلالجألرفاست«ءارضخلاةريزجلاو

برعنموأنايعبرعنم«رارحألانييرمقلانأكشالو٠ةيدوةقالع

رئازجضعبىلعاوداسنيذلانييزاريشلانممهضعبنأوأ«تومرضح
هذهىلعهدالوأهفلخويزاريشلاىسيعنبدمحمةدايقتحترمقلا

.ةدايسلا

ايف‹اهيلعلاغتربلاةدايسدعب«رمقلارئازجىلعنييزاريشلاةدايسو

هذهىلإرمقلارئازجناكسباستناو«ةيجنرفإلاخيراوتلاضعبهيورت
.اهنمنيللستماوناكيذلامهلئابقىلعمہباستناومهکرتو«ةريزجلا

‹يزاريشلاىسيعنبدمحرمقلارئازجىلعناطلسلاناكهنإ:ليق
نميتلاةرخافمللاضفر«ةيبرعلالئابقلاىلإءايتنالاكرتىلعمهربجأدقو

ناكسنيبامقفوو‹ماصخلاوقاقشلاهنمجتنييذلابغشتلاوبصعتلااهنأش

.يرمقلا٠نوبسنيكلذلجألو.ةيرمقلارئازحجلاىلااومتنينأىلعرمقلا



نييرصملالثم٠مهولقنيبفلأومهثعشلدقداحتالااذهنأ٠يرمعلو

تناكيتلا‹«تومرضحةديرجتركذدقو«رصمىلاءايتنالاباودعحتانيذلا

ىلوألاىدامج١٠سيمخلاخيراتبرشاعلااهددعيفايروسيفردصت

ةدهاشمنع‹ةمهمتامولعمركذننأانلنادقو«تلاقثيحه٥ماع

دمحمذاتسألاوهو٠«ةنسنيتسذنمرمقلارئازجورقشغدمىلعددرتريبخ

تاريخلاةريثك«دنحلارحبىلعةميظعةريزجرقشغدم«لاقربهشلايلالهكلا
مهو٠فالكسلابفرعيامهدحأ«رشبلابوعشنمنابعشاهنكسي«لالغلاو

هذهنإ«لاقيو«ةكراسملاتيببفرعتةليبقمهغيبايفو«ةريزحلالحاوسىلع
هذهلهأناكو‹برعلابهبشأمهتنحسو.ةركاسملانمةفرحمةملكلا

نودعيو‹ةيبرعلافورحلابنوبتكيرقشغدماسنرفلالتحالبق٠«لحاوسلا
ءاعبرالاوءاثالثلاونينئالاودحألايهو٠برعلااهدعياكعوبسالامايأ

‹نيملسماوسيلمهنكل٠برعمهنأنومعزيو٠«تبسلاوةعمجلاوسيمخلاو

دادعأنمةبكرموةبترممهدادعأو‹ويالملابسانلاهبشأمهو9ةتولامللاقيو

٠ىربكلارمقلايهوةجيزجنأامأو.ويالمةفرحممهتغلويالملاو«نييواجلا

تويامواولبنقبةاسملايهو٠ناوجنأاهتاوخأو٠«يدنحلاطيحملاىلعةريزجف
.رزحلارغصأهذهو«ليوهنموأ«ىالوموأ٠ىلاومو

نييزاريشلاونييواجلاوبرعلانمجيزمىربكلارمقلاناكسو

نمدحأاهنكسينألبقرمقلاباولزننيذلامهنويواجلاف٠نييقيرفإلاو
‹ةواجيهو«ةيلصألامهتدلبمسابهيفاولزنيذلالحملاىمسيو٠سانلا

.ىلوهمطمةدلبيفيهو«مسالااذهبىمسينآلاىلإو
لئابقنممهريغو.ةرذانلابرعيينبنمبرعلارمقلابلزنمهدعبنمو

نميلابرعنم.ةنسدعبةنس3تاعامجلوزنىلاوتمث.‹نامع

.تومرضحو

س٦٢0



.ریزوابرهاطنبدمحمدالوأنممهرٹکأف١٩تومرضحبرعام

ىسيعنبدمحمةسائرب‹مجعلابسرافنمسانأرمقلالزنمث
نويقيرفإلاامأو٠مهترجهتعطقنامث‹تاونساهبمحفوزنىلاوتف٠ريهشلا

‹رمقلاىلإةيقيرفإلحاوستاهجنممهنوبلجيبرعلاونويواجلاءالؤهناكف
هذهتجزتماو«لاغشألانماهريغو«ةحالفلالاغشأيفمهتدعاسمباوموقيل
نيدلاوناولألاوسانجألابلاغيادحاواسنجاوراصىتحنييقيرفالابةيلاجلا

‹نايعنمروصلهأ«اهتماولسنورمقلاىلااوءاجنيذلابرعلانمو
تاونسلاهذهيفمهرافسأتعطقنانأىلإ.ةنسلكيفاهيلعنوددرتياوناكف

ةريزحلاتاهجضعبيف«مہتایرذومهدالوأومهورجاهمدهاشيو«ةربخألا

.ةيرمقلا

نبهللادبعنبركبوبأديسلا‹مراضحلانماهيلإجاهنمةلمجنمو
ةمالعلاققحملاوهودلوهلدلووءاهتويبنمتيبعفرأيفجوزتدقو٠«طيمس
هتیببرقنفدو‹ديسلااذهيفوتمث«طيمسنبهللادبعنبركبيبأنبدمحأ

.كانههربقىريمويلاىلإو‹ءادنسأةدلبب

٤يبيصنملارداقلادبعنبدمحمخيشلا٠نيبرحشلانمكانههلدلونمو

اذهناکو۽هدجسمبارحممامنفدو«رابجنزبيدنيلمدجسمةرانميناب

.ناطلسنبديعسنبدجامديسلاءارزونمخيشلا
.ةجيزجنأيفرمقلارئازجورقشغدمنع«ةديرجلاهذههتورامرخآاذهو

نسحنبيلعنبلضافخيشلا‹نييرمقلانمرابجنزبمدخنمو
.اہبیفوتو٠هنطوىلإداعمث«فوغدجسميفسيردتلابماقدقو٠يرمقلا

يئسرديناكو«ليللالمجنبدمحأنبنمحرلادبعديسلاةمالعلامہنمو
ضئارفلاونايبلاووحنلاياهبيفوتورابجنزنماغوفدجسميفنايحألاضعب
.رابجنزءانبأنمهمولعنمرثکهنمدافتساف
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ضعبيفسرديناكو«ليللالمجدمحمنبنسحديسلاةمالعلامهنمو

.اہبیئوتو«رابجنزنماغوفدجسميفنايحألا
نآرقلاريسفتسرديابلاغناكو«ريزوابهللادبعنبدمحمةمالعلامهنمو

نييرمقلاةربقميفنفدوءاهبتامو«رابجنزبىنوكيكدجسمبميظعلا

.ةريبكلا

«هلزنممامأسانلاملعيناكوىرملمدمحمخيشلاموحرللامېنمو

.ةريبكلانييرمقلاةربقمبنفدو«رابجنزبتامو

‹هلزنممامأسانلاسرديناكو٠ىرملمدمحمنبدمحأةمالعلامہنمو

سسأيذلاوهدمحأخيشلاوةسردميانايحأو٠يناغنشدجسميفسرديو

ابالقناثدحأو«م٠ماعيفةيرمقلاةيعمحجلاورمقلاةسردمهناوخإمم

‹دلبلااذهيفنويرمقلاابكسمتيناكيتلاةرضملاتاداعلالاطبإيفاريبك

ةيبرعلاةغللامهدالوأميلعتل.ةيرمقلاةسردملاسيسأتباميظعاحالصإرهظأو

.ةيسنرفلارقشغدمةموكحمهتدعاسمث«ةيزيلجنالاو

لبقتناكيتلا«رابجنزبةيرمقلافاقوأميظنت٠ةيعمجلاهذهجئاتننمو
.ريدمالو.امرظانالیضوفةيعمحلاوةسردملاهذهروهظ

میقي«اسنرفلصتنق«رابجنزيفلصتقمحلنوكينأاوبلطدقفنآلاامأ

.بلطلااذهمطحيتأدقومهفاقوألارظانيبورينيفوأرابجنزب

٠ینوکوکيدنیلمةراحبايلاعارصقترتشااهنأاضيأاهجئاتننمو
يسنرفلالصنقلايدييفنآلاوهو٠ةسردملاحلاصمقفنيةلصاحتلعجف

طقسويدقناكهنكل‹اوبماغناةراحنماتيبترتشاو٠فاقوألاةيقبكهريدي
.ةيعمجللهمرىقبو‹راطمألاب

ملعملاءناطلسنبديعسديسلامايأيف‹رابجنزبنيملسلملامدخنمو

‹ءاودنيتألاملعملامهتمو‹رابجنزلهأدنعةيقابهميلاعتتلازاليذلاريسجي
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يفوتمث«ابمابمازناومنبنايثعملعملامهنمو٠يننيلوغيفنارقلاملعيناكو
٠هتوصنسجل«روطنسلاببقلملاديعسنبدم*هرهصهتبتكمىلعفلخو

نبدمحأهتباهتبتكمىلعفلخو.يوتمث.موفوننبرماعملعملامهنمو
يدنيلمةراحبنارقلاملعيناكو٠ديعسربىيلضافلامهنمو«رماع

ملعملالضافلامهنمو٠«توشيابةربقمبنفدء.اهيفتامو«رابجنزبىنوكوك
مولعرئاسوىدنيلمةراحبميظعلانارقلاسرديناكو٠فاحسإنبةعمج

نبىسوممہنمو٠ةريبكلانييرمقلاةفارقيفنفدو«رابجنزبيثوتو٠نيدلا
نبميهاريإمنعملامهتمواهبتامو«رابجنزلهأنماريشكملعدقو«دمأ

ةفارقيفنفدو«ابتامو«ميركلانأرقلارابجنزءانبأنماريثكملعدقونمدا
وهو٠يربخناوبنبدمحأخيشلاءىراقلاوءىرقملامهنمو٠ةريبكلانييرمقلا
.اہبتامو«رابجنزءانبآنمریثکلملعم

ءانبأنماريثكملعدقو«ليللالمجنبدمحأنبحاتفلادبعديسلامهنمو
.نييرمقللةريبكلاةفارقلايفنفدو‹رابجنزبتامو٠ديوجتلابنارقلارابجنز

نبديعسديسلادهعيف.ةيدنحلاكلسيفنويرمقلاطرخنادقو

بورحمايأ‹۾صالخإبوةليلجتامدخةيديعسلاةلودلااومدحخو.ناطلس

رثكأتقولاكلذيفناكو٠«يعورزملادشارنبكرابمخيشلامايآيفو«یویس

.ديعسنبشغربديسلامايأيفو٠طابضلاو٠نييرمقلانمدونجلا

نبىسوم«ديعسنبدجامديسلادهعيف‹ةيديعسلاةلودلامدخنمو

.یسومةعابر«هللاقيهتحتنمناکیتح.ةطرشللاسيئرناكو«يلع

يزؤيثمريسللادعاسمناكيذلا«ديعسنبسيخخيشلامهنمو
هتدلقم۱۸۹۲ماعةينوي١٠يفو«ديعسنبشغربديسلامايأ«ةيدنجلا
٠يرذنملاديعسنبدمحمخيشلاهليمزووهيبهذلاماسولارابجنزةموكح

