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ميحرلانمحرلاهللامسب

-ىلوألاةيعماجل!ةنسلايفابلاطتنكذم يهابتناىعرتسادقل
تكردأنينسلاومايألايلاوتعمو٠ةديقعواخيرات‹ةيمالسالاقرفلاعوضوم
ءادتبا‹يمالسالاخيراتلايفقرفلاوبازحالاهذههتبعليذلارودلاةروطخ

٠اذهانمويىتحونامثعةفيلخلادهعيفةنتفلانم

ةصاخلابناوجلاضعبىلعءوضلايقلانأباتكلااذهقتلواحدقو

ةصاخلودنيوكتيفتحجنيتلاةيضابالاةقرفلايهو‹قرفلاهذهىدحاب

سيساأتلاونيوكتلاةرتفترتخاو٠يمالسالاخيراتلايفماهروداهلناكاهب
كلذو‹نامتكلاروطمسابةيضابالادنعةفورعملاةرتفلايهو‹ةرصبلايف

-ردصيملو‹ةقيمعتاساردبظحتملةيضابالاخيراتنمةبقحلاهذهنال
لمعلااذهلتيربنادقو٠عوضوملااذهيفصصختمثحبيآ فرعأاميف
اعضاو؛ةديجملاانتمآثارتنمماهبناجوحنابجاويدؤآنابلمألاينودحي
ءزجيأنعفرطلاضغنالنأبجيو‹انلكلمهلكانخيراتنأينيعبصن
وهامو<ةنسحةودقوابيطالثمانلنوكينأبجيديجوهامف۰هنمةرتفوأ
۰ةظعاوةربعواديفماسردانلنوكينابجيءيس

ةدرجمةيملعحوربعوضوملاةسارديفتقلطنايننأءىراقلاىريسو

سردلاةجيتنهيلاتلصوتامتبثأو١٠بصعتلاوىوهلانمةيلاخ

ىلعةيضايالاتافلۇملاوبتكلانمتدفأوCليلحتلاوةنراقملاوءاصقتسالاو

يناقرافدقاطخلاوللزلانآمزجآالفكلذنممغرلاىلعو٠اهعونتواهفالتخا

٠.تعطتساامامهبنجتيفيداهتجامغراهيلاتلصوتةجيتنوآهتلقيآرلكيف
خيراتلايفنيثحابلامامتهاريثتسةساردلاهذهنأنمنيقيىلعيننكلو

ىلعينولديو‹ًاطخلاوللزلانطاومىلاينوهبنينأمهنمالمآ‹يمالسالا
٠ليبسلاتاأطخأدقتنكناحيحصلاقيرطلا

فلؤلملا

تافیلخضوع
نامع

۱۹۷۸يناثنوناک-



تايوتحملاتبث
ص:لوالابابلا

٠0f0رداصملاةسارد لوالالصفلا

£٠7٣ليلحتوضرع-ةثيدحلاتاساردلا-يناثلالصفلا

:يناثلابابلا

O1ئجراوخلاروهظيفاهرثأوةفالخلاروطت لوالالصفلا

ادمتسم)جراوخلاةأشنلةيضابالاريسفت-يناثلالصفلا
1٠oy(ةيضابالارداصملانم

٠VEةدعقلا-نيلدتعملاجراوخلاروهظ:ثلاثلابابلا E

۸05-٠۷0+ةيضابالاةكرحلاروطتوضابانبهللادبع:عبارلابابلا
0£-٠MIةكرحلاسسؤم يدزالاديزنبرباج:سماخلابابلا

-يميمتلاةميركيبآنبملسمهديبعوبآ:سداسلابابلا
۶-0ةكرحلامظنم

٠ةوعدلاراصتنا:عباسلابابلا
۱۲7-۱۱7نميلا-ةيبرعلاةريزجلايفةمامالاسيسأت-لوالالصفلا

۰٠تومرضحو

١۱۳-١۱۲۷نامع-ةيبرعلا:ريزجلايفةمامالاسيسأت-يناثلالصفلا

۸٦۱-۱۳۳ةلودلامايقوةيقيرفالامشيفةمامالاسيسأت-ثلاثلالصفلا
٠ةيمتسرلا

۹-۱۷۱-ةصالخلا

۱۸۰-۶-قحالملا

°5-۸(-عجارملاورداصملا

20£°(.ةماعلاسراهفلا

f7-طئارخلا



لوألابابلا

ليلحتوضرع-ةثيدحلاتاساردلاورداصملا

ةثيدحلاتاساردلا ىناثلالصفلا

لوالالصنفلا

ليلحتوضرع-رداصملا

نيركفملاونيخرؤلامامتهابلوالااهروطيفةيضابالاةكرحلاظحتمل
تاطوطخملاوأةروشنملارداصملايفةدراولاتامولعملاةردنلكلذونيثدحملا

رداصملاقتامولعمدوجومدعنأودبيو ةيضابالاءانثتساب ةفورعملا

لوالانينرقلالالخيرسلااهروطيفاهميظنتوةكرحلاةأشننعةيضابالاريغ
سيلو٠عوضوملااذهبرداصملااذهيفلؤملهجلدوعيامنانييرجهلايناثلاو
ارظن.ىمادقلانيفلؤلانمةيضابالاريغىدلصقنلااذهلثمىرنناابيجع
لٹملئاوالااهؤامعزوةكرحلاداوراهانيتيتلاةينيدلاةيقتلاوةماتلاةيرسلل

نمامهرصاعنمويميمتلاةميركيبآنبملسمةديبعيبآويدزالاديزنبرباج
تامولعمانتلصواذاه:لءعاستيءىراقلالعلو٠اهخياشموةيضابالاةمئأ
دحىلاكلذيفتلاغوةيقتلاتلمعتساىرخاةيرستاوعدوقرفنعةريثك

انلصتملو‹اضياةيسابعلاةوعدلاوةيليعامسالاوةعيشلاةالغلثمريبك
نأىلادوعيببسلانأحجرملانم؟ةيضابالاةقرفلانعتامولعملاهذهلثم
راثآلاهذهانيلاتلصوواهروطتواهمظنواهتأشننعتبتكدققرفلاهذه

اهوخرۇؤمطعيملفةيضابالاةقرفلاامأ٠اهنعتامولعملانمريثكلاانفرعف
ثحابللنكمياملكونامتكلاةرتفيفيسايسلاةكرحلاخيراتلاريبكامامتها
نعملکتتيتلاةيضابالابتكلاايانثيفةرثعيمتایاورعمجوههلعفينأ

ثدحتتيتلاةيضابالاريسلاوتاقطلابتكقوةيضابالاةديقعلاوهقفلا

فلآيضابافلۇؤۇمىلعطقرثعنالاننكلو٠اهلاجروةكرحلاةمئآزربآنع

ةيضابالارداصملانالببسحفاذهسيل٠لوالااهروطيفةكرحللاخيرات
نعةينسلارداصملانمءاطخأواصقنرثكأواليصفتلقأتامولعميطعت

كلذدرملعلو۰ةيضابالالودلاوةمامالاسیيساأتلبقةيضابالاتاروثلا

ةلواحموةيضابالادئاقعلابلوالاماقملايفةيضابالارداصملامامتهاىلادوعي

ةيسايسلاتاكرحلاام٠ليجدعباليجةكرحلاعابتالاهثيروتواهظفح
0



نييضابالانيخرؤملانملنتملفمهيفلاخموةيضابالانيبيركسعلاعازنلاو

٠نامعيفوةيقيرفالامشيفمهبةصاخلامهلودسيسأتدعبالاامامتها

ةفلتخملارداصملايفةدراولاتامولعملاةيمهأنعةحضاوةروصءاطعالو

اهتأشنةيادبذنم-ةيضابالاةكرحلاخيراترداصمفنصننأانياأترادقف

٠هيضاباوةيعيشوةينسرداصمىلاةمامالاسيسأتىتح

نعتامولعمباندوزتيتلاةينسلارداصملامهأنم:ةينسلارداصملا-)

باسنأباتكيرجهلايناثلانرقلايفةيضابالاةكرحلليسايسلاخيراتلا

قلعتياميفاهقدأورداصملاىفوأ-كشالبدعييذلا‹يرذالبللفارشالا

وبآهدئاقو‹قحلابلاطىيحينبهللادبعاهمعزتيتلاةيضابالاتاروثب

ءافلخرخآ‹يناثلاناورمدضزاجحلاونميلاوتومرضحيفيراشلاهزمح

ةقيقدوةيفاوةلصفمتامولعمباندوزييرذالبلانآةقيقحلاو‹ةيمأينب
٠ةعاسبةعاسثداوحلاعبتتيهنآءىراقلاسحيلىتحعوضوملااذهلوح

رداصملايفةدراولاتامولعملاب«قحلابلاط»ةروثنعهتامولعمةنراقمو

يرذالبلايوريو٠هزايتماوهقوفتحوضوبرهظتهسفنعوضوملالوحةيضابالا
لالخاندوزيو٠يعمجدانسابانايحأوينئادلانعددصلااذهيفهتامولعب

يقلتيتلاوةنيدملاوةكميفيراشلاةزمحيبأبطخبةروثلاهذهنعهثیدح

٠())ةرتفلاكلتيفمهئدابموةيضابالاراكفأىلعاعطاساءوض

خيراتلوحةرثانتمتامولعمبيرذالبلااندوزي‹نادلبلاحوتفباتكيفو
ميظنتنعام٠ثحبلاايانثيفاهيلاانرشأدقوبرغملاوقرشملايفةيضابالا
ةينسلارداصملانمهريغىلعزاتمياليرذالبلانافةرصبلايفيرسلاةكرحلا
هيدلتامولعملارفوتمدعلعلو٠عوضوملااذهلوحتامولعمةيأباندوزيالو
٠ةلأسملاهذهيفثيدحلانعهماجحايفيسيئرلاببسلاناك

نميلاوتومرضحيفةيضابالاةروثنعتامولعميطعتيتلارداصملانمو
«قحسانبلیعامسا»نعالقنهتامولعمدروييذلا«(طايخنبةفيلخ»خيرات
يفوثداوحللارصاعمناكيذلا«دلاخنبيجنزلا»نعهرودبلقنيذلا

نافكلذنممغرلاىلعو٠«ينئادلا»نعةفيلخذخأينايحالاضعب
يفكتالوةبرطضم«قحلابلاط»ةروثنع«ةفيلخ»اهدروأيتلاتاياورلا

نافكلذىلاةفاضالاب٠اهتعيبطوةروثلانعةحضاوةروصءاطعالاهدحو

.اهدمبامو۲۷۳ص«۲ج؛طوطخم‹باستا‹يرنالبلا١

.٥۸ص۲ج‹خیرات‹طابخنبةديلخ٢

ا



نيذلاةيضابالاخياشملاوةداقلاضعبءامساداريايفءيطخي«ةفيلخ»

نمو٠يضابالاشيجلاددعلادجةيلاعاماقرأيطعيو‹ةروثلايفاوكرتشا
زاجحلايف«يراشلاةزمحيبآ»بطخنمتافطتقمباندوزيهنافىرخأةهج

تلتقيتلاةزرابلاةيشرقلاوةيزاجحلاتايصخشلاءامسأبةمئاقدرويو
ةعيبطىلعاءوضيقلياممةيضابالاويومالاشيجلانيبكراعملاءانثأ

هبتداناهواهلشيرقةضراعمىلعوةروثلايفتكرتشايتلارصانعلا
۰فادهآوءیدابمنم

لامشيفةيضابالاتاروثنعتامولعلاضعب«طايخنبةفيلخ»درويو

٠ةبرطضموادجةبضتقماهنكلوةيقيرفا

خيراتنميلاوزاجحلايفةيضابالاتاروثنعتثدحتيتلارداصملانمو
نبیسوم»نعةلوقنمتاياورىلعدمتعايذلا«يربطلل»كوللاولسرلا

ةنراقملابةرصتخموةصقانتامولعملاهذهنكلو٠نييدعاسلاىلوم«ريثك
٠۶فارشالاباسنأآيف«يرذالبلا»اهدروييتلاةريزغلاةداملاعم

نعةرصتخمتامولعميطعيفلصوملاخيراتباتكبحاص«يدزالا»امأ

ضعبكارتشاىلاريشيهنآيفهتامولعمةميقنمكتو٠«قحلابلاط»ةروث

٠ةركبمةرتفيف
لوالانينرقلالالخبرغملادالبيفمهطاشنوةيضابالاتاروثنعامأ

رهشأنمو٠ةينسلارداصملايفةرفاوتماهنعتامولعملافنييرجهلايناثلاو
قيقرلل»بوسنملابرغملاوةيقيرفاخيراتباتكاهمهأورداصملاهذه
لئاسرلاناويدلاسيئر«قيقرلا»ناك٠(م۱۰؟1/ھه۷١٤ت)«يناوريقلا
تافلۇمبتكو٠اماعنيرشعوحنهبصنميفيقبوةيجاهنصلاةلودلايف
ةيقيرفاخيراتبتكلاهذهدحآيفلوانتدقو٠(۳)ةفلتخمعيضاوملوحةديدع
امآ۰يرجهلاسماخلانرقلاةيادبىتحيمالسالاحتفلاذنمبرغملاو

خيراتاهنونعو))يبعكلايجنملا(«اهققحيتلاوانيلاتلصويتلاةعطقلا

ةيالوذنميمالسالابرغملاخيراتنعثدحتتيهف٠برغملاوةيقيرفا
نبهللادبعسابعلاوبآ»يبلغالاريمالامكحىتح«يرهفلاعفاننبةبقع»

تامولعمب«قيقرلا»اندوزيو٠(م۸۷/ھ١5۰ت)«بلغالانبميهاربا
ذخأيونييسابعلاونييومآلاةالودضةيضابالاتاروثلوحةلصفموةقيقد
اوكرتشاوثادحالااورصاعصاخشانعنايحالاضعبيفهتامولعمقيقرلا

۲.7-٢۲۲ص‹برغملاوةيقيرفاخيراتباتكةمدتم‹يبمكلايجنملارظنا۲

٢۲.٠ص<هغردصملاس

- ۷



بصانملاضعبدلقتوناوريقلاةنيدمنكسيناكىذلا«مناغنبرمع»لثماهیف

بصنمىلوتامك٠«يبلكلاناوفصنبةلظنح»ةيالوناباةيمسرلا

؛

.

ةلظنحل»هدرطدعبةيقيرفاةيالودلقتيذلا«يرهفلابيبحنبنمحرلادبعل»

ناسحيبآنبهللادبع»نعهتامولعمذخأيیرخآنایحآیفو٠«ناوفصنبا
ېبترجيتلاثداوحللارصاعمناکو۰(1)هدلاونعیوریىذلا«ىبصحيلا

يتلاةرتفلايهو‹يرجهلايناثنانرقلانملوالافصنلالالخةيقيرفا
سبتعيو٠كانهيسابعلاويومالامكحلادضةيضابالاتاروثتدهش

«راكبنبریبزلاو»«ينئادلا»لثمنيرخآنيروهشمنيفلؤمنع«قيقرلا»

۰(۷)مهریغو«يرفاعملانامثعيبأو»«مالسنبرمعو»

خيراتنعانيلالصوامىفوأدعت«قيقرلا»تاياورناف‹ةقيقحلايفو

ةيضابالاوةيرفصلاجراوخلاتاروثوماعلكشبيسايسلابرغملاوةيقيرفا
صقنلاضعباهروتعيانتلصويتلاةعطقلانآالا٠صاخلكشبكانه

‹(ريغصلانباءانثتساب)ةنسلايخرؤمنمهريغكقيقرلانأامك٠(۸)انايحأ

تامولعمةيأباذههباتكيفاندوزيالوةيضابالاةكرحلليرسلاميظنتلالهجي
هراشتناوةيقيرفالامشىلابهذملادوروةيفيكىلاريشيالونأشلااذهيف

خيراتباتكةيقيرفالامشيفةيضابالاخيراتنعةماهلارداصملانمو
نبادلومنعفرعنالنحنو٠«يكلاملاريغصلانبال»سيمتسرلاةمئالا
«ترهات»ةنيدمنكسيناكهناىوس‹ةميقاذائيشهتأشنوريغصلا

«متسرنبنمحرلادبع»اهسسأيتلاةيضابالاةيمتسرلاةلودلاةمصاع

۰(۹)ریرمحافکدعبھ۱۱۶ماع

لبقيفوتهنآودبيو٠ةلودلاكلتخيراتنمةرتففلؤملااذهرصاعدقو
هباتكنأكلذىلعليلدلاو٠نييمطافلايديأىلعھه2۹۷ماعاهطوقس
نبا»شاع۰ھ٤۲۹ماعیفوتملا«دمحمنبفسويمتاحيبا»ةمامابيهتني
نمذختاو٠(١١)هيفاناکدكلميناكثيحترهاتيفةنداهرلايحيف«ريغصلا

قرفلاعابتاوةيضابالاعمهتارظانموةسوردلاناكميحلاكلذدجسم

١۲٥٠.٠س١۱۲ص‹قيقرلا

۷١٠.٠ص‹هسفنردصملاس١

1١١12١١٠.٠¢١١10ص‹2هتفردصملاب۷

١١۱٠صالثمرظنا۸

٠.ثلاثلالصفلا‹عباسلابابلا‹رظنا٩

06٠ص‹ريغصلانيا٠.

 



مدقأ«ريغصلانبا»باتكربتعيو٠ةلزتعملاكىرخالاةيمالسالاسرادملاو
خيراتةصاخوةيقيرفالامشيفةيضابالاخيراتنعانيلالصولماكفلؤم

هيلااولقنةيضابالانمةاورىلعهتامولعميفدمتعادقو٠ةيمتسرلاةلودلا

اوكرتشاوأثداوحلااورصاعنمممهفالسأنعاهوثرويتلامهتامولعم
ةمئالاخيراتوترهاتةنيدمسيسأتنعباهسابربغصلانباثدحتدقو

ىلالامشيفةيضابالاةكرحلاماسقنانعملكتامك¢نييمتسرلا

٠انيلالصواملضفأومدقآعيضاوملاهذهلوحهتامولعمدعتو٠ةفلتخمقرف

«ریشبنبدمحأ»یعدیصخشمهرکذنممو‹اردانالاهتاورءامسارکذيالو
عقوباتکنعهتامولعمضعبلقندقو۰(۱۱)ترهاتيفشاعيضاباوهو
«متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبع»يمتسرلامامالافيلأتنمهدييف

٠ليجةيضاباىلعتلكشألئاسمىلعهيفباجأ(م٤۸۶/ھ5۰۸ت)
هنوثراوتيةيضابالاناكو‹لبجلاةسوفنلئاسمدعباميفباتكلايمسدقو
دارفأدحأنم«ريغصلانبا»هيلعلصحدقو٠ةيوروقمعبهنوسرديو
اذهناكو٠٠٠»:ريبغصلانبالوقيكلذبو٠هنمدافتساوةيمتسرلاةلئاعلا

نعهتذخأف١٠٠هنولوادتيامولعممهدنعاروهشمةيضابالايديأيفباتكلا

٠هيلعتفقووهتسردفنييمتسرلاضعب

نبيلععمهفطاوعنأنممغرلاىلعايكلاماينس«ريغصلانبا»ناك

لعجتملةفطاعلاهذهنأالا٠هباتكارقينمىلعىفختالبلاطيبآ
ايأو٠()٤)ik٤يكستفيليدنلوبلاقرشتسملاىريامكايعيشهنم
تباثلافةقومرمةيمالساةيصخشةيأوحنهروعشناكامهموههاجتاناك
حصفيوهريدقتيدبيوهلوقيوقحلاىرحتياهيزناخرؤمناكهنأهباتكنم
يذلابهذملابهتعانقمدعمغرنييمتسرلانمنيلداعلاةمئالابهباجع1نع

:ةيلاتلاةرابعلايفهجهنموهبولسأريغصلانباحرشدقو٠هيلانومتني
‹هجوىلعالااهركذنكميالاهوكحصصق(ةيضابالا)مهلتناكو٠٠»
اهنمصقنأالواهيفديزأالواهيناعمىلعاهفرحأالواهيفقدصلامتناو
قالخآنمالو‹تاءورملايوذميشنمسيلهيفةدايزلاوربخلافصقنلااذا
.نيلقتسممهبهاذلونيهراكمهريسلونيضغبمموقللانکناو۰تانایدلايو

.٤ب((ص¢هفتردصلا١
۷٠.٠صءهفتنردصملا۲

نرطتيملهنكلوبلاطيبانبيلعنممهتعاربةيضابالاىلعبيعيثیحهپاتکنم۱۰صالثمرظنا
٠.ةباحصلانممهريغوريبزلاوةحلطونامثعنممهتعاربلاقالطا
-)۽_

T. Lewicki, “les historiens, biographes et traditionnists ibadites

wahbites de l'Afrique du Nord Ville au xvi’ siecle’”,Folia

Orientalia, vol. 3 (1951 - 2), pp. 105 - 6.
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هملعوهلضفبفرتعاو‹هسفنلهطتخايذلاجهنملااذهبريغصلانباديقت

ةلودلانعمهتامولعلايساسأاردصمهوربتعاومهسفنأةيضابالاوخرؤم
ديعسنبدمحأ»فورعملايضابالاخرؤملاكلذلعفنممو٠ةيمتسرلا

٠(١١)«يخامشلا

لوحةديجتامولعميطعيريغصلانبانافانثحبعوضومصخيامامأ

‹ةيقيرفالامشيفهعابتأنيبوةرصبلايفيضابالاميظنتلانيبةقالعلا

ةيضابااهلسريناكيتلاةيداجلاتانوعملاوةيرسلاتالسارلانعثدحتيو

٠(۱۷)ةيقيرفالامشيفمهناوخالةرصبلا

ةيضابالاتاكرحنعةديجتامولعمباندوزيماهرخآينسردصمةمثو

٠یراذعنبالبرغملانايبلاباتكوهوبرغملادالبيفمهلودومهتاروثو

٠ماعلكشببرغملادالبخيراتنعانيلالصوردصممهأباتكلااذهربتعيو
ناوةبراغملاوةقراشملانيفلؤلانمهقبسنممريثكنعىراذعنيالقندقو
يفهرداصمضعبىلاراشآدقو۰رثكأةيبرغملارداصملاىلعهدامتعاناك
ايانثفمهيلاريشينيرخآنيفلؤمنمسبتقاامك٠(۸١)هباتكنملوالاءزجلا
ىلعهدامتعاودبيفيرجهلايناثلانرقلايفةيضابالاتاروثنعام٠هباتك
زاتميو٠ايفرحقيقرلاتاياوررركيهدجنانايحأو‹احضاويناوريقلاقيقرلا
نمةدوقفملاقاروالايفةدوجولاةصقانلاتامولعملاباندوزهنايفىراذعنبا

ةقيقدخيراوتىراذعنبايطعيو٠اقباسهيلاانرشايذلاقيقرلاباتك
نعانرداصملضفأآنمدعيىراذعنبانافاذلو٠اهنعملكتييتلاثداوحلل

ىلوالاةرتفلالالخصوصخلاهجوىلعةيضابالاوماعلكشبجراوخلاتاكرح
۰هیقیرفالامشيفمهتكرحخيراتنم

نيرشعلاويناثلاءزجلادرفأدقفبرالاةياهنبانکبحاصيريونلاامآ

ءزجلااذهعبطدقو٠سلدنالاوبرغملاخيراتنعثيدحللمخضلاهفلؤمنم
تاروثنعةميقتامولعمرفسلااذهيففلادرويو٠م)۷)۹ماعةطانرغيف
لالخبرغملادالبيفةيضابالاةمامالاسيسأتلةرمتسجلامهتالواحموةيضابالا
۰يرجهلايناثلانرقلا

.١٠ص‹ريفصلانيا٥

۰۱۹۳ہہ٢۲۲۱٢۲۱<٢۲۲سالثمرظناریس<يخامش١
.١٠١۱ص‹ريغملانبا۷
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ودبيو٠ةلثاممتامولعمبخيراتلايفلماكلاهباتكيفريثالانبااندوزيو
ءيناوريفلاقيقرلاباتكنمادافتسادق(ريثالانباويريونلا)نيفلؤملاالكنأ

رهظتقيقرلاباتكيفدروامبامهيفةدراولاتامولعملاةنراقمو

ىرخأزداصمىلعاضيأنافلؤلادمتعاامبرو٠تاياورلانمريثكيفاحضاو

نعبتكنملضفاربتعييذلا(ھ۴٦۳ت)قارولافسوينبدمحملثممدقأ
ةرثعبمتارذشالااهنمانلصيملوتعاضهبتكنأالابرغماوةيقيرفاخيرات

٠ةرخأتلابتكلاتاحفصيف

ةيقيرفالامشةيضابانعةميقتامولعميطعتيتلاةماهلاتافلؤملانمو
ت)يركبلافورعملايفارغجلل‹برغملاوةيقيرفادالبركذيفبرغملاباتك
ةقالعنعةديجتامولعمبءىراقلادوزتيتلابتكلالضفأنموهو(ھ٧۷
تارقفهباتكيوحيو٠ءادوسلاةيقيرفاونادوسلادالبببرغملاةيضابا
ةيضابالانيتكرحلابرستلوحقئاقحلاضعبنعفشكتةماهةيخيرات
ةرفاوتملارداصملانيبنمديحولاردصملاوهو٠ةيقيرفالامشىلاةيرفصلاو
لوآ‹يمرضحلادعسنبةملسنأركذييذلا-ةيضاباوةيعيشوةينس-
اذهو٠ھ٢٤۰ماعلبقيناوريقلالصودق‹ةيقيرفالامشىلايضاباةيعاد
٠()۹)ةقطنملاكلتىلاةكرحلابرستخيراتىلعاءوضيقلي

نباخيراتنعءانغتسالابرغملاوةيقيرفاخيراتيفثحابعيطتسيالو

لامشيفةيضابالاخيراتنعةميقتامولعمباندوزييذلا<(50)نودلخ

طبضيفةقدلامدعبزاتميوخيراوتلايفاريثكءيطخيهناالا¢ةيقيرفا
نيبطلخيامابلاغهناامك٠ثداوحلافتكرتشايتلاةزرابلاءامسالا

مغرلاىلعو٠ديدشرذحبهتامولعمذخؤتنأبجيو٠ةيرفصلاوةيضابالا
نطاوملوحیرخالارداصملايفاهدجنالةديرفتامولعمباندميهنافكلذنم

.ربربلانمةاورىلعكلذيفادمتعماهتادقتعمواهتاءامتناوةيربربلالئابقلا
بابسأويضابالابهذملاراشتناقطانمةفرعميفتامولعملاهذهديفتو

ديفتو٠ينيدلابهذجلاديدحتيفةيلبقلاةيوهلاةقالعىدمواهيفهراشتنا
اذهراشتنايفربربلانيبةيلبقلاةيبصعلارثأةفرعميفاضيأتامولعملاهذه
٠ةنيعمةليبقدارفأنيبكاذوأبهذملا

ةكرحلابرستنعةديفمتامولعمباندمتيتلاىرخالاةينسلارداصملانمو

اندوزييذلامكحلادبعنبالرصمحوتفباتكةيقيرفالامشىلاةيضابالا
ةينعلاتاحفصلايفاهيلاانرشأدقوددصلااذهيفةديرفلاتاياورلاضعبب
ةعومجمرابخأباتكويكلامللسوفنلاضايرباتككلذكو٠ثحبلااذهنم

¢قزارلادبعليعامسادمحمرظتا٠.ةميشلايفلؤمنمضقزارلادبعليعامسادمحمهقنصي٠

.٠[ص‹برغملادالبيفجراوخلا
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صيحمتدعباهنمانذخآيتلاىرخالاتافلؤلانماهريغولوهجمفلۇؤل

٠ثحبلاايانثيفءىراقلااهظحليسيتلاوقيقدتو

‹ةيبرغملاواهنمةيقرشملا‹لاجرلاومجارتلابتكىلااضيأانعجردقو

ديزنبرباجنعةصاخوةيضابالاةكرحلاةأشننعانثيدحياهنمانذخآو

نمةنسلاهربتعيامغيبمهبهذلاسسؤمةيضابالاهربتعييذلايدزالا

٠تاقثلانيزرابلانيثدحملاوءاهقفلا

قرفلانع فورعموهامك ثدحتتفلحنلاوللملاوتالاقلابتكامآ

٠ةيمالسالاريغىرخالاتانايدلانعثيدحللضرعتتوةفلتخملاةيمالسالا
ةيعوضومل(مهصقنتاهباحصأنالديدشرذحبتافلؤلاهذهمدختسننأبجيو

هذهاندوزتالو٠مهتادقتعملةفلاخمقرفنعنوملكتيامدنعدايحلامهزوعيو
امو٠ةيرسلااهتاميظنتوةيضابالاةكرحلاةأشننعةميقتامولعمببتكلا
مهلةقالعالوةيضاباللاهمظعميفتمتالتامولعمنمرداصملاهذههتدروأ
ةيأدروتالتالاقملابتكنافضابأنبهللادبعانينثتسااذاو٠اهب

ةديبعيبأو‹يدزالاديزنبرباجلثماهخياشموةيضابالاةمئأنعتامولعم
يفببسلالعلو٠مهريغوبيبحنبعيبرلاو‹يميمتلاةميركيبآنبملسم
ةقرفلايفنيزرابلامالعالاءالؤهرودببتكلاهذهيفلؤملهجىلادوعيكلذ

ةبرطضموةشوشمهنعتامولعملانافضابانبهللادبعىتحو٠ةيضابالا
٠(؟))اهيلانوكرلانكميالو

رداصملايفدروامنيبوبتكلاهذهيفتامولعمنمدروامنیبءرملانراقاذاو

نيفلؤلاءالؤهنأظحاليدئاقعوهقفبتكمأةيخيراتتناكءاوسةيضابالا
٠ةقرفلاهذهعابتأاهبرقيالةبيرغتادقتعموءارآةيضابالاىلااوبسندق
رداصملاىفقالطالاىلعاركذاهلدجنالةيضاباقرفنعاوملكتمهنأامك
وبأاهبسنيينلاةيديزيلاةقرفلالثم‹اهعونتواهفالتخاىلع‹ةيضابالا
اهدروأامكةيديزيلاءارآنأةقيقحلاو٠ةسينأنبديزيىلايرعشالانسحلا
ءىدابملاانعةجراخيهلبةيضابالاءىدابمنعادجةديعبيرعشالا ٠۱(5؟)ةيمالسالا

نولهجياوناكاهيفلؤمنأرداصملاهذهاهدروتيتلاتامولعملانمودبيو ةقرفلاهذهلةبوسنمءارأنمهيلااوراشآامو<اهروطتوةكرحلاةأشنامامت
ةزيحتموةهوشمتامولعملاهذهنأانركذتاذاةصاخوةيمهأاذربتعيال

.١۱۷١۱۷ص‹يرعشالاب٢
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تباصأدقبتكلاهذهنا:لوقلانكميو٠ةقيمعلاةفرعملاوةقدلاىلارقتفتو
نايحالاضعبيفادوصقمنوكيالدقعينشتلاوىذالانمريثكبةيضابالا
عابتاوةيضابالانيبةوجفلادايدزاىلاتاباتكلاهذهتدأدقو٠دوجومهنكلو

ةحيحصةركفنيوكتلاهيلعدامتعالاحصيالو٠ىرخالاةيمالسالابهاذجلا
يفلؤمدحأكردأدقو٠اهئدابمواهئارآمهفنعواهروطتوةكرحلاةأشننع
هذهيفةدراولاتامولعملاةقدمدعىرعشالانسحلاوبأوهوبتكلاهذه

رکذنمنوكحيامةياكحيفسانلاتيأرو٠٠»:لاقامنيحقدصورداصملا
طلاغو‹هيكحياميفرصقمنيبنم‹تانايدلاولحنلايفنوفنصيو‹تالاقملا
عينشتلاةداراةياكحلافبذكللدمتعمنيبنمو«هيفلاخملوقنمهركذياميف
فالتخانم‹هيورياميفهتیاورليصقتللكراتنيبنمو‹هفلاخينمىلع

مهمزلتةجحلانأنظيامهيفلاخملوقىلافيضينمنيبنمو‹نيفلتخملا
يتلاءاطخالاسفنيفعقودقهسفنيرعشالانافلوقلااذهمغر٠(5)«هب

نافانهنمو٠ةيمالسالاقرفلانعةباتكللىدصتنممهريغلعفامكاهركذ
الاةروصلاىلافيضيالةيضابالاءأشنلوحتافلؤملاهذهىلعدامتعالا
٠اديقعتالارمالاديزيالواهيوشت

:ةيعيشلارداصلا ؟

ةرصبلاقاهتاشنوةكرحلامايقلىلوالاتايادبلانعثيدحللضرعتياماهيف
جرفيباليناغالاباتكربتعيو٠نييرجهلايناثلاولوالانينرقلايف
ةلصفموةيفاوتامولعمباندميهنأذا¢تافلؤلاهذهمهآنميناهفصالا

لقنيو٠زاجحلاوةيبرعلاةريزجلانميبرغلابونجلايفقحلابلاطةروثنع
ةنراقمنمودبيو٠ينئادملامهسأرىلعونيمدقتمةاورنعهتامولعم

كانهنأهباسنأيفىرذالبلاانلاهظفحيتلاكلتعماهدروييتلاتامولعملا

هتامولعملقنيیرذالبلانآذاكلذيفبجعالو٠نيردصملانيباريبكاهباشت
۰نع اقباسانرکذامك

بلاطةروثنع-دنسنودب-ةرصتخمةياورهخيراتيفيبوقعيلايطعيو
هباتكيفاندوزيو٠(؟0)زاجحلاىلااهدادتماوتومرضحونميلايفقحلا
برغملاوقرشملايفةفلتخملاةيضابالالودنعةديجتامولعمبنادلبلا
ىتلاقطانملارازهنأقهتامولعمةميقنمكتو٠اهناريجعمةلودلکتاقالعو

٠قطانملاكلتيفمهبىقتلانيذلاتاقثلالاجرلانمهتدامذخأواهنعملكت

.۴۴سءهسفنردصملاس٢

.اهدعبامو۹۷صحجيناغالا>جرفلاوبا‹اهدعبامو۲۷۲۳صج٠باسنآ«يرذالبرظنا-٤

.(1٦۰ص(۲ج‹خيرات‹يبوقعيلا١
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مادويرافسآتلصتادقو۰٠۰»:هلوقباذههجهنم1
‹:ميمنعيبوقعيلاربعدق

هرصموهنطونعهتلأاسنادلبلاكلتنمالجرتقیتتکف

قثآنمهبينربخياملكتبثأمثمهتالاقمومهتانايدوهينكاسوهدلبو
٠(؟7)«هقدصب

‹نييمتسرلاةمصاع‹ترهاتةنيدمنعةدیجتامولعملقوحنبادروآدقو

ىلعءوضلاضعبناشلااذهيفهتامولعميقلتو٠نادوسلادالبباهتقالعو
رداصملاةيمستاموأءادوسلاةيقيرفاوبرغملادالبنيبةيراجتلاةكرحلا
٠نادوسلادالب

ضعبنعةضيفتسمتامولعميطعتيتلاةماهلاةيعيشلارداصملانمو

مهتريسوديبعينبكولمرابخأباتكةيقيرفالامشفةيضابالاقرفلا

اردصمقحبربتعييذلا(ھ15۸ت)دامحنبيلعنبدمحمهللادبعيبا

٠دادیکنبدلخمديزييبأاهميعزوةيضابالاراكنلاةقرفنعاديج

هزيحتمدعوهتهازنةيضابالاوةينسلارداصملابهتامولعمةنراقمنمودبيو

٠عوضوملااذهبقلعتياميف

اذهيفهتاياورذخآهنآلمتحملانمفهرداصمركذيالهنأنممغرلاىلعو

دقدامحنبانآندیهردنافیریو۰ةعيشاوسيلىمادقنيفلؤمنعنأشلا
٠يناوريقلاقيقرلاىلع‹ديزييبأةروثنع‹هتامولعميفدمتعا

:ةيضابالارداصملا-

امخضاثارتةيضابالافلخدقفةفرطتملاةيجراخلاقرفلانمضيقنلاىلع
قاظوفحمواطوطخملازيالمظعالامسقلانكلو۰دئاقعلاوريسىلاوخيراتلايف

نموةيقيرفالامشورابجنزونامعيفةقرفلاعابتأاهكلميةصاخبتكرود
فحاتملايفةظوفحماهبسأبالتاعومجمكانهو٠اهيلالوصولابعصلا
ةيناطيربلاةبتكملا)يناطيربلافحتملاةبتكملثمةفورعملابتكلارودو
انعطتساامكتاطوطخملاهذهنماندفتسادقو٠ةيرصملابتكلارادو(ايلاح
٠نامعوةيقيرفالامشيفدارفالاضعباهكلميىرخآتاطوطخمىلععالطالا
:انثحبيفاهيلعاندمتعايتلارداصملاهذهمهآنمو

ينالجرولاركبيبأنبىيحيايركزيبال‹ةمئالارابخأوةريسلاباتك
اطوطخمباتكلالازيالو۰يرجهلاعبارلانرقلانميناثلافصنلايفیفوتملا

.٢٢۲ص‹نادلب‹يبوقعيلا-١
م1۷ماعVoderheydenنديهردنافقرشتسملاباتكلارشن۷
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۱ينولوبلاينطولافحتملافىرخاةخسنوةيرصملابتكلارادقةخسنەنمدجوتو

يفىرخآاخسنكانهلعلو٠لمكأواخيراتمدقأبتكلارادةطوطخمنكلو

ةطوطخملاتمجرتدقو٠نامعوةيقيرفالامشيفةيضابالاةصاخلاتابتكملا

٠(؟8)نيترمةيسنرفلاىلا

نييمطافلاديىلعةيمتسرلاةمامالاطوقسدعبنالجراويفايركزوبآشاع
نعهباتکيفبهسدقو٠اهمايآرخآرصاعهنآلمتحملانمو‹ھ2۹۷ماع
٠اذهلالصهياتکعضودقفلؤملانآودبيو«ةيمتسرلاةلودلاخيرات

لامشنمانتلصويتلاةيضابالاريسلابتكمدقأنمردصملااذهربتعيو
لشثمنيرخأتملانييضابالانيفلؤلانمريثكهيلعدمتعادقو٠ةيقيرفا
ضعبلابصعتمايركزوبآودبيو٠مهريغويخامشلاوينيجردلاوينايسولا
٠ةيمتسرلاةرسالااهيلابسنتيتلاةيسرافلاةصاخوتايموقلا

هيلعهللاىلصميركلالوسرلاىلاةبوسنملاثيداحالانماريثكدروأدقو
امآ٠نيملسجملاومالسالاةرصنيفمهرودبديشتوسرفلادجمتملسو
يهفةرصبلايفةيضابالاةكرحلاخيراتنمىلوالاةرتفلالوحفلّؤملاتامولعم

ةرصبلايفيضابالاميظنتلاةقالعنعةريسيةدامباندميهنكلو٠ةردان
ةميدقرداصمنعةذوخأمهتاياورنأودبيو٠ةيقيرفالامشيفةاعدلاب
ريطاسالاداريانمرثكيهنأالا‹ثداوحللنيرصاعماهباحصأنوكيدق
ىلعو٠برغملاوقرشملايفةيضابالاخياشملاوةمئالاىلاةبوسنملاتاماركلاو
اردصم‹كشنودب‹ربتعتايركزيبأةريسنافتانهلاهذهنممغرلا

اهبرستةيادبذنمبرغملادالبيفةيضابالاةكرحلاخيراتنعاماهايساسأ
ةديجتامولعميطعيهنآامك٠ةلودلاطوقسىتحةقطنملاكلتىلا

هيفىلوتسايذلاماعلاوهوه29۷ماعدعبنييمطافلابةيضابالاةقالعنع
ةداماضياثحابلادجيو٠متسرينبةمصاعترهاتةنيدمىلعنويمطافلا

لامشيفةيرفصلاجراوخلاةكرحنعباتكلاايانثْف‹ةميقنكلو‹ةليلق
٠ةيضابالاةكرحلاباهتاقالعنعةصاخوةيقيرفا

۸
Al-sira wa Akhbar al-A’imma, French translation by E. Masqueray,

Algers, 1878; This work is translated anew by R. le Tourneau, Revue

Africaine, 105 (105) (1961), pp. 117 - 176.

