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م٤۱۹۹-ه١١٤۱ةيناثلاةعبطلا



ةظوفحمعبطلاقوقح

طقةتك

يور۵٦۲:ب.ص

١۱١٠:يديربلازمرلا



ميحرلانمحرلاهللاِ
.«نوقتافمکیرااوهدحاوةمأمكتمأهدهناو»

ةيآلا:نونمّؤملاةروس



نعةيخيراتتاساردىلا.ةماعةيملاعلاو.ةصاخةيبرعلا.ىخيراتلاثحبلاةبتكمرقتفت

يفةيخيراتلاةيملعلاةيلقعلاهتزرفأيذلالتاهلاجاتنإلامامأو.خيراتلايفةيضابألاةيضق

.ةداجةليلقثاحبأىوسانمامأدجنمل.هعورفوخيراتلاتالاجمةفاكيفءةريخألاةنوآلا

.رمالااذهلوحنيليلقدارفأال

ةليلقلايضابألاخيراتلاقاروأعمجليبسيفقاشملااودبكتنيثحابلاءالؤهنأودبيو
نيوانعبلاغلايفلمحتاهومدقيتلاثاحبألانأمغر.ىرخألاخيراتلارداصمنيب.ةرثانتملاو

''!مهثاحبالةعساوةينمزتارتفىلإريشت

.م۱۹۷۸كنس.ةيندرألاةعماجلا.ةيضابألاةكرحلاةأشن.(روتكد)تافيلخضوعدمحم(۱)

لاسر.يرجهلاثلاثلانرقلاىتحاهروطتواهتأشن.يبرعلاقرشملايفةيضابألا.مشاهبلاطيدهم

.م۱۹۷۷يفترشن.ريتسجام
هنسترشن.يهلدوين.ريتسجامةلاسر.يضابألاركفلايفةسارد.ابحلاضدمحمجاحلانيرمع+

.طقسم.م٦



مايقبانئجوفاننألكلذ.نرقلااذهنمنماثلادقعلاةيادبذنم.لدبتتةروصلاكلتتأدبو

.اهثارتوةيضابألاتافلؤمنمتاتشلاعمجليبسيف.بتكلاتارشعماعلكمدقتةرازولاهذه

مامأنيثحابللادهجرمألادازامم.اهتاطوطخمنعرابغلاةلازإليبسيفةريبكأدوهجتلذبو
كلتنأيهو.ءةديدجةمسبزيمتمكلااذهنأامك.ةرازولاتارادصإنممخضلامكلااذه

ىلعلدتنيوانعلمحتيهف.خيراتلالاجميفبلاغلايفةصصختمنكتملتارادصالا

ةريسملاصالختساليبسيفنيثحابلالبقنمدهجىلإرمألااذهجاتحيو.صصق.رابخأ
.ةثيدحلاهتروصيفريبكلاماكرلااذهنيبنمةيضابألاةكرحللةيخيراتلا

ناکء1۲(هتریسمويمالسألاخيراتلانيبوةيضابالانيبةقالعلاحیحصتةداعإليسيقو

.ًأيلاح.ةيضابألاتمدقنأدعبءيضاملايفاهبتقلعيتلامهتلانمققحتننأانيلعدبال
يفءميلسلايخيراتلااهعضوديعتوثىدحلايخيراتلاجهنملاهمكحماهبلخدتسيتلااهتلدأ

.اهبةقلعتملاىرخالافارطأالارداصمواهرداصملظ

موبيف»يمالسإلاةففلاهودن»ناونعبةيملاعةودنسوباقناطلسلاةعماجيفتدقعدقو.ءاذه)۲(

.قحلاداجيلعقحلاداجخيشلاىقلأو.ةيمالسإةلودنيعبرأنمرثكأنمدوفواهرضحم٩٠
.دوفولامسابحاتتفالاةملك.رهزألاعماجلاخيش
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هالوںیاندیومالسلاوةالصلاوهيبنیلا

سلو.هاللاوموهجو

تزملانعةناتنلاىاتىرجحللانا.فاحىيلف

هنأرا.نسارمالابنتملهيحالسالابهالاو

نسزلل!بصلاوىوبلانمدراجاع
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.ةياديلاذنمةرهاظلاكلتتأديبدقو.دعباميق.ةدحاولاةعامجلاتافلؤمنيبترهظةمسلاهذه

يفراصتألاونيرجاهملانيبفالتخالاعقوىتح(ملسوهيلعهللاىلص)لوسرلاىفوتيدكيملف

هيفنفديمليذلاتقولايف.ةديدجلاةلودلاةدايقيفلوسرلافلخينملوح.ةفيقسلاموي
رمألارقتسا.نيفرطلانيبةليوطلاتالوادملادعبو.دعب(ملسوهيلعهللاىلص)لوسرلا

تاظحللاهذهضعبلاربتعاىتح.ركبيبألمث.نيرجاهملل

.راصمألانمراوثلامدقو.ةنيدملابةلودلازكرميف.هيلعاوراثو.ةباحصلاضعبهتسايس

.هتايحبتدوأوةفيلخلالوحةضراعملاطويختكباشتو.مهنادلبيفعاضوألاحيحصتبنيبلاطم
عيوبوةيساقلاوةحضاولاةروصلاهذهبةفيلخبلحتةبكنلوأيهو.ليوطراصحدعب.هتيبلخاد

.اهباصنىلإرومألاةداعإليبسيفءراظنألاهيلإعلطتتتأدبيذلاديدجلاةفيلخلانوكيليلع

لتحتتأدبتارايتلاوتاروثلانمنيكاربترجفدق.نامثعةفيلخلالتقمةثداحنأودبيو
.هتدارإنودءتدأوهرصعىلعيردينأنودترطيسو.ديدجلاةفيلخلالمعجماربيفةرادصلا
يمالسإلارايتلاسأرىلعيلعمامإلا.ةرتفلاكلتيف٠(نيثحابلامظعمعضودقو.هتياهنىلإ

۹



نواهتلانكميالةييصمنامثعةفيلخلالتقمربتعايذلايبصعلارايتلاةهجاوميف.يفلسلا

.ماقتنإللةبسانمبيلاسأنعريخآلارايتلااذهشتفيأدبو.اهنعتوكسلاوأاهيف

يفمكحتلايفحجنيمل.يلعمامإلانأدجي.اهتاقلحوثادحأللعبتتملانإف.كلذمغرو
.اعقوتمنكيملاديدجاثدحتدهشهتفالخلىلوألامايألانأكلذ.هجاومأهتفذاقتفهرايتمامز

اهضعبمهفويستمطحو.ةباحصلادعاوستكباشتوريبزلاوةحلطوةشئاع:هيلعجرخامنيح
.لمجلامويبفرعاميفضعبلا

وه.ماشلاىلعايلاوكانهناك.ديدجلاةفيلخلااهلضرعتي.تاروطتلاكلتتناكامنيبو
جئاتنو.ةنيدملارابخأابقرتم.هنهذوهفيسذحشيو.هدعاوسرمشي(نايفسيبأنبةيواعم)

مهآنمو.يشرقوهف.یربکراودال؛هلهؤویریبکدیصرىلعدنتسيلجرلااذهناكو.لمجلاموي
يحولاةبتكنمو.يباحصهنأامك.هلاجرنمةفيلخسماألابدقفيذلاتيبلا«شيرقتاتويب
.اهلارمأهريغفرعتاليتلاماشلالهأفويسهلوحفتلتوءا"لوسرلاوأ

يلعمامالاهجوت.قارعلابونجنمف.رخآلافرطلابوصهجتتنيفرطلافويستأدبو
كرحتلايفةيماشلاتاوقلاتأدبهسفنتقولايف.يصاعلايلاولااذهدريفًالمآ.هشيجب
تاهجوتيفترثأيتلا.ةريرملانيفصبرحثادحأةلسلستأدبومامإلاشويجةاقالمل.اقرش

.تاماسقنإلانمريثكلةيادبتربتعاوءدعباميف.يمالسإلاخيراتلا

نيبهبتقلأبرحلاتايرجمنكلو.ةيواعممامأهتيضقوهتوقنمأقثاوديدجلاةفيلخلاناك
اوحيصأ.نيباحتمهعماوجرخ.قارعلانمهعماوكرحتنيذلاهدنجنأكلذ.ةمطالتمجاومأ

نبورمع.هدعاسمةحيصنىلعءانبةديكمىلإلصوتلانمةيواعمنكمتدقف.نيضغابتم
يفتسيلبرحلاهاجتانأبسحأهنأذإ.مامالادنجنيبوجلااذهقلخنماهبنكمت.صاعلا
هعمسلجينأ.رخألافرطلانمابلط.حامرلاةنسأىلعفحاصملاعفربهدنجرمأف.هحلاص
.امالاتايناكمإبتدوأةعدختناكو.لحىلإلصوتللنآرقلالوح

نأهلردقيساذهنأيرديدحأنكيملو.نيلتاقملاضعبنيب«هللالإمكحال»:راعشىودو
ءاقدصأمهو.راعشلااذهباحصإأنأكلذ.نآلاىتحلازامءلقتسميسايسرايتلةيادبنوكي

نيملسملاجرخيقماظنءانبلديدجعقومىلإاوكرحتو.مويلاهءادعأاوحبصأسمألابمامإلا

سمأالابمهمامإىتح.نيملسمللةوعدلااوهجوو.امامإمهلاوبختناف.عايضلاوماسقنإلانم
.ةيواعمبرحلجراخهنأومهئارأبعنتقاهنأبعهيلإلسرأامنيح.مهمامإتحقجردنينأبهوحصن

.ةيرورحلا.ةمكحملااهنمةعامجلاكلتىلعةديدعأءامسأ.ًاثيدحوًاميدق‹نوخرّؤملاقلطأ

يفنيخرؤملاروهمجنيباعويشاهرثكأريخألابقللادعيو..جراوخلا.ةيبهولاناورهنلالهأ
تكسمتيتلاةميدقلارداصملاضعبنأثحابلاهيفسحييذلاتقولايفف‹برغلاوقرشلا
بقللااذهاهقرفتلبق.نيملسملاةماعدنعةعامجلاكلتىلإةءاسإلااهفدهناكبقللااذهب

هللاىلإارجاهُمهتّيِبنمْنَمو...»لدعلاوقحلاليبسيفجورخلاينعيهنأساسأىلع
هللاىلعهرجأعفودقفتوملاهکردیمتهلوسرو

ت



طبترتالفنعلامعأهبتطبتراىتحةقثلاببقللااذههاجترعشتةعامجلاهذهتلظو

.(°)ةيضابألااهنموهيلعظفحتتةمكحملاقرفضعبتأدبف‹يمالسإلاعرشلاب

اوضفرمهنكلءسمألابهقافرلمشعمجوءديدجنمةعامجلامضلواحي(يلع)مامإلاأدب
.نیفصثادحأدعبعرشلاهيضتقيامبسحةمامإمايفدوجولاىلإترهظنأدعب.كلذ

ىلعتتأ.ةديدشةكرعمامهنيبتعقوف.سمألاءاقدصأ,نيفرطلانيبرتوتكلذىلعبترتو
نيملسمللثادحألاتاهجوتيفترثأدقنيفصتناكاذإو.ةيساقناةميزهلابةمكحملاةعامج

.كلذدعباهتعامجراسميفمكحتتىرخألايهتأدبناورهنلانإف.دعباميف

نكلوىلعًارارصإدادزا«سادرملالبوياوهو‹نيجانلااهتالاجردحأنأكلذ

.ةيفخسانلانيبهراكفأرشنيذخأوةرصبلاىلإللستفهفورظعمبسانتي.ديدجبولسأب
تخسرتومهراكفأترشتناثيحءةمكحملاحافكةلحرلةديدجةيادبةلحرملاكلتتناكو

يمالسإلاملاعلانمةعونتمقطانميفونيملسملانمةريثكتاعاطقنيبةصاخومهئدابم

نبهللادبعوديزنبرباجءالؤهنيبنمناكو.لئابقلاءامعزوءاملعلانمريثكلامهيلإمضناو
وبأىفوتاملو.يرجهلالوألانرقلانمريخألاعيرلايفةكرحلاةريسميفارثأناذللا.ضابأ

£1ةنسماسقنإلاعقوف.مهراكفأقيبطتللثمألابولسألالوحهلاجرنيبماسقنإلاأدب.لالب

جاومألاةمطالتملاةنيدملا.ةرصبلاتلثمو.ةيضابألااهنموقرفلاتددعتوءم1۸۲/ةيرجه
نمىناثلافصنلاىتح.ةيضايألاةصاخوةمكحملاةعامجلةتباتةدعاق.ءاوهألاةفلتخملاو

ةريثكدادعأودعباميفةكرحلاةمئأاهفنكيفىبرتو.يداليملانماثلا/يرجهلايناثلانرقلا

.ملعلاةلمحوةاعدلانم

تاروطتلاكاردإاهتاليمزنمرثكأتناك.ةمكحملاقرفىدحإك.ةيضابألاةقرفنأودبيو

تامامإعبرأنمرثكأاهلرهظىتحءهبرغموهقرشم‹مناعلاءاجرأىتشيفاراشتنا

.ةبراقتمةينمزةرتفيفوءاملاعلانمةددعتمقطانميف

فارطأيفهراثآرهظيو.زكرملايفعبني.قيقدميظنتوطيطختىلعموقتةعامجلاكلتتناك
.نامعيفهعابتأطبرينأءهلةطقنةرصبلاذختايذلا,ميظنتلااذهنكمتو؛يمالساإلاملاعلا

.مظنميوقطابرب.ناسارخيفو.برغملادالبيفو.نميلايفو.تومرضحيفو.زاجحلايفو
ثيحب.دحاولادسجلابسأرلاةقالعراصمألايفهملعةلمحومامإلانيبةقالعلاتحبصأو

.عابتألاعيمجلًاجلمةرصبلاةدايقتناك

بڪاڪجڪ کک

اهتنكمو.لئايقو.تاماعزو4ادارفأ.قيىقدلادسجلااذهيفةزيمملااهتناكم.نامعتلتحاو

ةعامجللةعلقنوكتنأو.ةيضابألاةماعزثرتنأةيرشبلاوةيداصتقإلاوةيعيبطلااهفورظ
ىتح.نامعبءسانلاناهذأيفةطبترم.ةيضابألاةملكتحبصأىنح.اهراكفأبًاكسمتماناكمو

ت



نأنودمهراكفأواهناكسكولسيفحوضوبدسجتيضابألاركفلانأودبيامك.رضاحلاتقولا'
.كلذيفاوفلكتي

ةينمزتارتفبتطبترادقةعامجلاكلتلقحىلإتهجتايتلا,ةليلقلا,تاساردلاتناكاملو

مهأىفوةعامجلاخيراتيفةماهةينمزةرتفانريختاننإفءةماعةةروصباهتلوانتوأ4ةلىوط

ةمامإلاطوقسىتحاهتأشنذنم«نامعيفةيضابألا»:انثحبعوضوملًاناونعاهانلعجوءاهلقاعم

ثادحأنيبوةرتفلاكلتنيبءماتلايخيراتلاطبارتللارظنو.«م٠٠۷/ه١۳٠ةنسىلوألا
لوصألا»:ناونعبلوألالصفلاكلذلانډرفأانئإفةرصبلاعمماتلااهطبارتو:نيفص

.«ةيضابألاةقرفللةيخيراتلا

نامعيفةيضابألاةكرحلاتايادبلاحضومةسمخلالوصفلانم4يناثلالصفلاءاجو

يهو.ةوعدلابنامعدزأةقالعو.نامعلهأنيبةوعدلاراشتنا:ةيلاتلابناوجلاهيفتلوانتو
نبرباجرودنعتثدحتاريخأونامعيفةكرجلاحاجنلماوعمثءًأددعوةناكماهبلئابقلامهأ

نامعلهأنيبهراكفأرشنيفلوألاةكرحلاسسؤموءةرهشلايرصبلاوءدلوملاينامعلا.ديز
.نامعلهأنيبمثءةرصبلايف

اندرفأدقف.مهتلماعميفةديدشءاهيضراعمةعباتمىلعةرهاسةيومألاةطلسلاتناكاملو

ةسايسىلإهيفتضرعتو«نامعةيضابأعمةيومألاةسايسلا»:ناونعبثلاثلاوهوالصفكلذل

يفيفقنلافسوينبجاجحلاةسايسمث,ةقطنملابهدلاوةسايسلدادتمايهوءدايزنبهللاديبع

يفًاحضاوأرودتبعلةماهةيصخشلةساردنيبومألانييئاولانيبتلعجو.نامعيفو.ةرصبلا
دزألالئابقتناكاملو.ةعامجلاهيلإتبسنيذلاءضابأنبهللادبعوهوتاقالعلاكلت
اهتءافكلأرظن.يمالسإلاقرشملاماهمضعبيفةيومألاةفالخلااهيلإتنكردق.ةينامعلا

ميظنتلاباهتقالعلبناوجانحضودقاننإف.ةرفصيبآنببلهملااهدئاقةماعزباهتكرحةفخو

.ةيومألاةلودلاةياهنلالخنامعةيضابأعضوةعرسبانعبتتًاريخأو.هحاجنو
ثيحنمم٩٤۷/ه١۱۳ةنسدوعسمنبىدنلجلاةمامإبًالقتسمءاجفعبارلالصفلاامأ

يتلاجئاتنلانعتثدحتمث؛نامعةيضابألبقنمدوعسمنبىدنلجلاباختناوفورظ

ةيعامتجإلاوةيرادإلاتاميظنتلاأريخأو.اهجراخونامعيفةيضابألاةكرحلامايقىلعتبترت
نامعيفةيضابألاةمامإلااهتعضويتلاةيداصتقإلاوةيسايسلاو

مث,يومألارصعلا:امهو.نييمالسإنيرصعنيبعقودق.ةيضابألاةمامإلاداليمناكاملو
يفةيضابألابديدجلارصعلاةقالعنعريخألاوسماخلالصفلااندرفأدقاننإفءيسابعلارصعلا
عقويذلامادطصإلامثيبرعلاجيلخلاوقرشملاهاجتنييسابعلاةسايسنعهيفانثدحتو.نامع
دبم۱/ةيرجه١۲٠ةنسىلوألارافلجةكرعميف يتلاةكرعملاو.ةيرفصلانبنيبوةيضابألانيب

هيفضمتمليذلاتقولايف4.ةيناثلارافلجةكرعميهوةيضابألاونييسابعلانيبتبشن
ةمامإلاىتحىلوألاةمامإلالاوزدعبنامعنعتثدحتًاريخأو.ىلوألارافلجىلعتاعاس
e .ةدحىلعمامإلكرصعًبايفتكمةيناثلا

- ۱۲



ذنمثحبلااذهزاجنإيفيندعاسنملكىلإيريدقتويركشصلاخبمدقتأنأينتوفيالو
ديمحلادبعدمحأ/روتكدلاذاتسألاءءالؤهسأرىلعو.عقاولازيحىلإجرخىتحةركفناكنأ
.لمعلااذهجارخإيفترثأةبئاصتاداشرإوتاهيجوتنمهبينلمشامىلعءيماشلا

تامولعمنمانلهومدقامىلعنامعةنطلسيفخويشلالضافألاىلإركشلابمدقتأامك
امىلعةنطلسلاماعيتفم«يليلخلادمحنبدمحأ/خيشلاةحامسركذلابصخأو.تاريسفتو
نوؤشلاماعريدمءيبايسلادوعسنبدمحأ/لضافلاىلإو.انلمعيفنوعنمانلهمدق

نبملاس/خيشلاىلإو.نامعةنطلسبةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاولدعلاةرازوبةيمالسإلا
قئاثولاراديفظومىلإوءنامعةنطلسبىطسولاةقطنملابلباقلاةمكحميضاقيثراحلادمح
رودوتابتكملاءانمأىلإكلذكوءنامعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوبتاطوطخملاو
تابلطتمىلعلوصحلايفريبكلارثألااهلناكتادعاسمنمانلهومدقاملءرصمبقئاثولا

.هللاديمحدمحمروتكدلاقيقحت.١ج.فارشالاباسنأ.م۸۹۲/ه٢۲۷۹ت.ىيحينبدمحأ.يرذالبلا(١)
.م١۱۹۷.ةرهاقلا.فراعملاراد-١۸ص

.م۱۹۷۹.توريب.١١٠ص.يرجهلالوألانرقلايفةيسايسلاتارايتلا.(روتكد)نوضيبميهاربإ(۲)
.نييرجهلايناثلاولوألانينرقلايفةماعلاةيسايسلاةايحلايفزاجحلارود.(روتكد)فيرشلاميهاربا

.م1۹٦۱۹.ةرهاقلا.۲۳۹ص

لاق(ملسوهيلعهللاىلص)لوسرلانآ.هلوقةيواعمنع.ديرفلاهدقعيفيوري.هبردبعنبانأىتح)۲( 
.ةفالخلابلطيوهونيحلاكلذذنمو«ةيواعماينسحافتكلماذا»:هل
.نايرعلاديعسدمحمقيقحت١٠١٠ص.3ج.۲دلجم.ديرفلادقعلا.دمحمنبدمحأ.هبردبعنيا

.م١١۹٠.ةرهاقلا

١٠٠0ةيآ.ءاسنلاةروس.ميركلانآرقلا

ىطسولاةقطنملابًايضاقنآلالمعي.رصاعميضابأخرؤموهو.يثراحلادمحنبملاسخيشلاعمةلباقم
.م۱۹۸۸ةنسريانييف.نامعب
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.م۱۹۸۱ریاربف.يوربسوباقدجسمب.يليلخلادمحنيدمحأةنطلسلايتفمةحامسعمةلباقم

فاقوألاولدعلاةرازوبةيمالسإلانوؤشلاماعريدم.يبايسلادوعسنبدمحأ/لضافلاعمثيدح
.م۱۹۸۸لیربام٦۱۹۸سرام.ریاربف.اضیآققحموهو.ةيمالسألانوؤشلاو

.طسوألابرغملابترهاتيفو.سلبارطيفو.نامعيفو.نميلاو.تومرضحيف(١)
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رداصملاميیقت

يفروطسعضبيفىوسركذاهلدجنملو.ةيضابألاخيرات.ةيخيراتلارداصملاتلمهأ

باحصأمظعمنأىلإرمألااذهعجريو.جراوخلاوأةمكحملاقرفىدحإ.اهرابتعابقرفلابتك

ةجراخلاتاعامجلانمةيضابألاتناكو.ةيمالسإلاتاموكحللنوخرؤياوناكرداصملاهذه

.اهنعمهتامولعمةلقوةكرحلاخيراتعبتتنعرخآلاضعبنالهجىلإرمألا-اذهعجريامك.اهنع

يتلا.ةينيدلاةيقتلاوأ.ةماتلاةيرسلابةرصبلايفاهتيادبذنمتمزتلادقةيضابألانأوةصاخ

نموةميركيبأنبملسمةديبعوبأمث.ديزنبرباجمث.يميمتلاةيدأنبسادرملالبويأاهانبت
.مهدعبءاج

قرفلثمةيقتلاوأةيرسلاةسايستنبتىرخأةيمالسإقرفنعةريثكتامولعمدوجومغرو
ءاملعمامتهامدعببسبتناكةيضابألانعانتامولعميفةديدشلاةردنلانأالإءةعيشلا

نورقلاانللمحتملكلذلو.لودلاوأىرخألاقرفلاعماهتاقالعىلإريشتيتلابناوجلابةكرحلا
.اهتاقالعواهخيراتنعثحبلانعانينغيلقتسمفلؤميأةيضابألاخيراتنمىلوألا

ةريسمصالختساليبسيفءريبكدهجىلإجاتحتىرخألايهةيضابألارداصملانألب
اهئدابمبقلعتتيتلاةيهقفلابناوجلابتمتهااهنألكلذ.اهنيادبذنمةيضابألاةكرحلا
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دعباليجاهعابتألاهثيروتوىرخألاتارايتلاطسواهجهنىلعظافحللةلواحميفءاهفقاومو

نأنعثحابلاىلعامازلحبصأو.يضابألاخيراتلايفةيسايسلابناوجلاتلمهأانهنمو٠ليج
.ةيضابألاريسلاويضابألاهقفلابتكتاحفصنيباهيلعشتفي

.زكارمنألكلذ.ةماعاهرداصميفصقننمةيضابألاخيراتنمىلوألاةرتفلايناعتو

تمدقكلذعموءبرغملادالبيفةكرحلارابخأباهمامتهابتزيمتدقبرغملايفةيضابألا
ةصاخو.اهتاباتكلةمدقمك.ةرصبلايفةصاخقرشملايفةيضابألاخيراتنعتامولعملاضعب
.ةماعةيضابأللىلوألاروذجلاسيسأتيفةماهتامولعميهو.لئاوألااهداورركذبقلعتياميف

يهيناعتاهنإف.ًاثيدحوًاميدقخيراتيفماهلااهرودنممغرلابفءنامعامأ
امعنأكلذ.ةكرحلايفريبكلااهخيراتبةقلعتملاةيخيراتلاتاساردلاةلقنمىرخألا

نممغرلاب‹نييسابعلادنعو.نيبومألادنعةيزكرملاةرادإلارظنيفءأدرمتمًاميلقإتحبصأ
ريشتتاباتكلاتأدبو.خيراتلانمةعطقتمتارتفلامهترادإىلإنامعمضيفنيتفالخلاحاجن
.نامعيفعاضوأللًانايحأةقداصريغوةحضاوريغةروصب

يفزكارمترهظواهسفنىلعقلغنتنامعيفةيركفلاعاضوألاتأدبهسفنتقولايفو

.ًأيلخادههجاوتيتلااياضقلامهأواهبعشةايحنمىتشًأروصانلروصتقاتسرلاوىوزنوراحص

دالبيفوأ,ةرصبلايفةيضابألازكارملمشتاهدودحجراخةيركفزكارمعمةيرسطويخبطبترتو

يفيهقفلابناجلاىلعزيكرتلابروصلاهذهمستتو.برغملادالبيفوأتومرضحونميلا
قلءاملعلاوةيعرلانيبةلدايتملئاسرلكشيفنوكتامالاغذإ4ةيمالسالاةعيرشلا

.ةيهقفةروصبةيتايحلارومألاوأةبهقفلا

ا

دک

يومأللارصعلايفنامعبلصتياملكةململوحننيدهاجىعسننأانيلعأمازلناكانهنم
ىلإاهمسقننأنكمي.ةفلتخموةعونتمرداصمىلعكلذليبسيفاندمتعاوًايجراخوًايلخاد

:ةيلحملاوةيضايألارداصملا:الوأ

لبقنموأاهباحصأنمءاوسةعونتمرداصموةماهتاطوطخمىلإلصوتلانمنامعيفةليوط
اهدلبثارتنمديدعلاقيقحتورشنليبسيفاهدهجلمعتيتلا.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو
.تاطوطخملاوقئاثولارادىمستتاطوطخملابةصاخةئيهىلعفرشتيهو.ماعدعباماع
:ىلبامرداصملاوتاطوطخملاهذهمهأنمو.ةرازولالخادةلقتسمةرادإيهو

نمةحفصةئامتسيلاوحيفعقيريبكطوطخمنعةرابعيهو:تاباوجلاوريسلا
دقو.ىليلخلادمحنبدمحأخيشلاةنطلسلاماعيتفمةطساوبهيلعتلصحدقوءريبكلاعطقلا
١٠)ريسلاهذهنمريبكمسققيقحتبفشاكلاليعامسإةديس/ةروتكدلاةذاتسألاتماق
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نماندفأاننكلو.م١۱۹۸ةنسةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوقيرطنعدلجميفردص.(ةريس

متيذلامسقلانماندفأامك.هتاحفصنيبضابأنبهللادبعةلاسرمضيثيحطوطخملامسقلا

يففالتخاعميداعلاخسنلاطخببوتكمو.ةريس٢٤۳ىلعيوتحيهلكطوطخملاو

هنأديفتطوطخملاةياهنبةنزاوملاةياهنيفةراشإنكلوخسانلامسأىلعهيفرثعنملوءطوطخلا
يدامجنمرشععباسلا.+اثالثلاةيشعهخسنمتو.ينامعلاةكربنباهللادبعدمحميبأل

۳۰هلوطومس٠۲ر٥هضرعقرويفطوطخملابتكدقوءم١٠٠٠/ةيرجه١٠٠٠ةنسىلوألا

دقو.نيبناجلاىلعةريبكشماوهكرتعمبلغألايفًارطس(۱۸ر١٠٠)هروطسددعومس

ةايحنمةريثكبناوجوةمئألاتابجاوواهماظنواهطورشوةمامإلارابخأعبتتيفهيلعاندمتعا
.ةماعةيضايألاونامعلهأ

هيلعهللاىلص)لوسرلاريسنمىرخأةعومجمنعةرابعوهو:ءادتهإلاباتك٢
.يناوزنلايدنكلاىسومنبهللادبعنبدمحأركبوبأملاعلافيلأت.نامعءاملعوةمئأو(ملسو

ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازونعردصوءفشاكلاليعامسإةديسةروتكدلاةذاتسألاهتققحدقو
ركبيبأخيشلافيلأتببسعجريماكحأوةددعتمريسنعةرابعوهو.م١۹۸٠ةنسنامعب
لوحةصاخو.فالتخالانمنامعيفةيضابألاهيلعدجوامءهفارتعابسحاذههباتكليدنكلا

يبأنبىسومهيلعمدقأامراكفألوحباتكلاتاحفصمظعمرودتكلذلو.ةمامإلاةلأسم

.ًامامإرظنلانبدشارميدقتوكلامنبتلصلالزعنمىسوم

.ةماماللهترظنلوحنامعءاملعنيبدوستيتلاءارآللهميسقتباتكلانماندفتسادقو
.مامإلاتابجاووقوقحواهبوجوببسوةمامإلايفةتباثًاباوبأانلفلؤملادروأامك

(ملسوهيلعهللاىلص)لوسرلاريسنمبختنملا»ناونعبةلصباتكلااذهبقحلأامك۲
يبأنبدمحممامإلارارقإةريسودمحمنبدمحأركبيبأريسنعةرابعوهوء«نامعةمئأو
(ملسوهيلعهللاىلص)لوسرلاةلاسرنمضتامك.ىسومنبدمحمنمحرلادبعةريسوناسغ
.رداصملاوتاطوطخملانيبصنلوأيهوءنيرحبلالهأىلإ

رظنةهجونمهخيراتومالسإلا»ناونعباريخأرهظيذلا:يضابألامالسنباباتك-٤
.م١۹۸٠ةنسهنمىلوألاةعبطلاتردصو.بوقعينبمئاسو.رتراقش.ف.رهققحو«ةيضابأ

لضفلاعجريو.(برغملاةيضابأ)صوصخلاهجوىلعواهمدقأوةيضابألابتكمهأنمدعيوهف
١١١٠ت)يخامشلاديعسنبدمحأسابعلايبأيضابألاخرؤملاىلإهنعأبنلوأركذيف

نيا»باتكنمةذوخأمتاياورةدع«ريسلاب»ىمسملاهباتکيفرکذدقف.(م۲۲٩۱/ةيرجه

مالسنبانأًاضيأانفرعاهلالخنموةيقيرفالامشيفةيضابألاةوعدلاخيراتلوانتت«مالس
.يرجهلاثلاثلانرقلانميناثلافصنلايفشاع

وهةيضابألايخرؤممدقأكمالسنباةيمهأىلإنيرصاعملانيثحابلانمراشأنملوأو
نمدعيناكمالسنباباتكنإفكلذادعو.1iيكسشيلسويداتيدنلوبلاملاعلا
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لقألاىلعوأباتكلاصنىلعيوتحيوهو.م١٦۹٠ةنسظوطخملافاشتكامتىتحتادوقفملا

هثحبراطإيف«يبرجلابوقعينبملاسخيشلاملاعلاديىلعباتكلافاشتكامتدقو.هصنلج

ةبرجةريزجيفةعقاولاغلاوةموحيفروطعبلاةبتكميفيضابألاثارتلانععسوملا
تاقيقحتلاضعييفكرتشاامكءباتكلااذهرشتلبوقعينبملاسخيشلادهمدقو(۲سنوتب

.هيةقلعتملا

فلؤممدقأوهلب.بسحفةيضابألاخيراتنعبتكاممدقأمالسنباباتكربتعيالو

اذهةميقنإفكلذىلإةفاضإلابو.ةقرافالانيخرؤملامدقأو.هرسأبيمالسإلابرغملليخيرات
دالبلاناكسلىرحألابوأبرعلاريغلىلوألاتالواحملانمربتعيهنأيفلٹمتتباتكلا

.ةينيدلاةايحلاسسأفصولنيبلصألا

:يهماسقأةعبرأنمةيلاحلاهتروصيفصنلانوكتيوءةصقان

.مهريغنعنييقيقحلانينمؤملازيمياموةيمالسإلاةديقعلاسسأبفيرعتلا:لوألامسقلا
نمًاريثكدرويو.ىلعألالثملامهتايحلعجنيذلاةباحصلانمةعومجمىلإريشيامك
.يرصبلانسحلاوءسابعلانبهللادبعونبهللادبعىلإدنستيتلاةيوبنلاثيداحألا

ةايحو.ةينيدلادرفلاةايحمظنييذلاينيدلاعيرشتللضرعدفف:يناثلامسقلاامأ

.باتكلالهأنمونيثدحملانمةفلتخملاتائفلابفيرعتلااذهيتأيويمالسإلاعمتجملا

نييومألاملظوروجلحيضوتىلعامهنمثلاثلاىوتحادقف:عبارلاوثلاثلانامسقلاامأ
يضابألابهذملاءاملعركذلًاضراععبارلامسقلاءاجو.ةيضابألارظنةهجونمنييسابعلاو

.نييمتسرلاةصاخةيضابألاةمئألارابخأورصموقرشملابهئامعزوهئاهقفو

يفلئاوألانيملسملاخياشموةيضابألاءامعزنعةديدجتامولعمباتكلاانيلإفاضأدقو
ةيضابألافقومرسفامك.هيفهيرصاعمءارآوء()ديزنبرباجةافوةنسلهليصفتةصاخو.ةرصبلا
تاعوضوملابسحةلسلستمةروصيباتكلاقيقحتءاجو.نيملسملابترميتلااياضقلاهاجت

.فلؤملااهمدقيتلا

يفةيوقةلدأوتانايبىلعهئاوتحا,ريغصلاهمجحيف.باتكلااذهزيمياممهأنأىلع
لجرةئامونوسمخمهوهلفيفةيضابألاةمئاقانلدرودقف.ةيخيراتلاقئاقحللهضرع

اهئاهقفيةوعدلاعابتأهيقيقتلبيذلاناكملاددحدفو.نامعلهانمنورشعوةسمخمهنم

.قيرشتلامايأىنمبةرمجلافلخ.ءةكميف

يفىنممایآنامعجاجحىقلملاعلجروهودامحيبأنمهتاياورىقتسادقو
.(9)ةبودنجىفم٦۸۸/ةيرجه٢۲۷ةنسةياورلاهذههنعذخأدقوءنكامألاكلت

- ۱۸



يفيفوتملا؛ينالجرولاركبيبأنبىيحيايركزيبأل:ةمئألارابخأوةريسلاباتك-٥
1*١نالجرويفايركزوبأشاعدقو.يداليملارشاعلا/يرجهلاعبارلانرقلانميناثلافصنلا
تافلؤملامدقأنمباتكلاربتعيوطسوألابرغملايفةيمتسرلاةمامإللةعباتتناكيتلا
ًاعجرمردصملااذهحبصأوةريخألاثادحألانمًابيرقناكهنأودبيو؛ةيقيرفإلامشيفةيضابألا
.امهريغويخامشلاوينيجردلالثمنيرخأتملاةيضابألانيفلؤملانمريثكلاماه

دقف.نويمتسرلااهيلإيمتنييتلاةيموقلايهو«سرفلابًامتهمناكينالجرولانأرهظيو
سرفلااهيفدجمي(ملسوهيلعهللاىلص)ميركلالوسرلاىلإةبوسنملاثيداحألانمًاريثكدروأ

ةليلقركبملاردصملااذهيفةرفوتملاتامولعهلاتناكدقو.مالسإلاةرصنيفمهرودبديشيو
راشأهنكلو.ةرصبلايفةركبملاةيضابألاتاميظنتلانعةصاخانثحبتاعوضومواياضقلةبسنلاب
دقو.ةرصبلابتاقالعاهلتناكوةيقيرفإلامشيفةيضابأللًاداورربتعتةماهءامسأىلإ
يلإراشأدقو.م١۹۸٠ةنسبويأنمحرلادبعاهققحيتلايهو.هنمةعبطرخآىلعتدمتعا

.Bossoutroورتسوبوهونيقرشتسملادحألبقنمةقباسقيقحتتالواحمدوجو

ةملسمنبةملسوهولاجملااذهيفماهردصمىلعتدمتعادقف:باسنألاباتك-١

يفباتكلالظدقو«باسنألاحضوم»هباتكيفيرجهلاسماخلانرقلايفشاع«يبتوعلا

يفديدجنمهرشنب()ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوتماقثيح«ةبيرقةرتفىتحطوطخمةروص
ىلعدنتستباتكلاةيمهأنأودبيو.م١۱۹۸ماعيناثلاو.م١۱۹۸ماعردصلوألا:نيأزج

.ةقثوملايبتوعلاتامولعم

نامعءاملعونوثحابلاونوققحملاحجروءراحصءايحأدحأيفيبتوعلاشاع
ىتحةاورىلإهتاياوردنسأهنأثيح.يرجهلاسماخلانرقلايفشاعهنأء()نورصاعملا

.ةماعةيبرعلاباسنألاركذيفهباتكفيلأتيفيبتوعلاةينمغربو.يرجهلاعبارلانرقلاةياهن

مدآانديسةصقمثةكئالملاوقلخلاأدبركذبًادبفءلوألاءزجلاةمدقميفكلذحضوأامك

ةيناطحقلالئابقلاىلعرظنللتفلموحضاولكشبزكرهناالإعبتتبأدبمث.هدالوأو
.(^)ةءونشدزأو.ةارسلادزأللصفثيحدزألاةليبقةصاخو

مهأواهتاتويبواهعورفلصفتهباتكنميناثلامسقلاتاحفصتءاجدقفنامعدزأامأ
.نامعدزأةصاخدالبلايفمهقرفتونميلانمدزألالاقتنانعةلماكةروصمدقو.اهتايصخش

ًالامشههاجتامثهعومجبنميلانمهجورخو,يفنبكلامتاكرحتلةلماكةروصمدقثيح
كلتلًاقئاشًايليصفتًافصومدقوءبونجلاضرأنمنامعلوخدىلإةيناثهتدوعوزاجحلاىلإ

سرفلادضةبرحنمةيادبنبمهفنبكلامخيراتليصفتلابضرعتسامث.ةليوطلاةلحرلا
هجتايذلاةميلسمهيفامبهدالوأعبتتو؛نامعلامشء(٠٠)تولسةكرعميفمهيلعهراصتناو
.ناركمضرأيفجيلخلانمرخآلالحاسلاىلإ

جيلخلالحاوسىلعنامعلهأنمدزألاراشتنانعةصاختادحأركذبيبتوعلادرفنا

.باطخلانبرمعةفيلخلانمزصاعلايبأنبنامثعةلمحثادحأعمةصاخةيلامشلاةيبرعلا

- ۱۹



رصعلاةيادبذنمبلهملالأمهو.نامعدزأتاتويبمهألةلماشوةلماكةروصيبتوعلامدقامك

.يمالسألاقرشملايفمهبعفواماضرعتسميسابعلارصعلاةياهٽیتحويمالسإلا

دومحنبملاسخيشلاهفلؤملءنامعلهأباسنأيفنايعألافاعسإباتكامأ_۷
حيضوتيفاندافأدقهنإف.م١٤۱۸۲۱/ةيرجه١۱۳۸ةنسرطقةلوديفعبطيذلاو,ىبايسلا

ةفاكهباتكيففلؤملاضرعتسادقف.ةثيدحلاةيخيراتلاةرتفلايفنامعلئابقلباسنألا
لئابقاهتحتجردنتيتلانيريبكلانيعرفللهضارعتسالالخنمايلاحنامعنكستيتلالئابقلا
مسقلايفضرعتساف(بونجلابرع)ينميلاعرفلاو‹(يلامشلا)يرازنلاعرفلاامهونامع
امرخآنعةثيدحةروصفلؤملامدقدقوينميلاعرفلايناثلامسقلايفويرازنلاعرفلالوألا

ىتحنامعيفيدنلجلالآبسنعبتتدقفءيمالسإلاخيراتلاةيادبذنمىربكلالئابقلابلصو
.ةيراضحلاوةيعامتجالامهتامسورضاحلاتقولا

دمحأسابعلايبأهفلؤمل«ةيضابألاتاقبط»ىلعاندمتعادقف:تاقبطلابتكاما۸

رشعثلاثلا/يرجهلاعباسلانرقلايففلؤملاشاعدقوينيجردلاناميلسنبديعسنب
يفةسوفنلبجيفشيعتةيراجتةرسأىلإيمتنيوءاخرؤموًاهيقفوًارعاشناكو.يداليملا

ذخأيلةصرفلاهلحاتأاممءةقطنملاكلتيفثيدحلاءاملعوةيضابألاءاهقفنمناكو

ماعيفوةيقيرفإلامشيفةيضابألانطاومنمةددعتمنكامأىلإلحتراوءهعسوامملعلانم
اهلالخیقلتنيتنسةدمكانهيقبثيحنالجروىلإلحترا١۱۲۲-١۱۲۱/ةيرجه١١1

هجتاثيحء("رزوتيفرقتساوديرجلادالبىلإعجرمثةيضابألاخياشمنعفراعملاومولعلا
نعذخأثيحةبرجةريزجىلإلحترامثم١۲۲٠/ةيرجه١۳٦ماعدعبخيراتلاةساردىلإ
ءانبةيضابألاتاقبطيفهفلؤمبتككانهو.ةفلتخملامولعلايفءاكذوًاغوبنرهظأواهخياشم

.ةبرجةريزجيف()ةبازعلاسلجمنمةراشإىلع

ببسنأةبارقلاضعبيلركذ»:لاقفلمعلااذهبمايقللهبتدأيتلافورظلايداربلاركذو
نمهعمامبنامعدالبنمايركزنبىسيعجاحلالصواملباتكلااذهسابعلايبأفيلأت
رفعجنباعماجونسحلايبأخيشلاعماجوفاصونبالحكبرغملاضرأاهبدرويتلابتكلا
بقانموانلئاوأريسنمضتيًاباتكانلاوهجو:هلاولاقنأهناوخإهيفبغراممناكف.هريغو
انعتباغومهؤابنأانيلعتيمعدقهنإفءانبهذمهيفعقوندلنمبرغملالهأنمانفالسأ
هيلإنانبلابهيلإراشينموءاهقفلاوةبازعلانمذئمويةبرجبنمءاشفءةقشملادعبنممهراثأ

اورظنف.مهيلعطورشملاباتكلامهلفصوومهيلإمهناوخإبلطةيبلتيفءاهبنلاوقاذحلانم
دمأنودًارصاقليصفتلاضعبب.الخمهودجوفركبيبأنبییحيايركزيبأخيشلاباتكيف
«سابعلايبأريغفينصتلااذهلًالهناودريملف...ليصحتلا

٠ليجدعبًاليجمهتاقبطبسحةيضابألاخياشملمجرتفلمعلااذهبينيجردلاماقدقو
ةقرفلاةمئأنعلماكلاهثيدحلالخنمةرصبلايفةيضابألاةأشنلوحةميقتامولعمىطعأو
لاجرىلعهتامولعمركذيفينيجردلادمتعادقو؛برغملاوقرشملايفاهلاجروةيضابألا

ر



.١١ر(لماكلا)وهودربملاباتكريبعتدحىلع.داورلامهنوربتعينيذلالئاوألاةمكحملا

يفمهعصووةمكحملاروهظونیفصبرحنعةلماشتاليیصفتمدقريخالاباتكلاناةصاخو

ىرخأرداصمركذدقينيجردلاناكنإو.ىلوألاةلحرملايفنييومألابمهتقالعوةرصبلا
.ةرصبلايفةيضابألاةمئألارخآ,ليحرلانببوبحمنايفسابأيضابألاخرؤمللةصاخوهتاياورل

.نامعيفانهرضاحلاتقولاىتحباتكلااذهبعمسنملنكلو

ةيضابألاخيراتيفثحابللىربكةيمهأتاذ()ينيجردلاتاقبطنميناثلاءزجلاربتعي
اهيفضرعتساوةيناثلاةقبطلامثلئاوألاةيضابألاتاقبطليصفتلابضرعتساهنألكلذكوةماع

ةقبطركذىلإلقتنامثامهريغوريهزنبصوقرحوهتناكمويبسارلابهونباهللادبعركذ
هللادبعكلذكو.هتايحبناوجنعةماهتامولعممدقوديزنبرباجمهسأرىلعلعجونيعباتلا
مدقو.()هيخأةورعوءيميمتلاةيدأنبسادرملالبيبأوسيقنبفئنحألاو«ضابأنب
.اهيلإلوصولاثحابلاىلعرسيتةقسنموةمظنمةروصيفهتامولعمينيجردلا

ركذو.ةيسرافلاوةيربربلارصانعللليملايفةبراغملانيفلؤملاجهنىلعينيجردلاراسو
.مالسإلايفمهتناكمومهلضفيف(ملسوهيلعهللاىلص)لوسرلاىلإةبوسنملاثيداحألا

هبحاصل«تاقيطلاباتكهبلخأاممامتإيفةاقتنملارهاوجلا»باتكامأ٩

خيشلانعملعلاذخأوةسوفنلبجىلإلحتراو.سنوتيفرمدةنيدميفًأشنيذلايداربلا

يفكلذدعبماقأو.نرفيةنيدميف(م١۱۳۹/ةيرجه۷۹۲ت)يخامشلارماعنكاسيبأ

.تاقبطلابحاصينيجردلالمعلامكتساباتكلاهفيلأتببسناكو.ةيرجةريزج

يطعيمثنيدشارلاءافلخلارصعيفيمالسأإلاخيراتلللخدملوانتيهلمجميفباتكلاو
ليصفتلابضرعتسيكلذدعبو.هلتقموهراصحثادحأونامثعةفالخنعةحضاوةروص
ءارآمعديوةكرعميفيلعمامإلاةفالخيفنيملسملانيبتعقويتلاتافالخلا

ىتحةمكحملانعهثيدحفنأتسيمثمامإلاىلعمهجورخةيعرشيفةمكحملاةعامج
.ةلحرملاكلتيفةمكحملاةعامجلةروص«ناورهنلا»ىمسيباتكنعًالقنركذيو.ناورهنلا

نييداعماولظنيذلاةمكحملاةعامجلةريثكءامسأىلعةلحرملاهذهيفباتكلالمتشادقو

هللادبعةلاسردوجوبباتكلادرفنيو.ديزنبرباجةريسيفزجوأهنكلو.ناورهنلادعبنييومألل
يفباتكلااذهنماندفأدقو.ةنسحةروصيف()هتاحفصنيبيومألاةفيلخلاىلإضابأنبا

.عوضوملااذه

۹۷۸ت)يخامشلاديعسنبدمحأل.«خياشملاريس»وأ«ريسلا»باتكامأ-٠

تلصحدقوانثحبيفهيلعاندمتعاتاقبطلاوريسلايفباتكمهأربتعيف(م١۳١۱/ةيرجه

نوؤشلاوفاقوألاولدعلاةرازوبةيمالسإلانوؤشلاماعريدملبقنمةطوطخمنمةخسنىلع
عوجرللردصممهأانثحبةرتفهمظعميفلوانتييذلاوءهنملوألامسقلاناكوةيمالسإلا
.ثحبلاتايصخشىلإ

-۲ا



ءافلخلاةرتفيفيمالسإلاملاعلاعاضوأنعةيخيراتةمدقملوألامسقلاىففلؤملالوانت

قاقشنإلاةوهعاستاونامثعةفالخيفنيملسملانيبفالخلاثادحأضرعتسامثءنيدشارلا

ةلاسموةرتفلاهذهيفةفالخلاةروصةلأسميفتاليصفتىطعيويلعمامإلاةفالخيف

ةرفوتمرداصمىلعًاضيأدمتعيوةمكحملاةعامجلاصفناةيادبركذيو.نيملسملانيبىروشلا
ةاورىلعدنتستو.ةعنقملاةساردلاوليلحتلابمستتةرتفلاكلتنعةريزغتامولعمباندميوهيدل

بيبحنبعيبرلاو.مالسنباوءحلاصحونيبأوءليحرلانببوبحمنايفسيبأمهنم

تاحفصدرفأهنأوهلوألاءزجلابهريسيفيخامشلاهمدقءيشمهأنأىلعمهريغو
لالبيبأنعةيفاوتامولعممدقو؛بيترتلابةيضابألاةصاخوةمكحملالاجرنمريثكلةلماك
نبنارمعو.ديزنبرباجوءءاجلبلاو.ةيدأنبةورعهيخأو؛يميمتلاةيدأنبسادرم

لاجرنعثيدحلللقتناامك.يئاطلابجاحدودوموبأوءةميركيبأنبملسمةديبعوبأو

.ةريثكعئاقومتسرنبنمحرلادبعلصصخثيح؛برغملادالبيفبهذملا

رصعةياهنيفنيملسملامأسقناةرتفلةساردلابضرعتيرخآردصمىلعاندمتعاامك١

يدزألادیعسنبدمحمنبديعسيبأل«ناييلاوفشكلا»باتکوهو‹نيدشارلاءافلخلا

يفعقيو.يداليملارشععباسلا/يرجهلارشعيداحلانرقلايفشاعيذلا,يتاهلقلا

رصعلاىتحوةيادبلاذنمنيملسملالاوحأةساردهنميخيراتلامسقلايفجلاعيبابنيسمخ
.ةيضابأللةلماكةسارديطعيونوملسملااهيلإمسقنييتلاقرفلامهألةلماكةساردو,يومألا

.()ةيبهولااهيمسييتلا
ةدافتساهنماندفتسادقفء(")«ةمألارابخألعماجلاةمغلافشكر»باتكامأ_۲

ةرتفلاءثحبلايفنيتماهنيترتفيفنامعيفترجيتلاةيسايسلاثادحألامهفيفةريبك

ةكرعميفسرفلاىلعمهراصتناةيمهأونامعىلإدزألامودقنعتجتنيتلايهو:ىلوألا
يفةصاخوةيمالسإلاروصعلايفنامعيفةيسايسلافورظلامهفيف:ةيناثلاةرتفلاو.تولس

‹نامعىلإيفقثلافسوينبجاجحلاتالمحلصفثيحناورمنبكلملادبعةفالخنمز
.ليصفتلابةمواقملاتاوطخوةينامعلالحاوسلاىلعتاوقلالوزننكامأو

ةمامإطوقسدعبنامعيفةيضابألاتامامإلامايقديدحتوهورخآرمأيفهنماندفتساامك
ةميزخنبمزاخةلمحيفديىلعم١٠۷/ةيرجه١۳٠ةنسدوعسمنبيدنلجلا
ثادحألامهأوليصفتلابةمامإلكًاضرعتسمهتاحفصيفةلقتسمرصانعدرفأدقف.يميمتلا

نالعإىلعمهميمصتولالقتسإلايفنامعلهأتالواحمىلإًاريشم.راصتحاباهيفتعقويتلا
.نامعبةيسابعلاةفالخلالالخملعلاةلمحدوهجًاعبتتمو.ةمامالا

‹قرشلاوبرغلايفنيثحاب.لبقنمريبكمامتهاب«ةمغلافشك»ةطوطخمتيظحدقو عمجتةطوطخملانألكلذواذهانمويىلإمامتهالااذهرمتساوءيضاملانرقلاذنمءًاقح
٤١1ىتحومالساإلالبقامةرتفذنمًاينمزةمظنمةسلسةروصيفنامعبةقلعتملاتامولعملا
نبفيسمامإلادهعيفتراديتلاثادحألادرسهدنعفقييذلاماعلاوهوم۱۷۲۸/ةيرجه
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نوقلاذنمابوروأيفطوطخملاقيقحتلتالواحمةدعترجدقو.ةبراعيلاةلودنميناثلاناطلس

.يبرعلاجيلخلاونامعنوؤشبةمتهملاةيبوروألاطاسوألالبقنميضاملا

.دنهلابيابموبيفةسينكلايعار(")هوسورةلواحم:قيقحتلاتالواحممهأنمو
نبديعسديسلامهيبأةافورثأىلعءدجاموينيوثنيوخألانيبعارصلايصقتبفلكيذلاو
ىلإباتكلاةبسنبم١٤۸۷٠ةنستماقيتلاةلواحملاهذهتضخمتدقو.م١١۱۸ةنسناطلس

يفهرشنوةيزيلجنالاىلإهتمجرتبسورماقدقومويلاىتحهبًافورعمحبصأيذلايوكزألا
ةرهشلًاساسأةلواحملاهذهتناكو:م١۱۹۷ةنسلاغنبلابةرداصلاةيويسآلاةيعمجلاةلجم

نيالكجيفوهديىلعتناكفةيناثلاةلواحملاامأةيملعلاةيملاعلاطاسوألايفطوطخملا

einاK")م۱۹۳۸ةنسكلذناكو.

ىلإفدهتتناكيتلاوءم١۱۹۷تأدبيتلايسيقلابيسحديجملادبعةلواحمامأ

.مامدلاةخسنىلعدمتعادقو.نامعخيراتبصاخلاو.سيتقملارشنهنكلوهلكباتكلاقيفحت

ةخسنو.مامدلاةقطنمبةيدوعسلابًايلاحميقييذلابلاغمامإلاةنازخيفاهنأودبييتلاو

لوهجمفلؤملباتكنيبوهطوطخمنيبنراقامك.يناطيربلافحتملاةبتكمةخسنو.قشمد
نامعلهآخیراتیمسی

ةداهشتابلطتمنمضتناكيتلاو:باتكلاقيقحتيفيلديبعدمحأةلواحمتناكأريخأو
فارشإب.توريببةيمالسإلاتاساردلليلاعلادهعملايفةيمالسإلاتاساردلايفريتسجاملا
ةنسصربقبايسوقينيفترشندقو.سابعناسحإروتكدلاو.ةباشنماشهروتكدلا:نيذاتسألا
ةقطنملابيثراحلادمحنبملاسخيشلاةبتكمنماهنمةخسنىلعتلصحدقو.م٥0

.نامعةنطلسبىطسولا

انظحالدقو.يوكزألاىلإطوطخملابسنلوحنيينامعلانيبمئاقلدجلانآلاىتحلازامو

رهشيفنامعةديرجيفءارألاضعبترشندقوءكلذبنيمتهملاضعبعمانتالباقمنمكلذ

طقنلاةرازوبلمعييذلاينحرسلاىيحيذاتسألاوهويوكزألادافحأدحألم۱۹۸۸ةنسسرام

.ةنطلسلاب

:يليام()اهنموقيزرنباتاباتك۳

تيخبنبقيزرنبدمحمنبديمحفيلأت.'"'!نيديعسوبلاةداسلاةريسيفنيبملاحتفلا()
دمحمروتكدلاو.رماعمعنملادبع/ذاتسألاهققحدقوم۷١۱۸/ةيرجه١۱۲۷ةنس

دقو.ديعسوبلالصأنعثدحتيوهومجحلانمةحفص١١1يفباتكلاعقيو

ةمئأعبتتدقفيناثلامسقلاامأ.دزألاباسنأوبلهملالآنعثيدحلااذهيفضرعت

مسقلاامأ.دوعسمنبيدنلجلاةمامإنالعإىتحديعسوناميلسذنماهماكحونامع
.ةيلاحلاديعسويلاةلودلهصصخدقفهنمثلاثلا
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.تيخبنبقيزرنبادمحمنبديمحفيلأت:نامعةمئأركذيفناعمللابعئاشلاعاعشلا(ب)

مهأديونامعةمئأنعثيدحلاباتكلااذهيفلوانتو.رماعمعتملادمعهققحو

لوانتيوهو)۳'!يوكزألارفعجنبدمحموياجوأةمالعللEباتک|امأ٤

امك.ةيالولاوةيقثلاةلأسمليصفتلابلوانتدقو)ةماقتسالالها(«مسابةيضابألارکذوںم

لئاسمدروأو.يبسارلابهوهللادبعلتقموناورهنلادنمةوعدلاءامعزبيترتنعضياثدحت

.يميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعيبأمامإلانعاهتبوجأو

ميهاريإنبدمحمملاعلل)عرشلانايب(«:باتک:ةيضابألاةساردلةيساسأرداصمتمتو

۱يدنكلا

ةيالووملعلاوةءاربلاو.ةيالولالتايفةيضابألارظنةةهجونمةريثكماكحألضرعتثيح
تاحفصلايفو.ةيمهجلاوةيوشحلاوةئجرملالثمقرفلاضعبلصرعتامك.("*ةالولاوةمئالا
بيبحنبعيبرلاوةديبعيبأوديزنبرباجولالبيبأنميضابألابهذملاةلسلسدروأةريخالا
.("*)ةفرطتملاقرفلايقابنعازيمم

ءاجو.(۳)ةكرحللهتسائرةةرتفيفةدييعيبآنعاراشدروأو.ةرصبلايفةوعدلالهاهاجت

.(ًالمعالًالوقاهزاجأفةيقتلاعوضوميفءاهقفلايأرسداسلاءزجلاب

هيلعاندمتعادّقف4يدعسلاسيمخنبليمجفيلأت«ةعيرشلاسوماق»باتکامأ١
دقومهلافطأيبسوةلبقلالهألاومأىلعةيضابألامكحىلعهنم"اعباسلاملارف

.مهيلعيدتعاذإاهوزاجأ

الاماكحأضعبلًاحيضوتاهنماندقأدقف«يراوحلايبآعماج»»باتکامأ عمةيضابألا

بناوجدروامك.میمتنبنازعنعرابخألاضعب,كلذكو.ينادنلجلاشورنبةريغملاجورخو
حضوأوةدئازورظنلاهينباوينادنلجلارفعجلتقةلأسمو,ءدوعسمنبيدنلجلاةمامإنمةماه
.قرشلالهايفةدايزنبديعسةلأسم

>لهآىليراوحلايبانمباوجکتءاجانتدافأايتلارابخألاهذه.نُودىنو امنيحتومرضح

ا

ىفانلمدقدقفا١١٠يمدكلادیعسنبدمحمدیعسخيشلل«ةماقتسإلا»باتكامأ
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دقوىلوألاةمامإلادعبنامعتداسيتلاعاضوالاهاجتءاملعلامكحوفقوملوألاءزجلاةياهن
لهأيضابألاركفلابتمزتلايتلاةعامجلاءارآىمسوثادحألاكلتهاجتءاملعلامسق

.يراوحلايبأنعاهدمتسادقهتاياوربلغأتناكنإوءةماقتسالا

هاجتاهتلدأوةيضابألاماكحأهيفضرعتسادقفا"«ريتعملا»وهورخآلاهباتكامأ-٩

هدانسإناكنإوةيقتلاوةءاربلاوةيالولاةلأسميفهنماندفأدقو.ةيهقفلااياضقلانمريثكلا

.هتاياورلةبسنلابةياغللليلق
دمحمنبيلعنسحلايبأخيشلل(*”«يويسبلانسحلاییاعماج»باتکامأ_٠

لهأءامدهاجتةيضابألااهيلعدنتستيتلاةلدألابهنمعبارلاءزجلايفاندفأدقفيويسبلايلع

.رمعوركبيبأنيتفيلخلاةايحنمةريثكفقاومو

ىسومنبهللادبعنبدمحأركبيبأخيشللرهوجلا»باتكامأ١
لئاسميفمهريغوةيضابألانيبفالخلاتاهجوحيضوتيفهنماندفأدقف,يناوزنلايدنكلا

ةريثكرداصمىلعفلؤملادمتعادقوهرضعىتحمهتايحلونيملسمللميلسلاجهنملاحضوأو

يلعنسحلاوبادمحمنبيلعنسحلاوباو.بوبحمنبدمحمنبریشبرذملاويا:مهنمباتكلل

رهازنبملاسنبدمحمخيشللملعيفداقولارونلا»باتكامأ-٢
اهبجوأهللاضورفنماضرفاهرابتعاب.أيفاواحرشةمامإلاةلأسمحرشيفضافأدقفيشيقرلا
لئاسمىلإةمامإلانعهمالكمسقدقواهيلععامجإلاطورشواهتيضرفةلدأدروأو.دابعلاىلع
دقعونيدقاعلاوماظنلاوةعيبلاةفصوهتمامإزوجينم:اهيفنيبنيرشعيلاوح
عافدةمامإوروهظللةمامإلامسقامك.مامإلاقوقحو.مامإلاتابجاووةمامإلاطورشو.ةمامإلا

.ودعلاةدهاجمومامإلالامعأحضوأكلذكو

:يلي
مهتلئاسملوحاهتاهاجتافلتخمىلعةيضابألاءارآلاهيفمدقو«بركلافشك»باتك(أ)

‹يواضيبلالثمةثيدحءارآىلعهيفدنتسادقو.ةيقتلاوةيالولاةلأسميهوانثحبعوضوم

.ةيضابألاجراخنمءاهقفلاضعبلءارآىلإدنتساامك.يرتستلاو.راطيبلانباو

متحرشلابهدئاقعومالسالانمةريثكبناوجاهيفمدقدقو)٤(»ديحوتلاةديقعحرش«(ب)

يبأنمزىتح.مهبةيومألاةطلسلاةقالعوناورهنلاةكرعمذنمةرصبلايف(ةيضابألا)
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.بابخ
ضعبىلإةفاضإلابةءاربلاوةيالولاوةمامإلالئاسملًايواحءاج«عرفلاولصألالماش»(ج)

.('”اهحرشوةيهقفلااياضقلا

ثيداحألاهيفضرعتسادقو()«ثيدحلانفيفةنامإلاءادأبةنامضلاءافو»(د)
نعثدحتسماخلاءزجلايفوءهقفلابناوجفلتخمىلعاهبًالدتسمةفيرشلاةيوبنلا
دروأامك,ةلأسملاهذهيفةيضابألارظنةهجوديؤتةفيرشةيوينثثيداحأدروأوةمامالا

.فالتخالاوةنتفلانعةرشكثىداحأأًاضبأ

يلاطيجلایسومنبلیعامسارهاطيبأخيشلل«تاريخلباتكامأ_٤

ثبدحلايفعبارلابايلاصخوهیناوجويمالسألاهففلانعهیاتکيفثٿدحتدقو.)۹(يسوقنلا

مامإلاتابجاووهطورشو13نع

اندفأنيباتكانلمدقدقف(°)ينالجرولاميهاربإنبفسوينببوقعيوبأةمالعلاامأ

:امهوثحبلابناوجضعبيفاهتم

هةيضقضقانوةيمالسالامولعلابناوجضعبىلإهيفضرعتدقو:فاصنالاولدعلا)أ(

)°ايهففنيملسملانيبفالخلاروصضعيضرعيلةريخألاتاحفصلايفءاجوعامجالا

ةياديلاذنمنيملسملانيبماسقنالابناوجلهضرعيفهنماندفأدقو:ناهريلاوليلدلا(ب)

نبباولوءرقصلانبنازعوديزنبرباجلثمةساردلابةيضابألاءامعزنمريثكلهضرعتمث
بیبحنبعیبرلاو.مالس
نيأزجىلعتءاجدقف؛يضابألايناسارخلامناغيبأخيشلل«ىربكلاةنودملا»امأ-٢

ضعبعمةيضابألاءارآهيفنيبومالسإلاماكحأوةيهقفلالئاسملاًالوانتملوألاءْزجلاءاج
ماظنلاماكحأبأدبويهقفلاىنعملااذهلمكتسادقفيناثلاءزجلاامأ.مهلةرياغملاءارآلا

دمحمنبيلعنايحيبأنعنيملسملافالتخانعالماكًاثيدحةياهنلايفانلدروأهنكلو
.يناثلايدشارلاةفيلخلاءباطخلانبرمعىتحدانسإنعهتياوردرؤأدقويدادغبلايديحوتلا

ىتحباطخلانبرمعلاوقأوةعيبلايفيلعريخأتنمقيدصلاركبيبأةفيلخلافقومرهظأو

..(*9)ةدعتاحفصىلعلاوقألاهذهتوتحا

ثاحبأوتافلؤمنعةرابعةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازونعتردصلامعأكانهو۷

اهتمجرتمتوءطقسميفنيينيصوأنييبرغنیثحابلبقنمةيضابألاونامعبةصاختاساردو
:يلياماهنمم١۱۹۸ماعذنمةيبرعلاةغللاىلإةرازولافارشإباهعبطو

نيمأدمحمةمجرتوءيليك.ب.نوجفيلات.(١۱۸۷-١۱۷۹٠)جيلخلاوايناطيرب()
يبرعلاجيلخلاةقطنميفاهتسايسوايناطيربعضونعةلماشةساردوهوهللادبع
.نامعةصاخو
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يدراکيدسىرتايبفيلأت.نامعراثآلةسارد

وتستبدومفيلأت.ةيمدقلانامعيفاهرامثتساوةيعيبطلادراوملاعيزوتلوحتاظحالم

يزوت

.(**)نورخآورليتوج.و.يجفيلأت.نامعةنطلسيفميدقلانيدعتلايفيئدبمثحب

.().ود.يب.يدفيلأت.م١۱۹۷.نامعيفراثآلاعقاومليفارغجلاسرهفلا

.()يدراك.يدفيلأت.نامعةنطلسيفةيقرشلاةقطنملايفةساردلاوبيقنتلالامعأ

.(1نوسنكليوفيلأت.ةميدقلاراحصلوقحنعبيقنتلاعورشم

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازونع.تردصتاييتكىلعكلذكاندمتعاو٢

:يلياماهنمانثارتةلسلسنمضبرعنيفلؤمل
لومشوةعرسبلوانتيثحبوهو.فشاكلاديسةروتكدلاخيراتمالسإلارجفيفنامع)أ(

.اهلهأنيبةيضابألاراشتناونامعخيراتحمالم

عقومةيمهألةساردلوانتبوهوءرماعمعنملادعدادعإ.)٤(ةيرحيلااهداجمأيفنامع

.اهلهأةربخةيمهأوةيملاعلاةيرحبلاقرطلاربعنامع

ضعبلوانتيوهو.يملاسلانيدلارونفيلأتةعشأنمةيضرملاةعمللا

.يضابألاركفلارظنةهجونمةيهقفلابناوجلا

رصعمكحةرتفلالخةيكيرمألاةدحتملاتايالولاونامعةنطلسنيبةيخيراتلاتالصلا

راشتناىدملةروصضرعتسادقو.خيشلاتفأرروتكدلافيلأتناطلسنبديعسديسلا

.ةيقيرفإقرشلحاوسىلعينامعلاذوفنلا

.(يزاتلايداهلادبعروتكدلافيلأتنامعوبرغملانيبةيخيراتلاتالصلا

فيلأتيرجولاعبارلانرقلاىتحةيمالسإلاةراجتلاوةحالملايفنيينامعلارود

‹ةيملاعلاةيرحبلاةراجتلاقرطىلعاهلحاوسونامععقومةيمهأتلوانتيتلابتكلامهأ

.ةعونتمةيلصأرداصمىلإدنتساهنأوةصاخ

وبأيضابألامامإلافيلأتيرفاعملاباطخلايبأماماللةاكزلايفةميركيبأةلاسر
نعةركيمةروصانتطعأاهناالإةلاسرلامجحرغصمعغرو.ةميركيبأنبملسمةدييع

.ىرخألاميلاقألايفةوعدلالاجرنيبوةرصبلايفةوعدلازكرمنيبةقالعلا
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.شعلاجرفلاوبدمحمروتكدلافيلأت.يمالسالاخيراتلالالخنمةيئامعلادوقنلا)ح(

ھهنماندافأدقو لالخنمنامعيفتادجنلاطاشنلوحهبةيدامةلدأميدقتبثحبلااذه

.نامعيفلوغملاو

:ةيعيشلارداصملا:أايناث

ةرتفيفيمالسإلاملاعلاعاضوألوحةديفموةماهةروصةيعيشلارداصملاانلمدقت

:يليامرداصملاهذهنمو.ةرتفلاكلتلوحاهرظنةهجومدقتو

يناغألاباتك

تامولعمبردصملااذهاندمأدقو.(م۹11/ةيرجه٢٠۲ت).يناهفصألاجرفلايبأفيلأت

ةروثللماشلاهضرعيفهنماندفتساو.ةقرازألاةعامجةصاخوةدعاقلاقرفضعبنعةماه
درودقو.قحلابلاطنعهتساردو.م١آ/ةيرچه۱۲۹ماعنمىلاوتومرضصحیفةيضايألا

.نيمدقتمةاورنعهتياوريناهفصألا

.(*)نيييلاطلالتاقمباتك

هتياورو.:يلعمامإلالتقملهضارعتسايفهنماندفأدقوءأضيأيناهفصألاجرفلايبأفيلأت

.يلعمامإلاوسيقنبتعشألانيبيأرلايففالتخادوجوتبثأو.مجلمنبنمحرلادبعنع
.هيلعةيواعمدرو‹ةيواعمىلإنسحلامامإلاهلاسرصندروأو

.يوقعيل|خيرات-٢

ملاعلا .نميلابةيضابألاةروثلوحتامولعممدقوانثحبةرتفءانثأقرشملايفنسالسإلال

.(*9نادلبلاباتك٤

7)ضرالاهروص٥

طاشننعتامولعمبدرفنادقو)م۷/ةىرچه۷\۳تؤ)يبيصنلامساقلاويأفيلأت

.مهدالبتايناكمإنعتامولعممدقامكءةرصيلاوبرغملادالىونامعيفجراوخلا

.()جاجتحالا

ثلاثلا/يزجهلاعباسلانرقلا»يشربطلابلاطيبأنبيلغنبدمحأروصنميبأفيلأت

- ۲۸



ةيمهأىلعتاجاجتحاوةيعيشاياضقفلؤملالوانتينيأزجيفباتكلاعقيو.«يداليملارشع
انلمدقدقو.هبةصاخةلدأىلإدنتسميمالسإلاخيراتلايفتيبلالهأويلعمامإلاةناكم

.نسحلامامالاحلصفورظونيفصةكرعمنعتامولعم

:يلياماهنمةنيدحةيعيشتاساردكانهو۷

هتقالعومامإلاةيصخشباتكلااذهلوانتدقو:يناتكناميلسفيلأت.()يلعمامإلا(أ)

.نامثعةفيلخلالتقمدعبةصاخيمالسالاملاعلاثادحأبوهرصعلاجرب

هيفلوانتدقو.ةينغمداوجدمحمفيلأت.(*”هجئاتنوهبابسأ.نسحلامامإلاحلص(ب)
.ةيواعملهلزانتبابسأونسحلامامإلارصعليصفتلاب

.ةينغمداوجدمحملةيالولاةفسلف:لثم(^`)ةفالخللةعيشلاةرظنلوحهلتاساردكانهو(ج)

2F

:ةينسلارداصملا:اثلاث

هذهلكشتوةيضابألااهنموةمكحملاقرفنعةماهتامولعمةينسلارداصملاىدلرفوتت
:يليامرداصملاهذهنمو.اهنعىنغالرداصمءارألا

دقو(م۹۸۹/ةيرجه٢۲۷ت)يرذالبلاىيحينبدمحأفيلأت.(^)فارشألاباسنأ١

لوسرلاةهافودعبنيملسملاعاضوأنعةضىقتسموهةماهتامولعمبردصملااذهاندوز

.رداصملانمريثكلااهيفتمصتةرتفيهو(ملسوهيلعهللاىلص)

عاضوأنعتامولعمبهنماندفتسادقو.ًاضيأيرذالبلافيلأتنادلبلاحوتفباتك٢

لوسرلاهلسرأرخآصخشركذبيرذالبلادرفناو.اهتاميظنتويمالسإلاقرشملابةيضابألا
وبأوهصخشلااذهو.نامعلهتمهميفصاعلانبورمعكراشيل(ملسوهيلعهللاىلص)

.دیز

انلمدق(م٢٤٥۸/ةيرجه٢٠٤۲ت)ءطايخنبةفيلخفيلأت.(^")طايخنبةفيلخخيرات-٢

.نميلابةيضابألاةروثيفنامعدزأةكراشمنعتامولعم

دقو(م٥٤۹/ةيرجه٢۲۳ت)ءدمحمنبديزينبايركذيبأفيلأت.(^)لصوملاخيرات٤

.يمالسإلاملاعلاقطانميفيضابألاركفلاراشتنانعةروصانلمدق

.(م۹۲۲/ةيرجه١٠۲۱ت)ءيربطلارفعجنبدمحمفيلأت.(^°)كولملاولسرلاخيرات٥

يضابألادوجولانعةعساوتاليصفتانلتمدقيتلارداصملامهأنمباتكلااذهربتعيو
يربطلاربتعيو.يداليملاعباسلانرقلاةياهن/يرجهلالوألانرقلانميناثلافصنلايف

لالبيبأتاكرحتبقلعتياميفةصاخءانثحبمهتةماهرابخألةديرفتاياوربحاص

.سادرم

م۲۹



يربطلاهيفضرعتساءريغصبيتكوهوءًاضيأيربطلافيلأت.(*)نيسحلاداهشتساباتك-1١

.ءالبرکوحنهتاكرحتيفنيسحلارابخأ

(م۱۲۲۲/ةيرجه١۳٠ت)ريثألانبيلعنيدلازعفيلأتخيراتلايفلماكلاباتك-۷

رصعيفيبرعلاجيلخلايفيزحبلانامعدزأطاشننعةماهتاليصفتانلمدقدقو
.نيدشارلاءافلخلا

:يلياماهنمثحبلاتدافأتالاقموبتككانه-۸

.(م۷١٠٠/ةيرجه٩۲٤)يدادغبلارهاطنبرداقلادبعفيلأتء(“)قرفلانيبقرفلا

.يناتسرهشلاميركلادبعنبدمحمفيلأتلحنلاوللملاب

يرعشألاليعامسإنبيلعفيلأت.نييمالسإلاتالاقمج

ضقانتتةروصبةيضابألااهنموجراوخلاةعامجنعدىدشراصتخابثدحتتةعومجملاهذهو

.تالىلحتةرشكتاضقانتىةطىترمتءاحكلذلو١جهنملا يلحتعمةريبةطبترمتءاجكلذلويخيراتلايعم



)٤٠(

)٥٠(

۱(
4
(۱۸)

.م١۱۹۸طقسم.ءادتهالاباتكشماه(ةروتكد)فشاكلاةديس

.ينورابلارظنا.ةصاخسنوتوةماعبرغملادالبيفةيضابألازكارممهأنمةبرجةريزجتلازام
.خيراتنودب.سنوت‹ةيضايرلاراهزألا.هللادبع
ملاسوزتراقش.ف.رقیقحتء۱۲۳۹صرظنةهجونممالسإلا.مالسنبباولءمالسنبا
.(ىرخالاءارآللفلاخماذهو".م۷۲۱/ةيرجه١١٠ةنسةافولاركذ).م١۹۸٠ةنسءسنوت؛بوقعي

.١۳٠صءقباسلاردصملاءمالسنبا

.ةيرجه٢۷۳ت«نيدلايفص.يدادغبلا.ربربلااهنكسيديرجلاةقطنموايقيرفادالبندمنم:نالجرو
.م١٥۹٠.ةرهاقلا,١٤١٤٠ص.عالطالادصارم

يموقلاثارتلاةرازونمةيناثلاو.١7٦٢٤۲مقرةيرصملاباتكلارادنمىلوألا:نيتخسنىلعاندمتعادقو

.نامعةنطلسب

.م۱۹۸۸ريانيءنامعبىطسولاةقطنملايضاق.يثراحلادمحنبناميلس/خيشلاعمةلباقم

ةبسنةءونشدزأو,ةارسلادزأونامعدزأيهماسقأثالثىلإنميلانمتجرخامنيحدزألالئابقتقرتفا
07جءباسنألا.يرجهلاسماخلانرقلا.ةملسمنبةملس.يبتوعلا.هيلإتهجتايتلاناكملاىلإ

.م١۱۹۸نامعةنطلسء٠٠٠۲ص

.نامعىلإدزألالاقتناءانثأثحبلانمثلاثلالصفلايفهتايحبةمجرتدرتس

ءردصملاسفنءيبتوعلا.دزألاوسرفلانيبةكرعملااهيفتعقونامعلامشيفءارحص:تولس
.٦٢٢۲ص

زکارممهأنمربتعيةيعارزلاةايحلابينغةيقيرفادالبنمناوريقلانيبوسلبارطنيبعقي:ةسوفنلبج
.۱۳۸۲صء۲جءعالطإلادصارم.يدادغبلا.ةيضابألا

١٠جردصملاسفن.يدادغبلا:ريثكلخناهبريبكلابابلانمبرقلابةيقيرفادالبىصقأيفةنيدم
.۲۸۰ص

تامامإةماقإيفتلشفنأدعبيرجهلاسماخلانرقلاذنمةيضابألاهيلإتأجلماظنوه:ةبازعلاماظن

ةفصمهيفرفوتتالجررشعينثإنمسلجمدوجونعةرابعوهو.يسابعلارصعلاويومألارصعلايف
ةلاحيفمامإللةيراشتساةئيهاونوكيوءرسلايفةيضابألادارفأةمدخبنوموقي.ىوقتلاوعرولاوحالصلا
.ةيضابأةمامإمايق
.ةرهاقلاءاهدعبامو٠۷٩صةقلحلا.خيراتلابكوميفةيضابألاءىيحييلعءرمعمرظنا

.ع٦
.م۱۹۸۸ليربا(طقسم)ةودنلايفعبارلامويلايفرئازجلاءاملعةملكو.يمالساإلاهقفلاةودنكلذك

.ةاقتنملارهاوجلاباتك.يداليملارشععبارلا/يرجهلانماثلانرقلا.ميهاربإمساقلاوبأ.يداربلا

.طقسم.فاقوألاولدعلاةرازونمةخسنء١٠۲۱ص

.ميهاربإلضفلاوبأدمحمقيقحت.ةغللايفلماكلا۸۹۸/ةيرجه٢۲۸ت.ديزينبدمحم.دربملا

.خيراتنودب,توریب

.م۱۹۸۲.رئازجلا.يالطميهاربإقيقحت.ةيضابألاتاقبط.ءدمحأسلبعلاوبأ؛ينيجردلا

.ثحبلااذهنمثلاثلاويناثلا:نيلصفلايفصاخشألاءالؤهلةلماشةمجرتدرتس

ىلعتلصحدقو.يرجهلانماثلانرقلانميناثلافصنلايفشاع.يداربلاميهاربإنبمساقلاوبأوه

۔طوطخمةروصيفوهوةرازولاماعناويدلبقنم.ةنطلسلاماعيتفمنمنذإبهباتكنمةخسن

-۳ا
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.ةحضاوريغاهنكلوريسلاباتكيفةلاسرللرخآصنكانه
.طقسمم۱۹۸۷ةنسهنملوألاءزجلاردص؛يبايسلادوعسنبدمحأ/لضافلالبقنمباتكلاققح

.ثلاثلاويناثلانيلصفلايفءامسألاكلتلوحتانايبدرتس

كرحتلادعبيبسارلابهونبهللادبعوهوهتعيابمامإلوأىلإةبسنةيبهولاىلإةمكحملاةعامجبسنت
.ناورهنلايفرارقتسالاوءارورحنم
ىلعاندمتعااننكلو.يثراحلادمحنبملاس/خيشلاخرؤملاةبتكميفدوجوملاطوطخملاىئعانعلطا

دبع/يقارعلاخرؤملا.نامعخيراتنعاهيفسبتقملاققحيتلا.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةعبط
يونييسيقلانأةنطلسلابيفاقثلابتاجلانعنيمئاقلانعماعلااذهيفانعمسدقو.يسيقلاديجملا

.طوطخملللماكقيقحترادصإ

.ثحبلانمثلاثلالصفلايفميظنتلااذهنعليصفتدريس

.م١۱۹۸.صربق.اهدعبامو١٠ص.ةساردوقيقحتءلوهجمفلّؤملةمغلافشكءيلديبعدمحأ

.نامعبيكزأةقطنمنميلعوبمألاةليبقىلإيمتني.دمحمنبناحرسنبديعسنبناحرسخيشلاوه
.اطخاذهويلعينبهتليبقنأيلديبعركذدقو

قرشتسملانامورتشذيمالتنميهوءم١۱۹۳ةنستايمالسإلايفتصصختةيدوهيةيناملأةثحاب

.(م۱۹۸۸ةنس.رصم.ةعبارلاةعبطلا.446ص١جءنوقرشتسملاءيفيفعبيجن).يناملألا

نبرصانمامإلاةريسققحوةيبرعةريمأتاركذممجرتف:ينامعلاثارتللًالامعأيسيقلاديجملادبعمدق

.نامعةنطلس

هنسثارتلاةرازو.يجافخمعنملادیعدمحمروتکد:هققح«قبزرنباناوید»یمسیرعشناويدهل

.نامعةنطلسءطقسمم۲

.م۱۹۷۷/ةيرجه۱۲۹۷.نامعةنطلس.ةفاقثلاو

١۱۹۷٠.يموقلاثارتلاةرازونعتردصوءرماعمعنملادبع/ذاتسألاهققحدقوءازجاةرشعيفعقي

.نامعةنطلسءطقسم

هبتكميفهترزدقوًاعابتاهقيقحتبيثراحلادمحنبملاسخيشلاموقيءزج(۷۳)يفباتكلاعقي
.هيلعتعلطاوطوطخملاتدهاشو

.نامعةنطلس.ةفاقثلاو

.اهدعبامو٠.1ص.٠جردصملاسفن.يدنكلا

۔١اص١.٠جردصملاسفٿ.يدنكلا

.ناودعلابمهوأدباذإالإمهئامدومهلافطأيبسوةلبقلالهأنممهيفلاخملاومأةيضابألاحيبتال
ةديس.دقیقحت١۱,١۱ص.جراوخلانمةيضابألازييمتيفجهانملاقدصأ.دومحنبملاس؛يبايسلا
.م۱۹۷۹.نامعةنطلس.فشاكلا

۲٢-
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عبارلانرقلايفشاعهنعذخأوةكربنبارصاع؛نامعبالهبنميمدكلاديعسنبدمحمديعسوبأوه
.يوزنلانسحلاوبأخيشلاو,يدنكلاحورنبدمحم:امهنيملاعنعذخأدقويرجهلا

.م١۹۸٠.ءازجأةدع.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.ربتعملا.يمدكلا

.اهدعبامو١١٠صء٤جءم١۱۹۸ءثارتلاةرازو

ليعامسإةديسةروتكدلاقيقحت.م١۹۸٠.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.رصتقملارهوجلا.يدنكلا
.يرجهلاسداسلانرقلاىلإيمتني

ءنماعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.داشرلاملعيفداقولارونلا.ملاسنبدمحم؛يشيقرلا

.م٤

ةنطلسم۱۹۸۲.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.ديحوتلاةديقعحرشنبدمحمءشيفطأنبا

.نامع

.م١۱۹۸ءثارتلاءاهدعبامو٠٩صء١جءعرفلاولصألالماش,شيفطأنبا

.ايبيلبةسوفنندمنملاطيجةنيدميفأشنيسوفنلايلاطيجلاىسومنبليعامسارهاطوبأخيشلاوه
ىسيعنبىسيعىسوميبأنعملعلاذخأ.يرجهلاعباسلانرقلليناثلافصنلاءاملعنمهنأودبيو
هل.ملعللًابلطةسوفنلبجندمنيبلقنتلايفهتايحىضمأوم۱۳۲۲/ةيرجه۷۲۲تيسيمرطلا

.ضئارفلاباتكوءنكاسيبالةينونلاحرش:اهنمفيلآت
.ب۷١١٠۱٠مقرءةيرصملابتكلارادء١١4٤ص.مالسإلادعاوقحرش؛يلاطيجلا

نالجرونمهتاردسمخویشنع‹ينالجرولايضابألايتاردسلاميهاربإنبفسوينببوقعيوبأوه

نيرحبلاجرمباتكوميركلانارقلاريسفتيفبتكاهنمةريثكتافلؤمهل؛بازيميداونمرئازجلابنجب
.عيبرلادنسمبيترتوءةفسلفلايف

.طقسمءم١٤۱۹۸قنسءثارتلاءاهدعباموء۸١۱۷ص١جءفاصنإلاولدعلا.ينالجرولا

.م۱۹۸۳.ثارتلاءاهدعاموء١۹صء۲جلوألادلجملا.ناهربلاوليلدلا.ينالجرولا

.طقسمء١٤۱۹۸٠ةنسءاهدعباموء١٠۲۱صء١ج.ءىربكلاةنودملا.يناسارخلامناغوبأ

ةنطلسلابيفاقثلاطاشنلايفكرتشا,ةرهاقلامثناتسكابيفشاعءطقسميفدلو.هللادبعنيمأدمحم
نمريثكلامجرت.ةرهاقلايفهتماقإءانثأةيرصملافحصلايفتالاقمةدعهلتناكو.ةريخألاةرتفلايف

.م۱۹۸۸ءطقسم.مرقلابىفاقثلايدانلابءاثالثلاةودن.نامعلوحنيقرشتسملاتافلؤموبتك

.¢ثارتلاةرازولبقنم»«طقفةيبرعلاةمجرتلا»٢۳ددعلاءم١۱۹۸.ريانيءنامعةنطلس

.«ثارتلاةرازولبقنم»«طقفةيبرعلاةمجرتلا»47ددعلاءم۱۹۸۲.رياربفءنامعةنطلس

.«ثارتل؛ترازوىرنم»«طقفةيبرعلاةمجرتلا»44ددعلاءم١۱۹۸۲ءرياربفةنطلس

.«ثارتلاةرازولبقنم»«طقفةيبرعلاةمجرتلا»۹٠ددعلاءم١٤۱۹۸.ءنامعةنطلس

٠«ثارتلاةرازولىقنم»«طقفةيبرعلاةمجرتلا»١9ددعلاءم١۱۹۸.نامعةنطلس

٠.«ثارتلاةرازولبقنم»«طقفةيبرعلاةمجرتلا»١9ددعلاءم١٤۱۹۸.ءنامعةنطلس

..«ثارتلاةرازوليقنم»«طقفةيبرعلاةمجرتلا»4۹ددعلاءم١٤۱۹۸.نامعةنطلس

.م١۱۹۸ءلوألا.ددعلاءانثارتةلسلسءنامعةنطلس

.م١۱۹۸.نماثلاددعلاءانثارتةلسلسةنطلس

.م١۱۹۸.ءرشعيناثلاددعلاءانثارتةلسلسءنامعةنطلس

-٢٢۲-



.م١۱۹۸.رشععساتلاددعلاءانثارتةلسلسةنطلس

.م۱۹۸۲,نورشعلاويناثلاددعلاءانثارتةلسلس.نامعةنطلس

ةنسنامعةنطلسىلإمدقدقويبرعلاجيلخلاخيراتبنيمتهملانمءيزاتلايداهلادبعروتكدلاربتعي

رودىلعزكرو.ةيرحبلاةراجتلايفنامعرودلوحطقسمبجلفلاقدنفيفاماهًاثحبىقلأو.م٤
.دجامنبدمحأ

.م١٤۱۹۸ء٢۲ددعلاءانثارتةلسلسءنامعةنطلس

.م۱۹۸۲ء٢۲ددعلاءانثارتةلسلسءنامعةنطلس

.م١۱۹۸ء٤٥ددعلاءانثارتةلسلسةنطلس

.م١۱۹۸؛يناغالا.جرفلاوبأ,يناهفصالا

.خيراتنودبتوريبءرقصدمحأديسلاقيقحت؛نيببلاطلالتاقم.جرفلاوبأ.يناهفصاألا

.م۱۸۸۲؛نديلخيرات.بوقعينبدمحأ.يبوقعيلا

.م١٦۱۸؛نادلبلا؛بوقعينبدمحأ,يبوقعيلا

.خيراتنودب٠توريبءضرألاةروص.مساقلاوبأ,يبيصنلا

.نامعنلارادءرقابدمحمديسلاقيقحتءيسربطلابلاطنبيلعنبدمحأروصنميبأال.جاجتحاإلا
.م١١۱۹ةنس.فجنلا

.م۱۹۸۲.ةيناثلاةعبطلا,توريب٠يلعمامإلا.يناتكناميلس

ءم۱۹۷۹.توريب«نسحلامامإلاحلص.داوجدمحم

.٤طءم١٤۱۹۸.توريب.ةيالولاةفسلف.داوجدمحم

.م١٠۹٠,ةرهاقلا.هللاديمحدمحم.دقيقحتء١ج.فارشأالاباسنأ.يرذالبلا

.م١١۹٠,ةرهاقلاءدجنملاحالصقيقحت,جءنادلبلاحوتفباسنأءيرذالبلا

.م۱۷٦۱۹؛خيراتلاءطايخنبا

.م۷١۱۹.ةرهاقلا.ةبيبحيلع.دقيقحت؛لصوملاخيراتءايركزوبأ

.٤طم۱۹۷۹.ةرهاقلا,ميهاربإلضفلاوبأدمحمقيقحت.خيرات.رفعجنبدمحم.يربطلا

.م١۹۸٠.توريبديس.دقيقحتءنيسحلاداهشتسا.رفعجنبدمحم.يربطلا
.راجنلاباهولادبعقيقحتءم١١۲٠.ةرهاقلا,لماكلا.نيدلازعءريثألانبا
.م۳«توريد

.م١۹۱٠.ةرهاقلا

.ةيرجه۱۹٦۱۳.ةرهاقلاءديمحلادبعنيدلاىيحمدمحمقيفحت

و



عجارملا

ةيبرعلا

ةايحلادهعمبخيراتلاوبدألاذاتسأءزوبديلعدمحمذاتسأللءريبكلابرغملاخيرات
هتالثيفعقبيذلاهخيراتتاحفصنيبةماهتامولعمدوجوانظحالدقو.رئازجلاب

هنيبرمتسملاصتاوةقالعدوجوانظحالامك.م١١٦۹٠ماعةرهاقلابعوبطملاو.ءازجأ

يصصقبولسأةروصبخيراتلااياضقلهدرسءاجنكلو.ًايلاحنامعةيضابأخياشمنيبو
.ريربلالضفركذيفضافأهنأامكءةباتكلايفيملعلاجهنملانعديعب

خيراتنعردصباتكمهأربتعيوء()تافيلخدمحمضوعروتكدللةيضابألاةكرحلاةأشن
هثحبرداصمىلعةرطيسلانمثحابلانكمتببسبةريخألاةزتفلايفةيضابألا
:يفةيضابألاتارامإلاروهظوةيضابألاةكرحلاةيادبًالوانتمةماتةيدجباهضارعتساو
١١٦۱برغملادالبءم٩٤۷/ةيرجه١۱۳نامع:م٦٤۷/ةيرجه١۲٠نميلاوتومرضح
.م۷۷۸/ةيرجه

نعهتالیلحتوهثیدحنماندفتسادقوةمامإلكنعلامكلابهبشأةروصتافيلخدروأ
ةيضابأاياضقلةماهتاراشإىدبأوطقسمبيمالسالاهقفلاةودنرضحدقو.نامعةمامإ

.ةودنلاءانثأتحرط

0



كلذةلثمأنمواهلًانيبالصفانلمدقيملوحيضوتنوداهبرمدقًارومأكانهنأانظحالاننكل
ناطحنبنارمعنيبدقوءكسبلالبيبألتقمدعبةمكحملاةعامجلةرصبلايفعضولا

.ةعيشلابلالبيبأةقالعلوحًادياحمًاليلدانلمدقيملهنامث.ديزنبرباجركذوداعمث

تابلطتمنعةرابعيهومشاهبلاطيدهمذاتسألليبرعلاقرشملايفةيضابألاةكرحلا_۲

ماعةرهاقلابترشندقودادغبةعماجنمبادآلايفء(ريتسجاملاةجردىلعلوصحلا
نرقلاىتحةيضابألاتلوانتلوصفةعبسىلعروشنملاباتكلاىوتحادقو.م۱
.ديدشراصتخابعقوملكيفةيضابألاتامامإنيبثحابلافاطويزجهلاثلاثلا

مهأنأبلع.ةيضابألاخيراتلةركيملاةرتفلالوحةديجتاليلحتانلمدقدقفكلذمعرو

نعرخآاتفلؤميفروشنملاثحيلااذهنملماكمسقدوجووهانهابتناتراثأةلكشم

.اهشماوهىتحواهتاملكواهروطسواهتارقفوتاحفصلاسفنبنامعخيرات
روصعلايفيبزعلاجيلخلا»باتكوهرمألااذهيفهعمكرتشايذلارخآلاباتكلاو

يدهم/ذاتسألاباتكامنيب«ىلوأةعبط»م۱۹۸۲ةنسيزوفرمع/روتكدلل«ةيمالسالا

نمتاحفصلاىلعقورافروتكدلاباتكلمشدقو«ىلوأةعبط»م١۱۹۸ماعردصبلاط

انتمصنلاببلاطيدهمباتكنم٢٤۲ىلإ٥٤تاحفصلالباقتيهو.۲۲۷ىلإ۸۰مقر

.ًاشماهو

اذهربتعيو.سنوتيفم١۱۹۷ماعرشندقوةيجابحلاصثحابلل«ديرجلابةيضابألا»_٤

يفةديدجرداصمانلمدقيملهنألهثحباياضقريرحتوهتامولعمقيثوتيفًافيعضباتكلا
د

ماعةرهاقلايفباتكلااذهرشندقو.ةرهزوبأدمحممامالل«ةيمالسإلابهاذملاخيرات»-٥
تاعامجلاوةيضابألانيبةيهقفلاتالصلاحيضوتيفهنماندنتسادقوءء۹

.نامعيفةيضابألاءاملعوخياشمىدلًاحايترادجيوهفكلذلوىرخألاةيمالسإلا

.م٠ماعرشنيذلاوءاقسلايزاجحدمحأروتكدللء«نويرورحلاجراوخلا»باتک1

ماعمارحلادجسملاثادحأبهبحاصلاعفناةجيتنءاجهنأباتكلااذهىلعودبيو
ةقيرطبمهتءاربتابثإلفلؤملاىربناف.ثدحلااذهبجراوخللضعبلاماهتاوم٠

.هرظنةهجوميعدتلطوطخموأردصمىلإعوجرلانودةيئاوشع
ءنتولفناففيلأتةيمأينبدهعيفء«تايليئارسإلاوةيعيشلاوةيبرعلاةدايسلا»باتك-۷

ىلاوملانيبةيخيراتلاتالصللفلؤملاتاليلحتمهفيفباتكلااذهنماندفتسادقو
.ددصلااذهيفةديجتاليلحتوةلدأمدقويومألارصعلايفةضراعملاتاكرحنيبو

ةبئاصلاهتاليلحتبهنماندفتسادقوناملكوربلراكفيلأت.ةيمالسإلابوعشلاخيراتباتك-۸
نيخرؤملاطخسفنيفعقوهنكلو.انثحبةرقفيفيمالسإلاملاعلاثادحألًانايحأ
.جراوخلانمناكيلعمامإلالتقمنأرکذامنیح

با



دقوم۱۹۷۳ماعتوريبيفرداصلادومحملءمالسالايفةيرسلاتاكرحلا٩
ءاجباتكلااذهنكلو.ةيضابألانعتاعوضومهنملوألامسقلايفباتكلااذهنمضت
مث‹نميلاتحتفيتلايهةيضابألانامعةمامإنأاهنم,ةيخيراتلاءاطخألاضعبًالماح

.زاجحلاىلإاوفحز

فلؤملاهيفمدقء()يئارماسلامولسهللادبع/روتكدللء«ةيلاغلاقرفلاوولغلا»باتك٠

ركذوءةئجرملاوةلزتعملاوةعيشلاوجراوخلايفةيلاغلاقرفلانمًاريثكلالماشًاضارعتسا
.ولغلابابسأ