.زؤيثمديولريسلاديىلع

O۹ہہ



لاجرنماوناكنيذلاخويشلا٠ينيوثنبدمحديسلاىدلابرقمناكو

٠یوبماوفنببيطمهو‹ينيوثنبدمحديسلاطالبيفةيعملاوسرحلا
نبیجاهمو«ينابشمركبيبأنبدمحأنبديمحو«يداننبهللادبعو

‹ةمدخاودالبلالاجرنميارسلايفنلبتاورلاعزويانزاخناكو«هللادبع

٠يلعنبییجیو«ةراربمسدمحأنبيلعو٠يلعنبةيزمو«بيطنبدلاخو

.هللادبعنبزيزعو
خيشلا‹ديعسنبشغربديسلانمزيف٠ةيديعسلاةلودلامدخنهمو

ایفلباقي۽ةصوصخمتاعاسهلناكو.ةيدلبلاسيئرناكو«جاحنبيراك
ديرييتلارماوألاهنمذخأيو«دلبلاثادحأبهربخيو٠«شغربناطلسلا

ةلمجنموهو٠«سيبهرفدمحأنبدمحممهنمو‹اهيفهريشتسيناكو«اهذافنإ

نيتغللابافراعناكو‹ديعسديسلايبا‹ةفيلخو٠«شغربديسلادنعةبتكلا

.رابجنزبيفوتو.ةباتكوةءارقةيلاغتربلاوةيبرعلا
لودلالصانقةقفارمهلمعناكو٠ليعاسإنبهللادبعنبرطممهنمو

تأدبو.ةيزيلجنالاةغللامهفيناكو«ةيناطلسلايارسلاىلإمهتويبنم

.ينيوثنبدمحديسلامايىلإشغربديسلامايانمهتامدخ

ةغللابملكتلانسحيناكو٠«شنادببقلملاريزونبحلاصمهنمو
مايأيففظوتو.هللادبعنبرطمةفيظوكهتفيظوتناكو.ةيناملالاوةيزيلجنألا

..رابجنزبتامو«ديعسنبيلعديسلامايأىلإديعسنبةفيلخديسلا

ةلمجنمناكو«ايوبمبفيرشبقلملا‹دمحأنبدلاخفيرشلامهنمو
مايأىلإديعسنبشغربديسلامايأيف«زؤيثمديولريسلاةدايقتحتطابضلا
ناکويأرلاعوبتمةملكلاعومسمناکو«دمحمنبدومحديسلا

.يوادتنالادمحمنبحلاصهلغش

قهدعاسب
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نمهلصأاذهو‹اوكيرشتبقلملادمحمنبسيخخيشلامهنمو
.رابجنزبتامو٠«یفعتسامث.ةيدنجلايلغتشاو«رقشغدم

مایايفدومنبيلعدیسلاعمرفاسدقو«ياکیکدیعسنبةيزممهنمو

ديعسنبةيزمعجرو«ارتلجناىلإةيناثةرمهعمرفاسمث٠باكلاىلإرغصلا

.ةيزيلجنالاةسردمابدومحنبيلعديسلاكرتو‹رابجنزىلإ

|«نسحنبيلعزوئيشمةدايقتحتاوناكنيذلاطابضلارابكنمو
٠ناطبقبقلملاناقتشمنبديعسو«ديعسنبىسيعو؛دمحأنبناثعو
۽ةيامنبمالسلاو٠یجنودمرکبيبأنباحلاصو«لكوتنبناميلسوديوسو

يئاتامناريخألاناذهو٠حلاصنبملاسو«دوبعنبنسحمو٠ياهفنبدوبعو

.يعورزملادشارنبكرابمخيشلابورح

رفاخملاشيجلادئاقناكيذلا٠«نيمجنمناقتشمنبحلاصمهنمو

ةدايقتحتاوناكنيذلاطابضلانمالوأناكو٠ينيوثنبدمحناطلسلايارسل

نوكيل٠ينيوثنبدمحناطلسلارمأبشيجلااذهبلغتشامث«زوشئيثمريسلل
.ةدايقلاةبترغلبىتح«ديدجلاهشيجبردوهنسفنبردف«رفخلااذنامزالم

معنأف٠يركسعةئامڻالثوافلأهرمأتحتناكيذلاشيحجلاددعناكو

يفەركذبانهونيذلاوهروكذملااذهحلاصو٠«يبهذلاماسولابناطلسلاهيلع

.شغربنبدلاخديسلاةثداحرابخأ

نمديعسنبشغربديسلامايأيف.ةيدنجلايفاوناكنيذلاطابضلانمو
‹دنواجبجرنبدمحم«ديدحلاشيحجلااذهىلااومضنانيذلاطابضلا

۽جاحنبهللادبعو۽دمحأنبیسومو«یسومنبيلعو«موفوننبديمو

.يماشمنبهللادبعو٠«بوجنمنبهللادبعو
ديسلامايأىلإديعسنبشغربديسلامايآيف.ةلودلاهذهيفمدخنمو
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قفختتناكيلاةيديعسلاةيارلاىلعظفاحملاوهو٠ىورمنبهللادبعنبدومح
.ةرانلابناج

مالكمروهشملاديعسنبةفيلخديسلاوشغربديسلامايأيفمدخنمو

.مدانب

خيشلا٠ةسابمورابجنزيفمهؤاسأترهتشانيذلانييرمقلانمو

ةبترىلإىقترامث«زوئيثمةدايقتحتةيدنجلايفالوأمدخدقو٠يدامح

نمريثكيفةلاسبلاويآرلاةدوجبرهتشاو٠تالضعلايوقالجرناكو٠طباض
‹ةسابمىلإرابجنزةموكحهتثعبتافصلاهذمو‹ةيفقرشلاةيقيرفإبورح
‹روهشملاطباضلاةدايفتحتاوناكنيذلادنحلاىلعكانهتاكرحلاظحاليل

ىلإلقنف«زؤیشملارنحلاةدايقتحت«رابجنزيفالوأناکيذلادمحمنبدیمح

دمحمنبدیمتامو.اهیفنفدوةسابمتيفىسيعتامو.ةمهملاهذهيفةسابمم

.نييرمقلليلاةريبكلاةفارقلايفنفدو‹رابجنزب
الوأناكوءهمابمازناومنبنسحنبىسومخيشلاةلودلاهذهمدخنمو

ديعسنبةفيلخديسلاىقتراالو«يلاولابئانىلإىقتراوينادنكميلاوللابتاك

اظفاحابتاكنيعتوءرابجنزىلإءاجوهتفيظونمىفعتساءةنطلسلاشرع
.يارسللادوقولمعتسييذلابطحلل

ةلاكولاةرادإيفو.ةيلودلالصانقلاةرادإيفمدخنمعاحفصانبرضدقو

.نييرمقلاةعامجلانمةيناطيربلا
مداخيشلا٠ناطلسنبديعسديسلامايأيف.ةلودلاهذهيفمدخنهو

ادئاقناكيذلاءابممنب

ل

هذهيفلتقدقو«یویسبرحيفنييرمقلاشيحج

٠يديعسوبلالالهنبدمحديسلاوهوراسلادمحديسلالتقدعببرحلا

عئاقوهلو٠«برحلارومأباريصبةسايسبحاصواعاجشناكو«رايسلاببقلملا

.دحأىلعىفغختال.ةيقيرفأبونامعبةروهشم
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ديسلادهعىلإدوحنبيلعديسلامايأيف«ةموكحلاهذهيفمدخنحو
دقو٠الكمدمحمنبناهربخيشلالضاقفلاذاتسألابراحنبةفيلخيلاحلا

وهو۽م۱۹۳۹ماعىلإم۸٠۱۹ماعربمفونرهشذنمرابجنزةموكحيففظوت

دقف«لئاضفلانمهاوحوهزاحال«رابجنزءاملعمالعأيفهركذننأقحتسينهم

فرصلاووحنلايفبتكهلورابجنزةيوبيسببقلىتحةيبرعلامولعلايفغبن

خيشلانكل٠عوبطموهو«نايبلاملعيفنايتفلادشرمهتافلؤمنمو«نايبلاو

همسالعجو«هعبطىلعمزاعوهو٠عيدبلاويناعملاملعهيفلخدأوهريغ

هلو‹رمقلارئازجخيراتيفطوطخهلو٠نايبلاملعىلإنايتفلادشرم٠نآلا

.عوبطمريغيناهتلاويڻارملاوحئادملايفرعشناويد
حدميف«لوألاعيبررهشلكيفنيتديصقوأةديصقمظنداتعادقلو

”ييزانمةحاسبةرمةنسلكيفماقتيتلادلوملاةلفحيفًارقتقيلوسرلا

‹ةنسنيثالثةموكحلاةسردمبخيشلافظوتدقو.«ناطلسلاةمظعاهرضحي

هيلاتهتناىتحهبايغلاحيفةيبرعلاةغللايسردمسيئرنعبونيناكو

.هتفيظونمىفعتسانأىلإ٠ةيبرعلاةغللاةساير

نابشعابرأةثالثنعلقيالامهيديىلعةموكحلاةسردمنمجرختدقلو

‹ىدنلمدجسميفسردخيشللو.ةيبرعلامولعلاهنماوقلتنيذلاةيمحملاهذه

.عوبضألامايأنممويلكةيرصعيفميلعتلادارأنملكهرضحي

هناوخإعملخدأو«ةيرمقلاةيعمجلايسسؤمربكأنمناهربخيشلاو
دمحمنبدمحأخيشلالقتناالو٠ةيرمقلاةيلاجلاهذهاربثكاحالصإنيسسؤا

.اسيئروهبختنا«هللاةمحرىلإةيرمقلاةيعمحلاسيئر٠ىرملم

.ةدحاوةليجرنينعتةيليحاوسلاباجومىذانم(۱)
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ثلاثلالصفلا

(»قىيقرلاةراجتنعةذبن

مهنكلو٠.ىرسألانولتقيرمألاةيادبيفنانويلاناك٠برحلاىرسأ(١

.مبنورجاتيومهنوقبتسينمزلارورمب
ةساخنلادراومبصخأنمنادروملاناذهناكو٠ةنصرقلاوفطخلا(۲

فرلاناككلذكو.ةديدعنورقبحيسملالبقةقيتعلاروصعلاكلتيف

مظعمناكو٠نانويلادنعقرلابهوجولاضعبنماهيبشنامورلادنع

نوناقلاناكو٠.برحجلاىرسأنمنوذخؤي«ديبعلايأ٠قرلا

نوناقلاناكو٠اديبعمئارحجلاضعبنوبكترينيذلالعجيينامورللا
.هاصعنإهدبعلتقديسللحيبيينانويلاوينامورلا

.برحلايفرسألاوهو٠قفادحاواببسقرلللعجمالساإلاءاجالو

.٩”(لالحلاةلحمنمالقن)

ةميدقلارابخ"اهيورتامىلعةيقيرفإلاهذهبمهنوعيابتينيذلاديبعلانإ
.عاونأةلمجىلعمهؤارشومهعيبو٠يقيرفإلاربلانممهنأةديدحجلاو

يفجونزلابيصتيتلاةعاجملاةهجنمهبراقأوأهوبأهعيبينممهنمف

ىلعروهظلايفتأدبدقو.يقيرفالاخيراتلايئةماحلاةيسايسلارومألانمقيقرلاراجتةلأسمربتعت)۱(