مهدعسأومجعلانملاجزهتلانلايرثلابنيدلاقلعتول»:هصنلوسرلاىلابوسنمثيدحاهنم۹
اهرئنيثيدحلااذهةلكاشىلعىرخأثيداحأكانهو.(ةقرو2¢ايركزوبأرظنأ.«سرافهب

.اهدعبامو١ةقرو(س٢ةقرو‹ايركزوبا٠
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باتكيبتوعلاملسمنبةملسمينامعلايضابالافلؤلاانلفلخدقو

‹راحصةنيدميفشاعودلودقو٠ةينامعلادزالاةليبقىلايبتوعلايمتني

مسابةفورعملاةنيدملاءایحآدحآنكسیناكو٠ماهلاينامعلاءانيلاكلذ

ايحناكهنكلوفلؤملاةايحنعةيفاكتامولعمكلمنالو٠هيلابسنفبتوع

هتمجرتكلذىلعلديو٠يداليملارشعيداحلا-يرجهلاسماخلانرقلاف

مهنيبنموةرتفلاكلتيفاوشاعنيذلانيزرابلاةيضابالاصاخشالاضعبل

نملوالاعبرلايفىفوتيذلاروهشملايضابالاملاعلا‹يويسبلانسحلاوبآ

٠يرجهلاسماخلانرقلا

ةيبرعلالئابقلاباسنآنعرداصملامهأنمبرعلاباسنأباتكربتعيو

ةيبرعلاةريزجلانميقرشلايبونجلاءزجلانمتذختايتلاكلتةصاخبو

ةيبرعلاوةيناطحقلالئابقللةصاخةيمهأفلؤملاىطعأدقو٠اهلانطوم

راشأو٠اهيلايمتنييتلادزالاةليبقنعثيدحلايفبهسأو٠ةيبونجل'
تامولعمىطعأو٠نامعيفاهروطتوةيضابالاةكرحلاةأشنيفاهرودىل
ءامسأباندوزوةقطنملاكلتىلاةيضابالاءىدابملاوراكفالابرستنعةنسح

لقندقو٠(۲۲)كانهيضابالابهذملارشنيفريبكرودمهلناكنيذلاملعلاةلمح
ليلسويوكزالالثمنيينامعلاباتكلانمهدعبءاجنمتامولعملاهذههنع

ةفاضالاب٠مهريغويسايبلاويثراحلادمحنبملاسويملاسلاوقيزرنبا
ةيضابالاةكرحلاروطتنعةقرفتمتامولعمباندمييبتوعلانافكلذىلا
هنأالا‹نيتقطنملانيتاهفمهناوخابنامعيضاباةقالعوتومرضحونميلايف
يفاوكرتشانيذلاصاخشالانعةصاخوةئطاختامولعم-انايحأ يطعي

٠(٤۴)ثداوحلا

:هتاقلۇمنمورابكلاةيضابالانيفلؤلانميويسبلانأركذلابردجي١١۱٠ةقرويبتوعلا-٠

كانهو٠.رابجنزيفىرخاةخسنهنمدجوتونامعيفعقاولاثدحلايفلاؤسلالطبانمىلعةجحلا

.ھ١۱۲۰ماعرابجنزېئةيرجحةمبطعوبطملاىويبلارصتخماضيا

يفكلذىلاراشأوعوضوملااذهيفيبتوعلاىلع‹قيزرنبليلس«رخاتلايتامعلافلؤملادمتعا٢

يفسواهسدوريفةخسنهنمدجوتواطوطخملازياليذلاةيناطحقلاةفيحصلاهباتك

(Rhodes House Oxford Mss. Afr. S.3)

.Jاشيارظنا C. Wilkinson, “The Origin of the Omni state’,

The Arabian Studies, ed. D. Hopwood, London, 1972, p. .87

.١١٠2۰۷٠ةقرو¢يبتوعلا٢
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یتحيلهاجلارصعلاذنمينامعلاخيراتللماهردصماذهيبتوعلاباتکو

نمهدروياميفةيساسالاهتميقنمكتو٠يرجهلاعبارلانرقلافصتنم

رولظطتونامعخيراتيفاهرودواهتاعمجتولئابقلارارقتسانعتامولعم
ضعبلوحةديرفةدامانايحأدرويو٠.رطقلاكلذيفةيضابالاةمامالا

تسسآأيتلاةيناثلاةيضابالاةمامالالوحةصاخبوتاعوضوملا

٠ھ۱۷۷ماع

ناميلسنبديعسنبدمحأسابعلايبأةفلؤلةيضابالاتاقبطلاباتكامأ

شاعدقو٠انثحبعوضولردصممهآوهفينيجردلافلخينبيلعنبا
اهيقفوارعاشناكو‹يداليلارشعثلاثلا يرجهلاعباسلانرقلايففلۇؤملا

صنميفشيعتلصالافتناكةينغةيراجتةرسأىلايمتنيو‹اخرؤمو
ىلاتلمشىتحةيراجتلاهترسأتاقالعتعستادقو٠ايبيليفةسوفنلبج

ءارحصلابونجةيقيرفاقطانموسنوتبونجيفديرجلادالب ةسوفنبناج
يفشيعيفلۇؤملادلاوناكو٠يلامةيروهمجبمويلافرعيامةصاخو
بسندقوديرجلادالبيفةطفننمبرقلابةديدجلاىلفسلانیجردةقطنم
كلتيفثيدحلاءاملعوةيضابالاءاهقفنمناكو٠ينيجردلابفرعواهيلا
ةينغةيملعةرسأفنكيفىبرتوشاعدقسابعلاابآنافاذلو٠ةقطنملا

نکامآىلاهبلطيفلحتريو«هعسوامملعلانمذخأيلةصرفلاهلحاتأامم

-۱2۹/۵11ماعيفو٠يقيرفالالامشلايفةيضابالاقطانمنمهددعتم
مولعلااهلالخىقلتنيتنسةدمكانهيقبثيحنالجراوىلالحترام٠
رقتساوديرجلادالبىلاعجرمث٠اهيفةيضابالاخياشمنعفراعملاو
ىلالحترام۳۳٦/١۱5۳ماعدعبو٠خيراتلاةساردىلالامثيحرزوتيف
ةيضابالامولعلايفءاكذواغنوبنرهظأواهخياشمنعذخأثيحةبرجةريزج
سلجممهسأریلعوكانهةيضابالاءاملعريدقتهيسكأاممةفلتخملا

تاقبطهامسيذلاوانيديأنيبيذلاهفلؤمبتككانهو٠ةبازعلا
انليوريو٠ةبرجةريزجيفةبازعلاسلجمنمةراشاىلعءانبةيضابالا
يلركذ»:لوقيفلمعلااذهبمايقللهبتدحيتلابابسالاوفورظلايداربلا

ىسيعجاحلالصواهباتكلااذهسابعلايبآفيلأتببسنأةبازعلاضعب

١1٦1١1٦۱1۹1.٠ةو2هفتنردصملا٥

ىلاهتلحرلوحهنعالوقنماصنيداربلادرويو.نسلاريغصاثدحكاذناناكناودبي-٢

رعةتسةنسىلاعتهللااهسرحنالجراوةقلحتلخدينأكلذو...»:هيفلوقينالجراو

‹داربلا€..مهلانميلاخلابلاو‹موصملايلعبجواملوايفاهنم.خالاعيبريفةئامتسو

.٢٠۲ص<رهاوحجلا

ءىيسلوالاةقلحلا‹خيراتلابكوميفةيضابالا‹رمعمىيحييلع:رظنأةبازعلاسلاجمنع۷

›
T. Lewicki, “Halaka’’, E. I (2).
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لح:برغملاضرأاهبدرويتلابتكلانمهعمامبنامعدالبنمایرکزنبا
بغراممناکف۰٠هريغورفعجنباعماجونسحلايبأخيشلاعماجوفاصونبا

نمضتياباتكانلاوھجو:د١!ولاقنآ(نامعلهآنم)هناوخاهيفهيلا
ملهىلاانبهذمهيفعقوندلنمبرغملالهأنمانفالسأبقانموانلئاوآريس
ءاشف٠ةقشلادعبنممهراثآانعتباغومهؤابنأانيلعتيمعدقهناف۰ارج

قاذحلانمهيلانانبلابراشينموءاهقفلاوةبازعلانمذئمويةبرجبنم
٠مهيلعطورشملاباتكلامهلفصوومهيلامهناوخاةبلطةيبلتيفءاهبنلاو
ضعببالخمهودجوفركبيبآنبییحیایرکزيبأخيشلاباتكيفاورظنف
دراومهظافلأدروأةيربربلاناسلنآعم«ليصحتلادمنودارصاقليصفتلا

بقانموةيمتسرلاةلودلاريسىلعلمتشيباتكفينصتباومتهاف¢فسعتلا

يبآريغفينصتلااذهلله1اوريملف«‹مهيلاكلذبلطامكفالسالا

٠(۴۸)°٠٠سابعلا

يضفىلجةمدخیدسآدق-اذههباتکيف ينيجردلانافلاحةيأىلعو
برغملايفاهخياشمزربأوةيضابالاةكرحلاخيراتروطتلحارمضعببانفيرعت
یطعأو«ليجدعبالیجمهتاقبطبسحةيضابالاخياشملمجرتدقو٠قرشماو
ةمئأنعهثيدحلالخنمةرصبلايفةيضابالاةكرحلاةأشنلوحةميقتامولعم
٠برغملاوقرشملايفنيزرابلااهلاجروةقرفلا

ةيضابالامهربتعينيذلالئاوالاةمكحملالوحهتامولعميفينيجردلادمتعا
لالبىبآنعةئيدحدنعةصاخودربملللماكلاباتكىلعمهتكرحلاداور
فيضيهنکلو۰ناطحنبنارمعنعوةورعهيخأويميمتلاةيدأنبسادرم
امیفام۰1(۳۹)ةيضابانوكتدقواهركذيالىرخآرداصمنمليصافتلاضعي
ةكرحلاميظنتيفيساسالارودلامهلناكنيذلاونيزرابلاةيضابالاةمئابقلعتي
يميمتلاةميرکيبأنبملسمةديبعيبأويدزالاديزنبرباجلثمةرصبلايف
بوبحمنايفسيبأيضابالاخرؤملامامالانعهتامولعملقنيينيجردلاناف فصنلاىفشاعدقو‹ةرصبلايفةيضابالاةمئالارخآ<()ليحرلانبا
ةيضابالاخيراتيفباتكاذهنايفسيبالو٠يرجهلايناثلانرقلانميناثلا

antn

.٢٠۲ص(رهاوحلا6يداربلا۸

.۹۸2۹۷۹۲¢ةقرو¢ينيجردلا۹

۰اهدمبامو1.ةقرو6اهدعبامو6A۸هقرو6ينيجردلا}
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لئاوألاةيضابالابتكمهأنمدعيو٠دئاقعلاومالكلاوةقفلاورابخالاىلعلمتشي
قمعتلاوباتكلااذهةءارقبمهعابتانوصوياوناكةيمتسرلاةلودلاةمئأنأىتح

بتكلاروديفنصموأنيثدحملاءاملعلا|نمدحآركذيملو٠)9هنیاعميف

نيلوؤسملانأةصاخودالبلاكلتيفهيلعروثعلاةيناكمايفلمالااندواريفنامع
-نولذبيوةصاخةيمهأينامعلاويضابالاثارتلاوتاطوطخملانولوياهيف
دامتعانافلاحيأیلعو٠نأشلااذهيفاروكشمادهجثعمشامك

-انلقامك ةيوارلانالةريبكةيمهأاذربتعيردصملااذهىلعىنيجردلا
ةلحرمناباةيضابالاةكرحلايفةيلوؤسملازكرمًاوبتدقو‹ثداوحللرصاعم
ةكرحلامعزتينألبقنيزرابلاةقرفلاخياشمنمناكامكةرصبلايفنامتكلا
يتلاتامولعملانافاذلو٠يرجهلايناثلانرقلانميناثلافصنلاق

صخشنمتءاجاهنالةصاخةيمهأتاذربتعتنايقفسىبأةياوربانتلصو

هيفكرتشاوةرصبلايفيرسلاميظنتلاىلعبثكنععلطاوثادحالاشاع
۰لاعفورشابملكشب

خيراتنعةبصخةدامباندوزيينيجردلانافتامولعملاهذهىلاةفاضالاب
يفةقطنملاكلتىلااهبرستةيادبذنمةيقيرفالامشيفةيضابالاةكرحلا
خياشملمجرتيامك٠ةيمتسرلاةلودلاةياهنىتحويرجهلالوالانرقلاةياهت
لالخنمو٠هيفشاعيذلادهعلاىتحيبرغملصأنمنيزرابلاةيضابالا
يرجهلاعباسلانرقلاىتحةكرحلاروطتنعةقرفتمتامولعميطعيهنافكلذ

ةصاخونادوسلادالبوبرغملاةيضابانيبةقالعلاىلعءوضلاضعبيقليو
يفمالسالارشنيفةيضابالاراجتلارودوةيراجتلاتاقالعلاباهنمقلعتياب
مدقأةيضابارداصمنمعيضاوملاهذهلوحهتامولعملقنيوهو٠عاقبلاكلت
تامولعملايفديحولاهردصمنوكيداكييذلاينالجراولاايركزيبألثم
تاروثلاوتاكرحلاوبرغملادالبىلاةيضابالاراكفالابرستبةقلعتملا
امك٠ةيضابالاةيمتسرلاةلودلاسيسأتبتجوتيتلاوكانهةيضابالا

يبآةريسنعايفرحةلوقنمنوكتداكتنييمتسرلاخيراتنعهتامولعمنأ
يبأنعاهلقتفهباتكاهنمضيتلاىرخالاعيضقلعتياميفامأ٠ايركز

ينايسولامالسلادبعنبناميلسعيبرلايبأوليحرلانببوبحمنايفس
هللادبعيبأو(يداليملارشعيناثلا/يرجهلاسداسلانرقلايفشاع)

رشعيداحلا/يرجهلاسماخلانرقلايفشاع١يسوفنلاركبنبدمحم
٠(يدالنيملا

عوضومنعةيضابالارداصملامهأنمربتعتينيجردلاتاقبطنأعقاولاو
.٢۲۰٢١۲ةقروء4يداربلا)1

.١۱۱-۱۱۷ص:ريس:يخامش٠.اعدعبامو١۱۷٠ةقرو‹ينيجردلا٠رظنانايغسيبآمامالانع7
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اةيقبعماهيفكرتشيبلاثمنمهيلعذخؤيامممغرلابانثحب

ةيربربلاوةيسرافلاكةيبرعلاريغرصانعللمهزيحتةصاخوةبراغملاةيضابالا

مالسلاةالصلاهيلعلوسرلاىلاةبوسنملاثيداحالانماريثكةباتكنيمضتو
نمولخيالباتكلانأامك٠(ع۳)مالسالاىلعربربلاوسرفلالضفتابثال

لاجرضعبىلاةبوسنملاتازجعملادحىلالضتيتلاتاماركلاوريطاسالا

٠اهنالطبنايبواهفشكيفاريبكءانعدجيالثحابلانكلو٠نيزرابلابهذجلا

ميهاربانبمساقلاوبآوهرخآيضابافلؤمينيجردلالمعلمكأدقو

رشععبارلا/يرجهلانماثلانرقلانميناثلافصنلايفشاعيذلاىداربلا

باتكهبلخأاممامتايفةاقتنملارهاوجلا¢هامساباتكفلأدقو٠ىداليملا

٠ينيجردلاسابعلايبألتاقبطلا

ىلعةيلوالاهمولعىقلتثيحسنوتبونجيفرمدةنيدميفيداربلااشن
هنآهبسننمودبييذلا‹يبرجلاشيعيءاقبلايبأيضابالاخيشلايدي

لبجىلاكلذدعبيداربلالحتراو٠ةيسنوتلاةبرجةريزجنمكانهىلاءاج
(م)۳۹۰/۵۷۹؟ت)يخامشلارماعنكاسيبأخيشلانعملعلاذخأوهسوفن
ءاملعلانمحبصأثيحةبرجةريزجيفماقماهلباطمث٠نرفيةنيدميف
يفبيبزلايداوعماجيفهتارضاحموهسورديقليناكو٠اهيفنيزرابلا
خيراتنعةريزغتامولعمباتكلامضيو٠كانهرهاوجلاهباتكفلأو٠ةبرج
ةيومالاةلودلانمىلوالامايالاىتحوةيوبنلاةثعبلانمءادتبامالسالاردص

يفبهسأدقو٠مهتادقتعموةيضابالاءارآلاقبطةرتفلاهذهثداوحرسفو
لئاوألاةمكحملاروهظوةنتفلابابساونافعنبنامثعةفيلخلادهعنعثيدحلا
ةيضابالايأرلوحةديفمتامولعمىلعلصحينأثحابلاعيطتسيكلذبو
دوقعلالالخةيمالسالاةفالخلاترهيتلاىلوالاةيلهالابرحلاوةنتفلاق

ةيجراخلاةكرحلاروهظيفةيضابالاةياورلانعكلذكو٠اهخيراتنمىلوالا
اهثعبيتلالئاسرلاىداربلاانلظفحيو٠يرجهلالوالانرقلالالخاهروطتو
ةركفانيطعتيتلاوناورمنبكلملادبعيومالاةفيلخلاىلاضابانبهللادبع
نمةركيبملاةرتفلاكلتيفةيضابالاةقرفلاءىدابمضعبنعةحضاو

مهلفغ1نيذلاةيضابالاةمئالاوخياشملاضعبنعهباتكةيقبيفملكتدقو
يطعيهنأامكةيدئاقعلالئاسملاضعببهباتك:متخيو٠هتاقبطيفينيجردلا
تبثيباتكلاةياهنفو٠ةيضابالادنعةقلحلاميظنتنعةديجتامولعم
اھآروأاهارقيتلاةيضابالانمبرغملاوقرشمالهأفيلآتضعبءامسأفلؤملا
٠اهنععمسوأ

.٠ه ةقرو‹ينيجردلا٢

٠رئازجلايفةيرجحةمبطاضياعبطامكھ۲٠۳٠مامةرهاقلايفةيملعريغةيرجحةعبطباتكلاعبط(( 
٠.رئازجلايفبازميداويفوةيرصملابتكلاراديفباتكلااذهنمةطوطخمخسندجوتو
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بتكلارادقعومجمنمضةظوفحمةطوطخمفلۇؤمللنأركذلابريدجو

دييقتيفةلاسر:اهامسةيضابالاتافلؤملاصضعبنیوانعاهيفركذةيرصملا

٠(0٤)انباحصأبتك

عيبرلايبأاهفلؤلةيرصملابتكلاراديفةظوفحمىرخأةطوطخمكانهو

٠(1£)ينايسولامالسلادبعنبعيبرلايبأريسناونعتحتةفنصموينايسولا
نميناثلادقعلايفيفوتويرجهلاعبارلانرقلايفينايسولاشاعدقو
خيراتنعةماهلارداصملانمباتكلااذهربتعيو٠يرجهلاسماخلانرقلا
نمضتيو٠نييمطافلاعممهتاقالعو-ةيمتسرلاةلودلاطوقسدعب-ةيضابالا
لالخثحابلااهنمديفتسيةيضابالاةديقعلانعةديجتامولعمباتكلا

٠ةيضابالاةكرحلااهبترميتلاراودالانعهثيدح

لمشآ(ھ198ت)يخامشلاديعسنبدمحأهفلؤلريسلاباتكربتعيو
.ىرجهلارشاعلانرقلاةيادبىتحةكرحلاخيراتنعةيضابالاةيخيراتلارداصملا
ةيوبنلاةثعبلاذنميمالسالاةيراتلاباتكلااذهقيخامشلالوانتيو

يفةيضابالايآرنعةحضاوةروصءاطعايفمهاسيوهفكلذلو٠ةفيرشلا

لكئاوألاةمكحملاةأاشنوةيلهالابرحلاكمالسالاردصفترجيتلاثداوحلا

نيبوةيسابعلاوةيومالانيتفالخلانيبعارصلانعثيدحلايففلؤلابهسيو
ةفقرفلاةمئأنعةديجتامولعمباندميو٠برغملاوقرشملايفةيضابالا
نملكلابصخاردصماذهيخامشلافلؤمربتعيو٠نيزرابلااهخياشمو
ناكالو٠يمالسالابرغملادالبيفةكرحلاخيراتنعةباتكللىدصتي

تافلؤمنمريثكىلععالطألاهلحيتأدقفةرخاتمةرتفيفشاعدقيخامشلا

عیضاومملانمريثكيفريشيو٠اهنمدافتساوةيضابالاءاملعنمهقبسنم

نبنبحئاصحونيبوليحرلانببوبحمنايفسيبألثمهتاوروهرداصمىلا
امک۰فوسلاوبیبحنبعیبرلاومالسنباوایرکزيبورامعنباوميهاربا
ىلعو٠دربملاوريغصلانباويناوريقلاقيقرلالثمةنسنيخرؤمنعلقني
تاياورلاةشقانمانايحآلواحييخامشلانافهبهذلحضاولاهزيحتنممغرلا
ةنسلايخرؤمتاياورحجرينايحالاضعبيفو٠اهيفيأرءاطعاواهليلحتو
٠ةريبكةميقهباتكيطعتةزيمهذهو٠ةيضابالاتاياورلاىلع

ءارآلوحةديجتامولعمباندمتيتلاةرخأتلاةيضابالارداصملانمو
دهعيفةنتفلاةصاخويمالسالاخيراتلايحاونضعبلمهريسفتوةيضابالا

.ب۲۱۷۹۱مقر‹ةيرصملابتكلارادم

٠.ح١۹۱۱مقر‹ةبرسملابتكلاراد-١



نايبلاوفشكلاباتك:جراوخلاةأشنوةيواعمويلعنيببرحلاونامثع

يداحلانرقلايفشاعيذلايتاهلقلايدزألاديعسنبدمحمديعسيبأل

نعمالكلايفلولاسلاايونىنيشععياسلا-يرجهلارشم
ءاسيبن1اتلەشیا0نرررويديراتمسق:نيمسقىلا

ةفيرشلاايلاةينمتيشييرافتاومسلاقف
هغييوب+١نعثيدحلاهيفلصفيوةقيلخلاءدبذنملسرلاو

ةرتفىلعصاخزیکرتعميومالارصعلاةيادبىتحثادحأنماهالتامو

لوانتييناثلامسقلايفو٠(۷٤)امهنعهللايضريلعونامثعنملكةفالخ

ةيكدزملاوسمشلاةدبعلثمبهاذملاونايدالاضعبدئاقعفلؤلا

هجوأواهدئاقعنايبوةيمالسالاقرفلانعملكتيمث٠دنهلالهأبهاذمو

يمتنييتلاةيضابالاةقرفللةصاخةيمهأيطعيو٠اهنيبفالخلاوهبشلا
٠يبسارلابهونبهللادبعىلاةبسنةيبهولاةقرفلااهيمسيواهيلا

مهنموينسلامهنم‹ىمادقنيفلؤموةاورنعهتامولعميتاهلقلاذخأيو

بئاسلانبدمحمويرهزلاباهشنباودهاجمةاورلاءالؤهرهشأو‹يضابالا
٠(۸٤)مهريغومناغوبأويضابالايناسارخلاةيطعنببيبشويبلكلا

يهباتكلااذهنمنآلاىتحةفورعملاةديحولاةخسنلانأركذلابردجيو
٠(۹£)يناطيربلافحتملاةطوطخم

اهنمقلعتيامةصاخبو-هتامولعمنمريثكيفهبشيرخآردصمكانهو
وهباتكلااذهو٠يتاهلقلاباتكيفةراولاتامولعملا مالسالاردصخيراتب

شاعيذلايوكزالاديعسنبناحرسهفلؤلةمالارابخالعماجلاةمغلافشك
حسنةدعدجوتو٠يداليلارشعنماثلا يرجهلارشعيناثلانرقلايف

ةحفص۸۱۹يفعقتويناطيربلافحتملايفاهنمةدحاوباتكلااذهنمةطوطخم
۳۱۸۶مقربسنوتيفةينطولاةبتكملايفةصقانىرخأةخسندجوتامنيب
`(۰٠)طقفةحفص۹۷٤يفعقتو

(۷٤۳ت)مقربقشمدبةيرهاظلاةبتكملايفةظوفحمىرخأةخسنكانهو
٠نامعيفاهريغاخسنكانهلعلوسيرابيفىرخأةخسنو

٠.اهدعبامو۸۲ةقرو4يتاهلقلا—۷

.اهدعبامو١۱۸ةقرو¢١۱۲ةقروالثمرظنايتاهلقلا۸

: رظنايتاهلقلانعتامولعملانمديزملوح٤
C. Brockelmann, Geschichte der arabischen literatur, sup. Vol. 2 p.

568. M. Kafafi, “The rise of Kharijism according to Abu sa'id

Muhammad b. Sa’id al-Azdi al - qalhati’”’, Bulletin of the Faculty of

Arts, Cairo University, Vol. 14, part 1 (1952) pp. 29ff.

: » نايبلاوفشكلاباتكنميلعونامثعةفالخ4ليلجلادبعنبدمحماضيارلظنا

۱۸۷.٠ل١۱۸ص¢(١۱1۹۷7)١1ددعلا<ةيسنوتلاةمماجلاةيلوح
١۸١.٠صةقباسلاةلاقملا‹ليلجلادبعنبدمحم٠

— 1



خيراتبةصاخلالوصفلاROsSsسوريزيلجنالاطباضلامجرتدقو

ةلجميفاهرشنوةيزيلجنالاةغللاىلايناطيربلافحتملاةطوطخمنمنامع

ةينامالاةثحابلاتماقامنيب()٠م۱۸۷۳ماعةيلاغنبلاةيويسالاةيعمجلا

اهتلعجونامعبةصاخلاباتكلالوصفضعبقيقحتبظلعتصنیلکجیودیه

٠اهيلعلوصحلاعطتسأملو‹ةاروتكدلاةجرداهيلعتلانةلاسر

رشنوقيقحتبيسيقلابيسحديجملادبعذاتسالاماقم۱۹۷۲ماعيقو

ةيرهاظلاةبتكملايتطوطخمىلعكلذيفادمتعمنامعخيراتبةصاخلاءازجالا
ةيقبتملاءازجالاقيقحتبنالاموقيو٠يناطيربلافحتملاةبتكموقشمدب
٠باتكلانم

نامعخيراتلوانتتيتلارداصملالمشأنمدعيهلمجميفباتكلاو
رصعلاىتحويلهاجلارصعلاذنمبرعلاخيراتنعتامولعمىلعاضيأيوتحيو
ىلاضايآنبهللادبعاهبثعبيتلاةلاسرلابفلؤملااندوزيو٠يسابعلا
ةفقرفلاءارآنعةميقتامولعميطعيهنأامك٠ناورمنبكلملادبع

ةديجتامولعمبةطوطخملانمنيثالثلاويناثلابابلايفاندميو٠ةيضابالا
يفو٠ةيقيرفالامىلايضابالابهذالاقتنانع
ةباتكلىدصتينملكلهنعىنغتسيالباتكلااذهنافةقيقحلا

ىلعاذهانثحبيفاندمتعادقو٠هيفةيضابالاةكرحلاروطتونامعخيرات
دبعذاتسالاهرشنوهققحيذلاءزجلاىلعويناطيربلافحتملاةطوطخم
رابخالعماجلاةمغلافشكباتكنمسبتقملا:هامسىذلاويسيقلاديجملا

۶ةمالا

تامولعميوحتةيضابالادئاقعلاوةقفلابتكنا:دئاقعلاوهقفلابتك

ةلدأدروتةيعرشيوتفوأيهقفعوضومنعثيدحلالالخيهف٠ةديجةيخيرات
ءاطعايفديفياذهو٠عرشملاىوتفوأهيقفلايأردنستةيخيرات

اندوزتو٠ةيدئاقعلاقرفلاءارآنعوةيسايسلاثداوحلاضعبنعتامولعم

مهتاميظنتويسايسلاةيضابالاكولسنعةديجتامولعمببتكلاهذه
نمو٠نامتكلاروطبرداصملاهةيمستاموأةيرسلاةلحرلاناباةفلتخملا
‹هقفلابتكنمةمخضادادعأمضتةيضابالاةبتكملانأركذننألوقلاةلفان

1

E. C. Ross, « Annals of Oman » , J. A. S. Soc. Bengal . Calcutta

( 1874 ) , idem, « An account of The Tenets of the Ibadhi sect of Oman » ,

Proceedings of the Asiatie Society of Bengal ( 1873 ) , pp. 2ff.
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٠فنصلااذهتحتيوضنيامناتافلؤمنمةيضابالاهفلخاممظعمنالب

نعثحبلاېفديفتيتلاواهيلععالطالانمتنكمتيتلاتافلؤلامهأنمو

ةيضابالاربتعيو٠ديزنبرباجتاباوجباتكاهروطتوةيضابالاةقرفلاةأشن
لوالانرقلايفشاعدقومهتوعدبحاصومهبهذمللوالاسسؤملاديزنبرياج

امأ٠هنعثيدحللاصاخالصفدرفنفوسو٠هماعيففوتويرجهلا

ةددعتماخسنكانهنأودبيو٠اخيراتلمحيالفهيلابوسنملاروكذملاباتكلا

ةخسنديكأتلابكانهو٠ةيضابالااهيفشيعييتلاقطانجلايهعزومهنم

يمتنييتلاوةيسنوتلاةبرجةريزجيفةينورابلاةنازخلايفةظوفحمهنم
٠يضابالابهذمللاهناكسمظعم

لضفتةروصمةخسننعةرابعيهفيثحبېفاهنمتدفأيتلاةخسنلاامأ

يفيدوجولالخلئالقتاعاسةداهاياينراعأوةبراغملاءاقدصالادحأ
نمةخسنلاكلتىلعلصحهنأينملعأو«۹Y۷ماعفيصيفايناطیرب

٠اهيفةظوفحملارادلاالوةطوطخملافينصتمقرةخسنلالمحتالو٠ةبرج
رباجةقالعنعةصاخوةدافااميأاهنمتدفتساينكلولجعىلعاهتأرقدقو

يفهعابتأعم-ةرصبلايفةيرسلاةكرحللهتماعزنابا يدزالاديزنبا
اهلدابتيناكيتلالئاسرلاهذهيفةدراولاتامولعملالدتو٠ىرخالاراصمالا
يفةقرفلاعابتأىدلميظنتلايفةقدلاوةماتلاةيرسلاىلعهعابتأوهباحصأعم
اودلقتةقرفلالاجرضعبنا<كشىندأالب¢نيبتاهنأامك٠نامتكلاروط
۰ةيبهذملامهتيوهةالولاوءافلخلافرعينآنودةيومألاةلودلاقبصانم

مهناوخاةناكمزيزعتليداماويونعملامهذوفننومدختسيكلذءانثأاوناكو

لثمبمايقللةصرفلاتحنساملكةيضابالاةوعدلاةمدخلوةديقعلاق

٠ةمهملاهذه

نمضتتوهعابتأضعبىلارباجنمةلاسر١١ىلعرباجةبوجأيوتحتو
دقو٠.ةيهقفلاوةيميظنتلايحاونلافةوعدلارومأنمريثكقهعارآ

ثيدحلالالخرباجتاباوجيفتدرويتلاةميقلاتامولعلاضعبىلاانرشأ
٠ةيضابالاةكرحلاةأشنيفديزنبرباجرودنع

یباهفلۇؤجلةاكزلاماکحأفةلاسر>عوضوملااذهقةماهلارداصملانمو

ةكرحلاةماعزيفديزنبرباجفلخيذلايميمتلاةميركيبأنبملسمةديبع

: رظناةىرجةطوطخمنمه۲

A.K. Ennami, “Description of new Ibadi manuscripts from north-

Africa, J.S.S, Vol. 15, I (1970), pp. 65 - 8; J.V. Van Ess, ‘“Unter-

suchugen zu einigen ibaditischen Handschrifen’’, Z. D. M. G Band

126, Heft I (1976) pp. 26ff.
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ةيمالسالاراصمالاقيضابالابهذارشنيفةرابجدوهجهلتناكو.ةيضابالا

نعةديعبلاقطانملاىلاناكنيذلاملعلاةلمحوةاعدلاةطساوب

رودنعثيدحلالصفنفوسو٠يضابالابهذمللةوعدلاةيزكرملاتايالولا

٠ثحبلااذهنمصاخبابيفاهراصتناوةيضابالاةوعدلاميظنتيفةديبعيبأ

نعةميقتامولعمباندمتاهنافانتلصويتلاةاكزلاماكحأيفهتلاسرامأ

يتلاةماتلاةيرسلانعانلفشكتو‹ةكرحلاروطتيفةيضابالاخياشمرود
ةقيثولاةقالعلاةلاسرلاحضوتو٠مهتوعدحاجنلةرصبلافةمئالااهانبت

سسيسأتيفنيريخالاحاجندعبىتحبرغملاةيضاباوةرصبلاخياشمنيب
ةطوطخمةلاسرلاهذهنمةخسنلازتالو٠ةيقيرفالامشيفروهظلاةماما
٠ةرهاقلايفةيرصملابتكلاراديفةظوفحمو

عيمجنبورمعخيشللديحوتلاةديقعنتمةديفملاهقفلاودئاقعلابتكنمو
ء١رأنعةميقتامولعمهيفوMotylinskiيكسنلیتومقرشتسماهرشندقو

يذلايخامشللديحوتلاةمدقمحرشباتكيفةلئاممتامولعمدجنو

ةمامالانعثيدحلاقبهسيوةيضابالاةوعدلاروطتلحارمىلعاءوضيقلي

لاصخلارصتخمباتكاضيأكانهو٠اهبمئاقلاتالهؤمواهتماقاطورشو
ةلمحنعتامولعملاضعبهيفويمرضحلاسیفنبميهاربايضابالامامالل

٠ةديقعلارومىلاةفاضالابملعلا

ةيضابيالارداصملانميغئاصللبيبللاةفالسوبيدالازنكةطوطخمريتعتو

٠جدربمكةعماجيفةظوفحمةطوطخملالازتالو٠اهيلعاندمتعايتلاةماهلا
ةقرفلاعابتأاهاريامكةيعرشلااياضقلاوةقفلاباهلوصفمظعمقلعتتو
هتامولعمذخأدقةطوطخملافلؤمنأةددعتملاتاراشالانمودبيو٠ةيضابالا

مهئارآوبرغملاوقرشملايفةيضابالاخياشمةبوجأنمو‹مدقأرداصمنم
بهسآدقو۰مهریغوملاسنببیبحوسیمخنبرصانوسیمخنبدعاجلثم
طورشوةيضابالاةمامالانعثيدحلايفهباتكنمعبارلابابلايفيغئاصلا
٠بصنملااذهلغشينمقرفاوتتنآبجييتلاتاءافكلاواهدقع

ةيضابالاءارآوةيهقفلااياضقلانعةضيفتسمتامولعمىلعيوتحت3قوسلل
ةكرحلاروطترهاظمضعبلوحةرثئانتمتامولعممضتاهنأآامك۰اھیف
نماضيأاندفتسادقو٠ةيميظنتلاوةيسايسلانيتيحانلانمةيضابالا
ثحبلاشماوهيفءىراقلااهظحليفوسىرخأةيضاباتاطوطخموتافلؤم
۰رداصملاةمئاقفو
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يناثلالصفلا

ليلحتوضرع-ةثيدحلاتاساردلا

ةكرحلاةساردىلانيقابسةثيدحلاروصعلايفنوملسملاوبرعلانكيمل

یربنانملوأمهنيقرشتسجلانالب‹ةيعوضومةيملعةساردةيضابالا
ناکناواهرکذللیبسالةريثكلماوعبنيعوفدمبابلااذهقرطوةمهملاهذهل
هدهلیهستيفاريبكارودبعلدق-صاخلكشبىسنرفلا رامعتسالا

ةرازولاعباتناكاسنرفيفقارشتسالادسهاعملوأنافبجعالو٠ةمهملا

لكلةدئافنمولخيالرامضملااذهيفمهلمعنافكلذمغرو٠تارمعتسجلا

ىلاةدوجوملازتاليتلاةيمالسالاةقرفلاهذهدئاقعوخيراتيفثحابوبلاط

يفةسوفنلبجةصاخو‹يبرعلابرغملادالبورابجنزونامعيفاذهانموي
٠رئازجلابونجيفبازميداوةقطنموسنوتيفةبرجةريزجوايبيل

تاطوطخملانعفشكلاةلواحمبنأشلااذهيفنيقرشتسملادوهجتأدب

يتلاةصاخلاتابتكملايفىتحو‹ةيلاعلافحاتملاوبتكلاروديفةيضابالا

مث٠تاطوطخملاهذهلةيفارغويلببمئاوقاوعضوو٠اهيلالوصولااوعاطتسا
ىدعتو‹اهدئاقعوةيضابالاخيراتلوحتاساردلاضعببمايقلاكلذعبت

٠هوجولاىتشنمةرصاعملاةيضابالاتاعمتجملاةساردىلاكلذ

ةيضابالاتافلؤلاىلاهتمئاقيفراشادقو٠(؟)انمەنيكسنليتوم
باتكهبلخأاميفةاقتنلارهاوجلا:نونعملاهباتكيفيداربلااهركذيتلا
بتكللفلؤلااهصصخىرخأةلاسرىلععلطيملهناودبيو٠(۳)تاقبطلا
ةخسناهنمدجوتو٠ةطوطخملازتالو«اهنععمسوااهأرقيتلاةيضابالا

دققرشتسملااذهنافلاحةيأىلعو٠(٤)ةرهاقلابةيرصملابتكلاراديف

)٢(
Motylinski, “le Manuscrit arabo de zouagha’’, 14 cong. int. or. ,1905

11, 4 section, pp. 79 - 92; Idem, ‘“Expedition de Pedro de Navarre et

de Garicia do Tolede contre Djerba ( 1510 ) d,aprss les sources

abadhites’’, 14 cong. Int. or 1905, 111, 3 section, II pp. 133 - 159.