‹()نوضيبميهارباروتكدلليرجهلالوألانرقلايفةيسايسلاتارايتلاحمالمباتك١

يفيمالسإلاملاعلاعاضوألةديدجتاليلحتتمدقيتلابتكلانمباتكلااذهربتعيو

.ةيمالسإلاتارايتلاروهظلةيخيراتلاروذجلاليصفتلابضرعتساو«يرجهلالوألانرقلا
لوحهيأرهنماندفتسادقوء(°)قازرلادبعيلعخيشلل«مكحلالوصأومالسإلا»باتك۲

.نيملسملاماسقنإبابسأيفهتاليلحتومالسإلايفةموكحلاوةفالخلا

هيفمدقدقوء()يلعلادمحأحلاص/روتكدلل«مالسالاردصيفبرعلادادتما»باتك۳

قطانموقارعلاىلإنامعنمةيبرعلالئابقلاكرحتةيفيكلًأديجًاضرعةعيرسةروصب

/روتكدلل«نييرجهلايناثلاولوألانينرقلايفةيسايسلاةايحلايفزاجحلارود»باتك٤٠
زاجحلانيبةيسايسلاتاقالعللفلؤملاليلحتيفهنماندفتسادقو.فيرشلاميهاربإ

۳١ماعريبزلانبانيبوةمكحملاءامعزنيبةقالعلاانلضرعتساامكء()قارعلاوماشلاو

ةفالخلالاوزىتحوهروصعةفاكيفيمالسإلاخيراتلالحارمربعةفالخلاةيضقباتكلا

.رمألااذهيفهنماندفتسادقو.م١۱۹۲/ةيرجه١١۱۳ةينامثعلا

ءقوقحلاةيلكءهاروتکدةلاسرنعةرابعوهوء«مالسألايفةدايسلاوةلودلا«(باتکس٦آ

لوحينوناقلاهليلحتيفهنماندفتسادقو.ةرهاقلاةعماجبةيناثةعبطءم١۱۹۸ترشن

.ةعيرشلايفةدايسلاةيرظنبةلودلاةقالع

:يلياماهنمانثحبعوضومنمبرتقتةيبدأبتكىلعًاضيأاندمتعادقو-۷

.()سابعناسحإ/روتكدلل.جراوخلارعشناويدأ
.(٠)يكزلامكدمحأ/روتكدلل.ةرصبلايفةييدألاةايحلاپب

.()يضاقلانامعن/روتكدلل.يومألارعشلايفةيمالسإلاقرفلاج

0



يفوحلادمحأ/روتكدلل.يومألارضعلايفةسايسلابدأد

اهركفوةيضابألاخيراتلةلماشتافلؤميهويبايسلادومحنبملاسخيشلاتافلؤم۸

٠.(ءاثعشلايبأعابتأنعءاتعولاهلازإب

٠(١)يضابألابهذملاتاقلحيفيضايرلادهعملاتاقلطج

:يلياماهنمويملاسلانيدلارونخيشلاتافلؤم۹

.(۱)لوقعلاراونأقراشمأ

.()نامعلهأخيراتيفنايعألاةفحتب

:يلياماهنمويماشلادمحأ/روتكدلاتاقلؤمىلعاندمتعاامك٠

مالسالاوبرعلاخيراتيفأ

ءافلخلاب

.()ىصقألاقرشلانادلبوجيلخلالودنيبةيراجتلاتاقالعلاج

ایاضقوةرتفلوحهةماهتاليلحتوهدیدجءاوضأءاقلإيفتاساردلاكلتانتدافأدقو

خيراتلااياضقكباشت.ةرتفيهويرجهلالوألانرقلافصتنمةصاخوثحبلا

.كلذنماندفأفءيمالسالا

يتلاونيقرشتسملالبقنميبرعلاجيلخلاونامعةقطنمبةقلعتملاةثيدحلاتاساردلا١

ةكرحدعبةقطنملابنييبروألامامتهاةيادبعميداليملارشعسداسلانرقلاذنمتأدب
.ةيفارغجلافوشكلا

قرشلحاوسبايناطيربمامتهاذنمةيضابألاونامعبمتهتنيقرشتسملاةساردتأدب

‹ايبيلبايلاطيامامتهاويبرعلابرغملادالبباسنرفمامتهاويبرعلاجيلخلاودنهلاوايقيرفا

تاطوطخملانعفشكلاتالواحمتأديكلذلوحضاويضابأںوجواھبنكامألاهذهلكو

.:یلباماهنمةثيدحتاساردترهظوةيضابألارداصملاو

ًانيعتسمةيضابألاتاطوطخملاوبتكلافنصنملوأوهويكسنليتومأ
.يداربللةاقتنملارهاوجلاباتكيفتدروةيضابأتافلؤمب

دهعميفةدوجومتاطوطخمةمئاقرشنبماقيذلاRubinacci.يلاطيالاقرشتسملاب
.ايبيلنماهيلعلصحدقدهعملاناك.يلوبانةعماجيفةيقرشلاتاساردلا

س۸



علطايتلاتاطوطخملابةمئاقرشنبShahتخاشيناطيربلاقرشتسملاماقج

.تاطوطخملاهذهةيمهأىلإرظنلاتفلو.رئازجلاىلإهتلحريفاهيلع

اينولوبيفةيبرعلاتاطوطخملاناونعبثحبرشنباد۲كايبوكقرشتسملاماقد

.تاطوطخملادهعمترشندقو

خيراتنعةصاخلارداصملامهألةمئاقلمعبWiاinsonنوسنكلوقرشتسملاماق ه

خيراتتاساردلىلوألاةيملاعلاةودنلايفنامعخيراترداصمنعًاثحبمدقونامع

ماكحيدنلجلالآنعًاثحبنوسنكلورشنو.م۱۹۷۷ضايرلابةيبرعلاةريزجلا
نامع

تاطوطخملانمريثكلابيترتىرجأوةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازونمةوعدب

.ةنطلسلاب

ةكرحلاخيراتىلعتزكرتدقنيقرشتسملادنعةيضابألابةصاخلاتاساردلامظعمنأرهظيو

ةرتفلاىلعءوضلاءاقلإيفاهنماندفتسادقانكنإوةيسايسلماوعببسبةيقيرفالامشيف
.انثحبيفةمهمةرتفيهوةرصبلايفةيضابألاخيراتنمةركبملا

م۲۹
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٠م۱۹۸۸ماعةيندرألاةكلمملاببابشلاريزوبصنملغش

.تقولاكلذيفدادغبةعماجيفهبلومعملاماظنلابسح

.ةيناثةعبط٠م۱۹۸۲.دادغب.ةيلاغلاقرفلاوولغلا.مولسهللادبع.يئارماسلا

ةعبطء۱۹۷۹؛تورس.ررقلاىفةتارابت
ىلوأةعبطء۹۷۹٠.توريب.يرجهلالوألانرقلايفةيسايسلاتارايتلا,ميهاربإءنوضيب

.ةيناثةعبطم١۱۹۸.توريب؛مالسإلاردصيفبرعلادادتما.دمحأ.حلاص.يلعلا

.ةرجهلايفيناثلاولوألانينرقلايفةماعلاةيسايسلاةايحلايفزاجحلارود.ميهاربإدمحأ,فيرشلا

.ةعبارلاةعبطلا.م۱۹۸۲.ءتوريبءجراوخلارعشناويد؛ناسحإسابع

.م١۱۹۱,قشمدءةرصبلايفةيبدألاةايحلاءلامكدمحأ.يكز

.م١۹۷٠.ةرهاقلابفراعملاراد.يومألارعشلايفةيمالساإلاقرفلا.نامعنءيضاقلا

.م٥.ةرهافلاءدمحأءىفوحلا

.فشاكلاةديس.دقيقحت.م١۱۹۸ءطقسم.ءاثعولاةلازإ.دومحنبملاس.يبايسلا

.فشاكلاةديس.دقيقحت.م١۱۹۸.ءيضايرلادهعملاتاقلط.دومحنبملاسيبايسلا

.قشمدءلوقعلاراونأقراشم.هللادبعدمحموبأ.نيدلارونمامإلا

.م١۹۸٠ءنايعألاةفحتدمحموبأءنيدلارونمامإلا,يملاسلا

.ىلوأةعبطءم١۱۹۷ءولجنألا

.ىلوأةعبطءم۱۹۸۲.ةرهاقلا

.ىلوأةعبطءم۸ءةرهاقلا

Wilknson, Sovrces for the ealy History of Oman, Universty of Riyad, .1977

.ع۹۸۲٠ءانثارتةلسلسيفةنطلسلايفيموقلاثارتلاةرازونعريغصبيتكيفثحبلامجرتدقو
.طقسم



تاساردلا

ةيبرعلا
ةثيدحلا

 
تاهجتمتهادقوعوضوملالوحرودياهنمبتكاممظعموةليلقتاساردلاهذهنأكشال

يموقلاثارتلاةرازوةصاخاهدئاقعواهخيراتوةيضابألاثارتنمدجتسيامرشنبةصصختم

نمو.هنمبرتقيوأرمألااذهبقلعتياملكلًاقئافًامامتهاتمتهايتلاءنامعةنطلسبةفاقثلاو

:يليامتاساردلاهذه

:()يمانلاليیلڅرمع-١

ةيضابأةمئأاهفلأتاطوطخماهنم«ةدوجوملاةيضابألاتاطوطخملالوحةماهةلاقمرشن

ملسمةديبعيبأوديزنبرباجىلإعجرتتاطوطخمركذوةرجهلانمىلوألانورقلايف
هاعدتساامميضابألاركفلايفةحورطأميدقتيفلمعيناكهنأودبيو.ةميركيبأنبا

.ةركبملاةرتفلاكلتىلإعوجرلاىلإ

:(يزوفرمعقوراف-۲
:يلياماهنمةيضابألالوحتاساردمدقدقو

س٤ا



عبارلاددعلايف.ةيقارعلادروملاةلجمبترشن.نامعخيراتيفةيفارغويليبأ
ضرعتساو.نامعليلحملاخيراتلاةيمهأىلعةلاقملاهذهتهبندقو.م٤

.ةيلحمرداصملالخنمةيضابألاونامعخيرات

دقو.يوكزألاةطوطخماهفشكتامك.ةيضابألاجراوخلاةكرحخيراتنمحمالمب

بناوجاهيفضرعتساو.م١۹۷٠يناثلاددعلا,يبرعلاخرؤملاةلجمنعتردص

اميفتققحيتلايهويوكزأللبسنتيتلايهو٠ةمغلافشكةطوطخمنمةماه

دبعماقامك.ريتسجاملاةجردىلعلوصحالتوريبيفيلديبعدمحألبقنمدعب
.نامعخيراتبصاخلامسقلاسابتقاب

طقسمبمرقلاةقطنمبيفاقثلايدانلايفتدقعيتلاتاودنلاوتارضاحملا-۲

ثارتلاةرازولبقنمةريغصتابيتكيفاهضعبرشنوثحبلاعوضوملوح
:كلذةلثمأنموةنطلسلاب

نيعلاةعماجبيمالسإلاخيراتلاذاتسأيليقعلاديشرأدمحم/روتكدلاةرضاحمأ

ةيادبيفةيضابألاةكرحلا»ناونعبةرضاحمتناكو.ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاب
ةمامإعئاقووثادحألرضاحملاميظنتلالخنماهنماندفتسادقو«يسابعلارصعلا

ىلعدمتعادقفتامولعموأةديدجرداصممدقيملهنامغردوعسمنبيدنلجلا

.ةيديلقتلارداصملاضعبوتافيلخ/روتكدللةيضابألاةكرحلاةأشنباتك

نامعخیراتلیصفتلابضرعتساثیح؛سیراببراثآلاذاتسأویزولجيجريسةرضاحمب
رضاحملاناتسألامدقوةيخيراتلاروصعلاةيادبيفوخيراتناتقبسيتلاروصعلايف

ليقفامرصعوساحنلارصعمةيرجحلاروصعلايفعضولانعهديدجحمالم

.تارسالا

ةيدامةلدأمدقوايسبرعتاراضحلةبسنلابنامععقومةيمهأىلإراشأدقو
.تاريثأتلاكلتتبثتراثآلروصنعةرابع

طوطخىلعيجيتارتسالاعقوملاةيمهأةركفقيمعتيفثحبلااذهنماندفتسادقو
طوطخللاماهًازكرمةيمالسإلاروصعلايفنامعتحبصأثيحةيراضحلاتالاصتالا

.نيصلاويدنهلاطيحملاملاعنيبويبرعلاجيلخلانيبةيراجتلاةيحالملا

ةعماجبكراشملايمالساإلاخيراتلاذاتسأءناطلسمعنملادبع/روتكدلاةرضاحمج
ًاضارعتساةيمالسإلاروصعلايفنامعخيراتحمالمضرعتسادقوسوباقناطلسلا
1.ًاعيرس

ایاضقحيضوتيفًاريثكانتدافأةيملاعةيملعةودنربتعتيهوم۸لیربأ۳
.ثحيلاعوضومنمةريشك

٣٦٤



دوفولاةملكىقلأو«سوباقناطلسلاةلالجلصاخلالثمملاةودنلاكلتىعردقو

ىقلأدقوةديدعةيمالسإلودنولثميملاعةئاماهرضحو.رهزألاعماجلاخيش
نلعأدقو.ةيضابألاخيراتنمةديدجبناوجتلوانتةديدعثاحبأدوفولاءاضعأ

زكروةيئاهنلاتايصوتلاةودنللماعلاررقملاءندرألا.يناليكلاديزميهاربإ/روتكدلا
.يبهذملابصعتلانعداعتبإلاوةيضابألابتكفشكوزاربإةرورضىلع

رباجةسردمرثأ»ناونعبءرئازجلا.شوكبلاىيحيروتكدلانممدقملاثحبلاربتعيو
.انثحبديفتيتلاثاحبألامهأ«يمالسإلاهقفلايفديزنب

تاودنلالمشتةرشعثادلجمنعةرابعيهو:ةينامعلاتاساردلاةودنداصح ه

.نامعةراضحوخیراتلوحرودتوم٠طقسميفتمدقيتلاثوحيلاو

.م١۹۷٠.يضابألاركفلاروطتناونعبايناطيربيفجربمكةعماجىلإهاروتكدلاةلاسرمدق(١)
يخيراتلاثحبلابنيمتهملانمو.قارعلابدادغبةعماج.بادآلاةيلكبيمالسإلاخيراتللًاذاتسألمعي(۲)

.يبرعلاجيلخلايف

٢٤-



هيصخحشلاتاءاقللا

يفةديدعةيخيراتتانايبوتامولعمبنوظفتحينامعءاملعوخياشمنمديدعلالازام

:يلياممهنمومهضعبعمةيئأدبمتالباقمءارجإىلإرمألایعدتساامممهرودص

.م٦۱۹۸ةنسرياربفءرياني؛يليلخلادمحنبدمحأخيشلا.ةنطلسللماعلايتفملاةحامس١

.يثراحلادمحنبملاسخيشلا.ةنطلسلابةيقرشلاةقطنملابةيعرشلاةمكحملايضاق۲

دومحنبملاسخيشلا.ةنطلسلابثارتلاةنجلوضعوءًاقباسطقسمةمكحمىضاق-٢
.م۱۹۸۹ریانيءم٩۱۹۸ةنسءرياربفءرياني.يبايسلا

لدحعلاةرازوبةيمالسإلانوؤشلاماعريدمبصنملغشيو.يبايسلادوعسنبدمحأخيشلا-٤
.م۱۹۸۸ليربأء١۱۹۸.رياربفءرياني.ةنطلسلابفاقوألاو

ةنس؛ربمسيد.يدنكلاناميلسنبدمحأخيشلاءةنطلسلليراشتسإلاسلجملاوضع-٥
.م۷

روطسيفتامولعملااهلوحتردنيتلاثحبيلابناوجضعيريسفتنماندفتسادقو

يثراحلادمحنبملاسخيشلااهركذيتلاتاليلحتلاةصاخوثحبلايفعجارملاوتاطوطخملا
نبملاسخيشلاطبرامك.يدنلجلاةمامإنمزيداصتقإلاويرادإلاويعامتجإلاعضولالوح
.ةرصاعموةميدقةيضابأاياضقنيبدمح

س٤٤



لوألالصفل ۱

هيخيلوص

ةايضايألا1

-





(۱)

‹(ص)لوسرلايفوتءايسآبرغو.ةيبرعلاةريزجلاهبشيفىربكلاتالوحتلاباقعأيف
رييستوةمالاةدايقيفهفلخينمةلكشمترهظنكلو.هتلودسسأوهتوعدىسرأنأدعب
راديتلااياضقلاىلوأةيضقلاهذهتحبصأو.نيملسملانيبةعرسبءاهنيدبناوجظفحواهرومأ
ةناكملتحتنآلاىتحتلازاموءيمالسإلاخيراتلايفاهلوطأو,نيملسملانيبلدجلااهلوح

مهتاليلحتعونتتونيخرؤملاراكفأنمريبكبناجىلعذوحتستو,ةيخيراتلاتاساردلايفةماه
.مهجهانمومهتاءامتنابسح

يفامكةرامإلاوأةمامإلاوأةفالخلاوأةدايقلاىلإريشت:ميركلانآرقلابتايآدوجومغرو
هلوقو.()«مكنمرمألايلوأولوسرلااوعيطأوهللااوعيطأاونمآنيذلااهيأاي»:ىلاعتهلوق
ملنكلو.(«مهنمهنوطبنتسينيذلاهملعلمهنمرمألايلوأىلإولوسرلاىلإهودرولو»:ىلاعت
نمءيشلكلميركلانآرقلالومشمغرب.رمألايلوأحضوتميركلانآرقلابةحيرصصوصندرت
.)۳»ءيشنمباتكلايفانطرفام»نيدلاوايندلارومأ

دكؤمثيدحىلعقفتيملهناالإءرمألااذهىلإاهتاراشإمغرءةفيرشلاةيوبنلاةنسلانأامك

لوسرلانعةريثكثيداحأتدروو.نيملسملانيبىروشرمألاكرتنكلو.ةلاسملاكلتلصفي

ہ۷



هذهيفاولدتسينأاوعيطتسيملءاملعلانأليلدب.ءعامجإلاةفصذخأتملاهنكلوص)

كلذىلإةفاضإلابو.عامجإلاىلعلالدتسالايفهومدقلهودجوولوفيرشثيدحىلعةيضقلا
خیسنمءهدعبنم؛نیعيمل(ص)لوسرلانإف ةفالخلاوةمامإلابصنمىتحو.نيملسملافلخيس

اهنموهربتعتًاقرفكانهنأثادحألانمىرنسوءهضرفوأهبوجوىففلتخادقف

.ةنيعمفورظيفوبجاوهنأبىرخأًاقرفركذتامنيبءةيضابألا

كلذدكأدقونيملسملانيباهروذجتخسرواهدعاوقتلمتكادقةينيدلاةيحانلاتناكاملو

.(°«انىدمالسإلامكلتيضرويتمعنمكيلعتممتأومكنیدمکلتلمكأمويلا»:ىلاعتهلوق
م1(هے۰7.۰

ةجحىلعةثالثضمتملو.ةعماجلاهتبطخدعب(ص)هيلعتلزنيتلاةيآلايهو

ةمالادوقينمدوجونمدبالناكهنإف.م١۳٠/ةيرجه١١ةنس(^)لوألاعيبرنمرشع

02هفالخرمأنراکف.اهنیددودح ميقيوا‹ةديدجلااهبساكميمحيو؛هيمالسإلا

اةمكاحةطلسومظنوميلقإوبعشنمتاموقملالكاهلترفوتةةديدجةلودناكرأىسرأ
.()ةيوامسلاهتمهمىلإةفاضإلاب.اهلًامكاح(ص)لوسرلا

هماهميفهفلخي(ص)لوسرللةفيلخرايتخا.ةعرسبو‹نيملسملاىلعمتحملانمحبصأو
ملنيملسملانأكلوانيبةقرفللیلوآلارولاةرتفلاكلتذنمتأدبو.ةيويندلا

أكحاهيفدرفرفلکحلصييتلا ةيويندلاوةينيدلانيملسملانوؤشیلوتيننأ.هراودأوهلامعأ
‹ةيضقلاكلتلوحةنيابتمًأاروصانلاوطعأ(٠)نيملسملانيركفملانالب.(ص)لوسرللًافلخ

.مويلاىتحنيثدحملانيباهيلعقفتيمليتلا

ينبةقيقسيفرامنأكلذ.دعبنفديمللوسرلاو.ةلكشملاكلتتاقلحتأدبو

عوقيدصلاركبوبمهيلإعراسف.ةدابع .حارجلانبةديبعويأامهامضناوباطخلاننبرمعو

امهنمقيرفلكمدقو..نيرجاهملاوراصنألاامه:نيقيرفنيبءةيادبلايف.‹فالتخالاعقوو
امهنمعومجلمدقيةدابعنبدعسربت.ريبكلاببصنملااذهلهتالهؤموهججح

تادبوص(لوسرلاةفالخيفقراستألاةيرظنب.جرزخلامعزةدابعنٻدعسنهربو
ةليلقلاةرتفلاكلتيفقلقلاعيمجلادوسيوبرطضتسوفنلا

نيذلاوءهتريشعو(ص)لوسرلالهأمهفؤ,ةفالخلابمهتيقحأيفمهاوعدبنورجاهملامدقت
مدقأوءراغلايفامهذإنينثايناثركبوبأوهاهوءاهليبسيفاورجاهو؛هتوعدلقاشملااولمحت
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٠0”شيرقيفةمئألانأركبوبأركذىتح.ةالصلايفهتفيلخوء٠(ص)لوسرللةبحصسانلا
جلتخياملجرلاكردأو.مالسإلاباهتناكمتدازوشيرقريغدحألةسايرلافرعتالبرعلاناو
ءارزولامهفةقثلاعضوماولظيسمهنأومالسإلايفمهتناكمنيبفءرخآلافرطلاسوفنيف

يفهتعيبىلعاومحدزاوروضحلاهعيابمثءريضخنبديسأهعبتوركبيبأةعيبلرمعمدقتف
رداوبلوأ(كلذبتمأتلاو.قيدصلاركبيبألةماعلاةعيبلاتمتيلاتلامويلايفءدجسملا

.راصنألاونيزجاهملاامهبينعأو.ةديدجلاةلودلاساسأامهنيريبكنيقيرفنيبةقرف

ديلاقتلاجازتماءةبعصفورظيفتمتيتلاءركبيبأةفيلخلاباختناةيلمعيفظحاليو
ىلعريبكلارثألااهلناكةيبرعلاةئيبلانأكلذ.ءةيمالساإلاميلاعتلاعمةيبرعلاتاداعلاو

نمناتركفأادبملوبقمدعوباختنالاةركفف.()ةرتفلاكلتيفثادحألاتاهجوت

.نيملسملانيبلمشأةروصبتدازاهنكلو.ةليبقلاخيشرايتخايفةعبتملاةيبرعلاديلاقتلا
‹ةليبقلاخيشرايتخادنععبتتةيبرعتاداعًاضيأيهفةربخلاوةبرجتلاونسلاربككلذكو.نآلا
هتبحصلمالسإلايفركبيبأةناكمليضفتيفتزربدقفاهيفةديدجلاةيمالسإلاحورلاامأ

.(٠)مالسإلايفهرودو(ص)لوسرلل

ءديدجلاةفيلخلارايتخااهبمتيتلاةديدجلاةقيرطلاميوقتيفنوخرؤملافلتخادقوءاذه

فوخلاببسبةبيجعةعرسبتمتاهنأضعبلاىأردقف.(ص)لوسرلادعبءةيمالسإلاةلودلل
حولتتأدبماسقنالاودرمتلارداوبنأًاصوصخوةئشانلاةديدجلاةمألاىلعةنتفلانم
نيملسملانممظعألاداوسلايأرلثمدقةفيقسلايأرناكنإو‹لئابقوًادارفأ,قفألايف

ةديدجلاةيطارقتسرالاةقبطلارخآلاضعبلامهتاامنيب.دجسملايفةماعلاةعيبلادعبةصاخ

يبنلانمبرقلاولاصتالاىلعدمتعتةقبطيهوءديدجلايمالسإلاعمتجملايفتأشنيتلا

رومأيفدقعلاولحلاةبحاصتحبصأةقبطلاهذهناوءهتوعدليبسيفءالبلاو(ص)
.اهلكنيملسملا

بصنمحبصأو.(")راصنألاونورجاهملا:امهنيمسقىلإةديدجلاةقبطلاهذهتمسقناو

تنكمتومهوءةقبطلاكلتنمىلوألاةئفلاتلتحاو.اهيلعًاروصقمةفيلخلا
ءاهلتباثقحةمامإلانأشيرقتنقيتسأو.راصنألاىلعةقومرمةناكمزارحإنمةفيقسلاموي
.(")دعباميفاهتناكمتروطو.ةديدجلاةيطارقتسرالاةمقيه("ةيشرقلاتحبصأكلذبو

نمنيرجاهملاعممهترواحمنكتملوةفيقسلامويرطخلااذهباوسحأدقراصنألانأودبيو
نيرجاهملااياونلًافاشكتساتناكامردقبءهناكمرخآلالحإونعصخشةحازإلجأ

فوختامنيح.ركبيبأعم.يراصنألا(")رذنملانببابحلاراوحيفرمألااذهحضتاوءدغلايف
نممنكلوفاخأكنمسيل:لاق؟بابحايفاختانمأ:ركبوبأهللاقف»ءرمألانمبابحلا

مكيلعانلسيلكباحصأىلإوكيلإرمألافكلذككلذناكاذإف:ركيوبأهللاقفءكدعبءيجي

.("°)«ميضلاانموسينمكدعبءاجتنأوانأتبهذاذإءركبابأايتاهيه:بابحلالاق.ةعاط
.(ركبيبأةفالخلء(")ةميدقلاشيرقةيطارقتسرانمةعامجلاهذهلدييأترداوبترهظدقو
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هللايضر)ركبيبأةفيلخللةعيبلاةيلمعاهبتمتيتلالاوحألاوفورظلانأضعبلاىريو

اهنألكلذ..ةبسانمنكتملءةصاخةفالخلاكةيريصمةلأسمريرقتناو.ءةمئالمنكتملء(هنع

تدقفنإ:ريجفتللةتوقومةادأتناكاهنأو.ةديدجلاةلودلايفروداهليتلانتاوصألالكتلمهأ

ءانثنسارجاذکهو.(۲*)اهاباحضىدحإنافعنبنامثعةفيلخلاهياهنتناکوءاهتوقواهنزاوت

خيراتلايفثادحألاتاهجوتيفتترثأيتلانتابارطضالاونتفلانمًاریثكةفالخلابشيرق

.دعباميفيمالساإلا

اهلتناك.رکبيبآةفيلخلارايتخاةيلمعاهبتمتيتلاةعرسلانإفرمأنمنكيامهمو

ةلودلاىلعظافحلالجأنمو؛مالسإلاخيراتيفةقيقدوةجرحفورظلظيف.اهتارربم

يفهتفخوهتعرسيف.ةلحنلابهبشأناكهنأبرمعفصتتاياورلانأانظحالدقو.ةديدجلا

.راصنألاهرابجإوركبيبأةفيلخلالوحسانلاعمجىلعهفهلتوءةعيبلازاجنإةعرسليبس

.ةعيابملاىلعنيمربتملانممهريغو

CII

املف.اهلوحنيملسملانيبعقوامراركتمدعيفءركبيبألًاسردءةبرجتلاهذهتناكو

هدهعبتينأنافعنبنامثعرمأوءهدعبنمرمألابباطخلانبرمعىلإدهعةلعلاهبتدتشا
هلأسيهینعلخدامنیحفوعنبنمحرلادبعىلعهدريفكلذبركبوبأسحأدقو.بتكف.كلذب
مکلکفالجرتلمعتساينومتيأرويبامىلعينومتدزدقوًايلومتحبصأ:هللاقفءهتحصنع

راشأدقهنأىتح«سفانمالب‹«بصنملابتايصخشلاردجأركبيبأرظنيف(")رمعناكو

ةديدجةنس.ركبيبأبناجنملمعلااذهناكو.("هرايتخابةفيقسلاموينيملسملاىلع

.حايترالالكرايتخالااذهلًاحاترموهناكو.ماسقنالاوىضوفلانمًافوخنيملسمللرمألاكرتي

ينلأسول:مهللاقف:ًاظيلغًاظفانيلعتيلودق:هلاولاقامنيحسانلاىلعهدرنمكلذرهظي
نمةنتفللةصرفلاكرتيملكلذبو.("")مهلمهريخمهيلعتيلو:تلقلةمايقلاموييبر

.ركبوبأقباسلاهتفيلخاهلعقوتامكباطخلانبرمعدهعيفرومألاتراسوديدج

هدوارتتأدبوءرخآلاوه.ةلأسملاكلتهقلقتتأدب‹باطخلانبرمعلةريخألامايألايفو

رمألاكرت:ةيناثلاو.( هنيعبمهنمدحأىلإًانئمطمنكيملهنأودبينكلوء‹دیدحتلاب

ةؤلؤلوبأهيلإاههجويتلاةلتافلاةنعطلانأنكلو.مهنيبنمةفيلخلارايتخالنيملسملل

نمةتسىلعهيأررقتساف.ةشئاعوةباحصلاحاحلإدعبءرمألااذهمسحيفعرسيهتلعج

نبيلع:مهوةنجلابنيرشبملاةرشعلانممهناامكضاروهومهنلوستيفوت

تاهاجتالاگردممعناگوء١۳)ةالصلايفسائلامؤيليمورلابيهصنيعو.صاقويبأنبا



نأليبسيفءطقفةثالثيفرمألارصحنينأكلذدعبددحو‹ةثالثلباقمةثالثنيعفةعامجلا

ىدعتتالةليلقرايتخالااهيفمتييتلاةرتفلاكلتنوكتنأوءلقأددعيفىروشلاةيلمعرصحنت
.مايأةثالثلا

لزانتاملوءنمحرلادبعءنامثعيلع:ةثالثيفرمألاةيادبيفةيلمعلاترصحنالعفلابو
لكلو.نافعنبنامثعوبلاطيبأنبيلع:امهوطقفنينثايفةروصحمتحبصأءريخألا

عيابةياهنلايفهنكلو.فوعنبنمحرلادبعلةريحرمألااذهببسو.اهوحنهتايلضفأوهتاعلطت

ًاضيأيلععيابورمعوركبيبألعفبيدتقينأوهلوسرةنسوهللاباتكبلمعلاىلعنامثع
قفتموءاهيفكشالنامثعةعيبنإفاذكهوءةفالخلابنامثعل

ةفاكنملاوحألاوفورظلاهيفتأذبتقويفءةفالخلاىلإ()نافعنبنامثعءاج
تحبصأدقل.روهظللدعتستةيفخلاىوقلاتأدبوءةيركفلاوةيسايسلاوةيداصتقالايحاونلا

ماشلاوقارعلاىلإةفاضإلابءاهلكبرعلاةريزجهبشىلعاهناطلسبةدتممةنيدملا

Cityةنيدملاةلودنمةيمالسإلاةموكحلاتلوحتو.ةينيمرأو.ةيقيرفإيلامشوسرافو State
مكحلاملكنيفتاروطتهيفًادبتمليذلاتقولايفءء0ةعساوةيملاعةلودىلإ
‹ةلودلامكحبولسأوه.ةنيدملا.ةلودلامكحبولسألظف.ةديدجلاعاضوألاكلتبكاوت

.لكاشملاتلاوتوتاعارصلاوتامزألاتأديفء(")ةيملاعلا

بصنمعمءىربكلابصانملابترثئأتساوءراصمألاىلإشيرقتقلطناهسفنتقولايف
بلاطتءاهجراخو«ةنيدملايفتاوصألاتأدبولاومألاىلعتذوحتساوء()ةفالخلا

دحألثميءةباحصلارابكدحأوهوءيرافغلارذوبأناكوءثدحيامبءًانايحأددنتو

هيفنبهنمصلختلاررقتف.فرتلاولالغتسالاةسايسوءديدجلادهعلادضةيداصتقالاتاهاجتالا

ىفنيلةنيدملاىلإديعأهنكلوةيواعم«ماشلايلاوةبقارمتحتنوكيلماشلاىلإةنيدملانم
هللاليبسيفاهنوقفنيالوةضفلاوبهذلانوزنكينيذلاو»هراعشناكواهجراخديدجنم"
دهعلالاجرريذحتلتوصلوأءيرافغلارذيبأةضافتناتناككلذبو.(*)«ميلأباذعبمهرشبف
.دىدجلا

اوركنأةباحصلاضعبنأامك.ءدوعسمنبهللادبعلثمىرخأتاوصأةضافتتالاهذهعبت

يفهلواطتومكحلانبناورملةيقيرفإجارخسمخهتبه:اهنمةريثكًارومأنامثعىلع

.(*')طايسلاببرضنملوأهناو.هتيبلهأيفةيالولاولمعلاهرصحوءناينبلا
ةسايسلمهحايترامدعراصمألاناكسرهظأو.ةنيدملاجراخراكنتسالاتاوصأتدتماو

ًأديو.٠ةيئبسلاءارآتطشنويلعقحنملب.نامثعقحنمتسيلةفالخلانابدیفتلاوقآ

رونوکیللإهتيحصيبهذينوهتیامحلماشلالهأنمادنجهيلإلسرينأماشلا
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هللاىلصءهللالوسرراوجعيبأالانأ:ًالئاقةنيدملايفءاقبلاىلعرصأنامثعنكل,هتايمح
۰'٩يقنععطقهيفناکناوءيشبءملسوهيلع

نبديعسمهيلاولاونذأينأةفوكلالهأضفردقف.ًاعيرسًاروطت.راصمألايفرومألاتروطت

ىلإرطضاف‹يرعشألاىسومابأمهيلعيلوينأنامثءنماوبلطو.مهتنيدملخدينأءصاعلا

رصمنموةفوكلاوةرصبلانمهجتتةفيلخلاةسايسىلعنيطخاسلاعومجًأدبو.(*)مهبلطةيبلت
لمأىلع؛جحلانوديريمهنأاورهظأوءم٥1°/ةيرجه٢۲لاوشيفةنيدملابةمصاعلابوص

يبأنبيلعنمًاضارعإاودجومهنكلوءةباحصلارابكنمرخآًاصخشةفالخلاباوعيابينأ

.(**)ريبزلانموةحلطنمو.بلاط

هنكلوءهسفنعلخىلعةماغرإلنامثعةفيلخلارادراصحيفاوأدبوةنيدملاىلإراوثلاداع
نإوء(*“)ءوسيأنععجريوبوتيهنكلو.هللاهسبلأاصيمقعزنيالنأىلعرصأوهبصنمبكسمت
نبنامثعةفيلخلالتقمبراصحلااذهىهتناو.ةدشبراصحلابرضىلعاوممصدقراوثلاناك
.(*)٥10/ةيرجه٢٠ةجحلايذرهشيفنافع

تناكىلوألاهمكحىنسنأواهيلعقفتمهتفالخنأىرناننإف.نامثعةعيلخلالتقممغرو

يداصتقاراهدزاكلذىلعبترتو«تاحوتفللةيمالسالاشويجلاهجوتوحنماظتنابريست

ةعارمردقبةماعلاةحلصملاعاريملهنأاهنمءةرتفلاكلتدعببئاوشكانهنأريغ

نأىتحءكلذةروطخىلإهوهبننيذلاءةباحصلاضعبنمددشتملاهفقوممثءهئابرقأةحلصم

ةلودلاةرادإىلعشيرقةنميهاوعقوتيملمهنأو.(*)ةلودلاةرادإيفهتقيرطاورقيملراصنألا

۱.ةروصلاهذهب

خیراتيفًاديدجًأاثدحهلتقمنتهتنايتلاوءةمصاعلايفةفيلخلدلادض.راصمألاةروثتناك

٠بيرقلالبقتسملايفةريطخوةماهجئاتنىلإتدأاهنألكلذءاهرسأبةمالاوةيمالسإلاةلودلا

ةقرفتمةيمالسإلاةمألاتحبصأوءةنيدملاقاطنجراخىوقيسايسلالاجملايفرهظف
نکيملدبدجوجًاشنوءًاينيدءادراهسفنىلعاهنمةدحاولکيفضت,)۳(بازحأوقرفىلإ

رايتخايفاهرظنةهجونعربعتءةرملوأل؛لئابقلاتأدبو.(°)ةنتفلابفرعهنوعقوتينولوألا
رمألااذهناكنأدعبريبكروداهلحبصأوءاهرظنةهجوبكرتشتو.ةفيلخلاوأةلودلادئاق
ةنيدملايرجاهمىلعًاروصقم

نمًارفمدجيملهنكلوء(*)يلععيوبومويغلابدبلموجيف.ةفالخلاعبارلاةفيلخلایلوتو

:امهامهلحيغبنينيحلمنيرمأهمامأيلعمامالادجو

لحأوءنامثعلامعلزعبأدبفءراصمألايفهيلعتناكامىلإعاضوألاةداعإ:لوألا
مهسوفنرارقإوراضمألاناكسءاضرإلةلواحميف.نیرخآةالومهلحم
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الراميفرومألاتكرحتنكلنافعنبنامثعةفيلخللصاصقلاةيضقءاهنإناكف:يناثلا

نمةساسحزكارميفزكرمتتو.يسايسلاحطسلاىلعرهظتتأدبةضراعملاىوقنأكلذ
.ًايلعاوعيابيملنيذلاةنيدملالهأضعبعمجتيفف.ماشلاوةكم:امهوءةيمالسإلاةلودلا

‹ةرصبلابوصةكمنمهجوتلايفاوأدبو.ةشئاعامهيلإتمضناو.(*"اريبزلاوةحلطمهبقحلو
لماوعنملماعفرصتلااذهناكو.(*^)يلعةعيبدردقماشلايلاونأباوملعنأدعبةصاخ
.اهتيادبذنمعاضوألاباهتلإ

بوصهتهجوريغينأ؛ماشلابوصهجوتللةدعلادعيناكيذلايلعمامإلاىلعحبصأو
نمبرقلابءلمجلامويةكرعميفمهبىقتلاثيحهتيادبيفدرمتلااذهىلعءاضقللةرصبلا
ةداعإوءاضقلانملعفلابنكمتو.رهشأالإهتفالخىلعضمتملامنيبءةرصبلا

اهيللعبترتدقو.ةزشابملاةروصلاهذهبةباحصلانيبرودتبرحلوأتناكو.ةنيدملاىلإةشئاع
زاجحلاهتقهرأنأدعبءهلةمصاعاهذختيلةفوكلاىلإيلعلاقتنا:اهمهأةيسايسرومأ

وهوماشلايفهلضراعملايلاولانمًابيرقنوكينأدويناكهناامكةددعتملااهلكاشمب
.(۱۱)ةيواعم

ملاعلايفيسايسلاخانملاىلعةيواعمنيبويلعةفيلخلانيبعازصلاىغطءًاريخأو

يفيلعأدبدقف.م١٠٠/ةيرجه٠٤ةنسيلعمامإلالتقمىتحوةرتفلاكلتذنمءيمالسالا

ةيلمعدعبءامهنيبرومألاتهتناو.ةيواعماهيلاوفقومءاهنإل؛ماشلابوصةفوكلانمهجوتلا
هتبلاطموءنامثعةلتقنمصاصقلانيبوةعيبلاكلتنيبطبرةيواعمنأيفءدوفولالاسرإ
ةيلمعيفؤطاوتلابديدجلاةفيلخللةيواعمماهتاةروطخرمألادازوءةلتقلاءالؤهميلستب
.فيسلاميكحتىلإرومألاتهتناولتقلا

ةرغءاعبرألاموياهكراعملوأتناكونيفصيفنيفرطلانيبةيركسعلاةهجاوملاتأدب
نيبةكرعمنيعستتلمشءمايأةرشعوةئاماهبماقملاناكوم۷١1/ةيرجه۳۷رفص

ةيبصعلانمةديدجةروصدخأعارصلانمعازنللةديدجةروصروفلاىلعترهظو.(*)نيبناجلا
رصعلاويومألارصعلايفيمالسإلاخيراتلاراسميفترثأيتلاء(١)ةيميلقإلاةيبصعلايهو

زكتراامنيب.هيلإوبصيامقيقحتليبسيفماشلادنجةيواعمًابعثيح.دعباميفيسابعلا
ىلإةديدجلاةروصلاكلتتداعأو.ةيعرشلاهبلاطميفهترصنلنييقارعلاةوقىلعيلعمامألا

ةعمالءامسأاهتايطيفبرحلاكلتتلمحامك.مالسالالبقينامورلايسرافلاعارصلاناهذألا

.(”ةديدجةيبصعةروصبءيركسعلاناديملايفتزربةيبرعلئابقل

نمميمصتهرياسيملءةياهنلاىتحفيسللرمألالعجىلعيلعمامإلاميمصتنأودبيو
راشتسمءصاعلانبورمعرمألااذهلغتساف.()مهحلاصلةكرعملاةياهنهجوتمغرهعابتأ
عفرتنأبةيواعمىلعراشأفءمامإلادنجنيبماسقنإلاريثينأدارأفءنيفصبرحيفةيواعم
يلع.دنج-نيبومهنيبهللاباتكنوكينأساسأىلعحامرلاةنسأىلعفحاصملا
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عم.ميكحتلالوبقوءلاتقلافقوىلإرطضاهنإفهموصخفادهأليلعكاردإمغربو
وهاهف.ريبكلاهشيجعاطقيفترشتناامناعرسدرمترداوبهدنجنیبرهظتتأدیوهموصخ

.ميكحتلاةعدخبهتعامجعانقإلواحيرتشألا
ءمامإلادنجنيبماسقنألاتايادىوءا")ةرتفلاكلتنعباهسإبرداصملاتثدحتدقو

مهنموبرحلاةياهنىتحةصلخمنكتمليلعمامإلادنجيفرصانعلاضعبنأاهنمصلختسن
نيبتالاصتاكانهنوكتنأدعبتسيالامكميكحتللهلوبقنلعأيذلاءسيقنبتعشألا
تلازامةئفكانهتناكنإونيفصيفليوطلاماقملاءانثأيلعلاجرضعبنيبوةيواعم

نمنكمتيملنيرايتنيبيلعمامإلاحبصأاذكهو.اهتياهنىتحةكرعملاضوخىلعةممصم
.()امكحمهنيبواننيبنآرقلالعجننأانلبقدق:هلوقنلعأنأدعبةصاخو.دعباميفامهتدايق

هلثممرايتخاىلعًاضيأربجأ.هباحصأضعببناجنم؛لاتقلافقوىلعمامإلاربجأامكو
هنكلوىلإهدفوسأريل«سابعنبهللادبعهرايتخابمدقتدقفىف

تأدبوبرحللهبحليناثلاوهتبارقللوألاءًاضيأرتشألاضفرامكهعابتأضعبلبقنمضفر

.اههيجوتيفوأاهيفمكحتلايفةوقةفيلخللنوكينأنود؛كرحتتثادحألا

رهشيفلدنجلاةمودبعمتجت.عارصلاىوقلةلثمملا.دوفولاهيفتأدبيذلاتقولايفف
دهعتوءفالخلالوحةنسلاونآرقلايفامبمكحلاساسأىلعم۷١1/ةيرجه۲۷ةنسرفص

ءيلعةفيلخلاتاوقعمريطخردحنمبوصهجتتثادحألاتأدب.ةجيتنلالوبقبنيفرطلاالك
نيبريبكىدصهلناك«هللالإمكحال»لوقيتوصالعءبرحلافقولوبقءانثأهنأكلذ

ةرابعلاهذهتحبصأوءاهبقطننملوأء("*)يميمتلاةيدآنبةورعناكو.ميكحتللنيضفارلا
.قارعلابزحوأ,ماشلالهألبقنم.قباسرايتيأىلإاهئارآبتمتالةلقتسمةعامجلًاراعش

نيدحتمةيواعمبرحىلإاوجرخدقل.يلعمامإلادنجقرفتو.نييقارعلاتايونعمتفعضو
قيرطيفمهونوعفادتياوداعو؛ماسقنإلامهنيباشفو؛نيمسقنمنيضغابتمءاوعجرفنيباحتم
.(")طايسلابنوبرطضيونومتاشتيوقارعلاىلإمهتدوع

ملو«هللالإمكحال»راعشتحتاووطنانيذلاةمكحملاةعامجءةياهنلاىلإتلصفناو

هتقلطأًاديدجًامساعضوملااذهحبصأو,ءارورحبوصاوهجتالب«ىمادقلامهقافرعماولخدي

نمجورخللةديدجةركفوحنضخمتتاهلاجرتايلقعتأدبوةعامجلاكلتىلعرداصملا
اوهجتاوءىلوألامهتيرقنماولقتناامناعرسف.نوملسملااهلضرعتييتلاةئيسلالاوحألا

هللادبعناکلعفلابو.()مهلديدجمامإباختناوحنمهتارواشمتأدبثيح«ناورهنلابوص

.ةيمالسإلا.ةعيرشلاهيلعصنتامبسحمهلمامإلوأيبسارلابهونب

3

ملاعلاثادحأتداسء(")ةلزهمبهبشأ؛ميكحتلاذنمنيفصثادحأ,ةمكحملاربتعت
.ةيمالسإلاةمألاهلاهتطعأيتلاءةفالخلانعلزانتلالبقيلعةفيلخلانأكلذيمالسالا

٤٥-



هيفقبسرمأيفلاجرلامكحهنامث.ةفيلخلابصنمىلإىقريالءلاومامألزانتلااذهناكو
رارمتسالايغبنيناكيذلا.ةيواعمبناجنمةعدخةيلمع«ميكحتلاةيضقاوربتعاوءهللمكح

ىلإمهبجيملاملفءكلذيلعمامإلانماوبلطوماماللنعذيىتحو«ةياهنلاىتحهلاتقيف

ريبكعاطقنيبراشتنالانمجهنلااذهنكمتدقوءرخآًاجهننوجهتنياوأدبوءهيلعاوجرخكلذ
.̂يمالسالاخيراتلايفًاديدجًايروهمجًابزحاولثمو.ةقالخلاىلعةطخاسلاريهامجلانم

تاياوريفدرودقفةرتفلاكلتيفنيملسملانمًاريبكًاعاطقلثمدقبزحلااذهنأودبيو
ةبحاصلارابكوداهزلاوءارقلانمةريبكةعومجمالماشءًافلأنورشعوةعبرأمهنأيخامشلا

‹ةنجلابملسوهيلعهللاىلصهللالوسرهلدهشنموردبلهأنممهيفوء(^”نيعباتلاو
رابکنمةریبكدادعأوءًايردبناكويمالسلاىفوأنبةرجشو.(^")يدعسلاريهزنبصوقرحك
ةناحصلا

نمتیبيأىلعالو«شيرقىلعًاركحتسيلةفالخلانأبيدانيديدجرايترهظاذكهو
كلتيفرهظيذلا؛يعيشلارايتلاًاضيأفلاخو.ةقباسلاتارايتلاعيمجفلاخكلذبو.اهتاتويب
يفيعيشلارايتلااذهًأدبو.(^”تيبلالآيفةفالخلابكسمتلابيدانيو.حوضوبًاضيأةرتفلا
كلذبو.ةمكحملارايتوءةيواعمرايتامهونيرخآلانيرايتلالباقمثادحألاحرسمىلعروهظلا
.يمالساإلاخيراتلاثادحأعنصيفكراشتيتلاتاعامجلاىدحإكةمكحملاةعامجترهظ
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.۹°ةيآلا.ءاسنلاةروسءميركلانآرقلا

.۸7ةيآلا.ءاسنلاةروسميركلانآرقلا

٢۳٠ةيآلا.ءءاسنلاةروسءميركلانآرقلا

هللالوسرناکامنیب:لاق.يفقثلادمحمنبنسحنعةلابزنبادنسأ:يليامبقزارلادبعيلعركذ
ايلاقفلجررمف؛يلعونامثعورمعوركبوبأهعموةنيدملادجسمساسأينبيملسوهيلعهللاىلص
نمرمألاةالومهءالؤه:ملسوهيلعهللاىلصءهللالوسرلاقف؟موقلاءالؤهالإكعمام:هللالوسر

ىنبامل:لاقملسوهيلعهللاىلصءهللالوسرىلوم؛ةنيفسنعةوبنلالئالديفيقهيبلاىورو.يدعب
رمععضيلمث؛يرجحثيحىلإهرجحركبوبأعضيل:لاقمقءًأرجحعضودجسملاءملسوهيلعهللاىلص

هللاىلصهللالوسرلاقف.رمعرجحثيحىلإهرجحنامثععضيلمثءركبوبأرجحثيحىلإهرجح
.يدعبنمءافلخلامهءالؤه:ملسوهيلع

توریبء٩٤٤۰۰٩ص.يقححودمم/روتكدلاقيلعتودقنءمكحلالوصأومالسالا,قزارلادبعيلع)

٦۱۹۷).

.٢ةيأ.ةدئاملاةروسميركلانآرقلا

ص؛دمحمةايحومالسإلالبقبرعلاةراضح(٠)برعلاخيراتيفةلسلسءدمحأ,يماشلا.د
.م۱۹۷۸.ةرهاقلا؛برعلالجسعباطم٠

.م۱۹۸۷؛توریبء۲۲ء۲٢۲۲صء٤ج.ماشهنباةريس

.م١۱۹۸ءتوريبء١٠۲۱صءفارشالاوهيبنتلاءم٢٤۲1٦٥۹ت.نيسحلانبيلع

ص؛مكحلالوصأومالسإلاءقازرلادبعيلع

.هدعبامو۷۹٩صء١جءباسنألا.يرذالبلا:ءالؤهنم

.م١۱۳۸ءرصم.ةيناطلسلاماكحألاءم١١٠٠/ةيرجه٤٠4تءدمحمنبيلعنسحلاوبأ.يدرواملا

.خيراتنودبءتوریب.ربعلاباتك١٤١٤۱/ةيرجه٢٤۸۰تءدمحمنبنمحرلادبع.نودلخنبا
.۸ء۷صء١جءةسايسلاوةمامإلاءةبيتقنبا.97۹صء١ج.قباسلاردصملا.يرذالبلا
.م۱۹۸۲.ةيرصملاةضهنلارادءافدعبامو١٠صءنودشارلاءافلخلاء(روتكد)يماشلادمحأ

.يوطعيزوفقيقحت۷٠٠صء۲ج.نييبتلاونايبلاءظحاجلا
صء١جءقباسلاردصملا.يرذالبلا

.م۸٦۱۹.ةرهاقلا.٠۳٠۲۷صءمالسإلايفةيسايسلاتايرظنلا.نيدلاءايضءسيرلا

.٢٥۲صء١جمالسإلاوبرعلاخيراتيفءدمحأ.يماشلا

.9۸۳ص١ج؛باسنألا

دمحمقيقحت.٢۲۲صء۲ج؛كولملاولسرلاخيراتم٢۲٩/ةيرجه٠٠۲تءريرجنبدمحم.يربطلا
.م١۱۹۷.ةرهاقلا,فراعملاراد.ميهاربإلضفلاوبأ
.۲۳۸صء٤جءةريشلا.ماشهنبا

.9۸۲صء١جءباسنألا.يرذالبلا

.يرعشألا.خيراتنودب.ةرهاقلا.ةيراجتلاةبتكملاةمامإلا.هللادبعدمحموبآ.ةبيتقنبا
.۳۹صء١ج؛نييمالسإلاتالاقم

.٠۲صءنودشارلاءافلخلا.(روتكد)يماشلادمحأ

.ةمدقملاء١ج.مالسإلاوبرعلاخيراتيفء(روتكد)يماشلادمحأ

- ۱



.م١۱۹۷.ةيرصملاولجنألاء١٤٤٠صء١ج.ةيبرعلاةلودلليسايسلاخيراتلا؛(معنملادبع)ءدجام(١۱)
.ةثلاثلاةعبطلا

.1٦٤صءةيضابألاةكرحلاةأشنءتافيلخدمحم

.٢۲۲۷ص.نودشارلاءافلخلا,(روتكد)ءيماشلادمحأ(٠۲)

صءةيسايسلاةايحلايفزاجحلارودءفيرشلادمحأ(۲۱)

.ةيكملاةيطارقتسرالااهيلعقلطيو.7٤صةيسايسلاتايرظنلا(رونكد)سيرلانيدلاءايضء«سيرلا(۲۲)

.١٠/۷٠صءيرجهلالوألانرقلايفةيسايسلاتارايتلاحمالم.نوضيبميهاربإ(۲۳)

.يراصتالاةملسنببعكنبمتغنببعكنبمارحنبديزنبعومجلانبرذنملانببابحلاوه(٤۲)
هفقومنأشيفردبموي؛ملسوهيلعهللاىلصلوسرلللاقيذلاوهو.اردبدهش.يملسلايجرزخلا
يأرلاوه.مأءهادعتننأانلسيلهللاهكلزنألزنماذهأهللالوسراي:لاتقلالبقةباحصلافقومو
.هلوقيبنلالبقف.لزنمباذهسيل:بابحلاهللاقف.برحلاويأرلاوهلب:يبنلالاقف؟برحلاو

.خيراتنودبء۹ص١٠جءةسايسلاوةمامإلانبهللادبعءةبيتقنبا(٢۲)

.١۱۲ص.۲جخيراتنودب.بوقعييبأنبدمحأ.يبوقعيلا

.يوننببعکنبةرمنبمیتنبدعسنببعکنبورمعنبرماعنبنامثعنبهللادبعنبرکبوبأوه(۲۷)
مسااملةبعكلادبعةيلهاجلايفهمساناك.بعکنبةرمدنعءءملسوهيلعهللاىلصيبنلاعميقتلي

يدوعسملا).رماعنبرخصتنبريخلامأهمأ.قيتعهبقلوهللادبعملسوهيلعهللاىلصلوسرلاهامس
.(۳١۲صءفارشالاوهيبنتلا

.٢۲ص.يرجهلالوألانرقلايفةيسايسلاتارايتلاحمالم.(روتكد)نوضيبميهاربإ(۲۸)
ىري»١-١١٠۱صجاجتحالاءيسربطلاروصنموبأ.٢۲ص«ةيالولالوحثحبءردصلارقابدمحم

نال.ىروشلاادبماهيلعقبطنياليلاتلابو٠تيبلالآةناكموةيقحأتلمهأةيلمعلاكلتنأرقابدمحم
ملسوهيلع.هللاىلصيبنلانعدسجتتوسكعنتنأيعيبطلانمناكلتزجنأدقتناكولةيلمعلاهذه
دقف.ىروشلاًأدبمهاجتالااذهباحصألهاجتدقفيلاتلابو.اهلةروصيأثيداحألايفدجنالانناعم
.«مهيلعةعاطاوضرفونيملسملاىلعةفيلخاونيع

ءخيرات«يربطلاصء١جءةسايسلاوةمامإلاةبيتقنبا.۸۷٥/۸۸صء١جءباسنألا(۲۹)
.١١۱٠صء۲جءخيراتلايفلماكلا.ريثألانبا.١۱۹۹صء۲ج

.۱۲۷صء١جءخيرات.يبوقعيلا(٠۲)

نببعکنبيدعنبحازرنبطرقنبهللادبعنبحابرنبیرغلادبعنبلیفننبباطخلانبرمعوه(۲۱)
ءاعبرالامويلتقمزخلانبرمعنعهللادبعنبةريغملانبماشهتنبةمنصهمأ.صفحابأنكيو.يؤل

يدوعسملا).ةْولْؤلوبأديىلع.ةنسنيتسوثالثنباوهوءم١٤1/ةيرجه٢۲ةنسةجحلايذ1٦

صءفارشالاوهيبنتلا

صء١جءباسنألاءيرذالبلا(۲۲)

.م١٦۹٠ءةرهاقلاء٢۲صء١جءلحنلاوللملادبعنبدمحمءيناتسرهشلا(۲۳)

.م١١۹٠.توريبء٤صءقرفلانيبقرفلاءرهاطنبرداقلادبعءيدادغبلا(٤۲)

ءةباعدهبلجرهنإلاقفيلعيفكلله؛نيملسملاريصمىلعقلقهدجوامنيحرمعلسابعنبالاق(٢۲)
ماوعلانبريبزلانمو.هوهزةحلطنمو؛سانلاباقرىلعةيمأينبهلمحنافعنبنامثعنمفاخو

- ۷



(۳)
(۳۷)

(۳۸)

هتظاظففوعنبنمحرلادبعنمو.هتدشوهتیرکسعصاقويبأنبدعسنمو.ةراجتلابهمامتها

.(ةمألاهذهنوعرف)
١٠٠۲٠.0صماكحألا.يدرواملا.٢٤۲٠٢۲صء١ج.ةسليشلاوةمامإلا.ةبيتقنبا

.۲۳۹ء٢۲۳۷ص٤ج٠خيرات.يربطلا

هلوسرةنسوهللاباتكبلمعلاىلعدهعلاذخألايلعاعدوربنملادعصدقفوعنبنمحرلادبعناك

.يماشلاعجار)يتقاطويملعغلبمبمثهيبنةنسوهللاباتكبلعفا:لاقايلعنكلو.نيفيلخلاةريسو
.(٢۰۲۷۲٤صءنودشارلاءافلخلا

تسبليفلاماعدعبدلوءيومألايشرقلا؛,سمشدبعنبةيمأنبصاعلايبأنبنافعنبنامثعوه
تتاموةيقرهتنباملسوهيلعهللاىلصيبنلاهجوزو.قيدصلاركبيبأيدييلعديىلعملسأو.نينس

ةشبحلاىلإرجاهنملوأوهو.نيرونلايذببقلكلذلو.موثلكمأاهدعبهجوزف.ردبمايأيف.هدنع

ةعمجلامويةنيدملايفلتق.سمشدبعنببيبحنبةعيبرنبزيركتنبىورأهمأ.ةيقرهتجوزهعمو
.يدوعسملا).نينامثونامثليقو.ةنسنينامثونينثانباوهوءم١٥1/ةيرجه٢۲ةنسةجحلاىذ۸
.(۹٦۲صءفارشالاوهيبنتلا

.۹£ص.ةيسايسلاتايرظنلا.سيرلا

.۷٠٠ص.يرجهلالوألانرقلايفةيسايسلاتارايتلا؛نوضيبميهاربإ
.۳۲۳ص٤٠ج؛خيرات

۸٠٠.0ص؛ةيسايسلاتارايتلا,نوضيب.۸٨۳۷ص.هسفنردصملاءيربطلا

.٢٤٠ةيأ.ةبوتلاةروس.ميركلانآرقلا

.٢۳۲صء٤جءخيرات.يربطلا.٢۲صء١جءةسايسلاوةمامإلاءةبيتقنبا

.م۹۱۹٠,ةرهاقلاء١١۱٠ص.ءافلخلاخيراتءنمحرلادبعنيدلالالجءيطويسلا

.٢٥۲ص٤٠ج؛خيراتءيربطلا

.٠۳-٢٤۲صء١جءةسايسلاوةمامإلاءةبيتقنبا

.ةيرجه۱۳۸۲.ةرهاقلا,۷١صء۲جءخيراتلايفلماكلاءدمحمنبيلعنيدلازعءريثألانبا

.۷٥۸٥صء۲جءردصملاسفنءريثألانبا

.۲۱۹صءفارشالاوهيبنتلا,يدوعسملا

.٢۲٤٤صء۲جءريثالانبا

ء۲6صء١جءلحتلاوللملا.يناتسرهشلا

.٢۲۷صءةيسايسلاةايحلايفزاجحلارود.(روتكد)فيرشلاميهاربإ
صء١جءةسايسلاوةمامإلا.ةبيتقنباصء٤جءخيرات.يربطلا
.٥۷٥صء١ج؛بهذلاجورم.يدوعسملا

.٠٠صءةيضابألاةكرحلاةاشن.(روتكد)تافيلخضوع
دبعنبمشاهنببلطملادبعنببلاطيبأنبيلعوه.٠۲۷٠۲۷۲صهيبنتلا,يدوعسملا
.نامثعةفيلخلالتقممويعيوب.فانمدبعنبمشاهنبدسأةنباةمطافهمأ؛نسحلاابأىنكي.فانم
.مايأةينامثورهشأةعستونينسعيرأهتفالختناكوم١1٠/ةيرجه٢۲ةجحلايذ١۸٠يف
7صء١جءبهذلاجورمص١٠ج.خيرات.يبوقعيلا
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نبا.ةكمىلإجرخف.هاركإلابناكرمألانأ.دعباميفءامعزامهنكلو٠يلعمامإلاريبزلاوةحلطعياب
ص١٠ج؛قباسلاردصملا.ةبيتق

فلاحتلانوضيبمهيمسي»ء١١۱۲ص؛ةيسايسلاتارايتلا.نوضيب.٢۲ص.ءهونبويلع؛نيسحهط

.«يثالثلا

تاليصفتىطعأ)ء4۸صء٤ج٠خيراتءيربطلا.۲۷۲-٠۲۷صءفارشالاوهيبنتلا,يدوعسملا

.(برحللتايمويبهبشأةيفاو
.۳۹۷.ةيسايسلاةايحلايفزاجحلارود

°°0صء٤ج.قباسلاردصملاءيربطلا

.١٦٠صء٤جءهسفن

ص.°ج.يومحلاتوقاي.ماشلاوقارعلانيبقيرطلافصتنميف؛تارفلايبرغةميدقةريغصةيرق

.٢۲۷۲ص.قباسلاردصملا.يدوعسملا

.٢۲۷,٢۲۷صء١جءقباسلاردصملا

.يرجهلايناثلاولوألانينرقلالالخةيمالسإلاةيبرعلاةلودلايفةيسايسلاةايحلا.رورسلامج
.م١٦۱۹.ركفلارادةعبط.١۷ص
.اهدعباموء٢۳۹۹ص.ةيسايسلاةايحلايفزاجحلارودءفيرشلادمحأ
.١٤٤٠صء۲جءلماكلاءريثألانبا

.١٠۱۳صء٥جء010٢٥۷٥صء٤جءخيرات«يربطلا

.١٤۱۱-١٠٠صء١ج.ةسايسلاوةمامإلا.ةبيتقنبا
.٢۲۷صءفارشالاوهيبنتلاء۸۳٥1٦9۸صء١جءبهذلاجورمءيدوعسملا

.۹٤ص.٥جءخيراتءيربطلا

۸٤۰ص°ج؛خيرات.يربطلا«ةديكموةعيدخالإمكلاهوعفرام»لاق

٠خيرات.يربطلا.١٠٠صء١جءيبوقعيلاخيرات.١11۷صء١جءةسايسلاوةمامإلا,ةبيتقنبا
١۰۱۱۱۱۸صء۲جءلماكلاءريثألانبا.١٤٠صءلاوطلارابخألا.يرويندلا.١1-٩٤صء٥ج

.٠٠۳صءةيسايسلاةايحلايفزاجحلارود.(روتكد)فيرشلاميهاربإ

۸ص١٠جءجاجتحإلا؛يسربطلا.٠٠ص٠°ج.خيراتءيربطلا

فيسلوأربتعي.دعباميفةمكحملاميعز؛«سادرملالبهيخأعمنيفصرضح؛يميمتلاةيدآنبةورعوه

يلعدنجلزانميفميكحتلاةفيحصبفوطيذخأسيقنبثعشألاناكلذو.مالسإلايفةمكحملللس
اذهامو؟ثعشأايةيندلاهذهام:لاقوثعشألاىلعلبقأوهفيسةورعلسفميمتينبىتأىتح
صء7جءخياشملاتاقبط؛ينيجردلا.هيبأنبدايزديىلعلتقدقو.هللالإمكحاللاقو؟ميكحتلا

.46٤°4صءةيضفلادوقعلا.يثراحلا.4۸صء١جءخياشملاريس«سخامشلا.ء٥

.۷۲صء٥جءخيراتءيربطلا

.م١۹۸٠.نامعةنطلسء1صءةيضفلادوقعلاءدمحنبملاس؛يثراحلا

١١٠۱.٠صء١جءبهذلاجورم.يدوعسملا

تلزنونامعنمتءاجيتلالئابقلانمهتليبقتناك.ينامعلايدزألاىبسارلابهونبهللاديعوه
ناک.صاقويبأنبدعسةدايقتحتقارعلاحوتفيفكراشو؛ملسوهيلعهللاىلصيبّلاكردأ.ةريدلا

.هلنيضفارلاىلإمضناوءهيلعجرخو.ميكحتلاركنأمث.نيفصبرحيفبلاطيبأنبيلعراصنأنم
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يذببقلىتحةدابعلاوعرولاودهزلابًافورعمناكو.هتعامجلًامامإبختناو.ناورهنلابوصكرحتو

.7°صء١جءريسلا.يخامشلا٠٠۲٠صء١جينيجردلا.هدوجسلوطلتانفثلا

.۲۷۲ص.فارشالاوهيينتلاءيدوعسملا

٠م۱۹۸۸.رياني؛يثراحلاناميلسنبدمحنبملاسخيشلاعمةلباقم

.6°١-6٤صءةيضفلادوقعلايثراحلا.4744ص.١جءريسلا

.م۱۹۷۳.توريب١٠٠ص.مالسإلايفةيرسلاتاكرحلا.(روتكد)دومحمءليعامسإ

.نآلاىتحهيلعرثعيملنكلوةيضابألارداصملايف«ناورهنلا»ىمسيمهئامسألعماجباتکرکذدرو
.يثراحلاعمةلباقم

.ةنجلالهأنممويلاانيلعلخدينملوألاقهناهيلعهللاىلص.يبنلانعةشئاعنعركذ)

.كلذكثلاثلاويناثلامويلايفوءام.رطقتهتيحلوصوقرحلخدف.نالفنالفرمعركبوبأتلقف:تلاق
ص.ةيضقلادوقعلا.يثراحلا.٢٠۲٠۳٠۲ص١٠جءتاقبطلا.ينيجردلا(سرفلابرحيفكرتشاو

۷£۸.

١0.۱۱ء١۱٠۱صءةاقتنملارهاوجلا.يداربلا

:اهمهأعيشتلاةاشنلوحةريثكءارآكانه

دعب.ةدعاسينبةفيقسيفتناكاهتيادبنأءنورخآو‹«فارشألاباسنأيفيرذالبلاركذي1

ةفالخلابقحأًايلعنأاوأرمشاهينبنمةعامجوسابعلانأل.ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةافو
.لضفلاهنباوسابعلا:مهنمةعامجركبيبأةعيبنعيلععمفلختدقو؛رشتسيملو؛هريغنم
يبوقعيلايوريو.رساينبرامعورذوبأو,يسرافلاناملسو.دادقملاوءديعسنبدلاخو.ريبزلاو
مالسلامهيلعمهسوؤرنيقلحمحابصلايفهوتأينأمهنمبلطفهوعيابفًايلعاوتأالجرنيعبرأنأ
٠خيراتلا.يبوقعيلا.۸۳١صء١جفارشألاباسنأ‹يرذالبلا).ةعبرأىوسمهنمبجيملف

یری1٦۰۲۷۸۰۲,۱ص؛مالسإلارجف؛نيمأدمحأ.٢٠۲صء۲ج.خيراتءيربطلا.١٠٠صء۲ج

.ملسوهيلعهللاىلصلوسرلادعبتأدباهنكلونامثعنمزتروطتاهنأ

:مهنمو.ملسوهيلعهللاىلصيبنلارصعذنمتأدباهنأوخرؤمىري-ب
.م١۱۹۱ةنسءنارهط.يرديحةعبطم١٠٠ص.قرفلاوتالاقملاءيمقلادعس
.١٠صءةعيشلاقرفءيتخبونلا
.١٤٠ص.ةعيشلاتافصخيشلا

٩۸_١1صء١جءجاجتحإلا

:مهنمونامثعلتقمدعبرهظعيشتلانأءةثلاثةئفىرت-ج
.۸۰صء١جءلحنلاوللملايفلصفلا؛مزحناب
نمحرلادبعروتكدلاةمجرتردصيفةثيدحلاةيسايسلاةضراعملابازحأ,نزوهلو
١٤۱.۱ص.يودب

.١۷٠ص.تسرهفلا.ميدنلانبا
۱٦1ص؛مالسالاردصيفةمدقمءيرودلا

/ةيرجه١1ةنسنيباوتلاةكرحدعبةصاخنييومالارصعءتأدباهنابءعبارقيرفىري-د
:مهنموءم٠

.٤۷ص.ةيبرعلاةدايسلاءنتولفناف

.١٠ص.عيشتلاوفوصتلانيبةلصلا؛يبيشلاىفطصملماك

.يناثلاولوألانيقيرفلايأرلبقنالانكنإو

ت



(ناورهنلامويو

 
هنأذإء0ةيواعمعمةيسامولبدلاقرطلاىلإهجتييلعمامإلانأةيادبلانمحضاولاناك

ناكاملوهيلعدرمتملا.هتالودحأهاجتنيملسمللةفيلخكةيلوؤسملاعقومنمكرحتيناك

ةفيلخلالتقمدعبةلودلاىلإرارقتسالاةداعإو.نيملسملالمشملىلعهتقاطردقبلمعييلع

تضرفبرحلانكل.(")يلجبلاهللادبعنبريرجةسائربًادفوةيواعمىلإلسرأهنإف

.()ةيواعمءاعداورارصإمامأهيلعةيادبلاذنماهتيمتح

ببسبهدنجنيبفالتخالاًاضيأهيلعضرفهنإفءلاتقلايلعىلعضرفدقةيواعمناكاذإو
يفًاريطخًاعدصةروانملاهذهتثدحألعفلابوماشلادنجاهبىدانيتلاميكحتلاةليح
امنيب٠يلعدنجنيبةيلاتقلاةعزنلاءافكناويركسعلافقوملاعييمتىلإتدأويلعشيج
شيیجيفةددعتمماسقناتايادبتادىو.مامآلاعمدنللدنلاعقومىلإهدنجوةيواعميتعفترا

الإمكحال»يميبمتلاةيدآنبةورعددرنأدعبءهيلعهدنجنمةعامجلاصفنااهمهأمامالا

ةيلبقلاةيبصعلاترهظف.لتقلابهددهو.يدنكلاسيقنبثعشأللضرعتةورعنأامك.«هلل
.سيقنبثعشاألاهدنكتديأميكحتللهضفريفةورعميمتتديأامنيبف.هدنجنيبديدجنم

ةهبجباسحىلعىرخألانعضقانتمطخيفتراسامهاتلكفنيتليبقلااتلكمامإلارسخو

س۱



يفةصاخةيوقلاميمتةليبقةدناسمبرمألاةيادبيفةمكحملاطابتراةيادباذهناكو.يلع

.()دعباميفةمكحملاتايصخشعملأاهنمرهظو.(°)ةرصبلا

ماشلايلاوعملاتقلافقوءرمألاةبادبيفيلعاهمامإىلعةمكحملاةعامجتركنأ

نأعم«سانلانيبميكحتللةفالخلايفهقحعضوهنألمثءهعمضوافتلالوبقوءهيلعجراخلا

نمةعامجلاكلتتقشناف.هليبسيفلتقوهنعلزانتلاضفرنافعنبنامثعقياسلاةفيلخلا

نبثبشاولعجوءاهيلإاوبسنف.ءارورحةيرقيفاورقتساوهعمةفوكلالوخداوضفروهشيج
.()ةالصللًاريمأيركشيلاءاوكلانبهللادبعوءلاتقللًاريمأيميمتلايعي

.ديدجنمهيلإةمكحملاةدوعةيمهأوءهتهبجىلععضولاةروطخبيلعةفيلخلاسحأاملو
هللاقفويًاحالصإاديرينإ»ميكحتلاولاتقلافقوىلعهركأهنأمهلنيبومهيلإجرخ

تاثداحملاترادوءلاجرلانيبلوادتعضومةفالخلالعجهيلعاوضرتعامهنكلو.()«امهنيب

.ميكحتلاىلإ:هدفومامإلالسريالألمأىلعرتوتلاةدحضيفختبتهتناء()امهنيب

دادعتسااوملعامنيحديدجنمءمامإلاوةمكحملا.نيفرطلانيبرتوتلاىلإرومألاتداع
مامإلامازتلااوكردأنأدعبمامإلاعمةرشابملاةهباجمللنودعتسياوأدبو.ميكحتللمامإلا
مامإلاارذحوء('")ريهزنبصوقرحو.جربلانبةعرز:امههيلإنيلجراولسرافميكحتلاةقيثوب
اوُضقنَتالومتدهاعاذإهللادهعباوفوأو»هلوقبمهيلعدرف.ميكحتلايفرارمتسالاةروطخنم

ىلعلدتتارابعبنالجرلاهيلعدرفء(٠)«اليفكمكيلعهللامتلعجدقواهديكوتدعبنميألا
يلعايهللاو:رخآلالاقو.هنعبوتتنأيغبنيبنذكلذ:صوقرحهللاقذإامهفقومبمهكسمت
.(٠)كتلتاقلجوزعهللاباتكيفلاجرلاميكحتعدتملنئل

ةمكحملالبقنمةديدشلأةضراعملاتأدب.ميكحتلاقيرطيفيلعمامإلارارمتسامامأو

الإمكحال»مهلوقبهوعطاقدجسملايفبطخاذإناكف.ةيمالكةروصتذختااهنكلو؛هدض
ىحوأدقلو»ىلاعتهلوقهيلعمهضعبولتيو«لطاباهبديرأقحةملك:هلوقبمهيلعدريف.«هلل

مهيلعدریف«نیرساخلانمننوكتلوكلمعنطبحيلتكرشأنثلكلبقنمنيلىلإوكيلإ
مامالانإفكلذمغروء(`)«نونقويالنيذلاكنفختسيالوقحهللادعونإربصاف»ىلاعتهلوقب

.(٠)لاتقلاىلعهوربجأاذإالإةيركسعةهجاوميفمهعملوخدلامدعبًامزتلملظ

ليكشتباوماقوءناورهنلاىلإةمكحملاعومجتكرحتميكحتلاةيلمعيفيضملالباقميفو
مهتلودكلذيبترهظو.ًامامإىبسارلابهونبهللادبعاوعيايفيمالسالاجهنلاىلعمهتموکح

:هزکرموهرکفلکلةضقانتمةيسايستارايتثالثرمألااذهىلعتنوكتومهراكفأساسأىلع

لامشلابوصًالامشكرحتلاوهعابتأعمجيفذخأثلاثلاو‹ماشلابيناثلاو.ةفوكلابلوألا
ناورهنلايفًايئاهنرقتسيل

شیرقريغنممامالانوکبنأاوزاجأمهنأكلذءةمكحملانعئدابملاقيبطتةلحرمأديو

نموًامامإناكروجلابانتجاولدعلانمهلاولثمامىلعسانلارشاعومهيأربهوبصننملكو
مكحكرتوەيكحتلايففاطخأًايلعنأاونلعأمهنأامكهعملاتقلابصنبجيهيلعجرخ

سا۲



بازحألاةيقبةمكحملاتفلاخكلذبوء()نيمكحلانماوأربتو.لاجرلامكحامنيحهللا

اورصحيملمهنأل«يروهمجلابزحلا»مسامهيلعقلطأهناىتح.اهرصعيفةيسايسلا

ةقثاهيفدقفييتلاةظحللاذنمةفيلخلالزعبنوريو4صاخسنجوأةنيعمةقبطيفةفالخلا

ىلعةمقانلاةيمالسإلاريهامجلانمريبكعاطقنعًاربعميسايسلامهركفحبصأو.(۹)ةيبلغألا

مهيلعضعبلاقلطأاهباوكسمتيتلاههئدابملالخنمو.ةدئاسلاعاضوألاوأ,ةفالخلا
هتريسمربعليوطلامهخيراتطبتراوء(")«يكارتشالايطارقميدلايروثلابهذملاباحصأ»
.ئدايملاكلتقيبطتتالواحمبةرثعتملا

دقف.ميكحتلايفثدحامدعبهلتمدقيتلاةحيصنلاةيمهأكردأيلعمامالانأودييو

یسوموبأمدقتف,ةيواعمويلعنملكعلخىلعيرعشألاىسوموبأوصاعلانبودمعقفتا
‹نيمكحلانميلعًربفةفالخلايفةيواعمهدعبنمورمعتبثامنيبءيلعةمامإعلخل

ًاكسمتوهنعًاضارعإمهنمدجومامإلانكل.("")ةمكحملانمءىمادقلاهقافرىلإكلذبلسرأو

مهئدابمومهفقومب
,نيملسملاةملكعمجليبسيفءديدجنم.ماشلايلاوعمهبرحةعباتملدعتسيمامإلاذخأ

نيبىروشرمألاكرتنأكردأهنالكلذىلوألاهتيضقنمغرفيىتحةمكحملابنجتيناو

يفىضوفلاثودحىلإالإيدؤيال.ةيادبلايفنامكحلامعزامك.هتفيلخرايتخايفنيملسملا
تعقونكلوء(")اهنيباميفلئابقلاماسقناو,ةفالخلابنيبلاطملاروهظةرثكو,يمالسإلاملاعلا
.ناورهنلاةعامجىلإهجتيواهلططخيتلاهتهجوريغبهتلعجةمكحملاننيبوهنيبةديدجرومأ

نععافدللنودعتسياوادبوءناورهنلاةقطنملوحااديةمكحملانوفننكلذ

مهئارآنعهتباجإتفلتخااملو.(۳)ميكحتلانمبلعفقوميفهيأرواقعنبنامثعةفالخ
.(۲۷)هولتق

مهتهجاوممدعيفرمألاةيادبيفرصحنتمهعميلعمامإلاةسايستناكهسفنتقولايف

دعبةصاخءماشلايفيساسالاهودعوحنًافرصنمهمهناكلبءةرشابمةيركسعةهجاوم

تريغرومأتعقونكلو.نيمكحلاعامتجاوميكحتلاةيلمعءانثأتعقويتلاةديدجلاتاروطتلا

ىلإهجوتللديدجنمهاوقعيمجتىلعهمزعءانثأهناكلذ.مهوحنيلعمامإلاتاهجوتنم
ةيامحءماشلاىلإهجوتلالبقةمكحملاىلعءاضقلاةرورضبهباحصأضعبهيلعراشأماشلا

.مهوحنمامإلاهجوتفماشلابرحلغرفتيكلذبوءفلخلانمهتهبجل

دقفههجوتمغرءمهعمرشابملامادطصالابنجتيةياهنلاىتحيلعمامإلالظ

كلتهيلإمضينألمايناكمامإلالعلو.هيلإبابخنبهللادبعةلتقميلستيفهبلطمرصحنا
امهنيبراديذلاليوطلاشاقنلاءانثأنيفرطلانيبةفاسملادعبكردأهنكلو.دغلايفةعامجلا

ت



درناكو.ةيرذلاوءاسنلانودلاملاهدنجللحتسادقفلمجلامويةسايسلمهراكنتسا
.برحلالبقةرصبلالامتيبنمهيلعاوراغأاوناكامعالدبلاومألاحابأهنأمهيلعمامإلا

٠مالسإلارادومالسإلامكحمهلناكولتاقتملةيرذلاوءاسنلانأمث

ءانثأةيواعمنيبوهنيببتكيذلاباتكلايفءهمسانعنينمؤملاريمأمساىحمهنأ

.ةيبيدحلامويملسوهيلعهللاىلصلوسرلالثملعفهنأمهيلعمامإلادرناكو,ميكحتلا
مساوكمساببتكانكلوءكتعزانامهللالوسركناتملعولورمعنبليهسهللاقنيح
.(۲۹)بتكف.كيبأ

الهاتنكننإنيمكحللتلقملهلاولاقف.‹ميكحتلاعضومةفالخلايفهقحعضوهنأ

ىلعمهيلعدرف.ىلوأكشلابكريغفكتفالخنمكشيفتنكنإفءتيثافةفالخلاب

ضريملةفالخلابيلامكحأنيمكحللتلقولوةيواعملةفصنلاكلذبتدرأامنإ:هلوقب

ةيواعمكلذب

يلعمامإلاصرحلباقميفمهئدابمىلعةمكحملاميمصتىدمراوحلااذهنمحضتيو

يراصنألابويأويأعفردقفلعفلابو.ماشلايلإةدوعللدعتسبادبهنأوةصاخمهعانقإىلع

فرصنافنمآوهفضرعتسيوألتقيملنممةيارلاهذهىلإمكنمءاجنمهنأبمهادانوةيارلا
."ناورهنلامويثادحأتأدبوء(")فالآةعبرأالإبهونبهللادبععمقبيملو

:امهنيرمأنعترفسأاهناالإنيبناورهنلاةكرعمةرتفرصقنممغرلابو

لتقهنأرداصملاركذتوءمامإلادنجمامأمهمظعملتقدقفةريبكلاةمكحملاةراسخ:لوألا
ركفلارشنبتماقىتلاىهاهنأتاياورلاكلتتدقتعا("”)دارفأةعضبادعةمكحملالك
نكمتمامإلاناكاذإف؛كلذنمربكأناكددعلانأودبينكلو.ميلاقألايفيجراخلا
مهداقنيذلاةليخنلالهأنأليلدبلجريفلأنمرثكأيقبهنإفءمهمظعملتقنم
نواعتدقواياقبنممهولجريفلأنمرثكأاوناكيعجشألالفوننبةورف
يلعنبنسحلاونايفسيبأنبةيواعممهلاتقىلع

فعض:لوألابناجلا.نييناجنمةراسخلاهذهتناكوًاضيأيلعمامإلاةراسخ:ىناثلا

هفوفصنمنوللستيهباحصأأدبءاقدصأهتراسخدعبفيلعةهبج

نمةئامثلثيفيجانلادشارنبثراحلایضمف4:ريسيرفنالإهعمقبيمل

يحاورلاسيقنبلقعممهيلإيلعلسرافءةينارصنلاىلإنيدترم«سانلا
امأ.(")رمألاةياهنيفةيواعمىلإهجتاهسفنلقعمنألبءمهدابأف
مامإالانماهلماكبةيسايسلاثادحألاطويخلاقتنايفلثمتدقف:يناثلابناجلا
.رمألااذهرامثىنجيلعفلابةيواعمأدبو؛ماشلابةيواعمىلإيلع

تاهجوتو.هعمجأبيمالسالاملاعلاىلعترثأدقناورهنلاةكرعمنإإفنمنكيامهمو
ءةمكحملافرطنماهنماوجننيذلاةلقنمرداصملاركذتامهمو.كلذدعبيمالسالاخيراتلا

-ا٤



ةورع:اهمهأنمدعباميفةيجراخلاةوعدلاراسميفترثأواهيفتكراشتايصخشكانهنإف
نمةوعدلاسيسأتنمريخألانكمتدقوةيدأنبسادرملالبوبأونب
قرفلانإفكلذلو.ةيمالسإلاراصمألايقابيفاهراشتنالازكرماهنملعجو.ةرصبلايفديدج
راكفأىلعظافحلايفهدوهجبيسي.لئاوألااهداورنمەريتعتاهعيمجءةيجراخلا

.(۳۷)ةمكحملا

:يلياميفناورهنلامادصجئاتنرصحاننكميو

مامإلانكمتثيحنيبويلعنيبةلصافلاةكرعملاتناكناورهنلاةكرعمنأ١

اميفيلعمامإلادضجراوخلاركفخيسرتىلإتدأاهنأامكءمهنمةريبكًادادعألتقنم
رابنألايفهدضترمتسامهتاروشنإلب؛مهئدابمبةمكحملادارفأكسمتودعب
.(۳۸)نئادملاو

نمةيركسعلاةيحانلاوةيسايسلاةيحانلانميمالساإلاملاعلايفةيجيتارتسالالوحت٢
ناورهنلاةكرعمبتهتناومامإلادنجنيبتعقويتلاثادخألانأكلذ.ماشلاىلإقارعلا

رداقريغسمالابةمكحملازرفأيذلايلعشيجحبصأف.هراصنأوةيواعمحلاصيفتناك
حورلاهيفترشتناوةيلبقلاهبتكتفو.ةسايسلاهتدسفأدقف؛لتكتلاودومصلاىلع

هشيجءانبةداعإوهناورهنلاةكرعمدعبربكألاهلغاشناكًايلعنألبةيمازهنالا

٠٤ةنسناضمر١٠يفًاليتقةفيلخلاطقسوتوطنادقهعيراشمنأريغ.ءخسفتملا

ةلواحميفداجلالمعلانمتاونسسمخدعبةفوكلادجسميفم١1٦٠/ةيرجه

.مجلمنبنمحرلادبعديىلعرمألااذهناكو.يمالسإلاملاعلاىلإرارقتسالاةداعإل

ديدجلارايتلاأدبوًايمالسإًاماظننوخرؤملاهربتعايذلاماظنلامكحةرتفتهتناكلذبو

ةديدجلاةيشرقلاةيطارقتسرالاولئابقلانيبفلاحتلاىلعموقييذلا

ًأدبف‹موجهلاىلإعافدلانملوحتيأدبونيملسمللةفيلخهرابتعابفرصتيةيواعمأدب٢
زاجحلاءازجأضعبونميلاورصمذخأنمنكمتثيحماشلاجراخهذوفنعسوي
.(*)ةريزجلاو

انيلعبعصلانمحبصأىتحءنيملسملانمةريبكتاعاطقنيبةمكحملاراكفأترشتنا٤

يهوةيلامشلاةيبرعلالئابقلاىلإنومتنييلعىلعاوجرخنيذلانأبلئاقلايأرلالوبق
ةعزنلانولثمياهدارفألظوءيراضحثارتاهلنكيملوةرخأتمتملسأيتلالئابقلا
ميمتينبةليبقةصاخ.ةيزكرمةطلسلعوضخلالبقتاليتلاةيودبلا

ناكو.ةفالخلاعضوىلعةطخاسلاةضراعملابازحأمهأتلكشةعامجلاهذهنألكلذ

نيملسملاشويجنمءزجلثمتتناکو.نيملسملاریهامجنمریبکعاطقنعًاربعممهركف
اوناكنإوىتحو.(*)ًاودبمهرابتعانكميالكلذبويلاوملامهيلإمضنينأنكمملانمو.ًاضيأ
.نيملسملالامتيبنممهروجأمهلونيبراحماوحبصأمهنإفًاودب

-ا



ىلعًافقوبصنملااذهنوكيالنأبءةفالخلابصنمهاجتاهرظنةهجوةمكحملاتنلعأانهنم
نيملسملاتاعاطقنمةماهةئفلثمتكلذبيهو«حتفلادعبىروشرمألا»ةنيعمةعامج

ءاهقفلاوءارقلامهيفناكدقف.ةمواسمءاهئدابمليبسيفوأءقحلايفلبقتاليتلا

ةماعزوشيرقةطلسىلعةروثةباثمبمهراكفأتناكو.ةنسلاوباتكلابمازتلالاىلعنيصيرحلاو
يتلابوعشلانمديدعلامامضنايفًاببسًأدبملااذهبمهكسمتناكو.(*)راصنألاونيرجاهملا
نوديريامويركفلامهجازمبسانياممهراكفأيفاودجونيذلاربربلاةصاختلخد

مهيفدرفلقأنأو.ةيطارقميدحورنماهيفاودجوامىلإةفاضإلابءةديقعلايفةطاسبنم
عقاوممهأنمكلذدعبمهدالبتحبصأوىروشلالضفبةفالخلابصنمىلإلصينأهنكمي
.(*)ةجنطىلإوسلبارطنمٌءادتباةيضابألا

ترمتسادقفةروثلاومكحلايفةيداقتعالامهئدابمرياسيءدعباميفةمكحملاخيراتلظو

رصعلايفةصاختامستذخأاهنكلو.نييومألاءافلخىلعترمتساامكيلعىلعمهتاروث

بونجىفةفوكلاوةرصبلاىفةروصحمتناكنأدعبًالئاهًاراشتناترشتنادقف.ىومألا

راطقأمظعملةلماشةيمالسإةكرحتحبصأمث,ةيقرشلاتايالولاضعبتلمشفقارعلا
تهجاويتلافورظلاببسبفرطتلاوفنعلابمهتاروصتضعبتمستاامكيمالسإلاملاعلا

نيذلاةقرازألادوجوبرمألاىهتناو.اهتادايقنيبماسقناثودحىلإىدأاممدعباميفةكرحلا
قحللنيلثمممهسفنأاوربتعاواوباتاذإالإارافكمهرابتعاوةلبقلالهأنممهيفلاخمنماوأربت
بقرتيًافئاخاهنمجرخو»(°)داهجلاوقحلارادىلإلطابلارادنمةرجهةباثمبمهجورخنأو
ءاوسينيدهينأيبرىسع:لاقنيدمءاقلتهجوتاملوموقلانمجبرلاق
.(°)«لىيسلا

E

:يلياميفرصحنتاهنإفيمالسإلاملاعلااهبرميتلاثادحألاكلتهاجتةيضابألايأرامأ
ءالؤهو.ةباحصلاعامجإبتققحتوتحصدق‹باطخلانبرمعوقيدصلاركبيبأةمامإنإ-١

.(°)لالضلاىلعنوقفتيال

اورم)تارمةدعرركنيحركبابأةالصلايففلختسادق.ملسوهيلعهللاىلصلوسرلانإ-7
.لوسرلادعبهتفالخةحصىلعاذهو(سانلابلصيركبابأ

نورقيمهنكلوهتسايسوهتناكميفنيخيشلانودناكنافعنبنامثعنأةيضابألاىرت-٢
هنكلو.ىلوألاهمكحينسيفةمزتلملاهتسايسونيملسملالبقنمهتعيابمهيعرشب
هللاىلصلوسرلاةايحيفًافورعمناكاماهيففلاجوهيلَغنوملسملااهرکنأًاعدبثدحأ
(°)ةيضابألااهدروأيتلاذخآملانيبًاقرافدجنالوءرمعوركبيبأ‹نيتفيلخلاوملسوهيء
ىرتةيضابألانإفانهنم.ىرخألارداصملايفتدرويتلاذخأملانيبونامثعىلع
يفداهجللًايواسمهيلعةروثلاربتعتو,نامثعثلاثلايدشارلاةفيلخلاىلعةروثلاةيعرش

-ا۱٦



۹٩

ناكنموبلاطيبأنبيلعكارتشاىلإريشتةيضابألارداصملانأامكء(*)قحلاليبس

نامثعةفيلخلاىلعةروثلايفةفلتخمروصبراصنألاونيرجاهملانمةنيدملايفًادوجوم

.(°°)ةفيلخلادضةروثللةباحصلانمريثكلادييأتونافعنب

ننسلكعبتينأوهلوسروهللاةعاطىلعبلاطيبأيبيلعةعيبةحصبةيضابألافرتعت
هسفنىلعيلععطقدقو.رمعوركبييأننيبضرملانيتفيلخلاةريسبريسيوهللالوسر

هخىراتوةعيفرلاهتناكمىرداصملاكلترقتامك..هباصتىلاقحلاةداعإىلعلمعلابًادوهع

.(°`)خماشلا

ىلعمهجورخىلعماوعلانبريبزلاو.هللاديبعنبةحلطكولسةيضابألاءارآلارقتال
نودةمامإلابرثأتساًايلعنأباهاعنقأوةشئاعايتأامهنأىرتوءهاعيابنأدعبمامإلا
مويثادحأدعبنكلو.قارعلاىلإمهتقفارمبتلبقوءًامولظملتقنامثعنأوةروشم

امىلعةشئاعبتاعدیزنیرباجنأيورتو.)٥̀(ةمدانةبئاتتعجروةشئاعتداعلمجلا

رداصملابهستوءماشلايلاوةيواعملهبرحيفيلعمامإلافقومةيضابألارداصملاديؤت

هيلعهللاىلصلوسرلاىلإةبوسنمةريثكًاثيداحأدروتورساينبرامعنعثيدحلايف
لهامهوءلطابىلعاوناکهیلتاقنأوقحىلعناکرساينبرامعنأىلإريشتوملسو

.نيملسملليعرشلا

برتاموءةيواعمعمضوافتلايفيلعمامإلاهيلإبهذامةيضابألارداصملاقفاوتال

ةيرقيفضرأاولزنويلعمامإلااوقرافكلذبةمكحملاملعاملف.تاضوافملايفامهالثمي

مهئاهقفونيملسملاءاسؤروةباحصلانمفالآةرشعةبارقذئموياهيفعمتجاوءارورح
.()مهئاملعومهئارقو
نبهللادبعباختناوناورهنلابوصكرحتلانمةمكحملاهيماقامةيضابألارداصملارقت

لابقلقأاممممراكفاقيقحتوحنةماهةقباسرمألااذهلثمدقو.ًامامإىبسارلابهو
يلعمامإلانأيتاهلقلاركذيو.ةدايقلايفامهلثلاثسفانمدوجوببسبيلع

ريغنعمهنمكلذناكنإفءعزانمانلناكاذإمتيالاننيبرمألانأملعتدقوءكركسع

نوكيسكلذنأساسأىلعضفرمامإلانكلومهكيفكأنأتببحأوكيأر
قارعلانوؤشيفةيواعملخدتيفةريطخةقباس

دعبمامإلاىلإةدوعللضفارلامهفقومبناورهنلالهأكسمتةيضابألارداصملاديؤت

ءهفوفصىلإمهتداعإلةلواحمنميلعمامإلاهيلعمدقأاموةجيتننالعإ

- ۷_



.نصحنبديزىلإبلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأنم.ميحرلانمحرلاهللامسب»

يذلاهللامكيلإدمحأينإف,مكيلعمالس:نيملسملانمامهعمنمو؛بهونبهللادبعو
هللالزنأامريغبامكحوامهروهظءاروهللاباتكاذبننيمكحلانراف.دعبامأوهالإهلإال

لوألارمألاىلإعجرنو.ءاضرلامكطعناوملهفامهنمانأوهلوسروامهنمهللاٰیربف
اودرف.«نيمكاحلاريخوهومكحيینحمکودعوانودعلتاقنوينمهومتىلطىذلا

بهونبهللادبعنيملسملامامإنم.ميحرلانمحرلاهللامسب»:يلاتلاباوجلابهيلع

:هسفنلعلاخلابلاطيبأنبيلعىلإنيملسملانمامهعمنمونصحنبديزويبسارلا
الإهلإاليذلاهللادمحنانإف:دعبامأ.ىدرلافلاتمبنجتوىدهلاعبتانمىلعمالس

دقو٠هللالزنأامريغبامكحوءهللاباتكاذبننيمكحلانأهيفركذتكباتكانغلبوه
مظعأامهايإكميكحتبتنأوءهلوأنمقحللًافلاخمناكامهرمأنأهللدمحلافءاثملع

درنانسلفلوألارمألاىلإعجرتواضرلايطعتوقحلاىلإعجرتكناتركذو.امهنمًامرج
هلوسرةعاطوهللاةعاطنمنوملسملاهيفلخداميفلخدافًاقداصتنكنإفكتبوتكيلع
كقاقحتسالكايإانعلخدعبهانعيابدقف,يبسارلابهونبهللادبعنيملسملامامإةعاطو
«مالسلاوكلذالإانعسيالوكعلخننأانم

رايخنماوناكىلتقلانأربتعتوناورهنلامويةيمادلاثادحأللةيضابألارداصملاملأتت٠

كلذىلعمدندفقًايلعنأىلإرداصملاريشتو.ءالؤه

بايغىلإببسلاعجرتوءيمالسإلاخيراتلاةلزهماهنأبةرتفلاهذهةيضابألافصت١
.٠نيملسملانيبيأرلافالتخاوةيعاولاتادايقلا

دبعنأرداصملاضعبربتعتو.يلعمامإلالتقلريبدتلاةمهتنمةمكحملاةيضابألاٌئربت(١۱)
يفهبجزوًاماحقإنناورهنلالهأوأةمكحملايفمحقأصخشثيدارملامجلمنبنمحرلا

ريسلاباتكققحملقنيولئاوألامهتالاجربةلصهلدجوتالهناعمًاجزمهطاسوأ
دجأملفمجلمنبنمحرلادبعامأ:هلوقليحرلانببوبحمةمالعلانعيخامشلل

؛ةيواعمىلإمامإلالتقةديكمةياورلاهذهبسنتوءهمذينمالوهحدمينمانباحصأنم
نبرجحعمسدقوسيقنبثعشألاتيبيفمامإلالتقةليليفتابمجلمنبانأركذتو
كلذدعبلتقلاةصقتقصلأو.حبصلاكحضفدقلمقمجلمنباللوقيوهوثعشألايدع

تنبةدعجنميلعنبنسحلاجاوزربددقفهریبدتيفةيواعمرمتسادقو.ةمكحملاب

هتلتقفمسلاهلتلمعفسيقنبثعشألا

ذنمتأدبةمكحملاقيرفويلعنيبةيساسألاةموصخلانأةيضابألاءارآلانمصلختسي
نماودكأتاملوميكحتلاىلعهرارصإكلذبمهلرهظوءميكحتللهيبودنميلعمامإلالاسرإ
مامإلانيبومهنيبتالاصتالاتيقبدقو.ناورهنلاىلإمثءارورحىلإاوهجتاوهوقرافكلذ

نأتاياورلاضعبركذتو.نيملسملاعاضوأللحنعثحبلالجأنمعاطقناالبةلصتم

۸



يلعركسعملزتعاهناو؛مهرظنةهجوبرقأوفرتعا٠مهيلإيلعلوسرءسابعنبهللادبع
دنسميفةصاخونباتاياورىلعةمكحملاقرفدامتعاانلرسفياذهو.دعباميف
رارمتسابةيضابألارداصملاريشتوءهقيرطنعتتأثيداحألامظعمناىتح«عيبرلامامإلا

كلذكريشتامكءهنعملعلاذخأهنأوسابعنبهللادبعذيمالتنمديزنبرباجنأىلإ

ةساملجسيفةيرفصةلودسيسأتبهدوهجتربتعاثيحةيقيرفإيلامشيفبهذملا

تابثإولدعلابمايقلاويهنلاورمألاهللاضرفبةضيرفةمامإلادقعنأةيضابألاىرت٤
عمةلتختيهو.هللادودحةماقإللاطيإةمامالالاطيإيفو.ودعلاةدهاجموقوقا

.(سانلانيبهللاباتكةماقإبىقتلتىتلاةمكحملاقرفضعب

برعلاىلعوأشيرقىلعةروصقمتسيل.ةفالخلاوأ.ةلودلاةسائرنأةيضابألاىرت-٥
متيوءةبورعلاوأةيشرقلالضفتفتواستنإفتاءافكلاوتاسدقملااهيفىعاريامنإو

ةمامإلايفاوطرتشاو.دقعلاولحلالهأةيلغأناقتابوىروشلاقيرطنعمامإلارايتخا
ةيضابألاتعفاددقوةمالسةياردلا.ملعلاءغولبلاءةروكذلا:ةيلاتلاظورشلا
.(١۱)ةركفلاهذهنعاهخيراتريع

- ۹



ص.ةيسايسلاتارايتلا.(روتكد)نوضيبميهاربإ(١)
.١اص٤جءخيراتءيربطلا)(

.«هلآلئاقوأةفيلخلتقبامهنمعيابأالةيواعملاق».١1ص.مساوقلاومصاوعلا.يبرعلانبركبوبأ(۲)

اهساسأىلعو؛قفاومريغوقفاومنممامإلادنجنيبماسقنالاثودحنمًادكأتمصاعلانبورمعناك(٤)

هللاباتكىلإةباجإلاىلإهوعدهشيجنمءزجمامإلاىلعجرخلعفلابو.لاتقلانمماشلادنجحيرتسي

.١1صءةيضابألاةكرحلاةأشن؛تافيلخ

سيقنبفنحألاةرصبلايفميمتةليبقنموءيميمتلاةيدآنبسدارملالبوبأهوخأوةورع:مهمهأنم٠(1)

.يميمتلا
.١جءريسلاءيخامشلا.۲جءتاقبطلا,ينيجردلا

60.9۹5۹°١ص١0جءبهذلاجورمءيدوعسملاصء٥ج.خيرات(

.٢۲ةيأ.ءاسنلاةروسنآرقلا(۸

١٤٠.٠ص٠°جءخيراتءيربطلا.رضنلانبدايزمثسابعنبامهيلإلسرأ(
.(٢٠۲صء۲ج؛ينيجردلاتاقبط).اهتاقبطردصيفةيضابألاتاقبطلابتكهلعجتيباحص(٠

(
ص٥٠جخيرات.يربطلا(
.٥ةيآءرمزلاهروس‹ميركلانأرقلا1

١01ةيآءمورلاةروسءميركلانآرقلا(

(
.٤۷ص٥٠ج.خيرات؛يربطلا.«انولتاقتىتحمكلتاقنالوءانيديأعممكيديأتناكامءءيفلااذهنم
.قحالملابةطراخلارظنا

نيركنمنئادملاهذهضعبىلإوألابجلاروكضعبىلإاهلهأملاظلاةيرقلاهذهنمانوجرخأ»نيلئاق
١٤٠ص١٠جءةسايسلاوةمامإلاءةبيتقنبا«ةلضملاعدبلاهذهل

.١١٠صء١ج؛لحنلاوللملا؛يناتسرهشلا(۱۷)
.ةييتقنبا«مهانفلاخفهدابعىلعنيطساقلامكحباوضروهللارمأيفلاجرلااومكحانتوعدلهانا»(۱۸)

.١٤٠صء١جءقباسلاردصملا

٠يكزدمحموميهاربانسح.دةمجرتء١۷صةيعيشلاوةيبرعلاةدايسلاءنتولفناف(۹١۱)
.١٦٠صءمالسإلايفةيرسلاتاكرحلا.ليعامسادومحم.م١۹۳٠.ةرهاقلا

.١۱ص.قباسلاعجرملا؛ليعامسادومحم(٠۲)
.(بعشلارادةعبط)صء١ج؛بهذلاجورمءيدوعسملا(۲۱)
.١٤٠صء١جءةسايسلاوةمامإلاءةبيتقنبا(۲۲)

تلبقتساورفكلابكسفنىلعتدهشنإفءكسفنلتبضغامنإوكبرلبضغتملكنإ»مهلوقبهيلعاودر(۲۳)
۷۸صء٥ج.خيرات.يربطلا.«مهنمسيآمهباتكأرقاملف.كنيبواننيباميفانرظنةبوتلا

.۷۹صء٥جخيرات.يربطلا(٤۲)



ص.نييرجهلايناثلاولوألانينرقلايفةيمالسإلاةلودلايفةيسايسلاةايحلا؛(روتكد)؛لامجءرورس

يفلوقتام:هولأسفمهنمةعامجبرممويتاذونمهدلاووتراألانببابخنبهللاديعناک)٢۲(

(۳۸)
(۳۹)

)°٤(

)۱٤(

)7٤(

لوقتامف:اولاق.اهرخآيفواهلوأيفًاقحمناكهنا:لاق؟اهرخآيفوهتفالخلوأيفنافعنبنامثع

.هولتقف.هنيدىلعًايقوتدشأو.مكنمهللابملعأهنا:لاق؟هدعبوميكحتلالبقيلعيف

.6٤ص.قرفلانيبقرفلا.يدادغبلا.بعشلارادء١٠١٠صءبهذلاجورم:يدوعسملا

.دودحلاةماقإوباتعلاىلإةعامجلاكلتتضرعتدقوءمهنمةعامجهلتق

.مهيلإانبرسءانلاومأوانلايعيفاننوفلخيجراوخلاءالؤهعدنوضمننيأنينمؤملاريمأاي»:هيفاولاق
ص٥ج.خيرات؛يربطلا.مهلباجتساف«ماشلالهأنمانئادعألاتقىلإانعجرمهلاتقنمانغرفاذإف

.(بعشلاراد)١1۰صءبهذلاجورم.ءيدوعسملا۸

٢٣صء٣جءماشهنبا.ص‹قرفلانيبقرغفلا‹يدادغيلا

.هسقفن.رډبصملا.