فلتخيو.ةراجتلاهذهىلعاهتالمحايناطيربتنشمنيحرشععساتلانرقلايفيلودلاحرسللا

.رمألااذهلوحايناطيرباياونلوحنوخرؤللا
فلؤملالعلو.دعبايفاهركذيتأيسو٠ةفيحصلاىلعأيففلاحملقوطخبةبوتكمةقباسلاةرابعلا(۲)

هلاحىلعلكتابثإانيأردقو٠قيقرلاعوضومركذباتكلانمرخاعضوميفو٠عايضلافوخالقناهبتك
.لصألايفءاجاک
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نيذلاةقمطنملاناكسنمةازغلايديأايفاربسأنوكينممهنمولوألادهعلا

هكلمينممهنمو‹ريسألاكلذعابيمثءاضعبمهضعبنوبراحياوناك
مهنموةلمعلامهنمف‹كيلاممناطلسلكل«فورعمعونلااذهو«مهنیطالس

.هضرألكيفيقيرقإلابلايلاهأنيبروهشمكلماو«يراوجل
.اضعبمهضعبلكأيةمينملامهو٠جونزلاةفئاطضعبيفنأاهنمو
تالاغتشالايفمهوبردوجونزلاءالؤهاوبذهبرصعللانأربغ

0”.هذيملتلملعملاوأهدلولبألاةلزنمبمحلاوناكو5تاكرحلاو

لاجركئلوأ٠قيقرلااهبلموعيتلاةوسقلاوةدشلاوطغضلانأةقيقحلاو

نمزلاكلذماكحةبقارممدعنمءىشانهلككلذو٠مهولقنمةمحرلاتعزن

نأولو۾فعضتسملاسنجلاكلذيفيساقلالهاجلاكلذهلعفيالمحلامهإو

نولعفياوقفطومهبولقتسقنيذلابهرتةبقارمتلعجتقولاكلذتاموكح

.الهسرمألاناكلهبمشةقاطالابمهديأتكلممب

¿قيقرلاكلمهيفداسيذلانامزلاكلذماكحنألمأتمللنيبتييذلاو

ةميهبلاودبعلااوربتعالب٠مهبلعفيامودنيبعلانأشيفتافتلاملنكي

٤بذعءاشنإو٠محرءاشنإ٠هكولمميفكلاللنوضرعتيالو«ءاوس

.«هتیعرنعلوئسملکوعار«مكلك»ةيهلوقنعاولدعو
هللاضيقءاقرألاديبعلاضعباهبتلموعيلاعئاظفلاهذهلجأنمو

.باذعلاعاونأوناوملاولذلانممهذَقنَأنمیلاعتوهناحبس

بجيهنعقرلاةلاحطاقسإبلطيدبعلكنأىلعصنيماهموسرمردصم۱۸۹۷ةنسليربأ٥ف)۱(

ددعغلبم۱۸۹۸ةنسيفهنأماقرألالدتو.دلونحليتاللاءامالاءانثتسابلاحلايفهبلطىلإباجينأ

تبثهنألطبميمقرلاذأمثءابلط۴۳۵۷غلبم۱۸۹۹ةنسيفو.ابلط٢۲۷۴ريرحتلاتابلط

.مهكالمىلإةدوعلاباوبلاطمهضعبنأىتحالمعاودجيلاوررحتنيذلاقيقرلانأةبرجتلاب



قرلابابسأ

ملاعلاءاحنأرثكأيفروهشمودوجوم.مداينبضعبلدابعتسالاوقرلانإ

عرشلااهنيبطورشىلع٠ةيوايسلابتكلاضعبيفروكذمو٠يرشبلا
يتلا٠قيقرلاةلماعمةيفيكيفمداينبنممادختسالاهيفبجيايف«فيرشلا

.هكولمبىلعكلامللىلاعتوهناحبسهللااهحابأ

ناكف.ةديدعنورقبحيسمللداليملالبق.ةقيتعلاةنمزألايفناكامامأ

:عاونأةسمخىلعادوجومقرلا

سانلاضعبنأيأ.ةدالولا:لوألاعونلاةينانويلاةلودلادهعيئ

.نامزلاميدقنمديبعمهتاهمأومهءابانأل‹اديبعنودلوي
»مهدالوأاهيفنوعيبيرارحألاناكيلا‹ةماعلاقوسلا:يناثلاعونلا

.ةرجاتمللةماعقاوسأنانويلايفتناكدقو«مهتيبرتةقفننماوصلخيل

هنيدمذخأينأ‹نئادللحمسيينانويلانوناقلاو:نيّدلاعاونألاثلاثو

.نيدلاءافونيحىلإهدنعهيفوتسيادبع

‹ىرسألانولتقيرمألاةيادبيفنانويلاناك٠«برحلاىرسأ:اعبار

.مهبنورجاتيومهنوقبتسياوراصنمزلارورمبمهنكلو
.اروهشماذهناكو٠ةنصرقلاوفطخلا:اسماخ

ةقيتعلاروصعلاكلتيفءةساخنلادراومبصخأنمنادروملاناذهو

.ةديدعنورقبحيسملالبقيهيلا

دنعقرلاب.هوجولاضعبنماهيبش‹نامورلادنعقرلاناككلذكو

.برحلاىرسأنمنوذخؤي‹ديبعلايأ٠قرلامظعمناكو٠نانويلا
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.اديبعمئارجلاضعبنوبكترينيذلالعجي٠ينانويلانوناقلاناكو

.هاصعنإهدبعلتقديسللحيبي٠ينامورلاوينانويلانوناقلاناكو

.برحلايفرسألاوهو٠طقفادحاواببسقرلللعجمالسالاءاجالو

«رصمبلالاةلحمنعالقن»

o۳۷س



قيقرلاريرحتدعببرعلاةلاح
مهريرحتدعبديبعلاةلاحو

مهو«مهتاقفنبابسأيفنيبارماوراجتلاىلإنوحنجيبرعلاراص
ابيبارلاكلذهمسريوهسديامكلذمهفيالرذحريغنمو.دونماراجتلا

٠هکصيفوأهرتفديفعقوينأيبرعلاكلذنمبلطيف,ةيدنحلاةغللابهديري

ةمألاهذهنوكل٠هيلعيدنحلاهبتكاممهفيالو«ربدتنودبكلذبتكيف

ةمأيه«رزحلاهذهاورمعنيذلامهدادجأومهؤابامهتفلخيتلاةيبرعلا

نيودتيناعمنيفراعالونيمهافريغ٠خذبلاوميعنلايفتعرعرتوتبش

هجتنيامنومهفيالو٠محلاومأنم”جيراخملاوليخادملاو‹«باسحلا
رومألاهذهلكو٠لومخلاولامالانممهيلعدلوتيامنوفرعيالو٠.فارسالا

بذهتسلاجميوسرادمملنكتملبرعلانأل٠ملعلاةلقولهجلانمةرتاوتم

.مهدالوأمحل

ملامكلذنممحلجتتف‹لذارألاوةقوسلادالوأةسلاحمىمظعلاةلعلاو

مهكالمأبومهبتطاحأو.«برعلاىلعنويدلاتمكارتف9هابقعدمحت
.نويدلا

نمضعبلاو‹دنملالاجرنمنيرجاتملاىلإ٠«برعلاكالمأتلقتناو

تلقتنارابجنزببرعلاكالمأبلغأف.ةيريزحجلاىلإمهكالمأتلقتنابرعلا

كلمتساو٠ليحلاوةحدافلادئاوفلاببرعلاكالمأدونملاكلمتساو«دونحلاىلا

.داهتجالاوداصتقالاودحلاببرعلاكالمأةيريزجلا
فورصلملاولخدلايآ(۱)

—O۳۸ ےک

 



نعتلحمضانأىلإ٠ءطقستلضفلابةروهشملابرعلازكارمتأدبو
.اهرخا

نمكرادتامنإو٠دمحمنبدومحديسلاةلوديفتناكتابلقتلاهذهو

وه٠مهريغىلإالاقتنانع«نيتريزجلانيتاهبنييقيرفألاوبرعلاكالمأ
٠نييقيرفألاوبرعلاعيبعنمنم«نيناوقلمعىلإةموكحلارظنتافتلا
.نيرجاتملاىلعةنيادتلابابسأتلقرعتف٠نيذلايفمهكالمأ

يناطيربلادمتعملا«”داشرنكنرريسلاةطساوبتنوكتتايركذلاهذهو

بروعلاةلاحضعبعجارتتتراصنيناوقلاهذهةطساوبف٠م١۱۹۳ماعين

٠صرحاوداصتقالاوداهتجالاةدئافبرعلاضعبمهفو.ائيشفائيشةيلاملا

ركشلاوءانثلابيطأ٠نيتريزحجلانيتاهبةيبرعلاةمألانم٠نكنرريسللف
.(سانلانيباوادنمايألاكلتو).ركذلاو

ةطساوب٠ليجراتلاولفنرقلاةعارزيفبرعلاهبماقيذلالمعلانإو

كالمأتناكنإو«”مهوسنلومحاهعفانممهريرحتدعبتراصاهلكقيقرلا
‹نييقيرفألادينملضافلانأل٠سانجألانمهريغدييفنأمهدييفبرعلا
بناوشلاليصاحميفةرجألارفاودعب«اهبحاصهيلعلصحيةبناشلاةلغنم

.ةقرسلاهجوبهنوذخأيامقوف٠محل

ED

لصالايئاذك(١)

.ةعرزملا()
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نبديعسديسلاركذوركشاولفغيالأرزحجلاهذهناكسىلعقحيف

ةفاكنعوءةرجشلاهذهبلجيذلامامالادمحأنبناطلس

لفنرقلاةرجشنكتملولو.اهسرغيفمهداهتجاومهدجباوماقنيذلابرعلا

ريغنمف«قیقرلاريرحتدعبنوكتمهتلاحتناكاذايف«رزجلاهذهيفةدوجوم
.ةرهشمحلنوكتالو٠لامهإتاذنوكتكش

لسكلامهيلعميخدقف‹اضيأبرعلاونيررحملاديبعلاةلاحامأ

مهترتعادقو5مهعوجدسيامالإةكرحلاودكلانعمهتمهتدكرو٠لومخلاو

ىلع٠ةكرحلانمزيفةضئافتناكيتلا‹تالوكأملامعنمهتقرافالضارمألا

امأو«زرأو٠نمسو٠نبلو٠محلنمتالوكأملاعاونأنم‹«ديعلاورحلا

.ةياغللةصيخرفتاوارضحلا

تلأسو.ةحارلاكلتتباغوتبهذ«لومخلاداسوةيرحلاتداسامو

يفهتحارمأةيدوبعلامايأيفهتحارنع«نآلانيدوجوملانيتسملاديبعلانمادحاو

:لاقف«ةيرحلامايا

انبرضينآلاوءانروهظىلعاصعلاببرضنانك«يديساي»
.«كسفنبمكحا؟فخأةلعياف اندسجنطابيفهاصعبعوجلا

الوعفصيالفكنم٠ريخعفنيوعفصيفك١ليقاكةقيقحلاو

.عفني
.نمزيفجراخلاتالوكأمنم.ائيشفرعتالتناكةيقيرفألاهذهو

ردانبو«زرألابدنجلااهتنوماذإالإاهسفنبموقتالةيرحلانمزيفنآلاو«ةكرحلا

.نمسلاومحللابلاموصلا

جراخلانمتالوكأملاتعطقناو٠«م۱۹۳۹ماعةيملاعلابرحلاتعقوالو

ناكسلاةفاكةموكحلامازلإمغرو٠مهبترضأةعاجيتعقوءرزحجلاهذه

— 0.