٠.ھ١۳۰٠ماعةرهاقلايفةيرجحةعبطباتكلااذهعبط )۲(
ةعومجمهفلايذلاناويدلاماکحاباتکنمضتعاجدقو,انباحصأبتكدييقتاهيفةلاسر:ةلاسرلاناونع )(

٠.ب۲۱۷۹۱مقرتحتةيرصملابتكلاراديفاظوفحملازيالوةيضابالالاجرنم
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دنكلو٠هسفنباهيلعرثعىرخأتاطوطخمءامسأيداربلاةمئاقىلافاضأ

اهنامغرةدئافلاةليلقهتمئاقنافاذلو٠اهدوجونکامآرکذبملفسالاعم

ةميقنمكتو٠عوضوملااذهيفداجلمعبمايقللءاملعلانمهريغلازفاحتناك

يتلابتكلاتايوتحمنعةنسحتامولعمىطعأهنأيفيداقتعايفهلمع

تاقبطوينالجرولاايركزيبآةريسلثماهتمكئأوةيضابالاخياشمنعملکتت

هذهنعثحبللءاملعلابادحامم٠يخامشلاريسويداربلارهاوجوينيجردلا
مامتهاتراثأدقهتلاقمنافلاحةيأىلعو٠اهنمةدافتسالاةلواحموبنكلا

ىلعواهيلعفرعتلااولواحوةيضابالاةكرحلابنيقرشتسملاةصاخونيثحابلا
٠اهرداصم

توتحاةلاقمرشنبRubinacciيلاطيالاقرشتسملاماق۱۹۹ماعيو

يفةيقرشلاتاساردلادهعميفةدوجوملاةيضابالاتاطوطخملابةمثاقىلع

لالتحالاناباايبيلنماهيلعلصحدقدهعملاناكو٠(0)يلوبانةعماج
اهتايوتحمانيبماضيفتسمافصوتاطوطخملاهذهفصودقو٠يلاطيالا
٠ةيضابالاتاساردللةبسنلاباهتيمهأو

تسلاماق٥۱۹ماعنملوالانوناكو۱۹0۶ماعيناثلانيرشتيفو ر

ىلععلطاورئازجلابونجيفبازمةقطنملةرايزب5405.4يزيلجنالا
خيشلاةبتكمةصاخو‹ةصاخلاتابتكملاقةظوفحملاةيضابالاتاطوطخملا

7٥۱۹ماعفرشندقو٠ةمئالابطقبروهشملاشيفطافورعملاىضابالا

يفاهيلععلطأوأاهآريتلاتاطوطخملابةمئاقاهنمضةلاقميفهتلحرجئاتن
بتردقو٠ىرخالاةصاخلاتابتكلاضعبوشيفطاخيشلاةبتكمسراهف
ةطوطخميتئميلاوحىلاهذههتلاقميفرظنلاتفلو٠عيضاومللاقبطهتمئاق
تامولعميطعتيتلاةسيفنلاتافلؤملانمربتعتةطوطخمنيسمخوةئماهنم
ةيمهألقأربتعتفىرخالاتاطوطخملاامأ٠اهدئاقعوةيضابالاخيراتنعةديج

نيذلاكئلوأةصاخونيرخأتملاةيضابالاخويشلىواتفوةبوجأبقلعتتاهنال
Wladyslawكايبوك۰فرشن)۹0۹٠ماعيفو٠(1)بازميداوفاورقتسا Kubiak

هيفعضو٠(۷«اينولوبيفةيبرعلاتاطوطخملا»ناونعباثحب
مولعلاةيميداكأنملكيفةظوفحملاةيبرعلاتاطوطخملاءامسأبةمئاق

(0)

R. Rubinacci, “Notizia di alcuni manoscritti ibaditi presso L’ Iniversit-

ario Orientale di Napoli” A. I. O. N., N. S. , 3 (1949) pp. 431 - 439.

(۹
J. Schacht “Biblioth” eques et Manuscrits abadites’’, Rev. Africaine

100, ( 1956 ) , pp. 375 - 398 .

٢۲.٠س.۷ص¢«لوالاءزجلا‹سماخلادلجملا<ةيبرملاتاطوطخملادهعمةلجمرظنا(۷)
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هنيدميفةدوجوماهلكوينطولافحتملاوةيقرشلاتاغللادهعموةينولوبلا
تاطوطخملالكنأهتمئاقنمودبيو٠اينولوبفr۷ةيفوكارك

ةطوطخماهمهأنموينولوبلاينطولافحتملايفةدوجومةيضابالابةقلعتملا
ينالجرولاايركزيبالةمئالارابخأوةريسلاباتکو‹يبتوعللبرعلاباسن

تمضامك٠ينيجردللتاقبطلاو‹يخامشللريسلاباتكنمةخسنكلذكو

حيیراوتهيفعومجمباتکنعةرابعةطوطخمروكذملافحتملاتاطوطخم
تاطوطخمةسمخاضيأةمئاقلامضتو٠ةيقيرفالامشنمةيضابالدئاصقو

هقفلايفايضابااباتكو‹رئاجلابونجيفبازميفةيضابالاخيراوتنع
اقبطهتمئاقبتردقبتاكلانأركذلابريدجو٠ناونعلاوفلؤلالوهجم
حخحسنلاخيراتودجوناخسانلامسارکذعمفلۇؤملامسامثبتكلانيوانعل

دحأماقةريخالاةنوالايفو٠تاطوطخملاهذهفينصتماقرأدرويملهنکلو

ضعباهيففصوةلاقمرشنبيمانلاليلخورمعوهوةيضابالاءاملعلا
لبجيفةصاخو‹ةيقيرفالامشيفةيضابالاتابتكملايفةدوجوملاتاطوطخملا

ركذدقو٠رئازجلايفبازميداووسنوتيفةبرجةريزجوايبيليفةسوفن
لولیأوناریزحنيبةعقاولاةرتفلاقةيضابالاقطانملاهذهرازهنأبتاكلا

ةدوجوملاتاطوطخملاةيمهأىلاراشثحابلويمانلاربتعيو*۱۸ماعنم

بهذاةمئأضعباهفلأيتلاتاطوطخلاضعباهنيبنمو‹ةبرجةريزجيف
بهذاسسؤممهسأرىلعو‹نييرجهلايناثلاولوالانينرقلالالخىمادقلا
دقو٠ييمتلاةميركيبأنبملسمةديبعوبأوديزنبرباجمامالا
نأودبيو٠ةدوقفمتقولاكلذىتحتربتعاتاطوطخمنيوانعىلافلۇؤملا

اقبطاهبترواهفصوامبرو‹هتمئاقبيترتيفانيعماجهنمعبتيملفلؤملا
ةبوسنملابتكلامثفلؤلاركذيوهو٠هريدقتبسحباتكلاوفلؤملاةيمهال
تبطعيتلاوا‹هنمةدوقفملاقاروالاىلااريشمباتكلكفصيمثهيلا
ةطوطخاءىدتبتيتلاتارابعلادرويوباتكلكتايوتحمركذيمث«نمزلالعفب
تاطوطخملانماريثكنأىلاهثحبشماوهدحأآيفراشأآدقو٠اهبيهتنتو

٠ةعوبطملابتكلايفلاحلاوهامكتاحفصللاقبطاماقرأاهلعضوف«مقرمريغ
هتلاقميفيمانلااهتبثأيتلاتاطوطخملاهذهضعبىلععالطالانأكشالو
ةلحرميفةيضابالاةوعدلالوحةديجتامولعمنعفشكلايفاريثكدیفي
ءىراقلاىريسامكاهضعبىلععالطالابايصخشتدعسدقو٠(۸)نامتكلا
ةقباسلاتاحفصلايفتاطوطخملاهذهضعبىلاترشأدقو٠ثحبلاايانثيف
٠رداصملانعثيدحلالالخ

ةيفارغويلبب»:ناونعبةلاقميزوفرمعقورافروتكدلارشن۵٤۱۹۷ماعيفو
ءاملعاهفلايتلاةيضابالاتافلؤلاضعبىلااهيفراشآ«نامعخيراتيف

A.K. Ennami, “Description of New Ibadi Manuscripts from North

Africa’, J.S.S, Vol. 15, part I (1970), pp. 63-87.
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ةودنلاقرخآاثحبمدقامك۰٠(۹)نامعليلحملاخيراتلابمتهتونوينامع

ملوهسفنعوضوملالوحةيبرعلاةريزجلاخيراتتاساردلىلوالاةيلاعلا

۰قباسلاهثحبيفهلاقامىلعةيمهأاذاديدجائيشفضي

نوسنكلويناطيربلاقرشتسملارشننامعخيراتلوحو
ةرتفلايفنامعخيراتبىنعتيتلاةيضابالارداصملاضعبلاهيفضرعةلاقم
٠(١٠)يداليجلارشععبارلانرقلاةياهنوعساتلانرقلاةياهننيبةعقاولا

يشفكلذوةيمالسالاروصعلايفنامعخیراترداصملوحرخآائحبمدقدقو

ضايرلايفتدقعيتلاةيبرعلاةريزجلاخيراتتاساردلىلوالاةيلاعلاةودنلا
رداصملامظعموCريبکناشتاذتافاضابتايملهنآةقيقحلاو۷٠ماع

نكتملو٠ةينمزلاةيحانلانمةرخأتمرداصماذههثحبيفاهركذيتلا
لكشبةينامعلاوةيضابالاتاساردلابنيمتهملاءاملعلانمريثكلةلوهجم
ةمهمثحابلااهيلاراشأيتلارداصملاهذههذهنافلاحةيآىلعو٠صاخ
نال‹رطقلاكلذقةيضابالاةكرحلاخيراتعبطلابونامعخيراتةساردل

راشآدقو۰ةقطنملاكلتخيراتنعثيدحلادنعامهلصفنكميالنيعوضوملا

فينيامنالامضتنامعيفيموقلاثارتلاةرازوةبتكمنأىلااذههثحبق

٠(١١)طوطخميفلآىلع
Vanساناففسويينالالاقرشتسملاماق١۱۹۷ماعراذآيفو Ess

ةيضابالاتابتكلاضعبةرايزب<نجنبوتةعماجيفذاتسالا
٠رئزجلابونجيفبازميداوةقطنموسنوتيفةبرجةريزجيفةصاخلا
يضابالاخيشلابانيعتسمكانهتاطوطخلاضعبىلععالطالاعاطتساو
هتبتكمخيشلااذهعضودقو٠بازميفةكيلمةدلبنمةرامعوبحلاص

سراهفوتابتكمىلاهدشرأآو‹روكذملاقرشتسملافرصتتحتةصاخلا

تاطوطخملامهأاهيففصوةلاقمهترايزةجيتنرشندقو٠بازميفىرخآأ
-ةيضابالرداصملانعةيفارغويلببلاتالاقلامهأنمربتعتو٠اهآريتلا
ةبوسنمتاطوطخمفصوهنأل ركذلاهفلاسلايمانلاهلاقمىلاةفاضالاب
هذهخيراتلوحاديدجنوكيدقاءوضيقليامملئاوالاةيضابالاةمئأىلا
٠(۱۶)ىلوالااهتأشنوةكرحلا

١۹۷٠.٠ دروملاةلحم«نابعخيراتيفايفارغويلبب»يزوفرمعقوراف٩
J.C. Wilkinson, “Bio-bibliographical Background to the Crisis Period _ ۱

in the Ibadi Imamate of Oman (End of 9th to end of 14th Centrury) ”,

Arabian Studies vol. 3, pp. 137-164.

J.C. Wilkinson, “Sources for the Early History of Oman”, Unpublished_ ,,

article, First International symposium on studies in the History of

Arabia; University of Riyad, 1977.

Josef van Ess, “Untersuchungen zu einioen ibaditischen Handschriften’’

Z.D.M.G., Band 126, Heft I (1976), 25-63.
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<۱)۱۹۷ماعلاندقراخفمیهارباهمساونييضابالانيسرادلادحأناكو

فةيفيرفالامشليمطافلاحتفلادعب‹ةيضابالاتاعامجلالوحةاروتكدلا
تاطوطخملانمريثكىلااهيفراشأدقو٠يرجهلاثلاثلانرقلاةياهن
:ةصاخوةماعةيتكم۰وحننماديفتسمرئازجلاوسنوتوايبيليفڈيضابالا

يهوسنوتيفةدحاووايبيليف۷وةبرجةريزجيف٥ورئازجلايف۸۷اهنم
٠(١۱)ينيماطلالآةبتكم

.G.Rتیمسسکرروتکدلاماق۱۹۷۲ماعنملوأنیرشتيفو Smith
نمةوعدبنامعةنطلسةرايزب(ةيناطيربلاةبتكلا)يناطيربلافحتملانم
يفةظوفحملاتاطوطخملاضعببةمئاقفنصو‹اهيفيموقلاثارتلاريزو
نيفلۇؤلاءامسالاقفومثعيضاومللاقبطهتمئاقبتردقو٠ةروكذملاةرازولا
تاطوطخملانيوانعلاسرهفعضوكلذدعبو<ةيئابفلألافورحلابسحةبترم
لضفتوندنلق(۹Y۷ماعفيصقهبتيقتلادقو٠ةمئاقلاقفةدراولا

اهنآنيحلاكلذيفيلركذيتلاهتلاقمنمةروصمةخسنيناطعأواروكشم
rabianةلجمنمعبارلاددعلافرهظتس Studiesيندافآدقو٠())

اهسفنةلجملايفةلمكمىرخأةلاقمرشنيفوسنوسنكلوقرشتسملانأب
ترزينال‹هثحبنمةخسنىلعلوصحلايفتلشفدقوةسفنددعلاو
٠ابئاغكاذنآناكودروفسكأ

لكشبتأدبدقفاهدئاقعوةيضابالاخيراتلوحثوحبلاوتاساردلاامأ

ةريسلاباتکمجرتيذلاMasquerayیارکسامقرشتسملادي.ىلعيدج

اذهيفادئاراذههلمعناكو٠ةيسنرفلةغللاىلاينالجرولاايركزيبيال
ةلواحمو‹ةيمالسالاةعامجلاهذهبمامتهالاىلعءاملعلانمهريغعجشرامضملا
ىلاةددعتمقطانميفاهرارمتساواهئاقببابسأو‹اهتديقعواهخيراتةسارد
اوزکردق هسفنیرکساممهیفامب-نیثحابلامظعمنكلو٠اذهانموي
لالختاساردلاهذهباوماقو>ةيقيرفالامشقةكرحلاخيراتىلعمهمامتها

رامعتسالناكثيحنيرشعلانرقلانملوالافصنلاورشععساتلانرقلاةياهن

[brahim Fakhkhar, les Communautes ibadites en Afrique du Nord _ ۱۳

Libye, Tunisie, Algerie, depuis les Fa timides. 1971, Sorbonne W 1971,

The se 30, Unter C. Cahen. see also Van Ess, Op. cit, p. 27.

G.R. Smith, “The Omani Manuscript callection at Muscat, part I, ۱

A General Description of the MSS”, Unpublished.

٥.1878E. Masqueray, Chranique d’Abou Zakari, Alger

رظنا١١۱۹.٠ماعيفةيسنرفلاىلاىرخاةرمباتكلااذهمجرتدقو
R. Le Tourneau, Rev. Africaine, 105 (1961), pp. 117-176.
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يمالسالاملاعلانمةعقبلاكلتيفادئاس(صاخلكشبيسنرفلا)يبوروألا

اوراز«ةيقيرفالامشىلاتالحربمايقللنييبوروالانيثحابلاةمهملهسامم

ريثكىلعلوصحلااوعاطتساو¢كانهةيضابالاتاعمتجملاوتابتكملااهلالخ

۰مهثاحبأيفمهتدافأيتلاةيضايالاتافلۇلاوتامولعملانم

تناكنأشلااذهلتمتيتلاثاحبالامظعمىرننأهذهةلاحلاوابيجعسيلو

ريغیرخاتایسنجیلانومتنیاوناکنيئحابلاضعبنأمغرةيسنرفلاب

يفسرديذلاii٥فورعملايدنلوبلاقرشتسملالثمةيسنرفلا
تاظطالسلاةدعاسمباميررئازجلاةصاخوةيقيرفالامشرازواسنرف

ةيضابالارداصلاضعبىلعاهيفعلطاتقولانمةرتفىضقثيح-ةيسنرفلا
مهتاداعىلعفرعتللهنمةلواحميفكانهةيضابالاتاعامجلانيبشاعامك

تالاقلاضعببتك)ةيسنرفلابهثاحبأبتكدقو٠مهدئاقعومهديلاقتو
عزانمالبii٥دعيو(ةيسنرفلاىلاتمجرتاهلكاهنكلوةيدنلوبلاب

يفهتاساردوهثاحبآةميقىلاريشنسو٠ةيضابالاعوضوميفبتكنمرهشأ
٠لصفلااذه

ريغصلانباباتكلةمجرتويكسنلتومقرشتسملاماقو
لامشيفةيضابالاةيمتسرلاةلودللارصاعمناكيذلا‹بهذايكلاملا

ةمئالاخيراتمسابفرعةلودلاخيراتنعانيمثارفسبتكدقو‹ةيقيرفا
رارسأنعفشكلافنوقباستينوقرشتسملاذخأنأثبليملو٠(۱۷(نييمتسرلا
يفةدراولاتامولعملااةعجارميفةروكشمدوهجباوماقوةيضابالاةكرحلا
Lewickiيكستفيلقرشتسملاماقذا‹اهدقنوةيضابالارداصملاضعب

‹ينيجردلاتاقبطنملكيفةدراولاتامولعملاةميقامهيفنيبنيئحبةباتكب
Rubinacciيشتانیبوريلاطيالاقرشتسلملااماقامنيب٠يخامشلارسو

. ارخؤۇمشاعملاىلعليحأدقو٠.ادنلوبيففوكاركةعماجيفاذاتساناك-1١

Motylinski, Chronique d’Ibn Saghir sur les imams Rostomides de _ ٧

Tahert, Actes du xIv. Congr’es International des Orientalistes (Alger,

1905), Troisl’eme Pertie ((suite) : “Langues Musulmanes (arabe,

persan et turc” (Paris, 1908), pp. 3 - 132.

T. Lewichi, “Notice.sur la chronique ibadite d’ad - Dargini’” , Rocznik _ j

Orientalistyczny, vol. 11 (Iwow, 1936) pp. 146-172; idem, ‘“Une

Chronique ib’adite. Kit’ab as-sijar’ d’abu’ l-Rbbas Ahmad as - sam-

mahi’’, Revue des Etudes Islamiques, No. I (1934), pp. 59ff.
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٠(۱9)يداربللةاقتنملارهاوجلاباتكلةلثاممةساردب

ةكرحلابربربلاةقالعنعةساردبماقيذلاStrothmann‘نامثورتس

يطعياليذلانودلخنباخيراتىلعثحبلااذهيفهدامتعالجو٠(؟١)ةيضابالا

ةيرفصلانيبطلخياماريثكو٠عوضوملااذهنعهقوثومتامولعم
یوسعوضوملانعةماهتامولعممدقيالنودلخنبانأقحلاو٠ةيضابالاو

اضيآنامثورتسدمتعادقو٠اهانكسقطانموربربلالئابقضعببهفيرعت
ةمجرتملاوأ«يخامشلاريسلثمرجحلاىلعةعوبطملاةيضابالاتافلؤلاىلع

دافتس؛هنأامك٠هنعثيدحلاانفلسأيذلاايركزيبأريسلثمةيسنرفلل

نافلاحيأىلعو٠نييمتسرلاةمئالانعيكلاملاريغصلانباباتكنم
ةكرحلاةأشنىلعءوضيأقلتملهتلاقميفثحابلااهدروأيتلاتامولعملا
تامولعمطعيملهنآامک-انثحبلاجماذهو-ةرصبلايفاهروطتويابا

ملو«برغملادالبىلاةيضابالاءارالاوراكفالابرستةيفيكنعناشت
٠بهذملااذهلربربلاقانتعاىلاتديتلابابسالاوفورظلاقمعبلا

نملوالافصنلايف)ةيلطللاديفمناكاذهرصتخملاهثحبنافلاحيأىلعو

يتلاتامولعملانأمغرريبكلابرغملاخيراتةساردباومتهانيذلا(نرقلااذه

دقتاطوطخملانماريثكنأةصاخوةميدقنالاتحبصأدقهيفتعءاج

هذهنافلاحةيأىلعو٠نايعللترهظدقةديدجتامولعمناو‹فشتكأ

٠ةرصبلايفةيضابالاةكرحلاةأشننعانثحبيفانديفياماهيفسيلةساردلا

.Chيركبخيشسرددقو Bekriليصفتبةيقيرفالامشيفجراوخلاةكرح
تناکو۰ةيضابالاباصاخاثحبدرفيملهنأالانامثورتسنمقدأليلحتورثكأ
ةقرفنعهثيدحيفهمامتهازكرهنأالاةديجةيضابالارداصملانمهتدافتسا

زودللقرطتيملو٠ةيقيرفالامشيفةيمتسرلاةلودلاخيراتىلعةيضابالا
aRةيركذيملهنافاذلو‹ةكرحلل(نامتكلاةلحرم)يرسلا
ةلمحىلاةبيضتقملاهتراشایوسةرصبلايفةكرحلاةأاشنبةقالعاهلةماه
٠ةيقيرفالامشقيضابالابهذااورشننيذلاملعلا

R. Rubinacci, “Il Kit’'ab al-Gaw'’ahir di al-Barradi, A. I. O. N, N. S. vol _ j

6 (1954-6), pp. 1-41.

R. Strothmann, “Berber and Ibaditen’, Der Islam, vol. 21 (1928), pp. _ 7

258-279.

C. Bekri, “Le Kharijisme berbe’re’, Annales de I’Institut d’Etudes ب

Orientales, vol. 15 (1957), pp. 55-108.
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نمنامعقةيضابيالاخيراتبنيقرشتسمملانضعبمتهاةريخالاةنوالايقو

ةينغلاةيبرعلاةريزجلاقرشقطانمويبرعلاجيلخلاخيراتبمهمامتهالالخ

نوسنكلويزيلجنالاقرشتسملاوهعوضوملااذهيففلانمرهشأو٠لورتبلاب
Wilkinsonلٹابقنارارقتسااھیفاحضومنامعخيراتنعةساردلمعيذلا

٠كانهةيضابالاةمامالاباهتافلاحتولئابقلاةقالعورطقلاكلذيفةيبرعلا
م۱۹7۹ماعدروفسکاةعماجنمةاروتكدلاةجردثحبلااذهىلعلاندقو

يلحملاخيراتلاوةيضابالالوحةفورعملاةيملعلاتالجملايفتالاقمةدعرشنمث

هتلاسرنملوصفوأ تافطتقمنعةرابعثوحبلاهذهنأودبيو٠ينامعلا
ةيخيراتلالوصالانعاهرشنيتلاةلاقلا:تاساردلاهذهنمو٠ةاروتكدلل
ينامعلاخيراتلايفاهرثأوةيضابالاةكرحلاىلااهيفراشأدقو٠نامعةلودل

٠ةيمالسالاروصعلايف

ةرصبلايفنامتكلاةلحرميفةيضابالاةكرحلةبضتقملاهتراشانممغغرلابو
هنالب‹ليصافتةيأيطعيالهنأالاةوعدلاليومتيفةيضابالاراجتلارودو
ةاعدلانمادحأركذيملو<نامعيفيضابالابهذملارشتنافيكعضويال
كلذىلاةرصبلافاهخياشموةيضابالاةمكأمهلسرأنيذلا(ملعلاةلمح)

كلذىلعءانبو٠ةيبرعلاةريزجلاهبشنميقرشلابونجلايفرطقلا
اهروديفةيضابالاةوعدلالوصأنعانثحبلةدئافلاةميدعةلاقلاهذهناف
ديرينملكلةمهمةساردلاهذهنافىرخآةيحاننمو٠ةرصبلايفيرسلا
ةرجهنعةديجتامولعمنمضتتاهنآةصاخوينامعلاخيراتلايفثحبلا

كلذخيراتعنصفلئابقلاهذهرودونامعيفاهرارقتساوةيبرعلالئابقلا
يبتوعللبرعلاباسنأةطوطخمىلعاذههثحبيففلؤملادمتعادقو٠رطقلا
٠(؟¥)ةيمهألقأىرخأرداصمىلاةفاضالاب

نوسنكلوزكر‹نامعيفيدنلجلالآنع۱۹۷7ماعيفهرشنيذلاهثحبيفو
ىتحنامعمكحيذلاعرفلاوهو<ةرسالاهذهنميلوعملاعرفلاىلعهثيدحيف
ةيضابالاةمامالاسيسأتىتحيأ‹يرجهلايناثلانرقلانمريخالاعبرلا

نبىدنلجلالوالامامالانعهثيدحمرو٠ه)۷۷ماعوحننامعيفةيناثلا
J. C. Wilkinson, Arab settlement in Oman : The Origins and ٢

Development of the Tribal Pattern and its Relationship to the Imamate...

Unpub!ished D. Phil. Thesis, Oxford. 1969.

J. C. Wilkinson, “The Origins of the Omani state’’, in Arabian — ۳

Peninsula, ed. p. HOpwood, London. 1972.

J.C. Wilkinson, “The Julanda of Oman’, Journal of Omani studies, _ ۲

London-Muscat (1976), pp. 97-108.
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اةقرفلاسیيسأاتنعناشتاذتامولعمطعيملهنافدوعسم

٠ةيضابالاةكرحلاودزالانيبةقيثولاةقالعلاىلاراصتخاب

دهعمۀلجميفاهرشنيتلاةيضابالاةمامالانعةرخالاهتلاقمامأ

نعتامولعمنمدرواهةمجرتنوكتداكتف(؟0)ةيقيرفالاوةيقرشلاتاساردلا
يفةظوفحملايغئاصللبيبللاهفالسوبيدالازنكةطوطخمىفةيضابالاةمامالا

نعةلاقملاهذهيفملكتدقنوسنكلونأةقيقحلاو٠(؟1)جدربمكةعماجةبتكم

ماماوأةعيبلاةمامابقيضابالارداصملافىيمسياميآروهظلاتقوىفةمامالا

نعثحبلايفانمهتيتلايهونامتكلاةماماىلااهيفرشيملو٠روهظلا
نالاىتحةروصحمنوسنکلوتامامتهاتناکاهو٠ةيضابالاةكرحلاةأشن

روطتخيراتنمةذوخأملاجملااذهيفاهدروآيتلاةلثمالانافنامعخيراتيف

هفلتخملاةيضابالارداصمللفلؤملاءاصقتسامدعمغرو٠رطقلاكلذىفةمامالا

يلحملاخيراتلابلاطلديفمةمامالانعهثحبنافعوضوملااذهتجلاعيتلا
اهتوعدراصتنادعبةيضابالاةكرحلاخيراتيفنوثحبينيذلاكئلوالوينامعلا
٠اهبةصاخلالودلاسيسأتو

ىلعةيضابالاةكرحلاخيراتةساردبنييبوروالامامتهارصتقيملو
نمةيضابالاةديقعلاةساردىلااضيأاوتفتلالب‹ةيسايسلاةيحانلا

حتفنملوآو۰ىرخالاةيمالسالابهاذملاباهتنراقموةفلتخملااهيناوج

يفرشنيذلايكسنليتومقرشتسملاوهلاجملااذهيفبابلا
ةديقعلابقلعتملاعيمجنبورمعباتكلةيسنرفلابةمجرتم0٠1ماع

٠(5۷)ةيضابالا

ريثأتنعاثحبونيللنفورعملايلاطيالاقرشتسملارشن١۱۹ماعيفو
ثحبلاو٠ةيقيرفالامشةيضاباىلعهثحبازكرمةيضابالادئاقعلايفةلزتعملا
نمةيضابالاوةلزتعملانيبتاقالعلابتاكلااهيفنيبةريصقةلاقمنعةرابع
نعانثيدحيفانديفيامرصتخملاثحبلااذهيفدجويالو٠ةيركفلاةيحانلا

J.C. Wilkinson, “The Ibadi Imama”, B.S.0.A.S. VOL. 39, pp. 535-551. _ 7

Slim b. Sa’id al-saighi, Kanz al-Adib wa sulafat al-Labib, Cambridge ۹

University Library, Ms, no. (Add. 2896).

A. de C. Motylinski, “L’ ‘Aqide des Abadhites’’, Recueil de Me’moires _ 7

et de Textes Publies en L’honneur du XIV Congris des Orientalistes,

Algier (1905).
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٠(5۸)قرىشملايف4ةدضابالاةكرحلاةأشن

نيبهذملانيبةقالعلانعاثحبSmogorzewskiقرشتسملابتك۸ماعيفو

ىلعةساردلاهذهيففلؤملادمتعادقو٠ةيقيرفالامشيفيضابالاويكلاملا

٠(59)فلۇلاةلوهجمةيضاباةديصقىفءاجام

ةديقعلانعاديجاثحبRubinacciيلاطيالاقرشتسملارشن٤۱۹1ماعيفو

ايركزيبآ‹يضابالافلؤمللديحوتملاةديقعباتكىلعادامتعاةيضابالا

امك,يضابالابهذملانيبةقالعلاقرشتسملااذهعضودقو٠(۰٠)يناوانجلا
ةمجرتبةساردلاقفرأو٠ىرخالاةيمالسالابهاذملانيبو(يناوانجلاهحرش
٠(۳))ركذلافنالايناوانجلاباتكلةيلاطيا

دقو٠ةرصبلايفةكرحلاةأشننعةماهتامولعمطعيملفلؤلانكلو

نيدلاباتكيفةيزيلجنالاباهرشنيتلاهتلاقميفتامولعملاهذهلاصخلمدروأ
نراقيضابالاهقفلايفرخآاثحبملاعلااذهرشندقو٠(۳؟)طسوالاقرشلايف
بهاذاعابتأدنعةسفنعوضوملاوةيضابالادنعةراهطلاعوضومنيبهيف
ةيضابالانيبةقالعلالوحرخآثحبفلؤمللو٠(۲۳)ىرخالاةيمالسالاقرفلاو
اذههئحبيففلؤملادمتعادقو٠ناورمنبكلادبع‹يومالاةفيلخلاو

تدرودقواةفيلخلاىلاضابانبهكللادبعاهبثعبيتلالئاسرلاىلع
ةاقتنلرارهاوجلاباتكيف(ةيضابالااهيمسيامكحئاصنلاوأ)لئاسرلاهذه

C.A. Nallino, “Rapporti fra la Dogmetico Mu’tazilita e quella deghli, _

Ib’aditi dell’ Africa Settentrionale’”, R. S. O., vol 7, pp. 455-460.

Z. Smogorzewski, “Un Po'eme ab’adite sur certaines divergences entre _ ۹

les M’a!ikites et les Aly’adites’” Roecknik Orientalistyezny, vol.2, pp.

260 - 268.

٠.ھ١۲٣٠ماعرئازجلايفةيرجحةعبطباتكلااذهعبط٠

٢R. Rubinacci, “La Professione di fede di al - Gann’awunî’”

A..O.N, Vul. 14, (1964) pp. .552-592

R. Rubinacci, ‘“‘The Ib adis’’, Religion in the Middle East, vol. 2, pp. ٢۳

302 317.

R. Rubinacci, “La Purita rituale secondo gli Ib’aditi’’, A.LLO.N, N.S. t۳

vol. 6 ( 1954-6) pp. I-41.

R. Rubinacci, “Il califfo ‘Abd al - Malik b. Marwan e gli Ib’aditi”’, —

A. I. O. N.
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یرخآرداصمېئةدوجوماهلعلو٠يوكزأللةمغلافشكباتكفو‹ىداربلل

بجييذلاوةيضابالانعبتكنممهأ1:الطالانم
ییہہنعبتکنممهاناىلع۰اهیلععالطالانمنكمتأمل

Lewickiییدنلوبلا۱7..^۰

ا`يكستفيلبدويقرشتسملاوهاصاخامامتهاهثوحبریعننأ

ةيضابالاةكرحلاراوطأفلتخملوحةديدعاثوحبوتالاقمملاعلااذهرشندقف

لوانتتهتاساردمظعمو٠اذهانموییتحاهروهظةيادبذنماهتاطاشنو

وهههتوحبنمريثكيفراركتلاهيلعذخؤيو٠ةيقيرفالامشىفةكرحلاخيرات

تامولعملارركيفدوعيمثةيقيرفالامشيفةيضابالانعالثماثحبرشني

سنوتلثمةيقيرفالامشنمءزجبصتخيرخاناونعبورخآناكميفاهسفن

لامشيفةيضابالاةكرحلاخيراتنعهثوحبنافكلذمغرو٠كلذريغوأ

ىلادوعيكلذدرملعلو٠نالاىلاةروشنملاثوحبلالضفأدعتةيقيرفا

حاتآامم-اقباسانرکذامك تقولانمةدماهيفشاعوةقطنملارازهنأ

تاصعمتجملاىلعبثكنعفرعتامك‹ةيضابالارداصملاىلععالطالاهل

اددعكلميهناامك٠اينولوبيفةظوفحملاتاطوطخملانمديجلكشبدافتسا

ةيأىلعو٠اهريغوينالجرولاوينايسولاريسلثمةيضابالاتاطوطخملانم
ةيضابالانعهتلاقموهانتساردعوضوميفانديفتيتلاهثوحبمهأنافلاح

ةماهلاةديحولاةساردلااهلعلو٠ةيمالسالاةعوسوملانمةيناثلاةعبطلايف
ةرصبلايفةيضابالاةكرحلاةأشنىلعاعوضيقلتيتلاةيبوروالاتاغللاب

اذهيفةدراولاتامولعملارركدقو٠نييرجهلايناثلاولوالانينرقلالالخ
ةمظنمدعاستيتلاملاعلاخيراتةلجميفاهرشنىرخأةلاقميفثحبلا

٠اهرادصاىلعةدحتملامماللةعباتلاوكسنويلا

نمىلوالاةرتفلايفةرصبلايفةيضابالاةأشننعهتساردةيمهأمحنرو

هعالطامدعلةجيتنبناوجلانمريثكيفاصقانهثحبءاجدقفمهتقرفنيوكت
اذهلوحةديفموةديدجتامولعميوحتيتلاو‹ةيضابالارداصملاضعبىلع
رداصمللامامتهاريعيلLewiekiيكستفيلنافكلذىلافضأ٠عوضوملا

رداصملا‹ةحارصباهضقنتءارآيطعينأىلاهبيدؤياممهثوحبيفةينسلا

٠.انثحبةياهنيفةتبثملاةيبنجالاعجارملاةمئاقرظناقرشتسملااذهاهبماقيتلاتاساردلانع٥

ةعماجيفسردملاراخفميهارباروتكدلااهبتكةروشنمريغةيسنرفلاةغللابهاروتكدةلاسركانه١

لاميفةيضابالاتاعمتجملاةساردةلاسرلالوانتتوياياهسفنوهو٠.رئازجلابنارهو

٠ةقباسلا
.T::نراقس.۰٠ Lewicki, “Ibadiyya’’, E.I, and T. Lewicki,

The Ibadites in Arabia and Africa”, translated by Marianna Abrahamowicz

Cahiers D’Histoire Mondiale, vol. 13, partI (1971) pp.51-80.
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يضابالاةيعادلا«دعسنبةملسناهلوقكلذةلثمأنم٠ةرفاوتلاةينسلا

زيزعلادبعنبرمعمهلسرأنيذلاةرشعلانيبنمناك‹ةيقيرفالامشيف
مهلسرأنيذلاةرشعلاةمئاقلعجرولو٠يمالسالانيدلاءىدابمربربلاميلعتل

ةرابعلاهذهترهظابةينسلارداصملايفمهؤامسأهتبثملاوروكذملاةفيلخلا

ةدراولاصوصنلاضعبمهفءيسيهارننايحالاضعبيفو٠(۸)هتسارديف
ديزينآیلاراشأامدنعلعفامك<هتاجاتنتسایفاریثكفلكتيوأرداصملاىف

تاقالعىلعناکهنال«(۳۹)جراوخلانمهنأب جاجحلابتاك ملسميبأنبا

ةفورعملاةقيقحلاعمضقانتياذهو‹ةيضابالامامأ«ديزنبرباجعمةيدو
ديملتلاناكديزينأب‹ةيضابالاواهنمةينسلا‹رداصملالكىفةتبثملاو

سيل۰ةداوهنودبجراوخلاعمقيذلا<جاجحلا<هديسلصلخملامداخلاو

ماعجراوخلايديأىلعهفتحىقالدقهةسفنديزينألببسحفاذه

٠كلمادبعنبديزيةفيلخلانمزةيقيرفاىلعايلاونيعامدنع‹۴۶

ةكرحلاخيراتبناوجضعبنعىرخأاثوحبكانهنافانركذامىلاةفاضالاب
لقأربتعتو٠ةوعدلاكلتاهيفترشتنايتلاراطقالاخيراتوأةيضابالا
ءىراقلاىريسو٠ةقباسلاتاحفصلايفاهيلاانرشأىتلاتاساردلانمةيمهأ

يفةقفرملاةيبنجالاعجارملاةمئاقيفثوحبلاوتاساردلاكلتنيوانعباتبث
٠ثحبلااذه

مهنآنوقرشتسملااهبماقيتلاةثيدحلاتاساردلاضارعتسانمودبي

ةرتفيهو‹ةكرحلاخيراتنمىلوالاةرتفلااولمهأ(يكستفيلءانثتساب)

٠نييرجهلايناثلاولوالانينرقلالالخةرصبلايفيرسلاميظنتلاونيوكتلا
ةبوعصىلاوعوضوملااذهنعملكتتيتلارداصملاةردنىلاكلذدرملعلو
دجيسثحابلانالكلذو٠ةدوجوملارداصملايفةرفاوتملاتامولعملاءاصقتسا

رداصمىلعكلذيفادمتعمةيرسةكرحلاخيراتبتكينالارطضمهسفن
نيفلؤلانالب٠عوضوملابةصاخالوصفوأنيوانعدرفتملةيضابا
ءالجاو<عوضوملااذهيفضوخلامهبجاونمنآمهلرطخيملنييضابالا
يفةصاخةناكممهلصاخشأوخياشمنعثيدحلالالخنمالاهضماوغن

عمجينأةرتفلاهذهلسرادلاىلعنافانهنمو٠ةقرفلاهذهعابتأسوفن
.ةيضابالاتاقبطلابتكيفةرثعبملاوةقرفتملاتاياورلانماهبتريوهتامولعم
قيمعصحفتوءارقتساىلعءانبجتنتسيوللحينأهيلعنافانايحأو