.(ىرخأةياوريفطقفدرف٠٠۲۸تغلبةيقبلانأبيربطلاركذي)۸1ص٠°جءخيرات.يربطلا
يقرشلايلامشلاهاجتالايفعقت.ةرماعةنيدميهو؛نيفصنناورهنلارهناهقشيةنيدميه:ناورهنلا

۲۱۸٠صءضرألاةروصءلقوحنبا.مهلأزكرمةمكحملااهذختا.تالغلاةريثكيهو.ةفوكلانم

۹٢.

.۸٤صءقرفلانيبقرفلا,يدادغبلا.١۹صء٥جءخيرات.يربطلا

صءةاقتنملارهاوجلا.۹۸۷٠,ثارتلا.يبايسلادوعسنبدمحأقيقحتء١جءريسلاباتك,يخامشلا

٦٤.

.(ةيرصملابعشلارادةعبط)١٤٠٠صءبهذلاجورمءيدوعسملا

ىلإهباحصأعمهجتا«هللالإمكحال»ةرابعبحاصوهوهيلعجرخمثمامإلاشيجعمنيفصيفكرتشا

ةيوقلاميمتينبهتليبقثيحسادرملالبيبأهيخأعمةرصبلاىلإهجتا.اجننميفاجنمثناورهنلا
خيراتيفةريبكةناكمهلوءةرصبلاىلعدايزنبهللاديبعةيالونمزلتقءهراكفأىلإوعديلظ.اهب
.١1ص١٠جءريسلاءيخامشلا.٤٠۲صء١جءتاقبطلا.اهسيسأتوةوعدلا

١١٠.٠ص١٠جءلحنلاوللملا.يناتسرهشلا.۸٤صءقرفلانيبقرفلايدادغبلا

صءةيضابألاةكرحلاةأشنءتافيلخصءقرفلانيبقرفلا

هفلاخو.هفارطأهيلعتضفتناوريثكموقهفلاخناورهنلالهأيلعلتقاملهنأ»هخيراتيفيربطلاركذي

نبا.١۱۲ص٠°جخيرات,يربطلا.«ةرسكيفجارخلالهأعمطوزاوهألالهأضفتناو.ةيجانونب

.١١٠صء١جءةسايسلاوةمامإلا,ةبيتق

.٢۲۷صءفارشالاوهيبنتلا.(يدقاولاورشعميبأةياور).١٤٠صء١ج«خيراتيربطلا

.(م١1٠/ةيرجه٤4ناضمرنمرخاوألارشعلالوأيفهلعج)
١٠جءفارشالاباسنأيفيرزالبلاركذي.١۳٠صءيرجهلالوألانرقلايفةيسايسلاتارايتلاءنوضيب

تافرصتيومالاتيبلانمتردصو.ركبيبأةعيبىلعًاضرتعميلعءاجنايفسابأنأ۸۷١٠ص
.يمالسالارايتلاةدايقلمهتضراعمىلعلدتةريث

.١۱۸صء۲ج؛خيراتءريثألانباص.۲جءخيرات,يبوقعيلا

-۷ا



دومحم.٩۸صءةيسايسلاةايحلا؛رورسنيدلالامج.٥T0صء١جءةغالبلاجهنحرشءديدحوبأ)٢٤(

.°٤صءةيضابألاةكرحلاةاشنءتافيلخ.١٠صءةيرسلاتاكرحلا.لیعامسا

ص٥جءخيرات‹يربطلا)٥٤)

.ةيسايسلاةايحلايفزاجحلارود؛فيرشلاميهاربا.١1۹٠١۹٠ص.ةعيرشلاوةديقعلاءرهيستدلوج(7٤)
ص

٤٠^صءقرفلانيبقرفلا,يدادغبلا(۸٤)

.٠۲صءةيضابألاةكرحلاةأشنءتافيلخ(1۹٤)

ةايحلاءرورس.۰ص؛قرفلانيبقرفلاءيدادغبلا.٠صء١جءلحنلاوللملا؛يناتسرهشل۱

.۸0صءةيبرعلاةلودلايفةيسايسلا

.٠۲٠٢۲,صصقلاةروس.ميركلانآرقلا(٠0)
لدعلاينالجرولا.(ةيناثلاةعبطلا)ء١۱۱۸صءةيضابألالوصألايفةيمالسإتاساردءديعسنبريكب(۲)

.١جءفاصنإلاو
٢۲صء١جءريسلاءيخامشلا.٥۸ةقرويتاهلقلا.١١٠٠١٠٠۷٠٠ص.ةاقتنملارهاوجلا.يداربلا)°۳(

.۷۹صء٠١جءنايعألاةفحت.اهدعبامو١٠صةيضفلادوقعلا؛يثراحلا.٠

ثارتلاةرازوء٤صفالتخالاوهقفلالوصأةفرعميففاصتإلاولدعلا‹ينالجرولابوقعيوبأ13

ويموقل .م١۱۹۸,ةفاقثلاو

٠يثءاحلا.٤ص»۱جءريسلاءيخامشلا.۹۸ص.ةاقتنملارهاوجلا.يداربلاةقروءيتاهلقلا)۱٦٥(

.٠٠صءةيضفلادوقعلا

.١٠١٠صءةاقتنملارهاوجلاءيداربلاء44صء١جءريسلاءيخامشلا.١رو.يتاهللا)°۷(

٠يداربلا.4۸٤صء١جءريسلاءيخامشلا.اهدعبامو٦٥ص٠دلجم«ناهرلاويللاينالجروا)°۹(
صءةاقتنملارهاوجلا

١١٠0صءةاقتنملارهاوجلا.١٠صء١جءريسلا.۸٢ةقرو.يتاهللا)1۰(

ء١۳٠۱صءةاقتنملارهاوجلا.يداربلا.اهدعبامو٥٠ص.١جءريسلا.يخامشلا.١٠٠صءهسفن
دقوناورهنلایمسیباتكمسايداربلاهدراکل۱٠۲۰٢YeYصء۲ج؛تاقبطلاء.ينيجردلا.١٤۱

يثراحلادمحنبملاسخيشلاعمةلباقم.EA.لبا.ايسدوثحنبملاسخيشلاعمةلباقم)9(

نوؤشلاوفاقوالاولدعلاةرازويفهعمةلباقمةيمالسألانوؤشلاماعريدم.يالادودنيدمحا)10(
»ا

م۷۲



ناسلىلعًاتايبأتدروأويلعمامإلالتاقوهمجلمنبنمحرلادبعنأىلعىرخألارداصملاتعمجأ)٦1(

:دعباميف؛ةمكحملاميعزءناطحنبنارمع

اناوضرشرعلايذنمغلبيلالإاهبدارآامےقتنمةبرضای
انازيمهللادنعةيربلاىفوأهبسحافانيحهركذألينإ

ص‘جءتاقيطلا.۷۰صءاجءريسلا:ىرخاألاةيضابألارداصملاكلذتددرولبء۸ص

‹تافيلخ.اهدعبامو١١٠ص.ةاقتنملارهاوجلا.١٤ص.ةمالارابخأوةريسلاباتكءايركزوبأ)۷(
.١۱صءةيضابألاةكرحلاةأشن

.ةيمالسإتاساردءدیعسنبریکب.٢۲ص؛لدتعميمالسإبهذمةيضابألا.رمعمییحييلع)۸(

.١۱۱ص





(۳)

لالبوبا
۰

روطتو.ءةمكحملاروهظلحارمنعةحضاوةروصبانتدمأدقةيخيراتلارداصملاتناكاذإ

تداعاهنإفءناورهنلاىتحنيفصنمًاءادتباءاهتدايقواهتاكرحتوءيلعمامإلاباهتاقالع
رداصملاكلتنأىتح.تاعامجلاكلتروطتعبتتلجأنملحنلاوقرفلاةباتكيفةصاخبرطضت
.ةمكحملاخيراتنمةريثكبناوجتلفغأدقةصصختملا

ءاضقلانمنكمتيلعمامإلانأخيراتلابتكضعبنماهريغعم«قرفلابتكتركذدقف

نأوءراصمألايفاوقرفتصاخشأةعستوأةرشعىوسمهنمقبيملو؛ناورهنلالهأعيمجىلع
نيذلاةليخنلالهأنأدجنامنيبءقرفلانمةقرفهيلإبسنتومهنمدحاولكعبتترداصملاكلت
ء()ناورهنلااياقبنممهمظعمولجريفلأيلاوحاوناكروهشبءيلعمامإلالتقمدعباوراث
طبارىلإريشتنأنوددعباميفةمكحملاقرفنمةقرفلكلًاصاخًاخيراترداصملاانلتدرفأو
ةيضابألاوةبلاعثلاوتادجنلاوةقرازأللةماهتاحفصتدرفاف.ناورهنلاىوساهتدايقلوصأيف
.()ةيرفصلاو

ىلإتراشأاهنإفءناورهنلادعبةفالخلادضةروثلاةلاحةدايزىلإرداصملاةراشإمغرو
ركذيوءيبسارلابهونبهللادبعمهمامإوناورهنلالهأىلعءاضقلايفيلعمامإلاحاجن

و



دقةيجانلاةليلقلاةلقلانأىلإتراشأمث٠("«اوتامفاوتوممهلليقامنأك»ةرابعيربطلا

.(*)يمالسإلاملاعلافارطأبوصتكرحت

ةسكندعباهفادهأواهئدابمبةكسمتمتلظاهناةعامجلاكلتخيراتلعبتتمللودبينكلو
لكحبصأو.(*)دعباميفءافلخلاوةالولامامأمهئدابماهدارفأديدرتيفكلذحضتاو.ناورهنلا

رصعلايفةلاعفةروصبمهطاشنومهتاروثتلظو.مهراكفألرشبمولوسرةباثمبمهنمدرف
مهنإفنييومألادضمهتاروثبناجىلإفءرصعلاكلذثادحأيفزرابرودباورهظو.يومألا
فالتخامغرب؛نييومألادضريبزلانبهللادبعبناجبةمركملاةكمنععافدلايفاوكرتشا
ًالئاهًاددعيربطلاانلدروأدقفكلذليبسيفةريبكلارئاسخلااولمحتدقونيبناجلافادهأ
افلارشعةثالثغلبءطقفقارعلابونجةقطنميفهللاديبعهنباوهيبأنبدايزنمزلتقمهنم
.()فالآةعبرأمهنمنجسنمددعو

ثادحأدعبةمكحملاةداقزربأنمربتعييميمتلاةيدأنبسادرملالبايأنأعقاولاو

ةنيدملاتحبصأثيحءةرصبلاىلإةيجراخلاراكفألالقنيفريبكلارودلاهلناكو.ناورهنلا
لئاوألاةمكحملاقرفعيمجهالوتتلالبابأنأامك.()رمألااذهيفلاعفلازكرملادعباميف

نماهيلعقفتملالبيبأءارآنأامك.(اهنمةلدتعملاقرفلاةصاخءاهتمئأزربأنمهلعجتو
.ةرصبلالهأةيبلاغلبق

عمنيفصةكرعملجرلادهشدقو.ةريسلانسحوىوقتلاودهزلابهتايحيفلالبوبأطبترا
ةمكحملاةعامجىلإمضناوركنأنمعمميكحتلاركنأهنكلو.ةيواعمدضيلعمامإلاشيج

لحياملحاترمريغناكوناورهنلاىلإمثءارورحىلإدعباميفهتعامجعمكرحتو
تدازفةيمادلاناورهنلاثادحايفلجرلاكرتشاو.بورحوةنتفوديرشتولتقنمنيملسملاب
.ةيلاحلاعاضوألانمجورخلاوحنةديدجًاراكفأىنبتيًأدبفنيملسملالاوحألهمالا

لوسرلالوقل.حضيالدحاولانيدلاعابتأنيبلاتقلانألالبوبأىأر‹ناورهنلاثادحأدعب
عمبحسناف««رانلايفلوتقملاولتاقلافامهيفىسبناملسملاىقتلااذإ»ملسوهيلعهللاىلص

يفةرصبلالئابقىربك.ميمتينبةليبقنمهتمومعءانبأعمماقأو,ةرصبلاوحنهباحصأنمرفن
ميعزلاناكامبروء()ةمكحلاوملحلابطبترملا؛سيقنبفنحألااهميعزثيحوءةرتفلاكلت
.مهيفلاخملةضراعملاو.مهلةرصانملاهفقاومببسبدعباميفةمكحملاراصنأدحأيميمتلا

يبأعابتألهتيامحببسبكلذناكامبر.اهفالسأريهاشمدحأةيضابألارداصملاهربتعتكلذلو
ناورهنلادعبةوعدللةجرحلاةرتفلايفةرصبلايفلالب

ًاقيرطجهتنيلجرلاأدبوء(ةرصبلاىلإةمكحملاراكفألقننملوألالبوباربتعيكلذبو
ةشقانملاوعانقإلاقيزطًارثؤمميمتينبنمةصاخءةرصبلايفسانلانيبهراكفأرشنيفًايملس
هفقاومببسب.ةمكحملاحافكخيراتيفةروطسابهبشأهتريسنوكتداكتو.(٠)ةروثلاسيلو
ضارعتساوفنعلالامعأضراعوءبرحلايفءاسنلاكارتشاضفردقفءةلدتعملاهئارأوةليبنلا
نمغلبو.(٠)ناودعللاوضرعتاذإالإًادحأاولتاقيالواحالساودرجيالأبهعابتااعدوسانلا

س۷ا



.0ةلزتعملاوةعيشلالثماهيلإهبسنتةيمالسإلاتاعامجلاوقرفلانمًاددعنأهتريسنسح

.قارعلابونجةقطنملةصاختارابتعاعضتةديدجلاةيومألاةسايسلاتناكتقولااذهيف

هدعبنموةيواعمناعتساف؛نافعنبنامثعةفيلخلالتقمذنمليوطلاعازنلاةلحرمدعبةصاخ
تناكةيناثةهجنم.مهتلودنمةماهلاةقطنملاهذهمكحلمهاوقأولاجرلادشأبهؤافلخ

.ةفالخلاوبرحلاوةديقعلايفصاخلاهجهنمهلًايسايسًايروثًابزحلثمت.ةمكحملاةعامج
مهأزاوهألاوةرصبلااوذختافمهلةديدجلامعألةيادبناورهنلايفاهوقلتيتلاةبرضلاتناكو

مهتادايقلزكارم

لدتاروصديدجلايلاولارهظأو.هيبأنبدايزةقطنملاىلإمدقم٤١٤١٠1ماععمو
ةرصبلالهأيفاهاقلأيتلاةلجترملاهتبطختلازاموءيومألاتيبلاةمدخيفهينافتىدمىلع
هسفنهلثدحتنمهاجتهاياونىلعتوتحاوةقطنملايفةمداقلاهلامعألاماهًاجمانربتلثمو
فصننمبرقيامىلإهذوفنودايزمكحدتماحاجنلااذهببسبونييومألاىلعجورخلاب
9قرشلايفةلودلا

ةروثلاىلإهجتتتأدبةعامجلانإفةيومألاةسايسلانيبونيبفالتخاإللًارظنو
مهلناكةديدعءامسأبةيضابألاتاقبطبتكًالتمتوءثادحألاحرسمىلعلالبيبأروهظلبق
وبأو.نيعمو٠بيبشو.ةرثوحو؛لفوننبةورف:ءالؤهرهشأو‹نييومألادضةروثلايفزرابرود
میرم

دضلمعللأديدجًاجهنلثميلةرصبلايفسدارملالبوبأرهظعاضوألاهذهلظيف
باعامنيحروهظلايفلالبيبأراكفأتأدبدقفميقتسملاقيرطلابوصهاجتالاو‹نييومألا
ًايرسًابزحهؤارآتأدبو.نييومألادضةروثلايفءاسنلابجورخلا,ثرحلاىلوم.ميرميبأىلع
مدعىلإهباحصأاعددقف.ةحيحصلامالسإلاميلاعتبةكسمتملاةعامجلاهباحصألثميءًامظنم
`”ناودعبالإ.مهلاومأالومهؤامدلحتال.نودحوممهنألنيملسملاةيقبضارعتسا

النيذلا.نيملسملانمريثكلاتابغرعمبواجتيهتوعديفًاباذجًابولسألالبوبأعبتا
دقعيناكدقف.ةرصبلالهأنمةريبكدادعأهفوفصىلإمضناف.ةيومألاةطلسلانورقي
.«نيملسملاةعامج»اهيلعقلطيةعامجتحبصأو,سانلاعانقإلتارظانملاوسلاجملا

يبأنبملسمةديبعيبأو.ديزنبرباجنمزدعباميفروطتتةعامجلاهذهتذخأو

يفًاضراعملالبوبأفقودقفءهيبأنبدايزنيبولالبيبأنيبمادصلارهظةيادبلاذنمو
مهيلإضوختىتحدیرتامكباحصأنمغلبنالانأ»هلوقبهيلعدردايزنكلوهتبطخةياهن
ىلعموجهلابيلاولاأدبينلهنأيفنيفرطلانيبةقالعلاتددحتكلذبو«ًاضوخلطابلا
نيفرطلانيبةقالعلاهذهتلظلعفلابو.ءودهلاوةنيكسلابنيمزتلماومادامةلدتعملاةمكحملا
.هیبأنبدايزرصعةياهنىتح

ناكف.هيبأسكعناكيذلاءدايزنبهللاديبعديدجلايلاولاعمةرصبلايفعاضوألاتلدبت
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>هاجتةيساقةسايسجهتناهللاديبعنكلوءرسملاحلصتسيونلعملالتقيهوبأ قرفلاعيمج

يبأةعامجنمنيريثكدارفأسبحبماقدقفةمكحملاةعامجاهنيبنمونييومأللةضراعملا

ًاناولأةعامجلاترهظأوهنعافعمثهسبحولالبيبأىلعضبقلاىلعمدقأمثلالب

اليلفرصنيهكرتيناكفناجسلاباجعإراثأيذلاوبأمهسأرىلعولمحتلاوربصلانم
حابصلايفدوعيو

مهضعبرمأيفءاهدارفأنيبةعيقولابولسأىلإأجلفةعامجلاداهطضايفدايزنبادتشا

؛سانلانيبمهراکفأراشتنانمیشخیناکومهنيبةيدرفبساكملباقم«ضعبلتقب
ء(")«عاريلاىلإرانلانمبولقلاىلإعرسأءالؤهمالكل.مجنينألبققافنلاعمقأ»:لويو

يبأعابتأىدحإ.ءاجللاراضحإبدايزنباماقىتحةعامجلادضعمقلاةسايستروطتو

نملتقبرمأفدايزنباماقامك.قوسلايفاهبیمرواهيديويياجرعطقفاهبلثموء۲لالب
.لالبيبأعابتأنمنجسلايفيقب

اوفشكينأسانلارمأدقفهتعامجولالبيبأدضةيمالعإبرحنشىلإدايزنباهجتا

كلتدارفأىلعرتستلانمءايحألاءافرعولئابقلاخويشرذحوءمهنيبنمجراوخلاةعامج

.(۲)هلتقيوأهسبحيفدايزنباىلإهباوتأوهوقثوأيجراخبتسحأاذإلئابقلاتناكف.ةعامجلا
تناکامًاريثكوءمهبقعتلسيساوجلاثعبيناكفةديدشةبقارمتحتةعامجلاعضوامك

تافرصتلاهذهتناكوضبقلايقلتومهلزانمومهتاعامتجانكامأمهادتةطرشلا

نيللاةسايسةدايزجهتناةمكحملانمرصانعةلامتسالجأنمو؛تقولاسفنيفمهجعزت

هقزرلعجواهيليامو.("")روباسيدنجلامعأىلعريخلاابأىنكيمهنمالجرنيعدقفمهعم
اهئامعزءارآجاهتنالواهتدايقلةصلخمةمكحملاةعامجتلظدقفكلذمغرو.مهردفالآةعبرأ
.(۲۳)هنباودايزعممهتقالعيفنيرذحاولظو

ميظنتلاىلإةمكحملاةعامجترطضايومألايلاولااهيلعمدقأيتلاعئاظفلاهذهمامأ

اوناكو.مهرومأةشقانمومهتوعديفرظنللةماتةيرسيفمهتاعامتجانودقعياوناكفءيرسلا

اولضيىتحةعابلاوراجتلاةفصنولحتنيوأمهنعةبيرلاعفدلءاسنلابنيهبشتممهسلاجمنوتأي
مهنيببعرلايقلتومهعباتتتناكدايزنبهللاديبعنويعنكلو.مهتاعامتجانكامأىلإ

لظلالبننإف.ةرصبلايفجراوخلادضةيعمقلامهتسايسنيبومألاةالولادبعصتمعرو

نمقیرفرکندقو.()نناكمالاردقبةينيدلاةيقتلابمازتلالاوربصلابيلحتلاىلإهباحصأوعدي
ًاراقتحاءةدعفلابمهوبقلفةروثلانعلالبيبأعابتأادوعفيفهاجتالااذهةرصيلابةمكحملا
نيملسملاةيقبامأ.نيملاظلاةالولاةبراحموهللاليبسيفداهجلانعاودعقنيذلايأ.مهل
.نيرخآلارضياليذلامهفقوماولبقدقفةرصبلايف

يفًاببسء("ةهبشلاىلعذخألاوةنظلابلتقلاوطلستلايفدايزنباتافرصتتناكنكلو
هباحصأولالبوبأرهظافء("^)اهبليثمتلاوءاجلبلالتقدعبةصاخءلالبيبأةسايسيفلوحتلا
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هقافرعمةرصبلانمجرخف,مهيلعجورخلاومهلاتقىلإاوعدوءةربابجلانمةءاربلا
:نيتلحرمىلإنييومألابهتعامجولالبيبأةقالعميسقتاننكميكلذبو.("*)نيعبرألا

.جورخلاوةءاربلاةرتف:ةيناثلا

نيبناجممهماكحأانيلعيرجتنيملاظلاءالؤهعمماقملاانعسيامهللاوهنإ»:لالبوبألاقو
اذهىلعريصلانراهللاولضفللنيفرافملدعلل

هنأنلعأدقف.دعباميفةيضابألاةقرفهتذتحاالاثمجورخلايفلالبيبأتايكولستناكو

نمآامكفيخيالوءًالاومأمنتغيالو.ناثوألالهأةلزنمًاموقلزنيالوءةيرذيبسيال
هنمذخأدايزنبهللاديبعللمحلامهبرمامدنعفءرئاجلاناطلسلانمءاطعلاذخأبلاليوبأ

.(هباحصأنيبهمسقويقابلادروهباحصأتايطعأوهتايطعأ

نمالإلتاقيالو‹ملسملافلاخملاىلعبرحلايفةجحلايقليناكهنأًاضيأهتايكولسنمو
يبأفقوميفكلذظحالنوةيضابألااهبتمزتلادقوءًايناثبرحلامثالوأةوعدلايأ.هلتاق

نميلاوتومرضحيفةيضابألامامإ؛قحلابلاطدئاق.يدزألافوعنبراتخملاوءيراشلاةزمح
يتلاهتبطخيفهئدابموهتايكولستزربوحتفلهجوتيذلاءم٤٤۷/ةيرجه١۲٠ةنس
١۱۳ةنسديدقةكرعمدعبوءانثأوليبقةنيدملاوةكملهأعمهفقاوميفوءزاجحلايفاهاقلأ

م۷٢٤۷/ةيرجه

هبرقتساو.ةنيدملايفعاضوأللهراكنتساًانلعم.ةرصبلاجراخهقافرولالبوبأكرحت
نيبوهنيبعارصللةيمتحىلإهجتتثادحألاتأدبو.(')زاوهألانمبرقلاب؛ءكسآيفماقملا

نباىلإلمحيلاممهيلعرمفمهيفكياممهعمنوكينأنودهقافروجرخهنأودبيف.نييومألا
اذهبدايزنباملعاملف.يقبامكرتو.هياحصأتايطعأوهءاطعهنمذخأفلاملاكلذطحف.دايز
ًاروهدترمألادازو.(*)جورخلاءانثأةمكحملائدابمبهكسمتنلعأدقهنأىلإةفاضإالابرمألا

هراكفأرشتنتالیتح4دنجلانمنيفلأيفةيبالكلاةعرزنبملسأمهيلإهجوفتايطعألاهذخأ

ىلعًاممصمناكملسأنألاتقلاليبقنيقرطلانيبراديذلاشاقنلانمودييو.هعابتأديزيو
.هلتاقنمالإلتاقيالهنأوتايطعاألاذخأنمهفقومللالبيبأحيضوتمغربلالبيبألاتق

لالبوبأنكمتنكلو.هقافرولالبيبأىلعملسأعابتأضقناونيفرطلانيبةكرعملاتبشنف
هدرهبطبتراو.(*)امزهنمةرصبلاىلإداعفملسأعابتأنمريبكددعلتقنمنيليلقلاهقافرو
«ًاتیمینحدمتنأنمريخًایحينمذتنال»هلدايزنبامذىلع

ةمهمبفلكدقهنألكلذءاهتيعقاومدعوملسأةميزهيفضعبلاكيكشتلبقنالانكنإو
دوعيفيفامهرکفرشتني-بنآلبقهقافرولالبيبأىلعءاضقلاةرورضبدايز,نبالبقنمةیمسر

رمالااذهبهنوريعيةرصبلاناكسلظو.دعباميفةمكحملاعابتاوالاجرنمشملسأمسادری
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ضعبلامهتأامك.(*)لالبوبأ...لالبوبأ:اولاقهوأراذإةرصبلاىفةيبصلاناكوهتاممىتح

ضاخهناو؛هءاطعدايزنباطقسنأفاخيناكهنكلولالبيبايارىلإليميناكهنابملسأ
ةركنمةميزههتاوقةميزهيفببستامم.(*")اهبنمؤمسيلةكرعم

فالآةعبرأيفًاددعربكأةوقلاسرإىلإعراسورمألابمتهادايزنبانإفءاذهمغرو

‹نيفرطلانيبىرجلاتقلاليبقًأراوحكانهنأودبيو.رضخانبدابعمهسأرىلع(*؛)لتاقم
لاتقلاىلعدابعميمصتمامأنكلوءةرصبلانمجورخلانمهفادهأوهتسايسلالبوبأهلنيبو
ءاجىتحنودلتجيموقلالزيملفم١1۸/ةيرجه١1ةنسء(*)ةعمجلامويةديدشةكرعمترج

دابعمهيلإعرسأف.ةالصللاودمعومهتحلسأموقلاىمرفءةالصلللالبوبأمهادانفةالصلاتقو

دايزنباىلإلالبيبأساربیتاو.دعاقودجاسوعكارنيبًاعیمجمهلتقیتح

ىلوألاةكرعملانأكسآهاجتايفةرصبلانمهقافرولالبيبأجورخرابخأعبتتنمودبيو
نأدبالدابعنيبوهنيبةريخألاوةيناثلاةكرعملانإفيلاتلابو؛كسآيفتناكملسأنيبوهنيب

سفنيفهقافرولالبوبألظينألوقعملانمسيلفءكسآناكمريغرخآناکميفنوكت
نمتايطعألاذخأدعبةصاخوءدايزنبايلاولامامتهاعضوممهنأبمهساسحإعمناكملا

نأيبسارلاقراخملاوبأينثدح:فنخميبأنعركذامنيح.يربطلاةياورلبقناننإف.هلاجر
هقحلىتحهبلطيدابعهعبتافيميمتلارضخألانبدابعمهيلعفالآةثالثمهيلإحرسدايزنبا

هباحصأبكرحتفدايزنباةينبسحألالبيبأنإلاقامنيحدربملاةياوروأ«هلفصفجٌوتب
نيبةلصافلاةيناثلاةكرعملااهيفتراديتلاناكملايهوء(“)سرافضرأنمدرجباردىلإ
.هقافرولالبوبأاهيفلتقيتلاونيفرطلا

هيلإاوبهذاميفنيرصاعملانيخرؤملاتاياوروةيضابألاتاياورلاضعبقفاونالاننإفكلذبو
.(*)كسآيفتناكدابعتاوقنيبوهقافرولالبيبأنيبةلصافلاةكرعملانأنم

اذهراثآوهعابتأسوفنيفقيمعرثادايزنبهللادیبعدیىلعهقافرولالبيبألتقملناک
لثملاهوربتعاولالبيبأحدميفجراوخلاءارعشىربنادقف.دايزنبادضةديدشةمقنلمعلا

ةيلمعمهدنعتأدبو.نيبومألادضمهلمعيفةلبقملاةلحرمللنودعتسيهقافرأدبو.ىلعألا
ةمقلعنبدابعاولتقدقفلعفلابو.مهدضلامعأبنوموقينيذلانييومألالاجردضتالايتغالا
دحأ,يرعشألاهللادبعنبنابيشلثمهريغًاضيأاولتقو.()لالبابألتقيذلاشيجلادئاق
لتقبترمأاملكءالؤهبعنصأاميردأام»لاقودايزنبامهبقاضىتح.دایزنبهللادیبعلاجر

.(۱)«هلظتاقاولاتغامهنملجر

مهتعباتميفذخافةرصبلايفةمكحملادضةيعمقلاهتسايسيفدايزنبادازدفو
ىلعضبقو؛مهئدابمقنتعيدرفيأىلعضبقلابرمأامكنوجسلايفمهبجزلاومهتقحالمو
ىلعءاضقلاىلإكلذءارونمفدهيناكو.هلتقوءا(لالبيخأ)يميمتلاةيدآنبةورع
.سانلانيبرشتنتالىتحةرصبلايفاهئدابموةكرحلا.امعز



هئارآوهلاعفأبلثميناكوىلعألالثملاناورهنلادعبةعامجلاميعزءلالبوبأربتعا

هللابناميإلاديدشناكوهتريسنسحىلعلديهكولسناكدقف.هعابتألةنسحلاةودقلا
نببيرقكولسضفردقفناورهنلاثادحأدعبةمكحملللدتعملاهاجتالالثميناكامك.ًاعرو
.9٠0ةرصبلاباجرخامنيحيئاطلافاحزوءيدزألاةرم

نيبومألادضةضراعملابازحألةهباشتمتايادبلمحدقم١1۸/ةيرجه١1ماعنأودبيو

ةيعمقلاهتسايسببسبدايزنبهللاديبعيومألاةرصبلايلاومدقأدقف.يمالسإلاخيراتلاربع
يبأامهونييومألادضةضراعملايبزخيفنيلجرمهألتقىلعةضراعملاءارآلادضةديدشلا
.ةعيشلامامإيلعنبنيسحلاو.ةمكحملاميعزلالب

قيمعتلجأنمهلوصأونيدلايفقمعتلاىلإريبكلاثدحلااذهدعبةمكحملاتهجتادقف

مليذلابولسألاوهو.ةيرسلاتالايتغالابولسأىلإهاجتالايفاوأدبامك,مهراكفأومهئدابم
امك.ىذاألابمهلنوضرعتينيذلانيبومألالاجرنمصلختلاةلواحموءهتايحيفلالبوبأهرقي
ململاسملجرلتقبنييومألامايقببسبةمكحملاسوفنيفًاقيمعأرثأثدحلااذهكرت

.()ملسمهجويفهفيسرهشيملوىذألابمهلضرعتي

ماعلااذهيفف.ةريطخلامعأةيادبم١1۸/ةيرجه١1ةنساهلتلثمدقفةعيشلابزحامأ

.دايزنباشویجمامأءالبركيفهباحصأويلعنبنيسحلالتقهنممرحمنمرشاعلايفو
تاهجونمنييومألادضيعيشلايروثلالمعلاروطتيفةماهجئاتنريطخلالمعلااذهلناكو
هنأاوأرومهسفنأميظنتيفاوأدبفء(٠)هعابتأدنعةخسارةديقعىلإتلصو.ةيسايسرظن

مهلًاميعزيعازخلادرصنبناميلسحبصأوءهلماقتنإللنييومألادضةروثلاالإمهراثلسفيال
١1ةنسءالبركيفةعقاولاكلتذنمالإأدبيملعيشتلانأنورينيخرؤملانمًاقيرفنألب
دودرثدحلااذهكرتدقو.()ةعيشلاثادحأمهأرداصملااهربتعتثيخء()م١1۸/ةيرجه

.()ةيعيشلاطاسوألادنعًالضفةماعنيملسملادنعنيبومألادضةريطخلعف

ةيعيشلاةضراعملابازحأعمةريطخقلازمىلإيومألامكحلالامعألاهذهترجدقو
كلذلثمتدقوةضراعملاتاهبجلاكلتىدللمعلايفحضتيأدبًاهباشتكانهنأامك.ةيجراخلاو
كلذحضتادقو.نيبومألاىلعضاضقنالامثيومألامكحلايفللخيألتاهبجلازاهتنايف
اموم1۷۹/ةيرجه١٠٦ةنسنيملسمللةفيلخديزيهنبإهناكمىلووةيواعمتامامنيحًاعيرس

ماقف‹ماشلاىلإهجتاثيحامهنمدايزنبادرطوةفوكلاوةرصبلايفىضوفنمكلذىلعبترت

.نيبومألادضةروثلابةمكحملاوةعيشلا

قرفلابتكةراشإمغروناطحنبنارمعىلإتلآدقةرصبلايفةدعقلاةماعزنأودبيو

نأدجيجراوخلاقرفروطتلصحفتملانأالإ,طقفةيرفصلاميعزناطحنبانارمعنأىلإ

صوقرحويبسارلابهونبهللادبعراكفأىلإيمتنيهنأامكيفركذدقنارمع

بتکنمريثکيفمارتحالابرکذيهناامك.يميمتلاةيدآنبسادرملالبيبأوءريهزنب

امونيدلايفقمعتلاىلإناطحنبنارمعهاجتاًاضيأكلذىلعلديو.(۲اهتاقبطوةيضابألا

۸ا



رشنيفلالبيبألاونمىلعراسوًاهيقفوًاملاعوًاثدحمدعباميفحبصأوهبلصتي

ةهجنموءةهجنملالبيبألتقمدعبتداسيتلاةديدجلاةيسايسلافورظللناكنكلو
تدأفورظلاهذهلك.ديزيهنباىلإمكحلالاقتناوةيواعمتومدعبقارعلايفتداسةيناث

ةدعقلاتادايقتجرخفىلإههاجتاوقارعلانمدايزنبهللاديبعيومألايلاولادرطىلإ
نبعفانهجتاف.ءاهطورشاهيفرفوتتةديدجةيمالسإةماعزنعثحبتتأدبوءاهنجسنم
‹زاجحلاىلإةرصبلانميفنحلارماعنبةدجنونبهللادبعوءضابأنبهللادبعو.قرزألا

ةكمنععافدلابجاولانمهنأاوملعامك.ةفالخلاهنالعإوريبزلانباجورخباوملعامنيح

اوكرتشاوريبزلانباباوقتلاوزاجحلاىلإاومدقدقفلعفلابو.(**)نييومألادضريبزلانبابناجب
فالتخاباوملعامنيحةفالخلابهوعيابينألبقهنعاوقرتفامهنكلو.ةكمنععافدلايفهعم
,مهئدابمنعهئدابم

ىلإاولصينألبقةدعقلانيبريبكلافالتخالاعقوةرصبلاىلإةكمنمةدوعلاءانثأيفو

نبايومألايلاوللمهدرطدعبريبزلانبالمهعبتاوطعأدقةرصبلالهأنأامك.ليلقبةرصبلا

يتلاةيسايسلاعاضوألامهفىلعةرداقةيدايقةيصخشنمةدعقلاىدلناديملاولخلأرظنو
عقوهنإف.اهتعامجةدحوبظافتحالابنكمتتيكلو.ةرتفلاكلتيفةيمالساإلاةمألااهبرمت

نيرايتىلإهميسقتاننكميم١۸٠/ةيرجه١٠ةنسةدعقلانيبريطخويئاهنماسقنا
:امهنيلقتسم

:لوألارايتلا

نممهيفلاخمرايدنيبماقملازوجيالهنأقرزألانبعفانىأردقف.ةفرطتملاةدعقلاوهو
يلعونامثعنمةءاربلانالعإوسانلاضارعتسابماقو.مهنمةءاربلارهظأو.ةلبقلالهأ
ىلعظافحلاليبسيفًافرطتمًايروثًاطخجهتنيلجرلاًادبو.ةنامألالالحتساوءريبزلاوةحلطو
اهلصالخالاوراكفألاهذهبمهطابترابكلذحضتادقو.("")اهقيبطتواهرشنىلعلمعلاوهئدابم
ليوطلامهحافكخيراتيف

:يناثلارايتلا

نألكرشمهنأانفلاخنميفلوقنال:اولاقوجورخلااوأتريملنيذلاةلدتعملاةدعقلامهو
ةماقإلاومهتحكانمومهٹيراومومعنرافكمهامنإوءهلوسروهللاباتكبرارقإلاوديحوتلامهعم
هللادبعوضابأنبهللادبعةعامجلاهذهسأرىلعناكومهعمجتمالسإلاةوعد؛لالحمهعم
مهمکحلوحرافصنبهللادبعوءضابأنبهللادبعنیبفالخعقودقناکنِإونب
هللاءيرب»ضابأنباهللاقفةلبقلالهأنممهيفلاخمءامدرافصنبالحأدقفمهيفلاخمىلع
:رخآلالاقفًاعيمجامكنمهللاءيربءىلغدقفقرزألانبانمهللاءيربوترصقدقفكنم
.(^)«هنموكنمهللاءيربف
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.يبايسلادوعسنبدمحأقيقحت٤ص.١جءريسلاءيخامشلا

.اهدعبامو١٠٠صء١ج؛لحتلاوللملايناتسرهشلا.اهدعبامو٤°ص.قرفلانيبقرفلا
.۱۷٠ص.١ج.نيبمالسالاتالاقم.يرعشالا

.٦۸ص٥٠ج٠خيرات.يربطلا

.١٤۱ص١٠ج.ةسايسلاوةمامالا.ةييتقنبا

ةرصبلايلاوهيبأنبادايزمامأةعامجلاٌئدابم.لالبييأوخأ,يميمتلاةيدأنبةورعنالعإكلذلاثم

نابفنحألالوقيفكلذحضتيامك.۸٠٠صء١ج؛لحنلاوللملا.يناتسرهشلا.هلنيبومألاديدهتمغرب

ينإوةضفالوبهذرايتمالتجرخامينإ:لاقةقرازألابرحلجرخامنيحًأدبمىلعالإبراحتالجراوخلا
.١٤۱ء٢۲صءيناغالا.«مهحامرومهفويسالإمهءاروامفمهبترفظنإًاموقبراحأل

.۲۸۲ص١.٠ج؛بهذلاجورم.يدوعسملا.١١٠٠ص.٢۲ج.لماكلا.دريملا

.٤٠٦٠ص٥٠ج.خيراتءيربطلا

.1191۷°ص.°ج.هسفنردصملا.يربطلا

هلتاقنمالإلتاقيالوملسملافلاخملاىلعبرحلايفةجحلايقليهنأكلذنمةيضابألاةعامجةصاخ

ةيضابألالاجركسمتو.م١۸٠/ةيرجه١1ةنسكسآةكرعمثادحأيفكلذحضودقو,ةلبقلالهأنم

.دربملا.نييومألاوزاجحلالهأعميدزألافوعنبراتخملاكولسوزاجحللمهلوخديفرمألااذهب
.۸۳صء۲ج.لماكلا

ص؛لماكلا.دربملا.١٥صءقرفلانيبقرفلا.١٤٠ص١٠ج.ديرفلادقعلا.هبردبعنبا
1

ص٥٠ج.خيرات.يربطلا

صء7ج.تاقبطلا.ينيجردلا.١۸ص.١جءريسلا.يخامشلا

كلتيفجراوخللميعزرهشأنأء۷٠۳۱صةرصبلايفةيبدألاةايحلاهباتكيفيكزدمحأروتكدلادروأ

يناثلانرقلاةيادبيفالإمسالااذهلطاشنورودنعرثعنملاننكلو.نايبظنبنايحوهةركبملاةلحرملا
.(۸۹صء١ج.ريسلاءيخامشلا).ةكرحللةديبعيبأةدايقنمزيرجهلا

جراوخلالوحتنأ.٢۲۳صءيرجهلالوألانرقلايفةيسايسلاتارايتلا:هباتكيفنوضيبميهارباىرب

ةيدآنباسادرميوقلامهميعزدهعذنمأدبةحلسملاةروثلاقاطنىلإةقيضلاتاباصعلابرحنم
ريسلارظنا).ةملاسملارثؤتةيادبلايفتناكيتلالالبيبأةيجيتارتساعمضقانتياذهنكلو.يميمتلا

.(فشاكلاةديسقيقحتء۱۱۷٠۱۱۸٠ص.١ج.تاباوجلاو

.م١۱۹۸.ثارتلا.رماعمعنملادبعقيقحت۳۲۲ص.١ج.عماجلا.يوكزألارباجوبأ

.١1صةكرحلاةأشن.تافيلخ

١١٠صءةيناثةعبط.ةيبرعلاةلودلايفةيسايسلاةايحلا.رورس
.۲۳۹ص.ةرصبلايفةيبدألاةايحلا.(روتكد)يكزلامكدمحأ

.١۱۲ص.ةيمالسإلابوعشلاخيرات.ناملكوربلراك
.اهدعبامو٠٠۲صء١ج.ءتاقبطلا.اهدعبامو٠٠صء١ج.خياشملاريس.يخامشلا

.٢٠۲صء۲جءخيراتلايفلماكلا.ريثألانبا.١٤٠ص.ةاقتنملارهاوجلا.يداربلا

هيلعهللاىلصلوسرلالوقيفأدبملااذهلصأعجرا»ء١1صءداشرلاملعيفداقولارونلا.يشيقرلا
:لاق,ملعأهلوسروهللا:لاق؟ةمالاهذهنمىغبنميفهللامكحفيكيردتله»:دبعمأنبالملسو



.«اهئيفمسقيالواهبراهبلطيالواهريسألتقيالواهحيرجىلعزهجيال

.١٠صءةيضابألاةكرحلاةاشن,تافيلخ.٢۲۲ص١٠جءعماجلا.يوكزألارباجوبأ(٢۲)

٢٢٤۲صء۲جءنييبتلاونايبلاءظحاجلا.٠صء٥جءديرفلادقعلاءهيردبعنبا(۲۳)

۰۱۷۲ص٤٠جءردصملاسفنءهبردبعنبا(٤۲)

١۱٠ص؛ةيضابألاةكرحلاةأشن)تافيلخ(٢۲)

ميمتينبةليبقةراثإنميلاولافوخامهنملوألا::نیببسىلإلالبيبأنعدايزنباوفعببسعجري

ةيركفلانيتيحانلانمةرصبلايفةريبكةناكملتحتكاذنأتناكيتلاولالبوبأاهيلإيمتنييتلا

هعابتأیدلهذوفنلالبوبأمدختسينأيفلمايناکدايزنباننأوهيناثلابيسلاو.ةيسايسلاوةيددعلاو

ءقرشملايفةيضابألاةكرحلا؛مشاهيدهم).مهتالودضونيبومألادضمهتياعدومهطاشننماوففخيل
.(۱۹ص.ةكرحلاةأشن.تافيلخ.١٠ص

.اهدعبامو١٠صء١جريسلا.يخامشلا(۲۷)

.٢٥۲صء۲ج.لماكلا,دريملا(۲۸)

ءريثالانبا.ةيناثةهجنممهيلإاومضنانيذلايلاوملانيبومهنيبوةهجنملالبيبأعابتأنيبعقوأ(۲۹)
ص١٠ج.ريسلاءيخامشلا.۲۲۷ص.۲ج.خيرات

.۷٢٥۲صء۲ج؛لماكلا.دريملا(٠۲)

(ءاجلبلا)كسمتىدمبدايزنباسحأراوحامهنيبرادودايزنبااهيلعضبقيتلاةمكحملاةعامجنم(۲۱)

يفراس.ةيقتلاباهحصنواهئارآنالعإوجورخلانملالبوبأاهرذحدقو.اهلتقبرمأفةمكحملاءارآب

.٢٥۲صء۲ج؛قباسلاردصملاءدربملا.١1صء١جءقباسلاردصملا.يخامشلا.لالبوبأاهتزانج

.۰صء١جءديرفلادقعلاءهيردبعنبا)٢۳(

صء۱مججءعالطإلادصارم.يدادغبلاءناتسزوخيةنيدم:روباسيدنج)۳۳(

هئمذخافبرسيفدبعتيوهوةيدأنبةورعىلعضبقلامتامك)١٦ص.٠٠جءريسلاءيخامشلا(٤۲)

.(لتقو

رحب)يفيملاسإالوقي١٥4٠ص؛يليلخلادمحنبدمحأخيشلاقيقحت؛لوقعلاراونأقراشم.يملاسلا(٢۲)
:(زجرلا

صخيلوقلاهبنمرضليننمصلخنإلوقبةيقتزجا
انمضلامفالتإيففلخلاوینجنأسفنفالتإيفاهعنماو

.۷٠صءةيضابألاةكرحلاةأشنءتافيلخ
.°1ص١0جءريسلا.يخامشلا(۲۷)
وهلالبيباجورخبيسنأ.۱۱۸صءاج‹تاياوجلاوريسلاشماهيففشاكلاةديسةروتكدلاىرت)٢۳۸(

.كسأثادحأدعبمتةورعلتقنكلوةورعهوخألتقم
ةضيرفنال‹هباحصأووهةداهشللًابلطوهللاليبسيفاجورخيضابألاركفلابسحلالبيباچورخناک)۳۹(

ءتاباوجلاوريسلا.يخامشلا.مهددعفصناوناكاذإةبجاونيملسملاىلعملاظلامكاحلادضداهجلا
.۱۱۷صءاج

.۔.١ص,مالسنياباتک.۸٢۲ص‘جءلماكلاءدريملا)٠٤(

.٢١ةقرو.مالظلاحابصم.يشيقرلا(١٤)



/ةيرجه۲۳۷-۲۷۳)كلامنبتلصلاةمامإنمزلالبيبألبقنمفرصتلااذهلوحشاقنراد3

نمهنالمارحهلصألامذخأهنأيفلالبيبأىلعمكحلايفءاملعلادحااطخأثيح(م١۸۸
.(10صء١جءريسلا؛يخامشلا.۲۳صء١ج.تاباوجلاوريسلا).ةربابجلاعمج

.نويضابألارصتناوةنيدملاوةكمنيبناكميفنييومألانيبوةيضابألانيبتعقوةكرعم:ديدق
.۳۹۳صء۷جخيرات,يربطلا

.لماكلادربملا.الجرنوثالثمهناركذ١٤٠ص١٠جءديرفلادقعلاءهبردبعنبا:مهددعيففلتخا(١٤)
نباكلذكو.نوعبرأمهناركذء١٠۷٤صء٥جءخيراتءيربطلا.نوثالثوةتسمهناركذء١٠٠۲صء۲ج

.نيعبرأددعلاىلعةيضابألارداصملاقفتتو.١۱۳صءمالس

.١٠صء١ج؛نادلبلامجعم.يومحلا(٤٤)

:(ليوطلارحبلانم)جورخلايفلالبوبألاق(۸٤)
اكلاهملابورحلاكلتضاخنموىقتلاوةهازنلايذبهونبادعبأ

اكلامونصحنبديزاولتفدقوةمالسیجرأوأءاقببحأ

اكئلوأيقالأىتحاقبلايلبهويتريصبويتينملسبرايف
.(٤٠۲۱صء۲جءلماكلا.دربملا)

.١٤۱صء١جءديرفلادقعلاءهبردبعنبا.٠۷٤٠١۷٤صء٥جءخيراتءيربطلا(۹٤)

صء۲ج؛لماكلا.دربملا.١1۷ص٥٠جءخيرات؛يربطلا.١٤٠صء١ج.ديرفلادقعلاءهبردبعنبا(٠0)
YoY.

.١٠٠صدوقعلا.١٠۷صءةيضابألاةكرحلاةأشن؛تافيلخىأر

.۳٢٢٥۲صء۳جءقباسلاردصملاءدربملا

.(يرماعلاملسمنبةعرزمسابهركذ)ص.قرفلانيبقرفلا.يدادغبلا
:(«رفاولارحبنم»كتافنبىسيع:مالسنباهيمسي):مهئارعشدحألوقي(٤)

انوعبرأكسابمهلتقيومتمعزمكنمنمؤمافلأا
انوملسمجراوخلانكلومتمعزامكاذسيلمتبذك

۔(۱۱۸صء۱جءتاباوجلاوريسلاء١١۱۳صءمالسنباباتك)

ةيضفلادوقعلا.يثراحلا.١٤٠صء١جءديرفلادقعلاءهبردبعنبا.٠٠۲صء۲جءلماكلاءدربملا
١٠ةنسمالسنباادعءم١۱۸٠/ةيرجه١1ةنستاياورلاقفتت.١٠۱٠صء١جءةيضابألالوصأيف

۱۳۲صءمالسنبا.م۱۷۹/ةيرجه

:(رفاولاءوزجمرحبنم)ىطخلاكتافنبىسيعكلذيفلوقي
انيموسمقاتعلاذرجلاىلإاوماقواولصاوَحبصااملف
انولتقيلئاعجلاوذلظفمهيلعاولمحاوعمجتسااملف
.(۱۳۲ص؛مالسنباباتکعجار)
:(رفاولاءوزجمرحبنم)هعملتقنمولالبيبأيثريلاقو
عوذنجلاهتوخأودوادبتلاشسانلايفالهللايفالأ
عوفوريطمهلوحموحتًابلصوًاقيزمتوالتقاوضم
۰ء١جءديرفلادقعلاءهيردبعنبا.٠صء١جءجهنحرش٠٠۲صء۲جءلماكلا.دربملا)

.(١٤۱ص

- ۸0



(°۷)

(°۸)
(۹)

9
(۱)
(1۳)

(1۳)
(4)

)°(
)٦(
)۷(
۸(
)1۹(
)۷۰(
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)٤۷(

:(طيسبلارحبنم)كلذيف.ناطحنبنارمعلاقو
سادرمبينقحلاسادرمبرايهعرصموسادرملیکبآنیعای
سانيادعبنمشحوملزنميفيتئزرمليكبأامئاهينتكرت
.(٦٩۲صء۱جءهبردبعنبا.۱صء١ج.جملاحرش.١۸صء١جءمالعالا)

١٠جءعالطالادصارمءيدادغبلا.رحلاةديدشسرافيفةن:نووء١٠۷٤صء٥جخيرات,يربطلا

.۲۸۰ص

.٢۲۲صء۲نءتاقباطناصء۲جءلماكلاءدربملا

.ةيضابألاةكرحلاةأشن,تافيلخ.۱۷٠صءةيضفلادوفعلايثراحلاصء١جءريسلاءيخامشلا

١٠٠صءقرشملايفةيضابألاةكرحلامشاهيدهم.١۷ص

٠۷٠ص٥.٠ج.خيراتيربطلاصء١جءريسلاءيخامشلا

.٢۲۱صء۲جءلماكلا,دريملا

دقيميمتلاةيدآنبةورعنأ١٠٠ص١٠جءديرفلادقعلا هبردبعنباوء۲٠۳۱ص٥٠جركذي

.لالبيبألتقمدعبمتكلذنأةيضابألاتاياورلاركذتامنيب.كسآىلإلالبيبأجورخلبقلتق
يدهم.۷۱ص:ةيضابألاةكرحلاةأشن.تافيلخ.قرفلانيبقرفلا؛يدادغبلا.٦٠صءريسلاءيخامشلا

١1.٠صءةيضابألاةكرحلا,بلاط

.٠٠۲صء٢جءلماكلادربملاصء١جءريسلاءيخاشملا

ايأغلبف.ةيرورحلا..ةيرورحلا:نولوقياولعجومهنمسانلاعزفوسانلااضرتعاففاحزوبيرقاجرخ
دقعلاءهبردبعنبا).ءاوشعاهابكردقفهنعهللاافعالفاحزوهللاهبرقالبيرقلاقفربخلالالب
١٠٠صء١جءريسلا١٠٠٠١١٠صء١جءديرفلا

.٠۷صءةيضابألاةكرحلاةأشن.۱۷٠ص.ةيضفلادوقعلا,يثراحلا

صء١جءيسايسلامالسإلاخيرات؛ميهاربإنسح

.١٠ص١٠جءعيشتلاوفوصتلانيبةلصلا؛يبيشلا.٤۷ص.تايليئارسإلاوةعيشلا.نتولفناف

.١٠صء۲جءلماكلاءريثألانبا.١١٠٠ص.يرخفلا؛يقطقطلانبا

.م۱۹۸۲.توريبء٦۲صءةعيشلاء(روتكد)ديشرأدمحمءيليقعلا

دنعلزنیتحلئابقلايفلقتناوجاجحلانجسنمجرخةريثكهراعشأو.ابيطخارعاشاحلاصاعروناك
/ةيرجه٩۸ةنستام؛نامعدزأ:يفماقملاهبىهتنامث.ناورمنبكلملادبعريزوعابنزنبحور
:(رفاولارحبلانم)كلذيفلوقيوء۷

رخفلاوسنإلانمهيفامبرسنلزنمريخهللادمحبانلزن
رصتعيدجملاىوسلقممهلامومهلمشهللاعمجيموقبانلزن
١٠جءديرفلادقعلاءهيردبعنبا.١١٠صء۲جءلماكلا.۷۸٠۷۹صء١جءريسلاءيخامشلا
.٤٤ص١جءةغالبلاجهنحرش.١۸صء١جءمالعالاص

.٥٠صءقرفلانيبقرفلاءيدادغبلا
ص.ةاقتنملارهاوجلا.يداربلا.٠۲۲صء۲جءتاقبطلاينيجردلا.۷۸ص١٠جءريسلاءيخامشلا
۱۸.

.۷۲صءةكرحلا,تافيلخ

ةفالخلايفةثارولاادبملويومألامكحللهتضراعمنلعأوريبزلانباراث١1١ص٠°ج«خيرات

“۸



نمدفوهءاجمتدةنيدملاوةكملهأنمريثكلاهعيابفنيسحلالتقوءالبركةثداحدعبةصاخ.ةيمالسالا

نبا.اهدعبامو١٠٠٤٩ص٥٠جءيربطلاخيرات.نييومألاىلعقارعلاوماشلارومأتیرطضاوهعیابفرصم

ىتحةرظانمنيقيرفلانيبتئدح.٠ص,لماكلاصء٥ج:خيراتءيربطلا)٥۷)

)٦۷

)۷۷

۷۸)

۷۹)

(
(

(

(

نافعنباليلوهنا:مهلريبزلانبانلعأىتحةفالخلابهوعيابينألبقريبزلانباتاهاجتاىلعاوفرعتي

.«هنعاوقرتفافةرخآلاوايندلاىف

.اھبجراوخلاطاشنلضفبناكةرصبلانمدايزنبادرطةيلمعنأربتعيو.١صء۲ج.لماكلا.دريملا

نإفدعبامأميحرلاننمحرلاهللامسب»:ةدعقلانمةرصبلابنمىلإاهلسرأيتلاةلاسرلايفكلذحضتي

نيدلاوةدحاوةعيرشلانأنوملعتلمكنإهللاو.نوملسممتنأوالإنتومتالفنيدلامكلىفطصاهللا

اولتاقو:لاقفداهجلاىلإهللامكبدندقوًاراهنواليلملظلانورت.رافكلارهظأنيبماقملاميففءدحاو
لاقفلاوحألانملاحيفارذعفلختلايفمكللعجيملو.(٢۳ةيآ:ةبوتلاةروس)ةفاكنيكرشملا
نمو.نوقفنيامنودجيالنيذلاىضرملاوءافعضلارذعامنإو.(١٤ةيآ:ةيوتلا)«الاقثوًافافخاورفنا»

ىلوأريغنينمؤملانمنودعاقلاىوتسيال»لاقفنيدهاجملاكلذعممهيلعلضفمث.ةلعلهتماقإتناك

ةرارماهنإفايندلاىلإاونئمطتالواوريغتالف١۹ةيآ:ءاسنلا)«هللاليبسيفنودهاجملاوررضلا
اهنملکآسيلف.ةربعترمضأوةريحترهظأوًارارتغاتاوهشلابتفحةدئاباهتمعنوةذفاناهتذلةراكم

نملرادهللااهلعجامنإوهلمأنمةفاسماهبدعابتوهلجأىلإةجرداهباندالإهقنؤتةبرشالوهرستةلكأ

هللااوقتاف.ارارقاهبميلحالوارادمزاحاهبىضرينلفميلسلاشيعلاوميقملاميعنلاىلإاهيفدوزت
ءيناغألا.٠٢۲صء۲جءلماكلا.«ىدهلاعبتانمىلعمالسلاو.ىوقتلادازلاريخنإفاودوزتو

.١١٠صء١جءديرفلادقعلاءهيردبعنبا.١١۱صء٦ج

براحألينإوةضفالوبهذزايتمالتجرخامينإ»:ةقرازألابرحلجرخامنيحسيقنبفنحألالاق
١٤۱صء٦ج.يناغألا.يناهفصألا.«مهحامرومهفويسالإمهءاروامفمهبترفلنِموق

مهنالزوجتمهتحكانمناوشيرقرافکنيبميقيناكملسوهيلعهللاىلصلوسرلانأيفاودنتسا
ءيربطلا.١١٠صء١جءديرفلادقعلا.۲۹۳صء٢جءلماكلا.دربملا.مالسالافو

۱صء٥جخيرات

.۱۸٩صء٥جخيراتءيريطلا9
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)٤(

اهرودوةرصبلا
ةلحرميف

نامتكلا

ىلإرمألااذهعجريبوءةيادبلاذنمجراوخلاتايلمعللضفملاحرسملاةرصبلاةنيدمتناك

.اهناكسةيبلاغلكشتيتلاءدزألاوميمتلئايقدوجوف.ةيفارغجلماوعوةيلبقةيسايسلماوع
تقوةيامحللًابلطمهلئابقىلإنوأجليةمكحملاركفاوقنتعانيذلانملئابقلاكلتدارفأتلعج
زاوهألانمةرصبلابرقىلإةفاضالاب.مهلئابقدارفأنيبمهراكفأرشنءاروًايعسوأ.ةدشلا

ةلأسمةصاخاهيناوجنمریثکيف‘ةمكحملاراكفأمهتوهتسانيذلاسرفلادوجووسرافندمو

‹نوملسملااهلزندقوءهلبألاولقعميرهننيبلصوملارهنلادادتماىلعموقتةرصبلاو

رادًاضيأاهبينبونبةبتعةدايقبم١۳٠/ةيرجه١٠ةنسعماجلادجسملااهبينبو
تدازفيومألارصعلاءاجینح.اهدجسميفدازيرعشألایسوميبأنمزيفو.ةرامالل

.اهئابحأواهرودواهدجاسميفةريثكتادابز

هدنجناطيتسالةنيدماهلعجدقف()ًاطيسبناوزغنبةبتعنمزاهليلصألاطيطختلاناك
يفاهناكسمدقتفيلصألاميظنتلاعاضنأناكسلابةنيدملاماحدزاىلعبترتنكلو.مهلئاوعو

تطلتخاولبسلاوعراوشلاتقاضوةنيدملاتمحدزاىتحتاحاسملاوعراوشلاطسويفءانبلا

۸۹



رهدزتوعستتةنيدملاتذخأةنيدملاريهظىلعبرعلارطيسنأدعبوميظنتلالوصأ
اهبةصاخططخيفرقتستواهيفنطوتستةيبرعلالئابقلاتأدبنيحلاكلذنموءًايداصتقا
.°(ةيمالسإلاندملامهأتحيصأیتحاهناکسددعدادزیو

اهيقستةبصخضرأاهراوسأىلوحو.ةيدابلااهبقوطتسوقلكشىلعدتمتةنيدملاتناك
6)۱(نادابعاهيقحلأعيرسلااهعاستادعبوءةعساولاليخنتلانيتاسباهنىيوءةرشكراغصراهنأ

هنأركذىتحاهتراجتدصقموءايندلاةنيدمتحبصأكلذبوء(“)راذملاوء()ةلبألاو
بهذلاقثمرهنلکنممويلكيفينجيءرهنفالآةعبرأيسابعلارصعلايفاهبناك

عبسيفلوألااهلكشيفترهظةرصبلانأدجننيخرؤملاونييفارغجلابتكلانتساردنمو
ةخبسلاوةقوبازلاو‹قرشلايفةدادهو,برغلايفنادحوءطسولايفةنيطبلا:()يهعقاوم

لئابقلاتاعيزوتوعقاوملاكلتلانعبتتنمو.بونجلايفةيوازلاوةبيرخلاوءاضيأقرشلايف
:يلاتلالكشلاىلععزوتتتناكسامخألانأدجن

ًابونجةرواسألارهنىلإمهتعقردتمتوةرصبلانميبرغلابونجلايف:ميمتسمخ:ًالوأ
شیجنأليقو.ميمتنبنزامنبةناتجثيحًابرغدبرملاىلإو.مهفالحأوثيح
نادحيفبراحيمثةقوبازلاىلإدعصينألبقدبرملاىلإهمدقتيفجرعةشئاعةديسلا
.(۱9)ةيدزألا

نبسنأرصقهقرشيفعقيوءيبرغلالامشلاولامشلايفلئاونبركبسمخ:ايناث
.(٠)كلام

امهريغوشيرقوسيقنمبصانملاباحصأونوفظوملامهوةيلاعلالهأسمخ:اثلاث
ىلإعماجلادجسملانمبرقلابفيقثتنكسو.ةرصبلانميقرشلابونجلاىلإمهلزانمتناكو
يبرغلابونجلاىصقأيفليذهتلزنامك.بونجلا

.(۱)نادحىلإبونجلايفترقتساوةرخأتمةرصبلاتلصودقفدزألاامأ:اعبار

ترشتنادقفءثحبلااياضقنيبواهنيبطابترالاثيحءةرصبلايفمهعاضوأودزألاانمهيو
نطوتسامهضعبنألعماجلادجسملانعًأاديعب‹يبونجلافرطلايفثالثتالحميفاهرود
يفمهرثكأدفوامنيب.١17٠1۳/ةيرجه١٠ةنسباطخلانبرمعنمزاهسيسأتذنمةرصبلا
ءةقرحوكيتع:ةوصبلايفدزألارئاشعرهشأنمو.()ةيواجمةفالخيفةصاخيومألارصعلا
نادهوو,مرجوءةرقشوءرباجوءدمحيلاو,ةءانهوةعيطقو؛مضهجوءنارهزو؛نادحوءدوجو
.اهریغوحابرو

ىلإاهميسقتواهميظنتةداعإىلإهييأنبدايزرطضاتعستاوةنيدملاناكسددعدازاملو

یوقدقو.(۱۹)ةفيلخلانمرارقبنونيعياوناكواهنمسمخلكلسيئرةفيظولعجوىربكلئابق
ىلعهلنوعربكألعفلاباوناكوةنيدملاىلعةرطيسلاليبسيفسامخألاءاسؤرةطلسنمدايز
ةينمألاوةيرادإلاةرطيسلا



اوتبثينأاوعيطتسيمل«ضرألاكالتماوةعارزلاىلإمهضعبلوحتمغرببرعلانأودبيو
ةددعتمروصىلإانلريشييرجهلالوألانرقلالظكلذلو.ةديدجلاندملاةايحعممهماجسنا
طامنأزوربةرتفلاهذهيفانلرهظامك.ثادحألاعئاقولدتامكةيسايسلاةايحلابارطضانم

اذهرهظو.ةرصبلايهةديدجلاةيبصعلاتحبصأىتحةرصبلاناكسدنعبصعتلاو

ارهنوًاجابيدوًاجاعوجاسمكنمرثكأنحن:ةفوكلالهأىلعمهراختفايفبصعتلا
روصلوأىلإريشتكلذبيهو.ًاضيأماشلالهأدضمهفقوميفمهتيبصعترهظامك

.يمالسإلاخيراتلايفةيميلقإلاةسفانملا

اهداوسنمناكوقارعلايفةرامإلارقمنييومألارصعنمنرقةليطةرصبلاتلظدقو
الإ.م۳٦۷/ةيرجه١٤٠ةنسدادغبتسسأىتحكلذكلاحلالظوء(")ناسيمتسدوزاوهألا

طيحملاملاعويبرعلاجيلخلاباهلاصتايفةيداصتقالااهتيمهأبةظفتحمتلظةرصبلانأ

:يهنييقرعنيعاطقلكشىلع,يومألارصعلايفناكسلااهيفشاعدقو.يدنهلا

ةورثلامامزبتكسمأو.ةيطارقتسرالاةقبطلايهوماكحلااهنمو(برعلاةقبط١
.ةراجتلاو

برعلاريغنمةنيدملايفترقتسايتلارصانعلاةقبطيهو:برعلاريغنمةيعدلاةقبط-۲
.سيًساتلادعب

:يهثالثتائفىلإاومسقنادقاهناكسنأدجنةيداصتقإلاةيحانلانمو

:ىلوألاةئفلا

موقتتلظوةمخضلاتاعاطقالانوكلمينيذلاوًاقباسدالبلايفرمألاباحصأوسرفلامهو

ةرواسألاوطزلامهتسارحىلع

:ةيناثلاةئفلا

دقودعباميفةرصبلايفةيسايسلاةايحلايفروديأمهلنكيملوداوسلاناكسوأطبنلامهو
.(۲*)ةيزجلامهيلعتضرف

:ةثلاثلاةئفلا

اهعمتجميفةيبرعلالئابقلانيبةيبصعلاقراوفلاةدحنمميظنتلااذهففخيملو
نأودبيوءةدقعمتالكشمنميناعيوةبراضتمةكباشتمتاهاجتابمدطصيعمتجملااذهلظو
ةطلسنمىوقف؛مهنيبقورفلاءاغلإوةرصبلاريوطتىلإفدهيناكيسامخلادايزميظنت
هبموقيامةيعرشةشقانملةليسوكانهنكتملو.لئابقلاخويشةطلسنمفعضيل("١)ءافرعلا

جراوخلادجوو.ةموكحللصاعوئجرموناسللابجتحمنيبءاوهألاوءارآلاتفلتخاونويرادإلا

۹۱ا



مهلثماودجودقةرصبلالهأنمريثكلانأامكمهراكفأرشنلةيتاومةصرفلاوحألاهذهلظيف
جراوخلاراكفأيفايلعلا

ةفاقثلازكارممهألثمتتناكاهنأظحالناننإفةنيدملابةماعلاةيركفلاةيحانلانمو

ملعلاعورفلكيفاممقةنيدملاتجتنادقف.()نييرجهلايناثلاولوألانينرقلايفةيمالسإلا
اهتيصخشتنوكتدقو.اهممقنيبتعمجيتلاتاضقانتلالكمغربنيدلامولعوةفاقثلاو
.دجاسملاوتويبلاسلاجم:اهنمةريثكبناوجلضفبةيفاقثلااهتيوهوةيندملا

ةيضابألاةصاخوةمكحملادجووةنيدملالهأركفنيوكتيفىربكةيمهأدجسملالكشدقو
لهأدنعدجسملالثمدقو.ةيملسلامهتقيرطبمهئارآومهراكفأرشنلاماهًاليبسدجسملايف

‹ءافرظلاءةرصبلالهأدجسميفرهظةدابعلابناجىلإفءةالصلاريغةريثكرومألًاناكمةرصبلا
يتلادجاسملاو.عماجلادجسملاىلإةفاضالاباهدجسمةليبقلكلناكو.(")نوجملالهأو

.يومألارصعلايفةصاخةنيدملاةالواهئشنيناك

يفعقيوهف.ةنيدملالهأنيبدوستيتلاةيسيئرلاتارايتلاكانهتناكريبكلادجسملايفو

.(۲)ملعللتاقلحهيفنوذختبءاملعلاديومهرومأةشقانملةنىدملالهاهيفعمتجيوءاهطسو

رسفيوةفيرشلاثيداحألاهيفىورتريبكيملعدهعمىلإيومألارصعلايفدجسملااذهلوحتو
ةكرحلاةريسميفيلاتلابمكحتوءرابخألاهيفدرستوتارظانملاهيفدقعتوميركلانآرقلاهيف

نسحلالثمةماعقرشملالهأركفيفاورثأداورهيفرهظو.ةنيدملايفةيركفلاوةيفاقثلا
.(")ةيبرعلاةغللاهقفيفدمحأنبليلخلاويمرضحلاهللادبعوظعولايفيرصبلا

راسمىلعةرتفلإكلتيفيمالسإلاملاعلاتداسيتلاةيسايسلاتارايتلاترثأدقو
زايحتإلاىلإءاملعلاوملعلابالطنمريثكلاهجتادقفءةنيدملاءاملعنيبةيفاقثلاتاهجوتلا

ناكدقف.ملعلابلطيفةيدجلاحوردوجومغربءةيسايسلاتارايتلاهذهضعببناميإلاو
نامثعىلعمحرتيوفقاوملاهذههيالطلسرديامنىحةموكحلاىلعدتشييرصبلانسحلا

‹مكحىتحرفظلاهدعاسيهللاهمحريلعنينمؤملاريمألزيمل:لوقيًايلعركذيامنيحهنكلو
مكحيملهتيل

يبأنمزذنمريثكلااهيلإمضنافاهراكفأرشنلةمكحمللةصرفريبكلادجسملالثملعفلابو
ىلعیشختتناكةيضابألانأامك.امهريغوضابأنبهللادبعوءديزنبرباجمضناف:لالب
ءامعزضعبنأامكءرثاتلاوأمهبمادطصاللابنجتاهيفلاخمتاقلحيفسولجلانماهعابتأ
اهسلاجمردصتيديزنبرباجناكفءنامتكلاةرتفيفةرصبلايفملعلاسلاجممعزتةيضابألا
يرصبلانسحلاجرخيامنيحةرصبلايفءاضقلاىلوتيناكهنأىتحهتحاصفوهملعببسب
.()داهجلل

رشنلًاماهزكرممهلتلكشوةرصبلايفنوزكرمتيةيضابألانمةلدتعملاةدعقلاتلظاذكهو
ساسآىلعمهتوعدومهتايحنومظنيهعابتأورباجلظو.دعباميفةريثكعاقبيفمهراكفأ
.يرجهلايناثلانرقلافصتنمىتحةيضابألازكرمةنيدملاهذهتلظو.نامتكلاوةيرسلا

م۹۲



.٢۲۳صءةيسايسلاتارايتلا.(روتكد)نوضيبميهاربإ(١)
ناوزغنبةبتعبتكو».ةبيرخلايفىرسكعقاومىلعةرطيسلاوقارعلابونجحتفدعببرعلارقتسا(۲)

ءهبنوتشيناكمنمنيملسمللدبالهناواهايإهلوزنبهملعيباطخلانبرمعيدشارلاةفيلخلاىلإ
درف.هتفصبيلإبتكاوىعرملاوءاملانمًابيرقنكيلودحاوعضوميفكباحصأعمجانأرمعهيلإبتكف
اهيفءامعفانماهنودوفيرلاىلإربلافرطيفةبصقلاةريثكًاضرأتدجويّنِإ...هلوقبةبقعهيلع
ىلعبرعلاظفاحيىتحةلجدفايرأنعًاديعبةييرعلاةريزجلايارببلصتملاربلافرطىلعيأ«ءابصق

.مهنایک
:ماسقأةثالثىلإنوثحابلااهمسقيو.ةرصبلاةملكلصألوحتاياورلافلتختو
ةراجحلاهذهنألوأءادوسةراجحاهيفنألكلذكتيمسةرصبلانألوقتيتلا:ةيبرعلاتاياورلا-١

.ضايبلاىلإبرضتةوخر
يذلامسالاوهوةبيرخلايهوةميدقلاةيبرعلاندملاىدحإلاديدجتاهنألوقت:ةيناثلاتاياورلا-۲

.رابخألابتكيفةرصبلاىلعقلطي
يهو.ةريثكلاقرطلايا«هأريس»يسرافلامساللبیرعتاهنألوقتيتلا:ةريخألاتاياورلا۳

.ميدقدلبكلذب
.٤صء٦صء7جءةيناهبنلاةفحتلا.يناهبنلا.٠٤صء١جءنادلبلاحوتف.يرذالبلا:رظنا«

.اهدعبامو٢٤صءةيقرشلاةفالخلانادلب؛جنرتسل

.قحالملايفلكشلارظنا(۲)

.۳٤صءةيقرشلاةفالخلاندلب.جنرتسل(٤)

١٤۹۱.٠صء۲جءعالطالادصارمءيدادغبلا.ةرصبلارهتُأنم:نادابع)۱(

.١٠صء١جءقباسلاردصملا.هيبأنبدايزاهرهنرفح ةرصبلانمبرقلاب:هلبألا(۷)

.١١٤۱۲صء۲جءقباسلاردصملاءيدادغبلا,ةرصبلاوطساونيبةدلب:راذملا(۸)

.۲۳صءنادلبلا

.۲۱۲صءضرألاةروصءلقوحنبا

يناثلاولوألانينرقلايفةرصبلايفةيداصتقالاوةيعامتجالاتاميظنتلا,(روتكد)ىلعملادمحأحلاص(١۱)
.۸٨۷ص

هلالطأبرقاونتبانوملسملااهلزناملف؛هدعبنمبرخوًارصقىنبدقناكنابزرملانالةبيرخلاتيمس(١۱)
٦٤صء٤جءنادلبلامجعم.يومحلاتوقاي.ةبيرخلااهومسو

ابأاوتأوسرافحتفدعباوملسأدقوءدنسلالهأنمهلاوضرفواوبسنممسرفلادنجيفطزلاتناك(١۱)
.۳٠۲-٢٥۲صء١جءنادلبلاحوتفءيرذالبلا.ةرواسألالزنأامكةرصبلامهلزنافىسوم

.٢۲۹ص.قباسلاعجرملاءيلعلا.حلاص(٤۱)
ةبسن).٥٤٤4صء۲جءنادلبلاحوتفءيرذالبلا.م١١٠/ةيرجه٠۳ةنسثادحأء٤جءخيراتءيربطلا(١٠)

.(يراصتألاكلامنبسنأىلإ

١٤١٠صءةماقتسإلا,يمدكلا(١۱)
.٢٢٤۲صء۲جءباسنألا(۱۷)

- ۹۳



٦0۲۹ص.قباسلاعجرملادمحأحلاص(۱۸)
٠يربطلا.افلآنیعبرأوةئامدايزةيالويفةرصبلاناکسغلبصء۲جءنادلبلاحوتف٠يرذالبلا)۱۹(

.۲۲۱صء٥ج.خيرات

اهيفقسفلاودايزاهمدقدقف».۱۱۷صءمالسإلارجف؛نيمأدمحأ.٢۲۲صء٥جءخيرات(٠۲)

.«نییومآلاناطلساهیفدکاو؛يداهاهيفءيشلكواهكرتوشافورهاظ

٤٠٤۳.٠صء١ج.نييبتلاونايبلاءظحاجلا(۲۱)

.يدادغبلا.ةريثكىرقاهبوسرافوةرصبلانيب:زاوهألا.١۱۹صء١جءهسفنردصملاءظحاجلا(۲۲)
صء٢جءقباسلاردصملاءطساووةرصبلانيبةعساوةروك:ناسيمتسود١۳٠صء١جءدصارملا

روصعيفبرأمدسرايهنادعبقارعلابونجىلإتهجتاةيبرعلئابقكانهنأ:هباسنأيفيبتوعلاركذي(٢۲)
وهوءشربالاةميزجاهلاجرمهأونميلانمتكرحتيتلادزألاتاعامجمهرهشأنموءداليملالبقام
ةميزجىلإمهرمأاوكلمفةمرحملالآنمناسغنمةريحلابهعمناكنمو؛مهفنبكلامنبحاضولا
..۲۰۳-۱۹۹ص:۲ج.باسنألا.ةنسنيتساهلوحاموةريحلاكلمفداوسلالزنىتحمهبراسفشربألا

7٤صءةعيشلاوةيبرعلاةدايسلاءنتولفناف(٢٤۲)

.(يسرافلاهيبنةمجرت)١۳٠صءةيمالسإلابوعشلاخيراتءناملكورب(٢۲)

ناكو.لئابقلاخويشنمالدبءافيرعاهنممسقلكىلعلعجوماسقأىلإةرصبلاهيبأنبدايزمسقدقف(٢۲)
بقاريوديلاوملاوتاومألالجسيوهنمصقتنيوهيفديزيوءاطعلاعزويوهفهنعلوؤسملالثميفيرعلا
.(07°صء٥جءخيراتءيربطلا).ةنتفلايريثم

/ةيرجه٤1٦ةنسلوألاعيبرنمرشععبارلايفةيواعمنبديزيةافودعبةرصبلاةنيدمىضوفلاتداس(۲۷)

دقهرارفلبقناكوماشلاىلإدايزنبهللاديبعاهرثأىلعرفةرصبلالهأنيبةديدشةنتفتعقووم۲

نبركبنماهئافلحودزألانبديدجنمةيلبقلاةنتفلاتراثف(يدزألاورمعنبادوعسم)دزألابراجتسا
ميعزلتقمدعبةماعةروصبةرصبلاىضوفلاتداسو.ةيناثةههجنمسيقوميمتنيبوءةهجنملئاو
°0ج.خيراتءيربطلا).جراوخلاراكفأراشتنالةصرفهذهتناكف.ورمعنبدوعسمةنيدملايلاوودزالا
ص

.١ص.ةرصبلايفةيبدألاةايحلاء(روتكد)يكزلامكدمحأ(۲۸)

.۹۸نصء١جءلماكلاءدربملا.١٠صء۱۷جءيناغألا‹يناهفصألا(٢۲)

.ميركلانآرقلااهيفأرقيلةقلحةرصبلابريبكلادجسملايفذختانملوأناكنسحلانبرفعجنأىوري
.(٦٤۳ص١٠جءنييبتلاونايبلا.ظحاجلا).يومألارصعلالبق

.١۱۲صء١جءلماكلاءدربملا

نبركبويرصبلانسحلادق.١۸٠صءمالسإلارجفدمحأ.١۱۳صء۲جءهسفنردصملا(۲۲)
يرصبلانسحلاناكو.ظعولاوصصقلاسلاجممهريغويميمتلازرحمنبناوفصوينزملاهللادبع

ناكف.تاقلحلاخويشنيبعارصرهظو.مهلاوحأنعًاربعمهيفنوريمهفهتمسوهملعبسوفنلابذتجي
.مهلنيفلاخملاءاملعلاتاقلحنمبرقيالفةيضابألانمهخويشةحصنبمزتليدمحأنبليلخلا
رداصملاتاياورنماهصلختسنةرصبلالهانيبةماهلاديزنبرباجةناكمىلعلدتةريثكتارابعتدرو
:يليامتاياورلاهذهنموًابيرقتةهباشتمتاياوريهواهريغوةيضابألا
.ةنيدملاكلتبهرصعيفسانلاملعأناكوةرصبلالهايتفمناکهنأ

.(ًاملعمهعسوألرباجلوقدنعةرصبلالهألزنول):هنعلوقيسابعنباناك

-٤۹-



ءالؤهنمةريشكءامسأتدروىتحملعلاوهقفلايفهعابلوطبهلةنيدملاءاملعنمنورصاعملادهش

.ءاملعلا

:رظنا

.خيراتنودبءرشنللرداصراد

.خیراتنوديءرشنلةلاسرلاةسسؤم.توري١۱٥1ص.يرمعلاءاضمركأروتكدلاةىقحت

.خیراتنوديءركفلاراد٠توریب

.خيراتنودب.توریبصء٩ج.ةياهنلاوةيادبلا.ريثكنبا

.ىرخألاةيضابألاتاياورلاىلإةفاضالاب

٥۹-





ىناثلالصفلا

نامعىفةكرحلاتايادي
++

س۹۷_





)١(

ةيضابألا
نامعيف

7

يفعاضوألاحمالمضرعتسنءنامعلهأنيبيضابألاركفلاراشتنانعثدحتننألبق

لسرأدقملسوهيلعهللاىلصلوسرلانأفورعملانمف.ةيخيراتلاةرتفلاهذهليبقنامع
.ةيساقتناكفلحلااذهطورشنأعموةيبيدحلاحلصدعبمالسألاىلإةوعدللةاعدلاولسرلا

.هيلعملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةقفاومتلددقوءهتوعدومالساللًانيبمًاحتفلكشهنأالإ
هبشءازجأيقاببملسوهيلعهللاىلصلوسرلالاصتاحبصأدقف.()ةرهامةيسامولبدىلع
.()مهريغعمنوملسملاطلتخاواضعبمهضعبسانلانمأوًانمآوًاروسيمةيبرعلاةريزجلا

مهوعديةرواجملاقطانملاماكحوكولمىلإبتكلاملسوهيلعهللاىلصلوسرلالسرأ
ىلإةفاضإلابءرصمسقوقمويشاجنوءسرافىرسكو()مورلالقره:لثممالسالل
هذهتناكو.()نيرحبلاوء()نامعماكح:مهنموةيبرعلاةزيزجلافارطأيفلئابقلاءاسؤر
.سانلانيبفالتخالامدعىلإةوعدوءديدجلانيدلاةيملاعىلعلدتبتكلا

سرفلانأكلذ.مهدحوبرعلادييفنكتهلةرتفلاكلتيفنامعيفعاضوألانأودبيو
ىلعاهتيمهألًارظن(ةيبونجلاةيبرغلا)ةيبرعلاجيلخلالحاوسىلعمهناطلسطبسبنماونكمت

۹۹



يمرتيتلاوةيراجتلامهتسايسقيقحتنمسرفلانكمتيىتحو,ةيملاعلاةيحالملاقرطلالوط

لالتحإلةميدقةيسرافلاتالواحملانإفكلذلوءةيرحبوةيربءةيراجتلاقرطلاراكتحاىلإ

ةلباقملالحاوسلاىلعنورطيسيمهنأوةصاخ.يبرعلاجيلخلانمةييرغلاةيبونجلالحاوسلا

مهدالبىتحايسآطساوأربعنيصلانمأدبييذلايربلاقيرطلانأامكجيلخلانم
.()ًاضيأهيلعنورطيسي

نمةريخألامايألايفةنيدملااهتدهشيتلاةبرطضملاثادحألايفنامعلهأكراشيمل'
ثيحةرتفلاكلتذنمفعضلايفتأدبنامعةقالعنكلونافعنبنامثعةفيلخلاةفالخ

نيبةلصلاتعطقناو.دزألاءامعزدييفاهيفرومألاتحيصأوءيدنلجلانبدبعنبدابعاهمکح

دوجوىلإتاياورلارشتملو.اهثادحأونيفصبرحنمكلذتبقعأيتلاتاونسلايفنيفرطلا
يذلادبعنبدابعوهنامعيفنافعنبنامثعهرقأامرخآناکونامعيفيلعمامالللماع
كلذبوءنامعىلعًالماعهلنيعيمليلعنبنسحلانأامك.يقيقحلاويلعفلااهمكاححبصأ

.(اهلهأدييفنامعرومأتراص

نيطبترماوحبصأدقنامعلهأنأدجنةرتفلاكلتيفتداسيتلافورظلاىلإانرظناذإو
.ةيناثةهجنمةيركفوةيلبقوةيسايسلماوعوةهجنمةيراجتوةيفارغجلماوعلعفبةرصبلاب
يفثادحألاتاهجوتيفرثألاربكأهلنوكيسةرصبلايفدئاسلايسايسلاخانملانإفكلذلو

بوصنامعلهأهاجتاناكةيفارغجلاةيحانلانمهنأدجنكلذحيضوتلو.دعباميفنامع
ذنمنامعيفًاديدشًاعافتراةرارحلاةجردعافتراببسبةيلصفةرجهلثمياهئاشنإذنمةرصبلا

هذهغلبتو.نامعبرمييذلاناطرسلارادمىلعسمشلادماعتتثيحماعلكنمسرامرهش
ءةبعصنامعيفةماقإلالعجياممةديدشةبوطربةبوحصمفيصلاروهشيفاهاصقأةرارحلا

يفلمعللمهزكارممهأةرصبلاتحبصأوقارعلابونجىلإةرجهلاىلإنامعلهأرطضاف
لحاوسوةلبألابارامةرصبلانمأدبيحبصأيذلاديدجلايرحبلاقيرطلانأامك.(“)ةعارزلا

لهأطبتراامكءراحصلهأبةرصبلاراجتطبتراكلذلوهزكارممهأنامعتحبصأ.يبرعلاجيلخلا
امعلهأطبتراكلذبو.()ةرصبلاوهويبرعلاجيلخلالامشيفيرحبلاقيرطلاةياهنبراحص
.ةيادبلاذنمةرصبلابايراجتوايفارغج

اهيلإتهجتادقفةرصبلابنامعلهأاضيأطبتراةيسايسلاوةيلبقلاوةيركفلاةيحانلانمو
زكارملامهأتحبصأةرصبلانأوةصاخ.ةفرعملاوملعلابلطليبسيفنامعلهأبابشعومج

لحرنمعمديزنبرباجاهيلإلحرفيرجهلالوألانرقلايفيمالسإلاملاعلايفةيفاقثلا
نامعنمملعلابالطتبثأوءامهريغويديهارفلادمحأنبليلخلااهيلإلحرو.ملعلابلطل
تحبصأو.(٠)هصصختيفلکلاثمألامهبتبرضیتحةيركفلااهممقنيبةزرابلامهتناکم

نامعلهأىلإبرقأتناكةرصبلانأامك.نامعدزألةصاخءايحأىلعيوتحتةرصبلاءايحأ

مثةرصبلابخرفوةنيدملابضابرئاطبملعلانامعلهأهبشىتحنمملعلابلطل
.(١۱نامعىلإراط



ةلمحلوصوذنمةرصبلالئابقنيبةريبكةناكمنامعدزألحبصأةيلبقلاةيحانلانمو
نامعلهأنمعومجكانهتناكنإو.يبرعلاجيلخلالامشلحاوسىلإصاعلايبأنبنامثع

ةفالخيفم١1۳/ةيرجه١٠ةنسناوزغنبةبتعديىلعاهسيسأتذنمةرصبلابترقتسادق

نمو.اهيفرارقتساللتمدقيتلادعباميفنامعدزأعومجتدازو.()باطخلانبرمع
يمالسإلاقرشملاوةرصبلايفتعقويتلاةيسايسلاثادحألاتطبتراةيسايسلاةيحانلا
ةنصخشلاهذهتناكوةقطنملابرومألارارقإيفةداجتامهاسمتمدقةريهشةينامعةيصخشب

هتناكمقيقحتنمبلهمللنكميالناكويبأنببلهملاوهونامعدزأنم
.نامعدزأنودبةقطنملايفةيركسعلا

لوألانرقلاىفاهبةايحلاتالاجملكيفةماهتايصخشةرصبللنامعتمدقاذكهو٠

ةرصبلاباورقتسانيذلانامعلهأكراشو.(٠"اديردنباو(')دربملاو''دمحأنبليلخلامهزربأ
.ةيفاقثلاوةيركفلامهتضهنمهوكراشامكةيسايسلامهتاهجوتيفاهلهأ

سادرملالبوبأاهبرقتسادقف.نييومألادضةضراعملازكارممهألثمتةرصبلاتناكاملو

‹ميمتينبنمهتليبقىلعلزنوم19۸/ةيرجه٢۲ةنسناورهنلاثادحأدعبيميمتلاةيدآنب
هراكفأتيذتجافةئداهةيملسةقيرطبهركفرشنيلجرلاأدبو.سيقنبفنحألااهميعزبىمتحاو
ىتح.هيلإمضنانميف.ينامعلايدزألاديزنبرباجهيلإمضنافةرصبلالهأتايلقعنمريثكلا

اماهًاوضعديزنیرباجحبصأوهتعامجةدايفهالوفةيملعلاهتناكموهركفببجعألالياينآ

نييومألاشطبنمًافوخهتعامجنمًاروتسمرباجلظنكلو.ةرصبلايفميظنتلااذهراسميف
اهر

اذهطبتراوءةصاخ.ةلدتعملاةدعقلاركفنيبونامعلهأنيبتاقالعلاتأدبةرصبلاىفو

ىلإرداصملارشتملو.دعباميفاهنمدزألاةصاخنامعلهأنمةريثكتايصخشبميظنتلا
برحلطبناكةرفصيبأنببلهملانألب.ةفرطتملاةدعقلاركفنيبونامعلهأنيبهتقالع
.نامعدزنموهوةقرازألا

ءاهنمىرخأذفانموقطانمربعترمتسانامعلهأنيبوةرصبلاةيضابأنيبتاءاقللانأامك

يدنهلاطيحملاىلإمهقيرطيفمهو؛نامعلحاسبءراحصيفنوفقوتياوناكةرصبلالهأنأل
رصعلاةيادبذنمةيراجتلاقرطلاهذهىلعةريبكةناكمنامعتلثمدقو.ايسآيقرشيبونجو
.()ينامعلصأنميضابألاركفلاىلإنومتنيراجتةرصبلاراجتنيبنمناكو.(')يمالسإلا
لهأنممهناوخإركفبةيلصألامهنطاوميفنامعلهأءاقتلالةماهةصرفرمألااذهناكو
.ةرصبلا

ةيضابألاخياشمسحأدقفلهأىلإراكفألالاقتنالةماهةصرفجحلامسومناكو
لهآنمتايصخشةاعدلانيبنمناكلعفلابوء(")مهراكفأرشنلجحلامسوملالغتساةرورضب

س١۱١۱۰



لهأىلإراكفألالقنلةماهةصرفرمألااذهناكوجحلامسوميفنيينامعلاعمتقتلانامع
.نامع

ةداهشجاجحلانجسنمًابوره.برعلالئابقنيبناطحنبنارمعرعاشلاةلوجتناكو
ةدعقلاراكفأبنامعلهأكسمتظحالدقف.نامعلهأنيبىضابألاركفلاراشتناىدملةيح
هرمأرهظأهنأىتح.يميمتلاةيدآنبسادرملالبوبأهميعزاهبىدانيتلايهوةلدتعملا
.هراعشأنولقانتىمهنأظحالوءمهنيب

-ا١۰



.۱۹ص٣جءةريسلاءماشهنبا)۱(

.١٠۱صءمالسإلارجفيفنامعءفشاكلاةديس(۲)
وهمكحدقو.م۷۱۷ىلإم١٠٠نمةيطنزيبلاةيروطاربمالاتمكحيتلاةيلقرهلاةرسألاسسؤملقره(۲)

راد۳۱۷ص.یطسولاروصعلايفابوروأخيرات.(روتكد)نارمعديعسدومحم.١۱۲-١٠۱۱نم
.(ةضهنلا

ىلإةيمأنبورمعو.ىرسكىلإةفازحنبهللادبعو.مورلارصيقىلإيبلكلاةفيلخنبةيحدثعب(٤)
ةللادبعنبءالعلاو.نامعماكحىلإصاعلانبورمعوءسقوقملاىلإةعتلبيبأنببطاخو.يشاجنلا
.١۱۸۸صء٤جءماشهنباةريس.نيرحيلاىلإيمرضحلا

وهو٤٤٠٠7٤۲٠صءادتهإلاباتكيفنيرحبلالهأىلإملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةلاسرصندرو(٥)
.نآلاىتحةماعتاطوطخملاورداصملاىوتسمىلعديحولاصنلا

۸©6°١)ربكألاارادرصعذنمةيبرعلاجيلخلالحاوسىلعةرطيسللةيسرافلاتالواحملاتأدب(1)

يبرعلاجيلخلاطبرلريبكيراجتعورشمبماقامنيحكلذو.ناريإيفةيترفلاةلودلاكولمنم(.م.ق
:امهنيقيرطنعكلذوملاعلابلقسرافنوكتيكلرمحألارحيلاب

.رصمورمحألارحبلاىلإةيبرعلاةريزجلاهبشلامشربعيرب:لوألا
ىتحةيبرعلاةريزجلاهبشئطاوشفاطيذلايدينركلاسكولكيسهدئاقلسرأامنيحيرحب:يناثلاو
رمحألارحبلاقيرطنعسرافىلإًاعجارلفق.ةيفاشكتسالاهتمهمدئاقلااذهزجنأنأدعبوءرصمغلب

نامعلحاوسسرفلالتحينأمتحملانمناككلذبو.ةيبونجلاةيبرعلاةريزجلاهبشلحاوسةاذاحمب
برعلا,يناروحولضافجروج).ايسآبرغةقطنميفةيسرافلاةسايسلاهذهقيقحتلجأنمةيلامشلا
جيلخلا,يجعلقيردق.ركببوقعي.دةمجرتءاهدعبامو١٠٠ص.يدنهلاطيحملايفةحالملاو
.(۲۱۹ص؛ميدقلاقرشلاخيراتيفتاسارد,يرخفدمحأ.دص.يبرعلا

.١٠٤۷جءةفحتلاصء١جءخيراتلاربعنامعءيبايسلا(۷)

.م۱۹۷۹توريبء۲۷٠۲ص.يبرعلانطولا.يدوعسينغلادبع(۸)

١٠٠ص.يرجهلاعبارلانرقلاىتجةيمالسإلاةراجتلاوةحالملايفنيينامعلاروديناعلاميركلادبع(١)
.نامعةنطلس.٢٠ددعلاءثارتلاةرازو.١

ةعسوهتحاصفبديزنبرباجرهتشاو.ضورعلاملععضاوهنأبيوغللارعاشلادمحأنبليلخلارهتشا(١٠)
.قرشملاءاملعملعأهنأليقىتحهملع
.١صءدهعملاتاقلط.يبايسلا.۲۲۷٠٢۲۲صءةرصبلايفةيبدألاةايحلا؛يكزلامكدمحأ:رظنا

رظنا.زاجحلاىلإابرغهجتيمثءاسحإلامثنامعلامشبرميًابعصزاجحلاىلإنامعنمقيرطلاناك(١۱)
.۳۳صءيضابألابهذملاتاقلحيفيضايرلادهعملاتاقلط

.۸۷صء١جءةفجتلاءيملاسلا(١۱)

.باطخلانبرمعةفالخيفريهشلااهيضاقحبصايذلاءراوسنببعكمهنمالجررشعةينامثاوناك(١۱)
نبنامثعةفالخيفاهيلعايلاودزألانموهورماعنبهللادبعحبصأو.هبتاكرمعنبدوعسمكلذكو
.١۲٠صء۲جءباسنألا.يبتوعلا:رظنا.ىلوألانافع

ناکوینکاهبوةرعصاهمساتنبهلناك.ةرفصيبأنببلهملاديعسوبأوه:ةرفصيبأنببلهملا(٤٠)
نبايبأنبنامثعةلمحعمنامعنمهجتا.ابدلهايبسنمناکوءقارسنبملاظهمسا
ةزيمملاةيركسعلاهتايناكمإبنامعدزأعمةرصبلايفرهتشا.ةرصبلالزنكلندعبوجوتبرقتسامثناواك



.«بلهملاةرصب»تيمسىتحةقطنملانعةقرازألارطخةلازإنمنكمتتيحةيلاعلاةيلاتقلاهتءافكو

٢٥۲صء٤ج.نايعالاتايفوءناجلخنبا)
.ضورعلاملعبحاصوهوءةغللاملعووحنلايفهبهاومبرهتشانامعلهأنمدمحأنبليلخلاوه(١٠)

.اهدعبامو۱۸۷صء١ج.نايعاألاتايفو

.م۸۹۸/ةيرجه٢۲۸ةنسيفوت.نامعدزأىلإيهتنيربكألادبعنبديزنبدمحسابعلاوبأوه:دربملا(١٠)
.٢۳صءدهعملاتاقلط.يبايسلا.اهدعبامو۱۳٠۲صء٤ج.قباسلاردصملا,ناكلخنيا

بداألاوةغللايفةرصبلالهأمامإمهفنبكلامىلإهبسنيمتنينسحلانبدمحمركبوبأوه:ديردنبا(۱۷)
متاحيبأنعملعلاذخأ.ريبكلاليخلاوجرسلاوماجللاوقاقتشالاوةرهمجلاهبتكنمو.رعشلاو
.۳۲۳ص.٤ج.قباسلاردصملاءناكلخنبا.نمزلانمةرتفنامعىلإلحتراوينايتخسلا

.م١۱۹۸,نامعةنطلسء١٤۱۸صءديزنبرباجمامالا.(روتكد)يفاوصلاحلاص(۱۸)

.°صءةحالملايفنييئامعلاروديناعلاميركلادبع(١۱)
.١۹٠ص.يدنهلاطحيملايفةحالملاوبرعلاءولضافجروج(٠۲)

ةنسيفجحاذإيضابألامامإلاناكو.مهراكفأرشنومهتوعدحلاصلجحلامسومةرتفبةيضابألاتمتها(١۲)

(۲)

مهتلئسأىلعبيجيونيدلالوصأمهملعيثيحاهيفهعابتأهروزيةصاخةميخهلتميقأنينسلانم
ةجحلاةوقوقطنملاةوالحوملعلاةرازغبنيروهشملاخياشملادحألسرأجحيملاذإو.مهتاراسفتساو

ناهدلاحلاصو؛ينامعلصأنم؛يديهارفلابيبحنبعيبرلا:دعباميفءالؤهرهشأنمو,يأرلادادسو

.يضابألاركفلارشنلةلقنتمسرادمءالؤهلزانمتناكو.ءامهريغو

.۷ص‘اجءريسلاءيخامشلا.٥صء٢جءتاقيطلا‹ينيجردلا:رظنا

ةرصبلايفةلدتعملاةدعقلاءامعزنمحبصأ؛ًاحيصفوًاملاعوًارعاشناك؛ينابيشلاناطحنبنارمعوه

:كلذيفلوقيو.هنمبرقيبسنبستنامهئايحأنميحلزناذإناكو.برعلا
نابثوعرماعوداعيفوديزنبدعسينبيفانلزن
نادعلاينبيحوركبيفورمعنبددايفومخليفو
رفزبلزنو.هرمأفشکبسحأامثیحهکرتمث,ناورمنبكلملادبعلريزوناكوعابنزنبحوردنعلزنمث
راكفأنوقنتعيمهدجوفنامعدزأنيبماقملاهبرقتساًاريخأو.ًايعازواهيلإبستناف,يبالكلاثراحلانب
:كلذيفهلوقىو.هنورهظىوةيدأنبسادرملالبيبا

رفخلاوسنأالانمهيفامبرسنلزنمريخيفهللادمحبانلزن
رصتعيدجملاىوسىوعدمهلسيلومهلمشهللاعمجيموقبانلزن
رشبلابسناذإاوباطةيناميرشعممركأدزألانإدزالانم
:رظنا

.٣۷صءاج‹لماكلا

.١٤۱صء٦۱ج.يناغالا
.١۱صجءباسنألا.يبتوعلا
.اهدعيامو١١صء٣ج.تاقيطلا‹ينيجردلا

-ا٤١۰



(۲)

نامعدزأةقالع

ةيضابألاةوعدلاب

ةايحلايفًاطاشناهمهأوناكسلانيبًاددعةينامعلالئابقلامهأ()دزألاةليبقلثمت

مهعومجتلصوامنيحدزألاديىلعمتدقنامعبيرعتناكاذإو.ةيخيراتلابناوجلاوةيسايسلا
كلتبطبتراهئدابمويضابألاركفلانإف؛برأمدسرايهنادعبنامعىلإمهفنبكلامةدايقب
.اهجراخونامعيفدعباميفةليبقلا

تحبصأنأنامعيفيسرافلادوجولاىلعتولسةكرعميفمهفنبكلامراصتناعبتدقف
قاحللايفءاهلنطاومنعثحبتتناك,دزألانمىرخآعومجتأدبثيحءةيدزأةينامينامع
نامعىلإتدفويتلاعومجلاهذهنموءنامعمهبتألتماىتحاهراوجبرارقتسالاونامعدزأب
تألمفدزألالئابقترشتناوهللادبعنببراحلانبةعيبروءءامسلاءامنبورمعنبنارمع
لامشاولزننيذلايؤلنبةماسلثماهراوجبىرخألئابقترقتساءالؤهبناجبونامع
.ةعاضقنمموقاهلزنامك.ةميزخلآمهنمميمتينبضعبتلزنو؛نامع

دمدقوءهدلوومهفنبكلامصخشيفءدزألايفةلثممنامعيفةيبرعلاةدايسلاتحبصأ
نامعيفهتلودمظنامك.ءاسحإلالحاوسىتحةيبرعلاجيلخلالحاوسبوصًالامشهذوفنكلام

ذختاامكءدهعللًايلولثميناكوءانسربكألاةءانهمهمهأوهدالوأنمنيدعاسمهسفنلذختاو

د



رخآتیبلنامعيفةدايسلاتلقتنايداليملاثلاثلانرقلاذنمنكلوهلًاريزوديزينبسوأ

ىلصلوسرلاباتکمودقیتحنامعىلعًاماکحاولظوسمشنبةلوعمتيبوهودزألانم.