كلتمسحتتملفميرغتلاوسبحلابلساكتلملاةبقاعمو٠تالوكأملاةعارزب

.اهتدشوةعاحللا

يففويضللدراوميهيتلاو«مركلاودوجلابةروهشملابرعلازكارمامأ

ضعبكلذكو.ةيقاباهرثكأه١۳۳٠ماعىلإف٠ندملايفو٠ةيقابفايرألا

ذنمتوملامهحاتجادق٠«برعلاءايعزنماريثكنإو‹اهنايعأوبرعلالضافأ
.نرقلااذهءادتبا

ةلاحيفرزحجلاهذهتدجو«ه۱۳۲۳ءاعيفرزحجلاهذهيلوصوعمو

نيذلابرعلانممركلاولضفلاو‹راقولاوةبيلاوةجهبلاولاجلاونسحلا
هذهيفاوناكبرعلالكو.نالفونالفلثمك.نامزلاانلحمسومهاندجو

٠نامزلوحةدمانثكمو٠مهبنوطيحممدخلاو«فايرألايفمهتكاسمرز

يفرخاىلاناکمنمانمیرکتل٠مهتاوعدبیجنو.ةعامجلاةرايزلمهيلعدنرتن
:يبرعلارعاشلالاقاك٠تالوكأملامعنو٠ىنكسلابةءولمميهيلافايرألا

oوو۰.0ٍَءو۴ووو

احارلاتیقسمهارکذبيطنميننأكميهاومهركذداذإو

#
o و©٤ًط..

یشهتمىلحاتفقدذامہضمنمرلع۹

أتلوعومدلاترجيباتركذال
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نيينايعلابرعلاةرجاهم
ةيقرشلاةيقيرفإىلإ

اذهيفامدقتواقنورتقبأاممةيقرشلاةيقيرفاىلابرعلاةرجاهمنإ

رثاسنموأ٠تومرضحنموأنايعنمرجاهملايبرعلانإف٠دوسألارطقلا
يفةفرعممحلو.ةورثلابلطيفدحجلاودكلايف«ةيلاعةمهبهارتةيبرعلاراطقألا

‹اراقعابيرتشيلامانمةورثىلعدحاولالصحتمهمو«ءارشلاوعييبلا
هيلإيوأيلزنموةلئاعوكالمأوةورثاذحبصيةليلقوأةديدعنينسدعباذكهو

.فيضلا

هيلعاموذحىلع«هباداوهتاداعباكسمتمينايعلايبرعلاكلذىرتو

برعلاتاداعقحسيف‹فراجلاليسلااذهمغرىلع«نويناعلابرعلا

‹ةورثلابسكوفرشلانوصيفمامتهاوةزعوةفنأينايعلايبرعللو‹اهعابطو

مهميلعتل٠نامعلمهدالوأنولسريةيقيرفالاهذهبءامدقلابرعلاناكولو

ريغةدئافكلذيفناكل٠تاينامعءاسنبمهنوجوزيو«ةيبرعلاةغللاوبادآلا.

نامع”ميراغمو.نادوسلامدبجزتمايذلايبرعلامدلاجارتيىتح.ةليلق

.ةنكمألانمامهريغوقارعلاورصمميراغمنملقأ

يفنيدلاوتملانايعبرعنيب«بسنلاةهجنمتاقالعلانإفكلذقوفو
اذإةمألانإو.«روهشمولصتموقابناعبنامعبرعنيبو٠ةيقيرفألاهذه
يفامدقتوارخفوافرشاهبسكيامعابطلاوبادآلايفاهدادجأواهءابآتكاح
سيلفعابطلاوسنجتلايفاهريغيكاحتةمألاتراصاذإامأو.سنجلاةمدخ

رورمىلع.ةيقيقحلااهتليبقريغنمضيفريصتو٠جمدنتنأديعبلانم

.اهريغعابطلةدلقللاالصأةليبقلامسالحمضيف.ةديدعلاماوعألا

.ةقفنلا٠ينعي(۱)
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عبارلالصفلا

ةيبرعلاةأرملاويبرعلالجرلا
ميدقلانمزلايف

نمةبولجملاريمحلاىلع«رزجلاهذهيفميدقلانمزلايفرافسألاتناك

رافسألاو‹ةئايتسىلإةيبورةئايعبرأنمراحلاوناتألانمثنوكيو٠نيرحبلا

ردقبف«رخآناكمىلإناكمنمارفسيبرعلادارأاذإالثمف٠مادقألاىلع

هلاحردقىلعلكرشكأوألقأوأ«هنوبحصينابشلانمنابشنالغةسخ

‹سابلنسحأيفيبرعلاو«هئارونمضعبلاو٠«بوكرملامادقمهنمضعبلاو
‹ءاضيبوأ٠ةيراحصةمامعو.بصقلاوريرحلابةزرطمةخوجورازإوصيمق

.تاقوألاضعبيففيسلالمحيو«رجنخهتيلحو٠يبرعلعنو
‹فايرألايفبرعلانكاسمءنابشلامايأيفلوألانمزلايفناكدقو

نمةلصاحةشيعملابابسأنأابو«هبنوطيحيهمادخو«هتبناشيفميقملك
يفحارفأوديعيفمهنأكهتيشاحعيمجويبرعلاىرنكلذل«بعتالودكنود
.حابصوءاسملك

ةشاشبلابهبرمهاقلتيو‹ليمجلاماقملاكلذىلإدفتدوفولاىرنف

طاسيفتالوكأملانماعوننيرشعنملقأالو‹ناسحالاومركلاوبيحرتلاو
ءادغللنورضحيارفننيرشعنملقأالو‹فايضأللمدقييذلايبرعلاكلذ

.يبرعلاكلذممءاشعلاوأ

نملقأال‹نكميو«ليقمللاضعبمهضعبنوعديعوبسالامايأرثكأو
.ةوعدلانورضحيرفنةئام

ينامثنملقأالف«رخآىلإناكمنماريسمتدارأاذإةيبرعلاةأرملاامأ
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ءالؤهاهيلعمثتلتالاحف«ايبرعالجرتفداصاذإو«اهتبحصيفيراوج
.ءيشاہنمنيبيالىتح«نهتدیسىلعنفکعیو«يراوجلا

ىلاناكمنماجورخةيبرعلاةأرلاتدارأاذإ٠ةسابعموهومالةهجيفامأ

.هتاهجلکنمةضافضفبناوجهل«اعساوابوثاهقوفيراوحلالمحتفرخ
اظفحوانوصتاطايتحالاهذهلكو«وغنيكویمسیرابجنزبو«اعارشیمست

.ةيبرعلاتاداعلافرشل

‹ليوارسوصيمقو«اهسأرىلعرايخف«نمزلاكلذيفةأرلاسابلامأو
لفسأيفةغالببةيبرعلاةأرلاىلحتتو٠«قحوبراوجواهدسجرئاسمعتةليشو

لطنو٠ردصلاىلعنوحنحو٠قنعلاىلعةدالقو٠اهطسويفةلّذبوفنألا

ماقعو«اہیدعاسیلعيرجانبو«ایدیعباصأمیمجيفمتاوخو«نيلجرلايف

.ةلئاطغلابميلحلاهذهفلكتتو«اهيغدصىلع

نعلقتالهتيمق‹بهذاهيلحعيمجف.ةورثتاذةأرملاتناكنإو

.ةضفوابهذاهيلحلمعتستف٠لاحلاةطسوتملاةأرملاامأ.ةيبورفالاةسمخ

دادغبلثمك.اهيفبرعلاوةيقرشلاةيقيرفالاهذهتناكةقيقحلاو

.اهيفديشرلانوراهوةكمارلاو
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ديدجارصمعلا

ةأرماولجرللةيرحاو

رصعلااذهيفتقلخينوكلو«امذوأادمحناكنإ‹لاقينأقحأقحلاو

اضيأتمهفو‹ايندلاونيدلارومأيفءايشأهتاداعوهعابطنمتمهفو٠ميدقلا

ىلإةيلالاةيانعلاينتقاسام4هباداوهتاداعنمءايشأديدحلارصعلانم

امتيأرو«ءارضخلاةريزحجلاهذهىلإنايعسأرطقسمنمحوزنلاوةرجاهلا

يناطعأامىلع.یلاعتوهناحبسدمحلاهلف٠يمايأةدميفناكدقاموىضم

.ديدحجلارصعلاوميدقلارصعلاةايح.نيتايحلاةدهاشمنمينعتمو

نآلاو.ةيقيرفالاهذهتلصونأتقو«ه۳ماعذنمكلذناكو

٤تاداعتثدحوعابطوباداتلدبت«ةنس44ةدميفه٥ماعاذه

.قالخأتريغتو

سانجألانيبقرفينأ«فرعييريغناكابرو«لوألانمزلايفتنك

وا۽يدنهوا.ينميوا۽يمرضحيبرعاذهو.ينامعيبرعاذه.ةيرشبلا

وأ‹يسرافوأ٠«يواجوأ«يرشعانثاوأ«ناينابوأ‹«هجوكوأيره

.هتئيهوهسابلبسانجألاهذهنمدحاولكفرعت«سانجألارثاسنممهريغ

ديلاقتهعيمجملاعلاىلعتضافثيح٠«ثيدحلارصعلايفنآلاامأ

تراصثیح«هباداو«هتاداعوهعابطوندمتلابفورعملا‹«ديدحلارصعلا

تلدبتو«مارحلالالحلابوةعالخلاءايحلابلدبتو«احبقميدقلارصعلانساحم

رصعلااذهوذحوذحتتراصو«ةيرشبلاسانجألاضعبعابطوقالخأ

.(۲٥)باوصلاو٠لصألايفاذك(١)
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‹ةيرشبلاسانجألانيبامقرفيوأفرعينأناسنالاردقيالثيح«ديدملا

رصعلابادألةدلقملاسانجألابينعأو٠لبقنممهبةفرعموةربخهلنمالإ

.ابرورصعوأ‹جنرفتلارصعوهو«ديدجلا
هذهيلوصوتقو«ةينارصنلاةأرملاوينارصنلالجرلافرعأتنكدقل

امروتسمريغةأرلادسجنمىرتال«رتاسلاسابللانماهيلعو‹ةيقيرفإلا

يفبراوجةيبروألاةأرملاسبلتتابسانملاضعبيفو٠نيفكلاوهجولاادع

ريغنماهدسجرثكأنيندمتملاةينارصتلاةأرملاوينارصنلالجرلامويلاو«اهيفك

.ةريبكلاةروعلاسفنادعام«رتاس

٠©برعلاريغوبرعلانم«ندمتملابابشلايفتشفندمتلااذهةلاحو

بادآلاتدسفو؛تبهذوءةلضافلاقالخألاتشالتفءاسنوالاجر

٠ندملايفنينكاسلابابشلايفاصوصخو‹ءاشحفلاتشفو«ةينابرلا

.ةيرصعلاسرادملاينيملعتللاو

الوفوخالبءاسنلاولاجرلانيب«اشفومعدقتاركسملالاميعتساناو

تبردقو.اراهجايندلاونيدلاتامرحتكهتناو«ءايحالورتسالو«عدار

رمثنمتاركسملاهذهلمعتو٠عزفمدحبفايرألاةيلخاديفتاركسملاهذه

نمطاوقأءانعمفةيبرعلايفامأ‹نييقيرفإلاةغلب«اوبميتلابفورعملاليجرانلإ
.اهريغوهكاوفلاورمتلا