¢يكلاملا:رظناةيقيرفالامشىلازيزعلادبعنبرمعةفيلخلامهثعبنيذلاةرشعلاءاملعلاءالؤهنع۸

.۸-۸۷[ص¢سنوتوةيقيرفاءاملعتاقبط‹برعلاوبا‹٠٦١۷ص‹١ح‹سوفنلاضاير
T. Lewicki, ‘“Ibadiyya, E. I (2). ۹-
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هفاضالاب٠ضماغلاعوضوملااذهنعحوضولاىلانوكتامبرقأةروص

>رجحلاىلععوبطموأطوطخماماةيضابالارداصملامظعمنافكلذىلا

مدعلواسراهفلادوجومدعلاهنمةدافتسالاثحابلاىلعبعصبكلذبو

ةياورىلعلصحيىتحاهلماكبتادلجمارقينأيلاتلابهيلعوطخلاحوضو
ءانبو‹ةقيقحلاو٠نأشلااذهيفليبسلاهلرينتدقةراشاوأةديفم

تادلجمةدعنمانوكماطوطخمافلؤمارقيدقثحابلانأ‹ةصاخلايتبرجت

اهتلحرميفةيضأبالاةكرحلاةاشنةسارديفديفمءيشبهنمجرخيالمت

ةرفاوتموةريثكتامولعملانافيضابالاةقفلاوةديقعلانعامآ٠ةيرسلا

هدباونتعادقنيرخأتلاةيضابالاباتكلانال٠اهيلعلوصحلانكميو
بوجوبمهنمادافقتعا‹ةمخضارافسأاھیفاوبتکوةريبكةيانععيضاوملا

ةيرسنكامأيفظفحتتافلؤملاهذهمظعمتناكو٠لاوزلانممهتديقعظفح

ةبتكملللصحلمكبهذملايفمهئادعأبناجنمريمدتللضرعتتالىتح
اولوتس!امدنعنويمطافلااهقرحأيتلاةيضابالاترهاتةنيدميفةموصعملا

٠ھ۲۹۷ماعيفةنيدملاىلع

قلعتياميفتامولعملارفاوتاضيأظحالناننافدقفلاودئاقعلاىلاةفاضالاب

لامشونامعيفمهبةصاخالوداونوكنأدعبو‹روهظلاةلحرميفةيضابالاب
ةينسلارداصملانماهيلعلوصحلانكميتامولعملاهذهنأعقاولاو٠ةيقيرفا
دعبثحابللنكميو٠ةيضابالارداصملاىلاةفاضالاباضيأةيعيشلاو
نمسيلو٠رامضملااذهيفةلوبقمجئاتنىلالصوتينأدقنلاوليلحتلا
خيراتىلعتبصنادقنييبوروالاثاحبأمظعمىرننأيلاتلاببيرغلا
روهظلاةماماسيسأتدعبنامعيفمثةيقيرفالامشيفةيضابالاةكرحلا
فرعياموأ)يرسلاميظنتلابيصنامآ٠راطقالاكلتيفةيضابالالودلاو
ةثيدحلاةيبوروالاتاساردلاوثوحبلاىفةيضابالاةقرفلل(نامتكلاةلحرمب
ملعلاةلمحوأةاعدللةبضتقملاةرباعلاتاراشالا-انيأرامك-ودعيالف
راظنأنعاديعباهيفةوعدلارشنلةيمالسالاراصمالاىلااولسرأنيذلا
٠قارعلايفةيزكرملاةطلسلالوانتمو

بتكاممظعمو‹ادجةليلقيهفةيضابالاةقرفلانعةيبرعلاتاساردلاامأ
برغملادالبيفةيضابالالودلاوتاروثلاخيراتبقلعتيعوضوملااذهلوح
نأشلااذهقترهظيتلاثوحبلانافةريخالاتاونسلاىتحو١٠نامعو
ةيضابالانماددعمضتةنيعمةقطنمخيراتجلاعتبتكنملوصفنعةرابع ةالولادضةيضابالاتاروثجلاعتتالاقموأ٠برغملادالبلثماهناكسنيب
:عيضاوملاهذهلثمتلوانتيتلاتافلؤملانمو٠ةيمالسالاروصعلايفماكحلاو
ةاتسأديمحلادبعلولغزدعسروتكدلليبرعلابرغملاخيراتباتك
تاروثنعباهسابهيفملكتدقو٠ةيردنكسالاةعماجقيمالسالاخيراتلا

۳۸



نميناثلالصفلاصصخامك٠نييسابعلاونييومالاةالولادضةيضابالا

دمتعادقو٠ةيضابالاةيمتسرلاةلودلاخيراتنعثيدحللسماخلابابلا

اممديجلكشبدافتساامكةطوطخملاوةعوبطملاةينسلارداصملاىلعفلّؤلا

اماهاعجرمهتسارددعتو٠بهذايضابالايخامشللريسلاباتكيئدرو

٠(£))يبرعلابرغملاخيراتبالطل

هةفالخلا:ناونعباباتكبلطملادبعيزوفتعفررشن۱۹۷۳ماعفو

٠ةبلاغالاةلودمايقىتحامهنيبعارصلا:يبرعلابرغلايفجراوخلاو
يفةيقيرفالامشيفةيضابالاوةيرفصلاجراوخلاتاروثنعهيفثدحتدقو
ريسلثمةيضابالارداصلاضعبىلعهثحبيفدمتعادقو٠ةروكذملاةرتفلا
ةيعوضومهؤارآتءاجدقو٠ةفورعملاةينسلارداصملاىلاةفاضالابىخامشلا

يفجراوخلاةأشنلهتساردنملوالالصفلايفضرعهنامغرو٠ةنزاوتمو

اذهلوحةيديلقتلاءارالاولحنلاولللابتكلاوقأددرهنأالاقرشملا
هتراشامغرةرصبلايفةيضابالاةقرفلانوكتلوحديدجبتأيملو٠عوضوملا
رشنلبرغملادالبىلاةرصبلاةمثأمهلسرأنيذلاملعلاةلمحىلاةبضتتقملا
٠(25)كانهيضابالابهذا

:هباتكقزارلادبعليعامسادومحمروتكدلارشن(م۱۹۷)ماعلاسفنيف
ةكرحلانأىلافلؤلاراشأدقو٠ةيرصعةيؤرءمالسالايفةيرسلاتاكرحلا
ةرصبلاءاملعرودلحلامك٠ةيرسلاتاكرحلاهذهىدحاتناكةيضابالا
ةيمالسالاتايالولاىلااودفوأنيذلا(ءملعلاةلمح)ةاعدلابیردتفاهخياشمو

يطعيالعوضوملااذهيفكلاقامنكلو٠ةيضابالاةوعدلابريشبتللةفلتخملا

بتاكلافرتعادقو٠ةيرسلااهتاميظنتوةكرحلاةأاشننعةحضاوةروص

رفاوتمدعل«ةتهابةروص»يهعوضوملااذهلوحاهمسريتلاةروصلانأب
:هامسارخااباتكهسفنفلؤلارشن۱۹۷۲ماعيفو٠ةيفاكلارداصملا

هيفثدحتدقو٠يرجهلاعبارلانرقلافصتنمىتحبرغلادالبيفجراوخلا
برستةيادبذنمةيقيرفالامشيفمهلودوجراوخلاتاكرحنعپباهساب
ىلعيضقیتحيرجهلالوالانرقلارخاوأقةقطنملاكلتلةيجراخلاءارالا

دومحمروتكدلادمتعادقو٠نييمطافلايديأىلعايلكةيسايسلامهتوق
نمدافتساامکةريفوةيعيشوةينسرداصمىلعاذههثحبيفليعامسا
٠.ةرهاقلابةيرصملابتكلاراديفةظوفحملاةيضابالاتاطوطخملاضعب

۸٢۳۹.٠س٢٢۲ص6يبرعلابرغملاخيرات‹لولغزدعس.د١

ةلودمايقىتحامهنيبعارصلا:يبرعلابرغملايفجراوخلاوةكفالخلا‹بلطملادبعيزونتعفرس٢

.م۱۹۷۳<ةرهاقلا4ةيئاغالا

0^.م۱۹۷۲<ةرهاتقلا6«ةيرصعةيؤر<مالسالايفةيرسلاتاكرحلا‹قزارلادبعليعامسادومحمس٢

.۲۴سا۷
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ناشتاذتامولعمةيأمدقيملفقرشملايفةيضابالاةكرحلاةأشننعامأ

ةيقيرفالامشيفةكرحلاخيراتةسارديفاروكشمادهجلذبفلۇؤللانأالا

ةيدداصتقالاوةيسايسلايحاونلانمةيمتسرلاةلودلاخيراتقمعبسردو

٠(٤£)ةيركفلاوةيعامتجالاو

ةيأباندوزيالف«ةيجابحلاصهعضويذلاديرجلابةيضابالاباتكامأ

ىلعهمالکثحابلازكرو٠قرشملايفةكرحلاةأشننعةميقتاذتامولعم

برستنعهثيدحامأ٠سنوتبونج‹ديرجلاةقطنميفةيضابالاخيرات

ثحدلاةطخنآامك٠دیدجبتايملواصقاتنودبیفبرعملادالبىلاةوعدلا

6نيمتهملاعاللظطانافكلذمغر۰ةقسنمريغبانتكلاباوبآوةيرطضم

ةدئافلانمولخيالباتكلااذهىلع‹ةيقيرفالامشيفةكرحلامخيراتةساردب

يحاونلانمنمةقطنملاكلتيفةكرحلاخيراتنعثيدحلايفبهساهنأةصاخو

ضعبيطعيو٠برغلاخيراتيفكلذرئأوةيركفلاوةيداصتقالاوةيسايسلا

٠يبرغلانادوسلادالببةيضابالاةقالعنعةديفملاتامولعملا

يفةيضابالاوجراوخلاخيراتيفثحابلانافتاساردلاهذهىلاةفاضاب

سابعناسحاروتگلاتافلۇؤمنمةدافتسالاهنکميةيقيرفالامش

روتكدلاو(ع۸)باهولادبعينسحنسحويوازلارهاطلاذاتسالاو

٠سنۇمنيسح

ةيضابالاةقرفلاىلانومتنيصاخشأاهبتكيتلاةئيدحلاتافلؤملاامأ
قيهو٠اهيفنوشيعييتلادالبلليلحملاخيراتلاوأةديقعلابلصتتاهلجف

ارداصملانعفلتختالاهتايوتحم مهآنمو٠بولسالايفالاةميدقلاةيضابالا

ميهارباضويبوشيفطاقحساوبأ:نيثدحملانييضابالانيفلؤملاءالؤه
۰ةيیقیرفالامشنمزوبديلعدمحمورمعمییحييلعوينورابلاورمعنبا
ريشأسو٠نامعنميثراحلادمحنبملاسويسايبلاويلاسلانيدلارونو
عوضومىلعءوضلاضعبيقلتيتلانيفلؤللاءالؤهضعبتاساردىلاانه
يفةيضابالاباتكاهمهانمو٠ةرصبلافةيضابالاةكرحلاةأشننعانثحب

رادلايرجهلاعبارلانرقلافصتنمىتحبرغملادالبيفجراوخلا<قزارلادبعليعامسادومحم٤

٠م١۱۹۷‹ءاضيبلا

۱۹۱۷۰٠توریب«ايبیلخیرات‹سابعناسحا٤

.(خيراتالب)ةرهاقلا«ايبيليفيبرعلاحتفلاخيرات‹يوازلارهاطلا۷

2١١۱۹٠سنوت<ةيقيرفابةيبرعلاةراضحلانعتاقرو‹باهولادبعينسحنسحس۸

٠١جةرهاقلاةعماجبادالاةيلكةلجم«سلدنالاوةيتيرفايفربربلاتاروث»¢سنؤمنيسح
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‹همظعمقباتكلاو٠رمعمییحیيلعخيشلاهعضويذلاخيراتلابکوم

نمنيزرابلالاجرلاوخياشملاوةمئالالامعأوةايحنعمجعمنعةرابع
ىلاةفاضالاب¢ةيقيرفالامشيفةصاخوروصعلافلتخميفةيضابالا
يفنييضابالاناكسلابةلوهأملاةيفارغجلاعقاوملاضعبنعةعيرستاحم
ةيضابالاةمئأنعثيدحللهباتكيفضرعدقفلؤملانأمغرو٠ةقطنملاكلت
ودعتالهتامولعمنأالااهنعثيدحلاددصبنحنيتلاةلحرملايفةرصبلايف

يلاتلابو٠ةيضابالارسىلاوتاقبطلابتكنمةراتخمتاسابتقانوكت91

يفةيضابالاخياشمهبماقيذلالمعلاوبولسالاحضويملفلۇؤملاناف

هتقرفلحضاوبصعتنمهباتكولخيالو٠مهتوعدرشنلیبسفةرصبلا
٠ىرخالاةيمالسالاقرفلاىلاةءاسالالواحيملهنامغر

تاياورهيفجلاعدقفةيمالسالاقرفلانيبةيضابالا:يناثلاهباتكيفامأ
نيقرشتسملاضعبلاوقأكلذكو‹نيثدحموىمادقنمتالاقملاباحصأ

يمتنييتلاةقرفلاةأشننعاذههفلؤميفثدحتيملهنكلو٠اهدينفتلواحو

قةيضابالاةكرحلاةأاشنةساردبيضايالاملاعلااذهماقولاذبحو٠اهيلا

ةيعوضومةيملعةساردنييرجهلايناثلاولوالانينرقلايفةيرسلااهتلحرم
ريغدحالىنستياليتلاتاطوطخملانمريثكىلععالطالاهناكمابنأةصاخو

٠اهيلععالطالايضابا

بهاذاعيمجنيبةدوملاوفلآتللهباتكيفوعديرمعمییحیناکالو

ريسوةيضابالاتافلؤلاىلععالطالانيينسلانيركفملانمبلطيو‹ةيمالسالا

خيراتلايفديجملااهرودوةيضابالاةديقعلوحةقيقحلااوكرديىتحاهراوغأ
ثحابلانأذا٠ةمهملاهذهليهستىلعلمعلاهبجاونمناف‹يمالسالا

ليبسيفاهلرصحالتابوعصواريبكاتنعيقالي-يضابالاريغ-ملسلا
ةيضاباةطوطخمىلععالطالاوأعوبطميضاباباتكنمةخسنىلعلوصحلا

عالطالانافنايیحالانمریثكيو٠ةصاخلاةيضابالاتابتكملاقةظوفحم

نمةلوهسرثكأربتعيةفورعمةيبنجأبتكراديفةظوفحمةطوطخمىلع

نريدقعلالالخيمالسايبرعدلبقعوبطميضاباباتكىلعلوصحلا

لحبيضابالاانباعمهسيلهف٠نيرشعلانرقلانمعباسلاوسداسلا

!كلذوجرأ؟ةلضعملاهذه

نماماهاعجرمربتعييذلاةيضايرلاراهزالاباتكفلآدقفينورابلاامأو
سيبتق!ادقفلۇؤملانأةصاخوةيمتسرلاةلودلاخيراتنعةباتكلاديري

الهبولسأوهتامولعميفهنأةقيقحلاو٠ةميدقةيضابارداصمنمهتامولعم
ضعبيفريشيو٠ةيمالسالاروصعلايففلؤميضاباباتكنعفلتخي

٠م٦۱۹¢ةرهاقلاءىلوالاةعبطلاءخيراتلابكوميفةيضابالا‹رمعمىيحييلع٠

سع١



هملکپنیعموصومنعهتيدحقبسپیرخانایحأفوهرداصمىلانايحالا

تايورهعومجمنماهصلختسادقاهدروآيتلاةياورلانآی«جوزمه»

درويالفانثحبعوضومنعامأ٠هباتكيفدرويذلالكشلاباهعضووةميدق
۰٠(0۶]ةميقتاذتامولعم

‹زوبديلعدمحمذاتسالاوهةيقيرفالامشنمرخايضابافلؤمكانهو
اباتكفلأدقو٠بازميف‹يضابالاةايحلادهعميفخيراتلاوبدالاذاتسأ

اديدجابولسأهفيلأتيفعبتاو٠ريبكلابرغملاخيرات.هامسأ
ةيرصعاظافلألمعتساواهيركفموةيضابالايخرؤمنمهريغنعفلتخي
ةيروهمجىلاةيمالسالاروصعلايفبرغملادالبيفةيمالسالالودلاافنصم
‹ىمادقلانيملسملانيخرؤمل!ىلاهتاراشاضعبيفكلذلثملعفو٠ةيكلمو
بيذاكأنوسدينيذلانييكوللانيخرؤلابنييضابالاريغنيخرؤملافصيوهف
تاحفصلاىلاةراشاللةجاحالو۰ماكحلامهتاداستابعرنمةاحوتسم

ولخيالوباتكلاباوبأقةعزوميهفظافلالاهذهلٹماهیفمدختساىتلا

ةيضابالانعثيدحلايفهباتكيفضافأدقو٠تارابعلاهذهلثمنملصفيأ
ىلاراشأامك٠ةيضابالاةيمتسرلاةلودلاخيراتةصاخوةيقيرفالامشيف
بطخنعةرابعهبولسأنكلونامتكلاةلحرميفاهخياشموةيضابالاةمُئا
باتكنانافكلذعمو٠قيقدلايملعلاثحبلاوةيعوضوملانعةديعبةيئاشنا
٠يبرعلابرغملاخيراتبالطلةدئافنمولخيال

دقو١٠ثيدحلارصعلايفنامعيخرؤمرهشأيلاسلانيدلارونربتعيو

عبارلادقعلالئاوأيفيفوتو٠هرمعنمةرشعةيناثلايفوهوىمعلاببيصأ
نیرشعونينثاىلعفينيامجتنأدقفكلذمغرو٠)۹)٤ماعهرمعنم
:نونعملاهباتكدعيو٠ةيضابالادئاقعلاوينامعلايلحملاخيراتلايفاباتك
٠نيثحابللاهعفناوبتكلاهذهرهشأ٠(٤0)نامعلهأةريسبنايعالاةفحت
يفاهركذييتلاةميدقلارداصملانمريثكىلعاذههباتكيفيلاسلادمتعيو

ىیدوعسملالثمةيضاباريغىرخأرداصمىلاةفاضالاب‹ليحرلانببوبحم
دعب(٥0)نوسنکلوقرشتسملاركذيو٠اهريغونودلخنباوريثالانباو

مسقلا«ةيضاباإلاكولموةمئايفةيضايرلاراهزالا‹يسوفنلاينورابلاهللادبعنبناميلسسه۲
.(خيراتالب)ةينورابلاراهزألاةعبطميناثلا

لكشبرظناةيضابالانع١١۱۹.٠ةرهاقلاىلوالاةقبطلا«ريبكلابرفملاخيرات¢زويديلعدمحمه۲

.۱۹72¢ةسماخلاةعبطلا<نامعلهاةريسبنايعالاةفحت‹يلاسلانيدلارونه٤

Wilkinson, “Bio-Bibliographical Background to the Crisis Period in the ,,

Ibadi Imamate of Oman’, art. Cit., p. 147.
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نأاهنعلقنيتلارداصملايفدروامبنايعالاةفحتيفءاجاههتلباقم

ةمظعميفباتكلاناكاهو٠هتاسابتقايفادجاقيقدوانيمأناكيملاساا

اذههفلؤمناف(يلصالاىنعملابلخيالفرصتبانايحأ)تاسابتقانعةرابع
اهتاقالعويلحملانامعخيراتيفثحبلاديرينملكلةماهلاعجارملانمربتعي
رهاظملادحآلكشتيتلاةيضابالاةمامالاروطتىلاةفاضالاب2اهناريجب

انمويىتحويرجهلايناثلانرقلاةيادبذنمرطقلاكلذخيراتيفةيساسالا

يضابالابهذاراشتنانعةرصتخمتامولعمءاطعاىفباتكلاديفيو٠اذه

ةيضابالاءىدابملاوراكفالالقنيفاومهاسنيذلاملعلاةلمحءامسأونامعيف
لصحيثحابلانافنايعالاةفحتباتكىلاةفاضالاب٠نامعىلاةرصبلانم

ةيضرملاةعمللاباتكةصاخوىرخالايلاسلابتكنمةقرفتمتامولعمىلع

٠حيحصلاعماجلاحرشونايبصلانيقلتباتكو

يضابالاخرؤملاهفلآيذلاةيضابالالوصأيفةيضفلادوقعلاباتكامأ
خيراتيفاضيأةماهلاعجارملانموهفينامعلايثراحلادمحنبملاسرصاعملا

ةميدقرداصمنمهتامولعمفلؤلاذخأيوبرغملاوقرشملايفةيضابالاةكرحلا
ريثالانباودرباويخامشلاوينيجردلاوليحرلانببوبحمنايفسيبألثم
تاقبطبتكبيدتقيوهفلوالااهروطيفةيضالابقلعتياميفامأ٠اهريغو
عمتامولعمنمهدروأامانراقاذاو٠مامألكلالصفصصخيوةيضابالا
لثم:ىمادقلاةيضابالاخياشمنعهثيدحنأدجناننافةميدقلارداصملا

لقنیوهو۰ينيجردلاتاقبطنعالوقنمنوکيداکیةديبعيبأوديزنبرباج
ةكرحلانعتامولعلاضعبيطعياذههباتكنافاذلوفرصتبنكلوةنامأب
دقو٠لثاوالابهذجلاةمئأنعتيدحلالالخنميرسلااهروطيفةيضابالا
٠ثحبلااذهايانثيفتامولعملاهذهىلاانرشأ

‹ةيضأبالالوحةئيدحلاتاساردللعيرسلايليلحتلاضرعلااذهنمنيبتي

يظطعتالوةيضابالاةكرحلاخيراتنمةرخأتلالحارملابتمتهادقاهن
نينرقلالالخةرصبلايفةيرسلااهتاميظنتوةكرحلاةأشننعةماهتامولعم
اصاخامامتهاةيضقلاهذهراعأيذلاديحولاثحبلاويناثلاولوالا
يفهيلاانرشأيذلااليكستفيليدنلوبلاقرشتسملاثحبوه
٠1ةقباسلاتاحفصلا

نانبلوايروسيفةيبرعلاةظقيلارادءةيضابالالوصأيفةيضفلادوقعلا‹يثراحلادمحنبملاس٠
.اهدعبامو۳٩تاحفصلارظنأ‹ةرصبلايفةيضابالاةمئأنع٠.(خيراتالب)
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يناثلابابلا
لوالالصفلا

جراوخلاروهظيفاهرثأوةفالخلاروطت
ةافودعبنيملسملانيبفالخلااهيفدتشاةلأسملوأةفالخلاةلكشمتناك

صنميركلانآرقلايفدريملهنأةصاخو«ملسوهيلعهللاىلصلوسرلا

ملمالسلاهيلعلوسرلاناامك<ةلودلاسيئررايتخاهبجومبمتيحیرص

تبعشتكلذلارظنو٠())هدعبنيملسجلاةماعزىلوتيسيذلاصخشلانيعي

قرفلامهانععوضوملااذهيففالخلاضخمتوةفالخلابصنملوحمهؤارآ
تاشنيتلافورظلامهفلو٠ةعيشلاوجراوخلاك¢مالسالاردصيفةيمالسالا

رثأو‹ةفالخلابصنمروطتنعةعيرسةحملءاطعانمدبال‹قرفلاكلتاهيف
مهنعتقثبنانيذلا‹ةمكحملاوأجراوخلاةصاخوقرفلاهذهروهظيفكلذ

٠ةيضابالاةقرفلا

ةلكشممامأةيمالسالاةمالاملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةءافوتعضو

ىلعفارشالاو«ةمالاةدايقومالسلاهيلعلوسرلاةفالخةلكشميهوالاةريطخ

تلمتكادقفةينيدلاةيحانلاامأ٠ةيويندلاوةينيدلانيتيحانلانماهنوؤش
مكلتلمكأمويلا»ىلاعتهللالوقكلذدكأدقو‹اهروذجتخسرواهدعاوق

اذهنأالا٠«انيدمالسالامكلتيضرو‹يتمعنمكيلعتممتأومكنيد

اهيلانصتملةديدجقطانميفهراشتناىلعلمعيوهيمحينمهلدبالنيدلا
ىلعاروصقمسيليلاعنيديمالسالانيدلانأةصاخو‹لبقنمةوعدلا

دبالةيويندلاةيحانلانمو٠ةيبرعلاةريزجلابادودحمالومهدحوبرعلا
٠مالسالالظيفاهتزرحايتلابابستكملاىلعظفاحيميعزودئاقنمةمالل
دقوCةيلهاجلاةيبصعلاذبنوةلادعلاوةدحولاقتابستكملاهذهلثمتتو

اعيمجهللالبحباومصتعاو»ىلاعتهلوقيفاهبكسمتلاىلعمالسالاضح
٠«مكبولقنيبفلأفءادعامتنكذامكيلعهللاةمعن!اوركذاواوقرفتالو
یلعفرشميعزدوجويضتقتاهتنايصوتابستكملاهذهىلعظافحلاو
٠جراخلانمءادعالاةلئاغاهنعدريو‹لخادلايفاهقيبطت

موقياميعزاهسفنلراتختنأاهيلعمتحتاهتحلصمنأةمالاتكردأو

بلاطيبانبيلعلیصوأدقملسوهيلعهللایلصلوسرلانأيعدتيتلاةيعيشلاةياورلاءانثتاب۱

.ةفالخلاب
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راصنالایاردقو۰ةيتفلاةيمالسالاةلودلانوؤشريبدتوةيلوؤسملالمحب

ىلامهئاهجوومهتداقضعبعرسأف«ةماعزلاهذهيفمهريغنمقحأمهنا

‹مالسلاهيلعلوسرللافلخاؤفكالجرمهنيبنماوراتخيلةدعاسينبةفيقس

مهناكلذيفمهتجحوبصنملااذهيلوتلمهرينمىلوأمهنأبنيدقتعم
هباحصاوهوعنموهنیداوزعأو‹هترسعنمزېقهورصنولوسرلااووآنیذلامه
ةدايقوةفالخلابصنمليجرزخلاةدابعنبدعساوحشرو٠اعوسمهبدارأنمم

ىلامهنمددععراسكلذبنورجاهملاعمسامدنعو٠ةيمالسالاةمالا

رماعةديبعوبأو‹باطخلانبرمعوقيدصلاركبوبآ:مهنيبنم‹ةفيقسلا
اولصوامدنعو٠مهريغوفوعنبنمحرلادبعو«نافعنبنامثعو‹«جارجلانبا
قبسأمهنال‹ةفالخلايفنيرجاهملاةيقحأبلاقوركبوبآملكتةفيقسلا
اوكرتوقاشملااولمحتدقو‹هتريشعولوسرلالهامهناوامالساسانلا
شیرقةيمهأبراصنالاركذو٠ةنيدملاىلامهنیدباورجاهومهتويبومهلاومأ
نميحلااذهلالارمالااذهفرعتالبرعلانا»:لاقوةيبرعلالئابقلانيب
داذهباطخلانبرمعدکاو*(Ff)»ابيسنوارادبرعلاطسوأمهوشیرف

نماهيبنومکورمؤینابرعلاىضرتالكللاو»:راصنالاايطاخملاقامدنع

يلوومهيفةوبنلاتناكنماهرمايلوتنأعنمتالبرعلانكل«مكريغ
ناطلسلاوةرهاظلاةجحلابرعلانمىبآنمىلعكلذبانلو‹«مهنممهرومأ
٠«هتريشعوهؤایلوآنحنو‹هتراماودمحمناطلسانعزانياذنم‹نيبملا

ةيشخنيرجاهملاىلاسوألاتزاحناونيفرطلانيبلدجوشاقنثدحمث
ديسأ:سوألاميعزربعدقو٠مهدحأاهيلوناجرزخلايفةفالخلاىقبتنأ
جرزخلااهتيلونلهللاو»:الئاقهباحصابطاخامدنعكلذنع‹ريضحنبا

اهيفمهعممكلاولعجالو‹ةليضفلاكلذبمكيلعمهلتلازالةرممكيلع

ريشبماقامدنعمهسفنأجرزخلانيبعازنلابدمث٠(ع)«٠٠٠ادباابيصن

قحدكأف‹جرزخلاءامعنموهو‹يجرزخلاريشبنبنامعنلاوبآ«دعسنبا
روطتاذكهو٠(0)رمالااذهمهتعزانممدعىلااعدو<مهتيلضفأونيرجاهملا
وياراشأو٠مهلاقحهوربتعاامباوزافونيرجاهملاحلاصلةفيقسلايفشاقنلا

نينثالاناالاةديبعابأوأ.باطخلانبرمعاوبختنينأنيعمتجملاىلعركب
ذانينثايناثونيرجاهلالضفأهنالركبيبآةعيابمبايدانورمالااضفر
٠(1)«نيملسلانيدلضفأةالصلاو‹ةالصلاىلعهللالوسرةفيلخو‹راغلافامه

ةلكشملوأىلعاوبلغتينانوملسملاعاطتساوركبيبآةعيبتمتو

.1٠۲۰س٢۲۰ص<(۲ج٠یربطلاس٢

۲۲۰١۲۲.٠ص٣ج2یربطلاب٢

.۳حج2ىربطلاس

٠٢۲۲ص‹۲جءىربطلا٥

.۲۲۱ص«۲جیربطلا١
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ةيبرعلاديلاقتلاوتاداعلاجازتماركبيبأباختناةيلمعیفظحاليو

ناتركفةثارولاادبملوبقمدعوباختنالاةركفف٠ةيمالسالاميلاعتلاب

باختنافاهيلانودنتسيبرعلاناكيتلاةيبرعلاديلاقتلانمناتذوخأم

هةيبرعتاداعيهفةربخلاوةبرجتلاونسلاربككلذكو‹ةليبقلاخيش

اهنالمالسالااهغليملوميعزلاوأخيشلاباختنادنعرابتعالانيعبذخؤت
باختنالاةيلمعىلعنيملسملاةقفاومطارتشاامأ٠هتدابمعمضراعتتمل

ةيمالساةركفيھفكنليىقوالجرلاةرسأىلعكلذقراصتقإلامدعو

٠ةليبقخيشسيلوةلودسيئروةمأميعزةفيلخلاعبصأكلذبو

مهوإلامالسالافنيقباسلاليضفتباضيأيمالسالاهاجتالالثمتو

هيلعهللالوسرلةتبحصلهنعهللايضرركبيباميدقتبمثنورجاهملا

٠(۷)هضرمءانثأ

بنجيىتحهدعبنمدهعلاةرورضبسحأهلجأوندبركبوبارعشامدنعو
كلذبدرآملينامهللا»:هلوقبكلذنعربعدقو«فالتخالاوةنتفلانيملسجلا

دعبركبوبأدجوو٠(۸)«ةنتفلامهيلعتفخو(نيملسملا١مهحالصالا
ةدايقيلوتلنيدوجوملاةباحصلاًافكأوهباطخلانبرمعنأ قيمعريكفت

ةكبتشماهيفةيمالسالاشويجلاتناكيتلافورظلاكلتيفةيمالسالاةمالا

مهرنکاوةربخنيدوجولالضفأرمعناكدقفمورلاوسرفلايتلودعم
مالساللةليلجلادتامدخنأىلاةفاضالاباذه٠ركبيبةفالخيفاذوفن

كلڏبوشيرقنمزرابعرفنمنكيملهنأكلذىلافضأ٠دحأاهركنيال
ركبوبآاشيملو٠مكحلايفهبراقأوهتريشعدادبتسانمدحأفاخينل
ةباحصلارابكرواشلبنيملسملاىلعهيأرضرفيورمالابدبتسينآ
ركبوباىلمأكلذدعب٠مهظعمنمابواجتيقلوةنيدملايفنيدوجوملا
هللامسب»اهيفءاجوباطخلانبرمعلهدهعةقيثونافعنبنامثعىلع
ايندلايفهدهعرخايفةفاحقيبانبركبوبادهعاماذه‹ميحرلانمحرلا

٠.(۸ص2١٦۱۹توریب‹ةمدقم‹يرودلا۷

.۲(٢ص۲ج2باسا‹یرذالب۸

٠دیدشرمعنایارمهضعبنالواایلعںولضنيمهنالامارمعحيشرتلوبقيفةباحصلانمليلقددرت٩
ە46(۳۲(۲ص¢۲ج¢ىرذالبرظنا.فنعلاوفرطتلابمستتملةضرامملاهذهنافلاحةيأىلعو
باطخلانبرمعةريسىروجلانبا¢١1ص‹(١ج‹ةسايسلاوةمامالا‹(٢۲ص۲جىريطلا
٠.(٤٥ص
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نقويو‹رفاكلانمؤيثيح‹اهيفالخادةرخالابهدهعلوأدنعو‹اهنماجراخ
نبرمعيدعبمكیلعتفلختساينا‹بذكملاكاشلاقدصيورجافلاباترملا

مكاياويسفنوهنيدوهلوسروهللالآمليناف‹اوعيطأوهلاوعمسافباطخلا
بستکاامءيرمالكلفلدبناو<هيفيملعوهبينظكاذفلدعناف‹اريخ
ركبيبابناجنملمعلااذهناك()١٠٠١١٠هللاالابيغلاملعيالوتدرأريخلاو

ريخغفنمدهعللايلوراتخاهناكلذةفالخلابصنمروطتيفةديدجةنس
هذهبهسفتنبوهماقو٠هيفرواشتللنيملسمللرمالاكرتيملو‹()))ةبراقأ

رمتتناكيتلافورظلاهبحمستيذلاردقلابو‹هتقاطدودحيفةراشتسالا

ةبقارمةمالالمحو«ةنامالاذيفنتيفةيلوؤسملارمعلمحهنكلو٠ةلودلااهب
ىلعركبوبأاهالمأيتلاةبضتقملاتارابعلانمحعضتيامكمكحلايفهجهنم

٠دهعلاةقيثويفنامثع

ةۇلۇليبأرجنختانعطىقلتينألبقركفدقباطخلانبرمعناودبيو

:ناتركفهدوارتتناکو٠هدعبةيلوؤسملالمحينميفةمومسجملاىسرافلا

‹()؟)هنيعبلجرلانئمطمنكيملهنكلوةباحصلانمادحاوفلختسينأىلوالا
نعطنادعبو٠(۱)هنوديرينمرايتخالنيملسمللرمالاكرتينأةيناثلاو
ةرورضبةباحصلانمحاحلادعب هيأررقتساهتيبىلالمحودجسملايفرمع
ةباحصلانمةتسىفاهددحدقو۰ىروشرمالالعجينأىلع فالختسالا

هللاديبعنبةحلط‹نافعنبنامثع¢بلاطيبأنبيلع:مه

رمعنيبدقو۰٠ماوعلانبریبزلاوصاقويبانبدعسو<فوعنبنمحرلا
مكتدجوفترظنينا»:هلوقبةباحصلانمرفنلاءالؤهلهرايتخابابسأ
هللالوسرضبقدقو‹مكيفالارمالااذهنوكيالومهتداقوسانلاءاسؤر
فالتخافاخأالينا»:الثئاقفدرأمث٠(٤۱)«ضارمكنعوهو

مكفالتخامكکیيلعفاخأينكلومتمقتسانامكیيلعسالا

T۰باطخلانبرمعةريس‹ىزوجلانبا‹[٢۲ص‹۲ج‹ىربطلااضيارظنا‹۳(۲ص<۲ج<یرذالب-

.١١٠۱ص۱ج<مثعانبا۸۲٤ص

.«ةبارقاذتيلوالويارلاةهجنمتولاامهللاوينا»:لاقوهباحصأبطاخهناركبيبانعیوري-١

۲٠(٢۰ص<۲جيربطلارظنا
نمیشخیناکدقف:مهنملکیلعهتاظحالمنممهنيبنمنيعمدحاورايتخالهنانئمطامدعرهظيس۲آ

ىلعمهلمحو¢هموقوهلهالهبحوهتيبصعنامثعنموةهاكفوةلاطبوةباعدهيفالجرهنوك‹يلع

ذخأيو‹هوهزوهءايربكىشخيفةحلطامأو.فعضهيفناففوعنبنمحرلادبعامأ‹سانلاباقر

رظناهيدلحشلاضعبوهتدحىشخيفريبزلااماو٠.ةسايسللحلصيالبرحبحاصهنادعسيلع

ء۲1٥۲[ص¢١ج‹ةسايسلاوةمامالا‹۱-١۱۷صهج‹ىرذالب‹١۱-١١ص‹يدروالا

.١۱۸س١۱۸ص١۱ج«ديدحلايبانيا‹۹١۱س۸١۱ص۲4جيبوقعيلا

١٠۱۸.٠ص٤(ەچ٥(٢س٢٤٥,رص<١ج«یرذالبس

.٢۲۲ص‹(ج‹ىربطلاس٤
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ىروشلاةدمرمعددحو(٠0٠۰0سانلافلتخيف

راصنالللكوو<ةالصلايفسانلايمورلاابيهصنيعومايآةثالثب

عمتجاوفالتخالامدعوةفلالاىلعنيرمتؤملاثحو‹ىروشالاةبقارمةمهم

.موقيلفوعنبنمحرلادبعىلااودهعمثتاشقانملاتلاطوىروشلاسلجم

ريشتو٠ةنيدملايفمهتادايقومهئاهجوبنيلثممنيملسملايأرعالطتساب
یتحهتارواشمقاطنعسودقفوعنبنمحرلادبعنأىلاتاياورلاضعب
نيحشرملایوقنیلعهیررقتساو٠روسانلاءافعضراشتساهنا

مهتیرثکآنآمغرنافعنبنامثعوبلاطيبأنبيلعامهسانللنيلضفملا

يفنويومالااهبماقةياعدنعاجتانكلذناكامبرو٠نامثعلضفتتناك
ديرتالاشيرقنألمتحملانمو٠نامتثعمهخيشحلاصل-رثكمهو-ةنيدملا

ربعدقو٠مهيفةفالخلاىقبتالىتحمشاهينبنمدحأةفالخلاىلوتينأ

نا»:لاقفنامثعةعيبدعبشيرقیدلهاجتالااذهنعبلاطيبأنبيلع

مكيلعيلونا:لوقتفاهتيبىلارظنتشيرقو‹«شيرقىلانورظنيسانلا
اهومتلوادتشیرقنممهریغيفتناکاهو<ادبآمهنمجرختملمشاهونب

٠(۱۷)«مكنیب

نمنيتفيلخلاةريسوهيبنةنسوهللاباتكبلمعلافوعنبنمحرلادبعلعج
ىروشلاسلجمداقعنانمعبارلامويلايفو٠()۸)حيشرتلاساسأهدعب
يلعنمفوعنبنمحرلادبعمدقتو‹عماجلادجسملايفنوملسملاعمتجا
نيتفيتخلاةريسوهيبنةنسوهللاباتكبلمعيسهنأبمسقينأهنمبلطو

هللاباتکبلمعيسهنآنلعأوكلذضفرايلعنكلو‹هدعبنمنيدشارلا
هسفنديقينأاشيملو٠(۱۹)هتقاطوهدهجوهملعغلبمبوهيبنةنسو
ةنسوهللاباتكبلمعلاذبحو٠ةفلتخمفورظيفهفالسأاهعبتاةسايسب
تاروطتلاوفورظلاةديلونوكترومأنمهيلعلكشياميفداهتجالاوهلوسر
سسالاوطورشلاىلعنافعنبنامثعقفاوو٠ةيمالسالاةلودلااهبرمتيتلا
هللاباتكبلمعلاىلعهتقفاومنلعأوفوعنبنمحرلادبعاهعضويتلا