ءاسحأإلالحاسوةماميلاىلإنامعدزأذوفندادتمامغربو.نامعلهأىلإملسوهيلعهللا

.ديدجنمنامعلحاوسىلإتداعةيسرافلاةرطيسلانإفنيرحبلاو

باتكلوصودرجمبةيمالسإلاةوعدلانمنامعلهأنمامهموقودبعورفيجفقومببسبو
ةريزجلاهبشلئابقنيبةقطنملايفدزألاةناكمتداز؛مهيلإملسوهيلعهللاىلصلوسرلا
:ةيلاتلايحاونلايفةيمالسإلاةلودلاردصيفماهلادزألارودحضتاو(°)ةيبرعلا

:ىلوألاةيحانلا

مالسإلاىلإلوحتلاىلعةيبرعلاةريزجلاهبشنميقرشلايبونجلانكرلايفدزألاعامتجا

لئابقلانيبهيلإةوعدلاومالسإلارشنوىرخألاةيبرعلالئابقلاةيقباهعموةلماشةيعامجةروصب

يفقيدصلاركبيبأةفيلخلاةبطخومهنيبصاعلانبورمعةناكمكلذىلعلد.()ةرواجملا
.()مهرودلءانثلاوركشلاتارابعوةنيدملابمهدفو

:ةيناثلاةيحاثلا

هبماقيذلاماهلالمعلاوهةرتفلاكلتيفزيمملامهرودناكوء(”)ةيقيرفالامشورصموماشلا

دضباطخلانبرمعةفيلخلانمزيفوةيرحبةلمحتناكاهنأةرتفلاكلتيفةلمحلاهذه

ةربخلاهيفنكتملتقويف۹(يبرعلاجيلخلالحاوسىلععمجتتتأدبيتلاةيسرافلاتاوقلا

رمالااذهيفنامعدزأةربختناكفءىربكةيرحبةيسرافةوقةهجاوميفتلمتكادقةيمالسالا

اوأدبنامعدزأنالب,جيلخلالحاوسىلعسرفلاعمايئاهنعارصلاامسحيفريبكلااهروداهل
هذهدعبيحاونلاكلتيفرارقتسالايف

ًاميعدتناكمالسإلاردصيفيبرعلاجيلخلالحاوسىلعيدزألاراشتنالااذهنأودبيو

مودقدهشيبرعلاجيلخلاىلعهلحاوسوسرافميلقأنأركذدقف؛هيلعةقباسةيدزأتارجهل

ينبنممهورافصلآكلذكو.سرافبرحبلافيسىلععالقوةريثكعايضوةضيرعةكلمم
.()يبرعلارحبلالحاسىلعمهلزانمويدنلجلا

تاعامجتأدبامكء(ةرتفلاكلتيف.ةرصبلايفةياهنلايفرقتستنامعدزأدوفوتأدبو

رثكف.ةيراجتلماوعببسبوأملعللًابلطةرصبلاىلإًايونسدفتاهبدزألاةصاخنامعلهأنم
.اهبنولزنيةصاخًابورد,نامعدزالحبصأواهبدزألا

ءمهتطلسونييومألادضةضراعملاتاوصأ.تلثميتلاةيسايسلاراكفألاثيحةرصبلايفو
زكارملاوراصمألانماهادعامةرصبلااهبتسفانيتلاةلماشلاةعيرسلاةيملعلاةضهنلاثيحو

ت



ةيفاقثلاوةيسايسلامهتريسميفةرصبلالهأنوكراشينامعدزأأدب.ىرخألاةيمالساإلا

ةغللايف:لاجملكيفًاداورةرصبللنامعدزأىطعأو.مهلويمومهتاعزنبنورثاتيوةيركفلاو
يذلا.ةرفصيبأنببلهملاناكبرحلاوةسايسلايفو؛يديهارفلادمحأنبليلخلادزألامدق
نمألهتامدخمدقو()يرجهلالوألانرقلانمريخألاثلثلايفةرصبلاثادحأىلعهمسابلغ
لهألنولوقيةفوكلالهأناكو«بلهملاةرصب»بةرصبلاتفرعىتحاهناكسنمأوةرصبلا
.(*)بلهملايلاوماي:ةرصبلا

ىوقتلاوملعلابعيمجلاهلدهشيذلاءديزنبرباجناكفنيدلامولعوهقفلالاجميفامأ

يرصبلانسحلابايغيفةرصبلايفىوتفلاىلوتءهرصعيفملاعلاوهيقفلاناكو.عرولاو
يفريبكروداهلناکةماهةيهقفةسردمرباجسسأوء«ضفرفءاضقلاهيلعضرعامكءاهنع
نبسادرملالبيبأركفبعنتقادقلجرلااذهناكاملودعباميفيمالسإلاركفلاراسم
وأ؛لالبنباىلإمضنافءةرصبلاهلوزنوناورهنلانمهرارفدعبهلوعديناكيذلايميمتلاةيدآ
نمرباجكردأو,نيبومألانعًارتتسملظهنكلوةيملعلاهتناكمببسبهتعامجلًاسيئرحبصأ
يتلانامعدزأنمهتليبقدارفأمضىلعزيكرتلاوحنهدوهجوهتسايسهيجوتةرورضبتقولااذه
.(٠)هركفوهتوعدىلإةرصبلايفترقتسا

بلهملالآمهومهتاتويبمهأةصاخونيينامعلادزألابةيضابألاتطبترانيحلاكلذذنمو
ملوءدزألانمنيزرابلا0ةوعدلاةاعدنمريثكلاحبصأو؛قرشملاوقارعلادزأءامعز

نهئالوبتايبلهمءاسنتدقفءًاضيأءاسنلاىلإهادعتلبلاجرلاىلعرمألااذهرصتقي
هنمةيضابألاةوعدلاركفاتملەودزنبریاجترصاعيتلا4بلهملاتنبدنهلثمبهذملل

.(۱)اهئارقفلتادعاسمتمدقواهترصنوةكرحللةريشكتامدختمدقو

رصعلاةيادبيفيمالسإلاقرشملاةقطنميفء(“)ةبلاهملاةصاخوءدزألاراشتناناودبيو

نببترجهيرشتالسارمكانهنرتتیثدقف.ًاضبأةيضابألاةوعدلليرسدادتماهقفار4يومألا

نمبلطيرباجناکثيح؛ناسارخيفةبلاهملاةرسأنمدارفأنيبوةرصبلانمديزنبرباج
‹هتقطنميفةوعدلارمأيفارسهلبتكينأناسارخيف.بلهملاةرسأدارفأدحأءكلملادبع

ءامعزاهعبتيناكةقيرطيهوء()مهبقوثومصاخشأعموةماتةيرسهتالسارمنوكتنأو
ةبلاهُملانمنامعدزأرفوكلذبو.ميلاقألايفمهتاعدومهعابتأعمةرصبلايفةيضابألا
.مهقطانميفيضابألاركفلاراشتنالبسانملاددعلا

يفناسارخيفتعقوةيضابأةروثكانهنأىلإنيخرؤملاضعبداقتعاىلإاذهىدأدقو
!تناكيتلااهدادعأةلقببسباهيلعيضقنكلورايسنبرصنةيالونمزيومألارصعلاةياهن
.()روهظلاةمامإنالعابيفت

تعقويداليملاعباسلانرقلاةياهن/يرجهلالوألانرقلانمنماثلادقعلاةياهنذنمو
ريبوةيضابألانيبقيثولاوماتلاطبرلاىلإةياهنلايفتدأيمالسإلاقرشملاةقطنميفتاروطت

ءألعفلابناكو.ةيضابألاةوعدلليرقفلادومعلاةبلاهملاحبصأىتحءةيلاهملاةصاخدزألا

ا



بيصيةبلاهملاودزالابيصيرشيأوةوعدلاىلعسكعنيةبلاهملاودزألاهلانتريخ
رصعلاةيادبويومألارصعلاةياهنىتحنيفرطلانيبةقيثولاةلصلاهذهتلظوءًاضيأةيضابألا
.يسابعلا

ىلعءاضقلابعارسالايفذخأفءةضراعملابازحأدضةمراصةسايسجهنيديدجلايلاولا

ىلإاهتداعإويبرعلاجيلخلالحاوسىلعديدجنمهذوفنطسبيفأدبمثمهعبتتوةقرازألا
عاضخالةيوقتالمحلسرأف.نييومألاةرادإنعةديعبتلظنأدعب.()ةيومألاةلودلاةريظح

نبمساقلاةدايقبةلمحاهلوأ,تالمحلسرأةرصبلانمو‹قارعلايفهترادإىلإاهمضوءنامع
اهنكلو,نامعىلإيبرعلاجيلخلالحاسربعتهجوت,ةيرحبةلمحنعةرابعيهوينزملاةوعش
.("')اهتميزهنمنوينامعلانكمتوًاعيرذًالشفتلشف

ةيرسةقالعكانهنأدقتعاونامعىلعهتالمحلشفءارجنمفسوينبجاجحلابضغ

ىلإةرصبلانمتانوعملاوأتامولعملالاسرإثيحنم؛نامعيفدزألانيبوةرصبلابدزألانيب
نمدزألاهوجوداعبإيفًأدبوءكلذبناورمنبكلملادبعةفيلخلاىلإبتكفنامعيفمهناوخإ
.نامعيفهفقوميفهحاجنلانامضاهجراخىلإةرصبلا

نمةلمحلادنجلعجوءقباسلامساقلاوخأينزملاةعاجمةدايقبةيوقةلمحجاجحلادعأ

تاوقيفكابترالاريثيسرمأوهو.يرحبيناثلاوءيربلوألانيمسقاهمسقوءةيرازنلابرعلا
.ماشلادنجنمةوقبناميلسنبنمحرلادبعةدايقبةلمحللانوعلسرأامك.ةينامعلادزألا

هرارصاوجاجحلاةمواقمنعاهزجعبةينامعلادزألاةدايقساسحإيفريبكرثأرمألااذهلناكو
نمامهلهأامهعمويدنلجلانبدبعنبدابعانباناميلسوديعسهجتاف؛نامعلوخدىلع
ةيقيرفايقرشلحاوسىلإنامع

راشتنايفريبكزثأاهتراقواهتلودجراخةديدجقطانمىلإنامعدزأةرجهلناكو
ملو.ةرصبلايفةوعدلاةدايقاهعقوتتنكتملةديدعتاهجيفيضابألاركفلاو()مالسالا

ًاطبترمةيقيرفأليقرشلالحاسلاحبصأو.اهئدابمرشنلادوهجاهيفدبكتتوأةاعدلااهيلإلسرت
.()يضابالاركفلابتقولاكلذذنم

مهطخسةدايزيفريبكرثأنامعيفوأةرصبلايفدزألادضةيساقلانييومألاةسايسلناكو
ء(۸)نامعيفمهبهذمومهتليبقءانبأبلحامبءاوبضغف.ةصاخجاجحلاىلعو,نييومألاىلع
مكحلاوزدزالاینمتو.ةرصبلايفديزنبرباجركفىلإلوحتتمهنمةريبكدادعأتأدبو
عاضخإةمهملكوأدقفةرتفلاكلتيفةيلبقلاراننمدازيذلاوهجاجحلانألب‹نييومألا
.(")ةيرازنلاىلإ.نامع

تايصخشكانهتناكفءيمالسإلاقرشملايفجاجحلاىلعرومألاتبرطضاءانثألاكلتيفو
دضةمراعةروثدوقيثعشألانباوهاهف.ةيركسعلاوةيسايسلاهتءافكوهتعمسيفهسفانت
سرافوناتسجسىلعهذوفنضرفدقف؛نييومألاةلودنميقرشلامسقلاددهيوجاجحلا

۸١۱-



.(")هيلعءاضقلاوهتميزهنمةياهنلايفنكمتجاجحلانكلو.ةفوكلاوةرصبلاو

كلتيفاهتربخاهل.قرشملايفةيوقىرخأةيصخشمامأهنأبكلذدعبجاجحلاسحأ
ىلوألاهتاعاسيفةرصبلامدقامنيحكلذسملىتحةليوطةرتفذنمةبيطلااهتعمسوتاهجلا

عماهطبارتلةلوبقمةياوربلهملالآبجاجحلاةقالعنعيربطلااهدروأيتلافنخميبا
نبديزيالإمههلنكيملدمحمنبنمحرلادبعنمغرفامنيحجاجحلاناركذدقفثادحألا
‹ديزيريغقازعلابثعشألانبدمحمنبنمحرلادبعدعبفوختينكيملوءهتيبلهأوبلهملا
نبكلملادبعةفالخرخآىتحخناسارخنمهجرخيىتحديزيةبراوميفجاجحلاذخاف
ةفيلخلادنعىعسفبلهملانبديزينمصلختلايفايدجريكفتلايفجاجحلاأدبو.(٢۲)ناورم

مهلةعاطالهنأوريبزلالآعمهدلاوعمهتامدخهلًارکاذ.هدض

يهوءنوزمةملكتءاجكلذلونامعدزابطبتريبلهملانبديزينأامامتكرديجاجحلاناك
جاجحلاسلاجميفينوزملاةملكبطبتريديزيناكف.ديزيمسابةطبترمءًاميدقنامعءامسأنم
هدضهططخو

٠۷۰/ةيرجه٠٦۹-٦۸)كلملادبعنبديلولارصعةيادبعمجاجحللةصرفلاتحنسًاريڂاو

ةبيتقةيلوتوناسارخةيالونعهلزعونجسلاهعاديإوبلهملانبديزيىلعضيقلاب(م٠٠۷

.("اهيخابلحاملترثأتيتلابلهملاتنبدنههتخأقلطوءهنجسيفبلهملانبديزيبيذعت
يفدزألابليكنتلاهرادصإببلهملانبديزيهاجتجاجحلالبقنميئادعلافقوملااذهطبترا

ةدايزيعشاجملاةربسنبرايخلاوهوبلهملالآىلعادقاحناكًايساقأيلاومهلريختدقفنامع
.(۳)نامعيفدزألادضجاجحلاةسايسققحفاهبدزألاةصاخونامعلهألالذتسايف

راشتنايفحضاورثأدزألاوةبلاهملاهاجتجاجحلااهكلسيتلاةيساقلاةسايسلاهذهلتناكو

دزألانمريثكلاعانقإلفورظلاهذهةرصبلايفةوعدلاةدايقتلغتساو.مهنيبةيضابألاراكفألا

ىلإءاسنلاولاجرلانمريثكلامضنا:لعفلابومهتكرحىلإمامضنألاةرورضبةبلاهملاو
.()ةضابألا

ذخأفءةرصبلايفةيضابألاةوعدلاةدايقىلعجاجحلانمزنييومألاةسايستسكعنا

ناكنكلوءةقباسلاةيداعلامهتقالعمغرمهطاشنو؛هقافروديزنبرباجيفباتريجاجحلا
مثنجسلاهعاديإوديزنبرباجىلعجاجحلاضبقيفرثأدزالاوجاجحلانيبةريخألاتاروطتلل
ةيضابألاةوعدلانيبيوقطابترالةريبكةصرفاهتاذدحيفيفنلاةيلمعتناكو.نامعىلإهيفن
.دیدجنمنامعدزأنيبو

يضابألاركفلالصأتلعفلابوهراكفأىلإمهوعديذخأوهلهأنيبديزنبرباجلزندقف
جاجحلااهلحأيتلاتابكنلادعبكلذناكوءرباجدوهجببسبةرتفلاهذهذنمنامعدزأنيب
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نيذلاملعلاةلمحطاشنلةمدقمةرتفلاكلتيفنامعيفديزنبرباجطاشنناكو.نامعلهأب
يفتجوتيتلاو؛يميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعيبأةفيلخنمزنامعىلإهدعبنماوماق
نبيدنلجلاةماعزب؛م٤٤۷/ةيرجه١۱۳ةنسنامعيفةيضابأةمامإنالعإبةياهنلا
.(۳۹)دوعسم

ىلوتوكلملادبعنبديلولاوجاجحلاتومدعبنييومألانيبوةبلاهملانيبلاوحألاتنسحت
طبتراثيح.(م۷۱-١٠۷۱۸/ةيرجه٦٩۹۹كلملادبعنبناميلسهوخأهدعبنمةفالخلا

ديزيحبصأوءدهعللًايلولوألاناكنأذنمءبلهملانبديزيعمةنسحتاقالعبديدجلاةفيلخلا
ًاميعزوهرومألكيفناميلسدعاسناكهنأىتحءةلودلايفيناثلالجرلا,بلهملانب

.ةماعقرشملابدزألل

وأتنعتلانمعونيأةيضابألاتاياورلاركذتملفةيضابألاىلعربخلااذهسكعنالعفلابو
٦٩)كلملادبعنبناميلسةفيلخلاةرتفلاوطمهدضنيبومألالبقنمتاقياضملاوأبامرإلا

يومألاةفيلخلادنعبلهملانبديزيةناكمىلإعجرياذهلعلو.(م۷۱-١۷۱۸/ةيرجه٩

اولوتنامعدزأنمتايصخشترهظلبقارعلاهالوونميألاهدعاسحبصأثيحديدجلا
ديزيدموماشلاىلعًايلاوًاضيأبلهملانبكلملادبعحبصأدقفءةرتفلاهذهيفىرخأبصانم
رومأتحبصأيلاتلابو.م١٠۷/ةيرجه۷٩ةنسذنمًاضيأناسارخةيالوىلإهذوفنبلهملانب

قرشملاةقطنميفمهتناكماوداعتساامكءديدجنمةبلاهملادييفقارعلاوةرصبلا

كلتيفةوعدلامامزىلوتدقفءةرصبلايفاهتدايقوةيضابألاةوعدلاىلعريخلااذهسكعنا

تاقالعلانمةرتفلاهذهلغتساوء(')يميمتلاةميركيبأيبملسمةديبعوبأ.مامإلاةرتفلا

اهميظنتنميوقيوهتعامجفوفصمظنيأدبوهسافنأطقتلاف‹نييومألانيبوةبلاهملانيبةيدولا
ةفيلخباختناوروهظلاةمامإسيسأتوهو.ىمسألافدهلاىلإلوصولالجأنماهسلاجمو
ةماعلاسلاجمتددعتثيحرباجهفلسنعةروطتمتاميظنتثدحتساف؛نيملسمللديدج

لاجررومألاتدعاسوةكرحللةيرادإلاوةيلاملاتاميظنتلانمىوقو.ملعلاةلمحسلاجمو

/ةيرجه٠٠٠-۹۹)زيزعلادبعنبرمعةفيلخلاىلوتدقفًاضيأاهلةقحاللاةرتفلايفةوعدلا
نعرظنلاضغبةضراعملافارطأعيمجعمحماستلابهتقالعتمستاو؛(م۷۱۹-۷
لاجرنمًاناسحتساهتريستقالدقو:اهتاميظنتوةوعدللةمئالمهتفالخةرتفتناكفءاهتءامتنإ
.(*)ةوعدلا

هتروثبلهملانبديزينلعأنإ؛نييومألانيبوكلملادبعنبديزينيبةيناثةرمرومألاترتوت
نلعاأوء(م۷۱۹۷۲۳/ةيرجه١٠٠١٠٠(*”كلملادبعنبديزيديدجلاةفيلخلادض
هذوفنطسبنمنكمتنإةلماشةروثهتروثتناكوسرافوقارعلايفهعابتأهيلإمضناوهعلخ
ءقارعلابونجىلإةفاضإلابء(°)دنسلادالبىتحوء(*)سرافونامركوىلع



تبعنبةملسمةدايقبًاريبكًاشيجهيلإلسرأعضولاةروطخبديزييومألاةفيلخلاملعاملو

نمةياهنلايفيماشلاشيجلانكمتو.(°")كلملادبعنبديلولانبسابعلاهيخأنباوءكلملا

نبديزياهيفلتقوم٠۷۲/ةيرجه١٠٠ةنسقارعلايفرقعلاةكرعميفةبلاهملاةميزه
زوحأنبلالهمهبقحلثيحءدنسلابليبادنقىلإيقابلابرهوهترسأدارفأمهأوبلهملا
.(*۳)مهبلکنويميمتلا

ءم۷۲۰/ةيرجه١٠٠ةنسقارعلايفرقعلاةكرعمةيمهأنيبهباسنأيفيبتوعلاطبردقو
‹قارعلايفةيومألاةلودلانمأثيحنمءم١1۸/ةيرجه١1ةنسةقباسلاءالبرکةكرعمنيبو
ديزينإفءقارعلابونجيفتيبلالآذوفنىلعءاضقلانمنكمتدقةيواعمنبديزدزيناکاذإف

ربكأىلعءاضقلابًاضيأقارعلايفنييومألاوفننامضنمدعباميفنكمتدقكلملادبعنب
نكمتلعفلابو.(*)ةبلاهملانممهتاتويبمهأودزألامهوةقطنملايفًأذوفنةيبرعلالئابقلا

نامتكلايطيفةبلاهفلارابخأتلظو,جيلخلاوقرشملايفةوقبمهذوفنةداعتسانمنييومألا
بلهملانبدیزینبنایفسنبةيواعمحافسلاسايعلاويألامتساذإيسابعلارصعلاةيادبىتح

.(*”ةرصبلاةيالوهالوو
دقفةحضاوةروصبةرصبلايفةيضابألاةوعدلاىلعةئيسلاعاضوألاهذهتسكعنادقوءاذه

ةريبكدادعأءرقعلاةميزهةيحضحاروءًاضيأةيضابأللرئاسخيهةيلاهملاودزألارئاسختناك
اوطخسونييومألاىلعقارعلايفدزألاوةيضابألامقندقفكلذلو.قارعلايفةوعدلاعابتأنم
.مهدضيرسلالمعلايفاوأدبومهيلع

دضةروثلانالعإةرورضبةديبعيبآأمامإلايدانيةوعدلانمحانجةرتفلاكلتيفرهظو

نماوجننيذلاةبلاهملاةرسأدارفأضعبوناهدلاحلاصنبحونخيشلاءالؤهنيبنمونييومألا

ةهجاوموةروثلانالعإلدعبنحيملتقولانأىريناكةديبعوبأمامإلانكلدي
جراخنكامأيفنييومألادضتاروثبمايقللططخيًأدبوء(*)رايتلااذهءارآضفرفنييومألا
دادعأباطقتسايفملعلاةلمحتاثعباهيفتحجنيتلانكامألايهوفارطألايفةرصبلا

.(*۷)نكامألاكلتناكسنمةريبك

ةيرسلاتاءارجإنمدازفهتوعدةيامحلةديدجتاءارجاناختاوحنةديبعوبأمامإلاهجتاو

‹نييومأللبصانمةيأيلوتنعهعابتأىهنوءهتعامججراخجاوزلاذبحيملهناىتحنامتكلاو
لاقتنايفريبكرثأتاءارجإلاهذهلناكوء(°^)ةيروثةيرسةموكحأشنأو.ةيرسلاىلعاظافح

ةنلعمةريثكنكامأيفاهتاروثيفةيضابألاتحجنوءروهظلاةلحرمىلإةيرسلانمميظنتلا
.برغملادالبونامعونميلايفةيمالسإتامامإ

.يومألارصعلايفةيخيراتلااهتريسمىلعةيضابألاةوعدلاعمدزألاةقالعترثأاذكهو
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ىلعةيسرافةنميهنمةميدقلاروصعلاةياهنيفنامعدوستتناكيتلاةيسايسلاعاضوألالظيف)١(

ناکو؛نامعىلإنميلانمبرعلاعومجتلصو.ةيجيتارتساةيسرافبساكمقيقحتليبسيفاهلحاوس
اهلوصوىلعبترتيملهناالإ.ناطحقنببرعيةدايقبنامعتنطوتسايتلاةيبرعلالئابقلالوأةيراعيلا
يتلادزالاعومجيهنامعبوصنميلانمىرخأعومجتكرحتو.ةقطنملايفركذييسايسريبغتيأ
لبقةميدقماوقأاهتنكسدقنامعنأىلعةينامعلاتاياورلاعمجتفكلذمغرو.مهفنبكلاماهداق
.سرفلاونيدفارلادالبنمةيراضحتاريثأتلةضرعتناكاهناواهيلإكلاملوصو

دقدزالاتناکو.دزالاعمنامعىلعهذوفنطسبنمنکمتيبرعميعزلوأمهفنبكلامربتعينكلو

نولزنينالهکدلولئاسنممهتوخاتناکو؛ناطحقنببرعينبابسنبنالهکدعببرامضرآتداس
روسباهوطاحأفمهتشيعمومهتايحاهببرعلامظنةميظعةنيدمبرأمتناكو.نميلانمفارطألا
نكاسمنأو.هلاريبكًافصوهباسنأيفيبتوعلادروأدقو.ميظعلااهدسدوجوبأيستطبتراو؛ميظع

انردقوةرهاطىرقاهيفانكرابيتلاىرقلانيبومهنيبانلعجو»دسلااذهءاروةبرخلابهبشأتحبصأاهلهأ
لئابقلاتأدبف.ًاضيأدسلارايهناىلإراشأميركلانآرقلانكلو«نينمآيلايلاهيفاوريسزيسلااهيف
.رارقتساللةديدجنكامألابلطهاجتايأيفميقتواهنطاومنمةرجهللدعتستةيبرعلا

اوفرعفنادمهبةيناثةعامجوءةارسلادزأباوفرعوةارسلابةعامجترقتسافلامشلابوصدزألاهجتا

تكرحتوةنساسغلامهوماشلابىرصببةعامجتلزنوجرزخلاوسوألاامهوبرثيبةثلاثو؛نادمهدزأب
.تومرضحربعنامعبرقتسيلداعمثزاجحلاىلإًالوأهجتافكلامامأ.قارعلاىلإمهنمعومج

-Wilkensom, the Origins of the Omani state, Olndon 1977.

- S. H. London, the Ancient History of the Near East, P.T.P. 415.

- H. Peake, the Copper Mountian of Magan.

.اهدعبامو١۱۸۲ص.باسنألاءيبتوعلا

.م۹/۲/۲

ثارتلاةرازوةعبط.سبتقملا٢۲٠صءةمغلأفشك.يوكزألاصء۲ج.باسنألا.يبتوعلا

.٢۲۷صءردصملاسفن؛يبتوعلا

نببعکنبثراحلانببعكنبنارهزنبرصننبنامثعنبمناغءورمعنبسمشنبةلوعموه
ءيبتوعلا.ةلوعمنبزيزعلادبعمهلوأونامعكلمهدلولحبصأ.دزألانبرصننبكلامنبهللادبع

:يلياماهنمدزألالضفيفءملسوهيلعهللاىلصيبنلانعةريثكثیداحأتدرو

ةبيطدزالاموقلامعن»:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقةريرهيبأنعءاقرولايبأنبديزنع١
.«مهبولقةيقتمهنادبأةرخفمهماوفأ

هلنكيملنم؛مهنمانأوينممهنولعيالونوبيخيالدزألا»:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقب
.«برعلالصأمهنإفدزالابقحليلفبرعلابلصأ
هيلعهللاىلصهللالوسرلاقلوقيهتعمسفةيواعمترضحلاقيميمتلادوعسمنبعيكونعج
.«مهباونیعتسافتومرضحودزالايفةنامالا»:ملسو
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‹باسنالارظنا.اهتمجمجدزألاو.اهتماهجحدمءاهناسلهدنكوءاهبابوبرعلاسأرريمحةباسنلالوقيو
امو٤٤صYW‘ج

.١٤ص.لوهجمفلؤملا.سبتقملاء٢۳ص.ةمغلافشك.يوكزألا(١)

صء١جءةفحتلا.يملاسلا)۷(

.رماعمعنملادبعقيقحت٢۲۹ص.برغملاورصمحوتف؛مكحلادبعنبا(۸)

.راجنلاباهولادبعقيقحت.١٠صء۳جءخيراتلايفلماكلاءريثألانبا
اهدشحيتلاةيسرافلاتادادعتسالاةروطخركذدقف.ةلمحلاكلتلوحةماهتاليصفتيبتوعلاركذ(١٠)

يبانبنامثعمهيقلفءافلانيعيرأتغلبوناواكنباةرثزجبوصهجتتتدبيتلاونامركيفسرفلا
اهوكرتدقدزألاريغنمنامثعةلمحدارفأيقابنأاضيأيبتوعلاركذيو.اهوبرعومشقةريزجبصاعلا
يبأنبنامثعنيبةديدجةكرعمتأدبو.مهتوزغيفمهريغمهبطلاخيالأنامثععمدزألاطورشببسب
نمًافلأونامعدزأنمنيفلا'ةكرعملاكلتيفدزألاددعناكو.ناجيبانبيفسرفلانيبودزالاوصاعلا
مهرابخأترشتناومجعلامهتفاخسرفلابدزألارفظاملف.ديدجنمسرفلاتمزهناوءنيرحبلادزأ
رظنا.مهتناكمىلعةرصبلالهامهدسحىتحقارعلاضرأاومدقىتحيحاونلاكلتدزالاتداسو
.اهدعبامو١۲٠صء۲جءباسنتألا٠يبتوعلا

.١٤٠ء١١٤٠ص.كلامملاوكلاسملا(١۱)

نببعك:مهونامعلهأنمةيادبلايفةرصبلايفاورقتساالجررشعةينامثبةمئاقيبتوعلادرو(١۱)
نببعكبتاكيفقثلارمعنبدوعسمونامعدزأنموهوةرصبلاىلعباطخلانبرمعيضاقزاوس
رخآلاضعبلاوةرصبلاراوجبجوتبمهضعبرقتسانامثعةلمحنمتمدقيتلادزألاةعامجنأمثراوس
نافعنبنامثعةفالخيفةرصبلاىلعرماعنبهللادبعةيالويفو.ةرصبلايفايئاهنرقتسيلهريسلصاو
صء7جءقباسلاردصملا.يبتوعلا.ةرصبلاىلإجوتيفاورقتسانيذلانامعدزابمدق

هالوامك.هنمةيلوتببلاطيبأنبيلعةفالخيفقرشملايفدزألاةسائرةرفصيبأنببلهملاىلوت(١۱)

ةسايسبةعساوةربخةرتفلاكلتذنمبلهملارهظأو.سرافيفىربكلاردانمو.يربيرهنًاضيأمامإلا
.۱۲۳صء١جءردصملاسفنءيبتوعلا.يمالسإلاملاعلانمةيقرشلاميلاقألا

.٢٢٥۳صء٤جءنايعألاتايفو.ناكلخنبا.١۱۳صء۲جءردصملاسفنءيبتوعلا(٤۱)

ءم۱۹۸۸ليربأنمرشاعلاءطقسمناطلسلاةعماجيفةدقعنملايمالسإلاهقفلاةودنرظنا(١٠)

.«ديزنبرباجةسردمرثأ»ناونعبءرئازجلانم.شوكبلاىيحي/روتكدلاةرضاحم
.ةيضابألاةكرحلاةأشن.تافيلخ.۷۸صء١ج.ريسلا.۷٠۲صء۲جءتاقبطلاءينيجردلا(١۱)

.٦٩ص

.۷۷صء١جءريسلاءيخامشلا(۱۷)

نافعنبنامثعةفالخذنميمالسإلاقرشملاقطانمبروهظلايفةرفصيبأنببلهملاةيصخشتأدب(۱۸)

ةزيممةردقمرهظأوناتسجسميلاقأيفيشرقلاةرمسيبأنبنمحرلادبعةدايقتحتبلهملالمعدقف

مزحلابرهتشایتحناسارخبورحيفيومالارصعلايفهيبأنبدايزنمزيفهترهشتدازو.برحلايف
هنایتح.ناسارخةقطنميفزيممذوفناهلهترسأتلظو.بدالاوةغالبلابرهتشاامكبرحلايفربصلاو

تاباوج.١٤۱صء۲ج«يبتوعلا:رظنا.ناسارخبزورلاورميفنفدوءم۷۰۲/ةيرجه۸۲ةنسيفوت
صء٤جءناكلخنبا.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةعبطء١٠٠۲۳صءديزنبرباجماما

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءيصورخلافلخنبديعساهعمجء۳۷صءديزنبرباجمامإلاتاباوج(١۱)
.م١۱۹۸,نامع

س



صء\ج‹خیراتءيريطلا)٢۲(

.اهدعبامو١١٠ص؛ةيمالسإلاةيبرعلاةلودلايفةيسايسلاةايحلا,(روتكد)ءرورسنيدلالامجدمحم(٢۲)

ةنسنافعنبنامثعةفيلخلالتقمثادحأذنمةيمالسإلاةرادإلانعةديعبيبرعلاجيلخلاةقطنمتلظ(٢۲)
لغشنااذإ.يومألارصعلاةيادبعمىتحويلعمامإلاةفالخةرتف.لكيلاتلابوم١٥1/ةيرجه٥
تلظو.يمالساإلاملاعلايفمهتفالختيبثتبةيادبلايفنويومألالغشناوهيضراعمعمهتاعارصبمامالا

اڻباناميلسوديعسمثدبعنبدابع:مهويدنلجلالآنمنامعدزأنمةرتفلاهذهيفمكحتنامع

.لشفلاباهعيمجتءاباهنكلومساقلاةلمحلبقىرخآتالمحلسرأجاجحلانأةيضابألارداصملاركذت(٤۲)
 ْمويلأطقسمةقطنمب طاطحلحاسىلعاهنفستسرأيتلااضيأةوعشنبمساقلاةلمحتلشفامك
فلؤملا.سبتقملاء١٤صءةمغلافشك.يوكزألا.اهمزهودابعنبناميلسةدايقبنوينامعلااهمجاهف

.روشاعحاتفلادبعديعسقيقحتء۷٤ص.نامعلهاخيرات.لوهجم

.قباسلاردصملا.يوكزألا(٢۲)

.۱ص.رابجنز؛(روتکد)ایركزلامجو.(روتكد)داقعلاحالص(

جاحلانبرمعوهولاغنسلابابشدحأنامعىلإمدقفةقرافألانيسرادلاةيضابألاراكفألاتوهتسا(۲۸)
ةنسيضابألاركفلايفدنهلابورهنلالرهاوجةعماجنمريتسجاملاةجردىلعلصحدقوابحلاصدمحم
نأنود؛مويلاةديدعةيقيرفالوددوستيضابألاركفلائدابمنأب,هتلاسردعبءًايوفشدكأدقو.م٦

.ةيبهذملاةلاسملودلاكلتكردت

.١٠٠صءةيضابألاةكرحلاةأشنتافيلخ(٢۲)
١١۱صءةيسايسلاةايحلاء(روتکد)ءرورسنيدلالامجدمحم.۲۸۲_-٤صء١جءيربطلاخيرات)۳۰(

.اهدعبامو

همسالجردییلعلوزیسهکلمنأنمهرذحجاجحلاهدنعلزنريديفًابهارنأاهنمءةعنقمريغاهنكلو
.هنمصلختلايفركففبلهملانبديزيمساالإدجيملوهرصعيفناكمهلديزيمسالكىصحاف.ديزي

.۲۹۳صءاج‹قباسلاردصملاءيربطلا)۳۳(

:رعاشلالوقي.اهدعبامو١٤٠صء۲جءباسنألا.يبتوعلا(٤۲)

دالبلاريخحاصاينوزموانوزمناھعیمسیرسکنإ
.«ينوزملااذهكتلفأنأجاجحايهللاكنعل»:هلهباحصأدحألاقو

.۸٤٤ص.٦ج.خيرات.يربطلا

.٤صءةيضفلادوقعلا‹يثراحلا٤صء٢جءتافيطلا‹ينيجردلا)۳۷(

ص»۱جءريسلا‹يخامشلا.اهدعباموص‘جءردصملاسفن‹ينيجردلا)۳۸(

.ينالعجلارينلانبرينميناوزنلارذنملاوبأ.يديهارفلابيبحنبعيبرلا:مهنامعىلإملعلاةلمح(۹٢۲)

-۱۱ا٤



دمحم؛ليحرلانببوبحم.(دعباميفةيسايسلاةايحلايفًاريبكًأرودبعل)يوكزألارباجيبأنبىسوم

نيمييلعسلجيناكبلهملانبديزينأيبتوعلاركذ.١٤٠,صء۲جردصملا.يبتوعلا(٠٤)
.هدیيفسانلاعيمجرمأناكوناميلسناكمديزيداعضهناذإفناميلس

.٤0صء١جخيرات.يربطلا)٤(

.۲۸٩ص4.سقت۱

(t8)رقلابيفاقثلايدانلا؛ناطلسمعثملادبع.د.ةرضاحمMVةديرج٢ددعلا)١م۷۰

.(نامع
لسرأو.هماكحأنموأهتريسنماومقنيملولدعةريسزيزعلادبعنبرمعةريسنأةيضابألالاجرركذي(٥٤)

.يربنعلانيصحلانبيلعرحلاوأ4كامسلانبرفعجمهئاملعنمارفنوةرصبلانمةوعدلالاجرهيلإ

حبصأرمعةفيلخلانيانأرئداصملارکذتوريقنايفسوبأوبیلکنيبابحلاوبتاكلانياباتحلاو

برغملاخيرات.روبديلعدمحم.اهدعبامو۱۷ص١جءريسلا4‹يخامشلا:رظنا.كلملادبعووهًايضايأ

.٥۷صء۲جءرييكلا

جزوديزيىلعضبقمث؛يرازغلاةأطرأنبيدعاهالووقارعلانعديزيلزعدقزيزعلادبعنبرمعناك(٤٤)
زيزعلاديعنبرمةفيلخلانأهنجسيفبلهملانبديزيغلباملو.ةيلامرومأببسبنجسلايفهب

مأتناکوليقعيبألآهراهصأبذعدقناكبلهملانبديزينألكلملادبعنبديزينمفاخًاضيرم

نبديزيثعبف.ديزينبدْيلولامأيهوديزيدنعفسوینبجاجحلايخأفسوينبدمحمتنبجاجحلا

دعبهنجسنمجرخهنأركذتفيدقاولاةياورامأ.هنجسنمبرهفةدعلاهلاودعأفهيلاومهيلإبلهملا

.اهيلإةراشإلاقبس:زاوهألا(4۸)

ردصملا,يدادغبلا.ناركمىتحجيلخلاةهجنمونامركىتحقارعلانمدتمتةعساوةيالو:سراف(٠)

.١۱۰۱صء۲جءقباسلا

۔۲ص»۱جءنادلىلاحوتفءيرذالبلا.ناتسجسونامرکودنهلانيبةعساودالب:دنسلا)°۱(

نبةملسم؛نيسحيفاصيلع.١٤٠1صء٦جءخيراتءيربطلا.١٤۱۷صء١جءباسنألاءيرذالبلا

١٠١٠ةنسرعقلاةكرعمعئاقولةقيقدتاليصفتيبتوعلايطعيامك.١١٠صء۲جءباسنألا,يبتوعلا)9۳(

.ليبادنقونامعوةرصبلايفاهدعبةبلاهملارابخأوم٠۷۲/ةيرجه
.۷١۱صء۲جءردصملاسفنيبتوعلا3

.۱۸ص‘جءقباسلاردصملا‹يبتوعلا)٥٥(

.٢٥۲صء۲ج:تاقبطلاءينيجردلا

.١٤٠ضءةيضابألاخيراتيفةيضفلادوقعلا؛يثراحلا(°۷)

.١۱۱ص.ةكرحلاةأشن؛تافيلخ





(۳)

حاجنلماوع
ةيضايألاةكرحلا

نامعيف

دقيضابألاركفلاناكاذإوءةيادبلاذنمةيضابألاةوعدلايفًاماهًازكرمنامعتلتحا

:ضعبلالاقىتحماهلاةيضابألازكرمتلظنامعنأالإ.ةريثكًاسانجأوقطانمهيلإبذتجا

ةيضابألاةوعدلاحاجنعجريو.(٠)«نامعىلإراطوةرصبلابخرفوةنيدملايفضابرئاطملعلا»
:يلياماهنمةريثكلماوعىلإنامعيف

`:يسفنلالماعلا:ًالوأ

نامعخيراتلعبتتملافيفةمئادلانيينامعلاةبغريفرمألااذهىلجتيو
ناكاذإفءيلحملالالقتسالانمعونبتعتمتاهنأدجي«ةيادبلاذنمةيمالسإلاةلودلاباهتقالعو

يفناكرتشيالظدبعورفيجنأالإءامهموقامهعبتومالسإلاىلإاعراسدقدبعورفيجاهماكح
ةاکزعيزوتبنامعلهألحمسونامعمكحىلعركبويأةفيلخلاامهرقأوءورمععمنامعةرادإ

.()لاملاتيبىلإاهلاسرإنمًالدبنامعيفنيكاسملاوءارقفلاىلعمهلاومأ
ماتلالالقتسالاوحنروطتتنيدشارلاءافلخلارصعةياهنيفنامعيفعاضوألاترمتساو

تلقتناامنيحوأ.()ةنتفلاثادحأذنمةنيدملايفةيزكرملاةرادإلانيبةلصكانهدعتملف

- ۱۱۷



نيبومالارصعيفعاضوألاكلتترمتساوءامامتاهلهأديبنامعرمأبةفوكلاىلإةرادإلا

لهأنيبءاقللايفدعاستفورظلاتأدبو(*)يومألامكحلالهآضراعةياديلاذنمو

ركفلانأنامعلهأسملثيحءةرصبلايفلوألااهنمزذنمةيضابألاةوعدلانيبونامع

لايفنييومالاقحرکنیيذلا.يضابألا ىلإعوجرلابيدانيو.مكحلابمهتقيرطرقيالو.ةفالخلا

ىرخألاتارايتلانماهاوسننودٺن“امعلهأرظنيفةحيحصلاراكفألاةيضايبألاراكفألا

ةرظنولامآنيبويضابألاركفلانيبًاماتًاماجسناوةيادبلاذنمًالعافتكانهنأنورخآىريو

اولبقأكلذلوةيمالسإلاةلودلايفمهعضووةيمالسإلاةموكحلابمهتقالعيفمهلئابقونيينامعلا

لوألانرقلانمريخألاعبرلاذنمنامعلهأنيبرسيوةلوهسبيضابألاركفلارشتنالعفلابو

نامعلهأضقفردقفنامعلهألبقنمةدعقلانمةفرطتملاراكفأةضراعم:لوألارمألا

نكمتمغرو.دوسألانبةيطعةدايقبهشويجرماعنبةدجنلسرأامنيحء()تادجنلاراكفأ

ىلعهلايلاونييعتو؛يدنلجلانبدبعنبدابعاهمكاحلتقونامعلهأىلعراصتنالانمةيطع
هنكلونامعىلإديدجنمدوسألانبةيطعداعف.هولتقوهيلعاوراثنامعلهأنأالإ«نامع
تادجنلااودرطودابعانباناميلسوديعسةدايقبةديدشلااهلهأةمواقملاهيلعةرطيسلايفلشف

.()اهيفًاحاجنققحثيحنامركىلإهتاوقبدوسألانبةيطعهجتافءدالبلانم
نبنارمعدهشدقفةرتفلاكلتيفنامعلهألاوحألتابثإدهاشوهف:يناثلارمألاامأ

هراعشنوددرينامعلهانأبءةرتفلاكلتيفةرصبلابةلدتعمل|ةدعقلاءامعزنموهو‹ناطح

ةرتفلًايفختملظنأدعبهرمأرهظأومهنيبلزنف.(٠)يميمتلاةيدآنبسادرملالبيبأراكفأو
لالبيبأاهبىدانيتلاةلدتعملاراكفأللنامعلهأقانتعاىلعليلداذهو.جاجحلانمةليوط

لبقنامعلهأنيبترشتناراكفألاهذهنأضعبلادقتعيكلذلو.ديدیزنبرباجاهيلعلظو
)۰نامعودزالانيباهرشنيفدززنبریاجتادوهجم

:نامعلهأنيبةكرحلاءامعزطاشن:ايناث

امك.ةرصبلانمةلدتعملاةدعقلاراكفأمهيلإتلصودقنامعلهأنأةيادبلاذنمانظحال
اهيفدزألانيبهلوزنواهلهأنيبناطحنبنارمعاوجربتتفءامعزنمددعاهيلإمدق

هذهخيسرتىلعًالماعكلذكربتعتمهنيباهيفثكميتلاةليوطلاةرتفلاوجاجحلانمًابوره
هذهنمدافتسا«ًاغيلبًاببطخووهوماعاشنراکنارمعنأوةصاخءنامعلهأنيبراكفألا

ملعلايفقمعتلاوةساردلاىلإهجتادقناكنارمعنأامك٠(٠"هئدابمرشنيفبهاوملا
.()ةرصبلايفلالبيبألتقمدعبنيدلاو

- ۱۱۸



رشنيفاماهالماعناك.ينامعلايدزألاديدیزنیرباجننأمث يفهلهأنيبةيضابألاراكفألارشن

ةأطوبسحأامنيحةصاخ.ةرصبلايفدزألانيبوهتكرحنيبةيادبلاذنمطبرهنأثيح
ىلإمامضناللةرصبلايفدزألادارفأعانقإوحنهدوهجهجوفهعابتأىلعاهتدشوةيومألاةطلسلا

هجوامك.(`٤)مهنمريثكلاهيلإمضنادقفلعفلابو.هتوعديفًادنسوهلانوعاونوکییتحهتوعد

نامعقطانمیدحإمكاحءراسينبديزينأتبثدقفمهناطوأيفنامعدزأوحنهدوهجرباج
هراكفأىلإهوعديوًارسرباجلساريناكوةرصبلايفرباجبةقالعىلعناك«نييومألالبقنم
.(۱)نامعلهانيب

تاروطتلاببسبةرصبلايفجاجحلانيبوديزنبرباجنيبًاوسألاىلإرومألاتروطتاملو
/يرجهلالوألانرقلانمنماثلادقعلايفيبرعلاجيلخلاويمالسإلاقرشملايفتعقويتلا
ىلإهافنمثهسبحورباجىلعضبقءةرصبلادزأيفجاجحلاكوكشو.يداليملاعباسلاةياهن
ةدافإلًارظننامعيفةكرحلاخیراتتارتفمهنمةرتفلاهذهةيضابألارداصملاربتعتو«نامع

:يليامكلذيفهدعاسدقوء١نامعلهُأنيباهراكفأرشنذيفةرتفلاهذهنمةوعدلاوميظنتلا

هيلعلهسلانمناكفءنامعىلإًايفنمهلوصولبقةرتفذنمةلدتعملاراكفألادوجو١

مهنيبهرشنةدايزوهركفخيسرت
امكء()نامعيفاريثأتوًاددعلئابقلامهألثمتيهوءنامعيفدزألاىلإرباجءامتنا

.هراکفارشنلًادهممقيرطلابماكلذيوءنامعلهُدىلاقتوتاداعبةياردىلعناکهنأ

نرقلاةيادبدنميميمتلاةمىركيبأنيملمةدييعأامالاوهو٠ةماعزيفهتفىلخ

يرجهلاىناثلا

:نامعدزأىلإةكرحلاةاعدمظعمءامتنا:اثلاث

عباسلاةياهن/يرجهلالولانرقلانمةريخالاتاونسلايففًارييكًارارقتسا.ةوعدلاتدهش

هكيفةبلاهملاىلعلوألادمتعاثيح(م۷۱۷-۱۱۹/ةيرجم۹4١٠٠زيزعلادبعنب

هذهتناکوةضراعملاقرفعيمجعمحماستلاةسايسيناثلاجهتناويمالسالاقرشملا

سلاجملاءاشنإواهفوفصميظنتواهسافنأطاقتلايفةرصبلايفةوعدلاةماعزلةصرفتاونسلا
يهتاونسلاهذهتناكو.فدهلاىلإاهبلوصولاوةوعدلاريوطتلجأنمةصصختملاوةددعتملا

.ًابونجوًابرغوًاقرشراصمألافلتخميفاهتاعد
نبعيبرلاءالؤهرهشأنموءنامعلهأنمدزألاىلإنومتنيةكرحلاةاعدمظعمناكدقو

ريشبو‹يمايرلارينلانبرينمو؛ةبيرخلاىمسيعضوميفةرصبلانكسيناكويديهارفلابيبح
.يخشفلايدنكلاىلعملانبدمحموءيناوزنلارذنملانيا

- ۱۱۹



ىلإعجرياهجراخىلإةرصبلانميضابألاركفلالقنيفلوألالضفلانأ(")يبايسلاربتعيو
ةاعدىلإاولوحتويضابألاركفلااوقنتعاوةرصبلايفاورقتسانيذلانامعلهأنمملعلاةلمح
دقفيلاتلابوتفولااذهيفةرصبلايفةيركفلاةضهنلايفءالؤهةناكمىلإكلذبللعيوهل

ةيوقةيمالسإلوصأىلعمهركفسيسأتنماونكمت

ةاعدنمةريبكةمئاقيبايسلاانلدروأ.نيينامعلابيبحنبعيبرلاوديزنبرباجبناجبو
نبيدنلجلامهنم؛يداليملانماثلا/يرجهلايناثلانرقلايفنامعلهأنمةيضابألا
دايزنبفلخوءةيطعنبلالهوءم٤٤۷/ةيرجه١۱۳ةنسنامعيفًامامإعيوبيذلا

‹يناوزنلارذنملانبريشبو«يوكزألارباجيبأنبىسومو«ينامعلاةيطعنببيبشو«ينارحبلا
ءرمعنبننعموءريشبنبرفعجو؛ديعسيبأنبىسوموءدلاخنبديلولاوءةبقعنبنسحلاو

:يبأنبهللادبعوءكلملادبعنبرينلاو«سلغملانبمامهلاوءةريغملانبميمحو«ماسنبطولو
نبرمعو؛دیزینبییحیو؛هللادبعنبدیمحو.؛ییحینبورمعو؛مولسنبهللادبعنبدمحمو
هللادبع

يفةماهةناكمنولثمينامعدزأناكةرصبلايفةيرسلاةوعدلاسلاجمىوتسمىلعىتحو
انهنم.("°ةبقعنبجلبويراشلاةزكحيبأبفورعملاء(")فوعنبراتخملاةصاخواهترادإ
ةيرسلاسلاجملاةرادإنأونامعدزأنمتناكةرصبلايفميظنتلاتادايقمظعمنأظحالن

.مهروضحبومهتدايقتحتةكرحلاءامعزىلعاهروضحرصتقييتلا

:نيتهجنمنامعلهأعميضابألاركفلاقناعتكلذبو

.اهقطانميفواهلهأنيبركفلاراشتنا:ىلوألاةهجلا
نمتايصخشىلعنايحألابلغأيفةروصقمميظنتلاتادايقتحبصأ:ةيناثلاةهجلاو

.(۳)نامعدزآ

:اهتعيبطونامععقوم:اعبار
لاجردافأدقف.ةيادبلاذنماهبيضابألاركفلاخوسريفاريبكرود()نامععقومبعل

ةقطنمةصاخوءاهبنولزنيواهبنورييتلانكامألايفمهبهذمرشنلراجتلانمةيضابألاةوعدلا
نيبوةرصبلانيبةيرحبلاقرطلالوطىلعاماهًاعقومتلثميتلانامعلحاسىلعراحص
ًالماعاذهناكمثنمو.ةقيثوةلصبةرصبلابنامعلحاوستطبتراكلذبوء()يدنهلاطيحملا
.ةلوهسباهلحاوسىلإةرصبلانماهلاقتناونامعلهأنيبراكفألارشنيفًاريبك

ء(")ةيخيراتلاروصعلاربعةيراجتلاقرطلاربعةماهلاةناكملاهذهتأوبتدقنامعنأودبيو
نامعنأامك.(")ةلاحرلابتكيفوةميدقلارداصملايفاهتيمهأىلإتاراشإلاةرثكببسب
رظنلب.(")ةيمالسإلاروصعلايفةحلسألاةعانصلمزاللاساحنلاداريتسالاماهًادرومتناك
يمالساإلاملاعلايفحالسلاةعاننصبنامعطابتراىلإضعبلا

١۱۲-



:يلياميفيضابألاركفلاراشتناىلعنامععقومرثأدقو

لبءاهعابتأمعدوةيلاملاوةيداملاةيحانلانمنامعيفوةرصبلأبةيضابألاةكرحلاةيوقت_١
قلخةيادبلاذنممهفدهناكةرصبلايفةوعدلاءامعزنأىلإةيضابألارداصملاريشت
انوعةوعدلاءاينغأحبصأدقفكلذلونواعتلاوةفلألاوةبحملاهدوستكسامتمعمتجم

تاقدصلاوتابهلاوتادعاسملانأةيضابألاتاياورلاتركذوءاهعابتانمجاتحينمل

وبأركذيفء("*)ةينيدلاتابسانملايفةيضابألاعابتأنمنيجاتحملاىلعلاهنتتناك
بتكيفلخدألوقيفرادلابابىلعفقيىتحلامجلابيتأيللجرلانأريسلايفنايفس
دربلايفةيسكألانورجأتسيةيضابألاءاينغأضعبناكامك.اومعطاواولكةقرخيف
ةيقبتملانويدلاعفديفنوقباستيةيضابألاءاينغأناكو.ءارقفلانيباهنوقرفيمثديدشلا

.(°)مهباحصأنمتومينمىلع

ىلإةفاضإلابءهتلاحوهتردقبسحلكهعابتأىلعاهضرفيةبيرضهردصملعجولاملا
‹يئاطلابجاحدودوموبألعجو.هتكرحلنيعباتلاءاينغألارابكعمجتيتلاتاعربتلا
تانوعمىلإجاتحتةوعدللقطانمكانهنأوةصاخ.ةيركسعلاوةيلاملارومألانعًالوؤسم

.(۳)نايحألاضعبيفةيركسعوأةيدام

قرطىلعاهعوقووةرصبلانماهبرقبةينامعلالحاوسللماهلاعقوملااذهرثأنمناكو-٢
نملمتحميداصتقاراصحيأهجويففوقولاعيطتستاهلهأونامعتحبصأنأةراجتلا

درومكلتمتاهنأامكءةرشابميجراخلاملاعلاىلعةحتفنماهنألةيزكرملاةموكحلالبق

زكارممهأبدروملااذهطبتريو.ةيمالسإلاةيزكرملانعةيداصتقإلاةيحانلانمًالقتسم
ةملكتعمسكلذلوء(")نيصلاوايسآيقرشيبونجويدنهلاطيحملايفءارثملاعلا
نیصلابنوتناکءانیميفيضابأ

يأدضاهبةيضابألاةيامحيفًزرابًارودىرخألايهتبعلدقف(")نامعةعيبطامأ-٢
تالمحنمريثكتلشفلبءاهيلعةرطيسلاواهلالتحالنييومألالبقنمةلواحم
نبمساقلاةلمحتلشفدقفءهتطلسىلإاهمضونامعلالتحانمدعباميفنييسابعلا
ىتحءهعاتمىلعنامعلهأىلوتساومزهًاشيججاجحلالسرأاملكوءينزملاةوعش
نمتلصويتلاتادادمالاواهشويجعونتواهدادعأةرثكلضفبةياهنلايفةعامجتنكمت

نمضكلذبو.كلذليبسيفةريثكتابوعصتقالنأدعبنامعلهأىلعرصتنتنأاهفلخ
ةيامحلضفباهئادعألبقنمتالواحمةيأنمنمأميفمهنأنامعيفةكرحلاعابتأ

..ةطلسلا.يديأنعةديعباهلخاديفةرفوتملاةيعارزلادراوملاو()لابجلا

عاضوأروهدتدعبةيضابألللوألازكرملانامعلعجوحنةوعدلاةداقراظنأتهجتالب
ةيادبذنمنامعتحبصألعفلابوءناكسلاوناكملاةيحاننمنامعتالهؤممكحبةرصبلا
.(*)ةيضابأللاماهانطومءنآلاىتحو,يسابعلارصعلا

- ۱۲۱



:نامعيفةيسايسلالاوحألا:اسماخ

ناكسلاهاجتاواهلهأنيبيضابألاركفلاراشتنالنامعلخاديفةيسايسلافورظلاتأيه

ةداقةطلسلايفهكراشيديدجلايلاولاو؛نامعلهأمالسإذنمف؛نيبومألانعةيلالقتسالاوحن

ملاعلاتداسيتلافورظلاتدعاسنكلونبورمعلوصوذنمنامعيفلئابقلا
ليقنماهيلعًايلاوكانهدعيملومهدالبمکحىلإنامعلهأهاجتايفةنتفلاءانثأيمالسالا

مهتداقرایتخاىلإنامعلهأهاجتاوحنةحناسةصرفةرتفلاهذهتناكوةيزكرملاةرادالا

لزنيتلاةرتفلايهو.اهلهأنيبيضابألاركفلاراشتنالةحناسةريبكةصرفتناكامك.ءمهنيبنم

.اهلئابقنيبةدعقلاراكفأراشتنانمهسملامواهلئابقنيبناطحنبنارمعاهيف

مظعمنإفنييومألاةطلسلاهمضونامعلوخدىلعةممصمجاجحلاتالمحمودقعمو
مهيلعبعصلانمناكهنإفدزألاريغنماوناكولىتحوءدزألاىلإنومتنياوناكددجلاةالولا

ملعلاةلمحاوكرتمهنإفكلذلوبضغنمًافوخاهبةيضابألاعابتألىذأبضرعتلا
ةالولاءالؤهلعلوءةاعذللتامدخاومدقةالولاضعبكانهنالب‹رسيوةيرحبمهرکفنورشنب

اهزوجيتلا..('ةينيدلاةيقتلاليبسىلعمهدقتعماوفخأمهنكلويضابألاركفلااوقنتعادق
جاجحلايلاوىوسنامعلهأىلعًاطلستمًايلاودجتملو.نامتكلاةلحرميفةيضابألاءاملع
ىلعهيضغءانثأنامعدزنمماقتناللجاجحلاهلسرأيذلايعشاجملاةريسنيبرايخلا

.بلهملالآ

ًامكاححبصأيذلابلهملانبديزينأدجنجاجحلاةيالوةرتفدعبنامعةالوانعبتتاذإو
املوبلهملانبدايزنيعمثءيناذمهلايناهلانبفيسنامعىلعنيعقرشملاوقارعلل
‹يرازفلاةأطرأنبيدعهناكمنيعبلهملانبديريلزعوءزيزعلادبعنبزمعةفالخلاىلوت
ملوء(*°)مهيفةريسلانسحأفيراصنألاةحيبصيبأنبهللادبعنبرمعمهيلعيدعلمعتساف
نمنامعنوشىلوتينألضفألانمهنأزيزعلادبعنبرمعسحأىتح«نامعىلعامركملزي
لظو.(*)«اهبكنأشفكموقدالبدالبلاهذه»:بلهملانبدايزلًالئاقاهنمهيلاوجرخفاهلهأ

.(*')يسابعلارصعلاةيادبويومألارصعلاةياهنىتحنامعمكحيدايز

نايحألابلغأيفةيامحلاونمألاريفوتيفنامعيفةيسايسلالاوحألاتدعاساذكهو
ةيرحلكبيضابألاركفلاىلإمامضناللاهلهألمئالملاخانملااورفووءنامعيفةيضابألاةاعدل

.يومألارصعلايفةليوطةرتفاهلهأنموهودايزاهمكحدقفءرسيو

لهأنموهوء(*)يئانهلادابعنبحانجنامعىلعاونيعنييسابعللرومألارارقتسادعب
ناكوءةيضابألامهتمامإنالعإنامعلهألفورظلاتأيهىتحمهناعأوةيضابألانهادفءنامع
نالعإبهنمزيفرمألاجوتوةيضابألاىلإلامفنامعةيضابألرخآًاراصتنادمحمهنبانييعت
.()٩٤۷/ةيرجه١۱۳ةنسدوعسمنبيدنلجلاةمامإ

تاروثكانهفنيبدنومألادضةيهتلميمالسإلاقرشملاةقطنمتناكةرتفلاهذهلالخيف

- ۱۲۲



تحبصأثيحءلاعتشالايفةعيشلاتاروثتأدبامكء(*)اهطسووقارعلالامشيفةيرفصلا
.سرافةقطنمنماهنارينتأدبو.يعيشلارايتلاومنلةبصخلاةبرتلاء(°)ةفوكلاةصاخ,قارعلا

اهبةاعدللةصرفوء(*")مهلالقتساميعدتيفنامعلهأةمدخيففورظلاهذهلكتناكو
.م٩٤۷/ةيرجه١۱۳ةنسةيضابألاةمامإلانالعإبرمألاجوتىتحاهئدابمواهراكفأرشنيف

- ۱۲۳_
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.۸۷صء١جءةفحتلاءيملاسلا

يفاقثلايدانلاب.م٤۸/١۹۸٠يفاقثلامسوملايفاهاقلأةرضاحم.(روتكذ),يليقعلاديشرأدمحم

.۱ص؛مرقلاب
روتكدلاقيقحت.۷٤ص.نامعلهأخيرات؛لوهجملافلؤملا.سبتقملا٠٤صءةمغلافشك,يوكزألا

.روشاعحاتفلادبعديعس
نيبةنتفلاتعقواملو.نامعىلعامكاحوايلاويدنلجلانبدبعنبدابعنافعنبنامثعةفيلخلارقأ

اتباناميلسوديعسهانبإنامعيفةطلسلاىلوتهتومدعبو.ًامامتهدييفنامعرومأتلظنيملسملا
ىلإالحرنامعمضىلعجاجحلارارصإاظحالاملو.جاجحلاشويجتمدقىتحنامعيفالظوءدابع

جيلخلا.(روتكد)قوراف.۷٤صء١ج.خيراتلاربعنامع؛يبايسلا.ةيقيرفايقرشلحاوس
١0۱۲ص.ةيمالسإلاروصعلايفيبرعلا

.۷١٠ص.ةيمالسألاروصعلايفيبرعلاجيلخلا.(روتكد)ءرمعقوراف

هللاىلصدمحمهبءاجيذلاميقتسملاطارصلاوميوقلاقيرطلالهأمهنامعلهأنإ:يملاسلالوقي
مكحىتحيلعوهتفالخردصيفنامثعىضمهيلعوامهبرايقلىتحناتفيلخلاىضمهيلعو,ملسوهيلع
.(۸0ء۷۹صء١جءةفحتلاويملاسلا).لاجرلا

.ةيضابألاةكرحلاةأشن,تافيلخ.٠٦۳صءلوألادلجملا,ةينامعلاتاساردلاةودن)يبلشدمحأ

ص

ةماميلاىلإيفنحلارماعنبةدجنكرحتف.ةرصبلاىلإزاجحلانممهتدوعءانثأةدعقلاءامعزمسقنا

ميعزحبصأوةدجنىلإةماميلاجراوخميعزتولاطوبألزانتدقو.اهبةفينحينبدوجولويبسنلااهانغل
يفهذوفنعيسوتيفةدجنأدبم1۸/ةيرجه11ةنسء«تادجنلا»مسابةعامجلاتفرعواهبجراوخلا
٠م٦1۸/ةيرجه1۷٦ةنسةيريبزلاةرصبلاشويجمزهو.نيرحبلانمءازجأهيلإمضفيبرعلاجيلخلا
.(٢۲۰صء٤جءلماكلاءريثألانبا).ًابونجنامعلالتحالهشويجلسرأو

Miles, Some New Light of the History of Kirman, P. 90. London, .1959

٠يليقعلاديشرأدمحم.۷۷صء١جءريسلاءيخامشلا.اهدعبامو٢۲۲ص١٠جءتاقبطلا,ينيجردلا
.م٤۸/١۱۹۸.يفاقتلامسومللء«لوألايسابعلارصعلايفةيضابألا»ناونعبةرضاحمء(روتكد)

Phillips, W. Oman Hirtory, P. 20, London.

.۷۷صء١جءريسلا

دقنارمعنأنمتافيلخروتكدلاهدروأاملبقنالانكنإو.۷۲صءةيضابألاةكرحلاةأشن,تافيلخ

دیزنبرباجكانهناكدقف.لالبيبألتقموكسآثادحأدعبةرصبلاىوتسمىلعةدعقلاميعزحبصاأ
.ءامعزلانمهريغو

.۸۰صءةيمالسإلاروصعلايفيبرعلاجيلخلا,(روتكد)ءرمعقوراف

يموقلاثارتلاةرازولبقنمترشنءريتسجامةلاسر.۷١٠صءديزنبرباج؛(روتكد)يفاوصلاحلاص
.نامعةنطلسء١۱۹۸.ةفاقثلاو

.اهدعبامو۷۸صء١جءريسلا.١٠۲صء١ج.تاقبطلا؛ينيجردلا

لالراوجةعماجيفريتسجامةلاسرء۹١٠٠صءيضابألاركفلايفةسارد؛حلاصدمحمجاحلانبرمع
.نامعةنطلسءطقسمء١۱۹۸ءةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاولدعلاةرازولبقنمةعبط.دنهلابورهن

.٦۸صءقرشملايفةيضابألاةكرحلا؛مشاهيدهم

س٤۱۲



٢٢۲صء٢ج؛باسنألا.يبتوعلا

كوكشريثيالىتحاهتعانصبرهاظتيناكهنأل؛فافقلابينك.يميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعوبأوه(٠۲)
ًاميظنتةوعدلامظنيذخأو.رباجتومدعبةماعزلاىلوت.ديزنبرباجمامإلاذيمالتنموهوموحنةطلسلا
نيبوهعابتأنيبتداسيتلاةئداهلاةيسايسلالاوحألانمو.ديزنبرباجهفلسدوهجنماديفتسمًاقيقد
نمنيملسمللةفيلخباختناوروهظلاةمامإنالعإىلإلوصولاليبسيفةكرحلاروطيذخاف.نييومألا
:يليامكعاونأةثالثىلإهرصعيفمسقنتيهو.اهلامعاوسلاجملاريوطتبماقفءاهعابتأنيب
ةديعبةيرسنكامأيفدقعتتناكو.ةوعدلاعابتأاهرضحيةريثكسلاجميهو:ةماعلاسلاجملا_١

.ليوطلاكلملادبعسلجملثمهيفسردييذلاخيشلاىلإسلجملكبسنيو؛نييومألانيعأنع
بونينموأهسفنةديبعيبأةسائربسلجملانوكيوةوعدلالاجررابكاهرضحيو:خياشملاسلاجم_۲
.اهلايلعلاةسايسلاةشقانموةكرحلاميظنتوطيطختاهضرغناك.هنع
نوكينأذبحيناكوءراصمألاىلإمهلاسرإلبقةوعدلاةاعدبيردتلصصخيو:ملعلاةلمحسلجم۲
لوصأةيعادلاميلعتمتيثيحءدعباميفاهيلإنولسريسيتلاقطانملاىلإنومتنينيذلانمهءاضعأ
٠.نيدلا
امو١٠٠ص.ةيضابألاةكرحلاةاشن,تافيلخاهدعبامو٢۲۳صء۲ج.تاقبطلاينيجردلا:رظنا
ميظنتلانأهعمقفتنال(.٢۲۱ص.ءمالسالايفةيرسلاتاكرحلاء(روتکد)؛لیعامسادومحم.اهدعب

سرفلاةنيدمتناكةرصبلابعضومةبيرخلاو.٢۲۲صء١ج.باسنألا‹يبتوعلا.(رباجديىلعناك
١٠جعالطضالادصارم,يدادغبلا).كلذلةبيرخلاتيمسفاهبناجىلإاونتباةرصبلاترصماملفتبرخو
٤٤٦٤ص

.۲٠٦۲جءخيراتلاربعنامع(۲۱)

دقف؛مالسإلايفثيدحلانودنملوأةكرحلاةاعدونامعلهأنميديهارفلابيبحنبعيبرلاربتعي(٢۲)
رظنا.طقفةثئالثوأنينثانعيوريوهفهدانسإبرقبزيمتيونيءزجنعةرابعوهوريهشلاهدنسمهلردص
.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءعيبرلادنسم

.۸۸صء١جءةفحتلا,يملاسلا(٢۲)

نامعلهأنملجرلتلقفليللابسلاجملامهعمرضحننأاننوعديالخياشملاناك»:نايفسوبأىور(٤۲)
فوعنبراتخملااندجوفانلنذأفلزنملاانئجفءانلنونذأيمهلعلفيئاطلابجاحلزنمىلإانبقلطنا
.١٩ص١٠ج؛ريسلاءيخامشلا.«ىتافهانربخاف؛ةبقعنبجلباربخأبجاحانللاقفةثالثوأنيلجرو

.٢۲۲۹ء٢۲۱۸صء۲جءباسنألا,يبتوعلا:رظناءنامعبديهارفنم(٢۲)

..٦۸صءةيضابألاةكرحلايدهم

طيحملاىلعةيناثةهجنموةهجنميبرعلاجيلخلالخدمىلعاهبلطتةليوظلحاوسنامعكلتمت(۲۷)
نيبوةهجنمماشلاوقارعلاةقطنمنيبةيرحبلاقرطلاربعةيراجتلاتاقالعلاراهدزالارظنو.يدنهلا
تحبصأدقفءيبرعلاجيلخلاربعةيناثةهجنمنيصلاوةيقيرفايقرشلحاوسويدنهلاطيحملا
لحاوسنيبويبرعلاجيلخلانيبةيرحبلاتاقالعلاىرجمىلعريثأتلايفىربكةيمهأةينامعلالحاوسلل
.ئناوملانيبةيرحبلاقرطلاةفرعميفريبكرودمهلنامعلهأنأةصاخو.يدنهلاطيحملا
نيصلاودنهلاىلإةلصوملاقرطلانمضألثمتةرتفلاكلتيفنامعبرمتيتلاةيرحبلاقرطلاتناكو
.يربلاقيرطلالقرعياممايسأطسويفةيرطضمتلازامرومألانأوةصاخ

دوعلاوربنعلاوكسملاثيحدنهلاونيصلاةراجتنمريثكلابلجيفةيرحبلاقرطلاىلعبرعلادمتعا
يفملاعللةماهوةيرورضعلسيهوءاهريغوريرحلاونداعملاوةميركلاراجحالاوباشخألاوروفاكلاو
.تقولاكلذ

-
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طاشنيفنامعرودناونعي٩٤٤صء۲ص٦٠ج:ةينامعلاتاساردلاةودن:رظنا

.١صءانثارتء٢۲ددعلاءةحالملايفنيبنامعلارود)‹يناعلاميركلادبع,ةيملاعلاةراجتلا

١١٠.٠صقرشلانيباهتاطحموةيلودلاةراجتلاقرطيكزيمهفميعن
نيصلازيلهداهنأ),يماشلادمحأىريو.١٠صء١ددعلاءانثارتةلسلس.خيراتلاربعراحص

.۸ثءىصقألاقرشلاوجيلخلالودنيبةيراجتلاتاقالعلا(روتكد,؛يماشلا.قارعلاوقرشلاةنازخو

ص.ةيضابألاةكرجلاضعبيفًربعمتناكاهنأنمهيلإلصواميفمشاهيدهمقفاوتال
۷۱
.٢۳۰صء٤جءنادلبلامجعمءيومحلاتوقاي.١١۱ص١٠ج.ةيفارغجةمدقمءنامعةنطلس:رظنا

.۹۷صءميلاقألاةفرعميفميساقتلانسحأءسدقملا.١٤٠١٤صءضرألاةروصءلقوحنبا
.٢۲صءقاتشملاةهزنءيسيردإلا.۳٠۲صء٠جء١١٠۱صء١جءبهذلاجورم

نيرحبلالهأىلعلعج»:لوقي.م۱١؛دادغبء۷٢٥۲صء۸جءليلكإلا؛يناذمهلادمحأيبنسح

..«عردفلأنميلالهأىلعوءعردفلأنامعو

D. Nicalle, Arms Monulacture and Arms Jrade in South est Arabian in the Early Muslim.

.۷ ج.ةينامعلاتاساردلاةودنداصحءاهدعبامو٢٢٤۲صنم

۰.۹۷ص١٠جءريسلاءيخامشلا

.۲۷صء١جءقباسلاردصملا

صء۲جءتاقبطلا.ينيجردلا

٢٤۲صء۲ج.ردصملاسفنينيجردلا

عبارلانرقلاىتحةيمالسإلاةراجتلاوةحالملايفنيينامعلارود«(روتكد)؛يناعلانمحرلادبع
.٦ص.يرجهلا

ةديبعوبأىمسيرجاتلمساكانهنأركذي.٠٠۲صيدنهلاطيحملايفةحالملاوبرعلاءولضافجروج

نبرظنلاوهرخآيضابأرجاتكلذكونيصلابنوتناكءانيمىلعددرتيناكةينيصلاتايلوحلايفيضابألا
.م۷۲٩,يرصبلانوميم

.قحالملابنامعةطراخرظنا

ةنيابتمةيخانمميلاقأسمخمضتاهنأىلإةفاضإلاب.ةيلبجلاميلاقألانمنيفلتخمنيطمننامعمضت
‹(بونجلا)يمسوملاميلقإلاميلقإلا,(ايلخاد)طسوتملارحبلاميلقإ؛لابجلاميلقإ:يهو
ةلسلسءةيلامشلانامعلابجةلسلس:امهفيلبجلاميلقالايفاهمضتيتلانيطمنلاامأ.يرادملاميلقإلا

فورظلاديدحتةفيظوبناصتختامهنأامك.دالبلاةحاسمنم١۱اعمناتاهلتحتو.رافظلابج

.(م9٠ر٠ةيناثلاوءرتم٠ر٠٠ىلوألا)عفترملاامهعقومونمامهبرقببسبةيخانملا
ساریتحعساونحنمسوقلكشىلعيهفمدنسمسأرةقطنمامأ.لامشلانمىلوألاةلسلسلادتمتو
ةقيرطلاقبطةيبلألالابجلاطمننمضةلسلسلاهذهبستحتوءروصةنيدمنمبرقلابءقرشلانمدحلا
.لخنلبجورضخألالبجلانمهتدهاشمنكميالئاهاوبقلثمتيهو.اهئوشنواهنيوكت
يضارألايفيرستيتلانايدولايفتمكارتةثادحلاةغلابروخصنامعلابجةلسلسلوحفتلتو
ةيلخادلاقطانملاعيمجيفةيرجحلاروخصلانمعونلااذهدوجوبلغيو.لابجلاةلسلسلوحةعقاولا
.ةنطايلاونامعنم

ثيحءروخصلاعاونأنمعونلكلةيصئاصخةفصلهبيرستوأءاملابظافتحإلابنامعلامشروخصزيمتتو

ے۱



نإفانهنموءامللةذفنمريغىرخأةقبطقوفخسرتةيرخصتاقبطيفراطمألاهايمعمجتت
صورخينبيداوونتحسلايداولثمنايدولاضعبيفةرهاظلاهذهدجوتوعيبانيةروصيفجرخي
.قيسيفوأيزجلايداوو
لتحتو.ةيلامشلانامعلابجةلسلسنعنيوكتلاوأءوثنلايففلتختاهنإفرافظلابجةلسلسامأ
.ةرشابمرحبلانمةزرابروخصلاعاونأنمديدعلاةنوكمضرالانطابنمةعفترمالتكرافظلابجةلسلس
.نايدولايفىشالتتنأىلإلامشلاىلإاههاجتايفتلغوتاملكيفتخت
يراحصلاامأ.اهرهاظمفالتخابزاتمتومك۲ر٠٠٠يلاوحدتمتيتلانامعنمةيلحاسلاءازجالاطبترتو

هبشءارحصيهوضرألاحطسىلعةدوجومةلفقمةيلمرةقطنمربكأىلإيمتنتاهنإفنامعيفةيلمرلا
.ةبيهولآلامرويلاخلاعيرلاءارحصنامعنمةقطنملاهذهم.ایسآبرغيفةيبزعلاةريزجلا
٠ىلإةيلمرلانأبثكلاعافترالصيو
دوجوببسبامامتيبرغلالامشلاةيحاننماهتلزعىلإنامعلزيمملايفارغجلاعضولااذهىدأدقو
دادتماببسبةصاخةبوعصلكشيلحاسلانماهلوخدنأامكيلاخلاعبرلالامرنمةدتمملالامرلا
اهلترفودقفنامعلخادةقطنملاامأ.اهلهجتيتلاشويجلاىلعًارطخلثمتيتلاةيلبجلالسالسلا
نمءاوسيتاذلاءاقتكإلابهبشأةايحلانمطمنباهناكسشيعينأىلإتذأةماهةيئامدراومةعيبطلا

.ةيمالسإلاروصعلاربعةيضابأللًاعردواجلمكلذبنامعتحبصأو.جالفألاهايموأراطمألاهايم
:رظنا

ص۱٠جءةيفارغجةمدقمءنامعةنطلس

.م١۱۹۱/ةيرجه١۱۳۸ةنس؛توريبءاهدعبامو٢۲صءةعبسلاتارامإلاونامع«مولزرداقلادبع

.اهدعبامو١٠صء١جءخيراتلاربعنامع؛يملاسلا
.°ص.ةفحتلاءيملاسلا_

.يربعلاديعسميهاربإخيشلاملقبةيفارغجةمدقمءةيضفلادوقعلا,يثراحلاب

.١۳٠صءةيضابألاةكرحلاةأشن(١٤)

.يملاسلل.۷٤ص.نامعلهأخيراتفلؤملا.سبتقملاء١٤صءةمغلافشك.يوكزالا
.۷۳ص١٠ج.ةفحتلا

رصعلايفنامعقطانمىدحإىلعًايلاوكانهنأديزنبرباجمامإلاتاباوجيفصوصنلاضعبريشت(٤٤)

بلطیوهرومأيفهريشتسيوارسةرصبلايفديزنبرباجبتاكيناك.راسينبديزيىمسييومالا
يموقلاثارتلاةرازو.يصورخلافلخنبديعساهققحواهعمجء١صءرباجمامإلاتاباوج».هحئاصن
.ةفاقثلاو

.١٤٠صء١جءباسنألا.يبتوعلا(٤٤)

.ردصملاسفنءيبتوعلا
ءةفحتلا,يملاسلا.١٠٠٠٠ص.ءلوهجملافلّؤملا.سبتقملاء7٤٠7٤صءةمغلافشكءيوكزألا(١٤)

4۷صء۲ج.نامعخيرات.يبايسلا.۷۷صءاج
.١۱۸صءديزنبرہاج.(روتكد)يفاوصلاحلاص(۷٤)

بحاصوهوءروصنملارفعجيبألايلاونامعىلإمدق.يئانهلارمعنبسيقنبدابعنبحانجوه(۸٤)
١٠جءةفحتلاءيملاسلا.٢۲۲صء۲ج؛باسنألا يبتوعلا.حانجدجسمبراحصيففورعملادجسملا'
.۷۸ص

- ۱۲۷_



٩٤.٠صء۲جءنامعخيرات.يبايسلا.٤٤ص.ةمغلافشك.يوكزألا

.اهدعبامو٩۹٩صء٦ج.خيرات.يربطلا(٠٠)

.٢٤۲صء٦جءديرفلادقعلاءهبردبعنبا.١۹٠صء۲جءلماكلاءدربملا(١9)

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو؛مرقلابيفاقثلايدانلابةرضاحمء(روتكد)ءيليقعلاديشرأدمحم

.م١٤۸/١۱۹۸.يفاقثلامسوملا

س۱۲۸



)٤(
نبرباجرود

ةكرحلايفديز
ةيضابألا

اوبستنينأنويضابألالضفيومويلاىتحةيضابألادنعةصاخةناكمديزنبرباجمسالتحي
لخديرمألااذهنكلو.ضابأنبهللادبعىتحرخآصخشيأىلإهنعءديزنبرباجىلإ
عيمجنيبهيلعقفتمورقتسمرمأةيضابألابةعامجلاةيمستنأكلذ.ةريحوضقانتيفثحابلا
.بهاذملاعيمجنيبفرتعمهنأاهنمةريثكًابابسأكانهنأودبيو.نينسلاتائمذنمرداصملا

دشأيفةكرحلاميظنتيفةريبكلاهدوهجىلإةفاضإلابءةلماشةيملعةبترمهلنإفيلاتلابو
.ةبوعصاهفورظ

مهتوعديفلوألامهمامإنأىلعنورصياولازامبرغملاوقرشملاةيضابأنأانظحالدقو
يمالسإلاهقفلارمتؤميفمهاياضقومهلئاسمومههقفاومدقدقوءديزنبرباجوهمهبهذمو
هقفلايفديزنبرباجمامإلاةناكم؛نيكراشملاءاملعلاةيقبعماوزربأو.()ديزنبرباجلوح
.يمالسإلا

دلوء()ءاثعشلاهتنبابءاثعشلاابأىنكيويدزألادمحيلانبورمعدلونمديزنبرباجو

ءنامعيفةيلخادلاةقطنملاةمصاعءىوزنيففوجلاىمستةقطنمبعقتيتلاقرفةدلبب
اميفاهعيمجرصحنتاهنكلوءهدلومةنسيفتاياورلافلتختويفوجلابفرعواهيلإبسنف

- ۱۲۹ _



.(*)هتاشنوهدلومناکموهبسنىلعاهعامجامغربم١٤۱-۳۹٦/ةيرجه۱۸-۲۱یماعنیب

شاعهناضعبلاصلختسيفكلذعمونامعيفىلوألاهتايحلوحاهعيمجرداصملاتمصتو
ضعبىلععلطاوءهابصةرتفىتحةعارزلابلمعلايفهلهأكراشو.هتدلبيفةطيسبةايح

تناكةرصيلاىلإهتلحرنأىلعاودنتساوهتدلبيفةرفوتمتناكيتلاةطيسبلاةينيدلافراعملا

قلطناامنيحةرصبلانميملعلاهراوشملمکتسیناکهنأوء()ةساردلاؤثحيلاوملعلالجأنم

.هقافرعماهيلإ

أدبمثءميركلانآرقلاظفحوملعلاىقلتف.ىلوألاهتاونسيفةرصبلابديزنبرباجطبترا
ثيحةنيدملاوةكمىلإلحتراف.ةيمالسإلاةلودلايفىرخأةيملعزكارمىلإاهنمكرحتي

ةشئاعةديسلاوسايعنيامهمهأةياحصلانمرييكددعنعملعلاذخأو اکيتلاةشئ

هتالحرفءهتايحرخآيفةقيثوةقالعزاجحلابهتقالعتناكىتح«نيدلايفلئاسمنعاهلأسي
قوةيومألاةطلسلالبقنمهيلعقييضتلاتالواحملكمغرب.ةيونستحبصأكانهىلإ
ؤشلكيفودعباميفةيركفلاهتايحىلعزكارملاهذهىلإديزنبرباجتالحرترك
1ةثداحنعمهدحألأساذإهللالوسرباحصأنمةعامجتكردأ»:لاقهنأيورو.()هتايح
شاعف.هعبانمنمملعلاذخأوةداجةيملعةايحأدبكلذبو.()«هايتفهافكهاخأنأاودوةلزان

يفهيلعةظفاحملاوميوقلانيدلابكسمتلاىلإوعديوسانلايتفيوملعلارشنيةرصبلايفرباج
فقاوملالك