دقءايحلاوةفعلانإو٠جرحالواهنعثدحفاهريغوةعالخلاامأ

٠نوصلاوباجحلانمراوسأيفشيعتنأاهنأشتناكيلاةأرملاو«الحمضا

٠اهدحوةدرفنم«اراهنوأاليلتءاشىتماهجوزوأاهلهأتيبنمنآلاجرحت

ةأرملايكاحتيهو«هجولاوسأرلاةرساح«اهقرطوةنيدملاقاوسألخلخت
نيتبكرلانمو٠نيديلاعمفوشكمهرثكأردصلاف٠«يرصعلااهسابليفةيبرغلا

ب1٦0



معي‹دوسأءابق٠ةيرابجنزلاةأرملاهسبلتامالإهيلعرتاسالنيمدقلاىلإ

ءاضعأفصيءابقلااذهو٠ميسنلانمقرأوهو«اهيتبكرىلعأىلإاهدسج
.ةنيزلالجأللب«رتسلالجألةأرملاهسبلتالو.اهلكةأرملا

بابشلاو.ءابقلااذهنذبنينأ‹رصعلااذهتانبنمةميظعةمهيو

:رعاشلالاقاك٠ةركفلاهذهىلعنهنوقفاويلاجرلانميرصعلا
اوبُكذمهَفالخأثبهذومنإفتيقبامقالخألاٌممألاتإ

ىلعءاسنلاولاجرلايفةيشافتسيلاهانركذيتلاهذهعابطلانإ«لوقأ

ةفعلانمةيقابةيقبةيبرعلاريغوةيبرعلاتالئاعلانيبدجويلب٠مومعلا
هللاكرادتيملاذإ٠لاحلكىلعوهنكل.ةميدقلاتاداعلاةمزالموءايحلاو

عيمجىلعدسافملاهذهربادعطقىلإةموكحلارماوأتافتلاب٠ىلاعتوهناحبس

.تالئاعلا

يهو«دوسأليذتاذءارمحةيفوكف٠ندمتملابابشلاسابلامأو

يبرعلانيبسابللايفقرفالو«”لاورسو”توكف«شوبرطلابةفورعللا

مهسوؤروةنيدملاعراوشنوقرتخي«سأرلاورساحمنمريشكو٠يواجلاو
.نيذخفلافصنىلإليوارسلانماعوناضيأنولمعتسيو.ةفوشكم

٠برعلاةلاحيفاريثكتبنطأدقنوكأابر‹ءىراقلااهيأ«يزيزع

عجوتيالءرماو«اهاجشامىلعيکبتنيعلكذإ‹يديسايةقيقحلايهكلتف
يفوأ«هلاميفوأ«هسفنيفهبيصيامماتيوعجوتيلب«هريغملأوأباصمب
نمبرعلاءانبأاهسبتقايتلا٠«تاداعلاهذهادجنيزحلينإو«هسنجءانبأ
مہنیدنعكلذقوفو‹مهدادجأومهئابآباداوتاداعاوكرتو٠جنرفإلا
.بيعوةحيضفنمكلذيفامأ.هيهاونوهرماوأويمالسالا

e

.نولطنبلاهبىنعي(۲)ةرتسلاينعيو«يبرعلاببوتكميزيلجناقطن(۱)
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نملهو‹بناجألاخيراوتادهشتمهتاداعومهعابطوبرعلابداو
نيلوألاديسهلوسربهللامهصخنيذلا.برعلافرشقوففرشورخف

راطقأعيمجيفسانلانمريثكهعبتاو٠هقدصو.مهنمهلعجو.نيرخآلاو

.ةرومعملا

نمبعشلاتاقبطيفاشفام«ميركلاءىراقلانهذنعبيغيالو

‹هاندأىلإهاصقأنمبعشلامومعضعبيفاشفدقف‹نيخدتلاةكرحءارج

نونخدينايبصوءاسنولاجرنيبام«ةئاملايفنيعستنأمزبتنأعيطتستف

.رئاجسلا
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.رابجنز-سرافجیلخدنا نالیس

-دنا-قيبمزوم-ةسابم ءارضخلاةريزحجلا-ايرانكرئازج-رابجنز

.سابعردنب نامع

-يابموب-طقسم-ندنل-ابمب-ءارضخلاةريزحلا-رابجنز

.رمقلارزج رقشغدم
يناجنکم۔ویومغاوب-يناغنپ-رابجنز

رابجنز

رابجنز

-وزیلو-ةريوم-بوهس-نیزوی-هلیشش-يبيینم-ينیوش-دنوتک

ةدنوهم-اغدنا-وبوبوب-اریوم-اینیک
-ءارضخلاةریزحلا-ةسابمم ينوتککم-يبوٹتم۔يشیجک-ينابمزک

يناغنش-رابجنز

رابجنز

ءارضخلاةريزحجلا-رابجنز
ءارضخلاةريزحلا

الوکااجوغنا-يراکمزکةدلب-وتابمتةريزج-نانويلا-رابجنز

-يدنيلم-لاموصلا ةوياسك-ةوارب-ةكرم الوكااجوفنا

.ةولك-ءارضماةريزحلا-رابجنز-ةسابم

ةديغ

ابمب۔رابجنز
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ةنيدملامسا

-الابمإةريزجويومكلةريزج-يتامكةريزج-اموغنااہتوقةريزج
ةريزج هيموغناةريزجسيخةريزج-يزوأايجناوةريزج
ةريزج اودناغةريزج-واجناةريزج-يبموتةريزج-يبوسوا
.جنفأةريزج-ودنوف
ةريزج-هوغنومةريزج-يبيمديةريزج-ينوعتقفةريزج-ينيدنكم
یبرغةریزج-جوهماوسکةريزج شوكمةريزج-وفابمابماجك
یبزعةريزج-جوهماوسکةريزج شوكمةريزجوفابمابماجك
-وغنوكامةريزج-الاصمةريزج (ينالك)یمستو-كشكش

.ينیبمتمةريزج-هتساوکةريزج-ازنابةريزج يناوكم

۔ةتیو-يناجوکةريزج-يناوکم-ينابمش-هجیجنک۔هناویکةریزج
.رابجنز

رابجنز
.لاغترىلا-هوبكما-كشكش
.يناوكم-ةتيو-لاغتربلا-كشكش-رابجنز-ءارضخلاةريزجلا

هلاوک يادنکم ينیلاوميلوجفاربايلوغم يوبماتم-ةتيو
.هیدب-رهاطلارېن نالعج۔هنوبما

-هلوب-هناومأ-يوغنو-يکوجک-ينادنب-هنوبماةلاوكاربا

-ينوغنج-وكام-ةغنابك-ةدنوك ينابموك-ايجناؤيزف
-ینوفوف شاکشک-يینادنکم-يوبماتم ةتیو-هوانسينوؤاش

.اغنف يوغنشم يناوکم
-هوغیشم-اغنف-هتوکماربا-ينیبماج ينینیم هلاجنف هوکام

-يوبماتم يشيجک-انیغنوکم-ينابمزک-ةتيو-ةيسوكلاةوكام
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-ءاعنصينیغاینکم-يناجنش۔هنوبماهلاوک-يناروبم-يناوسک

.رابجنز شاکشک-هدنوکةغنابک-يجاغنشم-ينیسباینک

-ينوجنکم-ودنت-هشیوهینیف-داصرونبودود-هوقب-ينادنب
-ینوغنت-يناوکم-كشكش-یغنوش-وباغنا-اکربد-هلوک

.ينومضك
-ءارضخلاةريزحلا-ةسابممهفسنم-عبني-عوش-هجدنم-هولك

.زاریش-ناوزنه

.ةسابم-هولك
رابجنز

.رابجنز-هولک

.هسکم

سورحملانبج
۰هرهملا-عليز

.هرهملاهولك

.نادنکم هسکم

.ينولک-جیبمسم
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ةنيدملامسا

.ةولك دلنم
.ةولك-دنلم
ةولك

يناوسکةولک
.هولك-ویشیدقم-زاریش

.ناوزنه-زاریش-يناوسکةولک
زاریش

.يناوسکةولک-ایفامةريزج-هولك-زاریش
.هوشدقم-ةولك-ویابمز
.ةولك جنزلا

.ةجنفكهولك يناوسكةولك-ةولك-رابجنز
.نامع-لاموصلاردانب-ايناملا

.يناوسكهول-ةجنشكةولك
.هول-يناوسکةولك
ةولكويوم-ةولك-اغاوب مالسلاراد-اویوماغوب-ينوبما
.يناوسک
.يناوسکةولك-هلوش هدیغ-جیفرلا-يدنيل-ةجنشكةولك-ةولك
.ويوماغاوب-رابجنز-هروبت ةولک
.ويوماغاوب-مالسلاراد مالسلاردنب

.رابجنز-ةولك-نامع هجنفكةولك-ويؤماغاوب

يناغنپ
ةغنات ينيساو
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ةنيدملامسا

ةغنات

ةغنات-ويوبملا

رابجنز يناغنپ-ةغنات
ءارضخاةريزحلا-ةسابمم ةغنات

نیلرب
.ينادنکم-يداوس-يدنيل ةولک-ةغنات

.ةسابم مالسلاردنب-ايفامةريزج-ةولك-ةغنات-ينوبما

.يدنيلم ةسابمم

.ينيساو-ماتوو-يفيلك-يدنيلم نينميغلا

.غنوأكات-ةسابمم يدنيلم-ةغنات

.ةسابممةديغ يدنيلم
.يکزا-يدنيلم-اينيک ةديغ

يدنيلم
.هوشدقموم-هومال-يدنيلم-ةسابمم-اينیک

رابجنز ةتب

ةريزجا-وكابمتةريزج-اينيك-ةديغ-ةولك ةسابممةسنب
١.يدنيلم-ةديغ-ءارضخلا

.ءارضخلاةريزحجلالاشهكاوش-ةمركملاةكم

.ءارضخلاةريزحجلا

.ةسابم ةتب-زاريش-رمقلارزج-لاموصلاردانب

.رابجنز-رقشغدم-لاموصلا

.ماشلاوما-رابجنز-زاجحلا-نميلا
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ةنيدملامسا

.وتابمت-زاریش-ءارضخلاةريزجلا-رابجنز-(ماشلاب)باذيع
.وتابتةريزج-اوكااجوغنا-رابجنز

ردنب ءارضخلاةريزحجلا-رابجنز-ةسابمب قيبمزوم-لاغتربلا
.اوكااجوغنا-كشكش

.يدنيلم ةسابم ءارضخلاةريزجلا لاغتربلا-رابجنز
.قيبمزوم-ءارضخلاةريزحجلا-هنوبشل-ةسابمم يدنيلم
-لاغتربلا-دنملا-وغوخبةريزج-لاموصلا-قيبمزوم ةسابه