۲۸۸٠صج¢ىربطلاس٥

.۲1ص‹١ج‹ةسايسلاوةمامالا‹جىربطلا١

.۲۳۳ص¢جىربطلاس۷

‹نيملسملالأيالومحراذصخيالنأبادهعىروشلاباحصأةيقبىطعأدقفوعنبنمحرلادبعناك-۸

«یربط¢۲۰٢۲۱ص<هج«یرذالبرظنا«راتخينملاوعيابيواوضرينأبدهعلاهروديمهيلعذخأو

١۱.٠ص<(يدرواملا«۲۳۷س٢۲۳ص١۲۲صج

ءةسايسلاوةمامالاء۲۲صهجباسنأ‹یرذالب‹۲۳۲۲۲۳2۲۳۸ص‹ىربطلا٩١

.ه۲ص٠١ج‹ديدحلايبانبا‹١۲1۷ص2ج
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هعيبتمتو٠(؟۰)هلبقنمنيتفيلخلاةنسىلعريسينأوهلوسرةنسو
رطخأةيمالسالاةمالاتهجاوهتفالخيفو٠ه۲ماعنمةجحلايذيئنامثع

٠هنتفلامسابخيراتلايففرعاموهو‹ةدرلابورحدعباهبترمةتحم
فلتخاواهيابسأوةنتفلانعثيدحلايفةيمالسالارداصملاتبهسأدقو

نالتاحفصلاهذهيفاهنعثيدحلللاجملاعستيالو٠اهريسفتيفنوخرؤملا

رداصملاىلادوعينأءىراقللنكميو‹ثحبلاقاطننعانبجرخيكلذ
نوكيمث‹ليلحتلاوليصفتلابعوضوملااذهلوانتتيتلاةفلتخملاعجارملاو
سيياقمللاقفوو«هتاداهتجاوهتاعانقلاقبط‹رخآعمقفتيوأايأرهسفنل

يفاهانبتييتلاةيجهنلاسسألاوهسفنلاهعضييتلاةيعوضوملاوةيملعلا
نكتملنامثعىلعةروثلانأودبيو٠(؟))ةقيقحلاىلالوصولاهتلواحم
امناوتاذلابنامثعصخشدضةهجومنكتملاهنأامك<ةتحبةينيدةروث

شيرقدضةيبرعلالئابقلاةروثتناكدقل٠ناكنمانئاكةفيلخلادض
ةيلاهاةسايسلادضةلتاقلاةروثاضيأيهو٠لاجلاوةطلسلاباهراثئتسال

ةروثيلاتلابيهو٠نامثعاهيلعراسوباطخلانبرمعاهجهتنايتلا
يذلاةفيلخلالتقمبةروثلاهذهتهتناو٠ةنيدملاوزاجحلاةطلسدضراصمالا
٠ةطلسلاكلتلثمي

اقيرفنأذامالسالاخيراتيفةريطخةقباسنامثعةفيلخلالتقمناكدقل
يتلاةيمالسالاةركفلاىلاادنتسم«ةفيلخلاةسايسىلعضرتعاةمالانم
مدخيامبديلاكلذوةركفلاكلتارسفمومكاحلاجهنمىلعةمالاةبقارمبجوت

اولاتغامهنأىتحمهتضراعمبولسأيفراوثلافرطتو٠هفادهأوهضارغأ
نعجتنو٠هنعضاروهوملسوهيلعهللاىلصلوسرلايفوتيذلاةفيلخلا
تناكو٠نيملسملافالآاهتيحضبهذةيلهأبرحعجفملاميلالاثداحلااذه

ةسايسلاوةمامالا¢oYص“ج6ديدحلايبانيا۲۳۸3ص4}جەیربط«۲۲صحج6یرذالب٠

.۲۷س٢۲ص2ج

:يليامةنتفلاعوضومنعةثيدحلاتاساردلامهأنمس١
› ىرىكلاةنتفلا6نيسحهط‹۰٠۷0٠ص<ةمدقم‹(يرودلا

M. Hinds, “the Murder of the caliph Uthman’’, IJMES, Vol. 3, (1973 ),

pp. 9; idem, ‘“Kufan Political alignment and their background in the

mid-seventh Century A.D.’” IJMES, Vol. 2 (1972), pp. 346 Wellhousen, The

Arab Kinodom, pp.12ff. Gibb, “An interpretation of Islamic History”,

Journal of World History, Vol I (1953), p. 39 - 62 idem, studies on the

Civilization of Islam, London, 1969, pp. 3-33 C. Brockelamann History

of the Islamic Peoples, London, 1964. pp. 63-7.; E. I(1) Art. Othman

b. Affan.
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يتلاةيمالسالاقرفلاوبازحالااهنمتقتفتيتلاىلوالاةرذبلاةثداحلاهذه

نيحلاكلذذنمو۰هفالخلابصخنملوحتفلتخاورمالاءیداب3تأشن

ىلافضأ٠ةيمالسالاةمالاةدايقوةفالخلارمأريرقتيفنزوفيسللعبصأ
اهسفنىلعشیرقماسقنايفايسيئرالماعناکنامثعلایتغاثداحنآكلذ

حطسلاىلعفطيملوحعضتيملهنكلوادوجومناكماسقنالااذهنآمغر)
يبآنبيلعنمزرمتسايذلاماسقنالاكلذ(ثلاثلاةفيلخلالتقمدعبالا

نييولعلاةضراعميفلثمتو«يسابعلاوىومالانيرصعلاةليطوبلاط
رايتلااضيآثداحلااذهزربأو٠نييسابعللنييولعلاةضراعمبمث2نييومالل
ةثداحلايهيلاتلابةنتفلاٽتناکو۰ةيمالسالاةلودلالخادىمیيلقالاوىلبقلا

ةفيلخلاةسايسيفاهرظنةهجونعلئابقلااهيفتربعيتلاىلوالاىربكلا
يفريبكرودلئابقللحبصأخيراتلاكلذذنمو٠مكحلايفءاقبلاىفهتيقحأو

لهآىلعاروصقمرودلااذهناكنأدعبهبصنميفهتيبثتوةفيلخلارايتخا

٠راصتالاونيرجاهملانمةباحصلارابكبنيلثممةنيدملا

ةفالخلابصنميلوتلبلاطيبآنبيلعريتخانامثعةفيلخلالتقمدعب
تايالوللءودهلاورارقتسالاهداعاةمهمهبتطينأو‹ةيمالسالاةمالاةدايقو

يتلاةيرصماوةيقارعلالئابقلانمطغضبمتدقهرايتخاناكو٠ةبرطضلملا
٠(؟؟)نييمشاهلاوراصنالاةصاخوةمصاعلالهأنمدييأتبوةنيدلاتمحتقا

لئابقلالاجراهداقةنتفديلوناكهرايتخانأبلاطيبآنبيلعكردأدقو
يتفددرتدقفكلذلاعبتو٠زاجحلاجراخراصمالانم
دقو٠ةفالخلابصنملوبقيفرمالاءیداب
نمالاورارقتسالاةداعاامهادحأ:نيتيساسأنيتلكشمهمكحةيادبيفهجاو
‹نامثعةلتقنمصاصقلاامهيناثو‹ةنتفلااهتددهيتلاةيمالسالاةلودلل

ةلكشملالحبادبينأبلاطيبآنبيلعىأردقو‹ةلودلاسيئرةفيلخلا
مهنمرمذتنيذلاةالولالزعاهنمةلودلايفةيميظنتتاءارجابماقوىلوالا
ةمقنلالماوعنمالماعمهتسايسومهدوجواوربتعاو¢راصمالاقسانلا

دالبيفالادارأاميلعلمتدقو٠زاجحلايفةيزكرملاةطلسلاوةفيلخلاىلع
مایآذنمایلاو(دیزیهوخأهلبقنمو)نایفسيبآنبةيواعمناكثيحماشلا
هلوحنمماشلالهآعمجينأهتقابلوهتسايسبباطخلانبرمع
يلوهنأنلعأو‹هرمأىصعوبلاطيبآنبيلعةفيلخلارماواللثتميملو
٠همدببلاطملاونامثع

عاضخاوماشلادالبىلاريسللشيجلازهجيبلاطيبآنبيلعناكامنيبو

.۸٥(۷٥ص«ةمدقم(يرودلا٢

٤ج5يربطص۲٤ج6مثعأنبا2۱۷۲۱۷۳صء۲ج2یرذالب٢

{Yo ¢ PF < N۹.
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ةحلطهيلعراثذا¢نابسحلايفنكيملامثدح«رئاثلايلاولا‹ةيواعم

ةرصبلاىلاعيمجلابحسناو٠نينمۇؤملامآةشكئاعامهلتمضناورىبزلاو

ةحلطةكرحبابسأيفرداصملافلتختو٠نامئعةفيلخلاةلنقةقحالمةجحب

فورظقريتخادقايلعنأبامهنماداقتعااجرخامهنأحجرالاو٠رىبزلاو

اورطيسوراصمالانماوءاجنيذلاراوثلالئابقلالاجرنمطغضبوةيداعريغ

قبطيملىروشلاًاديمنأاوربتعاوCنامثعداهشتسادعبةمصاعلاىلع

لهأىلارمالاةداعانمدبالهناادقتعااذلويلعرايتخايفحيحصلالكشلاب

ڪاهارکانودنيملسمللةفيلخرايتخالةنيدملاقنيملسجلانمدقعلاولحلا

ةرصبلاالصونأدعبامهفدهنعريبزلاوةحلطربعدقو٠دحأنمطغض
رمالاةداعاودودحلاةماقاومولظملاةفيلخلامدببلطللاوءاجمهن»انلعأو

۰٠(٤۶)«یروش

مييقتةداعالرطضايذلابلاطيبآنبيلعفقومفريبكرثامهجورخلناك

ںسخضفرلاوماشلابكانهف‹ةديدجلاتاروطتلاوفورظلاءوضففقوملا

ةلتفةقحالميفهقحنلعأوةفيلخلااهلئمييتلاةيزكرملاةطلسللعوضخلا

قارعلابوصهجتيامنيب<ةيليقفارعأودیلاقتىلعادمتعمهلراثلاونامثع

بیيجتسنتومهيآرىلامالاعمتستنممصاخشأهتدایقیلوتیرکاثقیرف

ىلصهللالوسريراوحريبزلاوهللاديبعنبريخلاةحلطمهسرىلعومهتوعدل
هذهعمهشيجكابتشاناةفيلخلاىآردقو٠نينمۇؤلامآةشئاعوملسوهيلع

نيدلاقمهناوخاحالسبنيملسملاحالساهيفيقتليةريطخةقباس

قیمعریکفتدعبو۰اءوسمهبدیریودعيأدضةدحاوادياعيمجاوناكنأدعب
لوؤسملانيملسملاةفيلخوةلودلاسيئرهتفصببلاطيبآنبيلعدجو

الواحممزحبةلكشملاةهجاومهيجاونمنآمهنيدليماحلاومهنوؤشنع

ةحلصموقفتيامبوةيمالسالاءىدابمللاقبطوةيملسلاقرطلابةلكشملالح

بوصشيجسأرىلعيلعجرخف‹بيصعلافرظلاكلذيفةيمالسالاةمالا

ثيحكلذقيقحتعطتسيملهنكلواهنیبونیرئاثلانیبلوحينأالمآةرصبلا

لتقىلعنيضرحموآءاکرشمهوربتعانمماددعاولتقوةرصبلاراوثلالخد
ةفوكلالهآىلااولسراوةنيدمللاىلعمثنماولوتساونامثعثلاثلاةفيلخلا

٠مهتيضقىلازايحناللمهنوعدي

ثيحةفوكلاىلا-راوثلابقاحللايفلشفنأدعب هعمنمويلعهجتا
راوثلاعنقينألواحوةرصبلاىلاراسمثنييفوكلاضعبهيلامضنا
تءابتالواحملاهذهنكلودوفولاناقيرفلالدابتومهفقومنعلودعلاب
ةكرعميفناقيرفلالباقتوحلسملامادطصالاىلارمالاروطتولشفلاب
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لتقو٠بلاطيبأنبيلعفيلحاهيفرصنلاناكو«لمجلا»وأ«ةبيرخلا»

قحتلاوزاجحلاىلاةشئاعتديعأواهدعبوةكرعملاءانثأريبزلاوةحلط

٠(50)ماشلاقةيواعمبراوثلااوقفارنيذلانويومالا

ىلعةيواعمرابجالماشلابوصهجتاةرصبلارمأنميلعغرفامدنعو

نودواملسةلكشملالحينأةرصبلاراوثعملعفامكيلعلواحوعوضخلا
عوجرلاو¢أرنعلودعلابهعانقاالواحمةيواعمىلاادوفولسرأو¢ءامدةقارا

ماشلالهأدييأتىلعادمتعمهفقومىلعرصأةيواعمنكلو٠ةعامجلاىلا
٠ه7ماعةجحلايذيفنيفصيفنافرطلالباقتو٠(؟7)هل

ھ۷ماعنممرحمىتحنيفرطلانيبتاشوانملكشىلعلاتقلارمتساو

ىلابوثيهلعةيواعمعانقالهتلواحميلعداعأو‹لاتقلافقوتثيح

نيبافينعلاتقلاددجتماعلاسفننمرفصيفو‹ىودجنودنكلوقحلا

نيدانمفحاصملاماشلالهآعفرمثنيقيرفلانملئاهددعلتقونيفرطلا
بناجنمةديكملاهذهتدآأدقو٠(؟۷)هللاباتکميکحتوءامدلانقحب

نأذا:بلاطيبأنبيلععابتأنيبعازنلاولدجلابوشنىلانييماشلا
ميكحتىلاءوجللاوماشلالهآبلطلةباجتسالابوجوىريناكمهنماقيرف
فحاصملاعفريفىآربلاطيبأنبيلعهسأرىلعرخآقيرفو‹هللاباتك
‹يقارعلابناجلايفشاقنلاولدجلامدتحاو٠نييماشلالبقنمةعدخ

ةركفلوبقىلا هشيجنمةيرثكالاطغضتحت-ةياهنلايفيلعرطضاو
ميكحتلاةركفىلعرصتقيملنييقارعلانيبفالتخالانكلو٠(؟۸)ميكحتلا
دعبو٠ميكحتلارمأيفمهلثمتيتلاةيصخشلانييعتىلاهادعتلببسحف
ريتخا-نييسيقلاونيينميلانيبيلبقلاسفانتلاهيفرهظ داحشاقن
يذلابلاطيبأنبيلعةدارامغرميكحتلايفمهلثميليرعشالاىسوموبآ

اوراتخادقفنويماشلاامآ٠سابعنبهللادبعرايتخاذبحيناك
.مساهيفركذيذلاميكحتلاباتكنيفرطلانيببتكو٠صاعلانبورمع
٠(5۹)نينمۇؤلاريمآ‹هبقلنمادرجمبلاطيبآنبيلع

ةركفلوحنييقارعلانيبديدجنمعازنلارهظميكحتلاباتكةءارقدعب
الهنأوهللامكحال!مكحالهنأبكلذنيرربمةدشبمهضعبةضراعوميكحتلا

صء‹ج‹ىربطلا:ثداوحلاهذهنعرظنأ٥
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نيبلدجلاوشاقنلارمتساو٠(٠۳)هللارومنمرمفلاجرلامیکحتزوجي

نوخرۇؤجلاربعدقوءةفوكلاىلانيفصنمةدوعلاقيرطفمهونييقارعلافوفص

نوداوتمءابحآمهونيفصىلاسانلاجرخو»:مهلوقبفالخلااذهنع
مهلوصولبقو٠())«طايسلابنوبرطضينوضغابتمءادعأمهواوعجرو
ةيرقاولزنوميكحتللنيضفارلايلعشيجنمةعامجقشناةفوكلاىلا
وأةيرورحلامسامهيلعنوخرؤملاقلطأانهنمو٠ةفوكلابرقءارورح
نآودبيوايئاھننکيمليلعشيجنعقاقشنالااذهنأىلع٠ةمكحملا
ترجودوفولاناقيرفلالدابتويلعنيبومهنيبترمتسادقتاشقانملا
ةملكىلعمهلمشعمجيلحىلالوصولايفالمأنيفرطلانيبتاضوافم
دجسملايفيلعفلخنولصياوناكوةفوكلاةمكحملانممسقلخدو٠ةدحاو
٠«هللالامكحال»مهراعشنيددرمهبطخيفهنوعطاقياوناکاماریٹکو

اهو٠يرعشالاىسوميبذافنامدعوميكحتلاضفرلايلعنوعدياورمتساو
هعانقانمةمكحملاسكي«هدعوبثكنلامدعىلعرصأوكلذيلعضفر

اويتاکو<مهلامامايبسارلابهونبهللادبعاوبختناو«مهرمآيفاورواشتو

هيفتينبيذلاناكملانمبرقلابناورهنلايفةرصبلايفمهيديؤم

0۰۰مهددعناکوناورهنلايفمهناوخانويرصبلاىفاودقو٠دعباميفدادغب
ناورهنلانولزنيجراوخلادكيملو٠يميمتلايكدفنبرعسمةدايقبلجر
يلعلةفينعةمدصلعفلابكلذناكو٠ميكحتلالشفبءابنالاتتأىتح

ماشلاىلاريسلااوررقوميكحتلاةجيتناوضفرنيذلاهناوعاوبلاطيبأنبا
ةمكحملاهلامتسايلعلواحو۰ماشلالهوةيواعمعمفيسلابرمالامسحل

مهمامضنانميلعسئيامدنعو٠اوضفرمهنكلوناورهنلااولزننيذلا
ةمكحجلاةاقالمىلعاورصأهتعامجنكلوماشلاىلاريسلاررقهيلا

يلع,رطضاو٠ماشلالهأوةيواعمةهجاوملبقناورهنلايشف
مهيأرنعلودعلابمهعنقينآلواحومهيلاراسفناعأالل
مهتمامسقنآرهظيو٠ةنتفلاولاتقلابنجتوةعامجلاىلاعوجرلاو

هللادبعةدايقبنورخالايقبو‹دايحلارخآمسقررقو«يلعىلامضناوداعدق
فمهيلعرصتناويلعمهلتاقفCمهيآرىلعيبسارلابهونبهللا

٠ھ۸ماعيف

ملهنافناورهنلالهاببلاطنبيلعاهلزنأيتلاةميزهلاهذهمغر
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مهزفحتةميلأىركذناورهنلاةكرعمنمنوقابلاذختاو٠ةمكحملاىلعضقي
الابلاطيبانبيلعدضمهتاروثتعباتتو٠مهباحصأنملتقنبرأثلل
راصتنالايلععاطتساو٠دودحماهعابتأددعوةريغصتناكتاروثلاهذهنأ

اديهشطقسةياهنلايفهناالا٠هدضاهوضاخيتلاكراعملالكيفمهيلع

هئابرقآنماریثكدقفدقريخالاناكو٠يجراخلامجلمنبنمحرلادبعديىلع
٠ناورهنلاةكرعميف

مثميكحتلادضةكرحلااومعزتنيذلاصاخشالاوةداقلاءامسأنمودبي
(هدعبنمةيواعمو)بلاطيبأنبيلعدضةقحالتمتاروثيفمهعابتأاوداق
ملوةرخأتمتملسأيتلاةيلامشلاةيبرعلالئابقلاىلايمتنيمهمظعمنأ

اليتلاةيودبلاةعزنلانولثمياهدارفألظويضاملايفيراضحثارتاهلنكي
.شيرقېۇزكرتتتناكةطلسلاكلتنأةصاخوةيزكرمةطلسلعوضخلالبقت
ةصاخولئاوالاجراوخلاعابتادنعةيلبقلاةرظنلاهذهلثمتتنأبجعالو

ةيرضملالئابقلاربكأنمتناكيتلاميمتةليبقىلانومتنينيذلاكئلوآ
يفملسوهيلعهللاىلصلوسرلاتتأوةرخأتمتملسااهناالااددعوانآش

٠حاجسلثمةوبنلااهنمصاخشأىعداوهتافودعبتدتراودوفولارخآ
نيفصيفهعماوبراحولمجلاةكرعميفبلاطيبأنبيلعميمتونبلذخدقو
مامالاىیكشدقوجراوخلاةقرفنمربكالاددعلااونوكنأاوثبلاممهنكلو

ينلذختودزالاينرصنينأبجعلانمسيلآ»:لاقفمهفقومنميلع
.٨۳٠)ةرصبلاميمتفالخوةفوكلاميمتدعاقتكلذنمبجعأو

ديلقتلاىلعءاضقللارربمميكحتلليلعلوبقنملئاوالاجراوخلاذختا
موقينأ-انيأرامك-ةداعلاترجدقف٠ةفيلخلاباختنايفهيلعفراعتملا
٠راصمالاهعيابتمثةفيلخلاباختنابةنيدلايفنيملسملانمدقعلاولحلالهأ
‹شيرقةماعزنمصلختلايفمهملحاوققحينأاوآرجراوخلاءامعزنكلو
ىفكلذرهظوةنيعمةعامجىلعافقونوكتالنأبجيةفالخلانأاونلعأو زعهللةعيبلاوحتفلادعبىروشرمالا»:ءارورحيفمهلاصفنادعبمهلوق
دشارنبتیرخلاراثامدنعو٠(۳۹)ركنملانعيهنلاوفورعمابرمالاولجو ملوامامامكبحاصضرأمل»:لاقويلعباحصآدحآبطاخ<ھ۸ماع

.٢۴س(٢۲ص«؟ج¢«يدوعسملارظناس١
۰٤-.۹aى
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ساغلانمىروشلاىلاوعدينمعمنوكأولزتعأنأتيأرفهتريسضرأ

ناكشال٠(ع٠)سانلاعمتنكاضرةمالاعيمجللجرىلعسانلاعمتجااذاف

كلذمغرو٠ميركلاهباتكفهعابتاىلعضحومالسالاهدكأدقىروشلاًادبم
ارربمالانكيملةلحرملاكلتفادبملااذهبجراوخلاةادانمنأدقتعمملانمف

ىلعةروثللارربمناكيلاتلابو٠يعرشلاةفيلخلاىلعةروثللهونبتاينيد

ليلدلاونيرجاهملابةلثمتملالئاوالانيملسملاةماعزوشيرقةطلس
ةصاخلودسيسأتيفاوحجنامدنعًادبلااذهباوديقتيملمهناكلذىلع

لعلو٠(الثمةيرفصلاراردمينبةلودوةيضابالانييمتسرلاةلود)٠مهب
ةكرحتن'ىلانمددعمامضنايفايسيئراببسناكًادبملااذهبةادانملا

لوالاجراوخلاتاروثضعبيفزرابرودباوماقدقواهتيادبذنمةيجراخلا

۰(٤))يلاوهانماهعابتالجناکيتلامیرميبةروثلثم

نآدجياهتداقاهعفريتلاتاراعشلاوةيجراخلاتاروثلاهذهلعبتتملاو

كلذنم٠مهتكرحةيادبذنمفرطتلاوفنعلابمستادقجراوخلانماضعب

دقفكلذلاعبتو٠(٤؟)اوباتاذاالانيرفاكمهرابتعاومهيفلاخمنمةءاربلا
قحلانولثمينيذلامهدحومهنأولالضيفمهضراعنملكجراوخلاربتعا
مهجورخاوربتعاكلذنماقالطناو٠ركنانعنوهنيوفورعملابنورمأيو
كلذنيهبشمداهجلاوقحلارادىلاملظلاولطابلارادنمةرجهةباثمب
هللالوقنيلوآتمةنيدلاىلاةكمنمملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةرجهب
٠نيلاظلاموقلانمينجنبرلاق۰بقرتيافئاخاهنمجرخو»:لجوزع
ترثکو٠«ليبسلاءاوسينيدهينأيبریسعلاقنیدمءاقلتهجوتالو
رخآناكمىلاةرجهلاو‹نيملسملاةيقبنعداعتباللجراوخلانيبةوعدلا
٠(نيملسجلاةيقب)رافكلادضداهجلانوفنآتسيو«قحلاةلود»نوميقيثيح
رارصادعبهعابتأابطاخميبسارلابهونبهللادبعلوقكلذىلعالثمرظنأ
ءاضمالاوجرخدقموقلاءالؤهنا»:ميكحتلاذيفنتفهدعويفيضماىلعيلع

اذهانناكمنعاهبدعبنةدلبىلاهللامكمحرانباوجرخاف‹ةلالضلامكح
انباوجرخأ»:اضيالاقو٠(٤)«قحلالهآمكبرةمعنبمتحبصأمکناف
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روكضعبوداوسلاضعبىلااهلهاملاظلاةيرقلاهذهنمانناوخارشعم
ةيقبلةرظنلاهذهنماقالطناو٠(٤٤)ةهوركملاةعدبلاهذهلنيركنملبجلا
ةرفكمهرابتعابنيمسملانممهيفلاخملتقمهنممسقلحأدقفنيملسجلا
٠مهلتقونيملسملاضارعتسااوآدبومهومحوةمذلالهآاونمأونيدترم
لتقاوزوجمهناىتحدعباميفةقرازالادنعةحيبقلاةداعلاهذهتروطتو
٠(1£)راغصلالافطالاوءاسنلا

.١۱۹ص‹ج«
۱۱1۸۱۱۷۸۲۸۲.٠صەچ2یربط١۱۹6۱۹۸۱۹۷6ص۲ج١یرفالبس٥
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يناثلابابلا

يناثلالصفلا

))جراوخلاةاشنلةيضابيالارىسفت((

(ةيضابالارداصملانمادمتسم)

دقامهنعهللايضرباطخلانبرمعوركبيبأنمالكنأةيضابالاىري
هيلعهللاىلصدمحمهلوسرةنسوميركلاهللاباتكلاقبطهتسايسيفراس
ةرتفنأةقرفلاهذهعابتأربتعيو٠ناسحالاولدعلابنيملسملامكحو‹ملسو
لوسرلاةافودعبةيمالسالاةمالااهتشاعيتلادوهعلالضفأتناكامهمكح

هتناکميفنيخيشلانودناکنافعنبنامثعنآنوریو‹ملسوهيلعهللاىلص
تسلانينسلالالخقحلابلمعونيملسجملالبقنمعيوبهنأمغرهتسايسو
اعدبثدحأمثنيرزاؤمونيعيطمهلنوملسملايقبدقو٠هتفالخنمىلوالا
هيلعلوسرلاةريسنمافورعمناكاماهيففلاخو<هيلعنوملسملااهركنأ
رداصملاريشتوهدعبنم‹رمعوركبيبأ‹نيخيشلاةريسومالسلاوةالصلا
٠هتسايسونامثعىلعذخآمةيضابالاهربتعيامىلاباهسابةيضابالا
اريبكافالخىريالنامثعدضرداصملاهذهاهدروتيتلاتاماهتاللعبتتملاو

اذهلوحةيعيشلاوةينسلارداصمملاضعبيفتاياورنمدريامنيبواهنيب

نامثعءىواسمهيمستاميفاريثكبنطتةيضابالارداصملانآالا«عوضوملا
٠())عوضوملااذهنعثيدحللالوصفدرفتو

ةعورشمتناكثلاثلايدشارلاةفيلخلاىلعةروثلانأةيضابالاىريو
سيل٠نوملسجلاهلعفامريخنملمعلااذهنوربتعيو‹ابجاوناكهلتقو
ةيمهالاثيحنمايواسمناكنامثعلتقمنآنودقتعيمهنالبپسحفاذه
ىلاةيضابالارداصملاريشتو٠(؟)ىربكلاردبةكرعميفنيملسملاراصتنال
راصنالاونيرجاهملانمةنيدملايفادوجومناكنموبلاطيبأنبيلعكارتشا

٤«۱۱۲ةترو‹ىوكزالا‹اهدمبامو٠ص4رهاوجلا(يداربلا‹اهدعبامر٥هتقرو«يتاهلقلا)۱

.اهدعبامو۲۰ص<ريسيخامش

(Yَامھ۱‹۸8ةقرو‹يتاهلقلا
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ادافحأواعابتأمهسفنأةيضابالاربتعيو٠(۳نامثعةفيلخلاىلعةروثلايف

وهو¢نيملسملاةعامجبةيضابالارداصملامهفصتنيذلاداورلاراوثلاكئلوأل

اهعابتأىلعافقوهربتعتواهسفنىلعدعباميفةيضابالاهقلطتيذلامسالا

٠(نیدحوملابمهنوفصيفنيملسملاةيقبامأمهريغنود

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسردجسميفنوملسملاعمتجانامثعلتقالو

لوسرةنسعبتينأو«هلوسروهللاةعاطىلع»بلاطيبأنبيلعاوعيابف

رمعوركبيبأ‹نييضرملانيتفيلخلاةريسبريسيوملسوهيلعهللاىلصهللا

اركذتو٠(0)«مهيلعهيلعاوددرتنآدعب<امهنعهللايضر

اهيفهجوهللالوسردجسمربنمىلعنمةبطخبهدهعادبايلعنأةيضابالا
نامثعاهعطقةعيطقلكنأالأ»:لاقونامثعلوتقملاةفيلخللاحيرصادقن
قحلاناف‹مهلامتيبيفنيملسملاىلعدودرموهفهللالامنمهاطعألامو

ققرفتو>ءاسنلاهيلعجوزتدقهتدجوولكللاو۰ءيشهلطبيالوميدق

روجلانافلدعلاهيلعقاضنموةعسلدعلايفمكلناف‹ةتددرلنادلبلا

جرخىتحةفالخلابسانلاهعيابنآدعباليوطبلاطيبانبيلعثبليملو

رداصملاىرتو٠هاعيابنأدعبماوعلانبريبزلاوهللاديبعنبةحلطهيلع
رثأتساايلعنأباهاعنقأوةكمب‹نينمؤملامآ‹ةشئاعايتأامهنأةيضابالا

<باتنأدعبامولظملتقنامثعناو»<سانلانمةروشمنودرمالاب
نمفحصلاجرختتناكامدعبنامثعيفاهتريصبواهيأرنعاهاعدخو
الازيملف٠فحصملااذهيفامبنامثعرفكدقلهللابدهشأ:لوقتواهرجح

ضرحيوهو‹ملسوهيلعهللاىلصهللالوسردجسميفناك»بلاطيبانبيلعن١يتاهلقلالوقي(۲

نمنيملسملانأبيرلاوكشلالهأمعزناف»:رخاناكميفلوقيو»٠٠لاتقلاىلعسانلا

¢هعمرفنيفركبيبانبدمحمهلتقامناو¢نامثعلتقباوضريملنيعباتلاوراصنالاونيرجاهلا

¢هلألتقيملمهرهظانيبوهوهنورصنيوهنورزاؤيالملفمهل(ليق)هلتقلنوهراكنيملسملاةماعو
ضريملوكلذبدهشيملومهسفئاىلعاريمأايلعنولعجيفيكوأ؟هنودواارهشرصوحوهامناو

هلزاجفيكمأ؟هلوسروهللادحمهيلعميقيالونامثعةلتقبحصينأيلعلزوجيفيكمأ؟هب

مهيارعمتجانيملسملانأبابلالاولواورئاصبلالهاملعدقللب؟همدببلطنمعنميوبراحينأ

ةترويتاهلقلارظنا..اهعضاومريغيفرومالاهعضووهثادحاوهيغبنممهدنعبجوتساامبهلتقىلع

.۱۰۳ص‹رهاوجلا‹يداربلا‹٢۲ص‹ريس‹يخامشاضيارظنا(١۹س٤

١٩.٠‹80ةقرو‹يتاهلقلا((

١٩٠ةقرو‹يتاهلتلا(ه

۹۸.٠-۷٩ص‹رهاوجلا‹يداربلا‹٩ةقرو‹يتاهلقلا(١
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راسوقارعلادالبىلامهتقفارمبتلبقو٠«اهتيبنعاهاجرخأىتحاهب
٠(۷)اهلهنماددعاولتقواهولخدوةرصبلاىلاعيمجلا

هعمجرخوةفوكلالزنف٠مهبقاحللجرخريبزلاوةحلطرمأايلعغلبال

هكرعمېفريبزلاوةحلطعماوكبتشاوةرصبلابوصاوهجتاواهلهأنمقيرف

ذئمويسانلابيتتساو»٠ريبزلاوةحلطلتقويلعرصتناوةروهشملالمجلا

لهآلخدو٠«ةمدانةيئاتةشكئاعتعجرو‹ريبزلاوةحلطونامثعةيالونم

٠(۸)يلعةعاطيفةرصبلا

وعديماشلالهآيفنايفسيبأنبةيواعمجرخيلعلرمالارقتساالو
لتتقاونيفصيفنافرطلاىقتلاو٠نامثعمدببلطيهنأامعازيلعةبراحمل
غلبىلتقلاددعناليقىتحنيقيرفلايفلتقلارثكواديدشالاتقناقيرفلا
لتقلايلوتسينأنمةيواعمفاخوماشلالهأيفلتقلارثكالو٠افلأنيعبس
ىلعفحاصملاعفربهيلعراشأيذلاصاعلانيورمعراشتساهباحصأيف
امكحهللاباتكالعاج<ارسبلاطيبآنبيلعبتاكيناو«حامرلاةنسأ

مهنيبنموهباحصأضعبةضراعممغركلذبيلعلبقف‹امهنيبفالخلايف
ىتحماشلالهأوةيواعملتاقيرمتسايذلارساينبرامعليلجلايباحصلا
رامعنعثيدحلايفةبسانملاهذهبةيضابالارداصلابهستو٠هفتحىقال
‹ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاىلاةبوسنمةريثكثيداحأدروتورساينبا
مهوهيلتاقنآوقحىلعناك-لاتقلاىلعرصأيذلا رامعنأىلاريشتو
اوعضخيواوبوتي1Y1مهتعداومزوجتالاذلو٠لطابىلعاوناکماشلالهأ

كلذدعبةيضابالارداصملايضمتو٠(1)يعرشلاةفيلخلا‹يلعناطلسل
ةيواعمنيبوهنيبةيرستالسارمترجوةفوكلاىلاعجرايلعنألوقتف
‹هتالسارميف‹نينمؤلاریمآ<هبقلوحمينأاهیفيلعلبقنایفسيبآنبا
كلمحام»:اولاقوهوبطاخلعفامهباحصأغلبالو٠ةيواعمبلطدنعالوزن
ةيواعمونينمؤملاريمأتسلآ؟نوملسملاهبكامسمسانمكسفنعلختنأ

ةيواعمنأمث٠(١۱)«كلذنمباتف-تعنصاممبتف؟نيرفاكلاريمأ

يفهسفنىلعهذخآيذلادهعلاءاضماهنمبلطوارسايیلعبتاك

نبورمعةيواعمراتخاويرعشالاىسومابأ:هدنجنمراتخافميكحتلا
كلذ(ةمكحملا)نوملسملاملعالو٠هيفافلتخااميفامهنيبامكحيلصاعلا

ء[((-[١ص‹ريس<يخامشاضيارظنا‹١۹ةقرو4يتاهلقلا(۷

.١١٠ص‹رهاوجلا‹يداربلا‹هە(ص‹ريس‹يخامشء١8ةقرو<يتاهلقلا(۸

ىلعليلدتللجراوخلابناجنمةلواحملاوقالاهذه‹ص‹ريس4يخامش‹8۸ةقرو‹يتاهلقلا(١

.ميكحتلاةركفلوبقيف‹مهرظنةهجولاقبط«اطخأدقبلاطيبانبيلعنا

.١۲٠ص‹رهاوجلا‹يداربلا‹8۸ةقرو‹يتاهلقلا(7
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لاقيةفوكلاضرأنماضرأاولزنوهوقرافةبوتلادعبةموكحلاهنماوققحتو

ءاسۇؤروةباحصلارايخنم»فالاةرشعذئموياهيفعمتجاو٠ءارورحاهل

٠«١٠0مهئاملعومهئارقومهئاهقفونيملسجلا

صرقرحىلعةمامالااوضرعفيبسارلابهونبهللادبعتيبىفاوعمتجاو

>اهوتاه»:لاقفيبسارلابهونبهللادبعىلعاهوضرعفرافرىھزريا

اولعجوهوعيايف«تولانمارارفو1للام
يوهوعيابولانمارارفاهعدأالوايندلايفةبغراهذخآالكللاوامأ

يبأنبةيواعمنأىلاةيضابالارداصملاريشتو٠(١))ناورهنلامهنيبدعوملا

بتڪپلاطيبانبيلعركسعنمناورهنلالهاجورخهغلبامدنعنايفس
نماوجرخو‹كوفلاخكركسعنمةفئاطنأينغلبدقهنا»:يلعىلا

كلذناکناف<عزانُمانلناکاذامتيالاننيبرمالانأملعتدقو‹كركسع

‹يضابالاخرؤلاركذيو٠«تلعفمهكيفكأنأتببحأوكيأرريغنعمهنم
هباحصأنكلو‹ةمهملاهذهبمايقلاةيواعميلوينأدارأايلعنأيتاهلقلا
رربتةريطخةقباسنوكيسكلذناللمعلااذهلثمىلعمادقالامدعبهوحصن

ةصاخونييقارعلانيبعازنلاوفالخلاعرزفوقارعلانوؤشيفلخدتلاةيواعمل
٠(۱۶)هسفنيلعباحصأ

صاعلانبورمعتبثوايلعيرعشالاعلخفنامكحلاعمتجاكلذءانثأ

بتكو٠ميكحتلاةركفهلوبقىلعًابنلاعامسدعبيلعمدنو٠ةيواعمهبحاص
لهأوةيواعمبرحلعوجرلاوهركسعملةدوعلامهنمبلطيناورهنلالهأىلا
:ةيضابالارداصملاهدروتامكناورهنلالهاليلعةلاسرصناذهو٠ماشلا

نبدیزىلابلاطيبآنبيلعنينمؤملاريمآنم٠ميحرلانمحرلاهللامسب»
يناف‹مكيلعمالس:نيملسملانمامهعمنموبهونبهللادبعونصح
هللاباتكاذبننيمكحلاناف‹دعبامأوهالاكلااليذلاكللامكيلادمحأ

(اناو)كلوسروامهنمهللاءىربفهللالزنأامريغبامكحوامهروهظءارو
هومتبلطيذلالوالارمالاىلاعجرنو٠ءاضرلامكطعناوملهف٠ءيربامهتم

اوبتکف۰«نیمکاحلاريخوهواننیبمكحيىتحمكودعوانودعلتاقنوينم
هللادبعنيملسملامامآنم٠ميحرلانمحرلاهللامسب:هةصناذهاباوجهيلا

يبآنبيلعىلانیملسملانمامهعمنمونصحنبديزويبسارلابهونبا
ام٠1ىدرلافلاتمبنجتوىدهلاعبتانمىلعمالس:ةسفنلعلاخلابلاط
نيمكحلانأهيفركذتكباتكانغلب٠وهالاهلااليذلاهللادمحتانأف<دعب