ةيضابألاتاياورلايفحالصلاىلإسانلاةوعدوحنهصرحىلعلدتةديدعفقاومتدرودقو

هبينرمأالإهللاىلإينبرقيًائيشملعيالناكرباجنأتركذبلهملاتنبدنهنأ:اهنماهريغو
ةبجحلانأىأررباجنأىورامك.رامخلاعضأنيأينرمأيناكوهنعيناهنالإيندعابيائيشالو
سابعنباهعمسفهلةلبقالةبعكلاقوفيلصينمايالئاقهتوصىلعأبدانفةبعكلاقوفيلصي
لیلداذهو(۱٠)هتوصاذهفدلبلانمءيشيفديزنبرباجنالاقفدجسملانمةيحانيفوهو
هناليقىتحهبةقيثولاسابعنباةفرعمىلعلديامك؛مالسألاميلاعترشنيفهصرحىلع
هبحصنمرهشأ

هلدهشتدیزنبرباجيرصاعمنعةغلابملاضعباهيفناكنإوةريثكتارابعتدروو
اهباموةرصبلاتيأرءةرصبلايضاقنبسابيإلاقف,نيدلارومأيفةيلاعلاةناكملاب
ءكلامنبسنأهتومغلبرباجتامامليرصبلانسحلاهللاقو.دیزنبرباجريغتفم
ىلعلخدنسحلانأينانبلاتباثىورو.ضرألاىلعنمملعأمويلاتام:لاقف.يباحصلا
موي»:رباجلاقفءءاثعشلاابأايهللاالإهلإاللق:هللوقينسحلالعجفهضرميفهدوعیرباج
ءوسنمورانلانمهللايذوعألوقأينكلو(۱)«اهناميإسفنعفنيالكىرتایآصضعبيتاي

ديزنبرباجاولاسأ»:لاقسابعنباناركذوء('9)«ملاعلاهللاواذه»:نسحلالاقفباسحلا

سانلاملعأديزنبرباجًاضيأسابعنبالاقو.«هملعمهعسولبرغملاوقرشملالهأهلأسولف
مهدنعوانيلإنوجاتحيفيكقارعلالهألًابجع»:رباجنعًاضيأهلوقهنعدروامك؛قالطلاب
هملعمهعسولهوحناودصقولدیزنبرباج
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:هلوقهنعيورف.ةنمآهتجوزو.هتنبابًاطبترمةرصبلايفةطيسبةايحديزنبرباجشاعو
يفاماهًارودتيعلهتجوزنأامك.(١۱)نهيناطعأفانافكًاقزروةحلاصةلحاروةأرمإيبرتلأس

بحأيبلزنيلزاننمام:هلوقهنعيوردقو.ريدقتلكاهلنكيرباجناكوةرصبلايفهتايح

اهيفجرخياليتلاةنسلايفجحلاىلإجرختتناكدقف.ةنمابمثيبلزنيتوملانميلإ

(۱۷)

سانلاوعديذخأفةيراضحلاوةيسايسلااهتارتفمهأنمةرتفيفةرصبلايفرباجشاع
ناكامكءملظلادضةروثلاكزابيناكوهنعنيفرحنملابددنيويمالسإلانيدلابمازتلالاىلإ
ةايحنمةماهلاةرتفلاكلتيفةرصبلايفرهظيذلاكولسلاوركفلايففارحنالاهجاوي
هفلأيذلاهناويدحبصأولئاسملاكلتنمريثكلتاقيقحتهنعتدروثيحءةنيدملا

.ةديدعماكحأولاوقأوةريثكلئاسمهنعتلقنفءملعلاعورفنمريثكيفملعلابالطلًالهنم

وأةياورللهدانسإناكف.ةوبنلارصعنماهبرقىلإهتعامجفيلآتورباجناويدةيمهأعجرتو
.ةرشابمةياحصلانمنخبوهفًالىلقثىدحلاوأةلأسملا

ميرحتاهنمةيمالسإلابهاذملامظعميفاهبًالومعملازامةريثكءارآديزنبرباجلتناكو

‹ةغلابلابيبصلاجيوزتوأ,ةيبصلابغلابلاجيوزتوأ:ةيبصلابيبصلاجيوزتوهونايبصلاحاكن
فوخمعلاتانىنيبعمجلاههاركاهنموءًاقالطالحاكنللًاخسفعلخلالعجكلذكهئارآنمو

لوصأيفةيضفلادوقعلا:هباتكيفهبةطبترمىرخأًاماكحأيثراحلاىوردقو.ةعيطقلا

نميأءنيعباتلانمءاوسهنعملعلاذخألةريبكةعامجةرصبلايفديزنبرباجبطبترا

.رانيدنبورمعومامإلاخيشءةداتقءالؤهرهشأنمو.نيعباتلايعباتنموأهتقبط
ميعزيميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعوبأءهتقبطيفاوناكنإو«ضابأنبهللادبعو
دعسنبةملسوءناهدلاحلاصحونوبأوءبئاسلانبمامضوءةرصبلايفهدعبنمةعامجلا

بالطنمريثكلامدقلبءساقفوبأوءهئدابمىلإوعديبرغملادالبىلإبهذيذلايمرضحلا
ًاسسؤمرباجحبصأاذكهوءةرصبلابالطىلإةفاضإلابتومرضحوناسارخونامعنمملعلا
ًاضفار.هتايحةياهنىتحةساردلاوملعللًاغرفتملظو.("")هرصعيفةلقتسمةيركفةسردمل
ةرصبلاةيالوةرادإةموكحيفةيرادإلابصانملايلوت

يفثادحألاهىجوتيفرودهلحبصأديدزنیریاچنإفةرييكلاةيملعلاةناكملاهذهلًارظنو

دعبهيلإمضناويميمتلاةيدآنبسادرملالبيبأركفبعنتقادقرباجناكاذإف,ةرصبلاةنيدم

.هتعامجلًاميعزهلعجفةيملعلارباجةناكمببجعألالبيبأنإف.ناورهنلانمريخألارارف

دقفةيرطضملاةرصبلاةنيذمتارايتنمًالقتسمًازايتلشميةرتفلاكلتذنمديز)نبرباجذخاو

‹نيملسملاءامدلنيملسملاججاحيناكلب.فيسلابنيملسمللضارعتسالاوجورخلاضفر
امهيرحتدعبنيدببرحلالهأءامدهللالحأدقسيلأ»:ًالئاقةمكحملانمنيفرطتملايقليف
..(*ةيقتلايفمهرذعةلبقلالهأىلعاوعطقمهنألةقرازألالاعفأنمرباجأربتلبنيدب
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هتبوجأوهيواتفوهثيداحألالخنمسادرملالبيبأئدابمبًامزتلمةرصبلايفرباجلظو

وحنهعسويفاملمعيو.ةينيدلاةيقتلابولسأًالمعتسموةماتلاةيرسلابًامزتلم.هيديرمىلع

اهسسؤمو()ةيضابألائشنمرباجربتعاكلذلو.هئدابمءافخإوةكرحلاةيرسىلعظافحلا
نعاهزيموراطخألاوفصاوعلاةعامجلابروبعلانمتنكمتةحجانةسايسجهتناهنأل,لوألا
:ةسايسلاهذهبناوجنمو.تايادبلاولوصألايفاهعمتكرتشايتلاقرفلاعىمج

:هتوعدلمظنملايرسلابولسألاعابتا:آلوأ

ذنمةرصبلايفةمكحملاةعامجاهلضرعتيتلاةدابإلاتالمحلةجيتنكلذىلإأجلدقو

.فرطتلاىلإنيلدتعملاةدعقلاضعبترطضاةرتفلاهذهنأواميسالءدايزنبهللاديبعةيالو

هعابتأدازامك.(")م١۸۰٠/ةيرجه١1ماعيفهباحصأولالبيبألتقمثادحأدعبةصاخو

.0^تادجنلاوةقرازألالثمةفرطتملاجراوخلاتاكرحنمريثكلشفةسايسلاهذهبكسمتلايف

ملةيومألاتاطلسلانإفرباجنمزةعامجلااهتعبتايتلاةديجلاتاميظنتلاهذهلةجيتنو

نعنامأيفتلظاهنإفيلاتلابوءهعابتأورباجلةهبشوأكرحتيألعاهيديأعضونمنكمتت
دايزنمزنييومألاةالولانأاهريغوةيضابألارداصملانيبدجنملانناىتح.نييومألانيعأ
.رباجلءوسباوضرعتهللاديبعهنباو

وهو.هتايحيفءريخألاقارعلايلاوعمةيدوتاقالعبرباجظفتحاةسايسلاكلتعمًايشمتو
.ملسميبأنبديزيجاجحلابتاكلًاميمحًاقيدصرباجناكامك.يفقثلافسوينبجاجحلا
ضرعفهملعبريخألابجعأىتحجاجحلاسلجمىلعتارمددرتدقرباجنأرداصملاركذتو
ةقادصلضفبو.(")اياضقلاضعبلحنعهزجعبًآللعتمرباجضفرفةرصبلاءاضقهيلع
لاملاتيبنمًاءاطعهلضرفوةرصبلاناويدبحاصناوعأيفهلعج.رباجلجاجحلابتاكديزي
نبانمهتایطعأدخألالبلبقدقف.ةيضابألايفحابمرمأاذهو.("٠)مهرد١٠1يلاوحهرادقم
رمعنمزنيملسمللتايطعألانأىلإاودنتساوجاجحلانمءاطعذخأرباجلبقامك.دايز
نعتاهبشلاداعبإيفاماهارمأديزنبرباجلبقنمتافرصتلاهذهتناكو.(")باطخلانبا
يومألامكحللةئوانمةيرسةعامجرباجمعزتينألاببرطخيملوهنعوهعابتأ

نکلو.ًايجراخهنوكلامتحالنيثحابلاىدلًاكوكشرباجبملسميبأنبديزيةقالعتراثأو
يفءةيضابألايفهمضلبقنيكلرباجلًاقيدصنوكينأيفكيالفيأرلااذهصقني
ىلعلتقهنأامك.ءاملعللاريدقتوًابحنكيناكو.جاجحللًاصلخمديزيهيفناكيذلاتقولا
٠("كلملادبعنبديزيةفالخيفةيقيرفالامشلًايلاودعباميفحبصأامنيحجراوخلايديأ

تاروطتلاببسب.ديزنبرباجمهيفامبقارعلادزأنيبوجاجحلانيبتاقالعلاروهدتمغرو
/يرجهلالوألانرقلانمنماثلادقعلايفيمالسإلاقرشملادالبيفتعقويتلاةيسايسلا
.ةعامجلاتاميظنتفشكىلإلصوتيملجاجحلانإف.("”يداليملاعباسلاةياهن
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:يمالسإلاىوتسملاىلإيلبقلابناجلانمةيضابألاةكرحلاليوحت:ايناث

ىلإقيضلايلبقلازيحلانماهبجورخلاوهتوعدرشنوريوطتليبسيفهدهجلمعيرباجأدب
اهيلإيمتنييتلاميمتينبهتليبقنملعجدقلالبابأناكلذ.ةعساوةيمالسإةكرحاهلعج
ةليبقلاميعزلضفباهبءامتحإلانمنكمتو.ناورهنلانمهرارقدعب.هتوعدلأرجحةرصبلايف
مهنموريثكلاهيلإمضنافهتوعدىلإسانلاوعديذخأرمألااذهلالخنمو.(سيقنبفنحألا
.امهریغوضابأنبهللادبعوديزنبرباج

ةيامحلاىلإدانتسإلايفلالبيبأةيسايسنمدافتساةكرحلاةماعزرباجىلوتاملو
ىلإقارعلادزأةصاخءدزألاةلْيبقنمدارفأعانقإوحنهدوهجنمًاريبكًامسقهجوف.ةيلبقلا
هتوعدرشنلةاعدوًادنجهتليبقدارفأنمذختاهنكلو.مهنمريثكلاهيلإمضنالعفلابوءهتوعد

ىلإنومتنينيزرابلااهتامحوةكرحلاةاعدمظعمحبصأفءعساولايمالسإلاىوتسملاىلع
نكفءاهتيامحوةوعدلاةرصنلجأنمتايحضتوًادوهجنلذبءةبلاهملاءاسننأىتحءدزألا
نمزورباجنمزءاهيفنيجاتحملاندعاسيوءةوعدلالامتيبلنهلاومأنمءاخسبنيطعي
هئافلخ

نماهعابتابناجبف.ةرصبلالهأنمةددعتمرصانعنيبديزنبرباجةوعدترشتنالعفلابو
نميلاونامعوناسارخنمعابتااهلحبصأوءلاوملانمديدعلااهيلإمضناءدزألاوميمت
نأشيفمهيلإبتكيوقطانملاكلتيفهعابتألساريوةاعدلالسريرباجناكثيحتومرضحو
يبأيلاتلامامإلاتاميظنتللوألاساسألاةسايسلاهذهتربتعادقو.(")ةماتةيرسب.هتوعد

ةاعدلاجيرختلةسردمةديبعوبأسسأدقف.اهدصاقموملعلاةلمحسلاجملهميظنتيفةديبع

رباجتميملو.()«ملعلاةلمح»اومسوبرحلاوةسايسلارومأوةوعدلابيلاسأهيفيف

.ةلماشةيمالسإةوعدةيضابألاةوعدلاتحبصأوالإديز

هئامتناةيعدماهنيباميفقرفلااهتبذاجتدقسادرمنبلالبيبأةيصخشتناكاذإو
رداصملانأىرناننكلوتاعامجلاوقرفلااهلوحترادديزنبرباجةيصخشنإف.(*)اهيلإ
رحبوهفاهئاملعواهئاهقفواهئامعزةمدقميفهلعجتواهيلإهتبسنىلعرصتةيضابألاعجارملاو
مامإلاهتربتعاو,هماطنهيلعماقيذلاهساسأويضابألابهذملالصأوءىوقتلاجارسو.مولعلا

نبرباجةدايقةيمهأىلعةديدعفقاومبةيضابألاعجارملاورداصملاهذهلدتستودمتعملا

.(*)ةلدرخلتقمثداحبنيلدتسمنامتكلاةلحرميفاهلمامإلاماقمموقيناكهنأواهلديز

اكفءةرصبلايفنيملسملاءاملعمهأنمديزنبرباجربتعتفءىرخألارداصملاامأ
دقفف.ءاهقفلاونيرسفملانمةعومجمهلاوقأبجتحاوهتاريسفتوهلاوقأيفةجحاهرظن

سائلاملعأهنأبةيميتنباهنعلاقورجحنباويطويسلادنعةيملعلاهتناكمبتاراشإتدرو
لبهطيضوهتلادعىلعاوعمجأوعزانمالبثيدحلاهنعةرصبلايفةنسلاءاملعیورو)هنمزيف

ماکحلاهيتفتسيناکامكءةداتقومزحنباهنعیورف(دیناسالاحصألاجرنمربتعيهنا

هيلإتبسنيذلاءضابأنبهللادبعزكرمميبقتلوحضقانتدوجوىلإرمألااذهىدأدقو
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نباورباجنيميعزلاةقالعلوحنيثحابلادنعةريحدوجوىلإىدأامك.دعباميفةعامجلا
نعداعتبالايفاهتبغروهواهيلإرباجةبسنىلعةيضابألاتاياورلارارصإوءامهضعببضابأ
رمألاكلذنأةيضابألاتاياورلادكؤتو.(*)ىرخألابهاذملالكهباهلصوييتلاجراوخلاةقلح
نييومألايديأيفعقيالىتحرباجمساءافخاىلعترصأدقةعامجلانأوةيادبلاذنمناك
هلاعفأوهلاوقألكيفردصيناكوةعامجلليمسرلاثدحتملاهللادبعناكامنيبهتوعديهتنتف

.(*)رباجنع

ةيادبيفبرطضتاهنإف.اهيلإرباجةبسنىلعةيضابألاتاياورلالبقنمرارصإلااذهمغرو
مامإوهرباجنأضعبلاىريف.ةدعقلاءامعزنيبهبيترتوأ.ةرصبلايفةدعقلاركفبهتقالع

/ةيرجه٢٠ةنسناورهنلايفيبسارلابهونبهللادبعلتقمدعبةرصبلايفةدعقلا
جرخيملهنكلويبسارلابهونبهللادبععمةبحصهلرباجنأيفاوصلاركذيلب.()م۷

يتلايهةلوبقملاتاياورلانكلو.هتياورلدانسإرداصمانلمدقيملهنكلوءهعمناورهنلاىلإ
هملعببجعألالبابأنأوهركفبعنتقاهنأوةرصبلابلالبيبأةكرحىلإمضناهناىلإريشت
دعبةعامجوأميظنتةماعزرباجىلوتينألوقعملاريغنمهناكلذ.ةعامجلًاميعزهلعجف
ًايملعًالهّؤمحبصأدقنكيملوبابشلانسيفوهوةرشابمنامعهنطونمةرصبلاىلإهمودق
ةرشابمناورهنلادعبةدعقلاةعامجلًايمعزحبصيفيكف.هيلعةديدجلاةئيبلاهذهيفًايسايسو
.امهنيبريبكلايرمعلاويسايسلاقرافلادوجومغر

يفةرصبلايفلالبيبأةوعدلمضناهناديزنبرباجلوحةيضابألاتاياورلاعبتتنمودبيو
نعتاياورتدرودقف؛نامعنمهمودقدعب؛ةرصبللدايزنبهللاديبعةيالوذنمةماتةيرس
رودديزنبرباجلتزربأيتلاةيضابألاتاياورمعدتوتقولااذهذنمةكرحلايفرباجلفقاوم
دايزنبهللاديبعرصعنيبواهثادحأنيبتاياورلاهذهطبرتوءةرصبلايفًاطشنوًايدايق
نأنكميوءدايزنبهللاديبعنمزةعامجلاىلإلعفلابمضنادقارباجنأىلعتاياورلاهذهلدتو
.ًابيرقتم۱۷۹/ةيرجه١٠ماعكلذنوكي

امنيحدايزنبهللادیبعتاوقديىلعهقافرويميمتلاةيدآنبسادرملالبيبأاهيفلتقيتلا
نأامكءةعامجلًاميعزهلعجفهملعورباجركفبجعأدقلالبابأنأليلدبءةرصبلانمجرخ
.()رباجةروشمبناکلالبيبأجورخ

يفكرتشيملهنإفركبملاتقولاكلذذنمةدعقلاةماعزلديزنبرباجءوبتنممغرلاىلعو
يفسانللديزنبرباجرهظوءةيضابألاخيراتنمةرتفلاكلتيفتعقويتلاةيسايسلاثادحألا
وأ:ةدعقلاجراوخللًاميعزوأًامامإناكرباجنأةرصبلاناكسرعشيملودهتجمملاعهنأبهنامز
يتلامهتوعدىلعىضقيالىتحهرمأءافخإىلعاولمعهباحصأنألمهبةقالعىلعهناىتح

.(°)نيملسمللةفيلخاهيفنيعيةينلعةمامإسيسأتىلإةياهنلايفيمرت

يفديزنبرباجزكرمدیدحتلوحدعباميفةيضابألاريغرداصملايفبراضتعقولعفلابو

١٤۱۳-



:ثالثىلإرداصملاهذهميسقتاننكمىوءهرصعيفةيسايسلاوةيركفلاتارايتلا

مهأنموءديدحتلاهجوىلعءةيضابألاتادايقنمديزنبرباجلعجي:اهنملوألا
.(*”)اهتالاجر

.(°)ناورهنلالهأركفىلعاوراسنيذلالئاوألاجراوخلافاصميفهلعجي:يناثلا

.(°°)دهبقوثوملاهقفلاوثيدحلاةمئأنمهلعجيو:ثلاثلا

ةيأىلإهئامتناوامامترباجمساتلفغأدقلحنلاوقرفلابتكضعبكانهتناكنإو

ةعامجمهنموةمكحملانملدتعملاقيرفللًاميعزحبصأًارباچنأیرنانکناوء(*)ةعامج

.ةيضابألاريسيفهرکذبدروامليلدبةيضابألا

:امهنيرمأىلإةيضابألابديزنبرباجةقالعركنتيتلاةيضابألاريغتاياورلادنتستو

تباثنعتدرويتلاورباجبيرصبلانسحلاةقالعءلولمالا

لارولانمةياورلاهذه۸فعضودبي01هللا ؛ةيلاتلا

.(**)هلهترایزلبقهدقتعمفرعيناکهنأدبالورباجلًاقيدصناكنسحلانأ١

لوألانرقلاةياهن.ةرتفلاكلتيفرداصملااهركذتملاهحلطصموةيضابألاةملكنأ
ىلعتقلطأيتلاةعامجلاكلتىلعقلطتملاهنكلو.يداليملانماثلاةيادب/يرجهلا
اهليقفنورقبكلذدعبالإ«ةماقتسالالهأةعامج»:اهسفن

.(°)عقاولارمألابًاميلستةعامجلا

عجارملاورداصملاعمجتسم٢۲ سسۇمومههيففومهمامإديدزنيریاچنأىلعةيضابألاعج

.ةيضابألاةرابعنودبنكلوةيضابألارداصملايفرباجونسحلانيبةقالعلاهذهدجوت٤

ىتحةينسلارداصملالبقنمتفلتخادقةياورلاهذهنأةكرحلاةأشنيفتافيلخدقتعي-٥

.()ةقثًاثدحموًاليلجًاخيشاهرظنيفهنألةيضابألابرباجةلصقصلتال

يفةصاخويمالسإلاخيراتلانمةرتفلاهذهتداسيتلاةيسايسلافورظلانأىرناننكل

نوعزانيسانلانمأريثكنأبمزجيءرملانأىتحءةيسايسلاةضراعملابزيمتتتناك,ةرصبلا

ىلإاهئوجلرربتواهتيعورشاهيلعيفضتةينيدراكفأىلإدنتستهذهتناكومهتطلسيفنيبومألا
مهرايتخاناككلذلونييومألاتقلقأيتلايهلاوحألاهذهتناكوءاهفادهأقيقحتلفنعلا

ءاملعنمًاريثكلانالعفو.ماظنلاونمألارارقالجأنمةدشلاومزحلابفصتيقارعللمهيلاول
نيبومألااياياظشنمريثكلامهلانامكتاياورلاولاوقألانمًاریثکةرتفلاكلتيفنيعباتلاوةرصبلا

٥



رکنیناکوةرصبلايفةمكحملایأریریناکهنأويرصبلانسحلالوحتاياورلاتدرودقف

.ميكحتلامامالاىلع

هملعلًارظنوةلدتعملاةدعقفلاءارآليقفءىرخأرقأوًارومأركنأوةرتفلاهذهيفرباجشاعو

ءهنمزيفوهليقنمةيجراخلاتاكرحلاريصمنملجرلادافتساو.ميعزلاحبصأدقفهتناکمو

ديدشرباجناكومهريغو©7ةقرازألاهعبتايذلافنعلانعدعتباوةينيدلاةيقتلابولسأعبتاف
نمطيخ-يأىلعاهديعضتنأتلشفةيومألاتاطلسلانأىتحءةسايسلاهذهىلعصرحلا

.هتعامجطویخ

بارطضالايفديدجنمتداعتاياورلانكلوةيوقةعامجسسأنأدعبرباجتامو
:يليامىلإاهمسقننأاننکمنبوءهتافوخيراتدیدحتلوح

۲٩ةنسةدحاوةعمجيفكلامنبسنأعميفوتهنأركذتيتلابيبحنبعيبرلاةياور-١

م١٤۷۱/ةيرجه٩٩ةنسيفوتهنأيفيخامشلايأرديؤيفرمعمىيحييلعامأ-٢

يفةيضابأريغرداصمهتديأوم۷۲۱/ةيرجه١٠١٠ةنسركذبيضابألامالسنبادرفنا-٢
كلذ

)۷۲۲/ةيرجه١١٠ةنسهتافولعجدقفرجحنباامأ٤

ترصاعةميركيبأنبملسمةديبعابأهتفيلخنأليلدبحجرألاوهيناثلايأرلاناكنإو
.(۸)١٤۷۱۷۱۷/ةيرجه1٩٩٩كلملادبعنبناميلسةفالخةيضابأللهتماعز

. (۷

-۱۳۱ا



(۱)

)۲(
)۲(

)٤(

)٥(
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(۷)
(۸)

)۹(
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)١۱(
)١۱(
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٥(

٦(
(۷
(۸

(۱۹)

٠«يمالسالاةقفلاةودن»مسابةيملاعةودنم۱۹۸۸ليربا٩١۱۳نيبامةرتفلايفةنطلسلايفتدقع

عماجلاخيشربكألامامإلاةليضفدوفولاسأرىلعناكو؛ةيمالسإةلود٢۲نولثميملاعةئاماهرضح
ةناصالادفولاءاضعألتتبثأةداجتاساردًاضيأنامعنموسنوتورئازجلانمءدوفولاتمدقدقو.رهزألا
ء«ديزنبرباجةسردم».شوكيلاىبحي/روتكدلاثحي:ثاحيألامهأو.ةيضابألاةوعدللةيمالسالا

.«هقفلايفةيضابألاةسردملا».يريبعجلاتاحرف/روتكدلاو

.ةيلخادلاةقطنملاةمصاعىوزنراوجبقرفةدلبيفنآلاىلإدوجوماهربق

.تافيلخ.ةرصبلابفوجلابردىلإةبسناهنأضعبلاركذ.٠۲صءديزنبرباجمامإلا؛يفاوصلا
.٦۸ص.ةيضابألاةكرحلاةاشنء(روتكد)

مويلا.ةودنلا.م1۳۹١٤1/ةيرجه٢۲-١۱نيبرصحنيهداليمنأ٠(سنوت).يريبعجلاركذ

.م۲/٤/۹ءعبارلا

٤۹صءدوقفعلايثراحلا.٢٢ص.رياجء(روتکد)ءيفاوصلا

.۷۷ص١٠ج.ريسلاءيخامشلا

ءورمعنبمكحلاو.ريبزلانبهللادبعو.ةشئاعو.دوعسمنبهللادبعءسابعنبهللادبع:ريثكلانعىور

ءامسأو.هللادبعنبرباجو.ةريرهيبأوكلامنبسنأوءيردخلاديعسيبأو.نايفسيبأنبةيواعمو

نعوةمركعو.يرصبلانسحلامهنمنيعباتلانعىورامك.مهريغو.صاقويبأنبدعسوءركبيبأتنب
يفةيهقفةسردملثميديزنبرباجحبصأكلذبو.ريبزلانبةورعودهاجموءريبجنبديعسوءسابعنبا
.ثيدحلايفةصاخوةرصبلا

هقفلاةودن.شوكيلاىيحيو٠«يمالسألاهقفلايفاهرثأوديزنبرباجمامإلاةسردم»ثحي:رظنا

.م۱۹۸۸ليربا۱۲-١نيباميفطقسميفةدقعنملايمالسالا

.م١۱۹۸.نامعةنطلسء١٤صء١جءراثآلاورابخألا,يديعسوبلاملاس

.١۱۳صء٢جم‹خيراتلاوةفرعملاءيوسبلا.«تورسء۹ص.۷جمءتاقيطلا٠كسنيا

۔۸۹ص٢جءءايلوألاةيلح.ميعنوبأ.۷۲صاجءريسلا‹ءيخامشلا

.م٥«نامعةنطلس»۰صء٣جءةماقتسإلا.يمدكلاديعسويأ

.١١٠ةيآلا.ماعنألا,ميركلانآرقلا

.بوقعينبملاسءزترافش.ف.رقيقحتء۰۱۲۹١۱۲۰صءيضابألامالسنباباتك

هلازإ‹يبايسلا.۱١ص.طجم.ءتاقيطلاءدعسنيا.اهدعياموY.0صء٢جءينيجردللتافيطلا

1ص.ءاثعشلايبأعابتأنعءاثعولا

.۷۳صء١ج.ريسلاءيخامشلا

1صءاجءريسلا.يخامشلا

تدتشاامك.ةالولادضةضراعملاءاولاولمحنيذلاءءارقلاونيعباتلانمًادادعأمضتتناكامك

داعتباىلإىدأةيقلخلكاشمنميعامتجالاروطتلاقفارامو4يعامتجالالالحتإلادضةضراعملاهذه

.طقسمءم١۱/٤/۹۸۸٠.ثلاثلامويلا‹يمالسألاهقفلاةودنشوكلا.ةيمالسالاميقلانعضعبلا

.م١۱/٤/۱۹۸۸.شوكبلاىيحي.دءثلاثلامويلا.يمالسألاهقفلاةودنرظنا

- ۱۳۷ _



(۲۱)
(۲۳)

(۲۳)

يرجهلالوألانرقلايفمهفيلاترهشأنمو.اركبممهدنعأدبنيودتلاوفيلأتلانأةيضابألاءاملعىري
ةنسلايفنودنملوأبيبحنبعيبرلادنسمربتعيامك.مخضناويدوهوءرباجمامإلاناويد

ابتكةيضابألاءاهقفنمريثكفلاامك.ميركلانآرقللاريسفتمتسرنبنمحرلادبعفلأو؛ثيداحألاو
.نييداليملانماثلاوعباسلا/نييرجهلايناثلاولوألانينرقلايفكلذناكوملعلاعورفيفىرخأ

مثنويومالاهبظفتحادقو.دحاولمجلمحليق.مخضلمعوهفاهمهأرباجمامإلاناويدربتعيو
ةيئاقنلاةقرفلاسسؤم)رصننبجرفوهوةيضابألاعابتأدحأنكمتو.ةمكحلاراديفنويسابعلا

لبجىلإاهبىتأوناويدلانمةلماكةخسنىلعلصحينأ سلبارطبةسوفنلبجيف(ةيضابألا
نملجربسناتسیناکوانامزاهبثكمودادغبىلإلصوو.قرشملاضرأىلإبهذهنأكلذو.ةسوفن
ينالجرولادرويو.ناويدلايوحتيتلاةبتكملاىلإلصوىتح.هثدحيوهتوناحيفهعمدعقيودادغبلهأ

ىلإمثءةكمىلإهبداعوهخسننمثافننكمتو.ناويدلاىلإلوصولاةيفيكيفةيلايخةريثكتاياور
.(٥ص؛لدتعميمالسإبهذمةيضابألا.رمعمىيحييلع).برغملادالي

هعايتأنمدحاوناويدلاىطعأهناىلإهنظءاسفهتدوعدعبهبهذملهأنيبوهنيببشنًاعازننأودبيو

.هيلعنيبمشرلانمهيفلاخمعالطامدعهفدهناکامیرو.هرمدوأهنفدف

يفلظو.ةيمالسإلابتكلاروديفسفانتعضومناكومالسإلاردصيفةريبكةناكمرباجناويدلناك
نمريثكلاتدقفامكناويدلادقفوءم١١۲٠/ةيرجه101ةنساهللوغملاحايتجاىتحدادغبةبتكم
.يبهذملابصعتلاويركفلااهجاتنإوةكرحلاعابتأدضةيسايسلاعاضوألاببسبةيضابألابتك

:رظنا

بكوميفةيضابألا.فاقوألاولدعلاةرازو؛لدتعميمالسإبهذمةيضابألا.رمعمىيحييلع-

.۹ص»۱ج.خيراتلا

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوء٠۲ص.ءاثعشلايبأعابتأنعءاثعولاةلازإءيبايسلادومحنبملاس-

.۲۷۳صء۲جءتاقبطلا.ينيجردلا

۷۱صء١ج.ريسلاءيخامشلا

.۱۹۸۸ليربا۹١۱نمءطقسمهقفلاةودن»

:ثاحيأ

ءم۰١/۱۹۸.«يمالسإلاهقفلايفاهرثأودیزنبرباجةسردم)»ء(روتکد)ىیحي۔-[ا

.(رئازجلا)

.«ةيمالسإلاةراضحلاوهقفلايفةيضابألاةسردملارود»ء(روتكد).يريبعجلايلعنبتاحرفب
.بادآلاةيلك.ناوريقلاةعماجم۱١

.۲١صءةيضفلادوقعلا‹يثراحلا

ءةيضفلادوقعلاءثراحلا.اهدعبامو١۱۲صءيضابألامالسنبا.١صء١ج؛ةماقتسإلايمدكلا
خيراترصتخم«ينورابلا.١٠٠ص.ءاثعشلايبأعابتأنعءاثعولاةلازإ.يبايشلا.١٠٠ص
۔۲۷ص

الفءيشاهمداخوةارملانيبعقي»ًالئاقفسوينبجاجحلاهيلعاهضرعيتلاءاضقلاةفيظويلوتضفر
.١٠۲۱صء١جءتاقبطلا.ينيجردلا.١1صء١ج.ةماقتسإلا؛يمدكلا.«امهنيبحلصأنأنسحأ

- ۱۳۸



.٤٥4ص.لوقعلاراونأقراشم٠يملاسلا(٥۲)

نباباتك.١٠ص.لدتعميمالسإبهذمةيضابألا.رمعمىيحييلع.٢۲صةلازإ؛يبايسلا(٢۲)
.۱۲۹صءيضابألامالس

.١٠۷صءةيضابألاةكرحلامشاهبلاط)۲۷(

.٢٠۲صءءاثعشلايبأعابتأ

.«امهنىبحلصأنأنسحأامفرشاهمداخوةأرملانيبعقي»:هضفربًاللعتمجاجحللرباجلاق)۳۰(

يفةوسنلاضعب.ةيضابألاعابتأنمءريزولانباقفاودقوجاجحلاءاطعلرباجلوبقلوحفالخعقو(۲۲)
.٢٠۲صء۲جتاقبطلاينيجردلارظنا.رباجفرصترقأةديبعيبأىلإرمألاعفراملوءرمألااذه

.٢٠۲صءةيضأبألاةكرحلاةأشنءء(روتكد)ءتافيلخ(

.۱٢۲صاج‹خيراتلا«نودلخنيا)٥۲)

يتلاثعشالانباةروثثادحأتعقودقف,يبرعلاجيلخلااهيفامبقرشملايفةيسايسلارومألاتبرطضا(

ةميزهنمانكمتو؛نييومألادضدابعانباناميلسوديعسةماعزبنامعدزأراثامك,جاجحلاتقهرأ
لالتحانمينزملاةوعشنبةعاجمةلمحتنكمتىتحءرمالاةيادبيفجاجحلااهلسرأيتلاشويجلا

نيبةلصكانهنأبجاجحلاسحاف.ةيماشتادادمإوةيرحبوةيربةريبكةملحلهتدايقلالخنمنامع

كلملادبعيومالاةفيلخلاىلإلسرأو.ةديدشةبقارمتحتمهعضوفقارعلادزأنيبونامعيفعضولا

ركذتملو.نامعىلإيفنمثهقافرضعبعمرباجىلعضبقفءقارعلادزأىلعهقييضتبناورمنب
هتماعزلوحتناكجاجحلانيبورباجنيبتاقالعلايفرتوتلااذهنأبانيدلةرفوتملاعجارملاورداصملا

.ةوعدلل

:رظنا

.٢٤صءةمغلافشكنمسبتقملاءيوكزألا

.ةدحاوةعمجيفكلامنبسناعمءكلذدعبةرصيلابتامریاجنأهدنسميفركذ

.۸\صءاجءريسلاءيخامشلا.٢٥صء٣جءتاقيطلاءينيجردلا)۳۷(

۹۷.٠ص.ةيضابألاةكرحلاةأشنء(روتكد)ءتافيلخ.٥صء١جءريسلاءيخامشلا(۲۸)

ء١٠۱٠٠۳صءديزنبرباجمامإلاتاباوجنم.قحلابلاطنميلامامإء۱۹جءيناغالاءيناهفصألا(۲۹)
مامإلالئاسررظنأ.بلهملالآىلإيلاولااذهيمتنيوناسارخيفةيمأينبةالودحألساريناكو.۷

.طقسم٠.يورءةيمالسألاةيتكملا

.قفحم»٥صءةمألارابخأوةريسلاءایرکزويأ)٢٤(

- ۱۳۹



.ةيضفلادوقعلا.يثراحلا).يلعنبنسحلاىلإهنمباتكبدنتستواهيلإلالبيبأءامتنابةعيشلايعدت(١4)
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(0)

(°۳)

.(۱۱۹ص

.يدنكلا.ققحمءاهدعبامو١۱۲۹صمالسنباباتک.١۱۹صء۲ج.عيبرلامامإلادنسم

اموVص»۱ج.ريسلاءيخامشلا.اهدعباموY.oص21ءتافيطلا:ينيجردلا.٤صءةمألا

ةلازإ.يبايسلا.۹۳ص.ةيضفلادوقعلاءيثراحلا.١ص.ءبهذمةيضابألاءرمعمىيحيىلع.اهدعب

باشلاهجوتوداهجلالضفأنعهلباشلالاؤسنأربتعا.٠صء۲ج؛بركلافشكءشيفطأنبا

.ةمامإلاماقميفرباجهنابةلدرفلتقل

امو۸۲صء۲جءءايلوألاةيلح(م۳۸١٠/ةيرجه٠ت)يناهفصألاهللادبعنبدمحأ,ميعنوبأ

۱.خيراتنودب.توريب.ءاهدعب

ةودنىلإمدقملا«يمالسأالاهقفلايفاهرثأوديزنبرباجةسردم»ء(روتكد)؛شوكبلاىيحيثحب-
ناطلسلاةعماجبتدقعيتلاو؛م۹۸۸٠ليربا۱۳-٩نيبامءطقسميفتدقعيتلايمالسإلاهقفلا

.م۱۹۸۸ليربا١۱قفاوملا.ةيرجه١١٤٠نابعش٢۲موينامعةديرجيفترشنو.سوباق

ةيادبلا.ريثكنبا٥٠٤٠صء٤جمءلامكلابيذهت.يزملا.۱۷۹صء۷جمءتاقبطلادعسنبا

.١٠٠صء٩ج.ةياهنلاو

ىلإةمدقمريتسجامةلاسرء٤٤ء١۲صءيضابألاركفلايفةساردءابحلاصدمحمجاحلانبرمع

.ترشن.دنهلابورهنلالرهاوجةعماج

.۳۹۲صء۲جءريبكلابرغملاءزوبديلعدمحم

تاساردءديعسنبريكبصءبهذمةيضابألا.رمعمىيحييلع۲۷٠ص.رصتخملاينورابلا
هيابشيفةرصبلاىلإمدقوءم1۳۹١٤1/ةيرجه٠١۲-۸١ةنسدلورباجنامغر.٠۲صءةيمالسإ

.ملعلابلطل

۹ص«دنرنيرياجمامالاء(روتکد)‹يفاوصلا

:رباجمهللاقفهباحصأهيلعبتعفدايزنبافلخةعمجلايلصيناكديزنبرباجنأ»:يثراحلاركذ
.۹۷صءةيضقلادوقعلا.«ةعبتمةنسوةعماجةالصاهنإ

هذخأدقربنقنايفسوبأىعديةيضابألانمًاصخشنا»:ليحرلانبنايفسيبأنعيخامشلاركذو

ًابيرقتنكوديزنبرباجلاقوءلعفيملف(ةيضابألا)نيملسملادحأىلعلديلهدلجودايزنبهللاديبع

هلاسفهدرفمبرباجلحتراف.هلقیدصعمًایونسةكمىلإلحتريديزنيرباجناک»:يخامشلاركذامك

٦۹ص۱١٠جءريسلاءيخامشلا.«دايزنبانجسيفهنلاقفهنعسابعنبا

ءمالظلاحابصم.يشيقرلا.١۱۱صءةيضفلادوقعلا؛يثراحلا.١٠صءةيفاشةلاسر«شيفطأنبا

نوجرخياونوكيملنيملسملاةمئأنمهريغوهللاهمحر«سادرملالبابأنأانغلبدقو»:لوقي١٠٠ةقرو
.«مهتوعدتومتالئلبرحلانعهرتسنوبحيوينامعلاديزنبرباجمهمامإرمأبالإ
اهرثأوديزنبارباجةسردم»:هناونعءشوكبلاىيحيروتكدلاثحب.١٠٠ص.ةيضفلادوقعلايثراحلا
.م۱۹۸۸ليربا١١٠ءطقسم.يمالسإلاهقفلاةودن.«يمالسإلاهقفلايف
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.يناليكديسدمحمقيقحتء۱۳۷٠صءلحنلاوللملا.يناتسرهشلا

نبدمحم.م۷١۱۹.دادغب,يرمعلاءايضمركأ.دقيقحت.١٠۲صءتاقبطلا.طايخنبةفيلخرمعوبأ

.م١۱۹.دايآردح٤

.7٤ص.قرفلانيبقرفلا

٢۰جتاقبطلاو.۷۲ص١٠جءريسلايفتدروامك.۷٠۲ص١٠جءراثآلاورابخألا.هللادبعنبملاس
.۱۷۹صء۷.جم.ءدعسنياتاقبط.۲۰۷ص

.٢۳صء١ج؛بيذهتلابيذهترجحنباص١٠ج.ليدعتلاوحرجلاءيزارلا
.۹۳صءةيضابألاةكرحلاةأشن؛(روتكد),تافيلخ

‹يثراحلادمحنبملاسخيشلاعمةلباقم.١٠ص؛لدتعميمالسإبهذمةيضابألاءرمعمىيحييلع
.م١۱۹۸ءريانيءةنلسلاماعيتفمعمةلباقم.م۱۹۸۸.رياني

.ناهربلاوليلدلا.ينالجرولا.١٠٠ص٤٠جءعرشلانايب.يدنكلا.١۱۹ص.۲جءدنسملا.عيبرلا

.رمعمىيحييلع.٠۷ص١٠ج؛يخامشلا.٢٠۲صء۲جءتاقفبطلاينيجردلا.۱۳۹صء١ج

.يثراحلاء٠۲ص١٠جءةفحتلا؛يملاسلا.۲۷صءرصتخملا.١ص.بهذمةيضابألا
۲۷٢صءءاثعولاةلازإ.يبايسلا.۹۷صءدوقعلا

٥ص‹ةيضابألاةكرحلاةأشنء(روتکد)ءتافىلخ

هفرعتيهللاهمحريلعنينمّؤملاريمألزيمل»:لوقيسلجاذإناك.١٦٠۲صء۲جءلماكلا.دربملا

.«ًامدقيضمتالأكعمقحلاومكحتملفمكحىتحرفظلاهدعاسيورصنلا

.١٤٠صةقرف.يليجدلا

ص؛راصمألاريهاشم؛يتسبلا.١١٠صءةاقتنملارهاوجلا,يداربلا.١۱۹صء١جءدنسملاءعيبرلا

.٤٠صءدوقعلا.يثئراحلا.٠۲صء١جءةفحتلا,يملاسلا.۲۷صءرصتخملاءينورابلا

.۹صءبهذمةيضابألاىيحييلع.۷۷صء١ج.ريسلاءيخامشلا

نبا.٠٠۲صءفراعملاءةييتقنبا.م١۹۸٠ةعبط.ققحمء١۱۲۹صءيضابألامالسنبا

صء۷جم‹تاقيطلادعس

صء۱جءبيڌهتلا.رجحنبا

.م١٠۹٠/ةيرجه١۱۳۲ءسنوتء٤ص؛نيئدتبملاوةماعلاملسءىيحينبهللادبعءينورابلا





ثلاثلالصفلا

نييومأآلااسايس
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دايزنبهللادیبع
ةيضايألاءازإ

ةرصيلايف

فصتنينألبقماقتنالاوبارطضالاهداسدقيمالسالاملاعلايفيسايسلاخانملاناكاذإ
.ةماعزلايفهلامأوةدايقلابوصهتاحومطقيرفوأرايتلكلحبصأهنإفءيرجهلالوألانرقلا
اذهزربدقوءلقتسمرايتهتاذدحيفوهوأ()ًايطارقتسراأرايتمعزتييومألاتيبلاناكاذإو
/ةيرجه٢۲ةنسنافعنبنامثعةفيلخلالتقمىلعتبترتيتلاةنتفلاءانثأ.حوضوبرايتلا
.م٥

نألبقةندهنييطنزيبلاعمعقودقفءلالغتسانسحأةرتفلاكلتيففورظلاةيواعملغتسا

تايلقعلاعمفلاحتيأدبامكديدجلاعضوللهشيجوغرفتينألباقمءةيونسةيزجمهيلإعفدي
ىلعدتتسيلجرلاأدبو()صاعلانبورمععماذهناكورمألااذهيفةبرجتاهليتلاةيسايسلا
فورظلاتدعاسو.ةصاخ(")يومألاتيبلالالخنممالسإلااوفرعنيذلاهلنييماشلادييأت
‹ةيمالسإلاةرادالاىلعجرخيذلاديحولالجرلاوهسيلف.همالحأقيقحتيفكرحتللةيواعم

دضءمهعابتأو(')ةشئاعةديسلاامهعموريبزلاوةحلطفويسعمجتلمجلامويبرحيهاهف
نيبىروشرمألاةداعإوءنامثعمولظملاةفيلخلادرببلطللاوءاجمهنأبنيللعتميلعمامإلا
كلتتعضودقفءهحلاصيفنوكتنأدباليتلاةجيتنلابقرتيةيواعمفقوو.(*)نيملسملا
نيفصيفمامإلاعميركسعلامادصلانمةيواعماجنو.فعضلافقوميفنيفرطلاةكرعملا
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ىلعةفيلخةيواعماهدعبعيوبوءةلزهمىلإفقوملالوحتوميكحتلاةليحىلإاجلامنيح
هيلععبرتييمالسإلاملاعلاحبصأووأ)ءايليإيفءم١٦٠/ةيرجه٤٠ةنسنيملسملا

ليلقدعبو.()قارعلايفهذوفنرسحنايذلايلعةفيلخلاوءةيواعمماشلاةفيلخ
‹ةقياسلاثادحألانمءهفلخيذلا,نسحلاهنبادافتساوءلتقامنيحهتمامإنعمامإلاحيزأ

.(”هيلإرمألاملسوهلةفالخلانعلزانتفةيواعممامأهططخلشفىأرو
نسحلامامإلاهيفلزانتيذلاماعلايمسويمالسإلاملاعللديحولاةفيلخلاةيواعمحبصأو

يفلمعتةيوقتارايتكانهتلظنكلو.ةعامجللًاماعءم١٠٦٠/ةيرجه١٤ةنسةفالخلاب
ةعامجتناكو‹نيملسملانيبىروشرمألاةداعإوةفالخلانمنييومألاةلازإليبسىفءافخلا

ردصملثمتمهتيبلاغاهيفزكرمتيتلاقارعلاةقطنمتحبصأدقف.ءالؤهةمدقميفةمكحملا
.هدعبنمنيبومألاوةيواعملقلقلا

زكرمتناكماشلانأنممغرلابءيومألاخيراتلايفةريطخةناكمقارعلالتحادقل

ةفاضإلاب.ةيومألاةلودلايفيداصتقإلاويسايسلالقثلازكرملكشقارعلانألكلذ.ةفالخلا
عيمجناكو.(^)ًاريبكًامامتهااهبمتهتةيومألاةلودلالعجامميفارغجلاهعقومىلإ

ءةبعشنبةريغملالثممهتالوردقأهيلإنولسريومهمامتهالجقارعلانولوينييومألاءافلخلا
امك.()مهريغويرسقلادلاخويفقثلافسوينبجاجحلاودايزنبهللاديبعو.هيبأنبدايزو
نيعباتلانمةعامجاهبرقتساثيحءةرصبلاوةفوكلاةصاخعمجتللزكرمقارعلاحبصأ
.ةضراعملاءاولاولمحنيذلامهوءءارقلاو

:اولاقونييومألاةفالخلاهتضراعمةيادبلاذنمنلعتةقطنملاكلتيفةمكحملاةعامجتأدب

روجلابانتجاولدعلانمهيلعاولثمامىلعسانلارشاعونيملسملايأرببصنينملكنإ
هلزعبجوقحلانعلدعوةريسلاريغنأوءهعملاتقلابصنهيلعجرخنموًامامإناك
أشنمنأىلعاولدتساومامإلارايتخايف()ةيشرقلادبمبةعامجلاهذهمزتلتملوء(٠٠)هلتقو

هنأامكهيفدراولاصنلاةحصبعطقلامدعوهةيشرقلاطرشيفنيملسملانيبفالخلا
ةيبصعلاةوعدءاغلإبتدرويتلاةريثكلاصوصنللضراعم

ةيواعم,ةيلوتلىلوألاروهشلايفنييومألانيبوةمكحملاةعامجنيبتامادصلالوأتأدب

دنجةميزهنمةعامجلاكلتتنكمتدقوةليخنلايفكلذناكواهنعنسحلالزانتوةفالخلا
نكمتامكمهتميزهنمنكمتىتح.مهلاتقلجورخللةفوكلالهأةيواعمثحتساىتحنييومألا

نبةزوحمثءاسوحلايبأنبهللادبعةعامجلثمكلذدعبمهتاروثىلعءاضقلانمنويومألا
.یلیلوبأو.بعكنبثرحلاينبىلوممیرموبأوءعادو

ةروطخبهدعبنمنويومألاوةيواعمسحأدقف,نيفرطلابولسأيفروطتكلذىلعبترتدقو
ناعتساف.مهشطبونييومألاةوقىدمبجراوخلاوةمكحملاسحأامكقارعلايفعضولا
ىرخأبيلاسأىلإجراوخلاهجتاو.ةقطنملامكحيفمهتالاجرمهأبنويومألاوةيواعم
.فارطألانيبةعيقولابولسأاعبتمةبعشنبةريغملامدقف.مهئدابمومهتوعدئلعةظفاحملل
ىلعنيبومألاةرطيسنامضلجأنمةفلتخملا

١٤۱-



.ةيواعمنأل.هيبأنبدايزرصعذنمالإيومألارصعلايفًارارقتساةقطنملاهذهدهشتملو

.هنمةقثىلعوهواهيلعًايلاوةرصبلاىلإهلسرأمثء('9نايفسيبأهيبألانبإدايزبفرتعا
خيراتلاوبدألابتكيفةعساوةرهشاهلتراطةلجترمةبطخبهمكحًانشدمدايزاهمدقف
يأنمةقطنملاريهطتىلعًاممصمءديدجلايلاولالمعلًاديدجًاجمانربةبطخلاهذهتلثمو

ةلودلانميقرشلافصنلامكحبدايزلقتساةقطنملاكلتوفقوملااذهنمو.ةضراعمللةروص
ةيمالسإلا

ًالقتسمًاقيرطهتعامجوهسفنلقشييميمتلاةيدآنبسادرملالبوبأأدبهسفنتقولايفو
ةنيدملاىلعنييومألاةالولاةوقوةدشمامأوجراوخلاوةمكحملاتاعامجنيبًاصاخًاجهنو

تاروثنمريثكىلعوءءاسنلابميرميبأجورخىلعباعدقف.ةرصبلايهواهبرقتسايتلا
ضارعتسامدعهعابتأًايعاد.ءاسنلابجورخلاونيملسملاضارعأللحتسمريغجراوخلا

ةسايسضراعامنيب.(*)ناودعبالإمهلاومأالومهؤامدلحتالنودحوممهنألنيملسملا
.ءيسملابحلصملاذخأيسهنأاهيفنلعأيتلاهتبطختارابعضعبيف(')دايز

يفلثمتتتناكةرتفلاهذهىتح(هبونج)قارعلاتداسيتلاةيسايسلافورظلانأودبيو
رماعنبهللادبعةيالوةرتفنأظحالناننإفكلذلوةقيرطةيأبرومألارارقإنييومألاةالولاةلواحم
تاعامجلاةبراحمىلعترصتقاةفوكللةبعشنبةريغملاةيالوو(")ةرصبللهيبأنبدايزمث
:امهنيرمأنمكلذحضتيو.ةيرسلاتاطاشنلامامألاجملاتكرتوءطقفةفرطتملا

نبةريغملانأنم(")م١٠١٠/ةيرجه١٤ةنسثادحأنعريثألانباويربطلاةياور:لوألا

امنيحالإةفوكلايفهباحصأو()يميمتلاةمقلعنبدروتسملاهاجتهتاوقبكرحتيملةيعش

يلاونأامك.نييومألادضمهجورخةيادبونينمؤملاريمأهتيمستوةعيابملانعءابنألاهتلصو
.ةكرحلاهذهىلعءاضقلايفةكراشمللةوقلاسرإبعراسرماعنبهللادبعةرصبلا

يفةريثكماهمبفلكمءم١٠٦٠/ةيرجه4©ةنسةرصبلاىلإمدقامنيحدايزناك:يناثلا

جاتحتوةبرطضمتلازامقارعلاقطانمتناكف.ةمكحملاةعامجاهتروطخيفىدعتتةقطنملا
هتبطختناكو.رارقتسالاونمألارارقإواهيفيومألامكحلامئاعدءاسرإيفًأادبف.ةعرسبهيلإ
ًاديدجًارصعاهيفنلعأفةقطنملاةرادإيفةديدجلاهتيجيتارتسانعًاريبعتاهاقلأيتلاءارتبلا

قلغتالفتيبتةأرملاتناكىتحةرصبلايفنمألالعفلابوقیاسرصعةياهنو

ءةريغملاةافودعبم٠/ةيرجه0۰ةنسةفوكلاهىلإفاضأفهبةيواعمتدازو)۲؛(اهياب

نييومألاةلودنميقرشلامسقلامكحبدايزلقتسااذكهومكحهيلإفاضأةرتفدعبو

ةريبكلاوةريغصلاءتامزألالجروءتامهملالجرحبصأو.()ىرخأقطانممكحىلإعلطتىتح
.(۳)نيىومألانع

نبسادرملالبابأنأكلذ.ةيادبلاذنمءةرصبلايفةلدتعملاةدعقلاعمهتقالعدايزددح

نعاظلابميقملاويلولابيلاولاهذخأضراعءءارتبلاهتبطخلدايزءاقلإءانثأيميمتلاةيدآ
.(۳)«ىرخأرزوةرزاورزتالأ.ىفويذلاميهاربإو»...ةميركلاةيآلابهركذو.ربدملابلبقملاو
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نأيأ.ًاضوخلطابلامهيلإضوختىتحكباحصأنمغلبنالانإ»:هلوقبهتجحبدايزعنتفاف

ةمكحملانمنيفرطتملاةهجاوميفدتشاامنيبءةنيكسلابنيمزتلماوماداممهيلإهجتينلدايز
.(ةرصبلايفىضوفلااراثأنيذللايئاطلافاحزوءةرمنببيرقعممراصلاهفقومةصاخو

.*”سانلاضارعتساوجورخلايفامهلعفلالبوبأركنتسادقو
ءاهميظنتوهتوعدقاطنعيسوتيفةرتفلاهذهلغتسادقلالبابأنأرداصملانمودييو

نمةفرطتملاهجهتنييذلاأدبملوجورخللهراكنتسايفاهجهتنييتلاهتسايسبًامزتلم

:لوقيناكوناودعلاوضرعتاذإالإًاملسماولتاقيالوًاحالساودرجيالأهعابتأىدانفءةمكحملا
مهلحبصأىتحهيديؤموهعابتأددعديازتف.(")ميظعرمألليبسلاةفاخإوفيسلاديرجتنإ

يفدايزىأرو.ةرصبلايفلالبيبأةوعدتلصأتكلذبو.(")ةرصبلايفمهبًالقتسمًادجسم

مهكرتف(")هتسايسحاجنورارقإنمًاعونرومألايفلادتعالاولقعتلاىلإةعامجلاكلتليم

ًادايزنألب.لالهيبأةعامجوةرصبلاةرادإنيبرتوتيأنعةرتفلاكلتيفعمسنملومهنأشو
هلامعأضعبمهضعبىلوامكنملاجرهيفهسلجمناكفًاملاسمالجرمهللثم
.("")تابهلامهضعبىلعقدغأو

ةمكحملاةلماعميف(م٤1۷/ةيرجه٠٠)هللاديبعهنبالةفلتخمًاروصتمدقرداصملانكل

ةديدشةبقارملمهعضخأومهعبتتيذخأو,مهسبحومهتدراطميفجلدقف.ةرصبلايفةلدتعملا

ضبقلايقلتومهضعبمهادتةطرشلاتناكامًازيثكو.مهتبقارملنويعلاوسيساوجلاثبيناكو
ىلعهلاجردحألتقاذإ.مهنمهسبحيفنملتقيسهنأنلعأو.ةيرسلامهبيدارسيفمهيلع

لتقاذإمهدحأىلعجرفيناكدقفمهنيبةعيقولابيلاسأىلإدايزنباأجلو.مهيديأ
كلذنأنممغرلاب("*)برعلاقانعأبرضبيلاوملارمأيناكومهنميلاوملاوبرعلانيبعقوأو
.هئدابمومالسإلاةعيرشعمىفانتي

تايرجمليوحتاهناكمإبناكوءةمكحملاةعامجمامأةيلاخةيسايسلاةحاسلاتحبصأ
ريبكلاماسقنإلايهوةريطخةلكشميفتعقواهنكلوءاهحلاصلةقطنملايفةيسايسلاثادحألا

لبقنمًاعيابمةماميلايفءيفنخلارماعنبةدجنرقتسادقف.اهئامعزنيبعقويذلا
ًارفكم.ةلبقلالهأنمهيفلاخمءامدًالحتسمزاوهألاىلإقرزألانبعفانجرخوهعابتأ
انلتظفتحاو.()لمعلاولوقلايفةيقتلاًاضفارمهنمةءاربلاًارهظمجورخلانعةدعقلا
فالخلابابسأاهنمفشتسنيتلاوةمكحملاءامعزنيبةلدابتملالئاسرلانمروصبرداصملا
ةلحرمللاهدوهجدحوتنأنمًالدبةمكحملاتقرفتاذكهو.(“)بيلاسألاوراكفألاروطتو
.ةليقملا

ىلعاهترطيسةقرازألاتضرفف.اهحلاصلفورظلالالغتسالواحتاهقرفنمةقرفلكتأدبو
جيلخلالحاوسىلإاهذوفنتدمونامركوسرافنمءازجأوزاوهألاضرأنمةريبكتاحاسم
نكمتامنيب.("^)ةيريبزلامثةيومألاشويجلاىلعةديدغتاراصتناةزرحمءنامعىتحيبرعلا
ةلمحلسرأونيرحبلاوةماميلايفهذوفنطسبنمنيرايتلانيبطسووهوءرماعنبةدجن
.نمزلانمةرتفكلذيفحجندقونامعمضل
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لهأنماهيفلاخمءامدةمرحم.ةرصبلايفتلظيتلاةلدتعملاةعامجلانأودبينكلو
لوحبرطضترداصملاتناكنإو.لالبيبألحارلااهميعزراكفأبةطبترمتلظدقءةليقلا
ةيرفصلاهتربتعاناطحنبنارمعنأودبيو٠ثادحألاكلتلالختزربيتلاةديدجلااهتداق

اهنكلوةلحرملاكلتيفميعزكةيضابألاهبتفرتعاامنيبديدجلااهجهنلًاسسؤمواهلامامإ
كاذنآةرصبلاءاملعوءاهقفمهأنموء('')اهراكفأنعربعملاواهمامإديزنبرباجربتعت

:امهنيتجيتناهلتناكةرصبلايفةمكحملاهاجتدايزنبهللاديبعةسايسنألوقلااننكميو

ناورهنلانملئاوألاةمكحملاراكفأاولمحنيذلا.ةكرحلاتاماعزىلعءاضقلا:ىلوألا

ةماعزلالشفيفاذهرثأرهظدقو.حافكلايفاهبولسأونييومألاعمةصاخلااهبراجتاهلتناكو
ليحروةيواعمنبديزيتومدعبةرصبلاتداسيتلاتابارطضإلافورظلالغتسايفةديدجلا
.مهءارآتفلتخاومهدوهجتقرفتف.اهنعدايزنيااهيلاو

يف.نيملاظلاماكحلاىلعجورخلاةرورضىأرةمكحملانمفرطتمقيرفروهظ:ةيناثلا
ةلدأىلإةعامجلاهذهتدنتسادقو,ةلبقلالهأنماهيفلاخمرايدنيبةماقإلاةمرحمءاهرظن

ةهجوديؤت

ضعبلوحًايركفًايبهذمًاماسقناةلحرملاكلتيفةعامجلاكلتنيبماسقنالاناككلذبو
امكةيومألاةلودلاىلعءاضقللةربدمططخساسأىلعسيلو.('')اهميهافموةيهقفلااباضقلا

ديدجلايريبزلادهعلالاجرنيبتامداصمةيأدجنملءدايزنبابورهدعبوضعبلادقتعي
ساسأوهيومألامكحلانأىرتتناكةمكحملانألكلذ.ةلدتعملاةمكحملاةعامجنيبو

نأودبيو.ةرصبلايفمهئامعزلًامارتحانكيناكريبزلانببعصمنأامك.(*)ةضراعملا
ملورمألااذهنمنيفرطلاالكدافتساكلذلونويومألامهدحاوودعلنادعتسياناكنيفرطلا
تبقعأيتلاةرتفلايفىتحةرصبلايفةئداهفورظلاتلظوفرطلازازفتسالواحي

يفجراوخلانمنيفرطتملاىلعءاضقلابنيلوغشماوناكنييومألانأليريبزلارصعلالاوز
.نامركوجيلخلاوزاوهألا

رومأيفقمعتلاوةساردلاىلإهاجتالايفةرتفلاهذهنمةيضابألاةعامجتدافتسادقو
تلغتساو(*^)ةيرفصلانعلقتسمقيرفكةوعدلاوحافكلاةيجيتارتسامهيدلتحضتاو.نيدلا

نيبومألانيباهمكحلدابتويلبقعارصنماهناكسوةرصبلالهأنيببارطضالافورظةيضابألا
.(*”مهئدابمىلإةرصبلايلاهأنمريثكلامضىلإجراوخلاتاروثونيىريبزلاو

نبنارمعةلوجتناكوءةرصبلايفةلدتعملاةمكحملاراكفأبنيطبترمنامعلهألظدقو
.(*)يميمتلاةيدآنبسادرملالبيبأراكفأبمهكسمتىلعًادهاشمهنيبهلوزنوناطح
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.اهدعبامو٠۲ص.يرجهلالوألانرقلايفةيسايسلاتارايتلا؛(روتكد)؛نوضيبميهاربإ

ةلودلليراضحلاويسايسلاخيراتلا.ملاسزيزعلادبعديسلا.۷۲ص.ةيبرعلاةلودلاخيرات.نزوهلف
.اهدعبامو٢٢٤۲صةيومألا

.اهدعبامو١٠ص.يومألارصعلايفةلودلاوةفالخلا,دمحأيملحدمحم

نامورمآاهمأو.يشرقلايميمتلاورمعنبرماعنبنامثعنبقيدصلاركبيبأهللادبعتنبةشئاعيه
هقفاتناك.اهيوبأعمترجاهوسمخوأعبرأبةثعبلادعبتدلو.ةينانكلارميوعنبرماعتنب
ريثكاهنعيور.اهدنعملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلعلزنييحولاناكو.ايأرمهاوقأومهملعأوسانلا

.ينالقسعلارجحنبا.ةيواعمةفالخنمزم١1۷/ةيرجه0۸ةنستيفوتو؛نيعباتلاوةباحصلانم
١0.۱صء7ج؛ةباحصلازيبمتيفةباصإلا

.۱١صء۵ج.خيراتءيربطلا

ىلعتمتحيتلايهفورظلانا»:لوقيء١١٠٠ص.ءنسحلامامالاحلصءهللالضفداوجدمحم

رايهناوهشيجقزمتظحالهنكلو؛هدلاوفقوملًارارمتسابرحلاأدبمبهكسمتمغرحلصلاولزانتلانسحلا
.«هتاىونعم

.رمتؤملانميناثلامويلام۹۸۸٠ليربا١٠-٩ءطقسمء«يمالسإلاهقفلاةودن»

.١٠٠ص.ةيبرعلاةلودلايفةيسايسلاةايحلا,(روتكد)ءرورسلامجدمحم

.ةيمالسإلاتالواقم.يرعشألا.٤۷صء١ج.خيراتءيربطلا44صءقرفلانيبقرفلا.يدادغبلا

.١۱۷صء۲جءلماكلاءريثألانباصءاج

بهاذملاخیراتءهرهزوبآدمحم.م۷؛ءطقسمء۱۹۹۱٢۲۰صءانئدایمهذه«نورخآوحلصم

ساسأىلعيأرلااذهديؤيالقيرفكانهفنيثحابلاوباتكلاونيركفملادنعًاريبكًالدجأدبملااذهراثأ

.«اوعيطأوهلاوعمسافهللاباتكبمكدوقيعدجمدبعمكيلعنإ»:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق

رخآءاجنِٳفعاطتسانإهعطيلفهبلقةرمثوهديةقفصهاطعأفًامامإعيابنمو»:رخآثيدحيفو
.«رخآلاقنعاوبرضافهعزاني

:ءالؤھنمو

.١۸صءةيمالسإلابهاذملاخيراتءةرهزوبأدمحم*

.٢۳ص.نويورحلاجراوخلاءاقسلايزاجحدمحأ

اهيفملسوهيلعهللاىلصلوسرلاثيداحأةحصب«شيرقيفةمامإلا»ةحصىلعضعبلادتتساامك
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.نيرجاهملاحلاصلرمالیهنأيذلاوهثيدحلااذهنأوةفيقسلامويقيدصلاركبيبأٹیدحباولدتساو

ةيشرقلانأساسأىلعةفالخلانعهثيدحيفهتمدقميفثيدحلاةحصىلإريشيفنودلخنباامأ

.برعلالئايفنيبةعنملاوةوقلاوةيبصعلانمعون

.۲۱۳صء٥جءخيرات.يربطلا

.٢۲۳۹ص.ةرصبلايفةيبدألاةايحلا.يكزلامكدمحأ.٢٢٤۲ص.۲ج.نييبتلاونايبلاءظحاجلا

.١۱۲ص.عجرملاسفن؛ناملكوربلراک

.٢۲۰صء۷ج؛لماكلا.ريثألانيا

نميقبنميفهللامكحفيكيردتلهدبعمأنبالملسوهيلعهللاىلصيبنلالوقكلذيفلصالاربتعا
مسقيالواهبراهبلطيالواهريسألتقيالواهحيرجىلعزهجيال:لاقملعأهلوسروهللالاقءةمألاهذه
.٦۹ص.داشرلاملعيفداقولارونلا.يشيقرلا.«اهئيف

هقحلتساةفالخلاىلإةيواعملصواملو.كلقعلضفةماعلالمحأهنأتهركينإ)باطخلانبرمعهلزع

نبمهبسنىلإدايزلآدربةرصبلاىلعهيلاوىلإلسرأيدهملانمزنييسابعلارصعيفنكلو.هبسنب
.يربطلا.١٠ص٤٠ج.ديرفلادقعلا.نايفسيبأىلإمهتبسنلاطباوفيقثنبجالعلآدبعديبع
صء۸ج.خیرات

°4ةنسرهشأةعبرأةدملهدعباهالوتمث.م١1٠/ةيرجه٤ةنسىتحةرصبلارماعنبهللادبعىلوت

.خيرات.يربطلا.م١٠٦٠/ةيرجه4©ةنسدايزاهمدقىتح.يدزألاهللادبعنبثراحلا.م١11/ةيرجه

.اهدعبامو٦۲۱اص٥ج

.٢٠۲۱ص.۲ج.لماكلاءريثألانبا.١۱۹ص٠°جخيرات.يربطلا

ةدايقبةريغملاشيجديىلعءم١٠٠/ةيرجه٤©ةنسلتقهنأركذ.٠٠صء١جءريسلاءيخامشلا

.يحايرلاسيفنبلقعم

هاخألجرلاىقليىتحفعضريغيفنيلوءفنعوةيربجريغيفةدشلابذخأيسهنأهتبطخيفنلعأ

نايبلا.اهدعبامو۱۷۲ص.٤ج.ديرفلادقعلادبعنبا.ديعسكلهدقفدعسجنألوقيف

.٢٢٤۲صء۲ج‹نىىبتلاو

.٢۲۲ص.°٥ج.خيرات.يربطلا

ءهيردیعنيا.زاجحلااهبدصقيو٠«ةغرافينيميتلازامويلامشبقارعلاتعمجيننإ»:ةيواعمللاق

.۰٢۲صء٥جءديرقلادقعلا

.٥٠٠۲جءديرفلادقعلا.هبردبعنبا
.٢۳ء۲۷ةيآلا.مجنلاةروس

صء١جءريسلاءيخامشلا.٢٢٠٤۲ص٠٠ج؛نيىيتلاونايبلاءظحاجلا.٢٢٤۲صء۲ج.دربملا

٢.

امهيلإعرسأف.ةركبيبأنبهللاديبعةرصبلابناكوءدايزدضاجرخدقو.ةلاخءانبأامهنأيخامشلاركذ»
.«امهيلعىضقوةفوكلانمدايز
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٠.٠ج.ريسلا.يخامشلا.۸٠۲ص٠°ج.تاقبطلا؛ينيجردلا.٠٠۲٠٠٠۲ص۲٠جءلماكلا.ريثألانبا

ص

٤٠.٠ص°0ج.فارشألاباسنأ.يرذالبلا

۰۱۲۹ص؛مالسإلاردصخيراتخورفرمع
.۲۱۱ص٣ج.لماكلا.دريملا

هللالتاق»:هلوقيفةلدتعملاةمكحملاودايزنيبةقالعلاهذهنمدعباميفزيزعلادبعنبرمعبجعت

.«قارعلالهأبقارعلاحلصأو.ةربلامألاطيحتامكمهطاحوةرذلاعمجتامكمهللمعأدايز

صج.لماكلاءريثألانبا.°1ص١٠ج.ريسلا.يخامشلا.١٠۲ص.۲ج.ردصملاسفن.دربملا
١٠٠.0صءةيضفلادوقعلا.يثراحلا.٢۲۲ص.۲ج.تاقبطلا.ينيجردلا.٤

11°ص°جخيرات؛يربطلا٢۲۸صء۲ج.دربملا

١٤٠صء٦جءيناغألا.اهدعبامو٠۲ص.ةقرازألاةقرفىليجدلا

.يربطلا.٢۰۲۷٦۲۷٠٥۳صء۲ج؛لماكلا؛دربملا.١١٠ص١٠جءلماكلاهيردبعنيا

.۱۷٩ص.٥ج.خیرات

.اهدعبامو١۸ص.قباسلاعجرملا.يليجدلا

هللالضفو»:ةيآلاىلإًادنتسملضفأنكمأاذإداهجلالاقومهنمأربتيالوةدعقلارفكيملهنأل
ص.°جخيرات«يربطلا.١۹ةيآلا.ءاسنلاةروس.«ةجردنيدعاقلاىلعنيدهاجملا

Schacht, the Origins of Mahammaden, p. 250

.١۱۹ص١٠ج؛نييمالسإلاتالاقم:يرعشألا.٤٠صءقرفلانيبقرفلا.يدادغبلا

.٢٠٠ص۲.٠جءتاقبطلا,ينيجردلا

.ققحم۱۲۹٠١۱۳ص؛يضابألامالسنبا

يفسانللهانيبامدعبنمىدهلاوتانيبلانمانلزنأامنومتكينيذلانإ»:تايآلايناعمىلإتدنتسا
.١١٠ةيآلا.ةرقيلا«نونعاللامهنعليوهللامهنعليكئلوأباتكلا

.١ةيآلا.ةبوتلا«نيكرشملانممتدهاعنيذلاىلإهلوسروهللانمةءارب»

.م۱۹۸۷ء١٤۱٠ص.۸جءةعيرشلاسوماق.يدعلاسيمخنبليمج

.٢۲۳ص.ةيسايسلاتارايتلا٠(ةروتكد)ريهس

.۷۳ص؛ةيضابألاةكرحلاةأشن.(روتكد).تافيلخ

نجسنمناطحنبنارمعجورخدعبمتدقةيضابألاوةيرفصلانيبلاصفنالانأتافيلخروتكدلاىري
نيبناطحنبنارمععضتةيضابألاتناكاذإفكلذديؤينمرداصملايفدجنملاننكلو.جاجحلا

سسؤومناطحنبنارمعةيرفصلالعجتامنيب.ديزنبرباجةمدقملايفعضتاهنإفاهئاملعواهئامعز
ءيدادغبلا.٦۲۳صء١جءتاقبطلاينيجردلا.١1ص١٠جءريسلا.يخامشلا.اهجهنمواهبهذم

.°١٠ص.قرفلانيبقرفلا
٢۲۳ص.ةيسايسلاتارايتلا,نوضيب.١٤٠ص.٠٦جءيناغألا.١۲ص.۷ج.خيراتءيربطلا

.١٦صء١ج.ريسلا.١۱۱ص.١۱ج.يناهفصاألا



(۲)

ضابأنبهللادبع

‹ةرصبلابةمكحملاءامعزنيبنمءضابأنبهللادبعةيصخشدوجونعرداصملاانلتحملأ

يفنمجورخوةيواعمنبديزيةافودعبةقطنملاتداسيتلاةبرطضملاةيسايسلاةرتفلايف
‹ريبزلانباعمةبعكلانعةمكحملاعافديفكراشضابأنبهللادبعنأامكءةرصبلانوجس

.هعمفالتخالاوريبزلانباةعيبمهضفردعبةرصبلاىلإهقافرعمداعو

ةعامجنيبوةيصخشلاكلتنيبتطبردقءةيضابألاريغرداصملانأاندجواننأعقاولاو
ىلإانلريشتنأنودء()هيلإمهتبسنوةرصبلاةدعق.ةلدتعملاةمكحملاتاعامجنمةلقتسم

ىرخألايهةيضابألارداصملانأامك.ةعامجلاهذهوأةيصخشلاكلتروهظلةيخيراتلاروذجلا

يبأىلإمضنانممهنأىلإتراشأنأدعبءةأجفثادحألاكلتيفهتكراشمىلإوهيلإتراشأدق
ءةرتفلاكلتليقفهلیرخأتامهاسمانلحضوتملىرخألايهاهنكلو.ةياديلاذنمسادرملالب

نمعمجورخلامدعبهفقومناكو.(")ةكرحلايفهرودلوهلديجمتلاتارابعباهضعبتفتكاو

دعباميفهتعامجلدیدججهنلًادیدحتجرخ

ةلدتعملاةدعقلاتايصخشنمةيصخشرهشأتحبصأضابأنبهللادبعةيصخشنأودبيو

نمتاهجلاةفاكنماهميظنتوهتكرحلكشديدحتبمتهيأدبدقفءةرتفلاكلتيفةرصبلايف

_۳١۱-
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,نيدشارلاءافلخلاةريسوةنسلاوباتكلاىلعةيمالسإةلودليكشتىلإةوعدلابلوصولالجأ

وهفكلذلوءًاضيأكلتيفةرصبلايفيضابألاطاشنللزكرمتلثمةرصبلايفهرادنأامك
هدلاومساىلإوهيلإهقعامجتبسنفء(')هقافرنيبةيصخشرهشأةيلمعلاةيحانلانمربتعي
.()هريغىلإةقرفلابسنتءارآكانهتناكنإو.(رهشألاصاصتخاوفيفختللًابلطضايأ

رداصملانإف4ةيضابألاتاقبطبتكتاحفصنيبضابأنبهللادبعةناكموءارآلاكلتمغرو

دوجوببسبيسايقريغبسنلااذهنولعجيو؛هيلإاهتعامجةبسننمبجعتتفدوعتةيضابألا
اذهرداصملاهذهللعتو.ديزنبرباجلثميفهقوفتاهداورنیبیرخأتایصخش

يومألامكحلادقنايفةطشنلاهتكرحوناورمنبكلملادبعةفالخنمزريبكلاهطاشنبرمألا
رهظمبماكحلاوةماعللرهظفءكلذلبقجراوخلاءامعزعمةلقتسملاةيلدجلاهفقاوموهبيلاسأو

‹ةماقتسالالهأوأ()نيلمسملاةعامجىمستتناكاهتعامجنأرداصملاهذهركذتوميعزلا

عيمجلاةنسلأىلعترشتناامنيحةليوطةرتفدعبالإاهولبقيوأةيمستلاكلتباوعمسيملمهنأو
عافدلاواهخيراتيفًاماهًارودهللادبعيطعتيهفكلذمغرو.(٠)عقاولارمأللًاميلستاهولبقف

.اهئدابمنع

رودتيتلاماكحألاوتارابعلاكلتنيبقيفوتلاةلواحممامأاشهدنمفقيثحابلانأىتح

سيئرهنأبركذتتارابعلاتناكاذإف,ةيضابألاعجارملاورداصملاتاحفصيفمسالااذهلوح

(١۱)لعفولوقلكيفهنعردصيورباجعابتأدحأهنأركذتودوعتاهنإف.راصمألاوةرصبلايفنم
قرفلانمهريغنعًازيممحبصأثيحبهتعامجلماعلاركفلاةرولبنمنكمترباجنألكلذ
ضابأنبهللادبعنأامكء('ةكرحلاءاملعوءاهقفهنميقتسييذلاردصملاحبصأوىرخألا

‹نييومألانمًافوخًارباجةعامجلاىفخأامنيب.ةكرحلليرادإلاويسايسلالوؤسملاربتعيناك

دواديبأرودلثمماماللنيدعاسمدوجوىلإةرصبلايفدعباميفةعامجلاتاميظنتريشتو
مامإوهلعفلابديزنبرباجناکو.(۱)ديزنبرباجةرتفدعبةديبعيبأنمزيئاطلابجاح
.(۱)هتعامجلرماوأتناكهنعردصیاملكنأوةرصبلايفهتعامج

ضابأنبهللادبعىلإةبسنةيضابألابةعامجلاةيمستيفببسلاعجرتءارآكانهنأامك
نيبةريبكةناكملتحيناكرباجنألكلذاودصقنيذلامهنيبومألانأالإءرباجىلإبسنتملو
ةبترمهنعلقيالضابأنبهللادبعناكنإوهتكرحىلإراظنألابذجينأاوفاخفةرصبلاءاملع
ساسأىلعةيعامجلجراوخلاةيمستلبقيضعبلااندجولبحالصلاوعرولاوىوقتلايف
عقودقفتوملاهكرديمثهلوسروهللاىلإًارجاهمهتيبنمجرخينمو»هللاليبسيفداهجلا
ملاهنكلوةفالخلايفيلعقحبةكسمتمةعامجلاهذهنأساسأىلعوىلعهرجا
ةيمستنمهرذحضعبلاللعيوهتعيبةعلاخهيلعتجرخفقحلااذهيفةمواسملاهنمليفت

ةقرازألالثماهكولسةعامجلارقتملىرخأةفرطتمقرفلةلماشةيمستاهنأبجراوخلا

ودضابأنبهللادبعىلإةعامجلاةبسنىلعًأروذجكانهنأنيقرشتسملانمقيرفىريو
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ةلدتعملاةمكحملاروهظعمف.نييومألانيبوهتعامجنيبتاقالعلانماهعبتتنكميوهريغن
نمعساتلادقعلا/يرجهلالوألانرقللعباسلادقعلاعلطمذنمةرصبلايفثادحألاحرسمىلع
٦8٦/ةيرجه1۷٦١۷)ةرصبلليريبزلارصعلالاوطءادألايفاهرارمتساوءيداليملاعباسلا
كلملادبعةفالخذنمنييومألاعمةيدوتاقالعبمهرظنيفتطبتراةكرحلانأالإ)م1۹
ریاجوءضابأنبهللادبعلٹملاجرهذخأيذلاءاطعلاةلأسمبكلذىلعاولدتساو«ناورمنیا

ضابأنبهللادبعنيبمثجاجحلانيبوديزنبرباجنیبدولاتاقالعباولدتساامك.دیزنبا
نإمهلوقبكلذىلعلالدتسالايفضعبلادازلبةيادبلايفناورمنبكلملادبعنيبو
اميفةسياسلاكلتنعىلختامنيحيومألاةفيلخلاهجويففيسلاترهشةيضابألاةقرفلا

ةيدئاقعوةيركفرومأب

:يليامببسباهيلعبترتياموءارألاهذهلوبقاننكميالو

يفضابأنبهللادبعرودلوحاهتاياوروةيضابألاءارآىلإعمتستملءارآلاهذهنإ:ألوأ
ةرداصنوكتنأنكميالةعامجلاةسايستاهجوتنأوءهتعامجيفهعقوموميظنتلاوةكرحلا
.هدحوضابأنبهللادبعنموأاهجراخنم

ناورمنبكلملادبعيومألاةفيلخلاىلإء(")ضابأنبهللادبعةلاسرلئراقلانإ:ايناث
نبااهأدبدقف,نيفرطلانيبةيدولاتاقالعلاوةنسحلاتالصلاىلعلدتالةريثكحاونتنمضت

امك,ناورمنبكلملادبعىلإضابأنبهللادبعنمهلوقبنييومألاكلمبهفارتعامدعبضابأ
ىلعادرتناكاهنأامكءنييومألاةسايسلًامراصًاداقتناوًاموجهنمضتيةلاسرلاىوتحمنأ

يفولغلابينرذحتيلإتبتكو»هتعامجوضابأنبهللادبعىلإكلملادبعنمريذحتةلاسر
نيدلا

مسحواهتزاجأوةيضابألااهترقأدقف.رئاجلاناطلسلانمءاطعلاةيضقةيحاننم:اثلاث
دعباميفاهلوحراديذلاشاقنلا

نبكلملاديعةفالخلبقهللاديعةعامجدنعةحضاوتناك(۲)دوعقلاةلأسمنإ:ًاعيار

اهبكسمتدقوءضابأنبهللادبعورباجولالبيبأةسايسيهفءم٤1۸/ةيرجه١1ةنسناورم
امك٠("ءامعزلانيبةلدابتملالئاسرلااهتديأوماسقنالالبقهقافرعمفالخلاءانثأريخألا

برقأهتعامجوضابأنبانأضعبلاركذىتح.دعباميفبيبحنبعيبرلاوةديبعوبأاهبمزتلا
.(۲)ةنسلاىلإسانلا

نبالوحةيضابألارداصملاتاياورنيبثحابلاهظحالييذلاضقانتلانألوقلااننكميو

ةنسلاةعامجهلنكتيذلاديزنبرباجلمهتبسنحيضوتىلعمهرارصإيساسألااهدرمضابأ
.جراوخلاءامعزدحأهنأبةينسلارداصملاىدلطبترايذلاضايأنبهللادبعسكعءريدقتلک

ةعامجلامیعزنعهلاعفأوهلاوقألکيفردصيناكهللادبعفمهيدلحضاوةكرحلاروطتنأامك
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ةفجامدنالاىلعرباجاهمعزتييتلاةعامجلاصرحىلعلیلداذهو.رباج عمتجملايف

0يمالسالا

قةرتفلًايباحصناکهنأب اننکلو۷ةرصبلايفۀشيعيلدجننممدقهنونمزلاننمةريصف

:اهنمبابسأليأرلااذهلوبقاننكميال

.(")نيعباتلاةقبطيفهعضتةيضابألارداصملانإ:ًالوأ

اممو(«ةرابعيفملسوهيلعهللایلصيبنلاكردأهنأىلعهدوفعيفدنتسب:ًاىناث

قبسالاةفيلخلانعكلملادبعىلإةلاسريفهثيدحيف-نافعنبنامثعينعي-هيلعانمقن
وأكرتشايذلاوهسيلهنألهتعامجمسابانهملكتيضابأنبانأةقيقحلاوءنافعنبنامثع

ذنمةيمالسإلاةعامجلاخيراتضرعتستةلاسرلانأامك.ةرتفلاكلتيفةنيدملاثادحأرصاع

ةحضاوةروصبًارصاعمناكلهف.ةيواعمةسايسلراكنإاهيفوملسوهيلعهللاىلصلوسرلامايأ

كلملا:دبعنمزىلإشاعوةيواعمنمزًأشنهنأبيأركانه:اثلاث

ةعامجىلإةرصبلا البيباةع نيبوهنیبفالخٹثودحمغربدعبايفاهثامعزمزنمسادرملالب
.(۳")ريبزلانباعمةكمنععافدلاةرتفيفزاجحلاىلإهعمتهجتايتلاىرخألاتاماعزلا

تقولايف؟مهيئوانملرظانملاوءًانلعمهمسابثدحتملانوكيلهتعامجهتمدقاذامل
نيلماعىلإعجريرمألااذهنأودبي.نامتكلاوةيرسلاةلحرمبرمتةعامجلاهيفتناكيذلا

:امه

:لوألالماعلا

وحناهرظنةهجوبقلعتياميفةصاخونعحاصفإلاةرورضهتعامجيأر
نيذلانيملسملاةيقبنمطخسللاوضرعتيالىتحنيملسملاةيفبوجراوخلايفرطتمضعب
نأدعبةصاخ.مهيلعءاضقلاومهتبراحمبجتنيقرام.,ةقرازألالثمنيفرطتملاجراوخلااوربتعا

ةعامجبعفانرقتسK5نأدعبةصاخو.)۳۳(ةرصبلاعماجةعموصعامتجادعبمهنعلصفنا

يفرطتمنمهريغوقرزألانبعفانئدابملاهضفريفهتعامجيأرهللادبعددحو.("")زاوهألا
ىتحء«تارظانملاهذهببسبهیرصاعمنیبةلئاهةعمسبستكا:دقضابأنبانأودييو٠جراوخل

ةشلثماهيلإهتبسنقرفلاضعبنأ

:يناثلالماعلا
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ىبرتامكسيقنبفنحألالثمةديدعةيميمتتايصخشاهبرهتشاو,ةيميمتتناكةرصبلا
يراوسألارايسنبىسوموعفقملانبالثم.ةرصبلابميمتفنكيفيلاوملانمديدعلا

ناكوىلوألالحارملاذنمركبوميمتىلإيمتنتةرصبلاجراوخمظعمنأضعبلادقتعاىتح
.(*)هتليبقباضغإنمًافوخميمتينبنمدرفيالءوسبضرعتلاةرصبلاةالوىلعبعصلانم
دقو.كلذىلعًايوقًاليلد()يومألاةفيلخلاىلإضابأنبهللادبعاهلسرأيتلاةلاسرلادعتو
.مهنعهومدقفعضولااذهنمهللادبعةعامجتدافتسا

يومألاةفيلخلاىلإاهلسرأيتلا(؛)ةلاسرلاببسبةيخيراتةعمسلجرلابستكادقو
:ةيلاتلارومألااهنومضموةلاسرلاصحفنمانلودبيونبكلملادبع

ىلإناورمنبكلملادبعيومألاةفيلخلانمةقباسةلاسرىلعادرتناكةلاسرلانأ:لوألا

باتكبكيلإبتكأنأّيلإتبتككتإو.مصاعنبنانسعمكباتكينءاجدقف»ضابأنبهللادبع
نيذلانييومألالبقنمةصاخونيفرطلانيبتريثأدقاياضقكانهنأودبيو.(*)«هتبتكف

ىلعلوصحلامهتلواحموءًانايحأةيملسلاقرطلابةضراعملاتاعامجلادوبسكىلعاوصرح
ةعامجلبقنماهضفرحضتاتالواحميهو.تاعامجلاهذهنممهتفالخةيعرشىلعةقفاوملا

.ةلودلالبقنمنيدلاربتعينأنمهرذحدقوضابأنبهللادبع

ناورمنبكلملادبعيومألاةفيلخلانمةلواحمتناكةلاسرلانأركذتيتلاءارآلالبقتالو

وأ.(*)هتعامجوهللادبعلةيدئاقعوةيركفةروانمتناكاهنأوءدوعقلابهتعامجوهللادبععانقإل
.نيبومألاءاوتحاةسايسنعكلملادبعيلختببسبناكنيفرطلانيبداسيذلارتوتلانأ

.نييومألاهاجتاهتسايسوهتعامجركفلثميناكهللادبعنألكلذو.(*)هتعامجوهللادبعل

.اهيفهتعامجةناكمحضووءهرصعيفةيسايسلاتارايتلاضابأنبهللادبعمسق:ايناث
مهوءولغلايفطرفممسق:يهماسقأةثالثىلإءهنمزيفءنومسقنيسانلانأركذدقف
ىطسولاةبترملايفاهلعجدقفهتعامجامأ.ةيمأونبمهوءهللاباتكيفطرفممسقوءةقرازألا

مهوءطيرفتالوطارفإالبهللاباتكبنونمؤملانوملسملامسامهيلعقلطأونيتعامجلانيب
.(*)هتعامجلطارفإلاوولغلاةملكضفردقو.(*)نيقيرفلانمنوئربتم

اهنأهلحضوأو مالسإلايفجورخلاوجراوخلاةيضقموهفمكلملادبعلهللادبعححص:ثلاث
هتقرافوعدبلاثدحأامنيحنافعنبنامثعةفيلخلاىلعجورخلااهنمنأوءةميدقةيضق
ىلعةمكحملاةعامججورخةيعورشمهلتبثأوءريبزلاوةحلطجورخبهيلإراشأمثءةعامجلا
انإ»ةعامجلاكلتئدابمبًاكسمتملظيس«هتعامجوهنأوءميكحتلالبقامنيحنيفصمويمامإلا

انشعامكلذىلعشيعنانبولقوانيديأوانتنسلأبانؤايلوأمهالاونملوانؤادعأمهاداعنمل
.(*«انبردنعهيلعثعبنوانتماذإهيلعتومنو

ىلإًادنتسمنامثعةسايسنيبورمعوركبيبأةسايسنيبضايأنبهللاديعنراق:ًاعيار
.هيلعنوملسملااهذخأيتلاذخآملاىلإريشتةريثكةلدأ
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ايندلايلضرعتالو»كلملاديعهلاهمدقيتلاةيويندلاتاءارغالاهللادبعضقفر:ًاسماخ

دعباملونيدلايفيلكتحيصننوكتلنكلويتجاحنمتسيلوايندلايفيلةبغرالهنإف
.)1(»توملا

يحاونلايفاهنماودافتسامهنإفنييومألاىلعًانايحأاهتوسقوةلاسرلابولسأنممغرلابو

:ةىلاتلا

نبهللادبعنأوةصاخ.ةيومألاةطلسلاهاجتمهكولسوهتعامجوهللادبعةيوهديدحت:ًالوأ

سحأو.(°)«هعابتأوهعنصوقرزألانبانمهللاىلإءاربانإ»فرطتملارايتلانمأربتدقضابأ

.ةلودلاىلعةروطخلثميالوةيمالكةضراعملثميقيرفلااذهنأكلملادبع
.مهنمیرخآةعامجًاطخىلعجراوخلانمةعامجةداهشىلعةلاسرلاهذهلدت:ًايناث

نهربكلذبونيملسملامامأنييومألالبقنمةفرطتملاجراوخلابرحةيعرشىلعلدياذهو
.ةعامجلانعجرخنمالإاوبراحيملمهنأوةيمالسإلاةعامجلاىلعنوصيرحمهنأنويومألا

نبهللادبعاهيلإيمتنييتلايهوءةرصبلايفميمتينبةليبقدونييومألابسك:ثلاث
.ضايأ

ضقانتتوبراضتترداصملاتأدبو.ةرشابمثادحألاحرسمنعهللادبعىفتخاكلذدعبو
ةلاسرلاكلتدعبهتايحلوحديدجنمتمصلارداصملاتمزتلادقفءيئاهنلاهریصملوح

لوحءيشىلعاوفقيملمهنأبًاثيدحةيضابألاءاملعضعبفرتعاىتح«نييومألاىلإةريهشلا
ديعةفالخيفهتياهنعقوتتفدوعتةثيدحلاةيضابألاتاياورلاضعبتناكنإو.(*)هتياهن

.(°)دىدحتلاىلعهتافوهنسددحتالاهنكلوناورمنيكلملا

:امهوهتياهنبنيتروصانلتدروأةيضابألاريغرداصملانكلو

:ىلوألاةروصلا

١۱۲ةنسنميلايفتماقيتلاقحلابلاطةروثيفكرتشادقضابأنبهللادبعنأمعزت

لوقعملاريغنمهنألةروصلاهذهلوبقاننكميالو.(*")يومألارصعلاةياهنيفم٦٤۷/ةيرجه

ءيرجهلالوألانرقلانمعباسلادقعلاثادحأيفةلاعفةروصبضابأنبهللادبعكرتشينأ
ىتحةايحلاهبدتمتمثءرودلااذهلهلهؤتنسيفوًاباشناكامنيحءيداليملاعباسلانرقلا

انيأرديؤينملبقنانكنإوء(°)تومرضحونميلابقحلابلاطةروثيفةيلاعفلاسفنبكراشي
عجارملاورداصملانأملعلاعماذه۰)°°(نيلجرللنيلوألانيمسالانيبًاسابتلاكانهنأهجحي

.كلذركذتالةيضابألا

:ةيناثلاةروصلا

.(*)كانهاتاموسلبارطبةسوفنلبجىلإيبسارلابهونبهللادبععملحتراهنأركذت
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مامإلاشيجدضناورهنلايفلتقدقيبسارلابهونبهللادبعنألًاضيأكلذلوبقنكميالو

.كلذلوحتاياورلالكتقفتادقويلع

ةلدتعملاةدعقلاةعامجىلإيمتنيلعفلابناكضابأنبهللادبعنأانلحضتيانهنم

ترطضاوءيميمتلاةيدآنبسادرملالبيبألتقدعباهيفًازرابًاوضعحبصأهنأو.ةرصبلاب
هنأو.ةمكحملاةداقنيبحضتايذلاماسقنالاءانثأاهرظنةهجونعربعيلهميدقتىلإهتعامج

هئافتخادعبةيرسلاونامتكلاىلإتداعةعامجلانأليلدبميمتةليبقىلإيمتنيناكلعفلاب
.ةرشابم



(۱)

)۳(
)٤(
)°(
١(

۰(
۱(
)١۱(

)١۱(

)5٤٠(

)٥٠(
۱(
)۱۷(
)۱۸(

)۹(

للملا؛يناتسرهشلا.١٠ص.قرفلانيبقرفلا؛يدادغبلا.۸٠١صجخيرات.يربطلا

.°1١صءرصبتلا؛ينيئارفسالارفظملاوبأصءاج

راصمألانماهريغوةرصبلايفنمسيئروموقلامامإوةدعقلاسأرهنأةيضابألارداصمتاضعبتركذ
بولسأديدحتنمنكمتدقف.ةجرحلاةرتفلايفميقتسملاجهنلابحاصهنأو.لضفلاةبلحيفمدقتملاو
.ملعلالهألةودقناكوءفرطتلاقيرطنعلدعو.جورخلاضفربكلذوةوعدلا

.ةاقتنملارهاوجلاءيداربلا.۷۷ص١٠جريسلاءيخامشلا.١٤٠٠ص۲٠ج.تاقبطلا,ينيجردلا:رظنا

.٢۲صءرصتخملا‹ينورابلا.١۱۲٠١۱۲صءةيضفلادوقعلا؛يثراحلاص

.سنوتنميريبعجلاةرضاحم٠م۱۹۸۸ليربا١٠/۱۳طقسم.يمالساإلاهقفلاةودن

.٢۲ص؛ةيضابأتاسارد؛تشوغناریكب

۰.۲۹۷صء۲جءلماكلا.دربملا

:يليامكهريغىلإةيضابألابسنتقرفكانه

.رمعنبضابأىمسيصخشىلإاهبسني0٠٠ص؛هيبنتلا.يطلملا
.ضابأنبثراحلاىلإاهبسنيء۸١۱۳ص.خيراتلاوءدبلا.يسدقملا

مدقتالاهنكلو.ةسينأنبديرفىلإاهبسني.١٠۱٠ص؛لحتلاوللملايفلصفلاءيسلدنألامزحنبا
.ةعنقمةلدأ

.٦۸صء١جءةفحتلا؛يملاسلا.۷۷ص١٠جءريسلاءيخامشلا.٢٤٠۲صء۲جءتاقبطلاءينيجردلا

.٢۲صءرصتخملا؛ينورابلا

.۲۱صءةيضابأتاسارد.تشوغاريكب.۹ص.يمالسإبهذمةيضابألاءرمعمىيحييلع

.اهريغو٢۲۲صء١جءعماجلا.رفعجوبأ

.١٠ص.قباسلاعجرملا.رمعمىيحييلع

.٠۷صء١جءريسلا.١۱۲صءدوعقلا؛يثراحلا.١٤٠۲ص.١جءتاقبطلا

‹حيحصلاعماجلا,عيبرلامامإلادنسم.ثارتلا؛٥٤٠1۷صءديزنبرباجمامإلاتاباوجنمءيصورخلا

.دیزنبرباجنعهدانساوهثیداحأمظعم.ناءزج

تاميظنتلا.تافيلخ.د.٢٤۲صء۲جءتاقبطلا.ينيجردلا.١۹٠١۹صء١جءريسلا.يخامشلا

.°صءةيضابألادنعةيرادإلاوةيسايسلا

صء۲جءبركلافشكنبا

لاقلضفاداهجلايأهلاسورباجىلإباشءاجدقف,ةلدرخلتقمثداحبكلذىلعشيفطأنبالدتسا
.رباجمسابيلدينأباشلاضفروهلتقف.ةلدرخلتق

.٢۳۹صء۲جءريبكلابرغملاخيراتءزوبديلعدمحم

.١٠٠ةيآلا:ءاسنلا,ميركلانآرقلا

.۳۰ص.ةيضابأتاساردءتشوغأريكب

ةيلخاد.م۱۹۸۸ريانيءةيعرشلاةمكحملاىنبميفهعمةلباقم.يثراحلادمحنبملاسخيشلاءالؤهنم

.نامع

Rubinacci, R. the Ibadies, Peligion in the Middle East, Cambridge, 1969, Vol, 2, p. 300
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)۲۰(
)۱(

)۲۲(
)۲(

)٤۲(

)٢۲(

(۲)

(۲۷)

(۲۸)

(۲۹)

(۳۱)
(۳۳)

.م۱۹۷۳ء1٠٠۲صء(م1۸4٠٠۷/ةيرجه10۸1)ةيومألاةفالخلا,نسكدريمألادبع

.م٥يناثلاددعلاءيبرعلاخرؤملاةلجم؛(روتکد)رمعقوراف

.۷۲صء«ةيضاباألاجراوخلاةكرحخيراتنمحمالم»

.اهدعبامو١١٠صءةاقتنملارهاوجلا.يداربلا.اهدعبامو٢٤۲۲ص.ريسلا,يخامشلا

.اهدعبامو٢۲صء.ةيمالسإتاساردءديعسنبریكب

.۷۲ص‘اجءريسلاءيخامشلا.۹٢۲

دوعقلاتزاجأوةوعدلايفمتكتلاوةيقتلالوحاهتاحفصنمريثكيفليصفتلابةيضابألارداصملاتثدحت

:اهنمةلبقلالهانماهيفلاخمرايدنيب

.اهدعيامو0£صءلوقعلاراونأقراشمءيملاسلا

:كلذىلإتراشأيتلاةيضابألاريغرداصملانمو.ةيضابألاعجارملاورداصملامظعميفكلذركذ
.۸٥ص°جخیرات‹يربطلا.٥ص.°جءديرقلادقعلا.«هيردمعنبا

.۲۹۲صء۲جءلماكلا.دريملا

:نمةمدقملاثاحبألا.م۹۸۸٠ليربا۹نمءطقسمءيمالسإلاهقفلاةودن:رظنا

.دیزنبرہاجةسردملوحثحب.(روتكد).شوكبلاییحیي-١
.ةراضحلاوهقفلايفةيضابألاةسردملارودلوحثحبء(روتكد).يريبعجلاب

.م١۱۸۷/ةيرجه۱۲۹۹,رئازجلاء٩٤ص.خيراوتلاضعبيفةيفاشةلاسر,شيفطأنبا

Rubinacci, the [Ibadis, p. 73

.١۱۳صءةيضفلادوقعلايف.يثراحلادمحنبملاسخيشلايارلااذهديؤيو

صءةاقتنملارهاوجلاءيداربلا.۷ص١.٠ج.ريسلاءيخامشلا.٤ص“ج.ءتاقيطلا‹ينيجردلا

.٢۲ص؛ةيضابأتاسردءديعسنبريكب.١۱۲صءرصتخملا,ينورابلا٦

.١١٠صءقباسلاعجرملاءيثراحلاملاس

ناكةكمىلإهقافروهللادبعجورخنأء۷۷صءةيضابألاةكرحلاةأشنيفء(روتكد)تافيلخىري
`ةدارإلةيشرقلاةماعزلاعاضخإلواحتةمكحملاتناكوءاهنوعيابيةيشرقةماعزنعثحبلافدهي

اذهفعضودبينكلو.ةيشرقلاةماعزلانعايلكاوفرصنافمهمالحأريبزلانباددبفاهحلاصمولئابقلا
:بيسييأرلا

ءدربملا)دضةكمنععافدلافدهبناكضابأنبهللادبعمهيفامبةعامجلاكرحتنأ١

.)٢۲صء٣ج‹لماكلاءريشأالانيا.9۸۲ص9ج‹خيراتءيربطلا.ص‘جءلماكلا

هلناكنيفرطلاالكنأونيىومألادضةكرتشملاةوادعلاريبزلانباعممهتعمجةمكحملاةعامجنأ۲
1.صاخلاهيولسأ

ةرصبلاىتحناورهنلابًارورمنيفصثادحأذنمةمامإللاهترظنتددحدقةمكحملاةعامجنأ۲
تارايتلا؛(روتكد)نوضيب).ةلأسملاهذهلوحفلسلاراكفأنعلوحتلالهسلانمسيلو

.(٢۲۳ص
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ةرصبلاعماجةعموصعامتجادعبءم٤۸٠/ةيرجه14٦ةنسايئاهنةمكحملاءامعزنيبلاصفنالامت(۲۳)
يودهللادبععمسليللانجاملف,نيملسملاهوجووعفانوضابأنبهللادبعمهيفوجورخلاىلعاومزعو
.هرمأمتكوعجرف:جرخأءالؤهنعأهباحصأللاقفنيحبسملانينحونينذؤملانينرتوءارقلا
.١١٥٠صءةاقتنملارهاوجلا.يداربلا

رقتسا.ةريثكراهنأاهعطقتةضفخنمةطسبنماهيضارأ,قارعلاپونجيفةرصبللدادتماةقطنم:زاوهألا(٢٤۲)

اهيلعىضقىتح.م.قلوألانرقلايفناسيمةلوداهيفتماقفءةنمزألامدقأذنماهببرعلا
.ةرصبلاثادحألًادادتماحتفلادعبةقطنملاتحبصأوكلذدعبنويناساسلا
٢۳.٠صءبرعلادادتماءيلعلاحلاص.٢۲۲صءضرألاةروصءلقوحنبا

ءقرفلانيبقرفلاءيدادغبلا.ضابأنبهللادبعلوألااهميعزنابتلاقءيضابألاديزمنبثراحلاعابتا

.۲٦ص

.اهدعبامو٠٤صءةرصبلايفةيداصتقالاوةيعامتجالاتاميظنتلا.يلعلادمحأحلاص

.۸۱صء١جءريسلا,يخامشلا.٢۲۳صء۲جءتاقبطلا‹ينيجردلا)۳۷(

ص.ةرصبلايفةيبدألاةايحلا.(روتكد)ءيكزدمحأ(۲۸)

.٢۲۳ص.يرجهلالوألانرقلايفةيسايسلاتارايتلا

.اهدعبامو١١٠ص:ةاقتنملارهاوجلاءيداربلا)١٤(

ناورمنبكلملادبعيومألاةفيلخلاىلإضابأنبهللادبعلبقنمةلاسرلاهذهةحصيفضعبلاككشي(١٤)
ديلقتوأءافتقايهةلاسرلانأةجحبنييومألامثنيدشارلاءافلخلاةسايسنعثيدحلااهيفلوانتيتلاو

/يرجهلايناثلانرقلافصتنمىلإدوعتةلاسرلانأوةعيشلادحألديزنبرباجاهبتكةيلصاةلاسرل
هللادبعنعةلاسرلاهذهدعبتصنللةصحفتملاةءارقلانأهلوقبيأرلااذهدرطتسيو.يداليملانماثلا

كلذلوءاهيفًاريبكارودهللعجتديزنبرباجلثمةعامجلايفةماهةيصخشدوجونأوةصاخ.ضابأنب
نبكلملادبعىلإتهجووديزنبرباجنمًالصأتبتكدقنوكتنأنكمياهنأيأرلااذهباحصأدقتعي
ةلاسرلانأانلبقاذإكلذو.ةماتةيرسبديزنبرباجعمهتالسارمبطبترايذلاوهو.ةرفصيبأنببلهملا
.ضابأنبهللادبعاهيفشاعيتلاةرتفلاجاتننم

Micheal Cook, Early Muslim Dagma, Combridge University Press, p.p. 51-65, 1981.