.ءارضخلاةريزحجلا

-ءارضخلاةريزحلااريربك-ساكيسيدوأ-وكسيسنرفةيالو

ةليبق دنحلا-ازاف-ةتب-اكاج-افيزول اردنمودنتبيدنيلم

.ةسابممسولوغنزم
.ةسابمب-كشكش_ءارضخلاةريزحلاةعلف

.ءارضخلاةريزحلا-لاغتربلا-دنحلا-ةسابم
.نامع-لاغترلا-هتب-ويشيدقم-قیبمزوم-ةسابم

.ةسابم هلوأ
.هیقیرفا-دنا-سرافجیلخ ينیدنلک-ةسابم نامع

.زمرهةريزج-رابجنز ناميع طقسم-لاغتربلا-ةولك-ةسابم
.دنملا نمدلا-ويدلا-ةسابح
-تیزلسةريزج قيبمزومنصح-هولك-ءارضخلاةريزحلارابجنز
.رولاغنم-رولاسراب-دنا-يابموب

.ريخ_جنک۔دنا یوزن
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-ءارضخلاةريزحلا-رابجنزهولك ةسابم ناركم بدنملاباب
.طقسم-ةسابحم
.هب

.ىوزن-قاتسرلا-ةيقرشلاةيقيرفا نامع
.طقسم-ةيقرشلاةيقيرفا-ىوزنةعلق دنحلا
-ةولك-ةتب بدنملاباب دنحلا يابمب-رابجنز-ةسابمم
.ییبمروم

.دنا-قیبمزوم
.نامعزمره-كرال-مشقةريزج-نيرحبلا-ةسابم

.يوانه يرفاغ يرازن
رابجنز-طقسم

.ةسابمم نامع

.ةسابمةعلق نايع-رابجنز

.تبةسابمم-رابجنز
.ةسابممةعلق

.اواكرب-ءارضخلاةريزحلا ةسابمم ةتب
.ءارضخلاةريزحلا-ىنيساو

.يناجنب-ينيسوجنم-ةسابم
.ةسابم
.ةسابمم
.ينيدنلکردنب-ةسابمم
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ةنيدملامسا

حح.ةسابم

.ءارضخلاةريزجلا-ةسابمم-رابجنز
.يزنوف
.يزناش-ينیدنلک-ةسابمم-رابجنز-نامع
.ةسابمم-كشكش-ةتيو-ءارضخلاةريزحجلا

.هتبویویس

-يروبةنطلس-هبموفهیناوید-يناغنپرهن-ينیموغناسار-ةسابمم

-يابر يبميرو-ينیوشت-هبابج-هموک-ةمايرج-الاجوةيداب
.ءارضخلاةريزحلا اوجز-ءابمس-يدنوب-وجيدو-ةمورد

.نامع-قاتسرلا-مدا

-لايدلا-ءارضخلاةريزحلا-ةسابمم قاتسرلا-رابجنز-نامع
.دنمحلا

.رابجنز

.طقسم-ةربغلا-لياہس-نامع۔رابجنز

.رابجنز نامع-ءاکرب
.رابجنز طقسم-نالعج

.رابجنز قیبمزوم-ةسابم-نامع
-ءارضخلاةريزحلا-ويشيدقم-هومال-ةولك-ةسابمم-نامع

.سيروم
.ةسابم نامع-رابجنز

.یویسةدلب-ةسابم
.ةسابم
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ةنيدملامسا

.ةسابم

.رابجنز ةسابم

.ةسابمج-رابجنز
.ةتيو-كشكشردنب-ءارضخلاةريزحلا

.اويس-نامع
.رابجنز

.رابجنز

.نیکب كرويوين-ارتلجنا-رابجنزةريزج
.رقشغدمةريزج
.يشيجک-رابجنز

.نامع۔رابجنز۔ایناطیرب

.سابعردنب نامع

.ةيكيجلبلاوغنوكلا-رابجنز

.رابجنز

.نامعدنا۔رابجنز
.اکیرما۔دنا
.ایسور-ایراغنه۔ایناملا ایلاطیا۔اکیرما۔اسنرف۔رابجنز

.اسنرف-رابجنز
.ةولك ةسابمم دنحلا طقسم تومرضح-رابجنز
.رابجنز

.طقسم۔رابجنز

.رابجنز

س01۱

 

 

  



2

٢
۷
۸
۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
٤

Vo

۳V۷

۲V۸

۷۹

Y۸

YAY

YA

YA٦

YAY

YA۸A

۹  

ی

 

ةنيدملامسا

.كرويوين-ةناليهتنسةريزج-اكيرما
.رابجنز طقسم
.طقسم-حلاصلاءاجرلاسأر-رابجنز-كرويوين

.حلاصلاءاجرلاسُر-كرويوين

.رصم-ابروأ-نيصلا-دنحلا-ةناليهتناسةريزج-كرويوين

.رابجنز-ءارضخلاةريزحجلا
.ةسابمماربا

.ةسابم

ردنب-رابجنز طقسم۔قیبمزوم-ۃولک۔یزوأو-ہومال-ةسابم
.ةغنات

.ةسابح

.رابجنزةريزج

.نايع-رمقلارزج-نيرحبلا-دنحلا-رابجنز

.رابجنز-رقشغدم-سيروم-نالیس-دنا
.ءارضخلاةريزحلا-رابجنز

.ءارضخلاةريزحلارابجنز

.رابجنز

.ناع طقسم۔رابجنز

.طقسم۔رابجنزةريزج

.وفنوكلا
-اموفررهن-ايناطيرب-رابجنز-لاغتربلا-كيجلبلا-ايناملا-اسنرف
.اناترہن

س01۲
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ةنيدملامسا

.ءارضخلاةريزحلا-رابجنز

.اسنرف-نامع۔رابجنز

.اسنرف
.دنا-رابجنز

.اسنرف-يابموب-رابجنز

.يابموب

.ایقيرفا-رابجنز

.رابجنز طقسم-ناہمع

.ةسابمم طقسم-رابجنز

.اسنرف-رابجنز۔ایرومایروخ

.يابموب

.رابجنز-يابموب

.نيلربمالسلاراد-رابجنز

.اينیک يدنيلم

.دنارابجنز

.رابجنز-طقسم-اکرب۔لیحا

.ةساىحم
.ةساىحم

.رابجنز

-ادنغوا-ازنايناةريحب-رابجنز اروبت-طقسميناجنبردنب

 .يروروادالب يجيجولادالب-اقيناجنت
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.هریبویفةريزج-اقيناجنتةريحب
-ازنايتإةريحب-ةروبت-يجيجولا-ىلواك-هريفو-یراوبةريزج

.اجويب-ةدناغولا-هوقارقةدالب-یویرکوآةريزج
.اقيناجنتةريحب-ابروأندع-رابجنز

.بموكلا-نامع-ىوزن-هوغناين-وغنوكلا

.ودنورک

.یویط-روص

.ودنورک-نامع-رابجنز-ہروقاینا

.يجيجولا-هريفوأ-هرابمك-يدامروب-هروغنایناةيرق

.اوغنوكس-وغنوسك-وغنوكلا-يجيجولا
.يجيجولا-هروبات

.هيرنوممنيا-وجنوسك-هفنسهفنس-وفنوكلا
-ياغنب-وبومجاب-يروروا-وغنوکلا-يجيجولا-ادنغوأ-هروبت
.اویومغارب-ياغنب-اينالا-رابجنز

.ناہع۔رابجنز

.يابموب-رابجنز

.ايني-غنوٹکت
.ايروأ ندنل

.رابجنز-نادوسلا

.اتکلک۔رابجنز۔دنا-ینایموغم
.طقسم دنملا-رابجنز
.رابجنز ينوتللا
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ةنيدملامسا

.ءارضخلاةريزحجلا-رابجنز
.لوبمانتسا-رصم-رابجنزدنها

.رابجنز-ينابموغم

.ةتيو-كشكش-ءارضخلاةريزحجلا

.رابجنز شاکشک۔ةتیو-كشكش
.يونماتم-ءارضخلاةريزحلا-شاكشك

-ةتيو-هجیغنك-ةليبمتم-كشكش-شاكشك-رابجنز طقسم
.هدنوک

-ةلاوك-ةتيو .رابجنز-ناجنشک-شاکشک
-مالسلارادءانيم-لاموصلا-هوشدقم-هومال ةسابمب يدنيلم

.يجيجولا-هروبت-هولك-يدوسينادنکم

.رابجنز-ءارضخلاةريزجلا

.ءارضخلاةريزحلا-رابجنز

.رابجنز

.رابجنز

.رابجنز

.رابجنز-ادنلريإ-ىمظعلاايناطيرب

.رابجنز

.ندنل-ابروأ-ءارضخلاةريزحلا-رابجنز

.رابجنز ةتيو-يزنوفةريزج-ءارضخلاةريزحلا-ةعنصلملا

.ارتلكنا-رابجنز-ءارضحخلاةريزحجلا ينودنترحب-ينؤيف

.رابجنز-رصم-ابروأ
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ةنيدملامسا

.وبوبوب-نامع-ةكم
.ينادنکم-رابجنز-وبوبوب
ردنب-رابجنز-فيرشلاسدقلانيطسلف-ماشلا-رصم فئاطلا
.نيلرب مالسلا
.ءارضخلاةريزحلا-رابجنز

.رابجنز-رصم-ابروأ

.رابجنز-لاموصلاردانب-رصم

.رابجنز

.طقسم-رابجنز-اربا-ہربغلا-ءالغةدلب

.رابجنز

.ءارضخلاةريزحلا-رابجنز

.ةلوشةريزج-رابجنز
.ءارضخلاةريزحلا-رابجنز

.رابجنز

.نامعةنطلس ةسابمم-رابجنز

.طقسم-رابجنز-ناعةكلم

.رابجنز طقسم

.نالعج۔ندع طقسم۔رابجنز

.رابجنز

.رابجنز

.مالسلاراد-ایناطیرب-نیلرب

لشیسةريزج-ايناطيرب-رابجنز-هنالیهتنس-مالسلاراد
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ةنيدملامسا

.ويدر-رابجنز-يتنباش-مالسلاراد نامع-ایناطیرب
.ةسابمت لشیسةريزج-هنالیهتنس

.رابجنز

.ةتيو-ءارضخلاةريزحلا-رابجنز-ىنيزويم

.غنۇكات-رابجنز ةسابم
.رابجنز ةغنات-يليؤم-يدنيلم-ينیفنکم-يلیوم-ةسابم
.رابجنز يلیوم-یوسیک-ةغنات

.يلیوم-رابجنز
.مالسلاراد-رابجنز-يساج-ةسابم

.رابجنز ةسابم

.رابجنز

.ويوماغاوم-يناغنپ-ةتيو-ءارضخلاةريزحلا-ةغنيف

.يبموك-يناجنف-رابجنز۔ویوماغاوم

.يناغنپ-رابجنز-ویوماغاوب-يناجنف

.ایناطیرب-ایناملا-ناسک-يدنیل-هولكويوماغاوب
.ءارضخلاةريزحلا ةسابمم هومال طقسم-رابجنز

.يناوكم-ةتيو-كشكش-ءارضخلاةريزحلا-هومال_ةسابمم

.رابجنز-ءارضخلاةريزحلا-ةتيو

.ءارضخلاةريزحلا-رابجنز

.رابجنز

.رابجنز
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.ءارضخلاةريزحلا-رابجنز