امهرم1نأهللدمحلاف‹انملعدقو‹هللالزنأامريغبامكحو‹هللاباتكاذبن
EEE

.١۱۲۹ص‹رهاوجلا‹يداربلا‹88ةقرو¢يتاهلقلا

1۰.هقرو6يتاهلقلا)١۱

١٠٠.٠ةقرو<يتاهلقلا
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ترکذو٠امهنمامرجمظعأامهاياكميكحتبتنأو«هلوأنمقحللافلاخمناك
كيلعدرنانسلف‹لوالارمالاىلاعجرتواضرلايطعتوقحلاىلاعجرتكنأ
ةعاطوهللاةعاطنمنوملسملاهيفلخداميفلخدافاقداصتنكنافكتبوت

دعيهانعيابدقف<يبسارلابهونبهللادیعنيملسملاماماةعاطوهلوسر

٠(٤۱(مالىىاوكلذالاانعسيالوكعلختنأانمكقاقحتسالكاياانعلخ

نبيلعيفمهيأرنعةمكحملااهيفربعيتلاةيساقلاةجهللاهذهمغر

لوصولاىرخأةرملواحايلعنأىلاريشتةيضابالارداصملانافبلاطيبأ
مهعنقينآيفهنمالمآمهترظانلسابعنبهللادبعلسرأفمهعممهافتىلا
تاشقأنممهنيبوسابعنبهللادبعنيبترجو٠مهفقومنعلودعلاب
ثيح<بلاطيبآنبيلعهاخوتامسكعةجيتنلاتناكوةليوط
ربخأوداعوةمكحملارظنةهجوبعنتقادقسابعنبانأنويضابالانوخرؤملا
جتحااممهبءاجامهيلعاوضقنو»هومصخمهنأبهلفرتعاوثدحامبايلع

ضقرریخالانكلو‹مهلاتقىلعهنيعينأسابعنبانمبلطو«مهيلعهب
ةمايقلامويمهناو‹ايندلايفينومصخاموقلتاقأال2هللاوال»:لاقو
لزتعامٹ۱(٥۰)«مهیلعنکآملمهعمنکآملناویوقآيلعو‹مصخايل

هذخأالامهنمبلطيوهخبوييلعهيلابتکفهقرافويلعرکسعمسابعنبا
تملعدق»:لاقوهيلعدرسابعنبانأةيضابالاركذيو٠ةرصبلالامتيبنم
ناکالطابلاهايذخأناکولو‹ناورهنلالهايفيلوقلبقنملاهايذخأ
٠(١٦۱)«موقلانعفكفنمّؤممديفكرشأنأنمنوهأ

نيفرطلانيبناورهنلاةكرعمترجةمكحملاويلعنيبتاضوافملالشفدعب
ةيضابالاتاياورل!ريشتو٠لجر٤٠٠٤ةمكحملانملتقويلعاهيفرصتناو
هيلعهللاىلصهللالوسرلةبحصومالسالايفةقباساذناكمهضعبنأىلا
قفرشلالهأوءاهقفلاوءارقلانماوناكىلتقلامظعمنأرکذتامكملسو

ءالۇهضعببقانمركذيفةيضابالارداصملابهستو٠يأآرلاونيدلا
ىلاةبوسنمثيداحأدروتو‹يدعسلاريهزنبصوقرحلثمصاخشالا

٠(۷١)ةيغابلاةئفلامههيلتاقنأىلاريشتملسوهيلعهللاىلصلوسرلا
یلعدعبامیفمدندقبلاطيبآنبيلعنآىلااضیآاهسفنرداصملاريشتو
انرايخانلتق٠٠انعنصامسئب»:لوقيناكوناورهنلالهالهبرح

.١٠٠ةقرو<يتاهلقلا)۱

‹رهاوجلا¢يداربلا‹١٠٠١٠1ةقرو«يتاهلقلا:رظناسابعنباوةمكحملانيبةرظانلانع(١٠)

.٢۲۰۰٠۲ةقرو‹يوكزالا‹۹١۱۲ص

١١٠.٠ةقرو‹يتاهلقلا(١)

۱۳۲.٠صرهاوجلا‹يداربلا‹٠[ص‹ريس‹يخامش‹هسفنردصملا(۷)

1



*)۸(»انءعاهففو

هكرعمدعبهيلعاوفلتخايلعباحصأنأةيضابالاتاياورلاحضوتو

ىفالىتحنالذخلاولتنالذخلايقالييقبومهنمريبكمسقهقرافوناورهنلا

امیفناطحنبنارمعهحدميذلايدارملامجلمنبنمحرلاديعديىلعهفتح

-لافودعب

()۹)اناوضرشرعلاىذنمغلبيلالااھبداراميقتنمةبرضاي

انازيمهللادنعةيربلاىفوأهبسحأفامويركذالينا

ردصفتثدحيتلاتاروطتلايفةيضابالاءارآصخلننأنكميرمامم

-:يلڀامہجراوخلابزحءوشنىلاتدأومالسالا

ميوقلاقيرطلانعداحهنعهللايضرنافعنبنامثعنأةيضابالاىري١

لحيلاتلابوهنمةءاربلاتبجواذلوهتفالخنمةريخالاةرتفلايف

۰هلتقوهمدكفس

مهربتعيو‹قحىلعاوناكنامثعىلعةروثلايفاوكرتشانيذلانأ۶
راصتالاونيرجاهلانأنومعزيو‹لئاوالامهتكرحداورنمةيضابالا
ةفيلخلالتقىلعراوثلااوضرحوةروثلايفاومهاسدقةنيدملايف
۰بلاطيبآنبيلعنيضرحملاءالؤهسأرىلعناكو٠هنمصالخلاو

نيملسمللةفيلخبلاطىبأنبىلعاوبختناراوثلانأةيضابالاىري٢

ةصاخوفورظلاكلتيفبصنملايلوتلنيدوجولالضفأهنأبمهتعانقل
اومزتلاوهتیارتحتاومضناو٠نامثعنمصلختلابوجويفمهعياشهنأ
‹مهرظنةهجونم‹اوربتعانيذلالمجلاباحصأهعماوبراحوهتعاطب
۰٠(كرشسيلوةمعنرفك)نيرفاكنيفلاخم

ةحلطلةكيرشتناكنينمؤملامأةشئاعنأىلعةيضابالارداصملاعمجت٤

نوملسملالبقوتباتواهلعفىلعتمدناهنكلوفالخلايفريبزلاو
عمميكحتلاهلوبقىتحهودناسوبلاطيبآنبيلعاولوتنيملسملانأ٥

مکحولمعامیفاطخأهنأاوأركلذدعبو٠نايفسيبانبةيواعم
هعيابيذلايعرشلاهبصنمنمةسفنعلخو‹هللارومأنمرمآيفلاجرلا

هضفردعبةصاخوهتبراحموهنمةءاربلاتبجواذلو<نوملسملاهيلع

.۱۳ص‹رهاوجلا‹يداربلا‹٠[ص‹ريس‹يخامش¢١١1ةقرو‹يتاهلقلا(۸)

۷۰ةقرو>ينيجردلا۱.۷6هقرويتاهلتلا)۱۹(

ب١



پبهونبهللادبعاوبختنانيذلاةمكحمللمامضنالاوةبوتلانالعا

٠مهلامامايبسارلا

‹مهيلايلعلوسر‹«سابعنبهللادبعاومصخدقلئاوالاةمكحملانأ-7

‹ايلعهبحراصوكلذيفرتعاسابعنبانأو۰هعممهترظانميف

الٹموةودقسابعنباذاختاانلرسفياذهو۰هفرافوهرکسعملزتعاو

يتآتامناةيضابالابتكلايفةيورلاثيداحالامظعمنأىتح‹مهل

‹يدزالادیزنبرباجنوربتعيةيضابالانأامك١٠سابعنباقيرطنع
اذهنأعقاولاو٠سابعنبهللادبعلاذيملت‹يهقفلامهبهذمسسؤم

اوربتعاو٠سابعنبانولجبينيذلاةيرفصلاىلعبحسنيرمالا
ةلئمالازربآنموسابعنبالذيمالتثيدحلاوايتفلايفنيزرابلامهلاجر
يرفصلابهذملارشنىلاهطاشنىدأيذلاسابعنباىلومهمركع
يهكانهةيرفصةلودسيسأتبهدوهجترمثأو‹ةيقيرفالامشيف
٠ةساملجسيفراردمينبةلود

ناورهنلالهأهتبراحلمدندقبلاطيبأنبيلعنأةيضابالاىري۷
نيملسملارايخنماوناکلبنیقفانمالونیکرشماوسیلمهنأفرتعاو
مهایاونقدصىلعادهاشمهمصخنوكياذهبويأرلاونيدلايف
٠مهتديقعحالصو

ريسابادبدقةمكحملليقيقحلاجورخلانأةيضابالارداصملانممهفي-۸

ايلعاوقرافيمللئاوالاةمكحملانآو٠كلذلبقسيلوناورهنلاىلا
هرارصانماودکأتنادعبلبةفوكلاىلانيفصنمةدوعلاقيرطيفوهو
ءارورحاولزنوهوقرافف١٠ةفوكلاىلاهعوجردعبةموكحلاذافناىلع

تيقبثيحناورهنلايفءاقللاىلعاودعاوتمثمهلامامااوبختناثيح

لشفلابتهتناىتحنيفرطلانيبةرمتسمتاضوافملاوتالاصتالا
اهانلصفيتلاتاروطتلاتدأورخالاقيرفلاعانقانمفرطلكسكئيو

تایاورلاضعبعمریبکدحىلاقفتياذهو٠ناورهنلاةكرعمىلااقباس
يلعنيبةقالعلانأىلاريشتيتلاةيضابالاريغرداصملايفةدراولا

نأىلعمهرارصاوناورهنلاةمكحملالوصودعبالاعطقنتملةمكحملاو
٠(؟0)يبسارلابهونبهللادبعمهماماةطلسلعضخيويلعبوتي

ةفيلخلاىلاضابانبهللادبعةلاسريفلصفلااذهيفةدراولاءارالامظعملاصخلمدجينأثحابللنكمي(٢۲)

عناسلابابلا‹ىوكزالا‹۱1۷ب١١٠ص4رهاوجلا‹يداربلارظنا.ناورمنىكلمادبعيومآلا

‹اهدعبامو٠٠۲ةقرو‹نورشعلاو

ن



ثلاثلابابلا
ةدعقلا-نيلدتعملاجراوخلاروهظ

جراوخلااھیفعمتجايتلاةريخاللاوىلوالاةكرعمللاناورهنلاةكرعمتنتاك

تاعامجتماقومهلمشقرفتكلذدعبو٠دحاوودعدضةدحاوةدايقتحت

نأالا‹ةرصبلاوةفوكلايفةمئاقلاةطلسلادضةددعتمتاروثبمهنم

ناکوالاھهماعتأيملو«‹اليوطرمتسيملةفوكلايفيركسعلامهطاشن

ىلاكلذبابسأدوعتو٠لشفلابكانهمهتاكرحتءابومهيلعيضقدق
ركذتةدعاسمجراوخلادجيملوتيبلالآلعيشتلاىلاليمتتناكةفوكلانأ
ددعناکوةقرفتمتناكمهتاروثنأكلذىلافاضي٠ةفوكلاناكسنم

ميظنتلاىلااورقتفاو‹ةدحاوةدايقتحتاوعمتجيملو‹ادودحماهعابتأ
٠ةفوكلاةالويديأىلعمهيلعءاضقلاومهرايهناىلاىدأاممطيطختلاو

ملوةهيباشمتاروثةدعبھه٤1-١٤يماعنيبةرصبلاجراوخماقدقو
راثأامماهعابتأفرطتلوميظنتلاوةدحوللاهراقتفالاهنمايأحاجنلافلاحي
ةالولااهعبتايتلاةيساقلاةديدشلاةسايسللناكو٠مهدضةرصبلالهأ

طايحاقيساسأولاعفرود<هللاديبعهنباوهيبأنبدايزةصاخوCمهدض

٠مهتاكرححاجنلةصرفلاةحاتامدعومهدوهج

ضرفيناكو‹مهدضتاءارجالادشأ(ه00۳£)هيبأنبدايزذختادقل
.تاءارجاعبتادقو٠مهرهظانيبنمجراوخلااوعلتقينأةرصبلالهآىلع

جراوخلاءاويابنوموقينيذلاناكسللهديدهتبكلذوهفادهأقيقحتلةمزاح

ةرصبلالهأيفبطخيناكهنأدايزنعىوريو٠مهتبراحميفنونواهتيوا
ةللاو٠مكنادبألوأ(جراوخلا)ءالؤهينفكتلهللاو‹ةرصبلالهأاي»:لوقيو
لكئابقلاددهامك٠«امهردمکئاطعنمنوذخأتاللجرمهنمتلفانل

جراوخلالاتقيفمهاستملنااهئاطععطقواهئالجابةرصبلايفةيبرعلا
ملفةليبقنمتجرخةجراخيأنا»:لوقيواهدعوتيولئابقلارذنيناكو
هاجتابعرمايساقابولسادايزعبتاو٠(١«اهتيلجاوءاطعلااهتمرحاهلتاقت
٠اهبلصيواهيرعيواهلتقيناكنهنمةأرمابرفظاذاف‹ءاسنلانمجراوخلا
نيعداذانرصىتح٠ءاسنلاجورخلدحعضوىلابولسالااذهیدآدقو
ةيرعتلاالول»اعيمجنبجيةطلسلادضدرمتوآةروثيفكارتشالل

٢۲۳.٠صەچ‹يربطلا()

س٤1



ءاسنلاضعببدايزةلعفامىلارداصملاضعبتراشأدقو٠(؟)«انعراسل

نييومالادضمهتاكرحومهتاروثبنوموقينوفرطتملاجراوخلاناكامنيب
طخسلانوهجاويوديرشتلاولتقللكلذءارجنمنوضرعتيومهتالوو
ناورهنلادعبتقشناةعامجكانهتناك‹ناكسلالبقنمراكنتسالاو

ضرفلفيسللءوجللامدعوملسلاترثأآو‹اهلارڭمةرصبلاةنيدمتذختاو

تنوكو‹يميمتلاةيدآنبسادرملالبوباةعامجلاهذهمعزتدقو٠اهئارآ
ةفقرفلابيمالسالاخيراتلايففرعامتجتنأيتلاةرذبلاةعامجلاهذه

٠ةيضابالا

بلاطيبآنبيلععمنيفصةكرعم‹ةعامجلاهذهميعز‹لالبوبآدهش

يبانبيلعدضةمكحملاعمناورهنلاةكرعميفكرتشاو‹ميكحتلاركنأو

نیملسملانيبةنتفوفالخنمثدحاهاحاترمنكيملهناودبيو٠بلاط

نيدلايفمهناوخايديآىلعديرشتولتقنمهنارقآوهبراقأبلحابقعصو
ةسرشلاةقيرطلاهذهبةحمسلاةيمالسالاةديقعلاعابتانيبلاتقلانأىأرو

ةليبقنمهمعءانبأعمماقأوةباحصأنمرفنعمبحسناف‹حصيالرمآ

ناکو٠كاذنآةرصبلاناکسنماماهاءزجنولكشیياوناکنيذلاميمت

يفةينيدلاوةيركفلاوةيسايسلاتايصخشلازربآةليبقلاهذهىلايمتني

(م1۸7-ھ۸۷ت)يميمتلايدعسلاسيقنبفنحالااهمعزتيو‹ةرصبلا
يبآنبيلعراصنآنمفنتحالاناكدقو٠)0(هيردادسوهتمكحبروهشملا

هنمافسأامبر‹كلذدعبهنعىلختهنكلوناورهنلايفهعمبراحوبلاط

یلعو٠ناورهنلاةكرعميفكالهوتومنمميمتينبنمهبراقأبلحا
فقوكلذنمسكعلاىلعلبةيواعملهءالوطعيملفنحالانافكلذنممغرلا

لمتحملاننمو٠ةالاومةرصبلايفهتكرحبماقيذلايمرضحلانبادض

لالبيبآباحصأ‹ةدعقلا‹نيلدتعملاجراوخلاعمافطاعتمناكفنحالانأ

رکذڈیو۰٠جراوخلايفرطتمنميئادعلاهفقوممغريميمتلاةيدأنبسادرم

كولسنكلو‹مهفالسادحآناكفنحالانآ(1)نييضابالانيخرؤلاضعب

نيعوفدمنويضابالاناكامبرو٠جراوخللةيعبتلاهذهيفنيدعباميففنحالا
ةيامحنم‹لالبيبأعابتأ‹مهفالسأهاقالامبهلمهحدموهيلعمهئانثيف

٠ناورهنلاةعقودعبةرصبلاىلااوأجلامدنع
٢٢۲ص<۳جدربما(۲

۳٩ةقرو¢ينيجردلا(۲
۷١۱ص‹رهاوجلا‹يداربلا‹8(‹ةقرو¢يئيجردلا(

.Ch)2(.:اضيأرظناسيقنبفنحالانع Pellat, “al - Ahnaf b. Kais”, E. I

۸۱ص«ريش«يخامىش‹8۷ةقرو«ينيجردلا(١
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7 قیرطارثؤمهراکفأوهءارأرشنیسادرمذخأ‹سيقنبفنحاإلامهميعزو

ادهاولتاقیلواهالساودعانابناىلعةشقانلاوعانق
+الواهالساودرجيالنأبهعابتااعدو٠جراوخلافرطتمةقيرط

نأهتريسنسحنمغلبو٠(۷)لاتقلاىلعاوربجأوناودعللاوضرعتاذاالا
تعدا ةلزتعملاوةعيشلاكدعباميفةيمالسالاتاعامجلاوقرفلانماددع

ةرصبلايفسادرمطشندقو(۸)اهعابتازربانمادحاوهتربتعاواهيلاهتبسن
مضنافهئارآبسانلاعانقالتارطانملاوسلاجملادقعيناكوهراكفاوهتوعدرشنل
دادزيهراصنآددعذخأمث٠ميمتينبنممهلجسانلانمريبكددعهيلا

هتوعدنآودبيو٠(۹)ةرصبلايفاصاخادجسممهلاونتبامهنأىتحمظاعتيو

يلاو‹دايزنبهللاديبعتلعجةريبكةباجتساوةيغاصاناذآتقالدق
.انلانمبولقلاىلاعرنسأ(هعابتاوسادرم)ءالؤهمالكل»:لوقيقارعلا
هل‹ميمت‹هتليبقةيامحاهنمبابسالسادرمحاجندوعيوىلا
يفريبكرثأهقطنمةوالحوهداهتجاقدصوةنسحلاهتريسلناكامك٠هعبتنمو
جراوخلاهاجتهيبآنبدايزةسايسنأكلذىلافضأ٠هيلاسانلامامضنا
الناکدقف<ةحماستموةنيلتناك‹«سادرمعابتأ‹ةدعقلاوأنيلدتعملا

ناکهنالببسحفاذهسيل۰جورخلابمهاذاالامهنمدحأدضهفيسدرجي

اوناكنيذلانيفرطتملاجراوخلالاتقلغرفتيىتحمهيراديو‹مهدوبطخي

٠مهشيعيفمهنوقياضيومهنوبلسيوسانلانولتقيوىرقلاىلعنوريغي
مهيلعقدغيوةرصبلايفةدعقلاجراوخلايطعيناكهنأدايزنعيوردقو
ضعبمهنماسانأيلويناكو٠هسلجميفرمسللمهضعبوعديوتابهلا
ېفهءاذيااولواحيملوهيلعاوروثيملفمههاجتهتسايستحجندقو٠هلامعأ
ةقالعلاحعضويومهوحندايزكلسمةحصنيبييلاتلالثلالعلومهتياعد
مهيأرىريناكريخلاوبأىعديالجرنأادايزغلبدقف٠نيفرطلانيب
فالآةعبرأهقزرو‹اهلامعأوروباسيدنجهالووهاعدف(هعابتاوسادرم١
دعبريخلاوبآناکف٠ةنسلايفمهردفلأةّئمهتلامعلعجورهشلايفمهرد

ةعامجلانيببلقتلاوةعاطلاموزلنماريخائيشتيأرام»:لوقيكلذ

ميمتينبدنعهعابتاوسادرملالبوبأاهيقليتلاةيامحلاهذهلظيفو

ةروثلانع(سادرمعابتأ)مهنارقأدوعقنوفرطتملاجراوخلاركنأدقو

٢٢۲ص¢دربلا۲۳۸ص¢هچ¢ىربط‹57ةقرو¢ينيجردلا(۷

.٢٠۲-٢٠۲ص‹۳ج‹دربلا‹8۳س۲٩ةقرو¢ينيجردلا)۸

١٤۹٩ص‹2دج‹باسنآ<یرذالب(٩

۳٩٠ةقرو‹ينيجردلا

۳ج<دربلا



نع مهرظنةهجولاقبط اودعقنيذلايآ‹ةدعقلاب اراقتحامهوبقلف

:وناکفةرصبلاىفةنسلالهأامآ٠نيلاظلاةالولاةبراحموهللاليبسيفداهجلا

ةمالعوباقلأنممهيذؤيالاينجت<ءارورحىلاةيسن«ةيرورحلامهنومسي

مهيلعنوقلطياوناكانايحأو٠نيرخآلايذؤتاليتلامهتافرصتنعاضر
اضيامهسفنأنومسیاوناکو«مهسفنأءالؤهيمسيناكامكةمكحملامسا

٠ةارشلا

ةسايسلةرياغمةسايسعبتا‹ه00ةنسقارعلادايزنبهللاديبعيلوال

ةوسقلالامعتسايفادهجرخديملو٠ةدعقلا نيلدتعملاجراوخلاهاجتهدلاو

هللاديبعنأدربملاركذيو٠نيلدتعملاونيفرطتملاجراوخلاعيمجدضفنعلاو
:مهلتقيكلذرثكأو¢ةراتمهلاقيو‹ةراتمهسبحيجراوخلاثبليالناك»
يآنأشبةعافشلاهللاديبعضفردقو٠«مهنمدحأنعلفاغتيالو
ىلعهميمصتبكلذارربم:ةباجتسالاضفرمهدحأيفملكاذاو¢مهتم
نألبققافنلاعمقا»:ةيلاتلاةرابعلاددريناكوهعوقولبقرشلايشاحت
مهتدرالطميفةللاديبعجلدقفةسايسلاهذهعمايشمتو‹«مجني

ميظنتلاينبتىلا(ةدعقلا١نولدتعملاجراوخلارطضاو٠(٤۱)مهسيحو
اميفرظنلاومهبهذملةوعدللارسمهتاعامتجانودقعياوناكو‹«يرسلا
مهنعفرطلاضغيملهللاديبعنكلو٠مهفادهآقيقحتىلعدعاسيومهينعي
اريثكومهبقعتلسيساوجلاونويعلاثبيناكو‹ةديدشةبقارلمهعضخأو
ڭةيرسلامهبييدارسيفمهيلعضبقلايقلتومهضعبمهادتةطرشلاتناكام

هذهتناکو۰(٥۱)مهبهذمميلعتومهتوعدلزكارمنوكتلاهوماقأيتلا

دقفكلذلو«‹مهبولققبعرلايقلتومهعجاضمضقتةديدشلاتاءارجالا

مهقيرطيفمهومهنعةبيرلاعفدلءاسنلابنيهبشتممهسلاجمنوتأياوناك
نيلوجتملاةعابلاوراجتلاةفصنولحتنيانايحااوناكومهعامتجاناكمىلا
مهبليكنتلاومهتدراطمبدايزنب!فتكيملو٠مهدصقماولصيیتح

‹مهنيبةقثلاةعزعزوفالخلاوةقرفلاعرزىلايمريرخآبولسأىلااجللب
سبحيناکدقف٠عازنلاوماسقنالاةجيتنلخادلانممهيلعءاضقلايفلمآ

هنعافعالجرنمو«اضعبمهضعبلتقبمهرمأيمثمهنمةعامجلا

نجسلايفمهءالمزمهضعبلتقنألعفلابثدحدقو٠نجسلانمهجرخأو

٠.‹ريس‹يخامش۹-١۹۳ةقرو¢ينيجردلا(۲

۰٠۲.٠ص۳ج«دربملا

٠.صء۴2ج«دربملا‹«۲۱۳صء2°ج¢يربطلا٩٠ةقرو¢ينيجردلا(٤

١١٠ةقرو‹ينيجردلا٥

.هفتنردصلا٦

—ا۷



نعريفكتلااولواحومهلعفىلعاومدننأاوثبليملو٠مهحارسقلطأف

مهباقراوضرعمث<اوضفرمهنكلوىلتقلايوذلةيدلاعفدبمهتئيطخ
نورفكيةقيرطاودجيملومهباحصأمهتماربتو۰٠یودجنودنکلوحبذلل

مث»:ةميركلاةيآلابنيلثمتمدايزنبادضةروثلابالاحيبقلامهلعفنعاهب

اهدعبنمكبرنااوربصواودهاجمثاونتفامدعبنماورجاهنيذللكبرنا

اولتقفقالعنبفاوطیعدیصخشةدايقباوجرخف٠(۱۷)«ميحرروفغل
نبهللاديبعلواحبولسالاسفنبو()۸)40۸٠ماعنمرطفلاديعيفاعيمج

نأةصاخونيلدتعملاجراوخلانميلاولاوبرعلانيبةنتفلاعقوينأدايز
ةرصبلانونطقياوناكنيذلايلاوملانماددعتوهتسادقلالبيباةوعد
‹نيلدتعملاجراوخلانم:اددعدايزنبانجسدقو٠ةئدابماوقنتعاوهوعبتف

لتقنال»:اولاقواوبأفبرعلاقانعأبرضبيلاوملارمأف‹«یلاوموابرعاوناکو

‹اولعففيلاولاقانعأبرضببرعلارمأمث٠(۱۹)«انتمعنلهأوانتيالولهأ
رخالاوبيرقامهدحآیعدینالجرمهنیبناکو۰مهلیبسدايزنبایلخأف
ركذتامنيبنيوخآاناكامهنأىلا(؟0)ةيضابالارداصملاريشتو٠فاح
ًاربتوامهلمعىلعنالجرلامدندقو٠(؟))ةلاخينباامهنأةينسلارداصملا
امهلاوحمسيملو‹نيفلاخلانمامهوربتعاوةدعقلانممهباحصأامهنم
نموةرصبلايفمهلضافأوةدعقلارايخنماناكامهنآمغرمهسلاجمروضحب
فاحزوبيرقلواحدقو٠نئاشلالمعلااذهلمهباكترالبقمهدنعنيلجبملا
امهيفمهرارقلبقتلامهدادعتساايدبأوةرصبلايفةدعقلاخويشفاطعتسا

خويشلبقيملو٠امهلمعنعاريفكتتوملاةهجاوموأةيدلاعفدبءاوس
نبادضةروثلااررقرمالاامهايعأاملف٠امهضرعالوامهرذعةرصبلا
سالانوضرعتسياوذخأوالجرنوعبسامهعبتوةرصبلانماجرخف
مهونعلومهنمةدعقلابضغدازفجراوخلافرطتمةقيرطىلعمهنولتقيو
البيرق»:.لوقيوامهركذيناكوانلع‹ةدعقلاخيش‹لالبوبآمهنمًاربتو
ديري‹«ةملظمءاوشعاهابكر‹هنعهللاافعالفاحزو‹ريخلانمهللاهبرق
‹هللاهبرقالبيرق»:لوقيناکهنآیرخآةياوريفو٠سانلاامهضارتعا

نومرحيوضارعتسالانوركنيةرصبلايفةدعقلاناكو٠(5)«ضارعتسالا

١١٠.٠ةيآ‹لمنلاةروس(۷

٩٩.٠ةقرو‹ينيجردلا۲۲۷صحج4ريثالانبا‹١١٠صاقج٠باسنا‹یرذالب(۸

٩٩.٠ةقرو‹ينيجردلا

۹٩ةقرو‹¢هسفنردصللا(٠

.ص‹٣جريثالانباء۴۲ص۳4ج¢دربلا٢۲۴ص4ەچ¢ىربطلا٠۲
.۲(٢٢ص<۲2ج<دربملا(٢

.١١٠ص١ق«£ج¢ىرثالباضيأرظنا۸٢۲۳۴2ص¢ەچ‹ىربطلا(٢
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فاحزوبيرقلتقدقو٠جراوخلاوفرطتمهلعفيناكالافالخنيملسجلالاومأ
ةكرحنأىلاةيضابالارداصملاريشتو٠ةيومالاتاوقلاعمكابتشايف

اناکالو٠ىرجهلالوالانرقلانميناثلافصنلايفتئدحدقفاحزوبیرق

ماعراثدقریخالاناکو«سادرملالبيبأةروثلبقودايزنبادهعيفاراثدق
يفمهتروثتناكامبروخیراتلااذهلبقاراثامهناحجارلافیرنسامكه٦
(؟٥)ةبشنبرمعةياورامآ۰لالبيبأةكرحنمةدحاوةنسلبقيأه٠1ماع
'اهتحصمدعحضاوفھ۰٥ماعفوهیبآنبدايزدهعيفاراثامهنأركذتيتلا

ةرصبلاېفةدعقلاةقحالميفدايزنبادتشافاحزوبيرقةكرحدعب

رداصملاريشتالو٠(؟7)دعباميفهحارسقلطأهنكلولالبابأمهخيشسبحو
كلذيفاعوفدمدايزنباناكامبرو٠لالبيبأنعهوفعببسىلاةرفاوتملا
ةرصبلافريبكنزوكاذنآاهلناكيتلا‹لالبيبأةليبق«ميمتةراثانمهفوخب
لمأيناكدايزنبانأاضيألمتحملانمو٠ةيركفلاوةيددعلانيتيحانلانم
مهطاشننماوففخيلهعابتأیدلهذوفنسادرملالبوبآلمعتسينأيف
حماستملافقوملااذهنافلاحيآىلعو٠مهتالوونييومالادضمهتياعدو
۰مهبلطيفدتشيومهقحاليدايزنبايقبوهعابتألمشيمللالبيبهاجت

لبقنمهدلاوناکدقو۰بلصلاوةيرعتلابولسامهتمءاسنلادضعبتاو

عبتتدقفهللاديبعامآ<نهنمراثنمىلعرصتقاهنكلوكلذلثملعفدق
ىتأهنأرداصملاضعبركذتو٠جراوخلانمتالدتعملاكلذيفامبعيمجلا

ةدعقلاتادهتجمنمو‹لالبيبأيأرىلعتناكو‹(؟ءاجلبلا)ءاجثلاب

نمهنجسيفيقبنملتقامكقوسلايفاهبىمرواهيديواهيلجرعطقف
سادرمسفنيفريبكلاهرثأداهطضالااذهلناكو٠(5۷)لالبيبأباحصأ
رشنیودايزنبارشنماینآيفالمآ<رخاناکمیلاةرصبلاكرتينأررقف
هعموراسف٠هتوعداهيلالصتملقطانميفورثكأةيرحبهبهذموهءارآ
هنابسادرمنلعادقو۰(؟۸)كسأآاولزنیتحهعابتآنمالجرنیعبرآوحن
.لاتقلابمهأدبنمالااولتاقيالوافيساودرجيوأادحأاوفيخينلهباحصأو
٠ءاطعوهءاطعالاذخأيملفدايزنباللامىلعىلوتساهجورخءانثأو
ءىفلااذهنومسقيمهنا:لاقف؟يقابلاعدنمالعف»:الئاقهعابتادحأهبطاخف

٠.صء۲2ج«دربملا‹«۲-۷٢۲۲۸صهج‹ىربطلا9۹5ةقرو‹ينيجردلا
.۲۴۷صج4ىربطلا(٢

۸٠[۹۲([۲صء۲ج¢دربملا‹«۲۱۳صج¢ىربطلا‹۳٩ةقرو‹ينيجردلا(٢

٥٥٥-۸٥٥ص٢ج«ريالانبا‹۸(۲س۲(٢ص«ج«دربملااضيارظنأ‹۹[ةقرو‹ينيجردلا(۷

ينيجردلا‹اهدعبامو٢٢۲صج‹دربملا‹١١٠صء١2ق«؟ج¢باسا‹يرذالب(۸
.هە[.01۹صج٠٢ريثالانبا

— 1۹



دايزنبانافكلذنممغرلاىلعو.()«مهلتاقنالفةالصلانوميقيامك

لباقتولتاقميفلأقةعرزنبملسأهيلابدنفهتوعدراشتناوهطاشنیشح

نيرثؤمهتعامجوملسأعجرو«لاتقامهنيبرجيملنكلوكسآيفنافرطلا

يتلامهكراعمىتشيفةفورعملاجراوخلاةعاجشمغرو٠ةيفاعلاوةمالسلا

نانمتایاورلاضعبهرکذتامءرلاقدصينأبعصلانمهنالااهوضاخ
ههجاوماوفاخمهنأوأءاددعلقاوأالجرنوعبرأمهمزمدقنيفاالاهدنجوماسسا

راديذلاشاقنلادعبعنتقادقملسأنألمتحملانمو٠ليثضلاددعلااذه

هءالوریغینانودنکلوسادرمرظنةهجوب-هباحصأوسادرمنيبوهنيب

نبدابعهعابتأوسادرملدايزنباهجوملسأةدوعدعب٠نييومالاودايزنبال

ةوقسآرىلع(همأجوزرضخأ)رضخأنبدابعبفورعملاينزاملاةمقلع

٠اعيمجمهدابأوهبحصوسادرمىلعرصتناو٠لجرفالاةعبرأنمةنوكم
۳۰٠)ھ٦(ماعكلذناكو

«هعابتأسوفنېفقيمعیدصةيومالاتاوقلايديأىلعسادرملتقلناك

كلذيفنمب‹جراوخلاءارعشیربناامک۰دايزنبادضةديدشةمقنراثأو

يتلاةنسحلاةردقلابهلمعنوفصيوهرثآمنودعيوهنوحدمي‹مهنمنوفرطتملا
سادرمحبصأو١٠هلوسروهللااضرىلالصيلاهبلثمتينأىلع
مهعياشنملوهعابتالىلعالالثملا«هداهشتساو»هداهتجاوهلمعوهكولسبي

بهذيهمداوکرتیلهعابتانیبايداعاصخشنکیملاسادرمنکلو۰دعبامیف
نمرفنعاطتساوهرأثبذخالاىلعاوممصكلذل‹مهميعزومهماماناكلبارده

سادرمدابايذلاشيجلادئاق‹ينزالاةمقلعنبدابعلايتغاهعابتأ
ىدلةماهةليسويرسلالايتغالاحبصأتقولاكلذذنمو٠هباحصأو
٠لواحيصخشلكنمصلختلل‹دعباميفةيضابالاو‹ةدعقلا
امسقجزفةرصبلايفةدعقلادضدايزنباةمقندايدزايفاببسكلذناکو

يخأ‹يميمتلاةيدأنبةورعمهنيبنمرخااددعلتقونوجسلايفمهنم

اج٠نادلب٠۽توقاي‹١٠٥ص‹۲ج‹ريئالانباء٤ةقرو<ينيجردلا

‹ريثالانبأ‹ص2ج4٤ىربطلا‹۲٩ةقرو‹ينيجردلا٠سادرمةروثنعرظنا(٠

۲صاج(نادلب‹توقاي‹٢٢۲٥٥۲ص<ج٠دربلا‹۹٠۹‹۲۰٥س٠٥ص

.١١۱صاق(ج<باسنآ‹یرذالب

ابجاوامقرةارشلالبقنمدعباميغذختادقنيعبرالاسادرمعابتاددعناىلاريشنناانبردجي

نيعبراهباحصاغلبينأنودجورخلامهنميألقحيالوةمئاقلاةلطلسلادضجورخلاوءارشلابحانم
.لقالاىلع

٣٤ج2دربملاءص«(جريثالانبا‹ص<ع4ىربطلا‹8۲ةقرو‹ينيجردلا

٠.٠.لصفلارظنا(۲

س۷۰



اورطضاو<نيیدیدشعلهوقلفةرتفةرصبلايفةدعقلاشاعو۰٠سادرم

ةقيرطىلاانرکذامكاوآجلو‹يلاولاشطبنمافوخءافتخالاورتستلل

وأمهنمدحألتقيفببستيصخشيأىلعءاضقللةيرسلاتالايتغالا

٠(٤۲مهيلاءيسي

ةثارولاًادبلويومالامكحللهتضراعمانلعمزاجحلايفريبزلانباراثامدنعو
ةرصبلا(ةدعقلا)نيلدتعفماجراوخلاضعبكرت‹ةيمالسالاةفالخلاج

ةقئافةسامحوةعاجشاودبأوريبزلانبالاومضناثیحزاجحلاىلااوبهذو

ديزيتومدعبو۰ةكميفريبزلانبالهراصحءانثايماشلاشيجلاةلتاقميف

ريبزلانباوجراوخلانيبفالخلارهظيماشلاشيجلاليحروةيواعمنبا
دقو١٠نجسلامهعدوأودايزنبامهفقلتثيحةرصبلاىلااوداعوهورجهف
فعضیتحنجسلايفمهبجزدقدايزنباناکنمممهریغعمنجسلايفاوقب
دعبةيومالاةلودلايفتثدحيتلاتاروطتلارثاةرصبلافدايزنباناطلس

ناةرصبلاثبلتملو٠هنجسيفناکنمجرخف-ةيواعمنبديزيةافو
اوذخأدقءانثالاهذهيفةدعقلاجراوخلانأودبيو٠ريبزلانبالاهءالوتنلعأ

فقوملاواهوعبتينأبجييتلاةيلاتلاةوطخلالوحمهنيباميفنوشقانتي
ةيمالسالاةلودلااهبرمتيتلاثادحالاءازاوريبزلانباءازاهذاختانورييذلا
زوجيالهنأقرزالانبعفانمهسأرىلعومهنمةعامجىأردقو٠كاذنا
هنیبیرجاداحاشاقننأودبيو٠(مهيفلاخم)نيكرشملارهظأنيبماقما
مهوربتعاوةدعقلاهعابتأوعفانرفكنأىلاىهتناودوعقلارثآنمنيبو
مهءامداولحآهباحصأنافيلاتلابونيملسملاةيقبكنيفلاخمنيكرشم

نيفرطتملاجراوخلانيبيئاهنلاماسقنالاادباذهبو٠مهلاومأو
٠كرتشمدحاوفدهىلعطقكلذدعباوعمتجيملو‹ةدعقلاوأنيلدتعملاو
نيفلؤِلاضعببادحيذلاوهھ٤1ماعيلاوحثدحيذلاماسقنالااذهلعلو
ةيدجنلاوةقرازالايهو‹قرفعبرأىلااومسقنادقجراوخلانأبداقتعالاىلا
نيبيئاهنماسقناوهالعفثدحامنآةقيقحلاو۰ةيضابالاوةيرفصلاو

مهبهذملةوعدلااوذيحودوعقلانيذلاةدعقلانيبوجراوخلانمنيفرطتملا

تقويفالاةيرفصوةيضاباىلااومسقنيملفةدعقلاامأ٠ةيملسلاقرطلاب
٠ثحبلااذهنمةمداقلالوصفلايفىرنسامكقحال