جراوخلاةكرحخيراتنمحمالم»,م١۹۷٠,يناثلاددعلا.يبرعلاخرؤملاةلجمء(روتكد)ءرمعقوراف(٤٤)
.۱۷۲صء«ةيضابالا

امو٢٠۲صء(م٠٠۷۰-٤۸٠٦/ةيرجه١٦٦۸).ةيومألاةفالخلا.(روتكد)ريمألادبع(٤٤)
.اهدعب

.٢۲صتاساردءديعسنبريكب

سسامهأهلحضوأامك.ةقرازألاةعامجنيبوهنيبفالخلاسسأمهأكلملادبعلهللادبعحضوأ
.اهبلالدتساللةديدعةينآرقتايآدروأدقو.ةيادبلاذنمنييومألانيبوهنيبفالخلا
.قحالملايفةلاسرلاصنرظنا



.١٠٦٠صءةاقتنملارهاوجلا.يداربلا.ةلاسرلا)۸٤(

.قحالملايفةلاسرلاصنرظنا(4۹)

.قحالملايفةلاسرلاصنرظنا(٠٠)

.١۱۳صءةيضفلادوقعلا؛يثراحلا.٢۲ص.رصتخملاينورابلا

ءكلذركذفرخآعضوميفهدوقعيفيثراحلاداعدقو.٢۲صءةيمالسإتاساردءديعسنبريكب
ص

.اهدعبامو٢٠۲صء١جءلحنلاوللملا؛يناتسرهشلا

.اهدعبامو٢۲۷صء۹جءيناغألارظناقحلابلاطةروثنع

.۸۳صءةكرحلاةأشن),تافيلخ(٥)

هلفسأنمعينملبجوهوهايموتبنهالعألبجةرخيذملانأركذ».٤٤صءضرألاةروص؛لقوحنبا(٦)
.«جراوخلاهيفنكسيوةسوفنلبج

Lewicki, Al Ibadyye, .1

ت





(۳)
فسوینيجاجحلا

نامعوزغييفقثلا

نمةديدجةلحرمةيادبيفريبكرثأقارعلاىلإيفقثلافسوينبجاجحلامودقلناك
ةقطنموةماعيمالسالاقرشملايفءاهلةضراعملاتاكرحنيبوةيومألاةلودلانيبتاقالعلا

نيبوماللنكيملقطانمىلعةيوقلاةيومألاةضبقلاهبتطبترادقللبءةصاخيبرعلاجيلخلا
مكحلاتارتفجرحأيفجاجحلامودقناكو.يبرعلاجيلخلالحاوسلثملبقنمناطلساهيلع
.اهتئدهتلةيوقةيصخشىلإةجاحيففورظلاتناكف,يمالسإلاقرشملايفيومألا

دبعةفالخىتحوءةيواعمنبديزيتومذنمةيومألاةلودلااهبترميتلافورظلانأكلذ
:امهنيرمأنيبومأللتتبثأناورمنبكلملا

يفنولواحيهلهأنأتبثدقف.مهيلعلهسلارمألابسيلقارعلايفعضولانأ:لوألا
امنيحةينمألاهذهمهلققحدقيلعمامإلانأةصاخوةفالخلازكرممهدالبلعجلوألاماقملا
بارطضإلاءانثأرمالااذهىلإديدجنمعلطتتمهراظنأتأدبدقوءةفوكلاىلإهتمصاعلقن
‹يداليملاعباسلا/يرجهلالوألانرقلانمعباسلادقعلايفيمالسإلاملاعلاداسيذلا
ةيهاركمغرو.زاجحلايف:ةيناثلاو؛نييومأللماشلايفىلوألا:نيتفالخىلإملاعلاماسقناو

١۱٠-



فالتخاليلدبءةصلاخريغةيلكشةعيب.ريبزلانبااوعيابمهنأالإنيزكرمللنييقارعلا
ليبقاهيفمهذوفنةداعتسالفورظلاهذهلالغتسانمنويومألانكمتدقومهرظنتاهجو

ةرصبلاتناكوقارعلانويومألااهدعبداعتسايتلام١1۹/ةيرجه١۷ةنسقيلاثجلاةكرعم
.ةهجنمةيلبقلاةيبصعللًاحرسمتحبصأاهنأكلذءةرتفلاكلتيفًابارطضاقارعلاقطانممهأ

مودقىتحءةرصبلاشويجةميزهنماونكمتنيذلا()ةقرازألاموجهلًاحرسمةيناثةهجنمو
ةقطنملانيمأتةرورضنييومأللحضتاكلذبو.ةقرازألابرحلهتيادبو.()ةنيدملاىلإبلهملا

.دعباميفاهبمهذوفنضرفةلواحمو

نيفصبرحتزرفأامكيومألاتيبللنيصلخمالاجرنييومأللثادحألاكلتتزرفأ:ايناث

يتلاتايصخشلاكلتعملانمفسوينبجاجحلاناكو.لبقنمةيواعممهبناعتساًالاجر

تكسأونييريبزلانمنييومأللزاجحلاصلختسادقفءةريثكعقاوميفيومألاتيبللتمدخ
/ةيرجه٠۷٤۷)نينسةدعلًايلاوةقطنملابلظف.()اهتلزنمتناكامهمةضراعملاتاوصأهب
كلملادبعهيفسخأييذلاتقولايف.قئاللاناكملازاجحلايفدجيملهنكلو(ع1۹-۹
ةلكوملاةبعصلاماهملايفحجنامنيحةصاخ.هتلودةمدخيفلجرلااذهةيمهأىلإ:ناورمنبا

ناكو.قارعلابهيلإهدهعبتكف.ةفيلخلاءاضرإىلعهصرحاهيفتبثأيتلاوءلبقنمهيلإ
.هلبقنمةالوللبعصلاناحتمالا

ةقطنملاكلتنامضلجأنمءهلةبسانملاةقطنملايفبسانملالجرلانويومألاعضوكلذبو

ىقلأف‹هتبيهوهتعمسبقيليامبةقطنملالجرلامدقو.مهتفالخىلإءاهعقومواهدراومبةماهلا
نعجرخينملشطبلاولتقللهدادعتساًايدبم.ديدجرصعةيادبًانلعمةريهشلاهتبطخ
.هرماوأ

ديدهتتقواهمدقفجاجحلاةيصخشنيبوهنمأوقارعلانيبطابترالاادبتقولاكلذذنمو
هلبقنمنيعيذلابلهملابقاحللاىلإًاعفدسانلاعفدفقارعلابونجوةرصبلالهألةقرازألا
نوضغيفلعفلابنكمتو؛مهيلعءاضقلاةعرسىلعبلهملاهسفنتقولايفثحو.مهبرحل
حبصأىتحةرصبلانعًاديعبمهرطخعفدنم(م٤1۹1۹۷/ةيرجه۷-١۷۸)تاونسثالث

.()مهبرحبًاريبخةرفصيبأنببلهملا

نمنماثلادقعلايفريطخلكشبوءديدجنمروهدتلاىلإيمالسإلاقرشملايفعضولاداع
روحمتدقو.نييومألاوجاجحلابحيطيداكىتحعباسلاةياهن/يرجهلالوألانرقلا
:يلياميفاهركذنءنييومألادضضعبلااهضعبنعةلقتسمرواحمثالثيفعضولااذه

:لوألاروحملا

عمهتقالعروطيذلاوةيومألاةفالخلانمينلعلاهفقومددحيذلايعيشلاهاجتالالثميو
مامإلالتقهوم٠/ةيرجه۱۱ةنسءالبركةثئداحذنمةحلسمةمظنمةضراعمىلإنيبومألا

ةكرحو(^)نيباوتلاةكرحلثمنييومألادضةريثكتاكرحيفهاجتالااذهزربوءيلعنبنيسحلا

-۱۱۱ا



تامامإلاىلإرقتفيروحملااذهناكو.نويريبزلا«1!يذلادیبعيبانبراتخمل
ةلحرملاكلتيفاهفادهأىلإلوصولايفتلشفكلذلو»اهفقاومىلعةرداقلاهيخيراتلا

:يناثلاروحملا

ةليسوةيأنعثحبيروحملااذهذخأدقوءقارعلايلاوملةيعامتجالاةروثلايفلثمتيو
ةناكسلاةيبلغألاوةيرشبلاةفاثكلايفلثميروحملااذهناكو.نييومألادضاهعمفلاحتي
كلذ.نييومألادضةيروثلاهتاكرحتيفساسالايهةيعامتجالافورظلاتناكو.(")ةقطنملل
-حبصأو.يومألارصعلايفترمتسانييناساسلانمزيلاوملااهشاعيتلاةبعصلاةاناعملانأ
وأدبعظفلقالطابرعلادنععاشىتح.()ءيشيفقيقرلاةقبطنعفلتختالةقبطلاكلت
كلتتشاعىتح(')قيقرلالثممهئامسأنودمهباقلابمهنودانياوناكامكءىلوملاىلعقيقر
مهلتناكةيركسعلاةمدخلايفاوطرخناامنيحوءةيعامتجالافورظلاطحأيفةقبطلا

.مهبنوصتخملامهؤاسؤرمهلناكامكءشيجلايقابنعلزعمب.مهبةصاخلامهتاليكشت
تناكنييومألادضتاروثلايفىتحولبء٠ةصاخلا؛برعلادجاسمنولخديالاوناكو

.مالساللةفلاخمرومأيهوء(')ةيشماهمهتامهاسم

شويجللزكرماهلعجساسأىلعاهتدحوىلعلمعيأدبةقطنملاىلإجاجحلامودقعمو
ةيبرعلاتاعمتجملايفرهصنتتأدبدقيلاوملاةقبطهيفتناكيذلاتقولايف.ةيبرعلا
برعللبصعتلاديدشناكيسيقلاهئامتنامكحبجاجحلانكلءءيشلاضعباهرومأتنسحتو
يلاوملاةدوعبةمراصلارماواردصأو(')يوضعلامحالتلاةيلمعدمورمألااذهمامافقوف

نأرمأو''”«مهبىلوأمهارقوجولعيلاوملاامنإ»جولعلابمهفصووةيزجللمهعفدةرورضو
هتیرقمسامهنمناسنإلكدیىلعشقنی

هللادبعةروثيفمهكارتشالثمجاجحلادضةحلسمتامداصميفيلاوملامهاس
فرطملاةروثوحابراهمعزتيتلاتارفلاةقطنميفجنزلاةروثيفاومهاسامك̂درواجلا

جاجحلاةسايسىلعيلاوملاطخسىدمىلعتلدتامهاسميهو.("٠)ةبعشنباةريغملانبا

:ثلاثلاروحملا

ةيومألاةرادإلااولغشوءقارعلايفنيبومألاتاقاطفازنتسايفريبكرودباومهاسمهنألكلذ
قارعلاخيراتىلعًاراثآمهتامصبتکرتدقو.يمالسالاملاعلانمةقطنملاكلتهاجتةيادبلاذنم

ةروثثيحيداليملاعباسلاةياهن/يرجهلالوألانرقلانمعباسلادقعلاذنمةصاخ.يومألا
ءاضقلانمنكمتجاجحلانأالإروحملااذهتاناكمامغرو.()يرفصلابیبشةروثوةقرازألا

.ةعرسبهتاروثبلغأىلع

قرشملاةقطنميفهتسايسوجاجحلامكحةرتفيفترثأيتلاتاروثلامهأنأىلع
تفلكىتلاةروثلايهو.("")ثعشألانبنمحرلادبعةروثتناكيبرعلاجيلخلاويمالسإلا

- ۱۱۷



ىلإقارعلابونجيفعاضوألاةدوعواهدامخإنمنكمتىتحتقولاودهجلانمريثكلاجاجحلا
جاجحللةروثلاهذهتنهربدقو.سرافكلذكوءةفوكلاوةرصيلاتلمشنأدعبةصاخءودهلا

هتسايستأدبوءهابتشإلاعضوميفنيذلاىتحءةيومألاةطلسلايضراعمىلعءاضقلاةرورض

يفدازفءهفادهأقيقحتوهماظنةيامحلبيلاسألالضفاكعمقلاىلعثادحألاهذهدعبزكترت

.ةدشلابيلاسأةسرامم

ذخأءةماعةفصبيمالسإلاقرشملاوقارعلاىلإرارقتسالاةداعإنمجاجحلانكمتنأدعب

نأوةصاخىتحيبرعلاجيلخلالحاوسىلإهترطيسدمليبسيفبونجلاوحنعلطتي
نادلبويدنهلاطيحملاىلإةيراجتلاةيحالملاطوطخلايفةصاخةيمهألثمتةقطنملاهذه
هنامضنوديدنهلاطيحملاقطانمىلإهذوفندمنمنكمتينلهناامكءا"ايسآيقرشيبونج

.نامعلحاوسىلعةرطيسلا

ةطلسلاتحبصأنإ؛يمالسإلاملاعلايفًاصاخاطمنلثمتةقباسلاتاونسلايفنامعتناك
نافعنبنامثعةفيلخلالتقمذنمةصاخويدنلجلالآنمدزألاءامعزدييفاهيفةيقيقحلا

ًامكاح‹ةنيدملاةرادإهترقأيذلا‹يدنلجلانبديعنيدایعحبصأفم٥/ةيرجه٢٥۳ۀةنس

هادلومكحلايفهفلخمث.يمالسالاملاعلاتحاتجايتلافصاوعلانعًاديعب؛نامعلًالقتسم

تالواحمدبعنبدابعضفردقف‹نامعلالقتساىلعماكحلاءالؤهظفاحدقو.ناميلسوديعس
نألب.("*)مهدرطنماونكمتهءانبأنكلوهيرحءانثألتقومهيلإنامعمضتادجنلا

نمرشعلانوذخأياوناكفيبرعلاجيلخلاويدنهلاطيحملاهايمىلإتدتمانامعماكحةرطيس
نفسلا

جاجحلانأبلئاقلايأرلانأودبيو.نامعويبرعلاجيلخلالحاوسبوصهجتيجاجحلاذخاف
ةروثىلعءاضقلانمنكمتيىتحنامعيفيدنلجلاينباناميلسوديعسةروثةجلاعملجأدة
ةيومألاةرادإلانعةديعبتناكنامعنألكلذءلوبقمريغيأروه()ثعشألانبنمحرتادبع
ينباناميلسوديعسةروثىلإيدؤياهيفنييومأللذوفندجويالفيلاتلابوتقولااذهىتحامامت

.هدضص

نيماتهتالواحموهنامعوجيلخلاىلإهجتيجاجحلاتلعجيتلابابسألانأودبينكلو
ىلإهجتيأدبهنأامككلتىلعهترطيسدموءيدنهلاطيحملاىلإةيرحبلاقرطلا
ءم١۸٠/ةيرجه١٦ذنمتادجنلاذوفنثيحءاسحإلالحاوسونيرحبلايفعضولاةهجاوم

مهمايقمثءم٦۸٠/ةيرجه1۷٦ةنسهيلإنيرحبلانمءازجأمضبيفنحلارماعنبةدجنمايقو
تومرضحونميلاىلإهذوفندميفةدجنحجنلبءم1۸۷/ةيرجه١۱۸ةنسنامعمضب
جيلخلانمابًريبكًاطابتراطبترمقارعلابونجوةرصبلانمأنأكرديجاجحلاادبف.()زاجحلاو
٠(”ةرصيلاويبرعلاجيلخلالئابقنيبيلبقلاطابترالاةدشظحالامنيحةصاخهلحاوسويبرعلا

ةفصبيبرعلاجيلخلاةقطنمو,نامعوةماميلاونيرحبلايفجراوخلاراكفأراشتنانأامك
نأامك,جاجحللًايداعموةيومألاةفالخللافلاخمًاهاجتاوًاركفربتعياهباهلهأكسمتوةماع

- ۱۱۸



ةيمهأكردأجاجحلانأىلإةفاضإلاباذه.قارعلالهأنمريثكلاىدلًالوبقدجتراكفألاهذه

.(")ةيجيتارتسالاوةيفارغجلايبرعلاجيلخلا

تاياورلاركذتو.نامعىلإويبرعلاجيلخلابوصهرصببجاجحلاهجتاقلطنملااذهنم

لهأنكلو.دابعينباناميلسوديعسنمزنامعىلإةدعًاشويجلسرأجاجحلانأ'")ةينامعلا
هجتايذلا,ينزملاةوعشنبمساقلاةدايقبةريبكةلمحلسرأىتحءاهتميزهنماونكمتنامع
دابعنبنامیلسهيلاعراسف(")طاطحةيرقلحاسىلعهنفسلسرأفنامعلحاوسىلإارحب
.دیدشلاتقدعبهتمیزهنمنکمتو

نامعىلعةرطيسلليمرتططخىلإهجتافنامعلحاوسىلعهتاوقبلحامبجاجحلابضغ
:امهنيرمأيفططخلاهذهترصحنادقوءدیدجنم

:لوألارمألا

دزألانممهناوخالثدحيامونامعثادحأنوعباتيءةرصبلادزأنأظحالهنأكلذو.يلبق

نبكلملادبعيومألاةفيلخلاىلإلسرأومهئامعزىلعضبقف.مهلوحهكوكشترادفءكانه

تقولاسفنيفماقامك.نامعيفهطاشنلوحةيرسلاضرفنمنكمتيىتحكلذبناورم
لعجوةيرازناتاوقنمةديدجلاةلمحلالسرأهنأكلذوةيناثةهجنميلبقلالماعلالالغتساب

دقجاجحلانأيأءا"ينزملاةوعشنبةعاجموهو.قباسلاموزهملادئاقلاوخأاهسأرىلع

:يناثلارمألا

.يرحبيناثلاوءيربامهدحأنيمسقىلإةلمحلاتاوقجاجحلامسقفثيح.يركسع

ةربخبهنمًاكاردإ,ةيرحبلاةوقلاةدايقىلعةعاجملعجوءةدعلاوددعلايفنييواستمامهلعجو

تاوقلالعجامكمهيدلعافدلاطوطخكابرإنمنكمتيىتحوء۲"هنونفورحبلابنامعلهأ
ةوقسأرىلعناميلسنبنمحرلادبعةدايقبرخآًاددماهللسرأثيحةرصبلايفهبلاصتإىلع
فالآةسمخاهماوقةيماش

لامشىلإتلصوىتحاهريسةيربلاتاوقلاتلصاودقفءهتطخيفجاجحلاحجنلعفلابو
ىقتلاوةعضاوتمةوقيفدابعنبناميلسمهيلإجرخف(")رشوبةقطنمتلخدمثءنامع
‹ةيربلاتاوقلاةميزهنمناميلسنكمتوءديدشًالاتقاولتتقاونيعقلبلاةقطنميفنافرطلا

.اهتدراطميفذخأو

يهوةكرعملاضرأنمةبيرقةقطنمىلإتلصودقةيرحبلاتاوقلاتناكءانثألاكلتيف

يفلزنثيحنيينامعلاكبرأًابولسأةديدجلاهتطخيفةعاجمجهتنادقوءاكربةقطنم
ىتحلحاسلالوطىلعهتاوقعمريسيذخأوكانههنفسكرتمثءنامعلامشبءرافلجةقطنم
.نيبنامعلايديأنعهنفسدعبأكلذبوءءاكربةقطنمىلإلصو

۹٦-



نكمتيملهنكلونييومألادونجنمهعمنموةعاجمقیرطضارتعايفدابعنبدیعسذخأو

لبجلاىلإبحسنافةقباسلاكراعملااهتكهنأدقهيخأتاوقنأبسحأهنأةصاخ.ءمهدصنم

تناکيتلا)۳۷(دكسمءانیمىلإكرحتوةعاجمتاوقمامأًادماصناميلسلظامنيب.رضخألا

يفاهيلعرخآًارصنققحوةيومألاتاوقلافحزفقونمنكمتثيح.لحاسلاةاذاحمبريست
رافلجيفهزكرمىلإديدجنمةدوعلاوهتاوقعيمجتةعاجمررقاهدعبوء(*)لئامسةقطنم
هيلإتلسرأفنامعدزأعمةديدجةلوجلًادادعتساجاجحلانمتادادمإبلطيفلسرأوءًالامش

.ناميلسنبنمحرلادبعاهسأرىلعةيماشةلمح

دحأقيرطنعدابعينبادیعسونامیلسعماسمىلإتلصوةديدجلاتادادعتسالانأودبيو

نلهتوقوجاجحلادانعمامأامهنأبامهربخأوء١ةيماشلاةوقلاعماومدقنيذلادزألادارفأ

يفرشىلإاهجتاونامعلهآنمامهعمجرخنموامهداوسوامهيرارذالمحفدومصلااعيطتسب

مهددعدازفمسوملکكانهنولحترينامعلهأحبصأىتحكانهاتامثيحةيقيرفا

الهيواهتلتحاوىوزنتلخدفنامغةيلخاديفلغوتلانمكلذدعبجاجحلاشويجتنكمتو

ىلإنامععاضخإنمكلذبجاجحلانكمتوءنامعيفةماهلازكارملانممهريغو()يكزإو

تبكتراءاطخأكانهنأنيينامعلاتاوقنيبوةيومألاتاوقلانيبةقباسلاكراعملانأودبيو

:امهنيعضوميفتناكوةينامعلاةدايقلالبقنم

ىلإامهتاوقامسقامنيحةعاجمراصتناللاجملااحسفأدابعينباديعسوناميلسنأ:لوألا
.امهيلإمداقلايومألاشيجلاةهجاوملشويجلاداحتابجاولانمناكونيمسق

ناكوةيماشلاتاوقلادحأنمأبنمامأةكرعملانماوبحسناامنيحنوينامعلاأطخأ:يناثلا

فاعضإلةعاجمنمةعيدخربخلااذهنوكيامبرفءةكرعملاضرأيفتابثلاضورفملانم
.برحلايفةرتفذنمةكهنملاةينامعلاتاوقلاتايونعم

يتلاتاروطتلانأثيح.جاجحلاةسايسيفةماهةناكمةرتفلاكلتذنمنامعتلتحادقو
:ةيلاتلابابسأللكلذهيلعتضرفكلذتبكاو

بلهملانبديزيىلعضيقدقفءدزألاءامعزءةيلاهملانيبوهنيبةقالعلارتوتت:الوأ

در|نيبكانهنناهساسحإدعبًأضياةرصبلادزآننيبوهنيبقالترتوتامك.)0نجسلا

.اساقرشملايفبلهملاالآننيبوهنيبةقالعلارتوتنيبونامع

ءةديدشةباقرلمهعضخأفلهأنمءةرصبلادزأكولسيفكشيجاجحلاأدب:ايناٹ
.(*)ةوعدلاخياشمضعبعمنامعىلإهافنمثديزنبرباجىلعضبقو



لحاوسىلعهترطيسماكحإنمهلدبالةرصبلانمأوقارعلانمأنأجاجحلاكردأ:اثلاث
نمنكمتهنأوةصاخ.(*”امهنيبيفارغجلادادتمالاو.ةيلبقلاتالصلاببسبيبرعلاجيلخلا
دايدزاىلإىدأاممءدنسلادالبىلإتالمحلالسرأوهذوفنلاهعاضخإوايسآطسوةقطنمديحوت
نماهلهأةربخونامعلحاوستناكو.(*^)ةيملاعلاةيحالملاطوطخلايفيبرعلاجيلخلاةيمهأ
0(كلذيفةماهلارومألا

ةربسيبأنبرايخلااهيلعلعجثيحءاهيلعيوقلاهذوفنوجاجحللنامعضخمغرو
ثيحةريبكةدافإةيضابألاةوعدلاتدافأنامعىلإرباجيفنةيلمعنأالإ:()يعشاجملا
ذبمايقللةصرفاهدجو ةلمحطاشنلةمدقمدوهجلاهذهتناكو,هنطوميفوهلهأنيبهراکفأرشنب

.يديهارفلابيبحنبعيبرلانمزوةديبعيبأنمزنامعىلإاولسرأنيذلاملعلا

- ۱۷۱



(٥٠(
١١(
)۱۷(
)۱۸(

نبالمهتعيبنأساسأىلع.7٤٤صةايحلايفزاجحلارود.(روتكد).فيرشلاميهاربإ

ملاعللماشلاةماعزبمهفارتعاينعتنييومأللمهتيعبتو.زاجحلايفةفالخلاءاقببمهفارتعاينعتريبزلا
.يمالسالا
ص۱٠جءخيرات٠يربطلا

.٢۲صءمالسألاردصيفبرعلادادتما.(روتکد)ءيلعلاحلاص

هيلعهللاىلصلوسرلاباحصأبفختساهنأيربطلاركذ.اهدعبامو١۹٠ص٦٠جخيرات.يربطلا

.لماكلا.دربملا.ريبجنبديعسلتقو.هقنعيفكلامنبسنأوءهدييفهللادبعنبرباجمتخفملسو
صء۲ج

۹۸ء۹۷٩۱صاج‹خيرات‹يربطلا

رادءم۱.ةرهاقفلاءاهدعبامو۱۲ثءبرعلاخیراتيفتاساردء(روتکد).راتخميلعدمحم

.ةيبرعلاةضهنلا
درصنبناميلسمهيلعاورمأو؛نيسحللمهترصنمدعىلعاومدننيذلاةفوكلاةعيشمه:نوباوتلا

.۹۱صء٤جءلماكلاءريثألانبا.اهدعبامو٩٩صءاج

يفةيمالسإلاشويجلاداوقدحأناكوءم١1۸/ةيرجه١٦لوألاعيبريفهجورخناك:راتخملا

وههنأامعازةيفنحلانبدمحمةروثيفجرخمثءريبزلانبابمثيلعنبنسحلابلصتاءرمعنمزقارعلا
ءةرصبلاهتعيابءرتشألانبميهاربإهبناجىلإمضءيدهملامامإلاببقل‹نيسحلاراثبذخأللهلسرأيذلا
.نزاخلارهنىلعدايزنبهللاديبعشویجمزهو

.اهدعبامو٢٠صءةعيشلاوةيبرعلاةدايسلاناف
.٤٩٤صء۲جءخيرات

.۲۷صء.قباسلاعجرملا.نتولفناف

.١٥٠ص.°.جءيناغألا,يناهفصألا

صءقباسلاعجرملا.نتولفناف

ةقيرطبةرصبلالهأوةفوكلالهأنمتناكيدنكلاثعشألانبنمحرلادبعةروثنأريثألانباركذ
صء٤جءلماكلا.يلاوملالمهأو.ةئفاكتم

.٢۲۳صءةيبرعلاةفالخلاومالسإلاوبرعلا؛فيبايلب

.۹۷صء۲جءلماكلا.دربملا

.ردصملاسفنءدريملا

راصتخاليبسيفءاطعلاصاقنإلجاجحلاهجتاامنيح.جاجحلادضيدبعلادوراجلانبهللادبعجرخ
٠يربطلا.دوراجلانباةدايقبهيلعاوجرخفةرصبلاءامعزبضغأاممشويجلاىلعقافناللتاقفنلا

0.۱۲۷صء۲جءبهذلاجورم؛يدوعسملا.١۸٠صء٤ج؛لماكلاءريثألانبا.١صء٦ج.خيرات

- ۱۷۲



امو٢۲۳ص-1۸4/ةيرجه10٦٠٦۸)ةيومألاةفالخلا.(روتكد).نسكدريمألادبع(۱۹)
.اهدعب

.٢۲۱ء۱١۲۱صء٤جءلماكلا.ريثألانبا.٢٤۲۸صء٦جءخيراتءيربطلا(٠۲)

.١٠۲ص؛نيقباسلانيردصملا(۲۱)

/ةيرجه٠۸ةنسليبتربرحلناتسجسىلإيدنكلاثعشألانبنمحرلادبعلسرأدقجاجحلاناك(٢۲)
نبهللاديبعةلمحلشفدعبةلمحلاهذهلاسرإناكو؛نيلجرلارظنيتهجونيبفالخعقونكلوءم۹
ةرصبلادنجنمافلأنورشعاهماوقةيوقةلمحجاجحلازهجف.ناتسجسلقباسلامكاحلاةركبيبأ
نأتاياورلاضعبتركذو.سيواوطلاشيجيمسىتحريثكلااهيلعقفناوةفوكلادنجنممهلثمو
يفةيومالاةرادإلايفةماهةيصخشلثمريخألانأل,هسفننمحرلادبعنمصلختلاهمهناكجاجحلا

ردحيكرتلادالبيفهتلمحبكرحتلايفذخأكلذلوجاجحلانمًارذحلظنمحرلادبعنأامك.قارعلا

‹لزعلابهددهومدقتلابهرمأوجاجحلابضغفءتسبىلإعجارتمثبساكمنمهققحامبىفتك'وديدش
١۸نم)ماوعأةثالثوحنهتروثتلظوةفوكلاوةرصبلالوخدنمنكمتوةروثلانمحرلادبعنلعاف
.م۱٠۷۰/ةيرجه۸۲ةنسمجامجلاريديفهتميزهنمنكمتجاجحلانكل(م٠٠۷/ةيرجه

٤٠جءريثألانبا.اهدعبامو۲۲۷صء٦جءخيراتيربطلا.٢۳ص۲٠جءةسايسلاوةمامإلاءةبيتقنبا

.(تسب)٤٤۲ص.°ج.ةيمالسإلافراعملاةرئادص

ص.ةحالملاوبرعلا.يناروح(۲۳)

ءربعلا‹نودلخنبا.(سبتقملا)٢۳صءةمغلافشك.يوكزألا.٢٠۲صء٤جءلماكلاءريثألانبا(٤۲)

.۸صء۲جءخيراتلاربعنامعءيبايسلا.١٤٠۲صء۲ج

.١٠1ةقروءفارشألاباسنأ.يرذالبلا(٢۲)

۹۹.٠صءةيضابألاةكرحلاةأشنء(روتكد).تافيلخ

.اهدعبامو۷۷صروصعلايفيبرعلاجيلخلا.(روثكد).رمعقوراف)۲۷(

.١۳٠ص.نيرحبلانمحرلادبع(۲۸)

ةرصبلايفةيجراختاكرحسيقلادبعنمءامعزداقذنمةرصبلاىلإجيلخلايفجراوخلاتاكرحتدتما

.يبراحملادواودويركفلانايرلالثم

0.۷۹صءقباسلاعجرملا)ءرمعقوراف(۲۹)
.٤٤ص؛نامعلهأخيراتءلوهجمفلؤملا.(سبتقملا)٤٤٠٠4صءةمغلافشك.يوكزالا(٠۲)

١.٠صء١جءخيراتلاربعنامعءيبايسلا.٢٤۷٠١۷صء١جءنايعألاةفحت,يملاسلا

0.۹صء۲جءقباسلاعجرملا.يبايسلا
ةنيدموأتارماعلاوأطاطحيداوةقطنم:ًايلاحىمستوطقسمةمصاعلاعبتتةقطنملمسامويلاطاطح

نوثالثيلاوحلحاسلانعدعبتامنيب.ارتموليكرشعةسمخيلاوحطقسمنعدعبتيهوءةضهنلا
.(قحالملابةطراخلارظنا).لخادلاوحنمساقلاشيجمدقتىلعلديامم.ارتمولیک

١٤.٠ص.قباسلاردصملا.يوكزالا(۲۲)

.١صءةراجتلاوةحالملايفنيبنامعلارودءيناعلاميركلادبع
٤٠°ص.قباسلاردصملا.يوكزألا(٤۲)

- \۷۳_



طقسمةمصاعلالامعأنمنيعقلبلاو.ًارتموليكنيرشعيلاوحاهنعدعبتًايلاحطقسملةعباتةيالو.رشوب(٥۲)
.(قحالملابةطراخلارظنا).ًايلاح

.(قحالملابةطراخلارظنا).رتموليكةئاميلاوحبطقسمنعدعبتءلحاسلانمةبيرقةريهشةنيدم
.نامعنمةيلخادلاقطانملاناكسضعبلبقنمنآلاىتحدكسمقطنتتلازامف.ةيلاحلاطقسميه(۲۷)

.(قحالملابةطراخلارظنا)

نمبرغلاهاجتايفءنامعنمةيقرشلاةقطنملابةيالولئامس.7٤ص.قباسلاردصملا.يوكزألا(۲۸)
.قحالملابةطراخلارظنا).طقسم

١٠.0صء7ج.نامعخيرات؛يبايسلا.ردصملاسفن.يوكزألا
لحاسىلإةيبرعلاوةينامعلاتارجهلامهأاهنأنيثدحملاوىمادقلانيخرؤملانمريبكددعقفتي
.يقرشلاةيقيرفا
لامجوداقعلاحالص.م١۱۹۸.نامعةنطلسثارتلا,ققحمء١ص.ةولكرابخأيفةولسلا:رظنا

.۱ص؛رابجنزءایرکز

.١٠ص.قباسلاعجرملا.يبايسلا(١٤)

.قحالملارظنا.يلاحلاتقولاىتحةيضابألازكرمتحبصأءنامعنمةيلخادلاةقطنملاةمصاع:ىوزن(٤٤)
.لخادلابوصطقسمنممك١٠٠يلاوحىلععقتةيالو:الهب
.(قحالملارظنا).نامعةيلخاديفعقتةيالو:يكزأ

.١٤۱صء۲جءباسنتألا.٠۲۷صء۲جءلماكلا.دربملا.٢٤۲۹صء1ج؛خيرات.يربطلا

.٤°صءقباسلاردصملا.يوكزألا(٤

.اهدعبامو١٤٠صءقباسلاردصملاءيبتوعلا(٥

صء١جءريسلاءيخامشلا.٢٠۲صء۲جءتاقبطلاءينيجردلا

صروصعلايفيبرعلاجيلخلا.(روتكد).رمعقوراف(۷٤)

عباسلا/يرجهلالوألانرقلايفةرصبلايفةيداصتقالاوةيعامتجالاتاميظنتلا(روتكد),يلعلاحلاص
.٢٢۲صءيداليملا

.٤٤صءةلحرلاءريبجنبا.١٤٠ص١٠جءبهذلاجورم.يدوعسملا

.١٤٠ص.قباسلاردمصلا.يبتوعلا(٠٠)

٤۱۷-



)٤(
ةقالعرثأ

قرشملابنامعدزأ
ىلعةرصيلاو
نامعةيضايأ

هيجوتبيضقتيتلاوةكرحلاةماعزيفديزنبرباجاهجهتنايتلاةميكحلاةسايسلانأودبي
تاهجوتيفريبكلارثألااهلناكءهتوعدىلإدزألاةليبقدارفأنمددعربكأمضوحنهدوهج
ىلوألالثمتت:ةوعدللنيتمدخميدقتنمكلذبرباجنكمتدقف.كلذدعبةوعدلايفثادحألا

دعبامةرتفيفةرصبلابميمتدارفأنيبةروصحمتناكيتلاهتوعدقاطنعيسوتيف
دزألاةليبقنمدارفألضفبةريثكراكفأيفةوعدلاقاطنعيسوتيفةيناثلالثمتتو.(')ناورهنلا
.ةريطخلاوةيرسلاماهملاهذهيفمهيلعدمتعانيذلا

الاجر«دزألاىلإبلاغلايفنوبستنياهلنيصلخملاوةكرحلاةاعدمظعماندجودقللعفلابو

كلذىلعليلدتلليفكيوءاهحاجنوةوعدللةيخستاعربتوةليلجتامدخةليبقلاتمدقوءءاسنو
يبأنبملسمةديبعوبأوهوميمتينبليلاوملانمناكةكرحلاةماعزيفرباجةفيلخنأ
اوناكاهلاجروةكرحلاةاعدنأامك.()ةوعدللهمامضنادعبةرصبلابدزألايحيفشاعءةميرك
امكةيضابألاتاروثلًادنساوحبصأوءراطقألايقابىلإةوعدلااولمحف.دزألانمبلاغلايف

قحلابلاطةروثلتادعاسملاةرصبلانمةديبعوبأمامإلالسرأدقفزاجحلاونميلايفثدح

١۱۷-



سازىلعناكوكلذقبسامك يومألارصعلاةياهنيفتومرضحبةيضابألا
.نامعدزأنمامهوء()ةبقعنبجلبوءيدزألافوعنبراتخملانيدعاسملا

طاشنبتطبتراءيمالسإلاقرشملاويبرعلاجيلخلايفدزألااهيفزكرتيتلاقطانملانأىتح
يفثدحامكقطانملاكلتنيبورباجنيبةقيثولاتالصلالضفبءاهتاعدوةوعدلالاجرل

دوجوبضعبلادقتعاىتح.()ناسارخيفبلهملانبكلملادبعلساريرباجناكدقفناسارخ

يفتلشفاهنكلوءنييومألادضةروثبتماقاهنأوةقطنملاكلتيفةيضابأللنيريثكراصنأ

.()كلذ

ةوعدلاىلعنييومألابمهتقالعوءقرشملايفنامعدزأراشتنارثأىلإضرعتننألبقو
رقتسانمنيبونيينامعلادزألاتاكرحتنيبعمجًاكسامتمًأطخكانهنأىلإريشنءةيضابألا
هتيادبقرشملاةطراخىلعسوقلكشطخلااذهذخأدقوءيمالسإلاقرشملازكارميفمهنم

.ايسآطساوأوناسارخنمةيقرشلاهتياهنوءةرصبلايفهطسوونامعيفيبرغلابونجلايف
ىلإلقتنيبلقلايفساسحاوألاعفنايأحبصأوسوقلااذهلًاضبانًابلقةرصبلاتلثمدقو

رصعلايفيسايسلااهزكرمرودلااذهبمايقلاىلعاهدعاسدقو.سوقلادادتماىلعوفارطألا

رابتعاىلإطابترالااذهروطتدقو.يبرعلاجيلخلاويمالسإلاقرملاةقطنملةبسنلابيومألا

.()ةربابجلادضًاجورخناكنييومألادضبلهملانبديزيةروثنأضعبلا

ةقطنميفةماعجئاتنهيلعبترت,مالسإلالبق؛نميلانمنامعىلإدزألامودقلنأعقاولاو

نممهترطيسضرفمتامكمهيديأىلعةرملوألنامعبيرعتمتدقفءنامعويبرعلاجيلخل

دييفنامعرمأناكو.نيرحبلاوةماميلاوءاسحإلايفةيبرغلاةيلامشلالحاوسلاىلإنام
فعضتارتفيفاونكمتدقسرفلانأودبينكلو.انثحبةرتفىتحومهمودقذنم()دزألاءامعز
ىلعمهزكارممهأراحصتحبصأوجيلخلالحاوسىلعمهترطيسةداعإنمدزألا

ىلعةرطيسلانامضىلعمهكولمصرحثيحيناساسلارصعلايفةصاخو.نامعلحاوس

مغرو.(^)نامعلحاوسويبرعلاجيلخلالحاوسىلعةرطيسلانمدبالناكفةيملاعلاةراجتلا
.ةيرحبلاةيملاعلاةراجتلالاجميفًاحضاوينامعلارودلالظدقفكلذ

تاريغتتعقو.يداليملاعباسلانرقلانميناثلاعبرلا/يرجهلالوألانرقلاةياديذنمو

كلذ.نامعيفدزألاعضويفةيوقتاريغتًاضيأاهيلعبترتءايسآبرغةقطنميفةيساسأ

دوجولادرطيفصاعلانبورمععممهدوهجديحوتنماونكمتوةيعاوطمالساإلااوقنتعامهنأل
سرفلادضمهاوقديحوتيفمالسإلانمسرفلاكلذبدافتساو.()نامعلحاوسنميسرافلا
.ديدجلانيدلايفلوخدلااوضفرنيذلا

نامعنمدزألاراشتناأدبةرتفلاكلتيفجيلخلاوايسآبرغةقطنميفثادحألاروطتعمو

نأاننكميو.ًايراجتوءًايراضحوءايفارغجًاطابترانامعبطبترتيتلاويمالسإلاقرشملاميلاقأيف
:امهنيطمنىلإاهجراخىلإنامعنمةينامعلاتارجهلامسقن
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يفبرعلارارقتساتبكاووءةيمالسإلاتاحوتفلاةكرحتبحاصتارجه:لوألاطمنلا
.يومألارصعلاويدشارلارصعلايفةصاخوةحوتفملاميلاقألا

ىلإنامعدزأضعبةرجهاهمهأو.ءةيسايسطوغضتحتتمتتارجهيناثلاطمنلا

اانثحبعوضومصخييذلاوهفنامعدزأتارجهنملوألاطمنلاامأ

يمالسإلاقرشملاةهبجيفنامعدزتاكرحتلیصافت:هزيغعملفغأدقءيربطلاد

.()ةرتفلاكلتنعةماهلاوةقيقدلاهتاليصفتمغر

نبرمعةفيلخلانمزنامعدزأراشتناةيادبىلإتراشأيتلاداسمهأيبتوعلاربتعيو

دعبةلمحلاهذهدارفأرفتسادقو.)١1(ءالولجردعبيرغلجيلخلالحاوسىلعسرفلا

ىفاوكرتشانيذلادارفألاضعبكانهنأمغرو.(۳)ناواكنباةريزجيفسرفلاىلعمهراصتنا
ةريزجثادحأدعبةلمحلاكلتبتلغتساننامعدزاننآالإ.یرخآلئابقىلانومتنيةلمحلاهذه

ترشتناونامدزةناكمتدازناةيرحبلاةمهملاكلتيفزاراصتناىلعبترتدقو

9يفدارفألاضعبرقتسامث3,ةبيرخلايفةعامجوجوتيفةعامجتلزنف

ءاضقلابًافلكمةرتفلاكلتلاوطيبرعلاجيلخلاةقطنميفلظصاعلايبأنبنامثعنأامك

ةرشتنملاهرزجوهلحاوسحتفيفرمتساامك.يبرعلاجيلخلايفعقييسرافدرمتيأىلع

ةريزجمثمشقرزجحتفبهمايقيفكلذحضتادقوهذهنمبرقلاب
ءافلخلارصعةياهنذنمرداصملااهيلإريشتنامعلهأنمةيدزأةيصخشتأدبةيناثةهجنم

دعبقرشملايفدزألاةماعزثرويذلا.()ةرفصيبأنببلهملاةيصخشيهوءنيدشارلا
سابعنبهللادبعةيالويفءم١۱٩/ةيرجه١۳ةنسيفيفوتيذلاةرفصيبأهدلاو

ةرهشقيقحتنمةيسايسلاهتربخوةيركسعلاهتراهملضفببلهملانكمتدقفةنيدملل
٤£ةنسذنمةيمالسإلاتاحوتفلاةكرحيفكرتشافيمالسالاقرشملاثادحأيفةيلاع

)م111/ةيرجه

دئاقلاوهحبصأوءةقرازألابرحيفهحاجنعمديدجنميدزألادئاقلاةرهشتعاذو
ىلعةرصبلالهأنمأفةيلاتتمنيثالثمهبقحلأدقفه,مهلاتقيفصصختملا

۷۸یتحم٤۱۸/ةيرجه١٦ةنستأدتباةنسرشعةعستترمتسابرحدعي.ءمهلاومأومهسفنأ

.(")بلهملاةرصبتيمسىتحةرتفلاكلتيفبلهملابةرصبلاةعمستطبتراو.م1۹۷/ةيرجه
نأوةصاخ.ةرصبلايفةماهةوقنولثمياوذخأدزألانأةرتفلاكلتيفرداصملانمحضتادقو
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ًاصنيبتوعلاانلدروأدقف.هتليبقدارفأىلعدامتعالانودبهتاراصتناقيقحتعيطتسينلبلهملا

ناعجشبختناوسامخألاىلعىشمفهيخأنيبوهينبيفبلهملاماق»كلذهنمديفتسن

.(")«دزألالئابقنمبختنانمرثكأناكوءساأبلالهأولئابقلا

يبأنببلهملامهسأرىلعوةقطنملالئابقمهأنامعدزأحبصأنأكلذىلعبترتدقو

٠("°)بلهميلاومايمهلنولوقيفةرصبلالهأنوريعياوناكةفوكلالهأنأىتحةرفص
يدانتهتاوقتناكامكء(")بلهملاديبعمتنأ:لاقفقارعلاىلإهمودقيفجاجحلااهددرو

.دزالاعورفىدحإمهواهب()«دمحيلانايتفودزألابابشاي».ب

يلوتدعبناسارخوناتسجسيفايْسآطسوقطانميفةرتفلاكلتيفرشتنتنامعدزأتأدب
نيباميفةروصحملاةقطنملايفلئابقلامهأدزألاحبصأوجاجحلالبقنمقطانملاهذهبلهملا
خلبوزلهتاوقلسرأبلهملانأركذدقفراشتنالااذهىلعيربطلادهشدقو.ناسارخوةرصبلا

يتلاتابارطضالايفكارتشالامهضفربةقطنملايفدزألاةناكمتدازامكسكلزنو

مهنأدزألاوبلهملاتبثأثيحثعشألانباةروثاهمهأوقرشملاوقارعلاةقطنماهلتضرعت
دقوةعاطلابنيمزتلملاو,بارطضالابابسأوةيلاصفنالاتاكرحلانعنوديعب

.ةيادبلايفرودلااذهبموقيجاجحلالبقنمدعبنمهماهمىلوتيذلاديزيهنبارمتسا

‹دعباميفمهلةيسايستاطاشنبتطبترايتلاميلاقألاكلتىلإةرجهلايفنامعدزأأدبدقو
رجاهامكزمرهيفةرامإنوكيذلايميلسلاكلملادبعنبناميلس:مهنمريثكلارجاهدقف
لامشيفةرصبلاوجيلخلانميسرافلالحاسلاىلعءفاريسيفاورقتساوراحصيلاهأضعب
نامركيفبلهملالآضعبرقتساوء(")ئناوملاكلتنماهريغو.جيلخلا

ةرصبلاتناكوناسارخبيهتنيونامعنمأدبيًالصتماسوقنامعدزأدادتمالكشاذكهو

نبرباجحبصأدقف.فارطألابرثأتلاوريثأتلانمبلقلااذهنكمتدقو.سوقلااذهزكرموبلق
هتليبقوهلهأىلإميعزلاهجتاوءةيضابألاةوعدلالهألًاميعزةينامعلادزألاةليبقدارفأدحأديز
هيلإمضنافمهيلإهتوعدوهتسايسزكرم.ةرصبلانم؛بلقلانمًأدبف.هعمةوعدلاهذهلمحل

.دزألاءامعزةيلاهملاوحنهدوهجزكردقو.()مهقطانمعمومهبرشتنتهراكفأتأدبوريثكلا

ىلعلدتسنو؛هنودركفيأاومواقوءطقفةيضابألانمةلدتعملاةدعقلاركفبدزألاطبترادقو
نامعلهأضفرنمكلذكو.ةقرازألادضهموقوبلهملااهبماقيتلاةليوطلابرحلانمكلذ
ءهيلإنامعمضلدوسألانبةيطعهدئاقيفنحلارماعنبةدجنلسرأامنيح؛تادجنلاركف

نكلوتادجنلاىلإاهمضودبعنبدابعلتقمدعبنامعلهأةميزهنمةيطعنكمتلعفلابو
م٢٠۷/ةيرجه١۳٠ةنسرافلجيفةيرفصلاةميزهنماونكمتىتحمهنومواقياولظنامعلهأ
يقاباومواقوةيادبلاذنمةيضابألاةعامجركفبدزألاطبتراكلذبو.(")نامعلوخدنممهوعنمو
.(۳)ةيرفصلالثمةلدتعملاوأتادجنلاوةقرازألالثماهنمةفرطتملاءاوسىرخألاةدعقلاراكفأ

نامعدزأنيبةيضابألاراكفألاراشتناةيادبىلإاهريغوةيضابألارداصملاةراشإمدعمغرو
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رعبلهأنيبراشتنالايفتأدبراكفألاكلتنألوقلااننكمياننإفةقيقدةروصب
دن۰.

ىفةرئادلابورحلاثادحأبلاصتاىلعاوناكمهنأكلذةرشابمةرصبلادزأنيباهراشتنا

.ناورهنلايفو

مغربف.جاجحلانمزنامعىلإديزنبرباجيفنلبقوةرصبلايفةيضابألاةعامجاهيفترهظ
نيبرشتنةيضابألاراكفألاتلعجةريشكلماوعكانهنأالإاهبهتناکموةكرحلايفرباجرود

ناکدقفنامعىلإدیزنبرباجيفنامآ:هسفنبرمألااذهناطحنبنارمعظحالدقونامعلهأ

.اهخيسرتةدايزيفًادعاسمًالماع

دزألاةقالعةيحاننمريثأتللًاناديمءوحنلااذهىلعةيضابألابنامعدزأطابترالناكو
ىفريبكرودمهلناكةبلاهملامهسأرىلعونامعدزأنأانظحالدقانكاذإف.ةيومألاةلودلاب
رمألااذهنإفءنييومألانمزةيقرشلاةهبجلاتاحوتفيفكلذكو.ةقرازألانمزةرصبلاثادحأ
تدهشدقو.ىرخألاقطانملايفونامعيفةيضابألاطاشنىلعةيباجياةروصبسكعنادق
.(")ًاضيأةوعدللةامحاوناكبلهملالآنأبةيضابألاتاياورلاضعب

يفةيضابألاعاضوأىلعةيبلسةروصبترثأنييومألاببلهملالآةصاخدزألاةقالعنكلو
ترتوتدقفءيداليملاعباسلانرقلا/يرجهلالوألانرقلانمنماثلادقعلايفءديدجنمنامع

هسفنتقولايفوءهسبحوهلزعىلإرمألااذهىدأوبلهملانبديزينيبوجاجحلانيبتاقالعلا
ىلإءيدنلجلاانباناميلسوديعسمهدوقيهيلإنامعدزأعاضخالهتالمحلسريجاجحلاأدب
كلذقيقحتنمةعاجمةلمحتنكمتىتحةديدعتالمحلسرأدقوهتطلس

عاضوألاوةيضابألاىلعنييومألاعمنامعدزأةقالعنيبطبرًاطيخكانهنأدجنكلذبو
.نامعيفةماع

يفعاضوألاىلعنيبومألاعمنامعدزأةقالعريشثأتنمهيناهروصكانهیرخأةههجنم

/ةيرجه٦۹۹۹)نيملسمللةفيلخكلملادبعنبناميلساهيفحبصأيتلاةرتفلايفف.نامع
ةفيلخلانأكلذ.ًادئاساهيفيضابألاطاشنلاوةئداهنامعيفرومألاتناك۷١۷-۶٥
هلبقنمديزينيعوءيمالسإلاقرشملاهالوثيحبلهملانبديزيلًاقيدصناكناميلسديدجلا
سفنتلةصرفرمألااذهناكوءاهيفدزألانيبةريسلانسحأفنامعىلعًايلاوبلهملانبدايز
.(*)اهريغونامعيفءادعصلاةيضابألا

جئاتنلايفاهظحالننأنكميفءنامعةيضابأىلعةقالعلاهذهريثأتنمةريخألاةروصلاامأ

قارعلاةقطنميفكلملادبعنبديزييومألاةفيلخلادضبلهملانبديزيةروثىلعتبترتيتلا
يفبلهملانبديزيةميزهبتهتنانيفرطلانيبةديدشكراعمنمكلذىلعبترتاموءسرافو
رزألاةدافوهلهأنمريثكلاعمهلتقو‘م۰/ةيرجه1ةنسرقعلاةكرعم
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کلانأیفنامعةيضابأىلعقارعلابنامعدزأءامعزبتلحيتلاةسكنلاهذهترثأدقو

بومألادضبلهملانبديزيجورخضعبلاربتعاكلذلودزألانماوناكىلتقلانم
بعابأمامإلايدانيةيضابألانمفرطتمقيرفرهظامك.(*”)هللاليبسيفداهجللًاجورخ
.نيبومألادضةروثلانالعإةورضب

فابألاىلعةنسحةروصبسكعنينييومألانمنيينامعلادزأللريخيأنأظحالن.اذكهو
هجويتلاتابرضلامغرو.نامعيفدزألابيصينيينامعلادزالابيصيرشيأنأو.نامعيف
هعإنماونكمتىتحيضابألاركفلابنيكسمتماولظنامعيفدزألانإفقارعلايفدزألا.ىلإ
معىفدزألابةطبترمةيضابألاتلازامو.دوعسمنبيدنلجلاةمامإيهةلقتسمةمامإ

۱.مويلاىتح
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۹۸ص؛ةيضابألاةكرحلاةأشن؛(روتكد)ءتافيلخ

‹تاقيطلا,ينيجردلا.اهدعبامو۱۳۹صءةيضقلادوقعلا,يثراحلا.۸۳صء١جءريسلاءيخامشلا

صء7جءباسنألا,يبتوعلا.۹۷صء۲جءيناغألا؛يناهفصالا.۲۷۳صء١جءباسنألاءيرذالبلا

0.۹۸صء١جءريسلاءيخامشلا.١

.كلملادبعبأديتةددعتمتاحفصءریاجمامإلاتاباوجنم

.۲۳صءمالسإلايفةيرسلاتاكرحلاء(روتكد)ءليعامسادومحم

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوء١١٠٠صء١ج.يراوحلاعماجلاءيراوحلاوبأ

:امهنيتيبيفرمألااذهلظوروهظىتحنميلانممهترجهذنمدزألايفنامعمكحلظ
.تولسموييفسرفلاةميزهنمنكمتيذلاونامعىلإاومدقنيذلادزألادئاق:مهفنبكلامتيب-١

.نامعبيرعتنمنکمتدقو
لآتیبلااذهىلإيمتنيو.نارهزنبرصننبنامثعنبمناغنبورمعنبسمشنبةلوعمتيب-۲
تيبلااذهنكمتدقو.ىلوألاةيمالسإلاروصعلايفومالسإلالبقامةرتفيفنامعماكحمهويدنلجلا
.ةمولعمةواتأهلناكوةماميلاونيرحبلالحاوسىتحهترطيسضرفنم
ردصيفبرعلادادتماء(روتكد)ءيلعلاحلاص.٢٤۲۹٠۲صء۲جءيبتوعلا:رظنأ
.٢۳صءمالسالا

۹ء٦۹ء۹۲ء۹۰صءةحالملاوبرعلاءيناروح

لحاوسیتحًالامشلاموصلالحاوسنمةيقيرفايقرشلودناكسنيبرشتنينآلاىتحمالسإلالازالو

.يضابألابهذملااهيفرشتنيو؛ةراقلاطسويفاهلةرواجملالودلاواينازنتةلوداهيفامبءًابونجقيبمزوم
ىلعتلازاميهوءم١۱۹۷۰ماعذنمةيقيرفايقرشلحاوسنمةيبرعلالئابقلادارفأمظعمتداعدقُف

..لئابقلاكلتدارفأعمانتاءاقللالخنمكلذظحالنامكةيضابألااهئدابمواهركف

۱۸صءمالسإلاردصيفبرعلادادتما.(روتكد)؛يلعلاحلاص

هلاولسرافةلمحيفنامعدزانمهللاجرلاسرإرفيجودبعنمبلطصاعلايبأنبنامثعنأركذ
:مهةماهتويبةثالثنمتناكدزألانمةعامج

.ينادحلاناميلسنبةربصاهسأريو:ةونشتيب١

.يمضهجلارفعجنبديزيهدوقيو:مهفنبكلامتيب۲
.نيرحبلاونامعنيبعقتوةيبرغلايبرعلاجيلخلاةفضىلعىرقلاوعرزلاوناكسلابةرماعةريزجيه
.۷۹صء۲جءنادلبلامجعم.يومحلاتوقاي

كرهشنأصاعلايبأنبنامثعنعةياوربيربطلاركذيامنيب.دزألاتاوقديىلعڵلتقهنأيبتوعلاركذي
تاوقلادئاقكرهشو.رمعةفالخيفءم٤1/ةيرجه٠۲ةنسنيملسملادضةيناثدرمتهنأللتقيمل
.الولجثادحأدعبنيملسملادضةيسرافلا

.١ص٤جءخیراتءيربطلا.۱۲ص21ءقباسلاردصملا‹يبتوعلا

- ۱۸۱



.ثحبلانميناثلالصفلايفنكامألابفيرعتلاقبس.(٥صء١جءنادلبلاحوتف)٥(

.يبرعلاجيلخلالخدمنمبرقلابةريزج
١٠۲.٠صء7جءلماكلاءريثألانبا.١۱۷صء٤جءخيرات.يربطلا(۱۷)

٦٠۲.٠صء۲جءريثألانباصء۲جءيبتوعلا(۱۸)

صء٤جءخيراتءيربطلا.۱۲۷ص.قباسلاردصملا٠يبتوعلا(۱۹)

امك؛لیبادنقوروهالوزاوهألاوهنب:مهونسلاروغثوزغيفكرتشا.١صء۲جءلماكلاءريثألانبا(٠۲)
:رعاشلالوقدروأو.ةيادبلاذنمكرتلادالبحتفيفكرتشا

.بلهملاشيجريخاوناکهنبباوتيبةليلدزألانأرتملأ

.°١صءقرفلانيبقرفلا,يدادغبلا.٢٠۲صء١جءنايعألاتايفو.ناكلخنبا)۲۲(

.١1۱۹صء٥جخيراتءيربطلا(٢۲)

.٠ص9جءهةسفن)۲۷(

ص‹ةيسايسلاتارايتلاء(روتکد)‹نوضسب)۲۹(

.٢صء\جءقباسلاردصملاءيربطلا

.اهدعبامو٢٠۲۲صء١جءنايعألاةفحتءيملاسلا(۲۱)

تالمحنويسابعلالسرأثيحيسابعلارصعلالالخظوحلملكشبتأدبدقتارجهلاهذهتناكنإو

.مهعاضخالنامعلهأدضةديدع

.77١٦٤صءميلاقألاةفرعميفميساقتلانسحأ,يسدقملا(۲۲)

قارعلابونجبناتسدنوزةقطنميفاورقتسانيذلانامعدزأنيبلزنناطحنبنارمعنأيبتوعلاركذي(۲۳)
.نامعنمهلیحردعبكلنناكو.تامىتحجاجحلانممهنيبايفختملظو

ص؛ةيمالسإلاروصعلايفيبرعلاجيلخلا؛(روتكد).قورافرمعص۲٠جءلماكلاءريثألانبا
۸

.١٦”صج٠خیرات‹يربطلا

.نامعيفةيضابألاىلعءاضقللروصنملايسابعلاةفيلخلاهلسرأزيزعلادبعنبنابيشنأضعبلادقتعي

:ءالؤهنمو.هلنييسابعلاةدراطم'دعبنامعلوخددارأهنأحيحصلانكلو
خيراتءنامثعهللادبعدمحم.م١١۱۹.ةرهاقلاء١صء١جمءيمالسإلاسوماقلاءهللاةيطعدمحأ
.م١٠١۹٠.ةرهاقلاء١٠صءةمادهلاتاكرحلاو.ةيرسلاتايعمجلا

..١٤۱۷صم١۱۹۷.دادغب

- ۱۸۲



Phillips, W, Oman, Ahistory, London, 1969, p. 20 (۳۸)

٤٢ء٢٤۲۱صء۲جءتاقبطلا؛ينيجردلا۷۰صء١جءريسلاءيخامشلا)۳۹(

صءاجءخیراتءيربطلا)٤(

.6٤صءةمغلافشك.يوكزألا.١٤٠صء۲ج.قباسلاردصملا.يبتوعلا(١)

هعملاتقلاىلإبلهملانببيبحىلإاراسبتاكنبتاتحوكامسلانبرفعجنأةبراحملاةريسيفيور
.(٢۲۲۹صءءادتهالاباتك).نيملسملاءاهقفنمامهتيالوةديبعوبأرهظأفكلذيفسانلاملكتف

- ۱۸۳





)°(
يفةيضابألا
ةياهنىتحنامع

يومآلارصعلا

ةرتفةياهنىتحويومألارصعلاةيادبذنمنامعيفعضولاةقباسلاتاحفصلايفانلوانت
نبديلولاةفالخةياهنىتحيأءيمالسإلاقرشملاىلعيفقثلافسوينبجاجحلاةيالو
ةرتفلاهذهتزيميتلاتامسلامهأتناكو.(م٢٠۷١٠۷/ةيرجه٦۸٠۷)()كلملادبع

:يلياماهبةيضابألاعضوونامعخيراتنمةليوطلا

ناكو.يومألارصعلاةيادبذنمتناكنامعلهأنيبةيضابألاراشتنالةيقيقحلاةيادبلانأ١
.نامعىلإجيلخلالحاوسرْبعةرصبلانمكلذ

يأةمواقموءيومألامكحلانعلالقتسالايفنامعلهأىدلةيوقلاةبغرلاروهظ-۲
.نييومألاةطلسىلإنامعمضلتالواحم

يضابألاركفلاةدايسىلعءاضقلايفجاجحلانمزءقارعلايف.ةيومألاةرادإلاحجنتمل-٢

ءتارتفلاكلتيفةدئاسلاةيسايسلاعاضوألاعمنامعيفةيضاباألاراكفألاتجزتما-٤

- ۱۸



تطبتراامك‹نييومألانعلاصفنالايفةبغرلاولالقتسالاحورنعةربعملايهتحبصأو

.نييومألاعممهتقالعبترثأتودزألانمنامعلئابقىربكبًاضيأ

يفاهرقأامكنييومألاحلاصلنامعيفرومألارارقإيفلشفجاجحلانأانظحالانهنم
كرديملهنكلوءنامعلهأ()ةميزهيفًايركسعحجنهنأواميسالقرشملاقطانم

ىلعمهرارصإونامعلهأدنعلالقتسالاحورنيبويضابألاركفلانيبقيثولاطبارتلاىدم

ةظحالمبىفتكاوء(")نامعيفلشفلابتءابوةيادبلاذنماهلسرأيتلاةديدعلاهتالمحةهجاوم

.ةيلبقةيميلقإوأةيسايسرظنةهجونم٠(مهناوخإنيبونيينامعلاةرصبلادزأنيبنواعتلا

اننإف:(م١٠۷۱۷۱۷/ةيرجه٦۹۹)كلملادبعنبناميلسيومألاةفيلخلارصعامأ

ءادعصلاتسفنتةيضابألانأكلذءريغتلايفأدبتزكارملالكيفةيضابألاعاضوألانأظحالن

نمزةصاخةقباسلاةيومألاروصعلايفاهتناعيتلاءاقشلاوداهطضالاةرتفنمتحارتساو

نبناميلسنأىلإرمألااذهعجريوىلعفسوينبجاجحلاوءدايزنبهللاديبع
‹(°)يمالسإلاقرشملاىلعهلماعحبصأوبلهملانبديزيعمةيدوةقالعىلعناككلملادبع

نييومألاعمءاهريغوأ.نامعيفةيضابألانيبةيئادعتاقالعةيأءةيضابألارداصملاركذتملو
نبديزيةيامحىلإعجرياذهلعلوءةقباسلاتارتفلايفتفصوامسكعءةرتفلاكلتلاوط
.()يضايألاركفلابطابترالايفاوادببلهملالآنأوءةصاخةيضابأللبلهملا

لوأتناكو.ديزيهيخألبقنم‹بلهملانبدايزوهةرتفلاكلتيفديدجلانامعيلاوحبصأ
وهونامعيفجاجحلايلاوىلعضبقلايهنامعيفديدجلايبلهملايلاولااهبفلكةمهم
نكلوءًايباجكثعبأملينأ»نامعيفدايزىلإديزيبتكو.يعشاجملاةريسيبأنبرايخلا

لظيفةيضابألاتحارتساو.جاجحلاةالونمنامعيفةيضابألامقتناكلذبو«ارئاثكثعب
.اهعابتأددعةدايزوةوعدللميظنتلانمةرتفتأديبثيحةديدجلاةيبلهملاةرادإلا

اهريسيفةديدجةلحرمتأدبدقةرصبلايفةيضابألاةكرحلاةماعزتناكءانثألاكلتيف
ديدجلاميعزلالغتساو,يميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعوبأةماعزلاىلوتدقفءفدهلاوحن

تاليدعتءارجإبماقف‹بلهملانبديزيمهميعزودزألانيبونيبومألانيبتاقالعلانسحتةصرف

ةلودلايفديدجلانامعدزأعضونمدافتساو.ةوعدلارشنبولسأىلعتاميظنتلاخدإو
نمءالؤهمظعمناكدقوملعلاةلمحسلاجممسابتفرعةديدجسلاجمسيسأتيفةيومألا
.(۸)نامعدزأ

نمتلصودقنيينامعلانمملعلاةلمحنمةثعبكانهنأىلإةيضابألارداصملاريشتو

يفةديبعيبأةسردمنمةدايقلاونيدلاةسارديفًاقيقدًابيردتاوقلتنأدعبءنامعىلإةرصبلا
دقومهنادلبومهلئابقنيبيضابألاركفلاخيسرتمهقتاعىلع,اوذخأومهدالبىلإاوداعوءةرصبلا
نبدايزحبصأدقفةيسايسلافورظلاىلإةفاضالاب()ةيعامتجالاوةيلبقلافورظلامهتدعاس

.نامعقطانمنيبعاضوألاةئدهتهقتاعىلعذخأيذلايفديدجلايلاولاوهبلهملا

- ۱۸۱



بيبح.نبعيبرلا:مهوةرصبلانمنامعىلإملعةثعبلوأبةمئاقيبتوعلاانلدروأو
يدنكلاىلعملانبدمحمويناوزنلارذنملانبريشبو‹يمايرلارينلانبرينمويديهارفلا
هلعجونامعلهأنيبيضابألاركفلاةيوقتنمتنكمتةثعبلاهذهنأودبيو.(١٠)يخشفلا

حبصأو.اهتمهمحاجنلةأيهمتناكلماوعلالكنأوةصاخءاهقطانمنيبةدئاسلاةديقعلا

ىرخأةمئاقشيفطأنبايضابألاخرؤملاانلركذامك.ةكرحللنوعربكأدعباميفءنامعةيضابأ

رباجيبأنبىسوموءليحرلانببوبحم:مهنمنامعىلإملعةلمحكةرصبلانمتمدق
ىلعلديءامسألايفراركتلاوددعتلااذهلعلوناليغنبمشاهوءرينلانبرينمو

ةيضابألاةماعزلانأوةصاخ.نامعةيضابأوةرصبلاةيضابأنيبيركفلالدابتلاةيرارمتسا
.نامعدزأنموهويديهارفلابيبحنبعيبرللتناكةرصبلايفةديدجلا

اهتالاجمةفاكيفةينامعلاةايحلايفالماكًاريثأتةرصبلانماومدقنيذلاةاعدلاءالؤهرثأ
:طقفايتفباحصأوءاهقفدرجموأملعلاةلمحءالؤهنكيملفةيركفلاوةيعامتجالاوةيسايسلا
اميفنامعيفيسايسلافقوملاةداساوحبصأوءدحاونآيفةلودوركفلاجراوناكلب
.مهرايتخابالإمامإنيعيالفء('دعب

نالعإنماهعابتأنكمتىتحنامعلةزيمملاةمسلايهةيضابألاتحبصأةرتفلاكلتذنمو

طاقسإنمنييسابعلانكمتمغرو.يسابعلارصعلايفويومألارصعلاةياهنيفمهتامامإ
ةوعدلازكرمتحبصأاهنأامك.مويلاىتحنامعلةزيمملاةمسلايهةيضابألانأالإ.ةمامإلا
.()ةرصيلانماهزكرملاقتنادعب

يفيمالسإلاملاعلاىوتسمىلعةيضابألاةكرحلاراسميفنورثؤياوحبصأنامعدزأنإلب
وبأمامإلااهسأريو.ءةرصبلايفةداقلارابكاهرضحييتلاخياشملاسلاجمتناكف.ةرتفلاكلت

فوعنبراتخملاوءةبقعنبجلبلثمةماهةينامعةيدزأتايصخشاهدارفأنيبمضتةديبع

يراشلاةزمحيبأبفورعملايدزألا

رمتسا(م۷۲۰-۷۱۷/ةيرجه٠٠٠-۹۹)زيزعلادبعنبرمعةفيلخلاةرتفءانثأيفو

:امهنيتلكشمدوجومغرءهيلعناكامىلعنامعيفيضابألاطاشنلا

ةفيلخلامهتادقفءبلهملانبديزينيبوزيزعلادبعنبرمعةفيلخلانيبةقالعلارتوت-١

نمزناتسربطوناجرجىلعهتلمحمئانغسمخهيملستمدعببلهملانبديزيءرمع
دقوةرصبلانمهلةوخاةدععمهنجسوديزيىلعضبقفناميلسقباسلاةفيلخلا
ةيومألاتاقالعلاىلعرثؤيملكلذنكلو.رمعةفيلخلامكحةليطنجسلايفديزييقب

.حماستلاةسايسبًامزتلمناكرمعةفيلخلانألكلذ.نامعيفوأةرصبلايفةيضابألا

نبرمعةفيلخلالماعيدعناكو؛نامعيفيرازفلاةأطرأنبيدعةالوضعبةريسءوس-٢
رمعةفيلخلاىلإنامعلهأبتكدقفًاعيرسرمألااذهلدبتدقوءقارعلاىلعزيزعلادبع

مهيلعيراصتألاةحيبصنبهللادبعنبرمعحبصأويلاولالديءكلذبزيزعلادبعنبا

- ۱۸۷ _



اهلهأعمحماستلاةسايسبًامزتلمنامعىلعًايلاولزيملو.مهنيبةريسلانسحأف

.زيزعلادبعنبرمعةفالخةياهنىتحةبيطلاهتاقالعبو

ىلعهصرحوزيزعلادبعنبرمعةفيلخلاةسايسبًامازتلاهنأةيضابألارداصملاركذتواذه

رفعج:هسأرىلعمهئاملعنمًادفوهيلإاولسرأمهنإف.مهنيبتافالخلاةلازإوءنيملسملاةدحو

نايفسوبأو‹بيلكنببابحلاو«بتاكلانبتاتحلاوءيربنعلانبيلعرحلاوبأوءكامسلانبا

مهئدابملبقيملهنكلو.ةفيلخلاعمةيضابألاةيضقدفولاشقاندقو.ناوكذنبملاسوءربنق

نأتاياورلاهذهركذتامنيبمهرظنةهجونمعرشلاوقحلافلاخنممًأربتلايفهلمهتوعدو
دعباميفمهعابتأنمحبصأومهراكفأبعنتقاكلملادبعهنبا

نإفزيزعلادبعنبرمعةفيلخلانيبوةيضابألادفونيبتاضوافملاةجيتننكتامهمو
نيبةئيستاقالعيأدوجوىلإريشتالو,هحماستوهتهازنوهتلادعبرشتةيضابألارداصملا

ةيواعمنبسايإريهشلايضابألاملاعلاوهةرتفلاكلتيفةرصبلايضاقنأيفكيو.نيفرطلا

.(")ديزنبرباجبحاص«ينزملا

ىتحءيضابألاركفلانيبونامعلهأنيبطابترالاةدايزلةبسانمةرتفةرتفلاهذهتناكو

نبدايزلزيزعلادبعنبرمعةالورخآركذامككلسملااذهنعاهلهأليوحتريسعلانمحبصأ
.()«اهبكنأشفكموقداليداليلاهذه»بلهملا

نبديزيديدجلايومألاةفيلخلانيبوةبلاهملادزألانيبتعقويتلاةيمادلاثادحألارثؤت

ةرتفلاكلتيفنامعيفةيضابألاعاضوأىلع(م٠۷۲٤۷۲/ةيرجه١٠٠-١٠٠)كلملادبع

نبرمعةفيلخلاةافوبملعامنيحهنجسنمجرخبلهملانبديزينأكلذ.رشابملكشب
بلهملانبديزينمماقتناللةصرفرظتنييتلاديدجلاةفيلخللًادادعتساكلذوء("")زيزعلادبع

نبديزيلةعاطلاعلخوةروثلابلهملانبديزينلعأفنييفقثلانمهبراقابلكنيذلا
/ةيرجه١٠٠ةنسةبلاهملاةميزهنمةياهنلايفتنكمتاشويجديزيهيلإلسرافءكلملادبع

(av

نصحتللراظنألاهيلإهجتتًاناكمدزألاةنحمنمةجرحلاةرتفلاكلتيفنامعتحبصأدقو
ةكرعمدعبءةعومجمتهجتالعفلابوءًامكاحبلهملانبديزياهبنأوةصاخنييومألانماهب
ء2"مهلةيرشبلاوةيعيبطلاةيامحلادوجونمهتايناكمإةدايزمهلرهظأونامعىلإءرقعلا
.()ليبادنقيفءدنسلادالبىلإديدجنمريسللاوهجتامهنكلو

ىتح(م٤٤۷-٢٤۷۲/ةيرجه٠٠۲١۲٠)كلملادبعنبماشهيومألاةفيلخلارصعذنمو
هاجتايفيومأطاشننعءاهتيوهفلتخمىلعءرداصملاانلفشكتملةيومألاةلودلاةياهن
طاشنوءيمالسإلاقرشملاتالكشمبنييومألالاغشنالكلذوءاهنوؤشبمامتهاوأ.نامع
ةيالونأظحالنانكنإو.ةرتفلاكلتيفهابتنايأنامعاوريعيملومهلةيداعملاتاعامجلا
ةيداعملاتاعامجلاوقرفلاهاجتةديدشةسايسهعابتأوقارعلل(")يفقثلارمعنبفسوي

- ۱۸۸



ةرصبلايفملسمةديبعوبأمامإلاهيجوتيفريبكرثأهلناكامم.ةيضابألااهنمونييومالل

يففدهلاىلإلوصولاوروهظلاةمامإنالعإبالإمتينلةجرحلاعاضوألاهذهنمجورخلا
.(”اهريغوتومرضحونامعيفةرصبلانعةديعبلانكامألا

قطانمنيبقيسنتلاولماكتلاوحنةديدجًاططخعضتةرصبلايفةيضابألاةدايقلاتأدبو

ثادحألايفينامعلصأنمةيضابألادزأنمددعكراشلعفلابو.اهريغونامعيفةيضابألا
نبجلبويراشلاةزمحوبأمهنمونميلاوتومرضحيفةيضابألاةروثتقفاريتلاةماهلا

قحلابلاطمامإلاةعيباورضحنامعيفةيضابألاةداقنأتاياورلاضعبركذتامك.(")ةبقع
اذهناكودعباميفنامعةيضايألًامامإعيوبيذلا,دوعسمنبيدنلجلامهسأریلعوءاعنصب

ةرصيلانمةدييعيبأنمءاحباب

نيبوءم٢٤۷/ةيرجه١۱۳نامعيفةيضابألاةمامإلانالعانيبماتًاطبارتكانهنأامك
يمرضحلاديعسنبهللادبعلتقمدعبماعلاسفنيفةيضأابألانميلاوتومرضحةمامإةياهن

.()م٩٤۷/ةيرجه١۱۳ةنسلئاوأيف

فورظلاةفاكاهلترفوتنأدعبةمامإلانالعإوحننامعيفعاضوألاتهجتاكلذبو
.براجتلاوتاخانملاو

- ۱۸۹



(۱)

)٤(

(٥(
)۱(
)۱۷(
)۸(
)۱۹(

(۲۱)

رهشيف؛ءطساويف؛قارعلاىلعهيبألماعوءديلولالماع.ليقعيبأنبفسوينبجاجحلاةافوتناك
.ةنسنيرشعهتيالوتناكو.رهشأةعستبديلولاةافولبق.م۷۱۳/ةيرجه١۹ةنسناضمر

رهشنمنيقبلايلسمخلتناكهتافونأ.خيراتيربطلا.٠۲۹ص.فارشالاوهيبنتلا
.٤٩٤صء٦ج؛خيرات.يربطلا.م۷۱۳/ةيرجه١۹ةنسناضمر

.٤٤صءةمغلافشك.يوكزألا

٠٤.٠صءقباسلاردصملا.يوكزألا

٤٤ص.هسفن

۸٤٠.0صجءباستألاءيبتوعلا

١٠٠.٠صءةيضابألاةكرحلاةأشن

ةفالخىتحوكلملادبعنبديلولاةفالخنمةيقبتملاروهشلايفنامعىلعنيعًايلاوكانهنأودبي
ةربسنبرايخلاىلعضبقلاببلهملانبديزيهرمأيذلاينادمهلايناهنبفيسوهوناميلسهيخأ
١٤٠.٠صءقباسلاردصملا؛يبتوعلا.هيلإبلهملانبدايزهيخأمودقىتحهقاثياويعشاجملا

.١۱۲ص؛ةيضابألاةكرحلاةأشنء(روتكد)ءتافيلخ

.۱۰۸صءناكمالا,شيفطأنبا

ءريهشلادنسملابحاصوهو.ةميركيبأنبملمسةديبعيبأمامإلادعبةرصبلايفةيضابألاةاعزىلوت

.ةبيرخلاىمسيعضوميفةرصبلانكسيناكو
.نامعىلإاوداعمثةرصبلايفملعلااوقلتنوينامعءالؤهو.٢۲۲صء۲جردصملا,يبتوعلا

.١٠صء۱جءيراوحلايبأعماج.ةيرجه١١۳٠ءرئازجلاء١١٠۱ص.ناكمالا,شيفطأنبا

نماثلا/يرجهلايناثلانرقلايفةيضابألاءاملعرهشأنم.ةرصبلانمملعلابلطلهجتا,نامعدزأنم
.هدنسبرقبزيمتييذلاثيدحلايفعيبرلامامإلادنسموأ«حيحصلاعماجلا»هباتكبرهتشا.يداليملا

.اهدعبامو١٠٠صء١جءريسلاءيخامشلا.اهدعبامو۲۷۳صء۲جءتاقبطلا؛ينيجردلا

ءيثراحلادمحنبملاسخيشلاعمةلباقم.لحلاودقعلالهأمهف,ماكحلاقوفءاملعلاةيضابألالعجت

.ةيقرشلاةقطنملابلباقلابهلزنمبم۹۸۸٠ءرياني

.۱۳۲صءةيضابألاةكرحلاةأشنء(روتكد),تافيلخ

.٢۲۲صءقباسلاردصملاءيبتوعلا

.اهدعبامو6٦٠٠صء١٦جءخيراتءيربطلا.اهدعبامو۲۹۳ص.ءفارشالاوهيبنتلا
.٠۲۲ص؛نيبملاحتفلانبا.(سبتقملا).١٤٠7٤صءةمغلافشك.يوكزاألا

ءريسلاءيخامشلا.ثارتلا,فشاكلاليعامسإةديسةروتكدلاقيقحت.١۲٠ص١٠جءتاباوجلاوريسلا
.اهدعبامو۷٩صءاج

ةكرحلاةأشن(روتكد)ءتافيلخ.١۷٠٠۱۸۱٠۱۸۲صء١جءريبكلابرغملاخيراتءزوبديلعدمحم
١٠٠.٠صءةيضابألا

.۸۱صء١جءريسلايخامشلا.٢۲۳صء۲جءتاقبطلاءينيجردلا

.٤٤صءةمغلافشك.يوكزالا



.خيرات.يربطلا.۱۷۷ص.٥جءديرفلادقعلا.هبردبعنبا.۲۹۳صءفارشالاوهيبنتلا,يدوعسملا(٢۲)

.اهدعبامو١١٠صء۲جءباسنألا.يبتوعلا.١٤٠٠صء٦ج

.هسقن٠خيرات.يربطلا(٢۲)

.١١٠صءباسنألا.م۷۲۱/ةيرجه١١٠ةنستناكةميزهلانأءيبتوعلاركذيءةقباسلازداصملا)٤۲(

.هسفنيبتوعلا)٥۲)

.٥صء۲ج.عالطإلادصارمءيدادغبلا.ةهردنلااهللاقيةيالولةبصق.دنسلابةنيدم:ليبادنق)٢٦۲(

.م۷۳۷/ةيرجه١١۱ةنسرمعنبفسويىلوت.١٤٠صء۷ج.خيراتءيربطلا(۲۷)

صءةيضابألاةكرحلاةأشنء(روتكد)ءتافيلخ(٢۲۸)

0.۹۸ص١٠ج.ريسلاءيخامشلا.۹۷ص.۲جءيناغألا.۲۷۳صء۲ج.يرذالبلا(۲۹)

.۳٠۲صءةيضفلادوقعلا.يثراحلا.۸۸ص١٠جءةفحتلا.يملاسلا(٠۲)

ص.قباسلاردصملا..يرذالبلا(۳۱)

- ۱۹۱





عيارلالصفلا

ةيضايألاةمامإلانالعا

.م۹ھه۷۲ماع

- ۱۹۳





)۱(
اهمایقفورظ

/يرجهلايناثلانرقلانملوألاعبرلاةياهنيفنسحتتةيضابأللةماعلاعاضوألاتأدب
نمةلسلسدعبحاجنلابةرصبلاةمئأتاطاشنتللكوءيداليملانماثلانرقلانميناثلاعبرلا

ىلعءةيمالسإلاةفالخلانالعإوهوىمسألامهفدهقيقحتلجأنمنييومألادضحافكلا
تحبصأوء«امهنعهللايضر»رمعوركبيبأنيتفيلخلاقيرطةيمالسإلاةعيرشلاساسأ
نأنكمييتلانكامألاسسحتيةديبعوبأمامإلاادبو.يضابألاركفلابطبترتةلماكقطانمكانه

كانهةمامإنالعإبهرماوأاردصمنميلاوتومرضحةروثىلعقفاوفءةيضابأةمامإاهيفنلعت
.تلشفاهنكلو

‹ةحجانةيضابأةمامإلبسانملاناكملايهنامعنأديدجنمةديبعوبأمامإلاكردأدقو
مامالاردصأوةيماشلاشويجلافحزمامأنميلاوتومرضحيفىلوألاهتمامإلشفدعبةصاخ

تنلعألعفلابو؛هرصعيفةيلودلاوةيلحملافورظلاالغتسمةمامإلانالعإبهرماوأةرصبلانم

.م٩٤۷/ه۱۳۲ةنسىلوألاةيضابألانامعةمامإ

ردجي.اهطوقسوءاهتاميظنتوءاهلحارموءاهمايقوءةيضابألانامعةمامإنعثيدحلالبقو

١۱۹-



فورظلاهذهنألكلذةماعةيمالساإلاوةيميلقإلاوةيلحملااهمايقفورظنعثيدحلادبننأانب

نماهطوقسيفاهريثأتاهلناكامك؛ىلوألاةلحرملايفاهحاجنيفريبكلااهريثأتاهلناك

.ةيناثةهج

:ًالوأ

دي

:يمالسإلاملاعلايفةماعلاعاضوألا

ةيسايسعاضوأنعتببستةريطخضارمأضارعأروهظنميناعتةيومألاةفالخلاتأ

:يليامتالكشملاوضارعألاهذهنموةقباس

٤

رهظدقفةيواعمنبديزيةافوذنمةحضاوةروصبةلكشملاهذهتأدب:ةيلبقلاةيبصعلا
هللادبعةيسيقلا.شابقلاتعیابدقف.هدعبنم()ةفالخلایلوتینمىلعيلبقلاعارصلا

دضدايزنبهللاديبعهدوقييذلاولاشيجلاةميزهةيبصعلاهذهراثآنمناكو

.عارصلااذهيف

ء‹()قارعلايفبلهملا.نبديزيةروثيفةظمتمديدجنميلبقلاعازنلااذهروصترهظ

دحأىلعبلقنايذلاكلملادبعنبماشهيومألاةفيلخلادهعيفاهتدحتدازامك

ةياهنيفةيلبقلاتاعارصلاتدتحادقو.()قارعلايلاويرسقلادلاخوهوةينميلاءامعز

.(°)هلزعوأةفيلخلارايتخايفمكحتتتحبصأويومألارصعلا

يلاوملاءاتسافءةاواسملابمالسإلاةوعدمغربءيلاوملانويومألالمهأ:يلاوملاداهطضا

دضرئاثيأىلإمامضنإلاباوذخأوءءادعةرظننييومأللمهترظنتحبصأورمألااذهنم
دقتعاىتح.()يلاومللملظلاوفسعتلانمًاروصةيقرشلاميلاقألاىلع()نييومألا

يومألامكحلاةياهنيفًاببستناكيلاوملاهاجتةيساقلاجاجحلاةسايسنأضعبلا
(^)يبرعلارصنعلاىلعدمتعايذلا

ةوعدلاىلإاومضناامكنييومألادضجراوخلاتاروثىلإمامضنإلايفيلاوملاأدباذكهو

نيسحتليبسيفمهيلإمامضنإلابمهئارغإيفدعباميفنويسابعلاحجنو4ءةيعيشلا

ساسأىلعمهعضوحالصإليعامتجاجمانربباوداننييسابعلانأوةصاخمهلاوحأ
.نييومأللةضهانملاتاكرحلاىلإًاضيأربربلامضناامكمالسالائدابم

كلذكوء(١٠)ةمدانمووهلبحاصةيواعمنبديزيناكفنييومألاءافلخلاضعبكولسءوس

ديلولامهتاىتحءةريخألاتاونسلايفنييومألاءافلخلانمريثكلالاونملااذهىلعراس
.(۱۱)ةقدنزلاوقسفلاونوجملابديزينيا

اذهناكودحاونمرثكألةفالخلاةيلوتاهنمنييومألاتفعضأىرخألماوعتناك-

- ۱۹۱



لاوزومهتلوديفرارقتسإلامدعيفببستدقنييومألاءافلخلاهيلعراسيذلارمألا

.مهكلم
.يداليملانماثلانرقلا/يرجهلايناثلانرقلاةيادبذنميمالسالاملاعلارومأتبرطضاو

كلتتأدبو‹نييومألاباسحىلعاهبازحأتيوقو.نييومألادضةضراعملابازحأتطشنف

.ةيمالسإلاةفالخلاىلإلوصولاونييومألاىلعبوثولاىلإعلطتتبازحألا

ىلعلمعلاومهحلاصلتقولااذهذنمفورظلاكلتلالغتسانم()نويسابعلانكمتدقو
ةاعدلارهظأوءناسارخوقارعلايفرشتنتمهتوعدتأدبو‹نييومألانمةفالخلاعازتنا

ةروصيفروصو..تيبلاىلآنملجررمألايلواذإالإسانللصالخالهنأ
.نيرفاكلا.نيديتسملا

:ةقطنملايفةيضابألاةوعدللةماعلاعاضوألا:ايناث

اهمادقأعضتءيداليملاعباسلا/يرجهلالوألانرقلاةياهنذنمةيضابألاةوعدلاتأدب
تأدبةرصبلانمو.(9)نامعيفةصاخوةيبرعلاةريزجلاهبشةقطنميفةماهقطانميفتابثب
ةيضابألاةوعدلابلقةرصبلاتلثمدقو.ةديدجنكامأىلإقلطنتملعلاةلمحتاثعبوتاعامج

لوألااهزكرمو

نإفءةرصبلايفمهلةيداعملاتاميظنتلاكلتىلعمهتدشونييومألاةالوعبتتلًارظنو

ةكرحللحبصأامكسلاجملكشيفةيادبلاذنماهتاميظنتريوطتىلإترطضاةيضابألا
نيميعزضابأنبهللادبعوةيدأنبسادرملالبوبأناكف.رتتسمرخآلاونلعمامهدحأناميعز
٠.(ةيقتلاماظنبمازتلإلاىلإةيضابألاتأجلامكديزنبرباجامنيبءنينلعم
دعباهلةديدجلاقطانملايفوءالوأةرصبلايفةوعدللةيامحةباثمبتاميظنتلاهذهتناكو
.كلذ

براجتلانمةدافتسإلانمةميركيبأنبملسمةديبعوبأوهوةعامجللديدجلاميعزلانكمت
ًأدبوًاصصختوًافدهاهنملكللعجواهلةيرسلاسلاجملاروطفةكرحلااهبترميتلاةقباسلا
ةرصبلاجراخماهمبمهفيلكتيفميظنتلاعابتأنيبدجوتيتلاتايلقعلاوتاردقلالالغتسايف

نبدمحم:مهنمةنيدملا.يفعابتأاهلتحبصأو.ةلماشلااهتروصيفةيضابألاتحبصأىتح
ةيضابألاراكفألااهناكسنيبترشتناةكميفو.يراكلازيزعلادبعءبيبحنبدمحموءةملس

زاجحلاىلإنميلانممداقلايضابألاشيجللاومضناءلجرةئامعيرأيلاوحاوحبصأمهنأىتح

لوألانرقلاةياهنعمبرغملادالبيفحجانلكشبةيضابألاةوعدلاتدتماامك4(۱۸)دعبامیق

٠(١١كلذيفىلوألالضفلابحاصيمرضحلادعسنبةملسناكوءيداليملاعباسلا/يرجهلا

مهئدابمىلإنوعديةقطنملاكلتنوبوجينييضابألاةاعدلاناكنميلاوتومرضحيفو
نمملعلابنيروهشملاصاخشألاضعبةوعدلايلوتواهيفنييومألاةالولاةسايسءوسنيلغتسم

ت٦



قحلابلاطبروهشملاءىيحينبهللادبعمهسأرىلعمهلئابقىلإنومتنينيذلادالبلالهأ

.يمرضحلالئاوو

تاياورلارهظتو.ةركبمةرتفذنم.ةقطنملاكلتيفةيضابألاةوعدلاتطشنناسارخيفو

یتحناسارخيفاهعابتأواهتاعدنيبوةرصبلايفةكرحلاةدايقنيبطاشندوجوةيضابألا

حجنتملاهنكلويومألارصعلاةياهنيفةروثباوماقكانهةيضابألاعابتأنأضعبلادقتعا

نمًالاومأاومنغوةروثباوماقمهنألةرصبلابةديبعيبأنمزةعامجلاهذهنأشيففلتخادقو

.ةرصبلابمامإلاىلإاولسرأوناسارخةيضابأمهنمًأربتف.مارح

يفملعلاةلمحنيبوةرصبلايفةوعدلازكرمنيبةقالعلاميظنتبةديبعوبأمامالاماقدقو
نيبفالخعقواذإوةرصبلاىلإلصتةقطنملاوةوعدلارابخأتناكفراصمألا

ىلعلمعلاوهيفرظنللةرصبلاخياشملةدوعلامهيلعناكفراصمألانميأيفملعلاةلمحدارفأ

لثميفرظنللملعلاوةفاصحلابنيفورعملاهباحصأدحألسريةديبعوبأناكامًاريثكو.هلح
ةيركسعلانوؤشلانعلوؤسملا.يئاطلابجاحماهملاهذهيفهبودنمناكوهذه
لهآنيبفالخعقوامنيحتومرضحيفثدحامكءةرصبلاجراخةوعدلانوؤشوةيلاملاو

رخآالجراوعيابوءديدحلايفهودشوديعسنبهللادبعمهسيئرىلعمهنمقيرفضبقوةوعدلا
مهيلإلسرأف.مهتلكشمنوضرعيمهلاولسرأو.ةرصبلاخياشمميكحتىلعناقيرفلاقفتاوهناكم

.(۲۳)جحلامسوميفتومرضحلهآهافاووجحلامسوميفيئاطلابجاحدودومابأةديبعوبأ

ناكومهتديقعرشنومهتوعدحلاصلجحلامسوميفةرصبلايفةوعدلاةدايقتدافأامك

نيدلالوصأمهملعيثيحاهنمهباحصأداتريةصاخةميخهلتميقأجحاذإةديبعوبأمامإلا

نيروهشملاةيضابألاخياشمدحألسريهنإفجحيملاذإو؛مهتاراسفتساومهتلئسأىلعبيجيو
ءالؤهرهشأنمو.جحلامسوميفةيضابألادفوسأريليأرلادادسوقطنملاةوالحوملعلاةرازغب

خياشملاءالؤهلزانمتناكوناهدلاحلاصوبيبحنبعيبرلاو؛يئاطلابجاحدودوموبأ
مهرومأيفنورواشتيثيحةوعدلالهألىقتلمتناكويضابألاركفلارشنلسرادممهمايخو
ةفلتخملامهراكفأومهططخلوحةحيصنلاويأرلالدابتو

ثيحًاقرشنيصلايفوًابرغبرغملادالبيفةديعبقطانمًاضيأةيضابألاةوعدلاتلمشو

نيبضابأراجتدوجوىلإةينيصلاقئاثولاتراشأدقوورمألااذهيفازرابرودةكرحلاراجتبعل
.(اضيأماشلاوةفوكلاىلإةيضابألاةوعدلاتدتماامكء(۳)اهیناومىلعنوددرتي

:نامعيفةكرحللةماعلاعاضوألا:اثلاث

فورظلاتحبصأو.ةيادبلاذنمءةيضابألاةوعدلاوميظنتلايفةريبكةناكمبنامعتزرب
نامعيفعاضوألل.عيتتملاوءيومألارصعلاةياهنذنمةيضابأروهظةمامإنالعإلةأيهم

نمنيفرطلانيبةيريصملاوةقيثولاةقالعلاىلعلدتةماهتارشؤمكانهنأظحالي
:يلياملالخ

- ۹۸



مهرودبنامعلهأنإفنامعيفدزألاةليقىلإنومتنيةيضابألاةاعدمظعمناكاذإ١
نميضابألاركفللنيفلاخملادضمهدالبلالقتساىلعوةيضابألائدابملانعاوعفاد

تالمحمامأاودمصامكءداليلانمتتادجنلااودرطدفف.نموأةيرفصلا

.()مهنيبةيضابألاةديقعلاخوسرىدمىلعلدياذهوءاضيأ()جاجحلا

يفريبكرودباوماقمهنإفءةرصبلابيساساألازكرملايفًزرابًارودنامعةيضابألناكاذإ
رصانعتناكاذإفم٦٤۷/ةيرجه١۲٠نميلاوتومرضحيفةيضابألاةروثلاحاجن

نبراتخملاوةبقعنبجلبلثمةرصبلانمةديبعيبأمامإلارماوأبتكرحتةيدزأةيضابأ
كانهةيضابألاةروثلاةرصنلتكرحتنامعةيضابأنمةعامجكانهنإف(")يدزألافوع
ء("")دوعسمنبيدنلجلاةعامجلاهذهسأرىلعناكو.مامإلاةعيابميفةكراشملاو
.دعباميفنامعةيضابألًامامإحبصأيذلا

يفارغجلااهفقوملضفبفةرصبلابنامعدزأوةيضابأرظنيفةصاخةناكمبنامعتعتمت-٢

دقتعا٤

سيراضتنأامك.اهبةصاخلااهدراوماهلحبصأ.ةيرحبلاةيراجتلاقرطلاىلعماهلا

ىدأيألتضرعتاذإةعامجلاهيلإرطضتدقًأجلموةيعيبطةيامحتلكشاهلابجونامع
بلهملانبدايزاهيلاواهزربأيتلانامعتازيمميفًايلجاذهحضودقوءدعباميفرطخ
.(م١٠٠٠۷۲۰رقعلاةبكندعبهموقل

خيراتلايفةيضابأةمامإلوأداليمتدهشنامعنأنيثحابلانمضعبلا
بوصاهذوفنتدممثنامعيفتنلعأدقدوعسمنبيدنلجلاةمامإنأويمالسالا

ةلحرملاكلتيفاهشويجداقثيحزاجحلابوصتمدقتمثنميلاىلإمثتومرضح
مليأرلااذهنكلو.ةبقعنبجلبو‹يدزألافوعنبراتخملا:امهنامعدزأنمنالجر

تامهاسملًارظنيأرلااذهىنبتيذلانمدقتعنانكنإو.رمألااذهىلعةلدأانلمدقي
ملدوعسمنبايدنلجلانأركذينمكانهنأامكءةيضابألانميلاةروثيفنامعةيضابأ

مامإلالتقموةيضابألاقحلابلاطةروثلشفدعبالإنامعىلإادئاعنميلارداغي
هسفن

ةيسايعلاةفالخلاةيادبويومألارصعلاةياهٽعمنسحتتنامعيفرومألاتأدبدقواذه

يأليقفنمهتهجاوموأاهييضابألاطاشنللضرعتلابعصلانمحبصأوءاهيفةيضابألاحلاصل

ءةرتفلاكلتيفىرخألايه؛تنسحتدقاهبدزألاوةرصيلاعاضوأنأامك.اهجراخنمةطلس

عبرنمرثكأرمتساةسايسلانعمهبايغدعبقارعلابونجىلإديدجنمةبلاهملاطاشنداعدقف
اهيفةروثلاًانلعمةرصبلاىلإداعيبلهملاديزينبةيواعمنبنايفسءنأيبتوعلاركذيفءنرق
قافتالًارظنو.ةقطنملاىلإةيسابعلاةروثلاشويجمودقةرتفيفءاهقرحينأمهونييومألادض
ةياهناوكردأنأدعبةبلاهملاسوفنتأدهدقفدحاورطخىلعيسابعلاويبلهملانيفرطلا
جارخفصتمهئاطعإىلعاوقفاونييسايعلان3تحةقطنملاىلإمهتناکمةدوعونييومألا

ةبلاهملانأدجنكلذبو.مهتلودسيسأتةيادبيفلاومألاىلإنييسابعلاةجاحمغرةرصبلا

- ۱۹۹



٠(ةرصبلاىلعًايلاويبلهملاةيواعمنبنايفسحبصأ

ةرصبلايلاونأكلذءيسابعلارصعلاةيادبيفةيوقةروصبنامعيفيضابألاعضولامعدت

نامعدزأنموهو(*)يئانهلادابعنبحانجوهونامعىلعًايلاونيعديدجلايسابعلا
يلاولانهادفنامعيفعاضوألاليدعتيسابعيلاوىلعبعصلانمناكو«قارعلابنيرقتسملا
لحمنيبسابعللنامعىلعًايلاونیعيذلاحانجنبدمحمهنبارمتساامكةيضايألاديدجلا

.()مهتملكتيوقىتحةيضابألاةنهادميفءهدلاو

ىلوألامهتمامإاهبةيضابألانلعأفنامعيفيضابألاعضولاةمدخيففورظلاهذهتناكو
.ليوطحافكةرمثكلذبنيققحمم٩٤۷/ةيرجه١۱۳دوعسمنبيدنلجلامامإلااوعيابو
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صء٤جءخيراتءيربطلا۰صء۲جخیرات.يبوقعيلا۰٠۲صء٢ج.بهذلاجورم‹يدوعسملا

٥٠.