٠مالسلاواد-اغنات-ميارا_ةسابع_يدنيلميتلاموصلاوب

برغملا-رئازحلا-رقشغدم-رمقلارئازج-اسنرف-وغنوكلا-هروبت
.ایروَس-سنوت-نانو

-نادوسلا-رصم-رابجنزنيطسلفطق-حبلاندع
.ارتلجنا ندرالاقرش-تیوكلا-طقسم

٠لوبماتسا-ایكرتءارضفاا مماتسا-ایکرت-ءارضخلاةريزحلا-رابجنز-ايناطيرب-ارتلجنا
.ندنل-ارتلجنا_ر

-لاموصلاردانب-رابجنز يناوكمكف-:اضخاةيزشل
.يدنيلمةراح

.وبويوب-رابجنز
.نامع طقسم۔رابجنز

.ةكم طقسم-رابجنز

.سیراب ندنل-رابجنز

.يدنيلم-ايناطيرب-ءارضخلاةريزحجلا-رابجنز
.ارتلجنا-رابجنز
.ءارضخلاةريزحجلا

.ندعيتوبيج-رابجنز-هشبحلا
.ةتيو-ءارضخلاةريزحلا

.هنيو

ب1۸٦0س

 



  

ةنيدملامسا

.يدنيلم

.ءارضخلاةريزحلا-رابجنز

.دنا ناع-رابجنز

.رابجنز

.ةتيو-ءارضخلاةريزحلا-ارتلجنا-ايناطيرب

.هنيو

.تومرضح-رابجنز-ناع

.رابجنز-یوزن-نامع-ردانبلا

.ءارضخلاةريزحلا-رابجنز

.ءارضخلاةريزحلا-رابجنز
.يناوکم-كشكش-ةتيو

.ءارضخلاةريزحلا-ةتيو-رابجنز

.ءارضخلاةريزحجلا

.كشكش-يناوكم-ةتيو-ءارضخلاةريزحل

.رابجنز

.رابجنز

.ةسابمم يدنيلم-اينيک۔رابجنز

.تومرضح-ءارضخلاةريزحلا-ةتيو-تومرضح-رابجنز

.ةتيو

.رابجنز

.رابجنز

س1۹٦5
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ةنيدملامسا

.رابجنز

.ءارضخلاةريزحلا-رابجنز

.رابجنز-ةتيو-ءارضخاةريزجلا

.نامع-ءارضخلاةريزحجلا-ايناطيرب

.رابجنز-ءارضخاةريزحلا-ةتيو

.ایناطیرب-ةسابمم-اوتابمتمةريزج-رابجنز

-ةدحتملاتايالولا-اينالا ارتلجنا-رابجنز-مالسلاردنب-يناغنب
-نابايلا-نيصلا-ايكرت-قارعلا-نيطسلف-ماشلا-دنا

.ایناطیرب

.ةسابمم-اینیکيبوريندنا
.مالسلاراد ةسابم دنملا
.رابجنز-ایسور-ایلاطیا-اسنرف-ایناطیرب-ايكرت-ايناملأ

.دنا-ادنلريا-ايناطيرب-رابجنز

.رابجنز ايلاطيادنااينالا

.ةسابمت-رابجنز-دنا-اينالا-ايكرت

.ايناطيرب-اينالا-رابجنز

.اینیک-اقیناجنت ةروبت-ایناطیرب۔رابجنز۔ایناملا
.ءارضخلاةريزحلا-رابجنز

.ازناهبأ-يبموت-ءارضخلاةريزجلا

.ندنل-قارعلا-رصم نيصلا-دنا-ءارضخلاةريزحلا-رابجنز
.ندنل-رقشغدم-اسنرف-دنا

.اکیرما-نیطسلف۔دنا-ریمشک۔ناتسکاہ

— 0۷.
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ةنيدملامسا

قرش-نميلا-زاجحلا-قارعلا-رصم-ايناطيرب نيطسلف

.سدقلا-ايروس-ندرالا

۔طقسم-۔حرطم۔دلاخينبيداو-نالعج-ناع-نميلا

.رابجنز-ناتسکاب
.يدنيلاف-ءارضخلاةريزحلا-رابجنز

.رصميبورين-ةتيو-ةدنوفةريزج-رابجنز-ءارضخلاةريزجلا
-ءارضخلاةريزحلا-ةسابممرابجنز-ندنل-زاجحلا-مالسلاراد

.رصم
.كشكش-ءارضخلاةريزحجلاريداغا-شكارم-ةيبرغلاايناملا
.(ينيسارب)ةزافةدلب-مالسلاراد

.ةزناوم-اساین-اناغ-اقیناجنت۔اینیک۔ةدناجو-اومآ

.رابجنز

.ایناطیرب-رابجنز

-رابجنز-اكيجلب-هدنلوه-اينالا-كرامندلا-جيورنلا ندنل

-اسنرف-مالسلاراد-رابجنز-يزيلجنالالاموصلا-ايلاطيا
.هوارب-هکرام-ویاسک-ویشیدقم-نوفاه-نانویلا-ایناطیرب

.رابجنز-ةشبحلا-ابابأسيدا-لاموصلا-ندنل-ايناملا

-ارتلجنا-نيلرب-ندنل-سلبارط-ايبيل-ايناطيرب-نانويلااينالا

.قارعلا

.رصم-اسنرف-ايناملا-ناريا-قارعلا-ايناطيرب
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ةنيدملامسا

.رابجنزوابةريزج-ايروس-اسنرف-ةيردنكسألا-تيرك

.دنجلا-امروبنابايلا-ناريا-ايناطيرب-ةيتايفوسلاايسور-ايناملأ

-ايسور-اينالا-ءارضخلاةريزحجلا-رابجنز-ايبيل نابايلا-دنملا

.ةيقرشلاةيقيرفا-يواغنب ةروفاغنس-ويالللا
-ةرطموس-ايسور-ايبيل-سيوسلاةانق نوجنارهواج نابايلا

.رابجنز-نامیلسرزج-ایلارتسا-امروب

-ةسابم نابايلا-دنحلا-وبمولوكامور-ايلاطيا-ةيدوعسلاةكلمللا
.طابرم-ةلالص-رافظ طقسم-يیناوکم يباہبغنامدالب
.نیلرب-ایسور-رقشغدم-نابایلا-امروب ةطلام-رابجنز-رافظ
-ايناطيرب دنملا نودلارهناينالا-ايسور-ةيردنكسالا-ايبيل
.رصم ناتسناغفا

.اسنرف-ناميلسرزج-ایبیل-رقشغدم-ایسور
ةنيدم-قرطةنيدم-اسنرف-ايبيل-شكارم-ةدحتللاتايالولا

.ایسور-نامیلسرزج-سنوت-يراغنب

-ايناطيرب-شكارم-رابجنز-سلبارط-قارعلا-امروب-نابايلا
.ةطلام سنوت

۔اکیرما۔ارتلجنا-نابایلا-امروب۔اینامور-ةيلقص-ایلاطيا

.ایسور

.ةيلقصةريزجامور-اكيرما-ادنک-ایناطیرب
-نارهط-ناریا-ابروأ-الاجنب-نانبل-ءارضخلاةريزحجلا-رابجنز

.دنحلا

.يابموب-نيطسلف-ايراغلب-هدنلنف-ايناملا-ايسوردنا
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ةنيدملامسا

.ادنلوب-اسنرف-ایلاطيا-امور

-ادنلوه-اینامور-سیراب-اسنرف-ایلیسرام نیلرب ندنل-ایناملا

-ايسور-ادنلوب-ايناملا-نانويلا-اكيجلب-ادنلوه ايراغلب
ةريزج-ةيدوعسلاةكلمملا-نانبل-ايروسرصم-وسراول
.هرطقس
.ندنل-اينالا-نيلرب

-ةينيصلادنا-امروب-ءارضخلاةريزحلا-اكيرما-ايناطيرب-نيلرب
.نابايلا-ويكوط
.نابايلا-اسنرف نانبل ایروس

-ادنليزوينايلارتسا-سارودنه-ايناطيرب-رودافلس نابايلا

تايالولا-ادنلوب-ادنك-ايقيرفابونج-كيسكملا-|نب دنمحلا

-ادنلوه-ايكافولسوكيشت-اكيجلب-نيصلا-ايسور-ةدحتللا

.الينالابوك-جيورنلا

-اسنرف-نامع-رمقلاةريزج-سيراب-ناوجناواولابمقةريزج
.رقشغدم-ةجيزجنالاةريزج

-ناوجناواولابمقةريزجرمقلارزج-رقشغدم-نامع-رابجنز
.ءارضخلاةريزحلا

-هجيزجناةريزج رمقلارئازج-رقشغدم-ايروس-رصم

.تومرضح-نميلا-يلوهمطم
-رمقلارئازج-رقشغدم-رابجنز-ءادنساةدلب-نامع-روص

.هجحيزجنا
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ةنيدملامسا

.يبورين-اسنرف-رابجنز

.رابجنز

.ارتلجنا-رابجنز رقشغدم

.ةسابمرابجنز

.رابجنز

.نانويلا
.نانويلا
.رہصم

.رابجنزدنا
.دنا

.قارعلا-رصم-ناميع نادوسلا

.نيرحبلا
.دادغب-رابجنز-ةسابمب هومال
.ءارضخلاةريزحلا نامع طقسم
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81
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لفاسفلاءامسسا

لئابقلا

-ةانهينببوتعلا-ةنساوحلا-صورخينب-عيرازملا-لواعللا

.مالسلادبع

.ةرذانملاةليبق

.يوانه يرفاغ يرازنينمي
.هعرازملا-ةنهابنلا

.عيرازملا
.عيرازمل
.عيرازملا
.نييفاطملا

.ةكينولا-نييفاطملا
.عيرازملا
.ةكينولا

.ةكينولا

.عيرازملا ةبراعيلا

.عيرازملا

.ةروقنسو-وسوكوب
.ةبراعيلا-عيرازمل

.يئاسو-ةلاجيلا
.يناضرف

.اویوککم  
— 0۷0
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عوضولا

لوألامسقلا

باتكلاريدصت

ظیرقت

خيشلاويمايرلاديعسنبيلعخيشللرابخالاةنيهجظيرقت

يربجملاحلاصنبهللادبع
يثراحلانودمحنبدمحاخيشللظيرقت

لولابالا

ىلوالاةعبطلاةمدقم

ةيناثلاةعبطلاةمدقم

رابخالاةنيهجيفيريغملادنعخيراتلاجنم

قيقحتلاجهنم
باتكلافلؤميريغملايلعنبديعسخيشلاةروص

ملاعلااذهنعءامدقلاتامولعم

رشعسداسلاورشعسماخانينرقلايفةميظعلاتافاشتكالا

ةيفيرفايفةيبوروالاتافاشتكالاخیرات

نييبوروالانمهيقيرفاةراقلنيفشتكملاءامسا

ةيقيرفايفنوينامعلابرعلا

—0Y

 

 



 

3
€

۷

V۳

VY

AY

۸o

۸

A۸

۹۳

٤۹

۹۹

۱۳

\ ۷

1۹ 

عوضولا

`يناتلابالا
لوألالصفلا

رابجنزةريزجنعمالكلا

نييناعلانمرابجنزىلعةدفاولالئابقلاءادتبا

ةيضاملاروصعلايئرابجنز
يناثلالصفلا

ءارضخلاةريزحلانعمالكلا

ةيعيبطلااهرظانم

بوناىلالايشلانمةريزحلاسفننعةلصفتملارزجلا
زكارمةثالثىلاءارضخلاةريزحجلاميسقت

ليجرانلاولفنرقلامهتعارزوةينامعلاةيبرعلالئابقلا
ثلاثلالصفلا
ةولكرابخأيفةولسلاباتكنعثيدحلا
لوألابابلا