۷٦.هلتقوديبعمزهفءرتشألانبميهاربإوهوراتخملادئاقعملصوملاةقطنمببازلابدايزنبهللاديبع
.٦۲۸صءفارشالاوهيبنتلا.يدوعسملا.م٦۸٠/ةيرجه

.۲۹۷صاجخیرات.يربطلا.۰ص‘ج.لماكلاءدريملا

.اهدعباموYoصء۷ج‹خیراتءيربطلا

.مجعلاءاسؤربجاجحلاوهللاديبعهنباودايزناعتسادقفكلذمغرو

.١١٠ص:ةيسايسلاةايحلاء(روتکد).رورسنيدلالامج

۹صء٢ج.فارشالاوهييتتلا‹يدوعسملا.٥ص‘اجءبهذلاجورم.يدوعسملا

.٢۲صء١جءيناغألايناهفصألا

۷۰يفناورمنبكلملادبعدضديعسنبورمعجرخدقفيناورملاعرفلايفةيادبلاذنماهرهاظمتناك»

0صء۷ج.خيرات.يبوفعيلا.اهدعبامو١٠٤1صء۷ج.خیراتءيربطلا.«م۹/ةيرجه

مهتيقحأاوعدأوملسوهيلعهللاىلصلوسرلامع.بلطملادبعنبسابعلالسننمنويسابعلاردحتي

دقةيناسيكلاF۴نأاورکذامنیحمهبزحيوفدقوثرإلايفتنبلابجحي(بصعلا)ناللوسرلاٹراب

ةفوكلابةاعدلايعادءامسأبهدمأودمحمهنباوسابعننبهللادبعنبيلعىلإةمامإلايفهقحبدبیصوأ

دىوستلابيناسارخلاملسموبأأدبامنيحم٤۷/ةيرجه١۲٠ىتحةيرسةيسابعلاةوعدلاتلظدفو

.مهلًامئادةبلغلاتناكونييومألانيبومهنيبةكرعملاتأدبوًارهجداوسلاهعابتأسبلو
صء7جءةسايسلاوةمامإلا.ةبيتقنبا.اهدعبامو۲٩صء۷جءيبوقعيلاخيرات‹يبوقعيلا-

ةلودلا.(روتكد).يماشلادمحأ.٦۰۲۲۷صء۲ج‹يسايسلا.مالسإلاخيرات4.(روتکد)٠.ميهاربإ

نيينامعلانيخرؤملاضعبدنع«نامعىلإراطوةرصبلابخرفوةنيدملايفملعلاضاب»ةرابعتدرو
.ةيبرعلاةريزجلاهبشيفىرخأقطانموةرصبلانيبماتلاطابترالاىلعلدياذهو
.AYصءةيضقلادوقعلا.ينراحلا.AYصءاجءةفحتلا‹يملاسلا:رظنا

.٤٦ص.ةيضايألاةكرحلاةأشن؛(روتكد),تافيلخ.۸۷صء١ج.ديرفلادقعلاهيردبعنيا

.٤صءةيسايسلاتاميظنتلاء(روتکد).تافيلخ

.۸7صءةقرازألا.يليجدلا.400ضشءلوقعلاراونأقراشمءنيدلارونءيملاسلا

.اهدعبامو۱۸۳صءةيضقلادوقعلاء

.٢٤صءةمألارابخأوةريسلاءايركزوبأ

- ۲۰۱



.٢٢٤۲صء۲جءيناغألا.يناهفصالا(٠۲)

ةيبرعلاةريزجلابونجيفةدنكةليبقىلإيمتنيءةيواعمنبورمعنبدمحأىيحينبهللادبعوهو

جحلامسوميفىقتلاامنإولصالايفايضابانكيملقحلابلاطنأةيضابالاريغرداصملاضعبمعزتو
تومرضحىلإهتقفارمىلإهاعدوقحلابلاطهببجعأفيراشلاةزمحيباب٤٤۷/ةيرجه١۱۲ماع
نامتكلاةرتفيفتومرضحةقطنميفةيضابألاةاعددحأناكقحلابلاطنألريغاذهنكلو

.ملظلابهربخيو.ةديبعيبأمامالاعمهتالسارميفرهظهمسانكلو

صء°جءلماكلاءريثألانبا.۸٤۲صء۷جخيرات.يربطلا:ةيضابألاريغرداصملا

.١۸۱صء١جءريسلا.يخامشلاص۲٠ج.تاقبطلا.ينيجردلا:ةيضابألارداصملا

.۸١۱صء۱ج.رفعجيبآعماج.٤٤ء۳۷ص.رباجمامإلاتاباوجنم(۲۱)

صءمالسإلايفةيرسلاتاكرحلاء(روتكد)ءدومحمءليعامسا(۲۲)

.اهدعبامو١٩ص.١جءريسلا(۲۳)

.اهدعبامو١٩صء١جءردصملاسفن(٤۲)

.١٠٠ص.يدنهلاطيحملايفةحالملاوبرعلا.يناروحولضافجروج(٢۲)

۰٩۰.۹ص.هسفن(۲۱)

زاجامیفناكمإلا,شيفطأنبا٠٠٠ص.مالظلاحابصميشيقرلا.يضابألامالسنباباتك(۲۷)

.۱-١۱۷صءدادمنباةريس.۲۱۹صء۲جءباسنالاءيبتوعلا.١١٠۱۹١٠صءناكوأنوكينأ

.۷۷ص.ةيمالسإلاروصعلايفيبرعلاجيلخلا.(روتكد)قوراف(۲۸)
.٤٤ص.ةمغلافشك.يوكزألا(۲۹)

نمةرتفلاكلتيفنامعيفظوحلموأحضاوطاشنيأةيضابألاجراوخللنكيملهنأ؛بلاطيدهمركذي(٠۲)
.١١٠ص؛قرشملايفةيضابألاةكرحلابلاطيدهم.يومألارصعلا

ص.۲ج؛يناغألا.يناهفصألا(۲۱)

.۱۸۷صءةيضفلادوقعلا(۲۲)

لاقوبلهملانبدايزمهاوآفنامعىلإاوهتناىتحنوقابلاىضمرقعلايفدزألاوةبلاهملاةبكندعب(۲۳)

دالبيفمتلغودونجلانمهيلعنووقتالاممكءاجنإفنامعباوميقافالاممكرثكأينامتفرعدق:مهل
.١١٠صء7جءباسنألا.رحسلا

.٢۲صءيمالسإلايفةيرسلاتاكرحلا.(روتکد)؛لیعامسادومحم)٤۳(

.٢٠۲ص؛ةيضفلادوقعلاءيثراحلا

نبةضيبقنبمتاحنبحورنأركذامكءرانیدفالآةعيرأتناكمويلايفنايفسةلغنأركذدقو»
.١١٠ص.١جءباسنالا؛يبتوعلا.«ةملسيبأىلإاعدبلهملا

ص.۷جخيرات.يربطلا(۳۷)

رابكنمءراحصيفهمسابفورعملادجسملابحاصوهو؛يئانهلاورمعنبسيقنبدابعنبحانجوه)۳۸(
.٢۲۲صء١جءقباسلاردمصلا.ةرصبلايفۀنامعدزأ

.(سبتقملا)٤٤ص.ةمفلافشك.يوكزالا(۹٢۲)

٢۲۰۲



نأيوكزألاركذيامنيبيبلهملانايفسوهديدجلايسابعلاةرصبلايلاونأىلعيبتوعلاويربطلاقفتي(٠٤)
ىلعًايلاوناكرفعجابأنألةفيعضهتياورنكلوحافسلالبقنمروصنملارفعجوبأوهديدجلااهيلاو
.ةرتفلاكلتيفياء۹٣/ةيرجه1ةينمرأوناجيبرذآوةريزجلا

۰ع۳صءةمخغلافشکيوكزالا.۱۷صء٣جءباسنألا‹يبنوعلا۸۰£صء۷جءخیراتءيربطلا

.م٢٤۷/ةيرجه١۱۳يفعيوبهنأ.هتريسيفدادمنبارکذي(٤٤)





ةمامإلاحلطصمبءمالعالاةزهجأوبتكلاتاحفصنيبءرصاعملااهخىراتیتحنامعطبترت

يهو(")ةفالخلاةملكلفدارمحلطصموهوء()ىرخألاةيمالسإلالودلانماهريغنمرثكأ

الصأربتعتاهنألمهتمامإهيفنلعتيذلامويلاىلإفهلتتنامعيفةيضابألاتناكو
اهعضاومريغنمقوقحلاذخأولدعلابمايقلاويهنلاورمألاضرفبةضيرفيهومهدنعًايعامتجا
دقو.عامجالاوةنسلاوباتكلانماهيلعليلدلاو(”ودعلاةدهاجموءاهعضاوميفاهعضوو

راكفألاهذهتحبصأىتحءهيحاونةفاكنمرمألااذهلوحاهخيراتربعةيضابألامالقأتثدحت

.(9ةرصاعمةيسايسبازحألًاساسأ

مهددعةرثكو.ةوعدلالهأةوق:ثالثطورشدوجوبةيضابألارظنيفةمامإلاتبجوأانهنم

.(*)مهنيبءاملعلادوجووءنيعبرأنع

ضرفيهوهدابعىلعاهبجوأيتلاهللاضورفنمضرفةيضابألادنعةمامالاربتعت
امهةعيبلاورايتخالانوكينأاهمهأنمةريثكًاطورشةمامإلايفةيضابألاطرتشتوء(١)ةيافك

- ۲۰



لحيالوشيرقيفةروصقمتسيلةيمالسإلاةلودلاةسائرنأامك.()مامالابيصنتلقيرطلا

٠(^ملاظلامامالاىلعجورخلااوزوجامنيبلداعلامامإلانعجورخلا

ةيضابألاعيابدقف.ةلقتسم(روهظةمامإنالعإلتأيهتدقنامعيفلاوحألاتناكاملو
:اهنميدنلجلاةعيابمىلإتدأدقلماوعكانهنأودبيوءمهلًامامإدوعسمنبيدنلجلااهيف

.نميلاوتومرضحويضابألاطاشنلايفريبكلاهرود١

.هملعوهاوقتوهعروىلإةفاضإلابةفعلاوحماستلاوعضاوتلانمهتافص۲

.هتعيابمتقويفهريغدحألدقعتملةمامإلانأامك-٢

.هساوحةمالسوةءافك٤

يفةرسألاهذهتماقدقو.يدنلجلالآنمنامعلنيقباسلاكولملاةلالسنمهنوك٥
حبصأىتحنامعلهأنيبةيضابألاةوعدلللاجملاحاسفإيفريبكرودبةقباسلاةلحرملا

كطيفةريبكةعومجمكانهناکو.مهليقنمةمامالاوةيالولامهلدقعتءاملعدوجو1

يبأنبملسمةديبعيبأةرصبلامامإنمزاعيإبناكنامعبةيضابألاةمامإلانالعإنأودبيو
دعبتءاجاهنأامك.كلذىلعهدعاستنامعيفةيلحملافورظلانأكردأهنأوةصاخ.ةميرك

رمييتلاةيسايسلافورظلاةرصبلايفمامإلالغتسادقوتومرضحونميلايفةيضابألاةسكن
ةعيابملنيملسملاةيقبلةوعدلاتهجوونامعيفيضابألامامإلاعيوبف.يمالساإلاملاعلااهب
.(`”حيجننبىيحيعمةرصبلانمةيداملاةدعاسملاتلصوونيملسمللةفيلخيدنلجلامامإلا

/ةيرزجه١۱۳كلذناكونامعيفسرامييضابأمامإلوأ()دوعسمنبيدنلجلاحبصأو
سيئركديدجلاهبصنمماهمسراميمامإلاأدبوءنامعبءاملعلالبقنمعيوبدقو۹
نوكينأيضابألاركفلايفلصألانألءاملعلادييفتلظف.ةيراشتسالاةئيهلاامأ.اهليذيفنت
.()ماكحلاقوفءاملعلا

هديدميفلضفلاوملعلالهأنمنيرضاحلالضفأمدقتينأ:يليامكمامإلاةعيبنوكتو
ىلعوانسفنأىلعًامامإكانمدقانإ:هللوقيمثاهكسميفىنميلاهديبمامإلااهبحفاصيفىنميلا
رمأتنأىلعءملسوهيلعهللاىلصءدمحمهيبنةنسوهللاباتكبمكحتنأىلعنيملسملا
كلذىلإتدجوامهيلإوعدتوهدابعهبدبعتيذلاهللانيدرهظتوركنملانعىهنتوفورعملاب
لثملوقيوعبارلاوثلاثلاويناثلاموقيف.ةعيبلاتبجومعنلاقاذإف.معنمامإلالوقيف.ًاليبس
هعيابيفءهتعيبىلعثحلاومامإلاةعيبرمأركذيمثهللادمحيفبيطخلاموقلوا
.(۱)سانل



(۱)

(۲)

ةعومجميهوم۱۹۷۸.نامعةنطلسء٠۷ص.يبرعلاجيلخلانعتاسارد.يئاطلادمحمهللادبع

:يليامتافيرعتلاهذهنمونيملسملاءاهقفدنعةفالخلاوةمامإلاتافيرعتتفلتخا

.ايندلاةسايسونيدلاةسارحيفةوبنلاةفالخلةعوضوماهنأباهفرع:يدرواملا١

٠ملسوهيلعهللاىلصيبنلانعةفالخ.ايندلاونيدلايفماعةسائراهنأباهفرع:اضرديشردمحم٢

.م۱۹۸۸ةعبط.«۱۷ص.ةفالخلا»

ةعجارلاةيويندلاوةيورخألامهحلاصميفيعرشلارظنلاىضتقمىلعةفاكلالمح:نودلخنبا۲
.١١٠صءةمدقملا.ايندلاةسايسونيدلاةسارحيفعرشلابحاصنعةفالخةقيقحلايفيهفءاهيلإ

.۹ص.تاساردنيريكي.٢ص.يمالسإبهذم‹رمعمیبحبيلع

.م١۱۹۸ةرازوء١٩۱۹صءلاصخلارصتخم.ميهاربإقحساوبأ

.م١۱۹۸.ثارتلاةرازوء٦۹ص.داقولارونلا.يشيقرلا

.۲۱صءقياسلاعجرملاییحبيلع.۹۷صءداقولارونلا.يشيفرلا

:يهتامامإةعبرأىلإةمامإلاةيضابألاءاهقفمسقي

يفنوكتامابلاغيهوةيضابألاراكفأينبتيفنامتكلاوةيرسلاةلحرميهو:نامتكلاةمامإ:آلوأ
ًارتتسمةلحرملاهذهيفمامالانوكيومهيفلاخمعمشطبلاوةوقلاباومستىةفالخللنييصتغمدوجوةهرتف

ةفاكيفمهعابتأبمهتدايقزكرمطبرىلعةلحرملاهذهيفةمئالالمعدقوةملظلاماكحلانيعأنع

:ةيضابألاخيراتنمةلحرملاهذهيفاهتلثمأنمو.قطانملا

.يسابعلارصعلايفيديهارفلابيبحنبعيبرلا

.١۱۹۸.ةماقتسإلاةبتكموبأقيقحتء٢۲ص.؛عضولاباتكءينوانجلا:رظنا

رمألااهرطضيفاهعمتجمًأجافتيتلافورظلايفةيضابألادنعرهظتيتلايهو:عافدلاةمامإ:ايناث

لثمةكرحلاةيادبيفنوكتامابلاغيهومهتزوحبيتلادالبلانععافدللةعامجلادوقيمامإرايتخاىلإ
ةيضابألاةمامإلاسيسأتدنعءم۷۳۹/ةيرجه۷۷٠نافعيبأنبهللادبعنبدمحملةيضابألاةعيابم
يمرضحلاديعسنبهللادبعةعيبيفثدحامكءاهمامإلتقموةارشلاةمامإةياهنيفوأ.نامعبةيناثلا

ةمامإلاهذهنوكلًارظنوءبجاوضرفيهو.نميلايفقحلابلاطيراشلامامإلالتقمدعبعافدللًامامإ

ةيركسعلاةءافكلابةزيمتملاتايصخشلامامإلاراتخيةداعناكفةيعافدوةيركسعفورظيفنوكت

.ةيضابألاتايناكمإةئبعتوميظنتىلعاهتردقبزيمتتيتلاوةيدايقلاوةيلاتقلاو
اذإهتعامجنععافدللناورهنلايفعيوبيذلايبسارلابهونبهللادبعمامإلاةركبملااهتلثمأنمو
.ودعلاوضرعت

.روهظمام!بهونبربتعيوشماهلايفقحساوبأضرتعي.٢۲صباتكءينوانجلا:رظنأ
صء٠۲جڂيراتلابكوميفةيضابألاءرمعمىيحييلع.ب٠۲صءديحوتلاةمدقمحرش؛يخامشلا

.اهدعبامو۹۱



9

39

ضرأيفةداهشلاوأرصنلاساسأىلعيراشلامامإلاةعيابمينعتيهو:ةارشلاةمامإ:اثلاث

اوعابدقهتعامجومامإلانأىلعلدتيهو.ةكرعملاناديمنعىلختينأماماللزوجيالوةكرعملا

يفو«هللاةاضرمءاغتباهسفنىرشينمسانلانمو»:ىلاعتهلوقك.هللاليبسيفمهحاورأومهسفنأ

.«ةنجلامهلنأبمهلاومأومهسفنأنينمّؤملانمىرتشاهللانإ»ةميركلاةيآلا

سادرملالبيبأيراشلامامإللةركبملااهتلثمأنمو.ةبعصلاةيضابألالحارمنمةمامإلاهذهربتعتو

جراوخلاىلعقلطأدقةارشلاظفلناكنإو.قحسايبإهشماهوء٢۲ص.عضولاباتك,ينوانجلا:رظنا

.قرفلانيبقرفلا.يدادغبلا.٠°٠صججورملاءيدوعسملا‹ةيضابألاريغبتكلايفةماع

.٠۰٠ص

فدهلاوةقباسةينضمدوهجويعاسملجيوتتيهوءماتلالالقتسالاينعتيهو:روهظلاةمامإ:اعيار

عرشلاميلعتلاقفومكحتةيضابأةلودةماقإةلحرمىلإلصتاهنأل.هليبسيفةيضابألالتاقييذلا
مهترظنلوحىرخألاةمكحملاقرفعمةيضابألافلتختوةبجاويهو.رمعوركبيبأةريسويمالساإلا

تناككلذلوعابتألانيبيضابألاركفلاخيسرتلةمدقتمةلحرميفالإمتيالةمامإمايقفةموكحلاكلتل

هذهةلثمأنمو.ةقرازألالثمىرخألاةمكحملاقرفنماهريغنمةيسايسلارومأللامهفرثكأةيضابألا
يرفاعملاباطخلايبأبرغملايفودوعسمنبيدنلجلاوقحلابلاطورمعوركبوبأةمامإ:ةمامالا

.دحاوتقويفنيتمامإدوجوزاوجبنييضابألانمءاهقفلارقأدقونويمتسرلاةمئالاو
رونلا.يشيقرلا.٢۲صباتك:ينوانجلا.١٠۲ص.ديحوتلاةمدقمحرش:يخامشلا:رظنا

.يدنلجلامامإلايفةرفوتماهلكمامإلايفةلصخرشعىدحإميهارباقحساأوبأطرتشي.١۹ص.داقولا

,٢صءةيضفلا

.سمشنبةلوعمنبدبعنبدوعسمنبربكتسملانبيدنلجلانبرفيجنبدوعسمنبيدنلجلاوه
.٢٥صYWج‹باسنألا‹يبتوعلا

.م۱۹۸۸.ريانيءةيقرشلاةقطنملاءلباقلا؛يثراحلادمحنبملاسخيشلاعمةلباقم(١۱)

.م۱۹۸۸ةنسءرياني؛يثراحلادمحنبملاسخيشلاعمةلباقملاسفن)١۱(

0



(۳)

مایفجئاتن
ىلوألاةمامإلا

نامعيف
ةكرحلاىلع

ةيضابألا

١۱۳ةنسًامامإدوعسمنبيدنلجلاةعيابموءنامعيفةيضابألاةمامإلانالعإىلعبترت
امكةماعةفصبيمالسإلاىوتسملاويلحملاىوتسملاىلعةماهجئاتنةدعم٢٤۷/ةيرجم

:يب

:يلحملاىوتسملاىلع:ًالوا

تاهجوتلايفونامعلهأنيبريبكريثأتاهلحبصأةيضابألاةديقعلانأنممغرلاب-١
ثادحألاحرسمىلعهدوجوبًاظفتحملظيلبقلارصنعلانأالإةليوطةرتفذنمةيسايسلا

ةمكاحلاةرسألاىلإيمتنييذلاءدوعسمنبيدنلجللءاملعلاةعيابمنمكلذودبيو

ءيضابألاطاشنلايفريبكلاهرودوىرخألاهتافصبناجبليضفتلماعاذهناكو؛نامعب

.()يليحرلاهللادبعنبديعسىلعهليضفتةصاخو
ضقردقفءدوعسمنبيدنلجلالآضفرثيحةيادبلاذنمرهظيلبقلارصنعلانأامك

تبرضدقفرمألااذهلةجيتنوءةدئازورظنلاهينباوينادنلجلاديعسنبرفعجةعيبلا
ىلعهنزحدوعسمنبيدنلجلاىدبأدقوءيضابألامامالابةيبارقلامهتالصمغر.مهقانعأ

- ۲۰۹ _



نكلولاقف؟«يدنلجايةيبصعأ»اولاقونزحلااذهةيضابألاركنتساوهئابرقأنمىلتقلا

مامإلانيبومهنيبرمألاةيادبيفةقالعلارتوتيففقاوملاهذهتببستدقوءةمحرلا
.()يدنلجلا

يتلاةيلبقلاةباذإيفلمعتتأدبيتلالماوعلامهأنمةيضابألاراكفألاتناككلذبو
نامعلهأنيباهراشتناوةيضابألاةكرحلاحاجنيفاهرودمغرءنامععاضوأىلعرطيست

.ةياديلاذنم

ىلعهرودبدمتعملايضابألاعباطلابةمزتلمةمامإلاىوتسمىلعةديدجلاةرادإلاتناك

مظعميفلغلغتتتأدباهئدابموةيضابألانأىلعهرودبدكؤياذهويمالسإلاعباطلا

ماظنوةيداصتقالاةيحانلايفحوضوبةيحانلاهذهرهظتتأدبونامعيفةايحلارومأ

.ةيابجلا

ناكفءنامعيفةيسايسلاةايحلايفحوضوباهرودبعلتةيضابألاىوعدلاىوقتأدب
مهيلعًامامإدوعسمنبيدنلجللمهرايتخامغروىلوألاةيضابألاةمامإلادقع

ةيادبلاذنمةوقوةدشبةيلبقلاةهجاوماولواحمهنأالإءةيضابأوةيلبقطباورنمهيدلامب
ىدبأامنيحهسفنمامإللمهديدهتوهتعيبلنيضفارلامامإلاءابرقألمهلتقيفكلذرهظدقو

ةيرادالاةيحانلانمديدجلاةلودلازاهجىلعنورطيسباوحبصأءاملعلاءالؤهنأامك

نمًاعيمجءالؤهنكمتدقوءةاضقلامهنموةالولامهنمو.بستحملامهنمفةيسايسلاو
.(ةيوقةيمالسإةغبصبنامعيفةايحلاغبص

اذهرهظدقو.ةيلبقلارصانعلانيبوءاهتاعدوةيضابألاءاملعنيببقترمعارصةيادبروهظ
ديىلعءم٠٠۷/ةيرجه١۳٠ةنسةيضابألاةمامإلاطوقسدعبةيلجةروصبرمألا

ىتحنييسابعللاوداقنايذلايدنلجلالآىلإنامعيفةطلسلاتداعدقف.نييسابعلا

ةدئازنبدمحمءالؤهزربأنمناكوءم۷۹۳/ةيرجه۷۷٠ةيناثلاةيضابألاةمامإلانالعإ
ةيضابألارداصملاضعبتراشأامنيبءنامعىلعةرطيسلانمانكمتدقوءرظنلانبدشارو

ءةرتفلاسفنۀنيأء۱/ةيرجه١۳٠يدنلجلالتقمدغبةيطعنببيبشلظوحلمرودب

ةمامإنالعإويدنلجلالآةلازإليلبقلاعارصلالالغتساىلعةيضابألاءامعزلمعدقو
.(°)ىرخأةيضابأ

ءةيمالسالاةلودللةيزكرملاةراداإلانعلالقتسالايفمهتبغرومهتينمأنوينامعلاققح

ةليبقيفةماعزلارصحمدعىلعصنييذلايضابألاركفلايفاهودجويتلاةينمألايهو
يفةلقتسمةمامإمايقيفةينامعلاينامألاعميضابألاركفلاقناعتفءاهنيعب
.()مهردالب

-۲ا١۰



ةرادألانمراصحيأهةهجاومولالقتسالابةيفاكةردقمىلعمهنأنوينامعلاتيثأ1

يجيتارتسالامهعقومو.ةيلحملامهدراومنمةصاخلامهتايناكمإمهيدلنأو.ةيزكرملا

.(۷)ةيملاعلاةراجتلاقرطىلع

:يمالسإلاىوتسملاىلع:ًايناث

اهنأةميركيبأنبملسمةديبعوبأمامإلانمزةرصبلايفةدوجوملاةيضابألاةدا.2تتيثأ١

اهتيقوتناكفيمالسإلاملاعلايفةدئاسلاتاخانملاولاوحألامهفتيفةقئافةردقمىلع

.يمالساإلاملاعلايفريغتلاىوتسمىلعةيناثلاو.ةيضابألانامعةمامإنالعإلًامئالم

ةمامإلارودقميفناكو.نييسابعلارصعةيادبو‹نييومألاةفالخلاوزيفةصرفلاةزهتنم
دوعسمنبيدنلجلامامإلانأوةصاخيميلقالااهزيحنمعسوتنأءنامعيفةيضابألا
ةمامإلالغاشمنأودبينكلو()هتعاطيفلوخدللةماعنيملسملاىلإةوعدلانلعأدق
تهجودقةقباستابرضكانهنأىلإةفاضالابرمألااذهقيقحتىلعاهتقاعأدقةيلحملا

.()نميلاوتومرضحةمامإتطقسثيحةيبرعلاةريزجلاهبشبونجيفةيضابألانطومل
جيلخلاناكاذإفنييومألامهفالسأنمزناكامكيبرعلاجيلخلانويسابعلاثرو

مايقىلإ()تادجنلاةروثنمنييومألادضةيروثلاتاكرحلاونتفلانطوملظدقيبرعلا
ةيادبلاذنمنييسابعلاىلعناكهنإف...(٠٠)ةرصبلايفمهيلاولةيعبتلاضفربنامعماكح
قيقحتلةماهلاةيبونجلايبرعلاجيلخلالحاوسثيحنامعيففقوملامسحةعرس

يدنهلاطيحملاوقرشملابوصمهتاهجوت

قطانملالكيفرومألاعمفيكتلاىلعهتردقموهتوقويضابألاميظنتلاةنورمتتبث
اهرماوأةيضابألاتردصألبةلماشةروصبةكرحلاىلعةيضابألاةبكنرثؤتملف,لاوحألاو
‹نامعيهوةيناثةقطنمىلإنميلاوتومرضحةمامإهيفتطقسيذلاماعلاسفنيف
بترتةرصبلاةدايقتلظو‹برغملادالبيفكلذدعبرهضتيضابألاطاشنلارامثتأدبامك
`.ةقئافةيرادإوةيسايسةراهمبثادحألاهذه

ةطلسللاهمضونامععاضخإةبوعص؛لبقنمنييومأللتبثامكءنييسابعللتبث
.ةليوطتارتفذنممهنيبةدئاسلايهتحبصأةيضابألاراكفأنأوةصاخوةيزكرملا

- ۲۱۱



(۱)
(۲)

)۳(
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.۲جءخيراتلاربعنامعءيبايسلا.۸۸ص١٠جءنايعألاةفحتءيملاسلا

.قباسلاعجرملايبايسلا.۹۳صء١جءنايعألاةفحت؛يملاسلا.١٠صء١ج.يراوحلايبأعماج
.۱۱صء۲ج

.۳٩صء۱جءهسفن

.٦۲۳ء٢٥۲۲صء۲جءباسنألاءيبتوعلا.اهدعبامو٩۸صء١جءهسفن

۸٠.٠صلوألادلجملا.ةينامعلاتاساردلاةودنداصح

ةكرحلاةاشن.(روتكد),تافيلخ.اهدعبامو۲۲۳صءيدنهلاطيحملايفةحالملاوبرعلا,يناروح
٠۱ص:ةيضاباألا

.م۹۸۸٠.ريانيءةيقرشلاةقطنملا.لباقلادمحنبملاسخيشلاعمةلباقم

ء٢۲جءباسنألا.م٢٤۷/ةيرجه١۱۳نميلاوتومرضحيفطوقسلاماعسفنيفتنلعأ

.اهدعباموVYص‹ةيمالسألاروصعلايفجيلخلاخیراتء(روتکد)»رمعقوراف

.ص؛ةمغلافشك.يوكزالا

.١۳٠صءةكرحلاةأشن؛تافيلخضوع.١۸٠صءةيضابألاةكرحلا؛مشاهيدهم

ت



)٤(
تاميظنتلا

ةيعامتجالا
ةيسايسلاو
ةيداصتقالاو

ةمامإلل

ةيادبنامعيفم٩٤۷/ةيرجه١۱۳ةنسةيضابألادوعسمنبيدنلجلاةمامإنالعإناك

اونواعتةيضابألاءاملعلانمةعومجمكانهنأكلذ.اهتاميظنتونامعخيراتيفةديدجةلحرمل

نبىسوممهنمء(')توملاىتحاهلصالخالاوةديدجلاةمامالاةمدخللمعلاساسأىلعهعم

ةيطعنببيبشو.ينارحبلادايزنبفلخوءةيطعنبلالهوءمساقلانبهللادبعوءرباجيبأ

ةفاضإلابهللادبعنبديعسوءينالعجلارينلانبرينموء«يناوزنلارذنملانبريشبوءينامعلا
بیبحنبعيبرلاوءيئاطلابچاحدودوميبأةصاخلاةرصبلاةدابقعمرشابملالاصتالاىلإ

.يديهارفلا

ةقدصلااوذخأيمل»رومالالكيفيمالسإلاعباطلابمازتلإلابةديدجلاتاميظنتلاهذهمستتو

ةمسلاامأ«نآرقلامكحباهلهأىلعاهومسقو»ء«اهعضومريغيفاهوعضيملواهقحريغب
لهأالإمهتيالولهأىلعنوضقتسيالو»,بسانملاهناكميفبسانملالجرلاعضويهفةيناثلا

لهأنيبةيلبقلاحورلاتيتفتةلواحمبًاضيأتمستاامك.(؛)«عرولاومهفلاوملعلالهأوةقثلا

ةلمحبناجبنامعةرادإيفةمامإلامهيلعتدمتعاصاخشألانمةعومجمتدجودقفءنامع

نبنيعموءريشبنبرفعجوءديعسنبىسوموءدلاخنبديلولاوءةبقعنبنسحلا:مهنمملعلا

-۲۱۳_



نبهللادبعوكلملادبعنيرينلاوءسلغملانبشامهلاو.ةريغملانبميحو.ماسنبطولو
نبییحیو‹هللادبعنبدیمحوییحينبرمعونبدمحمو.مامهنبةرامعو4يي

اهتايناكمإىلعدنتستويلبقلاعباطلانعدعتبترصانعلاهذهنأودبيو.ةللادبعنبرمعوءديزي
مهيأرعبتممهناوخإيفنويضرممهنيديفنومهتيالو»ءةينيدلاوةيقلخلااهتعمسوةيملعلا

.(«مههقففورعم

:يليامكتناكفةيرادإلاتاميسقتلاامأ

ماماللحافكلأقافرنامعيفاهلثميناكو:مامإللايلعلاةيراشتسالاةئيهلا:ًالوأ
هةيطعنيلالهو4مساقلانبهللاديعلّثماهيةوعدلاةمئأوملعلاةلمحنممهويدنلجلا

يوكزألارباجييأنىىسومو«‹ينامعلاةيطعنببيشو4‹ينارحبلاديدزنبفلخو.ينامعلا

ةمئألاءالؤهلناكو()هللادبعنبديعسو.ينالعجلارينلانبرينمو«يناوزنلارذنملانبريشبو
‹ماكحلاةطلسقوفءاملعلالعجيةسايسلايفيضابألاركفلانألكلذمكحلايفةماهةناكم
ىلإةفاضإلاب.مهريغاولووةمئأاولزعواياضقلانمريثكيفءاملعلاءالؤهلخدتامأريثكلب
1ةرصبلايهاب

قبطملاوااوارهجركتملانعيهنلاوفورعملابرابفلكملاو.,ةمكاحلاةطلسلانعربعملا

هيلعنوكينأبجييذلاهبرومأملالصألاوهروهظلامامإو.هللاباتكبمكاحلاوهللاقوقحل
.(^)نوملسملا

f

ةيطعنيلالهريكألاهریرووأءهئارزوسيئرًاضيأةرادالايفمامإلانواعين“اکامک

١۱۳رافلجيفاهيفدهشتسايتلاةريخألاتاظحللاىتحةمامالللمعيلظدقو4يناسارخلا

.()ةكرعملايفهتالوطبیدیأنأدعب0/ةيرجه

وأةقطنملكىلعلعجوتايالوىلإهتلودمامإلامسق:قطانملاوتايالولانوش:ثلاث
ةابجوةاضقلالمعتساامك('٠)ءاربإةنيدمىلعًايلاوحاضولاحلاصنراكدقفهلًايلاوةنيدم

نببيبشحبصأوءريشبنبرفعجوةبقعنبنسحلاويوكزألارباجيبأنبىسوملثمتاقدصلا
ردقىلعركنملانعيهنلاو‹فورعملابرمألابماقف.()ةمامإلل(٠)بستحملاةفيظويفةيطع
ةمامإلالبقنماهلةيامحلاريفوتتقو'ىرقلايبجيناکامكهتعاطتسا

.هتمامإنععافدللةارشلاذختانملوأيدنلجلامامإلاربتعي:ةيركسعلاةيحانلا:ًاعيار
تقولاهلهميملفءطقفةيربلاتاوقلاىلعترصتقادقهنمزيفةيلاتقلاتاميظنتلانأودبيو
ةيابچةرادألاضقفرنمكلذانظحالدقوةليوطلاناليلالحاوسةيامحلةيرحبةوقلدادعالل

ريفوتنماونكمتيملمهنألىلإهوعفدينأسانلاسفنأهبتباطامالإرحبلاةقدص
.(۱9)رحيلاولحاوسللةيركسعلاةيامحلا

-۲۱ا٤



:يليامكتناکةيلاتقلاتاليكشتلاوتاميسقتلانأتاياورلانمودييو

.ىلعألاهدئاقوشيجلاريمأوهو:مامإلا١

ىلعلعجووأةئامثالثوأنيتئاميفةبيتكلكلعجبئاتكىلإتاوقلاميسقت۲
.ةوقلاومزحلاوةفرعملاوملعلاوةقثلالهأنمدئاقةبيتكلك

نمبدؤمدحاولكىلعةارشلانمدارفأةرشعنمايارسوألئاصفىلإبئاتكلاميسقت-۲
.فورعملابمهيدؤيونيدلاوهقفلامهملعيهقفلالهأ

ضعبسفنأنأليلدبءندملانعةديعبةصاختاركسعميفتاليكشتلاةماقإتناك-٤

.()هتردقمبسحلكجاوزلامهلحيبأدقو.تاوهشلاوءاسنلاىلإتقاتدونجلا

.حمرلاومهسلاوفيسلايهوةيديلقتلاةحلسألاريغةارشلاشيجلةحلسأركذتمل٥

ةرخآلاباهورتشاوايندلااوعابدقمهفةيلاعدونجلاىدلةيلاتقلاحورلاتناك١

مهنامزيفعفترملاةشيعملاىوتسملةبسنلابادجةليلقنيلتاقملاودنجلابتاورتناك۷
توقلاىلعريصيفرعسلانمءالغيفمهاردةعيسبرهشلايفقزريمهنمءرملاناکف

.(۱)نيملسملاءيفيفهدريفنامهردلاومهردلامهنهلجرلاعميقباميرلبءريسيلا

:يليامكيهفةيعامتجالاتاميظنتلاامآ

رمأفيمالسإلانيدلابمزتليلماكتميمالسإعمتجمقلخىلعلمعلايفمامإلاأدب:ًالوأ

الإةنيزلارئاسويحاونلارتسوناقذألاقوفرمخلاعفرونهبيبالجنمنهيلعنيندينأبءاسنلا

.(۱)نانبلاوهجولا
وأحيرلاوأرطملامايأجورخلاوقرطلايفسولجلانعءاسنلامامإلاىهن:ايئاث

.(١۱)ةفصاعلا

.مهسبالمومهروعشريصقتبلاجرلارمأ:اثلاث

يزباوهبشتينأةمذلالهأىلعراكنإلاوةمذلالهأيزبنيملسملاىلعمامإلاركنأ:اعبار

.(۱۹)مالسإلالها

0()يغبلاوةوشرلانمهلامعمامإلارهط:اسماخ

يفنوبغريوةليلقةارشلابتاورتناكاملف«جاوزلايفروهملاءالغةلكشمترهظ:اسداس

هسفنمهنمريقفلاضرعينأاورمأفكلذمهءاسفةرصبلاةدايقىلعرمألااذهضرعءجاوزلا

.()هلريخوهفءاسنلانعربصنإومهاردةرشعبءاسنلاىلع



:يليامكيهفةيداصتقإلاتاميظنتلاامأ

ةقطنمطبرتيتلاةيملاعلاةيراجتلاقرطلاىلعطسوتملااهعقومبزيمتتنامعنأمغرب:ًلوأ
تناكةديدجلاةمامإلانأالإء(")ايسآيقرشيبونجويدنهلاطيحملاملاعبىندألاقرشلا

ةيناكمإمدعىلإاذهعجريوةيدجهروصبرمألااذهلالغتسانمنکمتتملفدهعلاةنيدح

اهتردقمدعويبرعلاجيلخلاجرخمولخڂخدميفمكحتتيتلاةينامعلالحاوسلاىلع

اذهرثأدقو.ةيسيئرلااهدراومنمًاماهًادرومكلذبترسخفةيميلقإلا()اههايمةيامحىلع
.ةارشلانيبةبوزعلاتشفتفناكسللةيعامتجالاعاضوألاىلعرمألا

ميدقيرماظنىلعنامعدمتعتثيح.ةمامالليسيئرلالخدلاةعارزلاتلكش:ةارشلا
فيصلالصفةيادبيفةصاخماعلاتارتفضعبيفاهيفراطمألاطقستامكجالفألابفرعي
تلكشدقوء(°)قارعلابونجيففيصلالصفيفنوينامعلاضعبلمعيامك.ءاتشلالصفو

.ةيعارزلااهليصاحمةرفوبنامعترهتشادقوةلودللةديدجدراومهذه

.()ةديدجلاةلودلايفلخدلاوقافنإلاميظنتللاملاتيبمامإلاأشنأ:اثلاث

ةمامإلاةدعاسملةرصبلابةوعدلازكرمنمةمامإلاىلإتانوعمتمدق:تانوعملا:اعبار

.كانهةيضابألاراجترابكنماهمظعمناكنإوء(")ةديدجلا

نامعءاملعنيبًافالخكانهنأودييوءةيابجلانعًالوؤسموًابستحمبيبشنيع:ًاسماخ

ناكبيبشنإفةديدجلاةمامإللنامعيفقطانملاضعبعوضخمدعلارظنوبيبشرمألوح
.()اهتیامحتحتيتلاقطانملاطقفيبجي

عمتجملاىلعةماهتاليدعتلاخدإنمنامعيفةديدجلاةيضابألاةمامإلاتنكمتكلذبو
.دعبامفينامعلاعمتجملانعةريعمتاليىدعتلاهذهتحبصأو,ةيمسرةروصيينامعلا

۲۱۱ا
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.طقسميور.يدنكلادسأنبكلم٠۲صءريسلاطوطخم

نوؤشبةياردىلعاوحبصأفةينامعلوصأىلإنومتنيوءنامعىلإةرصبلانمملعلاةلمحنماوناك
.٢۲۲۹صء۲ج؛باسنألا.نامع

.۸۹ص.١جءةفحتلا,يملاسلا

١۹.٠صء١جءردصملاسفنءيملاسلا

.۱٩صء۱جءهسفن

.٤٢٤۲صء١جءتاباوجلاوريسلا.٢۲۲ص.١جءباسنألا,يبتوعلا

.م۱۹۸۸ءةيقرشلا,لباقلا.يثراحلادمحنبملاسخيشلاعمةلباقم

۰.۱۱۱صءةيمالسإتاسارد.ءدیعسنبریکبنبدیعس

.۱۱۱صء.ةيمالسإتاساردءديعسنبریکب

.قحلملارظنا.ايلاحةيقرشلاةقطنملاندمىدحإ
.لبقنمنيدشارلاءافلخلاةريسىلعًاريس.۸۸صءقباسلاعجرملايبايسلا

.١۹ص١٠جءةفحتلاءيملاسلا

.فشاكلاةديسةروتكدقيقحتء٤٠٤۲صء١جءتاباوجلاوريسلا

.۸°ص‹قباسلاعجرملا.يبايسلا

.۸°صءقباسلاعجرملا,يبايسلا

.٤٢٤۲ء٤٢٤۲صء١جءتاباوجلاوريسلا

.۱۱۱صتاساردءريكبنبديعس

.٤٢٤۲ء٢٢٤۲ص.١جءتاباوجلاوريسلا

.٢٢٤٤٢٤٢٤۲صء۱ج.ءهسفن

.١۹صء١جءةفحتلا,يملاسلا

.١٠صء۲جءخيراتلاربعنامعءيبايسلا

١0.1صء7جءقباسلاعجرملا؛يبايسلا.٢٢٤۲صء١جءتاباوجلاوريسلا

ءدمحأءيماشلا.١٠صدادمنباةريسء١ص؛نيينامعلارود؛(روتكد)؛يناعلاميركلادبع

١.٠ص.ىصقألاقرشلاويبرعلاجيلخلانيبةيراجتلاتاقالعلا.(روتكد)

:١۹صء١جءةفحتلا,يملاسلا.٤٠٤۲صء١جءتاباوجلاوريسلا

.ثحبلاقحالمبجلفللةروصرظنا
.م۸٦۱۹.ةرهاقلاء٤٢٤۲صءيبرعلانطولا؛(روتكد)دبع

0.98صء7ج.قباسلاعجرملا.يبايسلا

۱۹۳.٠ص؛ةيضابالاةكرحلا,مشاهيدهم

.۰١۱صدادمنیاةريسءاهدعبامو٩ء۸۸صء٦ج.هسفنعجرملا.يبايسلا





سماخلالصفلا

ةمامإلاطاقساإونويسايعلا

- ۲۱۹
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قرشملاهاجت
جيلخلاويمالسإلا

ةيسايستازيممكانهنإف.نييومألانعةيمالسإلاةفالخلااوثرونييسابعلانأنممغرلاب
اهراهدزاجوأةيمالساإلاةراضحلاتغلبدقف.اهتقباسنعةديدجلاةفالخلاكلتتزيمةيراضحو
مهتلودلةرواجملاىوقلاعممهتقالعميعدتيفاوأدبنييسابعلانأامك,يسابعلارصعلايف

امك؛قرشلايفةينيصلاةيروطاربمإلاوءبرغلايف()نييجنلوراكلاةجنرفلاةلودلثمةعساولا
قرشلحاوسةصاخ.يدنهلاطيحملالحاوسلثمةديدجقطانمىلإنوعلطتينويسابعلاأدب
.دنهلاوةيقيرفا

تاهاجتالاىلإيسابعلارصعلايفةيجراخلاةسايسلانيدايمميسقتاننكميو
:ةيلاتلا

.طسوتملارحبلاوىرغصلاايسآماشلاناديم١

.يدنهلاطيحملالحاوساهيفامبايسآيقرشيبونجودنهلاناديم-٢

.ایسآطساوأوناتسكرتلاناديم۲

-۲۲۱ا



ىلإاوهجتانييسابعلانإفءسيسأتةرتفتناكرصعلااذهنمىلوألاةرتفلانأنممغرلابو

ىوقلاعمةيملسةسايساوعبتامهنإفيلاتلابواهعيسوتيفريكفتلانمرثكأ.مهدودحنيمأت

.()يمالسالاملاعلايفةيلخادلامهتالكشملحلاوغرفتيىتح.قرشلايفةصاخةرواجملا

ناتسكرتلادالبىلإةصاخقرشملابوصةياديلاذنمةيسابعلاةيسايسلاتاهجوتلاتحضتا

يهو4)٤(مهتلودلةمصاعنوكتلدادغبةنيدمءاشنإلالخنمكلذناكو«يدنهلاطيحملاملاعو

قرطلالوطىلعيجيتارتسأالااهعقومنماهتيمهآةنيدملاتبستكادقو.روصنملااهأشنأيتلا
ًاكردميسابعلاةفيلخلاناكونيدفارلادالبىلإسرافربعايسآطساوأنمةمداقلاةيراجتلا

يفكلذرهظي‹ةديدجلاهتمصاععقومىلعبترتتسيتلاةيجيتارتسإلاوةيداصتقالاتازيملل

ءايندللةعرشمتارفلاوةلجدنيبةريزجفالإو»:ددصلااذهيفهناسلىلعتدرويتلاةرابعلا

امونيرحبلاوةماميلاونإمعوسرافوزاوهألاوةلبألاوةرصبلاوطساونمةلجديفيتأياملك
.()«يسرتاهبوىقرتاهيلإفكلذبلصتي

ءةبصخلالوهسللاهطسوتوديجلااهخانمنمةمصاعللىرخأتازيممةدعىلإةفاضالاباذه

جيلخلالحاوسربعقرشلاعماهتاقالعيفةميدقلاروصعلايفلبابةيمهألادادتماتراصف
اتلكتناكدقو.ةيناساسلاةلودلاةمصاعءنئادملاةيمهألًارازمتساتناكامكيبرعلا

ةراجتلاراكتحاىلإةيجراخلااهتسايسيفهجتت.نئادملاولبابامهونيتقباسلانيتمصاعلا
امهرطضارمألانإفةيربلاقرطلانمءازجأىلعرطيستاهتلودتناكاملوةيرحبوةيربةيملاعلا
.(^)ييرعلاجيلخلالحاوسىلعةرطيسلاىلإهاجتالاىلإ

نيبواننيبسيل»ةديدجلاهتمصاععقومىلععقوامنيحاهلاقيتلاروصنملاتارابعتناكو
ًايرحبًاهاجتاناكةمصاعلاهاجتانأيأء()«رحبلايفاملكاهنمانيتأيءيشنيصلا

ةيرحبلاةراجتلا"تعفدةديدجةوقهتاذدحيفلثمييسابعلارصعلاناكوءًأتحب(٠)ًايراجت

يقرشلالحاسلابيلاتلابويدنهلاطيحملالحاوسوملاعبةلصتميهفمامإلاىلإةيملاعلا
.ةينيصلالحاوسلابًاريخأوقطانملاكلترزجوايسآيقرشيبونجوةيقيرفال

:امهنيرمأيفنييسايعللةماعقرشلاةيمهأيتأتو

لضفباحصأسرفلاناكوىناساسلارصعللًادادتماناكيسابعلارصعلانأ:لوألا
مظنلاعالطتساىلإقوشةيادبلاذنمنييسابعلاءافلخلادنعأشنو.مهتلودراهظإيفريبك
ةدحويفمهاياعرجازتمااوعجشامك.مهتاكاحميفةبغرنييناساسلاتاعيرشتوةيسرافلا

حلطصمركذتويسابعلارصعلاىلإعجرتيتلاقئاثولاتحبصأىتحءةيبرعلااهناسلةيمالسإ
.(™)برعلاوأسرفلاىلإريشتاممرثكأنيملسملا

ًادروملثمتتناكيتلاو.يدنهلاطيحملاونيصلانمةمداقلاةراجتلابلاصتإلا:يناثلا
.ًاضيأيبوروألابرغلاو.ةيمالسإلاةلودلااهجاتحتيتلاعلسللاماه

ةيادبلاذنمةيسابعلاةسايسلارظنيفةصاخةيمهألثمتيبرعلاجيلخلالحاوستحبصأو
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نكمييتلاويدنهلاطيحملاونيصلاودنهلاعمةديدجلاةسايسلاقيقحتيفاهتيمهأل
:نييسابعللجيلخلاةيمهأكاردإليلياميفاهضارعتسا

:دنهلاعمةيسابعلاتاقالعلا:ًلوأ

يومالارصعلاةياهنيفراثيذلايبلكلاروهمجنبروصنماهيلاوةروثدنسلاةقطنمتدهش
.هيلعءاضقلايف(9)بعكنبىسومةدايقباهرخآتحجنتالمحةدعنويسابعلاهيلإلسرأف

دودحةيامحومالسإلارشنورومألارارقإىلإةقطنملاكلتيفيمرت-نييسابعلاةسايستناكو
ميلاقألاوةيدودحلاندملاضعبوزغىلإاورطضانييسابعلانكلوء(”عسوتلانودةلودلا
.تاهجلاكلتيفمهناطلسديطوتلةرواجملا

:نيصلاعمةيسابعلاتاقالعلا:ايناث

هيلعيوطنتاملنيصلاعماهتاقالعديطوتيهةديدجلاةيسابعلاةرادإلاتاياغمهأتناك
يفنيصلاعمتاقالعلاتلثمدقف.اهرصعيفیربکةيسايسوةيداصتقاةيمهأنمةقالعلاهذه

نيبةيربلادودحلاىلعكراعمعوقوتاياورلاتركذدقفاماهًاروطتىلوألاةيسابعلاةرتفلا

نيذلانييقرشلاكارتألادرمتىلعءاضقلالجأنمءم٠٠۷/ةيرجه١۳٠نيصلاونييسابعلا

نييقرشلاكارتألاداعبإودرمتلااذهىلعءاضقلايفةلمحلاهذهتحجندقوءنيصلامهرصانت

.ةينيصلاتادعاسملانع

روطاربمإلابلطدقف,نيفرطلانيبةميلسلاتاقالعلاىلعرثؤيملركبملامادصلااذهنكلو
ةوقتمدقدقوءهدالبيفةيلخادةروثعمقلنييسابعلانمةدعاسملا(جنوزوس)ينيصلا

كانهرومألارارقإلاهبترقتساونيصلابرغولامشيفترقتساةيسابع
-ناوايجمدقدقف؛ينيصلاويسابعلانيفرطلانيبتالدابتلاوتاقالعلاترهدزا

لجسوةيبرعلاةقطنملاىلإروهشمينيصيفارغجملاعوهو(م٥٠۸-۷۲۰/ةيرجه٠
اورازنيذلابرعلانعتامولعمركذامك,مهبطلتخانيذلابرعلانعةماهوةحضاوتامولعم
قرطلاًافصاو«نوتناكىلإراحبلاربعةيبنجألانادلبلاىلإقيرطلا»ناونعبًاباتكعضوونيصلا
يناومةدعلءامسأهباتكيفتدرودقونيصلابنوتناكىتحدنهلاويبرعلاجيلخلانمةيرحبلا
.جيلخلالحاسىلع

جيلخلالصتيتلاةيرحبلاقرطللافصوةيبرعلاعجارملاورداصملاانلتمدقةيناثةهجنمو
دوجولارداصملاهذهتفصوونيصلالحاوسىلإايسآيقرشيبونجويدنهلاطيحملاويبرعلا
.(^)يبرعلاجيلخلالحاوسنعًافاصوأانلتمدقامك.ئناوملاكلتربعيبرعلا

نأاوظحالمهنأالإ..ةيرحبوةيربنيصلابمهطبرتيتلاقرطلابمامتهإلايفنويسابعلاأدب
وهيرحبلاقيرطلاحبصأكلذلوءةيلحمفورظوةيسايستابارطضالعضخييربلاقيرطلا
يذلايربلاقيرطلانعمهتلودنمىلوألاةرتفلايفاودعتباوءنيصلابمهطبرليسيئرلاقيرطلا

_٢٢۲-



.()مهعمةياذبلايفةرتوتمتاقالعمهتطبرنيذلانويقرشلاكارتألاهيفمكحتيناك

يدنهلاطيحملاهايميفلوألارصعلايفيسابعلاطاشنلانعتامولعملاةردنمغربو

يتلاةيرحبلالفاوقلااههجاوتتناكةغلابتابوعصوًابارطضاكانهنأالإءهيناوميفمهتراجتو

نيذلاةنصارقلارطخلههايميفةيراجتلاةكرحلاتضرعتثيحيدنهلاطيحملاىلإًابونجهجتت

رزجوأةلجدرهنبصمًانايحأنوغلبياوناكو.هلحاوسنمةحيسفءاجرأىلعنوريغياوناك
مهتامجهيفاولصوودبسلابلبيدلاءانيميفاوزكرمتنيذلاديملارطخرهظامكنيرحبلا
.()تارفلاوةلجدبونجاوددهوبرعلاطشوةرصبلاءانيمىلإًانايحأ

ههايمنمأويبرعلاجيلخلابمامتهالاىلإءةيادبلاذنمءنويسابعلاهجتارمألااذهلجأنم
تادراوثيح؛نيصلاويدنهلاطيحملاودنهلاةقطنميفمهتسايسنيمأتليبسيفءهلجاوسو
تاغوصملاوديجاجسلاوفوصلاويبرعلاجيلخلاربعاهتدراودرتيتلاةيقيرفإوىصقألاقرشلا
نويسابعلاأدبامكدولجلاولباوتلاوكسملاوروفاكلاوةضفلاوبهذلاكئابسوةيندعملا
تاعمجتةرصبلايفقارعلابونجةقطنمتدهشوءاضيأةيقيرفايقرشلحاوسىلإنوعلطتي
ةروثباوماقفةساخنلاوقيقرلاةراجتجاورلظيفًازيممًايعامتجاًارصنعاولكش()ةيجنز
.(۲)ةلئاه

طيسولارودبمايقللمهتلهألحاوسلاناكسلةيراجتلاةربخلاوةيرحبلاةراهملانأودبيو
ةميدقةربخيهوايسآيقرشيبونجويدنهلاطيحملاملاعو؛نييسابعلالامآنيبيراجتلا
يقرشلحاوسىلعةيلحاوسةلودلوأنيوكتنمزاريشءانيملهأضعبنكمتدقو.ةقيثوو
ًاينامعًادوجوكانهنأامكءكانهسرفلازاريشلهأاهسسأيتلاةولكةكلمميهةيقيرفا

4٤1۸٦/ةيرجه١1٦٦۸)ناورمنبكلملادبعةفالخيفنامعدزأءامعزةرجهذنمًايوق

.()نامعىلعجاجحلاتالمحببسب(ع٥

نأظحالنىلوألااهلحارميفيبرعلاجيلخلايفةيسابعلا.ةسايسلاعبتتنمودبيو

نمةنصارقلانمجيلخلاهايمريهطتلةيرحبليطاسألاسرإىلعاولمعةيادبلايفنييسابعلا
ةهجتميدنهلاطيحملاهايمىلإرهدزتةيرحبلاتالحرلاتأدبلعفلابو()مهتراجتنيمأتلجأ
نيصلاوأةيقيرفايقرشلحاوسىلإ

يفةيرحبلامهتسايسقيقحتيف(")ةينامعلالحاوسلاةيمهأةيادبلاذنمنييسابعللحضتاو
تنماهبمهتقالعديدحتلقطانملاكلتىلإاوعراسكلذلوءيدنهلاطيحملاويبرعلاجيلخلاهايم
يفقارعلاىلعجاجحلامهيلاومودقىتحةرتفاهولمهأنيذلانييومألاسكعىلعءةيادبلا

يدنهلاطيحملالحاوسعمةيرحبلاةراجتلليسيئرلازكرملااهنأىلإنامعةيمهأعجرتو
رحبلالخدموةيبونجلاةيبرعلاةريزجلاهبشلحاوسةيناثةهجنموءةهجنمىصقألاقرشلاو
جيلخلاةقطنمنمتاهجلاهذهبلاصتايأناكف.ةيناثةهجنمةيقيرفايقرشلحاسورمحألا
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7ةماخةينامعلالحاوسلابرمينأدبالقارعلا۱
Weىلعنويئامعلانميهدقفراحامةطشنل۱تاک1 ل;ةيقرشلاةيقيرفالحاوسعممرهيفيرفعمةراجتل

ابعلسنمريثكتناكنامعقيرطنعو.يقيرقالالحاسلابونجيفءةلافسو ىلإيتاتهيبرف.(٢۳)يمالسالاملاعلا

ِ-.1=.,ىناومىلإينامعلايرحبلاطاشنلالصوةثلاثةهجنمو
اوناکدنقرمسراجتنأیتحنيصلايناومىايف-طلاايحألانا
-;ىلإلوصولليبرعلاجيلخلاربعةيرحبلاقرطلانايحالاضعبيفنولضفي
برقمغر؛نيصل.1ے١تأدن)5(۳ثانمنيصلا2.دالى

ةراحبنأيدوعسملاركذدقفءايسأقرشيبونجءزجيفنورشتنينامعلهآادبامك
يتلاقرشلاعمةراجتلليسيئرلازكرملاتحبصأنامعنأىتحءهلكىلعنوددرتياوناكنامع

اهريغةراجتلًازكرمنامعتحبصأامك.صاصرلاوجاعلاولدنصلاوروفاكلاودوعلااهعمبلجت
.()ایسآقرشيبونجيفةراجتلازكارمنم

لبيدلاءانيمةصاخوءدنهلاىلإو(ناليس)بيدنرسىلإينامعلايراجتلاطاشنلادتعا
يأيفيدنهلاطيحملالحاوسىلإيراجتلامهطاشنعيسوتبنوينامعلاينعدقونادنسو
ةرتفذنم‹يدنهلاطيحملاراجتونيملسملاوبرعللامهمًايراجتًاقوسراحصتحبصأىتحهاجتا
.(ةيراحصلاباوثألاةعاضببرعلاةريزجيفتطبتراوهدعبترهدزاو؛مالسإلالبقام
ىتحةراجتلاوةحالملليسيئرلازكرملانماثلا/يرجهلايناثلانرقلايفتحبصأو
اهنعلاقو.ةرامعوالاماهنمرثكأدجوبالو٠مالسألادالیوجيلخلاندممهأاهنأبةراحبلااهفصو

يفةحالملاوةراجتللزكرمراحصتحبصأو(^)هترثكىصحيالامراجتلانماهبنألقوحنبا

.يدنهلاطيحملاويبرعلاجيلخلا

نمنفسلاهيفيمتحتيذلاطقسمءانيماهنمنامعلحاوسىلعيناومةدعترهتشاامك

ءانيمرهتشاامكء(")نسحعضومهنأبيسدقملاهفصودقوءرحبلاتابارطضاوفصاوعلاراطخأ
ابدنمنامعيناومتلكشاذكهوءراحصءانيمىلإدعباميفةيراجتلاهتيمهأتلقتنايذلاءابد

نفسلاةنبابروةذخاونلانمددعمهنمناكيأءراحبلالامعأيفنوينامعلامهاسكلذك
.ةحالملايفىرخألامعأبنوينامعلاماقامك(؛)راحبلافلتخمىلإتهجتايتلا

يتلايأ,(ةرسدملا/ةطفلقملا)نفسلابفرعتيتلانفسلاةعانصبنوينامعلارهتشاامك

فيداكلرزجنماهلةمزاللاجاسلاباشخأنوبلجياوناكوءدحاورامسماهئانبيفلخديال
نفسلايهو(")يحاونلاكلتيفةراجتلانفسنمًاريبكًاددعاوكلتمادقودنهلاوفيدلمو

ةطفلقملا

هايمربعيرحبلامهقيرطنيمأتىلعاولمعينأنييسابعلاىلعمتحتةرورضلاتناكانهنم
مهتسايسقيقحتوىصقألاقرشلاعلسوتاريخىلإلؤوصولانكميالثيجيبرعلاجيلخلا
.هلحاوسوجنلخلانيمأث.نودب.ةيجراخلا
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ةطلسلاىلوتدقوءم٤٠۸-۷۱۸/ةيرجه۱-۱۹۹‹ناملراشنمزيفةماهةناكمةلودلاكلتتغلب

يجراخلاويلخادلالاجملايفهزجنأ.امىلإنيثحابلاوهيرصاعمنيعأيفهتمظععجرتو؛هيبأةافودعب
يفًاعئارًاينيدًاعباطتذخأيتلاهبورحتناكامك؛هرصعيفةزرابةمالعةيلخادلاهتاحالصإتناكدقف

,ىطسولاروصعلايفابوروأ(روتكد)ديعسدومحم«نارمع.ةيروطسأةروصيفهتروصوهيرصاعمرظن

.م۱۹۸۲.توزیبء۰۱۷۱۱۷۲ص

".م۱۹۸۲تيوكلاء١۳۳۰صءسابعلاينبةلودء(روتكد)؛ىفطصمركاش

١0۱۷ص؛ةيمالسإلابوعشلاخيرات,ناملكورب

ىلععقتتناكو.حافسلانمزةيادبلايفنييسابعلاةمصاعيه.قارعلابونجيفءةيمشاهلاتناك
/ةيرجه١٤٠دادغبهتفالخلةديدجلاهتمصاعسسأروصنملانكلو.تارفلارهنلىرسيلاةفضلا

٢۷٠ص؛ةيمالسإلاراثآلاىلإلخدم«(روتكد)ءاشابلانسح.١٠1صء۷ج.خيراتءيربطلا.م۲

.م١۹۷٠.ةرهاقلا

صءسابعلاينبةلودءىفطصمركاش

.۲۳۷ص«نادلبلا؛يبوقعيلا

.۷٠صجيلخلا,يجعلقيردق

.4749۹۸صءةحالملاوبرعلاءولضافجروج

صء۷ج٠خيرات

۳۳۱صءسابعلاينبةلودء(روتكد)؛یفطصمرکاش

`١2.1۹صءةحالملاوبرعلاءيناروح

.عجرملاسفنءناملكورب

.عجرملاسفن؛ناملكورب

نبىسومسابعلاوبأهيلإلسرأدقو.يومألارصعلاةياهنيفدنسلايفيبلكلاروهمجنبروصنمراث

ينبنمفلألويلاوملاوبرعلانملجرفالآةثالثلضرفوءةريخالاةلحرملايفهلاتقلدنهلاىلإبعك
روصنمىضموهعمنموهمزهفافلارشعينثإيفروهمجنبروصنمىتأودنسلاىلإلصوىتحميمت
٠خيراتءيربطلا.م٠٠۷/ةيرجه١۳٠كلذناكو.رزخلادالبىلإهناوعأهجتاو‹لامرلايفًاشطعتامف

.٤٥٥٤صء٥جءلماكلاءريثألانبا.٤صء۷ج

ةفيلخلايلاورفعجنبرمعلواحامنيحنييولعلانيبونييسابعلانيبةديدجتاعارصةقطنملاتدهش
سفنلادمحمعيابو؛نييولعلاعمفلاحتينأءم٢٠۷/ةيرجه١٤٠ةقطنملاكلتىلعديدجلاروصنملا

٠^جءخيراتءيربطلا.دنسلاكولمنمكلمدنعنيبولعلاعومجترفوهيلعىضقرمألااذهنكلو٠ةيكزلا
.٢٥۲-٢۲ص

دفولوألوصوم١٥٠ماعدهشامكءةقيثووةميدق,يمالسإلاوينيصلانيفرطلانيبتاقالعلاتناك
حارنيحلاكلذذنموءنافعنبنامثعةفالخيفنيصلاروطاربماىلإةيمالسإلاةفالخلانميمسر

شرادنبعفانةرسأمكحتاونستدهشو.ًاعابتينيصلاطالبلاىلإنيبودنمنودفويبرعلا
٠۳٠صء٦ج«خيراتءيربطلا.برعلانمينيصلاطالبلاىلإًايمسرًادفو٢۲نمرثكألوصو«(اماع

:ناونعب«وه»ينيصلاثحايلالاقم١٠صاجءةينامعلاتاساردلاهودن)۱۷(

Z. Who, Relations Between Oman and China.

٢٦٢۲-



.يماشلادمحأ.٥ص؛ميلاقألاةفرعميفميساقتلانسحا.يسدقملا.دنهلافصو٢۲صءقاتشملا

.اهدعيامو۷صءةيراجتلاتاقالعلاء(روتکد)

:امهنيقيرطبنيصلاعمةيسابعلاةفالخلاتطبترا(۱۹)
.نيدفارلادالبىتحسرافىلإمثناتسكرتلادالبىلإنيصلاطساوأنمادبيويرب:لوالا
دعبودنهلالحاوسىلإايسآيقرشيبونجةقطنمىلإةيبونجلانيصلالحاوسنمأدبيويرحب:يناثلا
.دادغبمثةلبألاءانيملمثيبرعلاجيلخلالحاوسىلإكلذ
يربنيعرفعرفتيوايسينيفنمادبيسيذلاماعلااذههذيفنتبمايقلاعمزملاوكسنويلاعورشمرظنا»
نامعبودنمنعالقنءم۹۸ءسرامنامعةفيحص).(طقسمءانیميفيرحبلافقوتیسويرحبو

.(وكسنويلاىدلمئادلا

.ةرهاقلا.۲طء۳۲۳۳صءمالسإلاىلإةوعدلا,ساموتءدلونرأ.۸٤٤صجءلماكلاءريثالانبا(٢٠۲)

.م۷

.٢۲۱صءيبرعلاجيلخلاءيجعلقيردق)۲۳(

ةدملترمتساويداليملاعساتلانرقنانمثلاثلاعبرلايفقارعلابونجيفجنزلاةروثثادحأتأدب)٢٥۲)

ةلظثمتمةيعامتجايحاونىلإاهبابساعجرتو(جنزلامهلم)ذمحمنبيلعاهدوقيناكوءاماعرشعةعبرأ
نيتلحرمبترمدقو.ةرصبلاراجتءايرثأةقبطمامأةقبطلاكلتهيناعتتناكيذلايعامتجالاملظلايف
دادتمإلانمةروثلاكلتتنكمتدقو.ةيسابعلادضةروثلاةلحرمو.مهتداسنمديبعلاقاتعإةلحرم:امه
قفوملايسابعلاةفيلخلانكلومهلةمصاعةراتخملاتحبصاوقارعلابونجتلمشمثءاسحالاىلإ

.مهيلعءاضقلانمنكمت

ءةسداسلاةعبطلاء40٤٤صء١٠ج.ةياهنلاوةيادبلاءم١۱۳۷/ةيرجه٤۷۷ءادفلاوبأءريثكنبا
.توریبم٥

.م١۱۹۸ءطقسمءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو.۹ص.ةولكرابخأيفةولسلا

.م١١۱۹.ةرهاقلاء1صءرابجنزءايركزلامجوءداقعلاحالص(۲۷)

.٦٢٤۳صء۱جءسابعلاينبةلودءىفطصمركاش(۲۸)

.م١١۹٠.ةرهاقلاء١۱۹٠ص.نيصلاوبرعلانيبتاقالعلاءينيصلانيدلاردب(٢۲)

يتلاحابرالاوةيراجتلااهترهشتلصودقومالسإلاروهظدنعةفورعملاةيراجتلازكارملانمنامعتناك(٠۲)
ىتحةيمالسإلاةيبرعلاةلودلارارقتساويراجتلانامعطاشندادزادقو.زاجحلاىلإاهيفةراجتلااهردت
.«فاريسوةلبالاونامع:ةثالثايندلا»:مهلوقنيبفارغجلانعيور

.٦صءداليلاراثآ‹ينيوزقلا-_-

.نامعةنطلس.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءانثارتةلسلس.ةيرحبلااهداجمأوراحص(۲۱)

_۷٢۲-



.تاقالعلا.يماشلادمحأ.ةيمالسإلاةيراجتلاةحالملايفنيبنامعلارود..(روتكد)‹يناعلاميركلادبع(۲۲)

.۷ص

قيرطلاكلسثيحنامعىلإبهذاهنموةرصبلاىلإدنقرمسنمىتأايدقرمسارجاتنأيدوعسملاركذ(۲۳)

.بهذلاجورم.نيصلاىلإيرحبلا
0.۱۹۷صء١ج.قباسلاردصملا.يدوعسملا(٤۲)

.قحالملايفةطراخلارظنا(٥۲)
.عالطإلادصارم.يدادغبلا.رمحألاتوقايلااهبو.دنهلاىصقأبدنكرهرحببةميظعةريزج:بيدنرس
١٠صء۲ج

.رحبلايفبصيفناتلوموروهالهايميضقتاهيلإودنهلارحبلحاسىلعةروهشمةنيدم:لبيدلا
.°۸£ص.7ج.قباسلاردصملا.يدادغبلا

جردصملا.يدادغبلا.٤٠صء۲ج.نادلبلاحوتف.يرذالبلا.دنهلاداليبةبصق:نادنس-
.٦٢٤۷ص

.۳۹ص٠.ضرألاةروص.لقوحنبا.٢۲صءةبذادرخنبا(۲۷)
.٠٠ص؛نييئامعلارود.(روتكد)ءيناعلاميركلادبع(۳۸)

.۹۳ص؛ميساقتلانسحأ.يسدقملا(۳۹)

صء۲ج؛نادلبلامجعم.يومحلاتوقاي(٤٠٤)

وهودشارنبرفعجو.جنزلاةذوخانينامعلاديزيمهنمركذدقو.۹۹ص١٠ج؛بهذلاجورم؛يدوعسملا(٤١٤)
.جرعألانارمعنابرلاو.ينامعلادمحمو.لفلفلادالبةذخاوندحأهءاشنإدرموبهذلاةنبابردحأ

.اهدعبامو٢٢٤۲صءةحالملاوبرعلا.ولضافجروج(٤٤)

صء7جردصملا.يدوعسملا

دسمثدنهلازوجرعشنمطويخبضعبىلإاهضعبنفسلاحاولادشةيلمعيهو:ةطفلجلاوأةطفلقلا(٤٤)
ىمستةدامبةنيفسلاىلطتكلذدعبوحاولألانيبامتاغارفلادسكلذكوناتكوتيزبللبمنطقباهبوفت

عجرتةيلمعلاهذهتناكواهيلإرحبلاهايملوخدمدعلةنيفسلاةيامحيفةطفلجلاةيلمعديفتو«راقلا»
نملابجكانهنأهدافمفيفارخلاببسلاامأ.يقيقحلاببسلاوهوريماسملاةفرعممدعىلإ

.قرغتوعاقلاىلإيوهتفةيديدحريماسماهبيتلانفسلابذجتسيطانغملا
.١٠ص.ةيراجتلاتاقالعلا.(روتکد)‹يماشلادمحأ

.٢٢٤۲ص.قباسلاعجرملا.يناروح
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رافلجةكرعم
ىلوألا

عفاودكانهنإفةيجيتارتساوةيداصتقاعفاودنامعىلإهجوتللنيبسابعلاعفاودتناكاإ

نيتوقيفرصحنتتناكاهنأنيبومألادضةروثلاودرمتلاتاكرحعبتتنمانلودبيف
ىدمانظحالدقو.ءةعيشلاوجراوخلااهبينعنوةفالخبفارتعإلااتضفرنرتيسيئر
نإوءبيرقتلاهجوىلعةيادبلايهنيفصةعقوانربتعااذإفءامهيتلكىلعأرطيذلاروطتلا
الكلةريرمًاثادحألمحتءم١1۸۰/ةيرجه١1٦ةنستناكيومألارصعلالالختعفو

يفرمألااذهنعجتنامانعبتتوهقافرويميمتلاةيدآنبسادرملالبوبألتقدقفنيقيرفلا
ماهلاهرثأرمألااذهلناكويلعنبنيسحلاهنمبرقلابوماعلاسفنيفلتقامك.هتكرحروطت
كلملادبعنبناميلسةفالخيفنأانظحالامك.ةعيشلاوهويناثلاةضراعملاقیرفروطتيف

تقولاسفنيفوءةديدجةلحرمىلإروطتتةيضابألاتأدبم١٤۷۱۷۱۷/ةيرجه۹۹-1
.()ةيعيشلاةوعدلايفديدجروطتثدح

لماوعكانهتناكةيسابعلاةوعدلاوةيضابأللحافكلانمةليوطلاةلحرلاكلتءانثأيفو

:مادصلايفولمعلايفامهطبرت

۲۲۹ے



:لوألالماعلا

نباءافتخادعبةماتلاةيرسلاىلإتهجتاةيضابألاف.()نامتكلاوةيرسلابنيتوعدلا:مازتلا

مدعبةيضابألانمهتاعديصويناکةديبعويمامالانأامكء(")ثادحألاحرسمنمضايأ

نامتكلاوةيرسلابمزتلتةيسابعلاةوعدلاتناككلذك.نييومألاىدلمهئامسأومهطاشنرکذ

هيلعهللاىلصيبنلاتيبلهأنماضرلاباستكا)راعشتحتاورتستينأةاعدلاىلعناكف

يذلايعيشلابزحلاةقثاوبستكيىتحنييسابعللةفالخلانوديريمهنأباوحرصيالو‹(ملسو
.(9١)ةيعرشةفصبمهتوعدغبصىلعةيادبلاذنمهدعاس

:يناثلالماعلا

تلمعةوعدلكتناكنناوةيومألاةفالخلاطاقفسإيفنيفرطلاالكلاكاکرتشمبفدهلان

لوصولاوةيومألاةفالخلاةلازإىلإنايعسينافرطلاذخأوءزيمملااهبولسأوةصاخلااهتقرطب

.(°)نيملسملليفيقحلالثمملاهسفنفرطلكريتعاواهدعقمىلإ

ميلاقأكانهنأوةصاخيسابعلاويضابألانيهاجتإلانيبمادصلاةيمتحًاحضاوادبو

.()ةرتفلاكلتيفنيتوعدلازكارمترواجتوءيمالسإلاقرشملايفنيفرطلاعابتأتلمش
:ثلاثلالماعلا

يفةيضابألاةروثتناكف.ةيسابعلاةوعدللدصقتنأنودتامدختمدقةيضابألانأظحالن
قيقحتوةيضابأةمامإنالعإنمكلذىلعبترتامو()م٢٤۷/ةيرجه١۲٠نميلاوتومرضح

يفمهذوفنميعدتىلعنييسابعللةدعاسملماوعلاهذهتناكء(“)نييومألاىلعتاراصتنا

هشويجبكرحتو؛م7٤۷/ةيرجه١۱۲ةيسابعلاةوعدلايناسارخلاملسموبأنلعأفناسارخ

.()برغلابوص

:عبارلالماعلا

ربتعاوةيسابعلاةفالخلااهيفتنلعأيتلاةرتفلاسفنيفنامعيفةيضابألاةمامإلاتنلعأ
مامضنإللنيماسمالةوعدلادوعسمنبيدنلجلانلعافنيملسملللثمملاسفنفرطلک

i|ةيرجه EVERهترسألوهلقحةفالخلان

ةيضابألانأوةصاخ.نيملسمللةدايقلاوةفالخلالوحنيفرطلانيبمادصلاعقوانهنم
.(۱)مالسالالوصأنمًالصأةمامإلاتربتعا

يذلاماهلايرحبلارمملاكلذيبرعلاجيلخلاثادحأىلإقلقبنورظنينويسابعلاأدب
يفرقتستةيرفصلاعومجهذهف4ةيقيرفإونيصلاودنهلابمهتالاصتايفةريثكًالامآهيلعنوقلعي

نأىلإىدأامم.ىلوألاةيضابألامهتمامإاونلعأنيينامعلانأامك.نيرحيلابناوكنباةريزج

_- Y۳



نمء()م٠٠۷/ةيرجه١۱۳يميمتلاةميزخنبمزاخةدايقبةيركسعةلمحنويسابعلالسري

:ةيلاتلافادهألاقيقحتلجأ

يدنهلاطيحملاةراجتىلإلوصوللجيلخلالحاوسوهايمربعةيرحبلاقرطلانيمأت:أآلوأ
ةيرفصلادييفهمظعمعقيوءهيلعنفسلاتاطحممظعمعقتثيحءايسآيقرشبونجو
هايمريعةماهلاةيراجتلاتاطحملاهذهىلعةيسابعلاةرطيسلاضرفنمدبالناكفةيضابألاو
.جيلخلا

دالبيفجراوخلاتاكرحمظعمتعمجتدقف؛نييسابعللةماهةمدخةفدصلاتمدق:ًايناث

يفنييسابعلاعارسإيفًالماعكلذناكويبرعلاجيلخلاةقطنميهوةدحاوةقطنميفقرشملا

.مهيلعءاضقللةلمحلاسرإ

نملماعيميمتلاةميزخنبمزاخيسابعلادئاقلانمصلختلانوكينألمتحي:اثلاث

ضعبكلذبيورتامك.مهلةبسنلابةرطخلاةقطنملاهذهىلإيسابعلاشيجلالاسرإلماوع
مدهوسابعلاةفيلخلابراقأضعبلتقىلعمدقأدقمزاخنأكلذ.ةيضابألاوةينسلارداصملا
ةفيلخلاىلإءابنألاتلصواملوءم۱٠٠۷/ةيرجه١۳٠ةنسقرشملايفهلةمهمءانثأمهرود
جيلخلايفةبعصلاةمهملاىلإهلاسرإبهنمصلختلاررقسابعلا

ءايحمهيلإمزاخدوعينأبعصلانمهنأمهكاردإلةيراحتناتناكةمهملاكلتنأودبيو
ىلإهتاوقومزاخلمحلةمزاللانفسلادادعإبةرصبلايلاولرماوألاتردصوةلمحلاتزهجف
جيلخلا

دحأاهداقمزاختاوقنمةيعرفةوقنمةعيرسةبرضناواكنبةريزجيفةيرفصلاتقلت

لحاوسبوصًابونجتهجتاوةريزجلانمليحرلاىلإتعراسوةيرفصلاعومجتراهنافءهلاجر
.(۱رافلجةقطنميفتلزنونامع

عومجليدصتللالمامشكرحتلابدوعسمنبيدنلجلامامإلاةدايقبةيضابألاتاوقلاتعراس

.مهلحاوسىلإةئجاللاةيرفصلا

يدنلجلامامإلاضفردقفامهتاوقكبتشتنألبقنيفرطلانيبتالسارمكانهنأودبيو
ةدايقلانأامكهتعامجركفاوقنتعيوهتعاطيفاولخديىتحهدالبلوخدبةيرفصللحامسلا

نمكلذناكامبرويبرعلاجيلخلالامشوقارعلايففقوملاتاروطتبملعىلعتناكةيضابألا
نأكردتةدايقلاكلتتناكوءمزاخةلمحنفساهنمتجرخيتلاةيضايألاةدايقلالخ

ناكمإلاردقبةيرفصلاعملاتقلاىشاحتتنأتدارأكلذلوءنيبسابعلاعمةلاحماالعقاومادصلا

ودبيو(^)برحلالبقمهئادعأىلعةجحلاءاقلإىلعصرحتةيضابألانأكلذىلإفضأ
.(۱)رافلجيفمهلزكرمذاختاوةوقلابمهدالبيفًارارقتساالإديرتالةيرفصلانأاوسملمهنأ

ت



لعجو(رافلج)ةكرعملاضرأىلإهتاوقلاسرإىلإيدنلجلامامإلارطضارمألااذهمامأ
تاوقاهیفتنکمتةعيرسةكرعمترادو.(١۲)حيجننبىیحيوءةيطعنبلالهاهتدايقىلع
مهدئاقلتقمدعبةصاخامامتتشالتيتلاةيرفصلاتاوقلاىلععيرسرصنزارحإنمةيضابألا

لتقامك.يبرعلاجيلخلاةقطنميفمهتكرحىلعراتسلالدسأويركشيلازيزعلادبعنبنابيش
.حيجننبىيحيوهوةكرعملايفيضابأدئاق

ةيضابألميقتسملاطخلاتبثتل؛م٠٠۷/ةيرجه١۳٠ةنسىلوألارافلجةكرعمتهتنااذكهو
.نامع
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عاطتسادقفًاضيأناورمنبكلملادبعنبناميلسةفالخيفةيسابعلاةوعدللةيقيقحلاةيادبلاتناك
زهاجناسللاحيصفناكيلعنبدمحمنبمشاهابأنألاقيفمهلةيناسيكلاءالواوبسكينأنويسابعلا
امهنكلوهتدافومركأوقشمدىلإهاعدتسافكلملادبعنبناميلسيومالاةفيلخلاهفاخثيحبنهذلا

/ةيرجه۹۸٩ةارسلاميلقإىلإهقيرطيفوهومسهلسدف.ءهسفنلوعدينأةيشخهلتقوربدنأثبل
یصوأودمحمهنباوهللادبعنبيلعميقيناكثيحةميمحلاىلإجرعهلجأوندبسحأاملو.ء1٦
ةاعدلانمهيلينموةفوكلايفهلةاعدلايعادءامسأبمهدمأوةمامإلايفهقحبهدالوأواذهيلعىلإ

.ةاعدلاءالؤهىلإاهنومدقيًابتكمهملسامك

يلعنبدمحمىلإةيناسيكلاءالولقتنام۷۳۲/ةيرجه١۱۸٠سابعنبهللادبعنبيلعةافودعبو
ديىلعاريبكاحاجنةيسابعلاةوعدلاتقالدقو.مشاهيبأتومدعبةوعدلاءابعأبعلطضايذلايسابعلا
جارسلاةمركعوبأناكو.ناسارخوقارعلاىلإةاعدلاهجوفيلعهيبأةايحذنمكلذناكويلعنبدمحم
ةمركعوبأًاضيأراتخاو.الجررشعينثاراتخادقميلاقألاكلتىلإهجوتيليلعنبدمحمهراتخايذلا

.هبنودتهيًايداهوالاثممهلنوكيلًاباتكيلع.نبدمحممهيلإبتكوناسارخلهأنمالجرنيعبس
٠ميهاربإنسح.٠۲صء٥جءريثألانبا.١۱۳صء۲جءةسايسلاوةمامإلاءةبيتقنبا:رظنا

يسابغعلارصعلايفةيمالساإلاةلودلا.(روتكد)يماشلادمحأ.٠۲ص۲٠جءيسايسلامالسالاخيرات

.م١۱۹۸.ةرهاقلاء١١ص.١جلوألا

.٤٤ص.١جءةماقتسإلا.يمدكلا

نبا.ب١٠ةقرو.مالسأإلادعاوقحرش,يلاطيجلا.اهدعبامو٤°صءلوقعلاراونأقراشم.يملاسلا
١٠٦٠ء۷۷ص.ديحوتلاةديقعحرشءشيفطأ

مالسإلاخيرات.ميهاربإنسح.١۱۷صءةيمالسإلاةلودلايفةيسايسلاةايحلاء(روتكد)ءرورس
۱۷.٠ص.لوالايسابعلارصعلايفةيمالسأإلاةلودلا؛(روتكد)يماشلادمحأ.١۱٠صء۲جءيسايسلا

.ةيبصعلانعًاديعبأرحًارايتخاةمألالبقنمراتخينأبجيمامإلانأةيضابألاربتعت
.۲۹۳ص؛ميلاقألاةفرعميفميساقتلانسحأءيسدقملا

۱۲٩صء۲ج.خيرات.طايخنبةفيلخ.٢۲۲صء٢۲جءيناغالا

ةلودل!خيراتنزوهلف.١۱۳٠۱۳۹ص.ةسايسلاوةمامإلا'ةبيتقنبا٦۲۷صء۷جخيراتءيربطلا
ص

٠٠.٠ص.يسابعلارصعلايفةيمالساإلاةلودلا),يماشلادمحأ

.١۱۳صءةيضايألاةكرحلاةأشن.,تافيلخ

.م۱۹۷۹.توريبء1۸صءةفالخلاء(روتکد)يلطوبرخلايلع.۸۳صء١جءخيراتلا,يبوقعيلا

١٠ج.ةماقتسالا.يمدكلا.٢۲۲صءديحوتلاةديقعحرشءشيفطأنبا.١۹نصءداقولارونلاءيشيقرلا

۷٩.۰صء۱جءهسفنيمدكلا.١٤۱ص

.اهدعيامو٥صء۷ج.ءخيراتءيربطلا

0.۸7صء١جءخيراتلاربعنامعءيبايسلا.٢٢٤۲صء٤جءلماكلاءريثألانبا

.ريثكنباصء7جنويعلافلؤم.17٤صء١ج.ردصملاسفنءيربطلا

.۷٩صء١٠جءتوقاي.ةياهنلاوةيادبلا

-۲۳۳_



نآلايهوصء۲ج٠نادلبلامجعم.يومحلا.ةرهدزمةنيدميهونامعنادلبىدحإ:رافلج

.ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاةلوديفةميخلاسأرةرامإ

ء١۱۹۱ص؛رصتخمءسيقنبميهاربإقحساوبأ.سبتقملاء7٤ص.ةمغلافشكءيوكزألا(۱۸)

.م٤

ًاصتخمناکو.يناسارخلاةيطعنبلالهعمنامعىلإلسرأدقو؛ةرصبلانمحيجننبىيحيناك)٢۲)

نالعإءانثأيدنلجلامامالليداملامعدلاهعمولصوهنالمتحملانموءةرصبلايفلاملاعمجب

ءارقفىلعاهقرفيوءاينغألانمتاقدصلاهيفعمجيبارجهعموةرصبلايفلوجيناكو.ةمامالا

.7٤١٤۱٠صء١ج.ريسلا.يخامشلا.ةيضابألا

ت



(۳)

ةيناثلارافلج

يفمزاخيسابعلادئاقللةريبكةمدخ.ةيرفصلاوةيضابألانيبءىلوألارافلجةكرعمتمدق

ىرجمنأالإرمألاةيادبيفاهتاديقعتواهتبوعصمغربو.جيلخلايفاهبفلكملاةمهملاحاجن
رسخيملوهتايناكمإوهتاوقبةظحللاهذهىتحًاظفتحممزاخلظدقف,مهحلاصلناكثادحألا

مدقوةديدجًاضرأبسكفءناواكنباةريزجيفةيرفصلاعمةفطاخلاةكرعملايفاهنمًائيش

.()ةيسابعلاةلودللومزاخلةماهةمدخكلذبةيضابألا

رقتساوةيرفصلارثأيفمدقف.نامعةيضابأعمهتمهملامكإيفنييسابعلادئاقمزاخأدب
يفيهفتناكامهميهو؛برحلاةجيتنرظتنيرافلجيفتراديتلاةكرعملاضرأنمبرقلاب
عمتاضوافملايفأدبوء()رافلجنمبرقلابءارحصيفهتاوقبرقتسيلكرحتف.هحلاص
ىرخألاةيضابألاتاوقلاتبحسناوىلعءاضقلانماونكمتمهنأملعنأدعبةيضابألا
.ًاضيأرافلجةقطنميفيهوءءارحصلاكلتىلإ

شيجلاهمامأودبيوءامهماءزجلمكأدقفءهتاردقوهتايناكمإنمقثاولا,مزاخرهظ

.اهقيقحتوأاهلوبقةبوعصلانمبلاطميدنلجلامامإلانمبلطيأدبفءىوقلاكهنميضابألا



؛طقفةيرفصلارثأيفناكهنأةيضابأللرهظأةميزخنبمزاخنأةيضابألاتاياورلانمودبيو

:(يليامقیقحتمهنمبلطيهنكلوةيضابألالاتقيفبغريالهنأو

يسابعلاةفيلخللةعاطلاوعمسلا

رافلجيفلتقيذلا.ةيرفصلاميعزوءيركشيلازيزعلادبعنبنابيشفيسومتاخميلست
.ىلوألا

.ةيمالسإلاةفالخلااهنأىلعنييسابعلاةفالخبفرتعيويسابعلاةفيلخللبطخينأ

مامإلارواشدفف4هتعامجويدنلجلامامالاليقفنمطورشلاهدهلوقمدععقوتملا۰ناکو

نيبیبشو)٤(يناسارخلاةيطعننبلاله:لٹمةوعدلالاجروءاملعلارابکمهيفناکوهباحصأ

اموهمتاخونابيشفيسعقديننأهيلغضعبلاراشأوىنارحبلادابزنبفلڂوةيطع

نأىلعرقتسارمألانكلو.متاخلاوفيسلاةميقنابيشةثرولنمضيوءلاملانممزاخيضري
.()نابيشةثروىلإىدؤتىتحمامإلادييفةنامأفيسلاومتاخلا

ىلعهباحصأومامإلااهضفردقفةيسابعلاةفالخلابفارتعإلابصاخلاوريخألابلطملاامأ

لاملاباهنععفديامنإو.نيدلابةلودلانععفدينأنيدلابابيفزوجيالهنأساسأ
دقةيضابألانكتمليتلاوةكرعملاتأدبهبلاطمقيقحتىلعمزاخرارصإمامأو.()لاجرلاو
.ةيرفصلاعمسمألاةكرعمدعباهفوفصمظنتتلازاممهتاوقف,يفاكلادادعتسإلااهلتدعتسا

رافلجىلإمودقللةميزخنبمزاخعفديذلايساسألاببسلانأبلوقلااننكميالاننكلو
ةميقتاذتسيلىرخأبابسأيأنأو.نييسابعللنامععاضخإطقفوهةيضابألابكاكتحالاو

يذلافدهلاوهو.يبرعلاجيلخلالحاسونامعىلعةيلعفلانييسابعلاةدايسقيفحتليبسيف
ًاعبتتنامعىلإمدقمزاخنأنمةيضابألارداصملاهددرتامنأو.هلجأنمهتلمحتمدق

نبيويسابعلاةفيلخلانيبءاطسولاهيلعقفتايذلاقافتالانأكلذ.ليلدلابديؤيالةيرفصلل

يبرعلاجيلخلالحاوسعاضخإةمهمبموقينألباقملتقلانممزاخىفعينأوهمزاخ

جراوخلاىلإوهباحصأويدنلجلاىلإنامعبجراوخلاىلإهجوتلابهيلعاوراشأف»نيىسابعلل

نإفءيسابعلاةفيلخلانمماتءاضراهيفنوکيدقةبعصةمهميهوناواكنباةريزجبنيذلا
نييسابعللةدايسققحدقفحجننإوءةيضابألاوأةيرفصلاديىلعلتقلاهريصمنوکیسفلتق

هنکلو.ناواکنباةريزجيفهتمهملبقًالوأنوكتنأضورفملاناكو.يبرعلاجيلخلايف
ولهنالهئادعأنمهرهظيمحيوهقىرطرهطينأدبالوةيرحبتناكهتاوقنالةيرفصلابمدطصا

رصتقتىلوألاهتمهمتناك ءزجديىلعةعيرسلامهتميزهدعبًاعجارلفقلناواكنباةريزجىلعرصتقت
.هتاوقنم

‹ةيرفصللًابقعتناكمزاخمودقنأىلعرصتةيضابألاعجحارملاورداصملانإفكلذمغرو
همیزخنبمزاخءاج»هخیراتيفيبايسلاركذيفكلذدیدحتيفتاياورلاكلتضعبتبرطضاو

ناطلسلنامعلهأعوضخبالإمزاخفتكيملهنمهللامهحارأوًالوتقمهدجواملو«نابيشلًابلط

ت



:امهنيرمألهتياوريفهقيفوتمدعحضتيو.(')«حافسلاوهودادغب

٠ناواكنبايفمهيلعهراصتناهافكلطقفةيرفصلاعممزاخلةيساسألاةمهملاتناكول١

ةكرعملابقرتيًانكاسلظاملو.مهيلعءاضقلايفةيضابألاحاجنوىلوألارافلجةكرعم

.بنکنع

ةفيلخلوأوهو.هنمزيفةلمحلاتلسرأيذلاحافسلاسابعلاوبأيسابعلاةفيلخلانإ٢

ةليطاهبلظدقف('"ارابنألايفةيمشاهلاهتمصاعنملقتنادقدعبنكيمل.يسابع
أدبيذلاروصنملاةفيلخلانمزكلذناكفنييسابعللةمصاعدادغبذاختاامأو.هتايح

/ةيرجه١٤٠دادغبىلإهتمصاعلقنبىهتناوءم۷۱۲/ةيرجه١٤٠هعورشمذيفنتب

ىلعءاضقلاىلإامهنملكعلطتيثيح.نيفرطلانيبمادصلاةيمتحثادحألارهظتكلذبو

ديحولاليبسلايهاهنأىرتنامعةمامإتناك.مكحلايفهتيعرشوهتيقحأساسأىلعرخآلا
دهتاهاتمنمنيملسملاجارخأل

ككفتءانثأهتمهمذيفنتبهلةحناسلاةصرفللهكاردإنممزاخفقومةوقسملننأاننكميو

ىلعهديعضووةكرعملاضرأنمًابيرقناكهنأامك.ىلوألارافلجةكرعمدعب.يضأبألاشيجلا
يتلاتالزانتلامامأيضابألامامالاعمهطورشيفدازهنأامك.ةيضابألاشيجيففعضلاطاقن
.يسابعلاةفيلخلاءاضرإلةصرفهمامأدجوف.هعمكابتشإلااوبنجتيىتحةيضابألااهادبأ

هشيجومزاخنيبو.هتاوقويدنلجلايضابألامامإلانيبةيناثلارافلجةكرعمتأدب

نمدشأاهتوارضيفتغلباهنأوءةيساقتناكةكرعملاهذهنأىلإتاياورلاريشتو.يسابعلا
‹ةيضابألاحلاصلتناكةيادبلايفف.ىوقلاتانزاوتاهيفتفلتخادقف,ىلوألارافلجةكرعم
دئاقللخأةلحرملاهذهيفلتقىتحةيسابعلاتاوقلاىلعتاراصتنازارحإنمتنكمتثيح

ةدايقنممزاخنكمتدقفةيناثلاةلحرملاامأليعامساهللاقيةميزجنبمزاخيسابعلا

.يدغرألاملسمهترسيمىلعوءزورلاورملهأنملجرهتنميمىلعلعجوةيضابألاىلعموجهلا
ىلعتاراصتناةدعقيقحتنمموجهلااذهيفنكمتوءيلشهنلاميعننبةلضنهعئالطىلعو

ةيادبونيتوقلللداعتةباثمبةلحرملاهذهتناكو.()لجرةئامعستمهنماولتقوةيضابألا

.يسابعلاقوفتلا

ىلإاجلييسابعلادئاقلاأدباهيفومايأةدعدعبتعقودقفلاتقلانمةريخألاةلحرملاامأ
لهأنملجرهيلعراشأدقفءةيضابألاىلعراصتنإلاةبوعصكردأنأدعبوءةديدجةربدمةطخ

نأبكلذوهتهجاومنعةيضابألادنجلغشنماهيفنكمتيةليحعبتينأبءهشيجنمدغصلا
مهتعتمأناقنابمامإلادنجعراسكلذلعفاملفهباحصأتويبيفرانلالاعشإبموقي

ءهعمفالاةرشعوهسفنيدنلجلامامإلالتقو.لتقلامهيفلمعأومهيلعمزاخدشفمهدالوأو

ے۷



ةدوعلابهدئاقلهرمأيسابعلاةفيلخلاردصأوسابعلايبأىلإمث.ةرصبلاىلإمهسوؤربثعبو

راعف

ملويدنلجلاباحصأمظعملتقنعترفسأةريخألاةكرعملانأةيضابألاتاياورلارهظتو
.ةميزخنبمزاخهلتقوءالتقىتحلالههدعبنمويدنلجلامدقتفءةيطعنبلالهووهالإقبي

هیاحصأومامالالتقبتهتنااهنأركذتاهنكلوليصفتلابىلتقلاددعتاياورلاهذهركذتالو

فالآةرشعىلتقلاددعنأرکذتيتلاهریغو١۲(يربطلاةياورعمقفتنالانکناو

:امهنيببسليضابألامامإلادنجنم

ةبيرغضرأيلعبراحتلجرةئامعبساهماوقةلمحلبقنمددعلااذهلتقينألقعيال١
.ناواکنبايفةقباسبورحيفتكبتشااهنأامكاهنع

ةريصقلاةدملاكلتيفددعلااذهبةلمحزهجينأنميدنلجلامامالانكمتينأنكميال-٢

بابسأعجرتوةديدجةديجةلودماهمبًالوغشمناكيذلاتقولايفء()هتمامإنم
:امهنيرمأىلإةيضابألاتاوقلاةميزه

.ةيرفصلاعمةقباسلاهتكرعمدعبدعتساوحارتسادقنكيمليضابألاشيجلانأ١

لآنمنييلبقلاءامعزلاضعبنيبويسابعلادئاقلانيبًايرسًانواعتكانهناكامبر-۲

ةرشابمنامعمكحمهيلإاودنسأنييسابعلانأليلدبءةيادبلايفهوضراعنمميدنلجلا
.ةكرعملادعب

:يلياماهنمةماهجئاتنةكرعملاهذهىلعبترتدقو

ىلإدالبلامضةداعإوةيضابألانامعةمامإىلعءاضقلايفنييسابعلاحاجن:ًآلوأ

.نييسابعللهلحاوسويبرعلاجيلخلاهايميفرارقتسإلاونمألاباتتسا:ًايناث

مغربةيضابألاةرادإلاةبرجتلشفدعبنامعيفديدجنمةيلبقلاتاعارصلاروهظ:ثلاث
.ةيلبقلاتاعارصلاىوتسمىلعءاقترالاةمامإلاتالواحم

ةرادإلاعمةديدجبراجتوًاسوردةيضابألاةاعدلةيناثلارافلجةكرعمتطعأ:ًاعبار
ةمامإنالعإلديدجنماودجف,نييومألاةرادإعممهيسأمدعبقارعلايفةديدجلاةيسابعلا
.نامعلهأنيبدئاسلاوهيضابألاركفلاحبصأوةيناث

ترمتساوةيادبلاذنمءةيضابألاةيضقعملماعتلايفةيسابعلاةفالخلاتأطخأ:اسماخ

دالبلامضوتالمحلالاسرإيفترمتساو.زيزعلادبعنبرمعادع؛نيبومألاةقيرطسفنىلع

YA



مهيلعًارطخلكشتنامعتلظف.ينامعلابعشلاتابغروأةيصابألاةوعدلاةعيبطاوكردي

.كلذدعب

يرادألارقملاتحيصأو۰ثادحألاكلتګام4نامعلخڂاديفیوزنةنىدمترهدزا:ًاسداس

نعاهدعبلكلذو^«مالسإلاةضيب»بةرتفلاكلنتيمسدقويضابألاطاشنلاوةمامالل
خيراتلاىتحرودلااذهبعلتتلظوءودعلالیطاسأوشويجهيلإلصتيذلالحاسلا

رصاعملا

ةيضقنكلوءم۱/ةيرجه١۳٠۱ةيناثلارافلجةكرعمدعينامعنويسايعلامضكلذيو

.دعبامیفترمتساةيضابالاونامع
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صء۷ج٠خيراتءيريطلا

.يبايسلا.١۹.1١صء١جءقياسلاعجرملا.يملاسلا.سبتقملاء٤٤ص.ةمغلافشک‹يوكزألا

.١٠صءدادمنباةريس.ةيضابألاءاملعنم

نبملسمةديبعيبأديىلعذملتتوةرصبلاىلإلصو.ىتحملعلاسمتلياهنمجرخمثنيرحبلايفاشن
.۹ص.هسفندادمنيا.اهيةمىركيبأ

سفن.يراوحلاوبأ.ةيعرلاوةلودلاىلعاوفاخاذإمهتنسلأبةعاطلاوعمسلامهوطعينأضعبلازاجأ

.٥۷»٤۷صء٢ج.قباسلاعجرملا‹يبايسلا.اهدعبامو۹۰ص

يدنلجلانإ»:لوقيفيدنلجلانيبوةيرفصلانيبريثألانباطلخيامك.١7٤صء۷جخيرات,يربطلا

.7°صء١جءةياهنلاوةيادبلاءريثكنبا.«يساسألافدهلاوهيدنلجلانأيأ.ةيرفصلاميعزوه

٢

.٤صء۷ج.خيرات‹يبايسلا

ءيرضخلادمحم.م۲.ةرهاقفلا.٦ص.مالسالاروديفةرامعلا.(روتکد)حماسنيدلالامك

.١۳٠نصءةيضابألاةكرحلاةأشنء(روتكد).تافيلخ

.٥۲ص.اهتاقالعونامعبةيضابألاةكرحلا.(روتكد).يليقعلاديشرأدمحم

ص٥ج.ردصملاسفنءيربطلا

.۳۸۱صء۲ج.خيرات.يربطلا

٠قيرزنبا.اهدعبامو١٩ص١٠جءةفحتلا.يملاسلا.سبتقملاء٤٤ء7٤ص.ةمغلافشك,يوكزألا
.٢۲صءنامعةمئأركذيفناعمللابعئاشلاعاعشلا

.۷ص.دادمنباةريس.١٤ص.ةمغلافشكيف.يوكزألام۷۹۳/ةيرجه۱۷۷ةنسيفترهظ
.۹صءاج.يملاسلا.۱۱۷صجعجرملا.يبايسلا

.٢1۲ص.مالظلاحابصم.يشيقرلا

ص.١جءةفحتلاءيملاسلا

تقولاىتحنامعيفةيراضحلازكارملامهأنميهو.نامعيفلابجلاميلقإنمضىوزنعقت:ىوزن
ضوحء(روتکد)ءيلوتمدمحم.نامعلخادبوصمک۰يلاوحطقسمةمصاعلانعدعبتو.رضاحلا

.قحالملايفةطراخلارظنا.م۹۷۷٠.ةرهاقلاء١۱۹۸صء١جءيبرعلاجيلخلا



)٤(

لاوزدعبنامع
ةيضابألاةمامإلا

ىلوألا

تراصىتحءقارعلاىلإدوعتوءنامعيفاهتمهمنميهتنتنيبسابعلاشويجدكتمل
ناكةريخألاةكرعملاريثأتنأمغربوء()بارطضالااهدوسيوىضوفلااهمعتنامعيفعاضوألا
ةيضابألاراكفألاتلظامكنامعلهأديىلإتداعرومألانإفةيضابألاةمامإلاةلازإيفًايوق
.ةخسارلانيينامعلاةديقعيه

:امهناتوقاهمهأةديدعىوقنامعيفةطلسلاتعزانتنكلو

هتيمهأببسبءلحاسلاىلعاهذوفنضرفبتفتكايتلايهو:ةيسابعلاىوقلا:ًالوأ
وأيسابعلالخدتللنامعلئابقةيهاركببسباهللئابقيأعاضخإنمنكمتتملوءنييسابعلل
.اهنوؤشيفيبنجألا

:نيمسقىلإتمسقنادقو:ةينامعلاىوقلا:ًايناث

لجأنمدئازطاشنبوديدجنمةوعدلايفاورمتسانيذلاءةيضابألاةكرحلاةاعدىوق١
مامالااهسأرىلعوةرصيلاةدايقنمعيجشتومعدبكلذناكوءةيناثةيضايأةمامإنالعإ

.يميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعوبأ

ت



نامعيفاودسفأنيذلاةربابجلابةيضابألاتاياورلايفتفصويتلايهوءةيلبقلاىوقلا_۲

لآاهمهأنمويلبقلااهذوفنىلعىوقلاكلتتدمتعادقو.(روجوملظلهأاوناكو
.ةءانهونبمثيدنلجلا

ءاملعرطضااممةعيبلاةضفارىلوألاةيضابألاةمامإلانالعإلبقةيلبقلاىوقلاترهظدقو

‹ةدئازورظنلاهيدلوو(")يدنلجلانبرفعجقانعأتبرضفاهئامعزنمصلختلاىلإنييضابألا
هئاكبيدنلجلامامإلاىلعاوركنأةيضابألاءاملعنأىتح؛يضابألاركفلايضقيامبسحىلعو

يلبقلابصعتلارسكلةلواحمةيضابألالبقنمفقوملااذهناكو.ةيبصعلابهومهتاومهيلع
ةديدجلاةمامإلاتحتنيينامعلارهصو

نأدعبقارعلاىلإيسابعلادئاقلاداعدقفرافلجةميزهدعبيدنلجلالآةوقتدازو

نالعإنمةيضابألانكمتىتحةيسابعلاةفالخلاباوطبترادقو()مهدييفنامعرمأكرت
تيبلااذهنمنيتيصخشةيضابألاتاياورلاددحتو.م۷۹۳/ةيرجه۷۷٠ةيناثلامهتمامإ

دشارو.ةدئازنبدمحم:امهواهندمونامعيحاونىلعةرطيسلاوفقوملالالغتساىلإاتعراس
.(١كلذلبقمامإلامهلتقنيذلايدنلجلالآدالوأنم.انوكينألمتحيوءرظنلانبناذاشنب

نامعخيراتيفاهروذجذخأتةيلبقلاىوقلانيبوةمامإلانيبليوطلاعارصلاةصقتتابو
ىلإةيكلمنموةيكلمىلإةمامإنمروصنامعيفةدايسلاىلعىلاوتو,ةثيدحلاروصعلاىتح
.اهلئابقةوقىلإدنتستيتلايهوةيكلملاىوقلاناديملاىلإتزربةمامإلاتفعضىتمف.ةمامإ
ظافلألامهأنمةمامإلاةملكتلظوعارصلااذهتاحفصرثكألغشتةمامإلاتلظنكلو
ةينطولاةدحوللًازمرتلكشةملكلاهذهو.نامععمةيفاقثلاوةيملعلاطاسوألااهلوادتتيتل

نييسابعنملخدتيأةمواقميفنامعلهأهيلإاجلييذلااجلملاوءاهخيراتربعنامعب
نمدشرمنبرصاننكمتثيحثيدحلاخيراتلايفنييلاغتربلاىتحولبةطمارقونييهيوبو
.نيبلاغتربلادضنامعلهأدوهجدحوفءم١۲٠٠/ةيرجه١۳٠٠ةمامإلابصنمىلإلوصولا
وزغلانمدالبللةيامحءم١٤۱۷/ةيرجه١١۱٠ديعسنبدمحأمامإلاةيصخشروهظلناكامك
.(»يسرافلا

نإقطانملاٌضعبيفذوفناهللظدقفم٠٠۷/ةيرجه١۲٠ةيضابألاةمامإلاطوقسمغربو
يبجبناکفءنامعيفظوحلميسايسرودب.()ةيضابألالاجرنموهوءةيطعنببيبشماق
ةقفاومىلإًادنتسمناكهنأودبيوءًابوصنمًامامإنكيملهنأمغرىرقلاضعبنمبئارضلا
نيبتاماسقنايفهلامعأتببستدقونامعرابخأعباتتتناكيتلاوةرصبلايفةيضابألاةماعز
هلمعةيعورشملوحةيضابألا

نيبعازنلاعقودقفءم۷۱۲/ةيرجه١٤٠ماعذنمنامعيفيلبقلاعارصلالحارمتأدب
نکمتدقو.ميمهينبوعفاننيبوءيئانهلادعسنبناسغةماعزبةءانهينب:امهنيفرط

مهنماولتقنأدعبءم۷۱۲/ةيرجه١٤٠ميمهينبوعفانينبةميزهوىوزنبهننمنويئانهلا
ونبوعفانونبناكاملو.نامعيفيلبقلاعارصلاةرئادعاستاكلذىلعبترتوء(٠)اريثكًاقلخ

£



ةركبينبنملجرمهعمواوكرحتو(")اربإنعثرحلالخدتدقفىلإنومتنيميمه

هتدوعءانثأهلاوسلجامنيحلتقنمةياهنلايفاونكمتويركبلاديعسنبدايزهللاقي
.يربعلالزانمتاوقتمدقتثيحىرخأةليبقفارطألمشتلبرحلاةرئادتعستاو.هرادىلإ

ثرحلانمماقتنإللاربإىلإ.نييدنلجلالامعنموهو
لجأنمنامعىلعاهترطيسضرفةداعإلعاضوألاهذهلغتستةيضايبألاةماعزلاتأدب

هيجوتيفأماهأرودتاماعزلاكلتدحأك(')يوكزألارباجيبأنبىسومبعلو.ةمامالاةداعإ

نبدشارىلعكلملادبعنبناسغجورخزهتناف.ةرتفلاكلتلالخنامعيفرومألاتايرجم
نعيدنلجلالآةلازإلجأنمدشاردضناسغعمةيضابألالاجرعمفقوو.يدنلجلارظنلا
ةرطيسلاةداعإويدنلجلالآةلازإوحنةيضابألاءامعزلًاحاجنفقوملااذهدهمدقونامعمكح

ةكرحلاروطتيفرثأاهلناکةدیدجارومأصلختسنثادحألاهذهنمو.نامعىلع

:يلياميهفنامعيفةيضايألا

عملماعتلايفةيلمعلاوةيسايسلاةيحانلانمًاجضنرثكأةيضابألاةكرحلاتحبصأ:ًالوأ

راكفأىلإمهنوكرمدعيفًايلجرمألااذهرهظو.ءفقاومنمهيضتقتاموةلحرملاتابلطتم
ملاظلاعمجورجلازاوجب»:لوقتمهلامعأيفةديدجةدعاقترهظو.ملاظلانمًاربتلاوفلسلا
نبدمحمورباجيبأنبىسومناخيشلاجرخامنيحكلذحضتاو()«هنمملظأوهنمىلع

نممناسغنأبامهملععمءرظنلانبدشاردضكلملادبعنبنامثععمساسجنبهللادبع

اهحلاصلثادحألاهذهةيضابألاةماعزلاتلغتسادقو.هنمًاملظدشأدشارنكلوءهتريسدمحتال

ةقرازألالثمىرخألاةفرطتملاةمكحملاقرفتاكرحيفاهدجنالفقاوملاهذهلثمو.دعباميف

هتقباطمنماودكأتيلمهبقحتلينملكلًاناحتمااوبجوأوةتمزتملامهفقاومباوزاتمانيذلا

١١٠01هولتقالإومهفوفصيفلاتقلابهلاوحمسناحتمالازاتجااذإفمهئارآل

ةيلبقلافارطألاضعبىلعمهدامتعاةيعبتاولمحتينأةيضابألاءامعزىلعناك:ًايناث

نبهللادبعنبدمحممامالادمتعادقف.ةياغللةبعصةمهميهونامعىلعمهترطيسضرغل

وأ.ةيقرشلاةقطنملايفتابارطضالاونتفلاىلعءاضقلليركبلادايزنبديعسىلعنافعيبأ

ةقطنملاىلعءاليتساللنتفلاهذهدامخإبدايزنبديعسماقدقوءقرشلالهأبىمسيام

نيذلاءاربإلهأوىوزنلهأنمثرحللماقتنالايفدايزنبديعسةيلبقلاعفاودلاتكرحدقو
لخنلاعطقىلعمدقأف؛م۷۱۲/ةيرجه١٤٠رظنلانبدشارمكحنابإةءانهونبمهبعقوأ
نبديعسلامعأةيعرشلوحةاعدلارابكنيبًاماسقنالامعألاهذهتراثأدقو.لزانملامدهو
اهركنأ.يوكزالارباجيبآنبیسومهزاجأيذلاتقولايففتويبلامدهولخنلاعطقيفدايز

ةراسخواعاضكلذاربتعمماماللكلذةيعبتلمحويمرضحلابويأنبلئاولثمضعبلا

فورعمللكرتنيربتعمبوبحمنبدمحملثمضعبلاقفاودقو.ةلودللًارارضإولاملاتيبل
.ءامدللًاكفسو

بصنمنعهتلازإيفًايساسأًالماعكلذناكف.لامعألاهذهةيلوؤسممامإلالمحتدقو
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ةمامإلاتحتديدجنمدالبلاةدحوءاروايعسو.ةوعدلاءامعزدييأتدقتفانأدعب.ةمامالا

تاءارجإذاختابماقم٥۷۹/ةيرجه١۱۷يمورخلابعكنبثراولامامإلانإف.ةيضابألا

ةيضابألاءامعزيضرييكلء(")دالبلاجراخىلإدايزنبديعسدعبأفةيضقلاهذهلوحةديدج
.ثراحلاينبوةءانهينبنيبةيلبقلاةدحنمففخيو

.يميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعيبأمامإلااهسأرىلعو.ةرصبلاةسردملتلظ:ثلاث
نامعيفةيسايسلاثادحألاهيجوتيفريبكلارودلا؛يديهارفلابيبحنبعيبرلامامإلامث
ةرصبلايفنييضابألانيفرطلانيبتالاصتإلاوتالسارملانأوةصاخءةقلقلاةرتفلاكلتىف

اهروداهلةيضابألاءاملعاهلذبييتلاتادوهجملاتحبصأو؛ةرمتسموةمئادتناكنامعيفو
نممث»‹ماسقنالاوىضوفلانماهذاقنإةلواحميفنامعيفةيسايسلاتاهجوتلايفريبكلا
ةمامإلادقعنماونكمتنيملسملانمةعامججورخلضفبقحلاىلعةفلألابنامعلهألعهللا

.(۲)«نافعنیدمحممامالل

يفيدنلجلالآفاعضإيفًارييكًارودةرصيلاةدايقاهلسرتيتلاةوعدلاتالمحلناكو

يفأماهًاروداهبدزألاوةرصبلاةيضابأتبعلامك.ةيناثةيضابأةمامإنالعإلديهمتلاو.نامع

ديزينبدوادراطخإيفحوضوبكلذرهظوءنامعلهأدضةيسابعلاتاكرحتلاةبقارم
يفهرثأاذهلناكونامعىلإرفعجنبىسيعةلمحببعكنبثراولامامإلاء("")يبلهملا
نبىسيعةميزهنمنكمتلعفلابومهيلإةمداقلاةيسابعلاةلمحلاةهجاوملمامإلادادعتسا

یتحيفرفعج

لآىلعاودمتعامهنأوةصاخ.نامعيفمهذوفنميعدتيفنويسابعلالشف:ًاعبار
نموةيلبقلاةيحانلانمنامعيفةمجتابوعصةوقلاهذهتهجاودقو.ةيلبقةوقكيدنلجلا
لبقنميدنلجلالآدضةروثللًازمر«هللالإمكحال»:راعشلظو.ةيضابألاةكرحلاءامعزةهج
لآلةقحاسةميزهءم۷۹۳/ةيرجه۷۷٠ناضمررهشيفةزاجملاةكرعمتناكوءةيضابألا

يهويسابعلارصعلايفتارتفلامهأعمكلذنمازتدقوءنامعيفمهذوفنلويدنلجلا
.ديشرلانوراهةفالخ

ةدعنامعمكحىلعىلاوتءم۱٥۷/ةيرجه٠ىلوألاةمامإلاطوقسدعبو
:ىهةيضايأتامامإ

:نافعییأنبدمحمةمامإ١

يفاشندمحيلانمديدجلامامإلاوم۷۹۳/ةيرجه۷۷١لاوشيفهتمامإتنلعأ
ليقف.هتمامإةفصيفةيضابألاءاهقفلاتفلتخاوءنامعىلإمدقمثاهلهأنمناكوقارعلا
ةميدقةيضابأرداصمنعتاياورةدعيملاسلاركذيو اهرازوأبرحلاعضتىتحعافدماْمِإناك
رهظأامنيب.يرشمامإهنأةيادبلايفهركذمغرعافدمامإهنأىلعءاملعلاقافتإ'اهيفنيبي
ءاملعلاديمعلبقنمعيوبوةمامإلاهلدقعنافعيبأنبدمحمنأةمغلافشکيفيوكزالا
.(۳)يوكزألارباجيبأنبىسوموهوةيضابألا
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:امهنيرمأصلختسنءارآلاهذهنمو

:لوألارمأآلا

يبأنبدمحمكولسوةريسيفنعطلاىلعءا"اهثيدحواهميدقةيضابألاتاياورلاعامجإ
يفتعفويتلاثادحألايفكلذحضتإدقوحئاصنللهدرونيملسمللهتوفجاورهظأثیحنافع

.يركبلادايزنبديعسهدئاقلامعأوةيقرشلاةقطنملا

:ىناثلارمألا

هذهحصتوهليوكزألاريايبأنبیسومءاملعلادیمعةعيبابمليلدبةحيبحصهتمامإنأ

ةقرفلانمنامعذاقنإلجأنمعافدةمامإتناكنإو.هل(*)ءاملعلارابكةعيابمبةمامإلا
ناتنسهتمامإتناکونايدنلجلارظتلانيدشاروءةدئازنبدمحمامهوةريايجلاةلازإوماسقنالاو

(۲۹)ارهش ارهشو

:يصورخلابعكنبثراولاةمامإ

كلذناكونافعيبأنبدمحم(")لزعىلعةيضابألاءاملععامتجادعبةمامإلاهلتدقع
ميقتسملاجهنملابمزتلاوحلاصلافلسلايدهىلعديدجلامامإلاراسوı6/ةيرجه۹
يوكزألارباجيبأنبدمحملزعىلإتدأيتلاثادحألايفةمامإلاهيلوتلبق0دقناکو
ًايلخادنامعيفةمامإلادوهعمهأنمبعكنبثراولامامإلاةرتفربتعتو.("١)ءاملعلاو

.ًايجراخو

عيمجيفنمألاوفصركعيامثدحيملونامععوبررارقتسالامعةيلخادلاةيحانلانمف
مامإلاماقدقو6ةيضابألائدایمبهمازتلاوهتريسنسحلنوخرّؤوملاهحدتماامك4ةمامإلاءاحنا

.ةيلبقلاتايبصعلاةدحنمفيفختلليركبلادايزنبديعسدرطب

تدروأو.مامإلااهجهتنييتلاةسايسلايفمساحلالماعلاةيضابألاةوعدلاتحبصاأو

ةيضابألائدابمبهمازتلاوهصالخإوهلدعنعةددعتمًاروصتاياورلا

۱۹۳-۷۰٠ديشرلانوراهةفالخةمامإلاكلتترصاعدقف:ةيجراخلاةسايسلاةيحاننمو
تالواحملاةمواقميفةيسايسلاوةيعيبطلافورظلامهتدعاسدقوءم٦۷۸۸٠۸/ةيرجه
ةقطنملايفمهلءافلحدوجوةرتفلاكلتيفاودقتفانييسابعلانأامك.نامععاضخإلةيسابعلا

ةيركسعةلمحنويسابعلالسرألعفلابونامعيفاهمادقأخيسرتىلعةمامإلادعاسامم
دزأراطخإدعبةصاخاهلتدعتسادقتناكةمامإلانأامكءةرخأتمتلصواهنكلونامعىلإ

دقفًالامآاهيلعةيسابعلاةفالخلاقلعتيتلاةلمحلاهذهةيمهألًارظنو.اهرابخأبماماللةرصبلا

.(١۲)رفعجنبیسیعوهواهيلعًادئاقهيراقأدحأديشرلاننوراهةفيلخلانيع
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:ةيلاتلارومألاصلختسنةلمحلاهذهنمو

سراففلأتغلبدقفةدعلاوددعلايفةميزخنبمزاخةلمحقوفتتناكاهنأ:لوألا

.طقفنامععاضخإيهويبرعلاجيلخلايفةدحاوةمهمبةفلكمتناكولجارفالآةسمخو

ىلإةلصوملاةيربلاقرطلاةبوعصىلإريشياذهوءًارحبتراستالمحلاهذهنأ:ىناثلا

نامعةمامإىلعءاضقلاةعرسيفنييسابعلاةبغرىلإكلذكو.نامع

ھهتداعأ::ثلاثلا .بلهملالآنيبوةيضابألانيبنواعتلا:محالمانانناھذأىلإةبةملحلاهذه

ممقتتتاانكناو۲ةيلامشلاناامعراعبةلمحلالعينك

(”ىتحنال(")نامعيفلغوتلانمتنكمتدقتناكةيسابعلاتاوقلانأب»:لئاقلايأرلا

.نامعلامشيفعقت

ةيفاكتاوقبنييسابعلادضةكرعملوخدنمةيضابألاتاوقلانكمتتةرملوأل:عبارلا

ضرأيفتاوقلاةدايقنمءراحصيلاودمحمنبشراقماهدئاقنكمتدقف.ةمظنمو
.ًأرحبهنواعييتولسلاينادمحلاديمحوبأناكامنيب.ًاربةكرعملا

نأكلذو.ةينامعلاتاياورلانيبىربكةيمهأرفعجنبىسيععرصمةيضقتلثم:سماخلا

هکرتىءاملعلاضعبرظنفهمدعبوأهلتفبًارارقذختينألبقهریصميفهباحصأراشتسامامالا

نجسهعاديإبمامإلاماقفءهنم()ماقتناللىرخأةيسابعتالمحلسرتالىتحءنجسلايف

.يلاولاملعنودبهنجسيفرفعجنب

نامعرومألاهميظنتواهتوقىلعًاليلدةلمحلاكلتىلعةيضابألاراصتناناك:سداسلا
نعةديعبنامعتلظوةيلامشلانامعلحاوستلمشىتحاهذوفننمتدمواهروذجتخسرف

سأرىلعروننبدمحملسرأامنيحءم۸۸۳/ةيرجه٠۲۸ىتحةليوطةرتفليسابعلاطخلا
لحاوسىلعاهترطيستدقفءاهتلمحترسخةيسابعلاةفالخلانأامكونامععاضخالةلمح

.(°)نومأملاوةنتفلاثادحأءانثأةصاخونامع

مهيلعتعمجأةمئألانمددعنامعمكحىلعىلوتبعكنبثراولامامإلاةافودعبو
:مهونامعبةيناثلاةمامإلاتطقسىتحنامعمكحيفاورمتساوةيضابألاةوعدلا

لوأوهوءم۸8۰۷۸۲۳/ةيرجه١۹١٠٠۲:يدزألايجمثفلاهللادبعناسغمامإلا
.ةنصارقلانمنامعلحاوسةيامحلالوطسادختانم

ًارارقتساهرصعناكو«م۸۲۲١٤٤۸/ةيرجه٢٠٠۲٠٠۲:ديمحنبكلملادبعمامإلا
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40٤۸/ةيرجه٢٢۲۲۳۷:يدمحيلايجحفلارفيجنبانهملامامإلا۲

ةريزجحتفنمنكمتدقوءم٦۸۸-١۸0/ةيرجه۲۳۷۲۷۳:كلامنبتلصلامامإلا٤
يرطقوس

.م۸۹۰-٦۸۸/ةيرجه٢۲۷۲۷۷:يدمحيلارظنلانبدشارمامإلا٥

۸۹۰۸۹۳/ةيرجه۲۷۷۲۸۰:يصورخلاميمتنبنازعمامإلا١

اهبترميتلافورظلاببسبًايسابعًالخدتدهشتملةمئألاءالؤهمكحةرتفنأظحالنو
نبتلصلاةنمامإءانثأديدجنمةيلبقتافالختغطامك.رفعجنبةلمحدعبةيسابعلادالبلا
:امهنيلماعىلإرمألااذهزجوننأاننكميوءءاملعلاءارآاهيفتددعتو(؛)كلام

دقوءاضيأةاعذلانضعبىدلةيصخشلاتاحومطلازوربو.ةيضابألاةوعدلاةدايقعدصت:ًآلوأ
نامعبتعقويتلاتابارطضالاكلتةيلوؤسمةاعدلانمةديدجلالايجألاهريغويملاسلالمح
نيدلابحنورهظيوعروريغنمنوعشختيسانوبابشةلودلايفأشن»:هلوقبمهفصودقو
.(*”هولممهيلعكلامنبتلصلارمعلاطاملف«نيدلابايندلانولكأيوايندلابحنونطبيو

هتمامإيدمحيلارظنلانبدشارمامإلالهتسادقف:ديدجنميلبقلاعارصلامارتحا:يناثلا

نمتاعارصلاهذهتروحمتو.ةيرازنوةينمينمةينامعلالئابقلانيبداحلاويوقلافالخلاب
تلصلامامإلانبناذاشماقدقفةيضابألاةوعدلالاجرهيفلخدتوءيسايسلكشيفديدج

:امهناروحمنامعيفرهظولئابقلانمةعومجمباطقتسابلوزعملا

.هنباةدايقبلوزعملامامإلاراصنأروحم]١

.رظنلانبدشاربختنملامامإلاراصنأروحمب

ةوعدلالاجررابكاهلالخزاحناءنامعنملخادلايفةضورلاةكرعميفناتوقلاتمحتلاو
يقلأورظنلانبدشارمامإلاةميزهنعةكرعملاترفسأوتلصلانبناذاشةدايقبةضراعملاىلإ
ًازوفرمالااذهربتعاو.يصورخلامیمتنبنازعلةمامالاتدقعوهنجسوهعلخوهيلعضيقلا

.(0)ةينميلل

لتكتلانيب(**)عاقلاةعقويهم۸۹۱/ةيرجه۲۷۸ىرخأةعقوعوقويفًاببسكلذناكو
تمزهناف.ينادحلاهللاديعنبيراوحلاةدايقبيرازنلالتكتلانيبونازعمامإلاةدايقبينميلا

نذأتسايذلاروننبدمحميسابعلانيرحبلايلاوىلإنيموزهملانمةعامجرفدقوءةيرازنلا
دالبلايفعاشأونامعلتحيوةيناثلاةمامإلايهنيلنامعىلإهشيجبكرحتويسابعلاةفيلخلا

روينيدمحميمسفرامدلا

.ةيناثلاةيضابألاةمامالاىلعراتسلالدسأكلذبو
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٤٤ص.ةمغلافشكءيوكزالا(١)

١٠٠.0ص١٠جءةفحتلا.يملاسلا(۲)

١٠.٠صء١ج.عماجلاءيراوحلاوبأ(۲)

١٠٠صء۲جءخيراتلاربعنامعءيبايسلا(٤)

٠0.۸صء۲جءقباسلاعجرملاءيبايسلا(٥)

٤.٠صءسبتقملا.٤٤ص.ةمغلافشك.ءيوكزألا(1)

١٠٠.0صء١جءةفحتلا,يملاسلا(۷)

٠۷.٠ص؛يبرعلاجيلخلانعتاساردءيئاطلاهللادبع(۸)

.١۱۱ص.١جءريسلاءيخامشلا(۹)

.١٠٠٠٠٠١٠صء١جءقباسلاعجرملاءيملاسلا

.٢۰۲۲٢٢۲صء۲جءباسنألا

.«قحالملارظنا»ثرحلاضعبًايلاحاهنكسيو.نامعبةيقرشلاةقطنملاندمنم)۱۲(

.°4ء4صءةمغلافشك.يوكزألا.٢۲۲صء۲جءقباسلاردصملاءيبتوعلا(١۱)

مئاعدمهأنمربتعيو؛بعكنبثراوللةمامإلادقعيذلاوهوبلاغنبيؤلةماسنبةبضينبنموه(٤۱)
.م۷۹۷/ةيرجه١۸١ةنسيفوتءيديهارفلابيبحنبعيبرلاذيمالتنموهوةرتفلاكلتيفةيضابألا

.46٤©صءءاثعولاةلازإءيبايسلا.٠۲۲صء١جءريسلاءيخامشلا

.١١٠صء١جءةفحتلا.يملاسلا(١٠)

.١۱۱صء١جءةفحتلاءيملاسلا.٤1ء١٦صء١ج.يراوحلايبأعماج(١۱)

وأةنيلنممتعطقام»:ىلاعتهلوقبيوكزألارباجيبأنبیسوميبأنمدرلاهءاجنأدعبةصاخو(۱۷)

.°١:ةيآرشحلا.«نيقسفلايزجيلوهللانذإبفاهلوصأىلعةمئاقاهومتكرت

طبتراوملعلاوىوقتلاودهزلابرهتشاو.ةرصبلايفبدألالاجرنميمرضخلابويأنبلئاووبأبويأوه(۱۸)
يفةيضابألاةروثيفكرتشاو.مهيلعدرلاوةلزتعملاةرظانموهقفلايفبيبحنبعيبرلامامإلاطخب

.١٠٠٠٠١٠١٠صء١جءريسلا؛يخامشلا.نميلاوتومرضح

صء١جءةفحتلاءيملاسلاصء١جءيراوحلايبأعماج(١۱)

.«ثراولامامإلاتومدعبعجرمثنيرحبلاىلإهافن»ء١۱٠۱ص١٠جءةفحتلا.يملاسلا(٠۲)

.°4ص.ةمغلافشكءيوكزالا(۲۱)

صء١جءةفحتلاءيملاسلا(۲۲)

عقياهمظعمتناكنإوءةدحتملاةيبرعلاتارامإلاةلودعمةيلامشلانامعةنطلسدودحىلععقتةقطنم(۲۳)
.٢٠۲ص١٠جيبرعلاجيلخلاضوح.يلوتمدمحم.ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاةلودلخادًايفارغج
.١٤۱٠صء١جءةفحتلا.يملاسلا

.١٠٠صء١جءقباسلاعجرملاءيملاسلا(٤۲)

.١۱۱۱ص.ةيرجه۱۷۷لاوش.ةيرجه۱۷۷ناضمر٢۲نيخيراتيملاسلادروأ(٢۲)

.سبتقملا4©صءةمغلافشك.١٠٠صء١جءقباسلاعجرملا.يملاسلا

۸٤۳



(۲۷)
(۸)
(۹)
(۳۰)

(۱)
(۲۳)

)۳۳(
)٤۲(

)٥۲(
)۳(

)۳۸(
)۳۹(
)٤(
)٤(
)7٤(
)7٤(

)٤٤(
)°٤(

.م۱۹۸۸ءةيقرشلاةقطنملا.لباقلايثراحلادمحنبملاسخيشلاعمةلباقم

.٥ء٤ص»۱جءقباسلاعجرملاءيملاسلا

هعمسدقفبيراشلامامإلاعلخينأوأاهمامإةيعرلاعلختنأزوجيالوءاملعلالبقنممامإلالزعزوجي

.٥“٤صءقباسلاردصملا‹يوكزالا

راجهلايفدوجوملانآلاىتحهربقىتحوهتياهنوهرايتخالوحريطاسأامهنملكدروي».١٠٠ص
.«ةنطايلاب

.٢٠صءةيمالسإلاروصعلايفيبرعلاجيلخلا.(روتکد)ءرمعقوراف

.7٤صءةمغلافشك.رفعجيبأنبىسيعنأةيضابالاتاياورلاركذت:هبسنيفتاياورلافلتخت
يلعنبناميلسنبرفعجنبیسیعهنأىرخألاتاياورلاركذتامنيبء۸١۱٠ص١٠جءةفحتلا,يملاسلا

ص.ةمغلافشك‹يوكزالا

دوادهتأيبايسلاويملاسلاركذامنيبء«ةرشابممامإلاىلإبتكهنأركذ».٤©ص.يوكزألا

‹يملاسلا.ىوزنبمامإلاىلإهرودبةباتكلابراحصيلاوماقويدمحيلاشراقمراحصيلاوىلإبتك
۹صN‘جءنامع‹يبايسلا.۱۱۸ص»۱ج.ءةفحتلا

.۲۱۷صءةكرحلاةاشن؛بلاطيدهم

.(قحالملارظنا)يبدةرامإنيبونامعةنطلسنيبدودحلاىلععقتةقطنم«ىَتَح»
١١۱٠.0صء١جءقباسلاعجرملاءيملاسلا6٤ص.قباسلاردصملا؛يوكزاألا

١۱۲٠ء١٠۱۲صء۲ج؛نامعءيبايسلاصء١ج.عماجلا.يراوحلايبأ

.يبونجلانميللمويلاةعباتيرطقوسةريزجو.١١٠صء١جءقباسلاعجرملاءيملاسلا

.فشاكلاليعامسإديسةروتكدلاقيقحتء١۱۲٠صء١جءتاباوجلاوريسلارظنا

.۲۰ص

.۲۲۷ء٢۲٢۲صء١جءباسنالا.يبتوعلا:يفةظضورلاةعقوليصافترظنأ

-





ةمتاخلا

ءازجأيقابنعةصالخحمالموخيراتةيبرعلاةريزجلاهبشنميقرشلايبونجلاءزجلالكش
يفتاأدبدقةيبرعلالئابقلاتناكاذإف.ايناثةيمالسإلاةلودلانعوءالوأةيبرعلاةريزجلاهبش
اهنإفءددعلاةريثكوةيوقتاعامجةروصيفبرأمدسرايهنادعبةحضاوةروصبهيلإهاجتإلا
ةيسرافلاةنميهلاةحازإنمتنكمتويفةرملوألًالقتسمايبرعنايكميقتنأتنكمت
الإ‹نايحألاضعبيفءءزجلااذهبيبرعلادوجولافعضمغرءةيلحاسلاهئازجأىلعةرمتسملا

ًانوصحاهتيدوأوقامعلابجنمًاذختمهلالقتساوهتاداعوهعابطبًاظفتحملظدوجولااذهنأ
.هلةيامحو

نمعونكسرفلاهضفرامنيبهقانتعاىلإبرعلاعراسءءزجلااذهىلإمالسإلالصواملو
قيقحتنمةيادبلاذنميبرعلادوجولامالسإلانكمو.ةديدجلاةيمالسإلاةوعدلادضةيبصعلا
ةيمالسإلاةلودلانمآءزجنامعتحبصأوسرفلااياقبدرطفءامامتنامعىلعةيقيقحةدايس
يف.ىرخألاةيمالسإلاتايالولاةيقبلثماهلثمءيشلكيفةرونملاةنيدملاةموكحلعضخت

يلبقلادوجولاناكنإو.نامثعرصعةيادبورمعوركبيبأو‹ملسوهيلعهللاىلصلوسرلانمز
.ًاحضاولازاماهيف
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بترتامونيفصبرحيفةلودلااهلتضرعتيتلاةلزهملاوىربكلاةسكنلاعمو

ىلإرمألااذهجئاتنتلصو«ةريطخةروصبوداحوحضاولكشبنيملسملاماسقنانمكلذىلع

حضاولكشباهيفةيسايسلاتاهجوتلاديدحتيفةحضاوةروصبةيلبقلاةرطيسلاترهظفنامع
مکحىلإيدنلجلالآداعوءةقىاسلاةرتفلايفهکراشمةروصباهدوجومغروءلىقيذنع

.ةيمالسالاةدايقلاب

نامعتقلأف6يمالسالاملاعلاعمةقينوةيدئاقعوةينادجوهروصبتطدبترادفنامعنكلو

‹نيفصدعبيمالسأإلاملاعلااهدهشيتلاةيدئاقعلاوةيسايسلاتارايتلايفاهلاجرواهلئابقب

نامعنيبيراجتلاطابترالاويفارغجلابرقلاناكامكءرمألااذهيفةيلبقلماوعتدعاسو
يمالسالاملاعلااهلضرعتيتلاثادحألايفةيلعفلاةمهاسملاىلإىدأًالماعقارعلابونجو

.يمالسأالاقرشملاةقطنمةصاخء.ةرتفلاكلتذنم

بونجبةرصبلايفةيلمعةروصبوءنامعلهأنيبومهئدابموةمكحملاركفنيبقناعتلاأدب
يفًالقتسمًايحاهنمدزألالغشييتلاةنيدملايهفءنامعويبرعلاجيلخلالامشوقارعلا

ءامعزنمةعامجاهيلإرفيتلاةنيدملايهونامعدزألًابوردسمخلااذهلمشودزألاسمخ
ةيدأنبسادرملالبوبأأدبو.ةرصبلالئابقىربكمهتليبقنيبءامتحاةمكحملا
يدزألاديزنبرباجمهنماهناكسنمريثكلاهيلإمضنافةنيدملايفهركفىلإوعدي؛يميمتلا
.ينامعلا

تقالاملثمءاهريغوةيضابألاتاياورلانمتبرتقايتلامالقألانيبةقلقةيضقدجوتملو
تايصخشتدجودقلةمكحملاركفيفهرودويفحيحصلاهناکمودیزنبرباجةيضق

ةيملعلارباجةناكمنأودبينكلوءةرصبلايفلالبيبأركفةرصنلرباجعمتكرحت.ةماه
كانهف.هسفنسادرملالبيبأدوجويفىتحءهنارقأنيبًاميعزهنمتلعجههقفةعسو
.ةرتفلاكلتيفهريغوضابأنبهللادبع

دقفورظلاهذهتناكاذإفنامعنيبوةيضابألانيبطبرلاتمتحةيسايسلافورظلانكلو
فرطتملاقيرفلا:امهنيبساسأنيقيرفىلإءم۸۲٠/ةيرجه٤٦ذنمةمكحملاماسقناىلإتدأ

فورظلاكلتنإفءةيضابألاةعامجهسأرىلعولدتعملاقيرفلاوءةقرازألاةعامجهسأرىلعو
يفمهتالوونييومألاطايسوفويسنمهثوعدوهسفنيمحينأةيضابألاميعزترطضاًاضيأ
لآمهسأرىلعوءةرصبلايفنيدوجوملانامعدزأنمهتليبقدارفأوحنهدهجهجوفءةرصبلا

ةيضابأللةداقوةاعدوةامحاوحبصأوريثكلاهيلإمضناف.قرشملاوقارعلادزأءامعز
.دعباميق

ةروصاهيفاودجومهنألاهلهأونامعدزأاهفقلتفءنامعمهدالبىلإمهركفءالؤهلمحو
:ةلودلاةسائرةيضقبقلعتياميفةصاخ.ةينطولامهينامأومهرطاوخومهسوفنيفلوحيةربعم
نودةقطنمبوأٍبرعلالئابقنمةنيعمةليبقبطبترتالديدجلاركفلاموهفمبسحتحبصأيتلا
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ةرصيلاتاطلسنمًايفنمءهدلب,نامعىلإهسفنبديزنبرباجلصو.ددرتنوداهولبقف.اهريغ
.اهئدابمةيضابألاركفرشنوحنهدهجلذيبلجرلاذخأف.ةيومألا

ةيضابألاىلإةوعدللدزألاقلطناوءنامعدزأةصاخوءدزألابةيضابألاةوعدلاتطبتراكلذبو

١١٠نميلايفةيضابألاتاروثةرصنىلإاوعراسامك.برغملادالبونميلاوناسارخيف
.ناكملكيفةيضابألاةرصنيفةداجتامهاسمءاسنلاولاجرلامدقوء1٦٤۷/ةيرجه

فصتنميلاوح/يرجهلايناثلانرقلا.نملوألاثلثلاةياهنيفماعلافقومللًالالغتساو
اونلعأفءةيضابألاعمليوطلامهدهجرامثينجىلعنامعلهأمدقأ.يداليملانماثلانرقلا
هيفرمألااذهنأاونلعأوءمهيلعًامامإدوعسمنبيدنلجلااولعجومهدالبيفةيضابأةمامإ

.مهيلإمامضنإللنيملسملاىلإةوعدلااوهجووةقزمملانيملسملاعاضوأنمةاجنوصالخ
.تادعاسملالكاهليبسيفتمدقوةوطخلاهذهةرصبلايفةيرسلاةدايقلاتكرابو

‹نيملسملاةفالخنويسابعلاثرونإءريغتدقناكةيمالسإلاةلودللماعلافقوملانكلو

عممهتقالعدیدحتىلإاوعراسفءًارحبوًاربًاقرشهاجتالابمهتسايسمسريفاوأدبدقاوناكو
دوجونأاوكردأمهنألكلذ.هدحوخالسلاىلعنيدمتعمةعيرسةروصبنامعيفةيضابألا
لاصتالايفمهعيراشملقرعتسييرعلاجيلخلالحاوسىلعلطتنامعيفمهنعةلصفنمةمامإ

ةقادصامهتطيريضابألاويسابعلانيفرطلانأمغر.هتاريخرامثتساويدنهلاطيحملاملاعب
.نييومألادضحافكلايفةقباس

ىلعترهظفءنامعضبنلًايساقًارابتخانامعيفةديلولاةيضابألاةمامإلاطوقسلناك
ىلعةدمتعمةدايقلازكرمىلإدوعصللةصرفلازاهتناتدارا.ةيلبقىوقديدجنمحطسلا
يفةيضابألاراكفأهرهصتنأتدارأيذلاديصرلاوهوءيضاملايفيسايسلاويلبقلااهديصر
ةنحملاهذهنماودافتساةيضابألالاجرنكلو.ةاواسملامذقىلعيمالسإعمتجمءانبليبس
ًانايحأاهلالغتساولب.ةيلبقلاىوقلليدصتلايفاوذخأونامعقطانمنيبمهطاشننماودازو
دقفكلذمهلققحتلعفلابوءةيضابأةمامإنالعإوهويساسألافدهلاىلإلوصولاليبسيف
هذهنمدیفتستیرخألايهنامعتتابو؛م۷۹۳/ةيرجه۱۷۷ماعيفةيناثلامهتمامإاونلعأ

ءراطخألانمبيرقلالحاسللمهروهظددجلاءامعزلاىلووهاجتالاًادبفتاروطتلا
اهبطبتراامك.اهلئابقواهقطانمونامعيفةيضابألازكرم(مالسإلاةضيب)ىوزنتحبصأو
.ريرملايلبقلاعارصلانامعبو

.ةيضابألاحلطصمةيضقيهثحبلااذهيفلحنودبتلازاميتلااياضقلامهأنأىلع

هذهةميدقلاةينامعلاتاياورلاتضفردقل.ءةيضابألانيبًايوغلًاقلقريثبلازامنآلاىتحو

وأةوعدلالهأو,نيملسملاةعامجوأءاهتعامجةيمستترركوترصأوءةيمستلا

امأ.ضضمىلعضعبلااهلبقفدعباميفةيمستلاهذهبتئجوفاهنأركذتوءةماقتسالالهأ
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نأوةصاخءةيمستلاهذهنمةعامجلاخيراتىلإءيسيامىرتالفةثيدحلاةيضابألاتاياورلا

رتنسملاديزنبرباجمامأةوعدلايفليلقلاهرودنممربتتاهنكلوءةوعدلاءامعزنمضابأنبا
الوةيوغللاوةيهقفلاةيحانلانممخضلااهثارتىلإريشتاهنأىتحو.رمالااذهبهيرصاعمنع
اهنأامك.ديزنبرْباجنعیورتةلماكتافنصمكانهامنيب«ضابأنبانعرثؤتةلأسماهيفدجت
نيدهتجمونيديدعةمئألراكفأبطبترتيهامنيبهدرفمبصخشىلإبسنتنأيفبغرتال
.اهروصعرمىلعنیریٹک

اهركفلثميونآلاىتحةقطنملاهذهبوةعامجلاكلتبةطبترمةيضابألاةيمستتلظنكلو
.مهلًاساسأاهئدايمو
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لئاسر

دیزنبرباج

ةيمالسإلاةبتكملابةطوطخمةخسناهنمدجوتوةلاسرةرشععبسنملئاسرلاهذهنوكتت
نود)ةدحتملاةكلمملابةدوجوماهنأىلإريشأىرخأةخسننعةلوقنمةخسنيهوطقسمب

.(ةنيدملاوأةبتكملامسالدیدحت

مسالركذنودةفيفخلاتابيوصتلاوتاقيلعتلاضعببةعوفشمةيمالسإلاةبتكملاةخسنو
دقوثيدحطخباهناونعةلاسرلكىلعبتكدقوةبتاكلاةلآلاىلعةبوتكميهوءاهبماقنم

اهيفدروواهتءراقىلإخسانلادتهيمليتلاتاملكللءاضيبتاغارفروطسلاضعبيفتكرت
ريشتيهوتعضووتروصوأةميدقلاطخلاةقيرطبلصألانعتخسنتاملكنمةليلقجذامن
.ميدقخسنطخببتکلصاألانرىلإ

ديزنبرباجىلإةبوسنمًاعيمجيهفلكشلاثيحنمسناجتلابةرشعةعبسلالئاسرلازاتمتو
ةريخألاةرابعلاهذهسكعتدقو«نالفىلإدبزنبرباجنم»ةرابعبمثةلمسبلابًاعيمجأدبتو

ملاقيفةرشعةسداسلاةلاسرلاردصيفءاجامك رباجنمبلهملانبكلملادبعل»ةلمسبلادعب

.«دیزنب



كلذكريسيوةدحاوةطخىلعريسيًاعيمجلئاسرللينفلاءانبلانإفكلذىلإةفاضالاب
ءانيللةيسنلابلصتياميفودحاوبتاکنعًاعیمجاهرودصدکؤياممدحاوجيسنىلعاهبولسأ

:يلاتلاوحنلاىلعةلاسرلكلكشتتينفلا

.ةلمسبلا١

.هيلإلسرملاوهنملسرملاديدحت۲
.مالسلابةيحتلا

.رصقتدقولوطتدقةقيقرةيظعوةمدقم٤

.لاؤسلاىلعهلركشولسرملاةيحتىلعدر٥
.غلابيملععضاوتعمهتلاسريفاهحرطيتلاةيهقفلاةلئسألاىلعةباجإ

.ةلاسرلارمأمتكينأبنايحألاضعبيفهيلإلسرملاةيصوت-۷

دكؤيكارتشاوهولئاسرلاعيمجهيفكرتشتيذلاينفلالكيهلالكشتيتلاطاقنلايههذه

تامولعملاقسانتوًاعيمجهبعتمتتيذلاعيفرلابولسألاصئاصخهيلإفيضأاذإفعبنملاةدحو
ةبسنةحصىلإيملعلانانئمطالانكمأهيلإريشتساممءهرصعنعواهتباكنعاهبةدراولا

ةخسنىلعروثعلالالخنمتبثتلانمديزمىلإعبطلابجاتحينانئمطاوهورباجىلإلئاسرلا
.اهقيقحتواهتلباقمورثكأوأةطوطخمللةيلصأ

نمةرصبلايفرباجىلإتدروةقباسلئاسرىلعادراهيعمجتءاجلئاسرلاهذهنأظحالي
يفنأشلاوهامكنامعنمةدراواهنأاهضعبنممهفينكلوةلاسرلااهددحتملةددعتمفارطأ
ةملكدرتثيحسرافدالبنمدراورخآلااهضعبوةرشعةسماخلاةلاسرلاوةنماثلاةلاسرلا

ةعساتلاةلاسرلايفنأشلاوهامكاهكلمتوضرألاةعارزمظنىلإةراشالايف«نيقاهدلا»
.ةرشعةعباسلاةلاسرلاو

:ةماهتالالدهللئاسرلليفارغجلاعونتلااذهو

ملعلالقنلةيراضحةليسوك«نيودتلا»يفهتقيرطنيكمتيفحجندقناكًارباجنأاهنم
انرشأةيراضحةلقنيهويمالساإلاملاعلاءاجرأيماهيلإجاتحينمعمىوتفلاويأرلالدابتو

تالكشمددجتويمالسإلاملاعلا4ةعفرعاستاعماهترورضواهتيمهأىلإوقبسامىفاهتمىقىلإ

ىلإضرألافارظأنمنيلئاسلالاقتنالتقولادجتالوءاملعلاءارآنعثحبتيتلاةايحلا
ةليسولاةيلاعفوةيمهأتسدنةيحاثلاهذهنملئاسرلاوءةنيدملاوةمركملاةكمىلإوأةرصبلا

.ةياتكلاونيودتلا(ةلىسويهواهلسمحتورياجاهرصانيتلاةيراضحلا
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دالينمهيلإنوبتكيسانلانأوقافآلاتألمدقهملعورباجةرهشنأكلذكتالالدلانمو

ةسداسلاةلاسرلايفكلذنمءيشىلإريشيرباجوصاخوحنىلعهاواتفنعنوثحبيوةديعب

ايتفىلإجظتالمكرودصنأمعزتيذلانمهيفينلاستيذلاكباتكيناتأ»:لوقينيحةرشع
الإةلالدالوةقثكلذنميدنعاموءيلبقتئطودقًاراثآعبتمملعتمالإانأاميرمعلفيريغ
.ءاملعلادنعمجلاعضاوتلاحوربةعيشمتارابعيهوء«اهيففلتخننأیسعةياور

.؟هلئاسريفرباجدرينمیلعف«بلط»لئاسرسیلو«در»لئاسرنذِٳرباجلئاسر

تعاضيتلاىلوألاةلاسرلاادعاميفمهيلإتهجوتنمءامسأةرشعةعبسلالئاسرلاددحت

يفلمحتيهفمثنموهيلإلسرملامسالمحتيتلاةحفصلايهوطواطخملانمىلوألااهتحفص
نمءامسأبةروهمملئاسرلاةيقبوء«هباحصأدحأىلإديزنبرباجةلاسر»:ناونعةطوطخملا
.مهيلإتهجوت
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لوسرلاةلاسر
ملسوهيلعهللاىلص

ينبادبعورفیج
نامعبيدنلجلا

نبرمععمةلاسربيدنلجلاينبادبعورفيجىلإ.ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاثعب
:اهيفربشلانملقأةفيحصهباتكناكوءصاعلا

مالسلاءيدنلجلاينبادبعورفيجىلإ؛هللادبعنبدمحمنمء«ميحرلانمحرلاهللامسب»
ىلإهللالوسرينإفءاملستاملسأمالساإلاةيعادبامكوعدأينإفدعبامأ.ىدهلاعبتانمىلع
‹امكتيلومالسإلابامتررقانإامكنإو.نيرفاكلاىلعلوقلاقحيوًايحناكنمرذنأل.ةفاكسانلا
ىلعيتوبنرهظتوءامكتحاسأطتيليخوءامكنعلئازامككلمنإفمالساإلابارقتنأامتيبأنإو
.امککلم

.هيلعيلمملا ملوسهيلعهللاىلص لوسرلاو؛بعكنبيبأاذهببتاكلاناك

»۰ص25ءباسنألاءيبتوعلا

.نامعةنطلس

7ن





ةلاسر
دیزنبرباج
نبفيرطغعىلإ
(*)نمحرلاديع

«ميحرلانمحرلاهللامسي»

هلإاليذلاهللاكيلإدمحأينإفءكيلعمالس.نمحرلادبعنبفيرطغىلإءديزنبرباجنم
‹هبهتقثنكيهللابنظلانسحلانإفهيلعلكوتلايفةقثلانسحو.هللاىوقتبكيصوأوءوهالإ
ةلزنمبهللابمهنظءيسلالزنيوةيافكهرمأنمهيفكيالنمبةقثنكيهللابنظلاءيسنكينمو
ًاعودخمنكتالوةحيصنلايفًاقداصنكوءفرحىلعهنمنكتالوهللاقتاف‹نارسخلاوىدرلا
هلهجهبلزنيكلذ.عادخلاقلاخ,قلاخلاةعداخمبلطنملهاجلاقمحألانأملعاو.ًاعداخ
يفرغصياماهنمسانلاةفلتخملزانميفمهتبسنًاباوبأقافنلالهألنأملعاو.قافنلاباوبأ
قلختيقالخأبهلريصينممهنموءكلذبءاشنمملعيفمالساإلانمهبهللافلخيهرمأمهسفنأ
هبهللاملعافءفلخلاسانلاسفنأيفقافنلاباوبأرغصأنمناكهنأملعاو.مالسإلايفاهب
بللالهأفرعيفسانلاىلإمهسوفنيفرغصييذلإنمهطلاخنمٴهريصمنأاوفرعًارمأسانلا

.طقسمبةيمالسإلاةبتكملابديزنبرباجلئاسرةطوطخمنعالقن(*)

ت



كلتدهاعتف.قافنلاباوبأنممظعيامردقىلعفلخلانمربكأوهامهللادنعكلذىوسامنإ
ةفلاخمرومألاةفصنمًاريثكهيفكرتنماهاقوتنمهزنتاهنعهزنتوءاهتبقاعركذتورومألا
مهنمسيكلارومةلزنمبدابعلانأملعاو.اهلنيقرافملاىلعهللاطخسياهبيتلانمةيرقلا
اتكيفكتلزنمدهاعتنأتعطتسانإف.جاردتسالاةفاخمفوخلاوءاكبلاونزحللقرافملا
.تارثعلاوللزلانمجرخملالهأاهفرعيةحضاوةنيبتسمدابعلالزانمنإفلعفافهللا

مهلزانمهبمهفرعًاعنصعنصلانمهرمأيفهلنيحصانلاىلإعنصيلزيملرابجلانأملعاو
اهيفمهلملعاءاهتداجيفنوذخأيفاهباودتهيةرانمنيدتهمللهباولازامفهباتكيفهللانم
اممعيبمحضاومهلنيبتواهيلعمهبولقاونطووءاهنافرعباولذوءاهقرطمهلتللذاذإىتحرونلا
هللارمأاوفرعىتحسانلاةبسنومهتبسنةلمجمهملعأىتحتابثلاوىدهلاديزميفمهب

تعطتساننإف4ةلزوةظحللكومالكلاعضاوماوفرعىتح.ةكئالملافرعتملامهقلخلهتبسنو

لدتنارذحاوءاذهنملوؤسمهيلعتنأيذلاعنصتوءًائيشهبينغتالاملًادهاعتمنوكتالأ

ديزتنيزتلانمةلزنملاكلتبنوكينمهنإف«مالسإلايفالضفكلنأنيرتالوءةلادبهللاىلع
اونوكينأءاقشدابغلابىفكوءهللادنعهتقمربكيةلزنملاهذهبنكينموهلضفةفرعمنم
رغصملانأملعاو.هبمهصتخاوهللامهالتباريغبدابعلارئاسىلعًالضفمهلنأنوريةلزنمب

كبلقهبهللارمعيذلايفمهفتفءفرشوهللادنعةطبغةلزنمبهلمعهيلإرقتحملاهسفنهيلإ

.هناسلهبلدناوهرومأرديملنمهللهاجلاو.هتلزنمفرعنمهلئراقلانإفءهللاباتكنم
.هيفهانطخسايذلايفاكرادتينأاباطخلاوللزلالهأكرادتيهتمحروهلضفبيذلالأسنف

هيفركذتكباتكيناتأدقوهلضفهللاانفرعنإنوملاسنوحلاصانإفءدعبامأ

.كلذىلع

امأو.حلصيالكلذنإفدوربلاريغدرينإفءنيبوثبادربفلسألجرنمتركذيذلاامأو
تركذيذلاامأو.حلصيالكلذنإفرببهئيسناهنمءيشعابياموبولجلانأشنمتركذيذلا
نإهنوكءامالورهطىلعلجرلاسيلوةالصلاىلإمدقتدقوةعمجلامويمامإلاكردألجرنم
ةيرقيفديعصلايرمعلالف؟يلصيوديعصلابمميتينأهللهمامإلاعمةالصلاهتتافءاملابلط
امهللاوالف4ىلوألايلصيمثءاملابلطيلفءءاملاسيلثيحتاولفلايفديعصلاامنإءاملااهيف

.ضوتمريغوهوةعمجلايتأيلجرلالاباموضوتمريغوهوديعصلايفهلصخرمبانأ
هلحلصيلهكلذدعباملسأمثامهكرشيفىنزةارمإنمباصألجرنمتركذيذلاامأو

هرخآوحافسهلوأءامهنعهللايضرسابعنبالوقيناكيذلاكلذفءاهلددجياهجوزتينأ
ناهللهچحيناهلیضقلهاىلإلحرمش5ةتباثةرمعرمتعالجرنمتركذيذلاامأو.حاكن
میقينأهركأينإففنأوكلذلبقمدقنإفعتمتينأهيلعالفةفرغعموينممدقنإف.عتمتي
.ةدحاولاةنسلايفةرمعلاهنأىلع4‹عتمتيلفةمرحمًامايأةكمي

.هللاةمحروكيلعمالسلاوءةجاحنمكلناكامببتكا

تن



اهتالوونامعماكح
.م٩٤۷/ةيرجه١۳١ةنسيدنلجلاةمامإىتح

مكاحلام

صاعلانبورمع

دیعورفیج

دیعورفیج

دبعنبدابع

ص

چ

چ

مہ

©

نامیلسودیعس

يعشاجملاةربسنبرايخلا

نمحرلادبعنبحلاص

نمحرلادبعنبحلاص
بلهملانبدايز

يراصنألاهللادبعرمع٠

بلهملانبدايز١
يئانهلادابعنبحانج٢

دابعنبحانجنبدمحم۳
دوعسمنبيدنلجلا٤

ہد

>

<

رھ

:رداصملا®

تاظحالمرصعلا

رفيجودبعهدعاسي«ملسوهيلعهللاىلص»لوسرلا

رکبوبا

نبرمع
يومالاةيادبيلع نامثع
ناورمنبكلملادبع

كلملادبعنبديلولا

كلملادبعنبديلولا

كلملادبعنبناميلس

كلملادبعنبناميلس

زيزعلادبعنبرمع

يومألارصعلاةياهنىتح
روصنملا

روصنملا
ةيضابألاةمامإلانالعإ

تاقدص۔نصحمنبةفیذح

تاقدص صاعلايبأنبنامثع

دوسالانبةيطعديىلعلتق

ةيقيرفايقرشىلإابره

جاجحلاةيالو

ملسميبأنبديزيةيالو

بلهملانيديزيةيالو

.سيقلاديجملادبعقيقحتء١٤٤٤صءةمغلافشكءيوكزألا١

يسرمدمحم.دءرماعمعنملادبعقيقحتء١۲۲۱-٢۲۱ص«نيبملاحتفلاءقيرزنباس۲

.هللاديع

٢۲۱-





تاطوطخملا

تاودنلاوتايرودلاو

:تاطوطخملا:الوأ

جهانملاةنابإءيرجهلارشعيداحلانرقلارخاوأيفوتءدمحأنبرفعجءمالسلادبعنبا-١

مقرةيرصملابتكلاراد.بيبشةريسءيرجهلايناثلانرقلايفشاع؛بيبشءةيطعنبا۲

.ں۸٢

ءةاقتنملارهاوجلا.(م۱۲۹۷/ةيرجه1۹۷٦ةنسيفوت)؛ميهاربامساقلاوبأ.يداربلا-۲۳

كلمءةيرجه۱۳۹۲ةنسنابعش٩موياهبتكيثراحلاديبعنبرماعنبملاسطخبةخسن

ناویدبتکمنماهنمةخسنىلعانلصحو؛رابجنزنمءارشلابهيلإتلآنامعءاملعدحأ
ماعيتفم.ةحامسنمنذإىلعءانبءةيمالسالانوؤشلاوفاقوألاولدعلاةرازوماع
.ةنطلسلا

.ني۷مقر‹ةيرصملابسارادءمالسالا

-۲ا۷



نوؤشلاماعريدم/لضافلانمهيلعانلصحءنيءزجيفعقيطوطخمريس
.يبايسلادوعسنبدمحأءةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاولدعلاةرازوبةيمالساإلا

بتكلارادءمالظلاحابصم.(يرجهلارشاعلانرقلا)ءهللادبعنيدمحأءيشيقرلا1

.ب۹مفر‹ةيرصملا

اهنمةخسنىلعانلصح.ةيضابألاءاملعنمةعومجماهبتك.تاباوجلاوريسلاةعومجم_۷

ةحامسةيصوتىلعءان‹يورةقطنمبءطقسمبءيدنكلادسأنبدمحم/لضافلافرط

.نامعةنطلس؛طقسمءيور.ةيمالسإلاةيتكملاءدیزنبرباجمامإلالئاسر:ةعومجم-۸

رداصملا:ًايئاث

:ةماعلارداصملا

لماكلاء(م۱۲۳۲/ةيرجه١۳٠ةنسيفوت)ءدمحمنبكرابملانيدلادجمءريثألانبا٢

.ةيريمألاةعبطلام۷

0.م١٤۸٠/ةيرجه١١۲٠.ةرهاقلا.ةباحصلازيمتيفةباغلادسأ

.مم۱١/ةيرجه١۱۳۸.ةرهاقلادومحمدمحمقيقحت

.م٢ءدایآردیح‹رتشازحیحصت

باسنأةرهمج.(م۷١۰٠/ةيرجه٦٤٤ةنسيفوت)ءدمحأنبيلعدمحموبأ«مزحنبا١

.ضراألاةروصء(م۹۷۷/ةيرجه۷٣۳يفوت)؛يبيصنلانبا-۷

سو



ربعلاباتكم١١٤٠/ةيرجه٤٠ةنسيفوت)ءدومحمنبنمحرلادبع؛نودلخنباس۸

ناطلسلايوذنممهرصاعنموربربلاومجعلاوبرعلامايأيفربخلاوأدتبملاناويدو
.خيراتنودب«توريبنايبلاراد.ربكألا

.خیراتنوديءةرهاقفلاءدمحمىفطصمةعيطمةمدقملا

ليهسقيقحتءةفيلخخيرات٤/ةيرجه٠يفوت)ةفيلخءورمعوبأطايخنيا٠

.م۱۹۱۷ءيرمعلاءايضمركأ.دقيقحتىرخألاةعبطلا.م۱۹۱۸«قشمدءراكز

.م۸٨

رشاعلاةيادبءيرجهلاثلاثلانرقلاةياهنيفوت)ءرمعنبمالسءيضابألامالسنبا-۲
.ف.رء«ةيضابأرظنةهجونممالسإلا»ناونعبءمالسنباخيراتيداليملا
.م١۱۹۸.سنوت؛بوقعينبملاسوزتراقش

دمحمقيقحتءديرفلادقعلا(م۳۹٩/ةيرجه٢۲۲يفوت)دمحمنبدمحأءهبردبعنبا٤

٠صنودبءمءنايرعلاديعس

ةمامإلام۹/ةيرجه٠يفوت)ءملسمنبميركلادبعدمحموبأءةبيتقنيا-٥

ء(ةيرجه٦٠٩دعبيفوت)دمحمنبدجامنبدمحأنيدلاباهشءدجامنبا

‹قشمدءنسحةزعويروخميهاربإقيقحتءدعاوقلاورحبلاملعلوصأيفدئاوفلاباتك
.م۱

ناسلء(م١۱۳۱/ةيرجه١۷۱يفوت)مركمنبدمحمنيدلالامجلضفلاوبأءروظنمنبا-۷

ةنسءةرهاقلاءتسرهفلا؛(م٩٤۸/ةيرجه٢٢۲يفوت),قحسانبدمحم«ميدنلانبا-۸
.م۲

/يرجهلاثلاثلانرقلانميناثلادقعلاةياهنيفوت)ءكلملادبعدمحموبأءماشهنبا۹
۱۳۸۲.ةرهافلاءديمحلاديعنيدلايحمٌقيقحتءةيوبنلاةريسلا‹(يداليملاعساتلا

.م۳/ةيرجه

۹٢



ءءزج٢٤۲يناغألام١٦٦۹/ةيرجه٢٠٠يفوت)‹نيسحلانبيلع,يناهفصألاجرفلاوبأ٠

ءةرهافلا‹ءايلوألاةيلحء(م۱/ةيرچه٠يفوت)ءهللادبعنبدمحأءميعنوبأس۱

۹۳۸

قيقحت‹لصوملاخيراتء(م۸٤۸/ةيرجه٢۲۳يفوت)دمحمنبديزيايركزوبأ«يدزألا۲

.۱۹۱۷.ةرهاقلا.ةبيبحيلع.د

ةيمالسإتالاقمء(م١۳٩/ةيرجه٢۳۲يفوت)«ليعامسانبيلعنسحلاوبأءيرعشألا٤
/ةيرجه۱۳۹ءةرهاقلاء‹ديمحلادبعنيدلاييحمدمحمقیفحت‹نيلصملافالتخاو

.م۹٩

كلاسملاء(م١٠۹/ةيرجه١٤۲يفوت)ءدمحمنبميهاربإقحساوبأءيرخطصألا٥

ءاملعريهاشم٠(م١٠٩/ةيرجه٢٥۲يفوت)ءنايحنبدمحممشاهوبأ,يتسبلا٢

.م١۱٦۱۹.ةرهاقلا:رمهشالفحيحصتءراصمألا

.م۱۹۸۲/ةيرجه١١٤٠ةنسءضايرلاءيمشاهلاقحلادبعدمحميبأخيشلاحرش

.م۱۹۷۲.توریب

.فارشألاباسنأء(م۲/ةيرجه۹يفوت)ءرياجيبأنبییحینبدمحأءيرذاليلا۹

رادءةييرعلاتاطوطخملادهعمءهللادیيمحدمحمروتكدلاقيقفحتءلوألاءرجلا_

>.م١١۹٠.فراعملا

.تاطوطخمءازجألايقاب

يزوفقيقحت.نييبتلاونايبلام۸٩۸/ةيرجه٢٥۲يفوت)ءرحبنبورمعءظحاجلا٠
.م۸‹توردبءيوطع

قرفلاء(م١١۱٠/ةيرجه٠٠٠يلاوحيفوت).هللادبعنبنامثعدمحموبأءيفنحلا١

.م١٦۱۹ءةرقنأءيآولتوقرشاب.دقيقحتءةقدنزلاوغيزلالهأنيبةقرتفملا

VY.



باتکء(م۹۳۸/ةيرجه۳۲۷يفوت)؛متاحيبأنبنمحرلادبعنبدمحموبآءيزارلا۷

.م۱۹۳۸/ةيرجه١١۲٠ءدابآرديححرجلا

.م١٦۱۹.ةرهاقلاديعسدمحمقيقحتءلحنلاوللملا٢٠

.برعلا

.م٠.توربب

‹ةرهاقلا.ةيناطلسلاماكحألام١١٠٠/ةيرجه٤٤٤يفوت)«نسحلاوبأ١

.م۱۹۷۳.ةثلاثلاةعبطلا

ةغللايفلماكلاء(م١۸۷/ةيرجه٢٠۲يفوت)‹ينامعلايدزألاديزينبدمحمءدربملا۷

.م۱۹۷۷.ةنسءةرهاقلالضفلاوبأدمحمقيقحت.بدألاو

ءبهذلاجورمء٠(م۷٠۹/ةيرجه٢٣٤۳يفوت)ءيلعنبنسحلانبيلعءيدوعسملا۸

.م١۱۹۸ءةعبارلاةعبطلا

.م۱۹۸۱.توريبءفارشألاوهيبنتلا

.م١٠۹٠,نديلءميلاقألاةفرعميفميساقتلانسحأء(يداليملا

,0م١۱۹۱۸/ةيرجه١۱۳۸۸ءعدبلاوءاوهألالهأىلعدرلاوهيبنتلا

.م١۱۸۷ءغزبيلءنادلبلامجعمء(م۱۲۲۸/ةيرجه١1۲يفوت)توقاي١

رشاعلا/يرجهلاثلاثلانرقلارخآيفوت)ءرفعجنببوقعييبأنبدمحأ؛يبوقعيلا٢

.(يداليملا
م١٦۱۹يبوقعيلاخيرات
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()ةيضابألارداصملا

ةداسلاةريسيفنيبملاحتفلا؛(م١١۸٠/ةيرجه١٤۱۲۷)دمحمنبديمحءقيرزنبا١
.م۱۹۷۷.هللادبعيسرمدمحم.دءرماعمعنملادبعقيقحت؛نييديعسويلا

ثارتلاةرازوءرماعمعنملادبعقيقحتءنامعةمئأركذيفناعمللابعئاشلاعاعشلا
.ةفاقثلاويموقلا

ةرازو.رماعمعنملادبعقيقحتعماجلا,يوكزألارفعجنبدمحمرباجوبأءرفعجنبا٢
.م١۱۹۸ثارتلا

دبعقيقحتءفاصونبدمحمحرش«مئاعدلا.ينامعلارظنلانبدمحأركبوبأءرظنلانبا_۲

.يموقلاثارتلاةرازوءرماعمعنملا

.ةفاقثلاويموقلاثارتلا

.م٤ءةفاقثلاويموقفلاثارتلاةرازو‹عماجلادمحمنبيلعنسحلاوبأ‹يويسيلا0۵

.م۱

نامیلسنبدمحنباقيقحت؛نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنمءديعسنبسيمخيصقشلا-۷
.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءيثراحلا

.م١۱۹۸.يموقلاثارتلاةرازو.حاضيإلاباتكءيلعنبرماعءيخامشلا-۸

قلعءهقفلاولوصألايفرصتخملاعضولاباتكءريخلايبأنبىيحيايركزوبأءينوانجلا-٩

.ةماقتسالاةبتكم,شيفطانبميهاربإهيلع

.م۱۹۸۳,ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءتاريخلارطانق,ليعامسارهاطوبأءيلاطيجلا-٠

.م۲ءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءىربكلاةنودملاءمناغوأ‹يناسارخلا١ا

ء(م١۱۱۱/ةيرجه۷٠٠).يدنكلاىسومنبهللادبعنبدمحأركبوبأ۲

.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءدمحأهللاداج.دورماعمعنملادبعقيقحت,فنصملا

يموقلاثارتلاةرازوءيبلشظيفحلادبعةعجارميليلخلادمحمنبدمحأخيشلاةحامس.
.م۱۹۸۲.ةفاقثلاو
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هرازوءدمحنيملاسقيىقحت‹ناهرىلاوليلدلاءفسويبوقفعيويا‹ينالجرولا٤

.م١۱۹۸.ةفاقثلاويموقلاثارتلا

.م۱۹۸۲ءثارتلاةرازو‹بيترتلاةيشاح

نامعخيراتءةمألارابخألعماجلاةمغلافشكباتكءديعسنبناحرسءيوكزألا٥

.ثارتلاةرازوءيسيقلاديجملادبعقيقحتءهنمسبتقملا

ةرازو‹يبلشظيفحلادبعقيقحتةيعيرشلاسوماق؛يدعسلاسيمخنبليمجءيدعسلا١

‹ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءديحوتلاةديقعحرشءفسوينبدمحمءشيفطانبا۷

.م۲

.م۱۹۸۳.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءةنجلافصويفةنجلا

.م١۱۹۸.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازومتاخثيدحيفلمشلاعماج

.م١۱۹۸ءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءعرفلاولصألالماش

.٢۲مقرءانثارتةلسلسءضابألآيفحمنعضارتعالاةلازإ

ددعلاءاتئارتةلسلس.ةاكزلايفةديبعيبأةلاسر؛ملسمةديبعيبأمامإلاءةميركوبأ-۸

٤۳.

.م۱۹۸۲.ةفاقثلاو

‹يبيلصلادمحمقيقحتءرابجنزخيراتيفرابخألاةنيهجءيلعنبديعسءيريغملا-٠

.م١۱۹۸.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةيناثلاةعبطلا

.ةفاقثلاويوقلاثارتلاةرازوءيداهلادمحم

دومحمكمحمقيقحتفءلامكلاجرادمىلعلامآلاجراعمءدیمحنيهللاديع‹يملاسلام٢

.م١٤۹۸٠ءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوقئاقشءيبيصخلا٠

:يلإةفاضإلاب
.رعشلانیواودوبدألابتک¥

.هقفلابتك*
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عجارملا:ًايناث

ةماعلاةيبرعلاعجارملا

.م١٥۹٠.ةرهاقلا,ةيمالسإلابهاذملادمحمءةرهزوبأ١

:فسوينبدمحمءشیفطأ۲

.م١۱۸۸/ةيرجه١۲۹٠ءرئازجلا.خيراوتلاضعبيفةيفاشةلاسر
.م۱۹۷۲؛لينلاباتكحرش
.م۱۸۸۷/ةيرجه١٠٠٠ناكوأنوكينأزاجاميفناكمإلا

.م١١۹٠/ةيرجه١۱۳۲,سنوت؛نيئدتبملاوةماعلاملسىيحينبهللادبعءينورابلا٥

‹فراعملارادءراجنلاميلحلادبعروتكدلاةمجرت‹يبرعلابدألاخيراتءلراك«ناملكورب١

.م١۱۹۷.ةرهاقلا
‹توريب.ةرشاعلاةعبطلا,يبلعثلارينموسرافهيبنةمجرتةيمالسإلابوعشلاخيرات
.م٤

.م۱۹۷۳.فارشألافجنلا,ةقرازألاةقرفءاضردمحمءيليجدلا٠

‹توريب-1۸84/ةيرجه١1٦٠٦۸)ءةيومألاةفالخلاءريمألادبع«نسكد١
.م۳

.م١٦۱۹ءبرعلادنعخيراتلاملعةأشنيفثحب

ء(روتکد)ءدمحا‹يماشلا٤

.ةرهاقلاءمءولجنألا«ىلوأةعبطبرعلاخيراتيف

.ةرهاقلام١۱۹۸ءىلوأةعبطءنودشارلاءافلخلا
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بناوجلاضعبيفكلذرثأوىصقألاقرشلانادلبوجيلخلالودنيبةيراجتلاتاقالعلا
.م۱۹۸۷ةضهنلاءىلوألاةعبطلاروصعلايفةيراضحلا

.م١۱۹۷توريب«جراوخلارعش.ناسحإ«سابع٥

.م۷١۱۹ةرهاقلا,يبرعلابرغملاخيراتءلولغزدعسءديمحلادبع

.م۷١٦۱۹.دادغبدئاقعلاوقرفلايفتاسارد.نافرعءديمحلادبع-۷

ءم٦۱۹۸ةنس«ةيناثلاةعبطلا,برغملادالبيفجراوخلادومحم«قازرلادبع-۸

.ةرهاقلايبرعلابرغملايفجراوخلاوةفالخلا,يزوفتعفربلطملادبع-۹

.م١۱۹۱.سنوت.ةيقيرفابةيبرعلاةراضحلانعتاقروءينسحنسحءباهولادبع٠

.م١٦۱۹.ةرهاقلا‹يمالسإلاسوماقلا.دمحأءهللاةيطع١

لوألانرقلايفةرصبلايفةيداصتقالاوةيعامتجالاتاميظنتلاءيلعلاحلاصءيلعلا٢

.م١١۹٠,دادغب‹يداليملاعباسلا/يرجهلا

.م١۱۹۸.توريبءةيناثلاةعبطلا.مالسالاردصيفبرعلادادتما

.م۸٤۹٠.ةرهاقلا.ةيمالسإلاقرفلاخيراتءيلع«يباوغلا٤

.م۷١٦۱۹.ةرهاقلا.ةيقيرفايقرشونامعيفديعسوبلاةلود

.م١٤۹٠.ةرهاقلارصعلايفجراوخلابدأءريهسءيواملقلا۷

.م١٤۱۹ءقشمدءبرعلالئابقمجعمءرمعءةلاحك۸

.م١۱۹۸«توريب.ةعباسلاةعبطلا,مالسإلاردصخيراتءرمعءجورف۹

..خيراتنودب.ةرهاقلا,تاطوطخملامجعم.نيدلاحالصءدجنملا٠

.م١۱۹۷‹توريب«يرجهلالوألانرقلايفةيسايسلاتارايتلاحمالم؛میهاربإ؛نوضيب۱

.رطقةلودريمأبتكم.يفارغجلاويخيراتلامسقلاءجیلخنالیلدءج.جءرمیرول۲

٥



ةيضابألاعجارملا
نوؤشلاوفاقوألاولدعلاةرازوءةيضابألالوصألايفةيمالسإتاساردءريكبءتشوغأ١

.نامعةنطلسءةيمالساإلا

.م١۱۹۸ةنسءةفاقثلاويموقلا:ثارتلاةرازوءنايعألاةفحت,نيدلارونءىملاسلا۲

:دومحنبملاسءيبايسلا٢

.م١۱۹۸.يموقلاثارتلاةرازوءةلصاوتملاماكحألايفةلصفملادوقعلا

ثارتلاةرازوءفشاكلاليعامساةديس.دقيقحتءءاثعشلايبأعابتأنعءاثعولاةلازإ

.م۱۹۷۹.ةفاقثلاويموقلا

‹فشاكلاليعامساةديس.دقيقحتجراوخلانمةيضابألازييمتيفجهانملاقدصأ

.م١۱۹۸ءيموقلاثارتلاةرازوءزاجحلاونميلابةيضابألاخيراتيفزاجملاوةقيقحلا
.م١۱۹۸.يموقلاثارتلاةرازوءيضابألابهذملاتاقلحيفيضايرلادهعملاتاقلط

:دمحنبحلاص.د٤
.م۱۹۸۳.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءةوعدلايفهراثآوديزنبرباج

:دمحنيملاسءيثراحلاس0

.م۱۹۸۲.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءةيضابألالوصأيفةيضفلادوقعلا

:یبحبيلعءرمعم١

.م١۱۹۸لدعلاةرازوءلدتعميمالسإبهذمةيضابألا
.م١٦۱۹ءرصم؛خيراتلابكوميفةيضابألا

.م١۱۹۷ءةبهوةبتكم.ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابألا

.م۷ءطقسمءانئدایمهذه.حلصمینهھمدمحأ«نورخآوحلصم_۷
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تايرودلا:ًاسماخ

بيبحلا.«ةيمتسرلاةلودلاةمصاعترهات»ءةيعامتجالاموعللةيسنوتلاةلجملا
.م١۹۷٠.يناجنحلا

دمحمترهاتباحصأنيبمتسرلاةلود».ديردم.ةيمالسإلاتاساردلادهعمةفيحص
.ما۷ء۲ددع°ج‹يناوطتلا۰

.م١٤۱۹۷ةنسء٤٠٤۲ددعءدادغبرمعء«نامعخيراتايفارغويليب».دروملا

ةطوطخماهفشكتامك.ةيضابألاجراوخلاةكرحخيراتنمحمالم»,يبرعلاخرؤملاةلجم

.م٥ءدادغبءيناثلاددعلا‹«يوكزألا

ةنس.,٥ءرجءيميهنلاملاس‹«جراوخلاروهظ»ءيقارعلايملعلاعمتجملاةلجم

.م۷
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تارضاحملاوتاودنلا:ًاعبار

:طقسممرقلايفيفاقثلايدانلاتاودن

‹ثوحبلاويموقلازكرملابةيبرعلاراثآلاثوحبةدحوريدم.ويزولكيجريسةرضاحم
.م۱۹۸۷/۲/۲«سیراب
‹يمالساإلارصعلايفنامعةراضحوخيراتءناطلسمعنملادبع.دةرضاحم
.م۰۷/۰

صصخيو«ملعلاوبدألاعورفةفاكيفصصختيسلجمنعةرابعوهو«ءاثالثلاسلجم

وكسنويلاةلحريفةنطلسلاةكراشملوحوكسنويلاىدلمئادلانامعبودنمريرقت
طقسمىلإةلفاقلاتلصودقو.ةديدعىحاونىفهنماندفتسادقو«ريرحلاطخ»ةيراضحلا

ةموكحبثارتلانعنيلوؤسملانمًايمسرًالابقتساةنجللاتلبقتساوم۱۹۸۹ريانييف
ىلإةيرحبلااهتلحرفنأتستنألمتحملانموريانيرهشلالخاهلمعتأدبوةنطلسلا
.نيصلا

يضقيديدجديلقتلمعيفةنطلسلاببابشلاوميلعتلاوةيبرتلاةرازوتأدب:ةيونستاودن
.ةيمالسإلاةفاقثلاةريسميفًارثأتكرتماعلکةينامعةيصخشةساردوضارعتساب

يفطقسمبةماعلاةرادالادهعميف«ديزنبرباجمامالا»:ناونعتحتةودنتدقعو

دیزنبرباج»ناونعببیتکاهرهشأناكتارضاحمةدعهيفتيقلأوم۱۹۸۸ربمسيد
.شيورددمحأروتكدلل«ملعلالجأنمةلحر

«يدزألافوعنبراتخملا»وهوةيناثةيصخشماعوهم١۱۹۸لبقملاماعلانوكيسو

.يراشلاةزمحيبابانثحبيفروهشملا
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:ريدصتلا_-

:ةمدقملا

:رداصملامييقت_

ةييدحلاةيبرعلاعجارملا

:ةيضابألاةقرفللةيخيراتلالوصألا:لوألالصفلا

.ةكرحلاروهظ-١

.يميمتلاةيدأنبسادرملاليوبآ۳

.نامتكلاةلحرميفاهرودوةرصيلا٤

:نامعيفةكرحلاتايادب:يناثلالصفلا

.نامعلهأنيبةوعدلاراشتنا١
.ةوعدلابنامعدزأةقالع
.نامعيفةكرحلاحاجنلماوع٢

.ةكرحلايفديزنبرباجرود٤

To

{0

۷٤
١1

Yo

۸۹

۹۷

۹۹
١1۰
۱۱۷
۱۹



:نامعةيضابأعمنييومألاةسايس:ثلاثلالصفلا

.ةرصبلايفةيضابألاءازإدايزنبهللاديبعةسايس١
.ضابأنبهللادبع۲

.اهيلإًارباجيفنيو|.نامعوزغيفسوينبجاجحلا٢
.نامعةيضابأىلعنييومألابنامعدزأةقالعرثأ_٤
.ةيومألاةلودلاةياهنلالخنامعةيضابأ_٥

:م٢٤۷/ه۱۳۲ماعةيضابألاةمامإلانالعإ:عبارلالصفلا

.اهمایقفورظ١

.ةيضابألاةكرحلاىلعاهمايقجئاتن٢

.ةماماللةيداصتقالاوةيسايسلاوةيعامتجالاوةيرادإلاتاميظنتلا٤

:ةمامإلاطاقسإونييسابعلا:سماخلالصفلا

.جيلخلاوقرشملاهاجتنييسابعلاةسايس١

.ىلوألارافلجةكرعم٢

.ةمامإلالاوزدعبنامع-٤

ةمتاخلا

قحالملا
دیزنبرباجلئاسر
نامعبيدنلجلاينبادبعورفيجىلإملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةلاسر
نمحرلادبعنبفيرطغىلإديزنبرباجةلاسر
تاودنلاوتایرودلاوعجارملاورداصملاوتاطوطخملا

ةيجنرفالاعجارملامهأ

ةروشنملاةيجنرفالاتالاقملامهأ
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