زاریشدلبنمسرافكولمنماهسسأوةولكلصونملوأركذيف
يناثلابابلا
نيلدنمتملانمةولكلهأىلعرمألابارطضاركذي
ثلاثلابابلا
اراصتخابهاوملايبأةصقوبهذملايبأةيالوركذيف
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عوضولا

عبارلابابلا
لداعلاكلملاةيالوركذيف

خيراوتلالهارکذيفلصف

لیعاہساناطلسلاةافوركذيفلصف

سماخابابلا

بهاوملايبأتيبىلارمألاعوجرركذيف
ديعسناطلسلاةيالوةدميفلصف

سداسلابابلا

لداعلاكلملانبريزولانبنسحاةيالوركذيف
عباسلابابلا

لداعلاكلملانبنايلسناطلسلانبلضفناطلسلاةيالوركذيف

هجنفکةولكويناوسكةولكنعمالكلا

يناوسكةولكلنييزاريشلارايعتسانعمالكلا
ةثيدحاوةميدقلااهراثاىلععالطالالجألةولكىلاةلحر

هجنُكةولكيفةيالول
عبارلالصفلا

ةغناترابخأ

ةغناتبنامعبرعلئابق

ةغناتبيلاهألا

ةغناتبةالولاريخ

— 0۷۹
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٦۱۹۹

۱۹۹ 

عوضولا

ةغناتبةاضقلا

ةغناتيفزيلجنالاوناملالابورح

يناغنپرابخا
يناغنپيفءامدقلابرعلا
يلاهالالئابق

يناغنپةالو
سماخلالصفلا
ينوبمأةعطاقم

ميدقلانمزلايفةسابمةلاحنعةيخيراتةذبن
یؤریمويموغناوةديغويدنيلمنعمالكلا
ةيقيرفالالئابقلاءاسألودج
ةيلحاوسلايلاهالاءامسا

لوألالصفلا

ةيقرشلاةيقيرفالنييلاغتربلارايعتساىلعمالكلا
يناثلالصفلا

ناطلسنبفيسمامالاةلود نيينامعلاةبراعيلاةلودنعمالكلا
(ضرالاديق)فيسنبناطلسنبفيسمامالاةلود
نييلاغتربللناطلسنبفيسمامالاةبراحم

ةيخمراتةذبن

— 0۸.
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۱۹۹

۱۹۹

1
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٢۰

٢۲
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۲۱۸

۲۰

٢٢۲

Y۷

۳Y۸ 

عوضوللا

برعلايبأنبكلامنبدشرمنبرصاندشرالامامالا

فیسنبناطلس

كلامنبفيسنبناطلسنببرعلب
كلامنبفيسنبناطلسنبفيس
كلامنبفيسنبناطلسنبفیسنبناطلس

كلامنبفيسنبناطلسنببرعلبنببرعي
ناطلسنبفیسنبناطلسنبفيس

كلامنبناطلسنبفيسنبديمحنببرعلب
يبرعيلايدعنبدشرمنبناطلس

ثلاثلالصفلا
يديعسوبلاديعسنبدمحأمامالا

ءارضخلاةريزحاواهتاقلعتموةسابمممكحبعيرازملالالقتسا

ةعرازملانيبوناطلسنبديعسنيببرحلا

زيلجنالالخدت

ةسابمبناطلسنبديعسديسلاةمجاهم
ةسابممةعلقراصحةعقاو

ةسابمتىلعديعسديسلاموجه

ةيناثلاةرملايف

ءارضخلاةريزحلاىلعدمانبملاسموجه

هتبوىويسيفةيلهالابرملا
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۹
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YA
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عوضوللا

يعورزلملادمحانبملاسةافو

عبارلالصفلا

يديعسوبلاديعسنبدمحامامالانعةيخيراتةذبن

سماخالصفلا
دمحامامالانبناطلسنبديعسديسلاةلود

ءارضخماةريزجلابهتاضقوديعسديسلاةالو
ديعسديسلادهعيفرابجنزةالو

رزجاوةيقرشلاةيقيرفاىلاترجاهيتلاسانجألاعاونا

قباسلامكاحلااوكمىنؤمناطلسلابديعسديسلاعايتجا
ميداخملاهاياعرورابجنزب

اوکمينوم
يبعكلانامعننبدماجاحلارابخأ

ةينيدلابهاذمللضرعتلامدعبهلامعىلاديعسديسلانمرماوأ

ديعسديسلارثامنمةذبن
لفنرقلالبقمهريغوبرعلالاومأ
لفنرقلاةعارزنأشبيلاهاللديعسديسلاةلماعم

رابجنزنيتريزحجلابلفنرقلاةرجشثودحدعببرعلاةلاح
ءارضخلاةريزحلاو

سداسلالصفلا
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عوضولا

ديعسنبدجامديسلادهعىلاةدوع
دنملاىلارفسلابشغربديسلاىلعمكحلا

يبجرلارنحلاباتكنمرابخألاتابختنم
يثراحلايناوربلاملاسنبهللادبعخيشلاىلعضبقلا

دنهللدجامديسلارفس

رابجنزيفدجامديسلارثا
ةسابممةدلبيفهماكحأروشنماذه

عباسلالصفلا

ةيقرشلاةيقيرفالاةراقلاوبرعلا

ةيقرشلاةيقيرفالاةراقلانعبيرغثيدح

نماثلالصفلا

ديعسنبدمحامامألانبناطلسنبديعسنبشغربديسلاةلود

شغربديسلاةاضق

هتزخ

هتروشملاجر

هدهعيةموكحلابناوشسارح
هیرارسوهتجوز
هرکاسع

ةانجللاسبحهۋؤانب
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3
٢۳

٤۳

۳o.

۹٢۳۰

۱٦۳

۳۹۲

٦۹٦۳

۹٦۳

۳۷۱

٢۳۷

۳V۳

۳۷o

۳۸۰

۳A

۳۸V

PAA

۳۹۰ 

وضولا

ناطلسلااذهدهعيفءارضخلاةريزحلاةالو

يريغملايلعنبةعمجنبدمحمخيشلا

ةريزحلالفنرقروشعةدايزوشغربديسلا

متاخنبيدنهةئداح

ابروأىلاشغربديسلاةمظعرفس

هللاهحريديعسوبلادمحانبدوحنسحملاديسلاركذ
لاموصلاردانبلرصملالتحاوهدالبلابروأنمشغربديسلاةدوع

شغربديسلاضرم
دمحتنبةزومةديسلاةافو
عساتلالصفلا
ناطلسنبديعسنبةفيلخديسلاةلود

ناطلسنبدیعسنبيلعديسلاةنطلس

دیعسنبينیوٹنبدمديسلاةلود

ينيوثنبدمحديسلاةافودعبتعقويلاداوحلا
هعايشاوهيلعناكاموشغربنبدلاخديسلاثداوحءاصقتسا
هلاينالاةيامحو

شغربنبدلاخديسلا
دلاخديسلاةبحصيفاوناكنيذلابرعلاءايعزلثدحامربخ
يعورزملاملاسنبدشارنبكرابمخيشلارابخأ
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عوضولا

دضهبورحويثراحلاملاسنبريشبخيشلارابخانمةذبن
اهريغومئارملايفناملألا

نبناطلسنبدیعسنبدمحنبدومحديسلاناطلسلاةلود

دمحمنبدیعسنبدما
رشاعلالصفلا
اهعماطموةرمعتسملالودلاةسايسيفبلطم

يبوروألارايعتسالاو-يقيرفالاربلا

ةرمعتسللاةدلبلاكلتحلاصميفاهعابطواهسابلواهتخلوابروأملق
قرشلايفراعتسالالودحلاصم

يلاهأللنييبروالاةلماعم

هرامعتسالوأيفقرشلايفيبروألامكحلاةلاحنايب

يلانادلبلاوةيبرعلانادلبللابروألودرامعتسانايب

برعلاكالمألةعباتتناك

برعلاضرأيفيلاطيالاراعتسالا

رشعيداحلالصفلا

دمحمنبدومنبيلعديسلاةلود

م۱۹۱۱ماعىلاھ۱۳۲۹ماعيفدومنبيلعدیسلارفس

رشعيناثلالصفلا

رابجنزشرع:هللاهاقبايناثلاةفيلخمظعملابوبحملاديسلاةلود

 ةلاصخوةفافص
— 0۸0
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عوضوملا

ناطلسنبديعسديسللراكذت
براحنبةفيلخديسلادهعيفةيمحملاهذهيفتنوكتيتلاحلاصللا
لفنرقلايجتنمةيعمجءاشنا

نومدقتملارابجنزنيطالسوءارضخلاةريزحجلا

ىضفلاديعلا
شرعللايلوهللادبعريمألانييعتبن
لمعلانعدعاقتللهتلاحاويناطيرلادمتعملاةداعسرفس

اهلهأعيدوتلءارضخلاةريزحلاىلانكنرداشرريسلاةماخفلوصو
ةموكحاةسردمحاتتفا
ةقوتعمديسلاةافو

رابجنزيئقيرحةعقاو

ةسابمىلاوةافو
يكمللارصاننبناييلسليلجلاخيشلارابخايفةيغيراتةذن
ةيقرشلاةيقيرفاوةيدنمحلاةيلاحجلا
ېيرهبلايجنويجيجمرکةلئاعوناخاغاناطلسلا

ثادحألايب

ىمظعلابرحلايفاقيناجنتياينالاعمبرعلارابخأنمةذن
ةفيلخنبهللادبعديسلاةلود

رابجنزيفةنتفلا
ءارضخلاةريزحجلاقرشيفباتكلااذهفلؤمةحايس
ه۱۳۲۲ماعةريزحجلايفةعاجلملا
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٦£۹

£۹۷
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عوضوملا

عسبارلابالا

لوألالصفلا

ملاسنبرصانملسميبأخيشلاثيدحوةيناثلاىمظعلابرحلا

اہنمدلوتاموةيلاحلابرحلا

یلاعتهللاهمادأرابجنزناطلس

ءافلحلادضبرحلاايلاطيانالعا

نانويلاىلعبرحلاايلاطيانالعا

ةيقيرفاقرشيايلاطياتارمعتسمىلعزيلجنالاءاليتسا

ایسورواينالانیببرحلابوشن
ايلاطياواينالأ»روحملالودتلتاقيلاةفيلحلالودلا

ودعلاىلعبرخااهنالعاخيراتو«نابايلاو
يناثلالصفلا

رابجنزونامعبرعورمقلارزج

ثلاثلالصفلا
قيقرلاةراجتنعةذبن

قرلابابسأ

مهريرحتدعبديبعلاةلاحو قيقرلاريرحتدعببرعلاةلاح

ةيقرشلاةيقيرفاىلانيينامعلابرعلاةرجاهم
عبارلالصفلا

ميدقلانمزلايفةيبرعلاةأرلاويبرعلالجرلا
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ةفاقثلاويموقلاثٹارتلاةرازوىدلةظوفحمعبطلاقوقح
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