.٠۲.-۸٢۲ص۴٠ج<دربملا‹۲۱۳ب۴۱۲ص‹ەچ‹یربطلا‹۲٩ةقرو4ينيجردلا(٢

٠.[((£١ص‹ةقرازالاةقرف‹يليجدلا‹۹۸۹۲ةقرو4ينيجردلا(٤

تاياورلافلتخت‹1۷٠ص٥ج4٤ىربطلا‹۷۹ص١٠ج۱۱۷-١۱١اج4باسنا‹یرذالب(٢٥

نبهللاديبعذوفنفعضدعباوجرخمهنأىلععمجتاهلكاهنكلونجسلانمنيسوبحملاجورخةيفيكلوح
.صاخلكشبةرصبلايفوماعلكشبةيومالاةلودلايفلاوحالابارطضاوةيواعمنبديزيتومدعبدايز

ص¢١ج‹للم¢يناتسرهشلا‹اهدعبامو١۸ص<تالاقم<يرمشالا:ةترازالاءارآنعرظنا(٦

۷٩١٠٠.٠ص‹يليجدلا114۲¢

— ۷۱



لارياورتددعباوشانمةدعقلاميتنأييو يصابننبنارمعفورعملارعاشلاناكركذلافنآلا

يدادغبلاركذيو٠(۲۷سادرمةافودعبةدعقلاسيئرناكهنأبةحارصركذت
رشتو٠ةيرفصلانمةدعقللاسيئرناكنارمعوسادرمنمالکنأ

هةيرفصلاةدعقللاسيئرناكنارمعنأىلا(۳۹)ىرخالارداصملاضعب
هنآىلاةراشالابىرخأرداصميفتكتامنيب‹كلذناكىتمركذتالاهنكلو
تاياورلاهذهنأعقاولاو٠(٠٤)مهبهذميفنيمدقملاوةارشلاةاعدنمناك

ةيضابالاف٠رمالالوأيفءىراقللضقانتنماهيفودبياممغرةحيحصاهلك
هةعامجاعمنولكشياوتاكو‹مهماسقنالبقةدحاوةقرفاوناكةيرفصلاو

نولجبيةقرفلكعابتأراصةقحالةرتفيفاومسقناالو٠جراوخلانمةدعقلا

هللادبعنيتقرفلاعابتأىلوتو‹ماسقنالاوةقرفلالبقمهيمدقمومهءاسؤر
يميمتلاةيدأنبسادرمويدعسلاريهزنبصوقرحويبسارلابهونبا
٠اهيلانارمعةبسنةقزفلكتعدادقفكلذلاعبتو٠ناطحنبنارمعو
ناکنارمعنأىلعلدیاممو۰مهماسقنالبقمهلسيئررخآنارمعناکو
سيئرناكهنأبهفصتةيضابالارداصملانأماسقنالالبقنيتقرفللاسيئر
ناكولو٠(٤))ةيضابالاةمئأنمناكهنأوسادرمدعبةرصبلايفةدعقلا
ةصاخوكلذلثمةيضابالارداصملاتعداابطقفةيرفصللاسيئرنارمع

٠مارتحالاوليجبتلابجراوخلانممهيفلاخمنمايأركذتالنأبةصيرحاهنأ
اسيئرناكهنأبنارمعلةيضابالاريغرداصلافصويفببسلادوعيو
يفةدعقلاجراوخلاةكرحروطتبرداصملاهذهلهجىلاةيرفصلانمةدعقلل
نارمعاوربتعاةيضابالانعمهلاصفنادعبةيرفصلانأىلاوةرتفلاكلت
اسسۇۋۆمدىيزنبرباجةيضابالاربتعاامنيبيهقفلامهبهذمسسؤم
٠(ع5)مهبهذمل

نارمعمعزتيتلاوسادرمتومتبقعايتلاةرتفلانافلاحةيأىلعو٠
ةساردلاوحنةدعحلاهجتاو۰ةنيكسلاوءودهلابتمستاةدعقلاةعامجاهيف

هسفننارمعنأركذلابريدجو٠مولعنمهبلصتيامونيدلايفقمعتلاو
هتوعدرشنيفلالبيبألاونمىلعراسو٠اهيقفواهاعواثدحمناك
۰مهئامدونيملسملاةيقبلاومآميرحتوضارعتسالاراکناو

.۷۷ص‹ريس‹يخامش‹8۷ةقرو¢ينيجردلا(۷
۷۱ص‹يدادغبلا(۸

٢٠٢۲ص‹۲ج«دربملاء(7ص‹١ج‹نايبلا‹ظحاجلا

.١١٠ب١١٠ص‹١1ج‹يئاغالا‹جرفلاوبآ(٠

. ۷۷ ص‹ريس‹يخامش‹87ةقرو‹ينيجردلا((١

J. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, P. 260 (E1

س۷۲



ريبزلانيامكحءانثأءودهومالسةرتفاوشاعدقةدعقلانأودبيو

نيبحلسمكاكتحايآةيعيشلاوةينسلاوةيضابالارداصملاركذتالو‹ةرصبلل

نببعصمنأىتحةبيطتناكامهنيبتاقالعلانأدقتعملانمو٠نيفرطلا

ریشتالو٠(7٤)مهنمتومينمةزانجيفيشميومهءامعزمرتحيناكريبزلا
مغرنيفرطلانيبةنسحلاةقالعلاهذهدوجوبابسأىلاةرفاوتلارداصملا

مدعاوكردادقةدعقلانألمتحملانمو٠فادهالاوءیدابملانمريثكىفامهفالتخا

ىلاءوجللااورثآو‹ةالولامهيلعبلؤيينلعطاشنيأبمايقلاىلعمهتردق
لامعبضغببستالةقيرطبوارسمهبهذملةياعدلابءافتكالاوءودهلا
مكحلاىلعريبزلانبامكحنولضفياوناكةدعقلانأةصاخو‹ريبزلانبا

مهترظنباهنمقلعتيامةصاخومهئدابلهتضراعمنممغرلاىلع‹يومالا

ماوعلانبريبزلاهيبآمهنيبنمونيرخآلاةباحصلاضعبويلعونامثعل

نييريبزلانافىرخآةهجنمو٠نولدتعملاونوفرطتملاجراوخلاهنمًاربتيذلا
نيريثكءادعأنوهجاوياوناکمهنةصاخوةدعقلاةراثتسابنجتاودارا

مهفقومبريبزلانباةالونمضدقو٠نييومالاوةعيشلاوةقرازالالثم
نبامكحلةينلعلاةضراعملابةدعقلامايقمدعةدعقلانمحماستملا

نيفرطلاةحلصملنييريبزلاوةدعقلانيبةيملسلاتاقالعلاتناكدقفةملكبو

٠رخآلافرطلازازفتسالواحيملوكلذامهنملككردأدقو

طشن‹يومالامكحلاةريظحلقارعلاةداعاوريبزلانباسمشلوفأدعبو

(حالسلاوفنعلاىلاءوجللانود)ةينلعلامهتضراعماودبأوديدجنمةدعقلا
دضةطشنلاةداجلاةياعدلايفةضراعملاهذهتلثمتدقو٠يومالامكحلل
نأىتحمهتوعدتدتشاھ٥۷ماعقارعلاجاجحلاىلوتامدنعو٠مهمكح

ميعز<ناطحنبنارمعطاشننمناورمنبكلملادبعلىكتشادقجاجحلا
ةجحبهباحصأونارمعهاجتفرصتلاةيرحبهنذأتساو٠كاذنآةدعقلا
ابوهومارعاشنارمعناکالو٠(٤٤)قارعلالهآهيلعدسفأدقنارمعنأ
يدبينأنذابجعالف‹هبهذمةمدخيفبهاوملاهذهفظودقفاغيلبابيطخو
مهبيلأتوهيلعسانلاداسفاوهراكفأراشتنانمهفوخوهنمهقلقجاجحلا
ثبليملهنكلونارمعسبحبماقكلذل٠مكحلايفهجهنموهتسايسدض
ةدعقلادوبسكلةلواحميفناورمنبكلادبعنمزاعيابامبر‹هقلطأنأ
٠ةيدجنلاوةقرازالاكنيفرطتملاجراوخلاةبراحلغرفتلاو

۸۱۰ص‹ریس‹يخامش(٢

١١٠.٠صء١١ج‹جرفلاوبا((

ص«۲جدربملا‹۷۷ص‹ريس‹يخامش‹8۷7ةقروءينيجردلا:رظنا«نارمعسبحنع((٥

۱۷۲-۷.

—۷۳ےک



خيراتيفريطخلوحتلاقلطنميومالايلاولابناجنمةوطخلاهذهتناك

نمهعفومونجسلانمنارمعحارسقالطاىدأدقف٠ةدعقلاجراوخلاةكرح
ركذتذا‹ةدعقلاةعامجنيبداحشاقنوفينعلدجىلاكلذدعبجاجحلا

سبحلانمهجورخدعبهيلااوعمتجادقنارمعباحصأنأةيضابالارداصملا
ةبراحمىلاملهف‹انيلاكعوجريفانلىأراجهللاكقلطأامنا»:اولاقف

‹اهقتغمةبقرقرتساو‹اهقلطماديلغ!تاهيهلاقف٠جاجحلا
يآرلايفماسقناىلافقوملااذهىدأدقو١0٠ادبأهتبراحالهللاو

بجاولاةيلاتلاةوطخلالوحاوفلتخاوةدعكلانمنارمعباحصآأنیبقیمع

فقوملومهءازاجاجحلاةسايسلةجيتنتثدحيتلاتاروطتلاءازااهذاختا

ىلاةدعقلاماسقناىلامهنيبشاقنلاولدجلاىهتناو٠يلاولانمنارمع
امكدعقنمرفكتالاهنكلوةروثلاوجورخلاىرتتناكوةيرفصلانيتقرف
ىتحدوعقلايفرارمتسالاترثآيتلايهوةيضابالاو‹لبقنمةقرازالالعف
ةمامالاسيسأتومئاقلامكحلاىلعضاضقناللةبسانلاةصرفلانيحت
٠مهئدابلاقبط

لدجلااهيلاىهتناىتلاةجيتنلانمءاتساهنأودبيفهسفننارمعامأ

قارعلايفبرعلاءايحأنيبلقنتيذخأو‹ةرصبلاكرتررقوهتعامجنيب
هبرقياديدجابسنةرملكيفابستنموةفلتخمءامسأالحتنمنامعوماشلاو

نومظعياهلهأدجوثيحنامعيفاريخآرقتساو٠هوفاضتسانيذلاموقلانم
۰تامیتحكانهيقبومهنيبهرمأرهظأفهتوعدوسادرملالبابآ

۷٩.٠ةقرو‹ينيجردلا

۱۷۱-۱۷۲ص¢۲جدربملا‹«۷۷ص‹ريس¢يخامش‹67ةقرو‹ينيجردلا(۷

0

 



عبارلابابلا
سداسلالصفلا

ةيضابالاةكرحلاروطتوضابانبهللادبع
ةيمستلوحرداصملايفةدراولاتامولعلابارطضانممغرلاىلع

ةيضابالاريغرداصملامظعمناالا:كلذةيفيكواهتأشنخيراتوةيضابالا
ضابأنبهللادبعىلاةبسنمسالااذهبتيمسةقرفلاهذهنأىلاريشت
٠(١)ميمتةيبلقىلايمتنييذلا

رکذیو٠رمعنبضاباهمساصخشىلاةيضابالابسنيفيطلجلاامأ
نأىلافيضيو٠ةيرذلااوبسواولتقفةفوكلاداوسنماوجرخدقةعابتأنأ
عبارلانرقلافصتنمىتحةقطنملاكلتيفةدوجومتناكمهاياقب

اهيلانوكرلانكمياليطلمل!اهدروأيتلاتامولعملاهذهنأالا٠(؟)يرجهلا
٠انيدلةفورعملاىرخالارداصملايفةدراولاتاياورلاعيمجفلاختاهنال
اضيأاهرقتالةيضابالاىلاةبوسنمالامعأوارابخأدرويفلؤلانأامك
اهعابتاكولسواهئدابموةيضابالاةأشننعملكتتيتلاةرفاوتمللارداصملا
يبسوسانلاضارعتساةيادبلاذنمةيضابالاضراعدقف٠نيرخالاهاجت
ةيضابالانأىريف(۳)يناعمسلاام٠اهباوماقمهنأيطللامعزيتلاةيرذلا
كلذكو٠ةيثراحلابهتقرفيمسيويضابالاثراحلاىعديصخشىلابسنت
ثراحلامسادريو٠(٤ضابأنبثراحلاىعديلجرىلامهبسنيهنافيسدقملا

اممةيضابالارداصملايفهستقرفلالولجرلااذهلاركذدجنال
لاجردحأناكيضابالاثراحلانأعصولف٠لوقلااذهلطخىلعلدي

قرفلانيبقرفلا‹يدادغبلا‹٢۲۷ص۲ج‹دربملا‹١6۲صء١١۱۹<ةرهاقلا‹فراعملا‹ةبيتقنبا(١

ءةيمالسألاتاملكلايفةنيزلا‹نادمحنبدمحأمتاحوبا‹يزارلا‹۸۲ص2۱۹۷۲¢توريب

ةقرتفلاقرفلا‹هللادبعنبنامثعدمحموبا‹يفنحلا‹٠[ص¢۱۹۷۲¢يئارماسلاهللادبعقيقحت

‹برملاباسناةرهمج‹مزحنبااضيأرظنا‹٠[ص2¢١١۱۹:ةرقنا¢ةقدنزلاوغيزلالهأنيب

رفÜلاويا.۷(۲س۲(٢٢صجدقعلا¢هبرديعنباء۷١۲صء١١۱۹2ء‹ةرهاقلا

۸٩.٠ةقرو‹طوطخم‹نايدالاباتك‹لوهجمفلؤم‹٦5ص‹١١۹٠‹ريصبتلا¢ينيارفساألا

5٥.٠ص¢5[1۹‹ةرهاقلا‹ه۲صء١١۱۹2توريب‹هيبنتلا‹يطللا(۲

۸۷ص١١۱۹‹دابأرديح‹باسنأ¢يناعمسلا(۲

١۱۳.٠ص¢6١1۹1‹سيراب‹خيراتلاوءدبلا‹يسدقملا((

(oج2مزحنبأ۱۸۹ص4٤يرعشالا)›۱۸۸.٠-۱۸۹ص

ب٢٥۷



تاقبطبتكيفةمجرتهلاندجولنيروهشملامهتمئأونيزرابلاةيضابإلا

ةيصخشلاهذهلةرباعةراشادرجمىلعرثعنملاننكلواهريىسوةيضابالا

يضابالاخرؤملا‹رمعمىيحييلعخيشلاعضوأدقو٠تافلؤملاكلتىف

ةكرحلاخيراتيفقالطالاىلعاهلدوجوالةيصخشلاهذهلثمنأ¢رصاعملا

ءارآنعدعبلالكةديعبهتقرفىلاوهيلاةبوسنملانأامكةيضابإلا

٠(1)اهئدابموةيضابالا

ةيضابالااهيفامبرداصملامظعمنافتضقانتوتاياورلاتددعتامهمو

٠(۷)ضابانبهللادبعمسانمقتشمةيضابالاةقرفلامسانأىلاريشت
يفكتالةريسيتامولعمالاهنعفرعنالفهسفنضابانبهللادبعام

رداصملاركذتالو٠اهروطتوةيضابالاةكرحلاةأشنيفهرودحيضوتل

ناکڪمنعالوىلوالاضابانباةايحنعائيش‹اهعونتواهفالتخاىلع
همامضناةيفيكنعتامولعمةيأركذامامتلفغتاهنأامكاهخيراتوهتدالو

يماشلاشيجلاةبراحميف.هكارتشالبقرداصملايفهمسادريالو٠ةكرحلل

دمحم¿¢رصاعملايضابالاركفلانملكىريو٠ه1ماعريبزلانبابناجب
Rubinacciيشتانيبوريلاطيالاقرشتسملاو‹«شيفطافسوينبا

ناركذيالنكلو‹دجننمةرصبلاىلالحترادقضابانبهللادبعنا
ادرفنمةرصبلاىلالحترالهواهبابسأيهاموةلحرلاهذهتثدحىتم

٠تقولانمةريصقةرتفلايباحصناكضابانبهللادبعنأىلاشيفطاريشيو
هتافوخیراتلهجنامك‹اهناكموهتدالوخيراتطبضلابفرعنالانمدامو

ةدامانلرهظتملامتامولعلاهذهةحصبعطقننأبعصلانمفاضيأ
رداصملانافىرخأةهجنمو٠عوضوملااذهىلعاءوضيقلتةديدج
اوتامنيذلايأ‹نيعباتلانمةيناثلاةقبطلالاجرنمهلعجت(١١)ةيضابالا
اشن»دقضابانبانأةيضابالانيخرؤلاضعبركذيو٠ھ١٠ماعلبق
۰(۱))«ناورمنبكلمادبعنمزىلاشاعونايفسيبأنبةيواعمنمزيف
كردأهنأناورمنبكلادبعىلاهتلاسريفهسفنضابانباركذيامنيب

.(۷صء۲2-٢۲۲ص‹ةيمالسالاقرفلانيبةيضابالا‹رمعمىيحييلع(٦
ءمالظلاحابصم‹يشيقرلا‹۷۷ص‹ريس4يخامش‹۲٩ةقرو4ينيجردلااضيأو١مقرةظحالمرظنا(۷

۱۹۷.٠ةقرو‹يتاهلقلا«۲(ةقرو4يوكزالا‹١1ةقرو

Rubinacci, “‘The Ibadis’”, Loc. cit.

‹8ص‹ةيفاشةلاسر‹شيئطافسوينبدمحم(١
٢٢۲٠ةقرو‹ىوكزالا‹۷۷ص‹ريسيخامش‹8٩(ةقرو‹ينيجردلا

(يشيقرلانه)١۲٠ص<ةيضفلادوقعلا‹يثراحلا‹۲2ةقرو«ىوكزالا(1

س1٦۷س



نابااثدحنکیملهنآىلعلدیامم۰(۱۶)ةريثكءايشأهيلعركنأوةيواعم
يفاقثويركفعضويفناكهنأو(م1۸۰/ھه١٠-11)/ھ١٤)ةيواعمةفالخ
اهيلاراشايتلاؤشنلاةملكنافانهنمو٠ةيواعمةسايسدقننمهنكم
كلمنالاننكلو٠يتايحلاسيلويركفلاؤشنلاينعتامنانيخرؤلاضعب
تهتنايتلاةيمالسالاةيلهالابرحلايفكرتشادقضابانبانأىلعاليلد
نعةقوثومةحيرصةراشالوأو٠ةيمالسالاةفالخلاشرعةيواعمءالتعاب
ةيبعكلانععافدلاقهكارتشاتناكةماعلاةايحلاقصضابانباكارتشا

ريمننبنيصحلاةدايقبيومالاشيجلادضريبزلانبابناجىلاةفرشملا
ناكو/ه¥1ماعةبقعنبملسميومالادئاقلافلخيذلاينوكسلا
عفانويفنحلارماعنبةدجنلثمةمكحملاةداقضعبعمةكمىلابهذدق
مارحلاتيبلانععافدلايفمهسامحومهتبغربنيعوفدممهريغوقرزالانبا
لوقيكلذبو٠ريبزلانباعم‹ءىدابملايف‹مهفالتخانممغرلاىلع
المهوريبزلانباعماولتاقفتيبللاوبضغ(ةمكحملا)اوناكو»:يرذالبلا

بحسناامدنعو٠()٤)«ماشلالهآداهجقاوبستحامهنكلوهرصننوري

نمهعمنموضابانبالواحةيواعمنبديزيةافوبقعيماشلاشيجلا

نآةدعاسملاوةرصنلابهودعوو<مهرظنةهجوبريبزلانباعانقاةمكحمللا

٠ماوعلانبريبزلاهدلاووةحلطويلعونامثعنمًاربتومهقفاو

اميعزمهلاودجينأاورثآدقةمكحملانمةداقلاءالؤهنألمتحملانمو
ىلعراصمالايفلئابقلاضعبجاجتحامغر-لازتاليتلاشیرقنم

نأامك٠نيملسملاضعب:یدلةصاخةناكمبعتمتتةماعزللاهراكتحا
اهلتناکيتلاةليبقلاهذه»لاجرنممهتفيلخاورينأاودوعتدقسانلا

ميركلالوسرلاةثعببتفرشتومالسالالبقلئابقلانيبةصاخلااهتناكم

ةيشرقلاةماعزلااوعضخي۴اوداراةمكحملانأاضيأحجرملانمو٠اهنم
مهمالحأددبمهئارآالريبزلانباضفرنكلواهحلاصمولئابقلاةدارال
٠ةيشرقلاةماعزلانعايلكرظنلانوفرصييلاتلابولمالانودقفيمهلعجو

لاتقيفهعماوكرتشانيذلاةمكحملاوريبزلانبانيبفالخلارثاىلع

نبهللادبعمهنيبنمو‹مهضعبداعوةمركلاةكمةمكحملاكرتنييماشلا
ىلامهنمىرخأةفئاطتهجتاامنيب٠ھ٤1ماعيفةرصبلاىلا<ضابا

يثراحلاء۲-٠٠۲۰۷ةقرو‹ىوكزالا<١١٠۷١۱ص<رهاوجلا‹يداربلايفةلاسرلاصنرظنا(۲آ

(ةميدقلاةينامعلاباتكنع)اهدعبامو۱۲۲ص

.1٦٠٦٥ء51۳٥ص4هچیربطلا(۲

١۰٠۰.۱ص۲قج٠باسنأ‹ىرنذالبلا(٤



اعبتاومسو«‹مهلامامايفنحلارماعنبةدجندعباميفاوعيابوةماميلا

لادتعانمافورعمناکالةفلاخمةفرطتمءارآباودانو«تادجنلابكلذل

٠(١١ةرصبلايفةدعقلاءارآ

لوحداحشاقنمهنيبرادةرصبلاىلازاجحلانمةمكحملاةدوعدعب
لدجلاىرجيتلاةماهلاةلأسملاتناكو٠اهذاختابجاولاةيلاتلاةوطخلا

ةيمالسالاةلودلااهبترميتلاتاروطتلانمفقوملايهاهلوحشاقنلاو

مهعمشياعتلاونيملسملارهظأنيبءاقبلانأمآبجاوجورخلالهو:كاذنآ
مهتنيبنموجورخلاىلعمهئتامعزيأررقتسادقو٠ةرتفلاكلتيفذبحملاوه

نبهللادبععمسليللانجالو٠مهريغوضابانبةللادبعوقرزالانبعفان

نعآ:هباحصاللاقف٠نيحبسملانينحونينذؤلانينروءارقلايود»ضابا
حيحصلاناكايأو٠(7١)«هرمأمتكوعجرودوعقلاررقف؟مهعمجرخأءالؤه

ًادبوهعابتأوقرزالانباقرافهنأوجورخلابعنتقيملضابانبانأتباثلانمف
مهضعبريفكتوعازنلاوةقرفلابزيمتجراوخلاةكرحروطتيفديدجلصف
لاغامهدحأنيمسقىلاةقباستاحفصىفانركذامكاومسقناو٠اضعب

امنيبقرزالانبعفانلوال!بناجلالثمدقو٠لدتعمملاسمرخآلاوفرطتم

ىدآدقو٠ضابانبهللادبعمهزربأنمودوعقلارثآنمرخآلاقيرفلالثم

ةيقبهاجتادجةيلاغفقاوماونبتوةفرطتمءارآبجورخلااورثآنيذلاىدان
ءامدقرزالانبالحأدقو٠ةدعقلاجراوخلانممهنارقأمهيفنمبنيملسملا
نيكرشملابنيملسملاةيقبفصووضارعتسالابجوأومهلاومأونيملسملا
هجورخدعبلواحو٠مهتثراومومهتحكانمزاوجوأمهعملماعتلامدعبىدانو
هللامسي»:هيفءاجاباتكمهيلابتكوهبقاحللابدوعقلاذبحنمعانقا
متناوالانتومتالفنيدلامكلىفطصاهللاناف‹دعبامآ٠ميحرلانمحرلا

ماقماميفف٠دحاونيدلاوةدحاوةعيرشلانأنوملعتلمكناهللاو٠نوملسم

‹داهجلاىلاهللامكبدندقو‹اراهنواليلملظلانورت؟رافكلارهظأنيب
:لاقف«لاحارذعفلختلايفلعجيملو)ةفاكنيكرشملااولتاقو»:لاقف

امنودجيالنيذلاویضرملاوءافعضلارذعامناو٠«لاقثوافافخاورفنا(«

نودعاقلايوتسيال»:لاقفنيدهاجملاكلذعممهيلعلضفمث١٠٠نوقفني
الواورتغتالف٠«هللاليبسيفنيدهاجملاوررضلايلوأريغنم
:هلوقبهيلعدرهتلاسرضابانباارقاهو٠(۱۷)«0٠0ايندلاىلااونئمطت

.11٥صاج4ىريطلا(١

.١۱۲ص‹ةيضغفلادوقعلا‹يثراحلا١٠1ص4رهاوجلا‹يداربلا

.اهدعبامو٠۷ص‹يليجدلا<51۸صح٤ىربطلا‹۲80<دربلا۷

س۷۸



بوصآأناکنیکرشمموقلاناکول!عفانقدص<یريأريآ«هللاهلتاق»

اميفبذكدقهنكلونيكرشملايفيبنلاةريسكهتريستناكوايأرسانلا
لحيالوماكحالاومعنلابرافكمهنكلو٠كرشلانمءاربموقلانا٠هلوقي
٠(۱۸)«انيلعمارحوهفكلذىوسامو‹مهؤامدالاانل

ةقرازالادضمهمسابلداجملانوكيلضابانبااوراتخادقةدعقلانأودبيو
ذنمضابانبانععمسنالاننكلو٠جراوخلانمةفرطتملاقرفلانماهريغو
كلادبعةفالخمايآيفطبضلابو‹رخأتمتقوىتحقرزالانبعفانىلعهدر

٠يرجهلالوالانرقل|نمريخالاعبرلاةيادبيفكلذناكامبرو<«ناورمنبا

‹ةرتفلاهذهيفةدعقلانأودبيو٠اهيلعايلاوقارعلاىلاجاجحلامودقدعبيأ
بوهوملارعاشلاناطحنبنارمعاوراتخادق‹ھ٢۷وھه٤1یماعنیب

دقفانهنمومهيفلاخمءارآضحدبموقيلنيدلابملاعلاوغيلبلابيطخلاو
٠ةرصبلايفةدعقلاسيئرهنأبةيضابالارداصملاهتفصو

معزتيتلاةرتفلاهذهيفهنأبيعدترداصملاضعبنافلاحيأىلعو

ةيضابالاةقرفلاتنوكتجراوخلاقرطتمدضةضراعملاةكرحضابانبااهيف
ةقرفلاسيئرهتربتعاو«هسفنضابانباىلااهنيوكتتبسنو
٠اهسسۇمو

ةنراقلابايوناثارودضابانبهللادبعىلابسنتفةيضابالارداصملاامأ
(نيملسملاةعامج)ةيضابالاماماهربتعتيذلايدزالاديزنبرباجعم

هلاعفآلکيفردصيناکضابانبانآرکذتو٠مهبهذمومهقفسسۇؤمو
لهآماماناکهنأركذتهسفنتقولايفاهنكلو٠(؟))ديزنبرباجنعهلاوقاو
هذهفيضتو٠(5؟)راصمالانماهريغوةرصبلابنمسيئروقيقحتلا
ةيردقلاو(نيفرطتملا)جراوخلارظانيذلاصخشلاهنالوقتورداضملا
نكتملتاعامجل!هذهضعبنأمغرو٠(؟)ةعيشلاوةئجرملاوةلزتعملاو
نيبلدجلاوشاقنلاةعيبطركذتملرداصملانأو‹دعباهنيوكتلمتكادق

.١۱۲صءىةيضفلادوقملا‹يئراحلا‹1۸صەچ۲ج<دربملا(۸

.۷۲ص<قونرظنا(۹

۸۲.٠ص‹يدادغبلا‹۸([۲صء۲حج<نازيملاناسل‹يبهذلا‹۷١۲ص‹ةرهمج«مزحنبا(٢

.(فاصونبانع)۳ص<ةيفاشةلاسر‹(شينطافسوينبدمحم۱۷۷2ص‹ريس‹يخامش(١

ةدعقلاسأرهنأبهنصي)¢١٥٠صرهاوجلايداربلا‹۱۷۷ص<يخامش۲٩ةقرو4ينيجردلا(٢

٠.(موقلاماماو

‹يثراحلا«۲ةقرو‹ينيجردلا‹1۹۹ةقرو‹ىوكزالا‹٢۳ةترو‹مالظلاحابصم«يشيقرلا(٢

.۱۲۴ص

۷۹



ناكضابانب!نأىلعةلالدلوقلايفناالاقرفلاهذهنيبوضابانبا
رمالاقبعصلانكلو٠جراوخلانمةدعقلاءارآنعالوقعفادملاواقحرظانملا

سيٹروةدعقلاسيئروقيقحتلالهأمامآضابانبانوكنيبقيفوتلاوه

الاهلاعفآيفردصيالهنوكنيبوةهجنمراطقالانماهريغوةرصبلابنم
٠مهتوعدليقيقحلاسسۇلاةيضابالارداصملاهربتعتيذلاديزنبرباجرماوأب

ناكومهيتفموةيضابالاهيقفويحوزرلامامالاناكارباجنألمتحملانمو
هريغنعازيمتمحبصأثيحبيضابألاركفلارولبيذلاصخشلاوهلعفلاب
یتشېفةاعدلاوةوعدلانعلوؤسملاضابانباناكو‹ةيمالسالابهاذملانم
٠راصمألانماهريغوةرصبلاىفةدعقلاسيئررداصمل!هتمسكلذلو.اطقألا

نيزرابلاصاخشألاضعبكارتشاىلاريشيةيضابالاةوعدلاخيراتو

كلذلثمثدحدقو٠مهلربكالامامالابناجىلاةيلوؤسملايفنيدهتجملاو
ةيلالاماهاطانأيذلأآيميمتلاةميركيبانىملسمةديبعيبأنمز
بجاحدودوميبأىلاةرصبلاجراخةوعدلاريسىلعفارشالاوةيركسعلاو
ةيضابإلاخيشهنأبسانلاىدلافورعمكاذنآةديبعوبأناکالو٠يئاطلا

تلعفامكيئاطلابجاحنيبوهنيبطلختملرداصملانافةرصبلايفاهميعزو

ةيقتلالمعتساوهدقتعمىفخ!دقناكارباجنألكذو«ضابانباورباجعم

نيئثدحملانيعباتلادحأهنوكبالانييرصبلاىدلافورعمنكيملهنأةصاخو
ةينسلارداصملانافاذلو٠يرصبلانسحلادعبةرصبلايفهيقفمهأوتاقثلا

قرفلانمةقرفىأىلايمتنيالهنأباهنماداقتعاهنعثيدحلايفتبهسأ
ناكارباجنأعقاولاو٠يرجهلالوالانرقلايفدوجوللترهظيتلاةيمالسالا
اهيركفمدحأحبصأوركبمتقوذنمةدعقلاجراوخلاةكرحبةقيثوةقالعاذ
لالبيبألتقملبقويرجهلالوالانرقلليناثلافصنلاةيادبذنمنيزرادلا
نوردصيالاوناكفهنيدوهملعلهنارقأةقثبستكأدقو٠ه1)ماعسادرم
هلاوفرعيملومهيفلاخمىلعيفخدقكلذنكلو٠هتروشمدعبالاءيشيف
هومدقيذلاصخشلاوهو‹ضابانباىلاةقرفلااوبسناذلو٠رودلااذه
ةماعىدلفورعملاوهكلذبناكو٠انلعمهمسابملكتيومهءادعأرظانيل
ةفيلخلاعمهتالسارمنأامک٠يأرلاېفهعمقفتانمىلعهمسابلغفسانلا

‹يقيقحلامامالامقيملاذالأسينأءىراقلاقحنمو٠اهسسۇؤموةيضابالا
يفنمکیباوجلاو؟ضابانبانمالدبةفيلخلاعمةلسارملاب‹ديزنبرباج
مساىقبينأوناكمالاردقبةيرسةكرحلاىقبتنأبةقرفلاعابتأميمصت
كلذبو٠ةالولاوءادعألاهبشطبيالىتحاروتسماهتوعدمظنمواهسسؤم
ةمئآنمهریغوریدحنبسادرملالبابآنآانغلبدقف۰٠»:يشيقرلالوقي
ينامعلاديزنبرباجمهنيدقمهمامارمآبالانوجرخياونوكيملنيملسملا

س۸۰س



نوكيلوء<مهتوعدتومتالئل‹برحلانعهرتسنوبحيو‹هتروشموهللاهعحر
دهاجمل(ضابانبا)ناک»:یخامشلادیعسنبمساقلوقیو«مهلاعدر
‹لوقعلااياضقحيحصتو‹قئاقحلاقيقحتليبسيف‹انلعلضانملا¢انلع
ناکكو‹انبرةعيرشفءارتفالاوروزلانمعديلاوتالاقملالهأهثڻدحأاميف

ةجحلاناك٠فسلفتلاوسطنتلالهأعمتارظانمهلو‹ىلاعتهللافاديدش

مضهيناورمنبكلادبععممالكهلو‹راثرثلكاهمامأسنخييتلاةغمادلا
هلوقبنولوقينيذلا<«هباحصأ‹نيملسملاىلعبلغت‹رابجرئاحلكسفن
‹دئاقلامامالاناكامناو‹ىنعملااذهىلعهمساببهذاىمستو‹ةيضابالا

دييشتوهنيودتيفلضفلاعجرم‹هيماحوبهذاسأ‹دشارلاةليسولاو
يضابالاخرؤماامآ(؟0)«٠هنعهللايضرديزنبرباجناکامنا<هینابم
اذهمهيلعاوقلطأنيذلامهنييومالانأىريف‹زوبديلعدمحمرصاعملا

مهناعجشومهئاملعنمناكريخالانألضابانبهللادبعىلاةبسن‹مسالا
رباجىلاةقرفلاهذهةبسننوديريالنييومالانأامك٠مهمسابرظانملاو
ليمتف‹ةقرشملارباجةلاهيفنودبيالو‹راظنألامهيلااوبذجيال»ىتح

رباجنمةلزنملقأوهو‹ضابانبهللادبعىلامهوبسنف‹سوفنلامهيلا
ىلعليلدلاو٠(؟7)«حالصلاوعرولاوىوقتلايفهنعلقيالناكناوملعلايف
اوقلطيملةقرفلاعابتانأ‹ةيضابالاوخرؤماهدروييتلالاوقألاهذهةحص

مسابمهسفنأنوفصياوناكو٠ةلحرلاكلتeمسالااذهمهسفنأىلع

ظفلنولبقياوناكانايحأو٠«ةوعدلالهأوأنيملسحلاةعامجوأنيملسملا»

بقلقالطابمهنمنيفرطتملانعمهسفنأنوزيمياوناكمهنكلوجراوخلا
ىلوألاةيضابالارداصملاثحابلاصحفتاذاو٠نيفرطتملاىلعروجلاجراوخ
ةعامجظفلدجيامابلاغلب‹ةيضابالايأ‹«مسالااذهاهيفدجيالهناف
هذهىلاانعجراذاو۰ةفقفرفلاعابتاىلعليلدتللةوعدلالهُوآنيملسملا

cCيناسارخلامناغيبآةنودملٹمةيضايالاةمكأاهبتكيتلاتافلۇلا

ديزنبرباجىلاةبوسننملاةيقابلاىرخألاراثآلاوةديبعيبألةاكزلاباتکو

رارصاونمزلارورمعممهنآودبينكلو٠ةيضاباةملكىلعاهيفرثعنالانناف
هيفاودجيملمهنأةصاخوهباولبقدقمسالااذهبمهتيمستىلعمهيفلاخم

ةيضابالاتافلؤملايفةرملوألرهظدقو٠مهتعمسىلاءيسيوأمهيذؤيام
٠يرجهلإثلاثلانرقلانمريخألاعبرلايفةيبرغملا

ضابانباةيضابيالامدقاذا:وهنآللانهذلاىلاردابتييذلالاؤسىلاو

يذلاتقولايفمهئدابمضعبنعفشكيومهيئوانمرظانيوانلعمهمسابلداجيل

۲۰ةقرو<مالظلاحايصم‹يشيقرلا(٤

(يخامشلا.نع)١١٠س١١٠ص٠١ج٢ىلوالا.ةقلحلا«خيراتلابكوميفةيضابالا‹رمعمىيحييلع(٢

۲۹۸.٠-۲۹۹ص۲ج<ریبكلابرفلاةيراتزوبديلعدمحم٦

۸



نأودبي؟ةماتلاةيرسلاوأنامتكلاروطبفرعاميفرمتةكرحلاهيفتناك

مهتادقتعمومهئارآنعحاصفالانممهلدبالهنأاوآرةلحرملاكلتيفةيضابالا

ةيقبوحنوجراوخلايفرطتموحنمهرظنةهجوباهنمقلعتيامةصاخو
جراوخلااوربتعانيذلانيملسملاةيقبنمطخسللاوضرعتيالىتحنيملسجلا
اذلو٠مهيلعءاضقلاومهتبراحمبجتنيقرام‹ةقرازألالثم‹نيفرطتملا

كلتمهيلاهجوتالىتحمهيأرنعحصفينممةيضابالاةدعقللدبالناك
مايقلللهؤملاوهضابانباناكو٠جراوخلاوفرطتماهبمسويتلاتاماهتالا
يمتني‹ةلداجملاوةرظانملايفهتردقىلاةفاضالاب‹هنألةيئاعدلاةمهملاهذهب
نآةالولاىلعبعصلانموكاذنآةرصبلالثابقمهأىدحا‹ميمتةليبقىلا

نبنامثعفصوهنافانهنمو٠هتليبقباضغانمافوخیذأبهلاوضرعتي

ەهتالسارمقةيمالسالاءىدابملاةفلاخموداسفلاوملظلابةيمأينبءافلخونافع

وأريمأبقلبهسفنكلادبعبطاخيملو٠ناورمنبكلمادبععم

كلادبعنافكلذبقلي۶انمادرجمهمسابهبطاخلبنیملسملاةفيلخ

ىلايمتنييذلاضابانبانأىلعليلداذهو٠تاءعارجاةيأهدضذختيمل

ابعصارمأهداهطضالعجاممهتلیبقةيامحبعتمتيكاذنآناكميمتةليبق
يأیلعو٠نييومالاماكحلادضحالسلادرجيملوفيسلالمحيملهنآةصاخو

نعفشكللةماهةقيئودعتكلادبعىلااهبثعبىتلاةلاسرلانافلاح
خيراتنمةركبملاةرتفلاكلتيفةيضابالاءيدابملاوءاراللةضيرعلاطوطخلا
ردصيفتثدحيتلاتاروطتللةمكحملاةرظنىلعاءوضيقلتاهنأامكةكرحلا

دبعمكحةرتفىتحوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتومنمءادتبامالسالا
٠باتكلاةياهنيفاهانقحلادقفاهتيمهألارظنو٠ناورمنبكلما

ةعمس تارظانملاهذهلةجيتن بستكادقضابانبهللادبعنأودبيو
(؟7)٠ةيرمعلاةقرفلالثماهيلاهتبسنتعداةيضاباريغاقرفنأىتحةعساو
مهيلاهتبسناوعدادقيضابالاديزمنبثراحعابتا‹ةيثراحلانآامك

هدعبوضابانبهللادبعالاىلوالاةمكحملادعبمامامهلنكيملهنآ»اومعزو
۰«يضابالاديزمنبثراح

ركکذتالفناورمنبكلادبععمهتالسارمدعبضابانباطاشننعامآ
يناتسرهشلانملكمعزيو٠اهيلانانئمطالانكميةقوثومتامولعمرداصملا
يفتأدبيتلاقحلابلاطةروثيفكرتشادقضابانبهللادبعنأينيوزقلاو
ءافلخلارخأآ‹دمحمنبناورمدضھه۱۲۹ماعيفنميلاوتومرضح

٥٠٥٠.٠ص‹ةيفاشةلاسر‹شينطافسبوينبدمحم(۷

دقةيئراحلاةقرفلاناةبسانملاهذهبيدادغبلاركذي‹۸(ص‹1۹۷۲<توريب<قرفلا‹يدادغبلا(۸

٠.ةيضابالارئاسمهنمربتدقوردقلايفةلزتعملاتقفاو

— ۸۲



٠انمزمدقألاىرخألارداصملاالتامولعملاهذهنأالا(؟۹)نييومالا

هذهىفصابانباكرتشاولو‹اقلطمكلذركذتالةبضابالارداصملانأامك

ةيضابالارداصملاتدكألوةروتلايفنيزرابلاصاخشألانيبهمسادرولةروثلا
نعثيدحلايفبهستتيتلاةيضابالاريغرداصملانأكلذىلافضأ٠هرود

يربطلاخيراتوطايخنباةفيلخخيراتويرباسنألثمقحلابلاطةروث

رمدقو٠ةروتلاكلتفضابانباكارتشاىلاريشتااليناهفصالايناغأو

كلادبعنمزىتحشاعدقهنأنوركذينييضابالانيخرؤلاضعبنأانعم
نأوتامولعملاهذهتحصاذاو١يفوتیتمرکذتالاهنامغرناورمنبا
اعطاقايفنربتعيكلذنافكلمادبعمكحةرتفلالخيفوتدقضابانبا
نمهلعجتةيضابألاتاقبطلابيتكنأكلذىلعدز٠ةروثلاكلتىفهكارتشال
لوألانرقلانميناثلافصنلالالخاوشاعنيذلايأةيناثلاةقبطلالاجر
ماعتأدبدققحلابلاطةروثتناكاهو٠ه١٠٠ماعلبقاوتامويرجهلا
یتحوأاھیفكرتشادقضابانبانوكينأنذانكمملارغنمغه۹

ةمئاقدرويىوكزألاوىتاهلقلانمالكنافانركذامىلاةفاضالاب٠اهرصاع

ذيمالتنمناک<ضابانبهللادبعنأاهيفركذيولئاوألاةيضابالالاجرل
نبملسمةديبعوبأناكو٠يدزأآلاديزنبرباجويبسارلابهونبهللادبع
ىيحينبهللاديعناكامنيبضابانبةللادبعلاذيملتيميمتلاةميركيبأ

يبألديمالت)يراشلاةزمحوبا)يدزالافوعنبراتخملاهدئاګوقحلابلاط

نبهللاديعوضابانبكللادبعكارتشالةراشاةيأكانهسيلوةديبع

نافكلذىلافضأ٠(۲))دحاونمزيفدحاوطاشنيفقحلابلاطىيحي

ضايانبالةرباعةراشاىتحوأطاشنىیأاقالطاركذيالةيضابالارداصمملانمايأ

ةرصبلايفةيضابالاةمامايفديزنبرباجفلخيذلاةديبعيبأةماعزنابا
تومرضحفقحلابلاطةروثترجهدهعفو«یرنسامکھ۹0ماعوحن
هللادبعكارتشاىلاينيوزقلاويناتسرهشلاةراشافببسلالعلو٠نميلاو
نيلجرلاالكلنيلوألانيمسالاهباشتوهقحلابلاطةروثيفضابانبا
٠كلذلاعبتسابتلالاثدحف

هللادبعوضابانبانأىلاریشتيتلاولقوحنبااهدروييتلاةياورلاامأ

مدعحضاوفكانهاناموةسوفنليجىلاالحتر۱دفيبسارلابهونبا

دقيبسارلابهونبهللادبعنأفورعملاودكؤلانمناذا٠)۳۶(اهتحص

٠ھ۷ماعناورهنلاةكرعميفهفتحیقال

.۲۷ص4دالىلاراثا«ينيوزق‹۲۱۳-٢۲۱ص1جللم‹يناتسرهشلا)۹

.٢۷ص«قوقرظنا(٠
¢£۲ةقرو¢ىوكزالا‹1۷۸ةقرو‹يتاهلقلا(١
لقوحنباهدروايذلاصنلامهفيفيكستفيليدنلوبلاقرشتسملااطخأدقل.(٢صء2لقوحنبا(۲

:رظنا.كانهىفوتدقضابانبهللادبعنأمعزدقفكلذلاعبتونميلايفةرخيذملالبجنعثيدحلالالخ

T. Lewichki, “Ibadiyya”, E.L(2)
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يتلاةيصخشلاهذهلوحاهبارطضاوتامولعملاةردنانلنيبتيرمامم

قدیجموماهروداهلناکالودتسسآيتلاةقرفلااهيلاتیس

يفرضاحلاانتقوىلانيدوجوماهعابتألازياليتلاو‹يمالسالاخيراتلا
۰يبرعلابرغلادالبءاحنأصضعبونامعةنطلس

رداصملاءاصقتسادعبعيطتسيثحابلانافكلذنممغرلاىلع

ةيصخشل'هذهلوحةقوئوملاتامولعملاصخلينأ‹2اهريغوةيضابالا

:ةيلاتلاطاقنلاب

ردصيفتناكيتلاميمتةليبقىلايمتنيضابانبهللادبعنأ)

٠اددعاهرثكأوةرصبلالئابقمهأنممالسالا

نبهللادبعلثمةمكحملاءامعزضعبىلعذملتتدقضابانبانأ
٠ناورهنلافمهدئاقوةمكحمللمامالوآيبسارلابهو

ةمكحملابورحيفكرتشاهنآىلاقالطالاىلعريشتالرداصملانأ

حرسملاىلعضابانباروهظلوحةحضاوةحيرصةراشالوأنا
ريبزلانباعمةبعكلانععافدلايفةمكحملاضعبعمهكارتشاناكيسايسلا

٠ةيواعمنبديزينمزيماشلاشيجلادض

اوراتخادقزاجحلانمةرصبلاىلامهعوجردعبجراوخلانمةدعقلانأ

دضةصاخبومهيئوانمدضانلعلداجملاومهمسابملكتملانوكيلضابانبيا
٠هعابتأوقرزالانبعفانمهسأرىلعو‹جراوخلايفرطتم

ماسقنادعبىرخأةرميسايسلاحرسملاىلعضابانبارهظ٦٩

لوألانرقلانمريخالاعبارلالئاوآيفةيضابالاوةيرفصلابيمسامىلا
كاذنآمهسفنأنومسیيعابتاناکيتلاةينائلاةقرفلاهتراتخاويرجهلا

نممهيئوانمدضمهمسابرظانملانوكيل‹نيملسملاةعامجوأةوعدلالهآ
ةمكاحلاةيومألاةطلسلاعمكلذلثملعفامك٠قرفلانممهريغوجراوخلا
وأ‹هلئاسرب.رداصملاانلتظفتحا.ثيحناورم.نبكلما.دبعةفيلخلابةلثمم

۰نواورمنبكلمادبعىلا‹هحئاصنةيضابالارداصملاهةيمستاه

تامولعمةرفاوتملارداصملاركذتالوةأجفضابانباىفتخاكلذدعب-۷

۰هتافوناکمنعةقوثوم

يقيقحلامهمامانكيملضابانبانأىلع.عمجتةيضابالارداصملانا-۸

— ۸



٠حالصلاوىوقتلايفنيزرابلامهلاجرومهئاملعنمناكناومهتوعدسسؤمو

ضابانباةايحبناوجنمريثكنعثيدحلاتلفغآاهنافببسلااذهلو
ديزنبرباج‹نوثدحملاومهنمىمادقلا‹ةيضابالاربتعيو٠هطاشنو
عابتأنمادحاوالاضابانبانكيملو۰٠مهتوعدسسۇموربكألامهماما

٠هداشراومامالاكلذرمأبالاهلاوقأوهلاعفأنمءيشقردصيملوهتقرف

مهرداصميفدريملومسالااذهبمهسفنآاومسيملةيضابالانافانهنمو
٠ةقباسلاتاحفصلايفلوقلاانفلسأامكرخأتمتقويفالا

لدجلاوةينلعلاةشقانملانعةيضابالاعلقأضابانباءافتخادعب
ميظنتفةقلطملاةيرسلاىلااوأجلومهيفلاخمومهيئوانمعميمالكلا

خيراتلايففرعتيتلاةلحرللاهذهيفريبكيميظنترودرباجلناكومهتوعد
٠نامتكلاروطبيضابالا

—۸O



يدزألاديزنبرباج

ىلعنودكۇي‹نيثدحملاومهنمىمادقلا‹نييضابالانيخرؤملانأانعمرم

٠مهتكرحللوألامظنملاومهتوعدليقيقحلاسسؤمل!وهديزنبرباجنأ
ةرولبيفاهرودوCةيصخشلاهذهىلعفرعتلالصعلااذهيفلواحتفوسو

٠نامتكلاةلحرميفةوعدلاميظنتيفويضابالاركفلا

دمحيلاةليبقنميرصبلايفوجلايدزالاديزنبرباج())ءاثعشلاوبأوه
ثيحةرصبلايففوجلابردىلاةبسنيفوجلابفرعدقو٠نامعيفةيدزألا
۰(؟)دعبامیفهترساعمرقتسا

یمستو٠نامعيفىوزنةنيدمنمبرقلابقرفلاةنيدميفرباجدلو
يذلاوهمسالااذهلعلو(ع)ةليمحلافوجمسابقرفلااهيفعقتيتلاةقطنملا
ىلامهحوزندعبدزألارقتساثيحةرصبلايففوجلابردمساهنمقتشا

۰اهنماوءاجيتلاةقطنملامسابناكملااومسفةنيدملا

رداصملايطعتو‹ديدحتلاهجوىلعفرعتالفرباجاهيفدلويتلاةنسلاامأ

تقوكءاجهنأودبيو٠ةرصبلاىلاهمودقلاخيراتاضيأةرفاوتملارداصملا

ملاعلايفيركفزكرممهأكاذنآةرصبلاتناكثيحملعالابلطهتايحنمركبم

¢يثراحلارظنأ.نامعيفىوزنلامعأنمقرفلاةدلببنالاىلافورعمودوجوماهربقو<هتنباءائعشلا(١
٩.٠[ص‹ةيضفلادوقعلا

‹توقاي‹٢۲ص(بيذهتلابيذهت‹رجحنبا‹<ريبكلاخيراتلا‹يراخبلا(٢

.٢٤٢۲ص۲ج‹نادلب

اغيرحتكلذلعلوةقرحلاىعديناكميفدلوهنأرداصملاضعبركذت‹8(ص‹ةبضقفلادوقعلا‹يثراحلا(۲

۸۹.٠ص‹١١1۹‹ةرهاقلا<راصمالاءاملعريهاشم‹نبحنبارظنا‹قرفلاةملكل

۸٥۱.٠ص<نادلب‹توقاي((

«فسوينبدمحم‹6۳صةيضفلادوقعلا¢يثراحلا‹١١1٠ص‹رهاوجلا‹يداربلا(ه

۱۳۲٠ص‹ةديصقلاحرش

۸



٠(1)ةرصبلاءايحأدحأاونكسيذلادزألانمهبراقأنيبرقتساو٠يمالسالا

مولعباهنمقلعتيامةصاخوةفرعملاوملعلابدوزتيرباجذخأةرصبلايفو
ةباحصلانمريثكيديأىلعرباجذملتتدقو٠امهبلصتياموثيدحلاونآرقلا
رباجنعىوريو٠بدألاوةغللامولعوريسفتلاوثيدحلامهنعذخأونيعباتلاو
يأ(۷)«رحبلاالامهدنعامتیوحفایردبنیعبستکردآ»:لوقیناکهنأ

نآىلعةلالدلوقلايفو٠ردبلهأنمنكيملريخالانأىلعسابعنبهللاديع
هيلعهللاىلصهللالوسراوقفارنيذلاةباحصلانمةعومجمنعذخأدقارباج
مهنعذخأنيذلاءاملعلامهأنمو٠ةفيرشلاهتنسوهملعهنعاولقنوملسو

نبسنأودوعسمنبهللادبعورمعنبهللادبعوسابعنبهللادبع:رباج
نمناکوهريغنمسابعنبهللادبعلةمزالمرثكاناكهنآالا٠مهريغوكلام
ةرصبلالهآنأول»:هنعلوقيسابعنبهللادبعناكو٠هذيمالتبجنأ
ةياوريفو٠(۸)«هللاباتكيفامعاملعمهعسوألديزنبرباجلوقدنعاولزن
<دیزنبرباجاولآسا»:لوقیورباجهذیملتیلاهیلئاسلیحیناکهنآیرخآ
نمسانآدلاسيناکامدنعو٠(4)«هملعمهعسولبرغملاوقرشملالهأهلأسولف

وا(دیزنبرباجمکیفوينولأستفيك»:هلوقبمهردابيناكةرصبلالهأ
ءاهقفنمهنأبباطخلانبرمعنبهللادبعهفصودقو٠(١٠)«(ءاثعشلاوبأ

هناةماعدنبةداتقهنعلاقامنيب٠(١))نيزرابلاةرصبلالهأ

٠(۱۶)«ضرالالهأملعأوبرعلاملاع»

يبانبنامثعشيجعمسراغحتفيفتكرتشادقدزالانمةريبكةعامجنأيلاسلانيدلارونركذي(٦

لتقيذلاوه<ديزنبرباجةرسانم‹يدمحيلاديدحنبرباجىعدياصخشنالاقيو٠يصاملا

ةيالوناباةرصبلاىلالحترامثجوتيفشيجلارقتساكلذدعبو.كارهاش‹يسرافلاشيجلادئاق

1۹.٠-1۸٦صء١ج‹ةفحت‹«يلاسلارظنا‹نافعنبنامثعثلاثلاةفيلخلادهعيفرماعنبهللادبع

بكوميفةيضابإلا‹رمعمىيحييلع‹6[ص<ةيضفلادوقعلا‹يثراحلاء۸۸‹ةقرو<ينيجردلا(۷

۲.٠حج«ريبكلابرفملاخيرات‹زويديلعدمحم«۱٠[٤(«ص١ج‹ىلوالاةقلحلا<خيراتلا

بیذهت‹رجحنبا٥۸ص6ءايلوالاةيلح‹ميعنوبا‹ريبكلاخيراتلا‹يراخبلا(۸

‹ريس‹يخامشء۸۸ةقروءينيجردلا١ج<ظافحلاةركذت«يبهذلا‹«١٢۲صء۲ج؛بيذهتلا

.۱-١١۱۳۱ص4«۱ق۷ج¢.دعسنبااضیأرظنا۷۰ص

٢۷٠ص¢ريس‹يخامش(۸۷-۸۸ةقرو‹ينيجردلا

.۷۲ص١٠‹ظافحلاةركذت‹يبهذلاء٢۲ص«۲جبيذهت«رجحنبا١۸صج¢ميعنوبا71

ء٠جظافحلاةركذتءيبهذلا‹٥۸ص«۲ج¢ميعنوباء1٠۲ص۲قء٠ج«ريبكلاخيراتلا‹يراخبلا(١

ةركت‹يبهذلا‹۲۸صء٠۲جء2بيذهت«رجحنبا۲ج<ميعنوبا‹۸۷ةقروينيجردلا(۲

۹۰(صء٩ج6ةيادب6ریثكنبا۸٠٠ص١4ج‹

—۸Y



ىلالحتريناكلبةرصبلايفمهبىقتلانمملعبديزنبرباجفتكيملو
الاملعلاباهيفدوزتيةصرفكرتيالو٠ملعلانمديزلابلطىرخأنكامأ
يضر‹نينمؤملامآ‹ةشئاعبيقتليوزاجحلاىلعددرتيناكو‹اهمنتغاو
ةالصلاهيلعميركلالوسرلاةنسنعاهلأسيو‹ملعلااهنعذخأيو«اهنعهللا
المآةصاخلالوسرلاةايحبقلعتيامملئاسملانمريثكيفاهشقانيومالسلاو
هيارىلعاللدمهاوتفبلطنموهباحصألةودقةريسلاكلتنملعجينأيفهنم
(۱۳)٠ملسوهيلعهللاىلصدمحمميظعلايبنلاةريسنمةلثمأب

دعباعساواملعبستکادقدیزنبرباجنأحوضوبانلنیبتيرمامم
ثيدحلاملعيفلئاوألانيعباتلازربأنمحبصأهنأوةرصبلايفهتماقا

حبصينأآلةقيمعلاهتفرعمهتلهأدقو٠ماعلكشبةينيدلامولعلاوريسفتلاو
داهجللجرخيريخألاناكامدنعو٠يرصبلانسحلادعبةرصبلايفتفمزربأ
يذلاديزنبرباجىلاىوتفلاةمهملكيناكةرصبلانعبيغيوأروغثلايف
ورمعنآداهتجالاوىوتفلاناديميفهعابلوطىلعلدياممو٠هلاقیدصناک
ةاورنمنيعباتلادحأوكاذنآةرصبلاقنيعماللاءاملعلادحأوهو‹رانيدنب

نمايتفلابملعأادحأتيأرام»:لوقيوديزنبرباجركذيناك‹ثيدحلا
ةفيلخلادهعيفةرصبلايضاق‹ةيواعمنبسايا.امآ‹(٤۱)«ديزنبرباج
ديزنبرباجمهيتفموةرصبلالهآتكردأ»:لوقيناكف‹زيزعلادبعنبرمع
ريزغلاهملعورباجىلعينثيفيرصبلانسحلاامآ٠«نامعلهأنم
٠(١١)«ملاعلاهيقفلاب»هفصيو

لجسيناكلب‹هيرصاعموهتذتاسأنعةيوفشلاةياورلابرباجفتكيملو
يتلاثيداحالانيودتبهذيمالتلحمسامكهخويشنماهعمسيتلاثيداحألا
اهاوريتلاثيداحألاهنمضناويدلاهامساباتكفلأدقو()۷)٠هنعاهوور

د

:ليحرلانببوبحمنايفسوبايضابالاخرؤملالوقي۷۳٠ص«ريض«يخامش«۸۸ةقرو¢.ينيجردلا
ىتحاهنعدحأاهلاسيمللئاسمنعاهلاسيلبقاف‹اهنعهللايضرةشئامىلع.ديزنبرباجلخد

`لوقتيهواقرعببصتيلهنيبجناوءلعفيناكفيكملسوهيلعهللاىلصيبنلاعامجنعاهلاس
دقارباجناىلمةحضاوةلالداهيفنكلوةياورلا.هذهةحصتبثيامانيدلسيل6.0.ينيايلس

لوسرلاةايحنع.رومالاقئاقدفرعيناامودلواحيناکهنأنعونينمؤلامآنعهملعضعبذخأ

.ةقحاللا.روصملايفنيملسمللالثموةودقاهنمالعاجةصاخلا

٩[(ص۹ج‹ةيادب‹ريثكنبا‹۸1ص‹۲ج«ميعنوبا‹‹ريبكلاخيراتلا<يراخبلا(

.۸٠۷۲ص١ج<ظافحلاةركذت.يبهذلا‹۸1ص٠۲٤ج«ميعنوبا(٥

.۷۳ص‹ريس‹يخامش‹۸۸ةقرو<ينيجردلا(١

‹ىدادغبلابيطخلاء۹۳لادتعالانازيم‹يبهذلا‹۲۱.ص(قء۷ج2دعسنبا(۷

١1۰۹.٠۱ص١۱۹0‹قشمد<ملعلا



هناویدنالاقیو٠ةديقعلارومآنمريثكفهيواتفوهءارأهتاحفصقعدوأو

۰ةريبكءازجأةرشعيفعقيو‹ريعبلاهلمحنعزجعيثيحبةماخضلانمناك

ةفيلخلادهعىفىربكلادادغبتابتكمىدحايفةدوجومهنمةخسنتناكو

ةخستننأ‹ينايسولا‹يضابالافلؤلاركذيو(۸١)٠ديشرلانوراهيسابعلا
نبملسمةديبعيبأهتفيلخةزوحيف‹رباجتومدعب«تيقبدقناويدلانم
هدهعيفو٠ةرصبلايفةيضابالاةمئأاهثراوتمثيميمتلاةميركيبأ
الوخسانلامساركذيملفلؤلانكلو٠()۹)ةكميفةطوطخملاتخسنتسا
ةيقيرفالامشةيضابانمةعامجلمعلااذهبماقامبرو٠اهخسننمفدهلا
ةيقيرفالامشيفناويدلانمةخسندوجوىلاريشتتامولعمكانهنأةصاخو

یعدیوايبيليفهسوفنلبجنمةيضابالاءاملعدحانآىوریو۰٠رکبمتقويف
نأعاطتسا ةيضابالاةيئافنلاةقرفلاسسؤموهو رصننبجرفثافنلا

۰هسوفنلبجىلااھبیتآودیزنبرباجناویدنمةلماکةخسنىلعلصحي

٠(؟0)اهخاسنتساىتحوأاهيلعلوصحلاهوئوانمعيطتسيالىتحةطوطخملا
رباجناویدىلانونظلافشکهباتکيفراشدقةفيلخيجاحنأركذلابريدجو
ىقتسايذلاردصملاىلارشيملو‹هنعتاليضفتةيأطعيملهنكلوديزنبا
لوحتامولعملاهذهتحصاذاو(؟))٠مخضلارفسلااذهلوحهتامولعمهنع

سرادملالوأتناكةيضابالانأبررقينأعيطتسيثحابلانافرباجناويد
لازتاليتلاو تافلؤلاضعبلعلو‹ثيدحلانيودتبتينعيتلاةيمالسالا
اذهنمعطقيهامناهيلاةبوسنملاوأديزنبرباجنعةيورلا-ةطوطخم
(؟؟)°ريبكلاباختكلا

ةرصبثاىلاهمودقدعبهتايحفاصاخابولساعبتبتادقدیزنبرباجنأودبيو

ةصاخوةرصعيفةدئاسلامولعلابةطاحالاوقفراعملاباستکاىلعهدعاسامم

‹اهفرتوايندلاوهلنعفرصناوفشقتودهزةايحشاعدقف‹ةينيدلامولعلا
‹ةنمؤمةجوزنعتلأس‹نهيناطعأفثالثنعيبرتلأس»:لوقيناكو
:لوقیوهباحصأبطاخيناكو٠(؟)«٠مويبامويافافكاقزروةحلاصةلحارو
(؟٤)۰٠«نيديلعسیلومهرديدنعسيل<ينمینغآلجرمکنمسیل»

5

۱۸.٠[ص‹ھ١۱۲۲<ةيضرملاةعمللا‹يلاسلا‹١۲ص‹بتكلارادةطوطخم‹ريس‹ايركزوبا(۸

٠‹..ريس‹.ينايسولا(۹

٠[١ص١جىلوالاةقلحلا<خيراتلابكوميفةيضابالا‹رمعمىيحييلع١٠٠ةقرو‹ريس<ايركزوبا(٠

۰۷۸۱ص<١ج‹نونظلافشك‹ةنيلخيجاح(١

:.رظنا(٢

۷۷ص<ريس‹يخامش(٢

A. Ennami, art.cit., pp. 67ff

۰0٩ةقرو‹ينيجردلا(۲

س۸



يأ««مهردلاورانيدلادنعاملسمناكرباجءاثعشلاابأنأنيريسنباركذيو
رداصملا01عقاولاو)50(°٠اهزانتكاوةداملاعمجبمنهي۳ايقتاعروناکهنآ

سردلاىلاهفارصناورباجدهزنعثيدحلاقبهستةيضايالاوةينسلا

هقفلاوايتفلارومأيفلئاسلكلاعجرم«ةملعب<حبصأىتحليصحتلاو

ةيلانوبتكيةرصبلاجراخنونكسينممسانلاضعبناكو٠ىمالسالا

دقفكلذلاعبتو()٠هيلعمهبيجيفةيهقفلكاشمولئاسمنعنيرسفتسم
٠(؟۷)«نيدلاجارسوملعلارحب»هنأبهعابتأهفصو

هترجهدعباريزغاملعبستکادقارباجنأحوضوبانلرهظي‹مدقتامم
ةديقعللةليلجتامدخاودسأنيذلانيزرابلاءاهقفلانمحبصأو٠ةرصبلاىلا

يتلاهئدابمةمدخفهيهاوموهملعفظوهنأكشالو٠نييمالسالاركفلاو

اهروطتوةيضابالاةقرفلاةأشنيفهرودمهفنيكلو٠اهتحصبعنتقاواهبنمآ
هدوهجمثةدعقلاجراوخلاةكرحبهتقالعءدبىلعفرعتلانمانلدبال

٠اهميعزواهسيئرحبصانآدعبةيضابالاةوعدلاحاجناليبسيفةلصاوتملا

جراوخلابديزنبرباجةقالعتأدبىتمديدحتلاهجوىلعفرعتانسل

ىلاريشتةيضابالارداصملااهدروتيتلاتامولعملانأنممغرلاىلعةدعقلا

ناکدیزنبرباجنآنمنیثدحملاةيضابالايخرؤمضعبهدرويامامأ
‹هقيدصتبعصيفةرشابميبسارلابهونبهللادبعةافودعبةكرحلاميعز
ةرشعةسداسلانيبهرمعحوارتياريغصاباشلازيالناككاذنآارباجنأل

ملعلابستكادقنسلااذهيفنوكينألمتحملاريغنمو٠طقفةنسنيرشعلاو
كلذىلافضأ٠مهلادشرمواميعزهباحصأهمدقيلةيرورضلاةربخلاومزاللا

هللادبععمةرشابمةقالعاذناكديزنبرباجنأىلعليلديأكلمنالاننأ

٠يبسارلااهيفلتقيتلاناورهنلاةكرعميفكرتشاهنأوأيبسارلابهونبا
ةكرحلارمعنمةلحرملاكلتيفديزنبرباجلطاشنيأىلارداصملاريشتتالو
دعبادبدقجراوخلابدیزنبرباجلاصتانوکنألمتحملانمو٠ةيجراخلا

دقعلارخاوأيفةرصبللهباحصأويميمتلاةيدأنبسادرمءوجلدعبوناورهنلا

رداصملايفةدراولاتامولعلانمجتنتسيو٠يرجهلالوالانرقلانمعبارلا

۸۸.٠ص؛۳ج<ميعنوبا(۱۳۱ص(۷ج<دعسنبا(٥

‹۷٩ص‹ةيضفلادوقملايثراحلا‹١6ص«١ج<ظافحلاةركذت‹يبهذ١۸ص(ج¢ميعنوبا(٢

۷۰ص‹ریس<ينخامش(۷

.۲۹۲صزوبديلعدمحم<٢۲ص¢<ينورابلا(۸

س۰



هللاديبعةيالوناباةدعقلاىلامضنادقديزنبرباجنأةرفاوتلاةيضابالا

دجسملافةعمجلايلصيرباجناكو(ھه٤1-ھ٦٥/0۷)قارعللدايزنبا

ەدقتعمةيرسىلعظافحلاېفهنماناعمااميردايزنبافلخةرصبلايفعماجلا

ناككلذىلعهنوبتاعيةدعقلانمةباحصأناكامدنعو٠هنعةمهتللاداعباو

رداصملارىشتو٠(5۹)«ةعبتمةنسوةعماجةالصاهنا»:هلوقبمهبيجي

نبهللادبعباهيفيقتليوةكمىلعددرتيناکدیزنبرباجنأىلا

وبایعدیمیمحهلقیدصهبحصيناكو؛ثيدحلاوملعلاهنعذخآيلسابع
اناکنيلجرلانأودبيو٠ةيضابالايأرىريناكوسيقنبدوسألاساقف
٠سابعنبابننايقتلياناكو‹جحلامسوميفامبر‹ةكمىلاايونسنالحتري

برغتسايذلاسابعنبايقلفةكمىلاادرفنمرباجمدقنينسلاىدحايفو
نبانجسيفهنآبهربخأفهنعارباجلاسو‹رباجبحاص‹«ساقفيبآبايغ

سابعنبافاضأف٠معن:رباجلاق؟مهتمهناو:سابعنبالاقف۰دايز

مهاللا:رباجلاق؟مهتمتنأاموأ:لاقوارباجبطاخو«!ىلبمهللا

«!یلب

يضابالامامالاوخرۇما«ليحرلانببوبحمنايفسوبألوقيىرخآةياوريفو
نبهللاديبعهذخادقربنقنایفسوبأیعديةيضابالانماخيشنأ‹فورعملا

نبرباجلاق«لعفيملف((ةيضابالا)نيملسملانمدحأىلعلديلهدلجودايز

وهاذهلوقينأالارظتناتنكامو<هنمابیرقتنکو:دیز
ةنيتمتاقالعىلاريشتةيضابالاتاياورلاناهقبسامىلاةفاضالاب

يفةدعقلاخيش‹يميمتلاةيدأنبسادرملالبيبأوديزنبرباجنيبةيدوو
نايقتليوايوسةكمىلاناجرخينالجرلاناكو٠ناورهنلاةكرعمدعبةرصبلا
‹ليحرلانببوبحمنايفسوبأركذيو٠نينمؤملامآةشئاعوسابعنباب
اهنعهللايضرةشئاعىلعةرمالخدسادرملالبابأوديزنبرباجنأ
تباتوىلاعتهللاترفغتساف:لاق٠لمجلاموياهنمناكامىلعاهابتاعف
نودب‹اهنافةياورلاهذهةحصتناكامهمو٠«هيفتلخددقتناكامم

٠ةقيثوتناكةيدأنبسادرمورباجنيبةقالعلانأىلعحوضوبلدت‹«كش
سادرمذخأو٠ةعرسبقثوتتودادزتتناكنيلجرلانيبتاقالعلانأودبيو
راهنلافارطأوليللاءانأهيلعددرتيناكفهثئاكذورباجملعىدمكردي

عرشلانايبباتكفلؤمركذو٠ريزغلاهملعوةعساولاهتفرعمنمفرغيل

هقوشتنمناکدقلو٠موقينأقيطيامىتحليللافوجيفيكبيهللاهمحر

۷٩٠ص¢ةيضفلادوقعلا‹يثراحلا(٢

(ليحرلانببوبحمنايفسيبأنع)1٦٩ص<ريسيخامش(٠

۲۳٩٠ص‹هستردصلا

۸۸٠ةترو‹ىنيجردلا(۲

س۱



هيتأيمث«ةمتعلادعبديزنبرباجءاثعشلايبادنعنمجرخيهنأهناوخاىلا

:لوقيف٠كسفنىلعتققشايخأاي:رباجهللوقيفهعميلصيفحبصلالبق

*)۳(»كتيتأىتحكيلااقوشكاقلبيسفنتبهاملاطدقلوهللاو

ةدعقلاجراوخلاةكرحىلامضنادقناكديزنبرباجنأانلنيبتيرمامم

اهنيعبةنسررقينأعيطتسيالثحابلانكلودايزنبهللاديبعمايأذنم

ءامسفقلأتيذخأرباجمجننآتاياورلانمودبيو۰٠مامضنالاكلذخيراتل

ةيدآنبسادرملالبوبأهيفلتقيذلاماعلاوهوه١ماعلبقةكرحلاكلت

دعبالاهلمعبمقيمللالبابآنآىلعمزجتتاياورلاضعبنأىتح‹يميمتلا

نافتایاورلاهذهتحصاذاو(٢٤۲)۰هنملوبقودیزنبرباجنمةروشم
ذنممهتوعدميظنتومهرمأديزنبرباجىلوتينأىلعاوقفتادقةدعقلا
مهنمادامتعاوهئاكذبمهنمانامياةرصبلايفةوعدلاروطتلىلوألالحارملا

قلعتيامةصاخوةينيدلامولعلايفقيمعلاهلیيصحتوعساولاةعالطاىلع

هبللالبيبأفارتعايفببسلاناككلذلعلو٠ثيدحلاملعوريسفتلاب

٠هتروشمورباجرمابالاهلمعيفردصيملهناىتحهتافولبقةماعزلاب

ركيملاتقولاكلذذنمةدعقلاةماعزلديزنبرباجءوبتنممغرلاىلعو
خيراتلانمةرتفلاكلتيفترجيتلاةيسايسلاثادحالايفكرتشيملهناف
اميعزواماماناکارياجناةرصبلاناکسةماعلدبيملو٠يمالسالا

هباحصأهدعاسوهدقتعمىفخاهنالكلذو٠مهعمةقالعىلعناكهنآیتحوأ

مهتوعدتومتالىتحكالهلاوبرحلانمهرتسنوبحياوناكمهنأل‹كلذىلع
دحأنومدقيةيضابالامثةدعقلاناكدقفكلذىلعءانبو٠اهدهميف

ملعلايوذنمةداعراتخيناكو٠مهءادعأرظانيومهمسابقطنيلمهمالعأ

ضابانباناكو٠ةالولاهبشطبيالىتحةيبصعمهلنمموةجحلاوقطنملاو
٠اهماماوةيضابالاميعزهنآهورصاعمنظكلذلونيمدقملاءالؤھدحآ

ةيضابالامهمدقنيذلاصاخشالارخآدعيضابانبانافلاحةيأىلعو
ءودهلاىلادولخلاةيضابالارثآةرصبلانمهئافتخادعبو‹مهمسابرظانيل
نعاوعلقاوديزنبرباجةماعزبقيقدلايرسلاميظنتلاىلااوفرصناوايلک

نيملسملاةفيلخنييعتوروهظلاةماماسیيسأاتىلايمرتيتلامهفادهأځغولب

يتاثلانرقلايفينوتملاهديبعيبانععرشلانايبباتكنم)‹۷٠1ص<ةيضفلادوقعلا‹يثراحلا(٢

٠(يرجهلا

۴۲.٠ص‹.ةيفاشةلاسر‹شينطافسوينبدمحم1۹6ةقرو6مالظلاحابصم‹يشيترلا

٠۲٠ةقرو«مالظلاحابصم¢يشيقرلا(

اا



ةيرسلاةلحرملافةيضابالاطاشننعثيدحلالصفتسو٠مهعابتأنيبنم

ةشقانمنمدبالعوضوملااذهنعمالكلالبقنكلو٠ةمداقلاتاحفصلايف

لهبدیزنبریاجةقالعيفنتيتلاوةينسلارداصملااهدروتيتلاتاياورلا

٠ةباحصأضعبىلاوهيلاةبوسنملاوقاىلعةدمتعم‹(ةيضابالا)ةوعدلا

ديزنبرباجةقالعركنتيتلاةينسلارداصملايفانتلصويتلاتاياورلانا
اناكو٠(۳۲)ينانبلاتباثوةرزعامهنيتيوارىلااهدانسايفدوعتةيضابالاب

يرجهلالوألانرقلانميناثلافصنلايفاشاعوديزنبرباجتنيرصاعم
ريخالانأيفةرزعةياورصخلتتو٠يرجهلايناثلانرقلانملوألافصنلاو
اربالاق٠مهنمكنأنومعزيةيضابالانا٠٠:»:لاقوديزنبرباجرازدق
نيبرادشاقننعملكتتفينانبلاتباثةياورامأ٠«مهنمهللاىلا
تلخد»:تباثلوقي٠يرصبلانسحلانيبو‹تولاشارفىلعوهو‹رباج
نمةرظن:لاق؟يهتشتام٠هلتلقف:لاق٠لقتدقو<دیزنبرباجیلع

يسنعفرصيسهللانا:لاق٠كيلعفاخأيناتلق:لاق٠هيلاانبجرخا
ابأاي:نسحلاهللاقف:لاقهيلعانلخدىتحانقلطنافلاق٠مهراصبأ
التفلاق٠كبرتايآضعبيتأيمويلاقف:لاق٠هللاالاكلااللق!ءاثعشلا

ارب:لاقفلاق٠كالوتتةيضابالانا:نسحلاهللاقف:لاق٠(۳۸)ةيآلاهذه
نافكلذىلاةفاضالاب٠«٠هدنعنمانجرخمث:لاق٠مهنمهللاىلا

یلااهاعددقارباجنأاهیفرکنتبلهملاتنبدنهلةياوردرويميعنابأ
امف‹«يمآیلاويلااعاطقناسانلادشأديزنبرباجناك»:لوقتوةيضابالا
هللانعيندعابيايشالو<هبينرمأالاهللاىلاينبرقيناكائيشملعأ

ناو‹اهبينرمأالو‹طقةيضابالاىلايناعدامو‹هنعيناهنالالجوزع
مدعنكميو(٤٠(*»ةهبجلاىلعاهديتعضوو‹رامخلاعضأنأينرمأيلناك

:ةيلاتلابابساللتامولعملاهذهىلانانئمطالا

فرعيناكهنأودبالديزنبرباجلاقيدصناكيذلايرصبلانسحلانا-١
تقولاكلذسيلو٠تولاشارفىلعوهوهلهترایزلبقهدقتعمورباجءارآ
٠٠تالؤاستلاهذهلثمرباجىلعيرصبلاحرطينألبسانملا

۲۸ص۲٤ج<.بیذهت٤رجحنبا۸۸ص«۲ج<ميعنوبا<<دعسنبا۱
.۲۸ص<«بیذهت<رجحنبااشیارظنا<(۱۳۲صء۱قء۷ج<دعسنبا(۷

اهناميايفتبسکوألبقنمتنمآنكتملاهناميااسفنعفنيالكبرتايآضعبيتأيموي»:ةيالاصن(۸

.۸١٠ةي١ةروس.«اريخ

۱۴۳۲.٠ص2۱دمسنبا(۹

۸۹.٠ص(۳جميعنوبا((٠

س۹۳



نعنیتیفاضانیتیاوراضيأدرويةياورلابحاصجينانبلاتباثنکک

يأنيتياورلاكلتيفركذيالوضيرموهورباجليرصبلانسحلاةرايزةصق
نعارباجلأسدقيرصبلانسحلانأىلااقالطارشيملوةيضابالانعءيش

٠ناورهنلالهأوةيضابالابهتقالع
يفهبشتيتلاوينانبلاتباثةياوراضيأدروتةيضابالارداصملانا

ىلاريشتال١اهنكلو٠فيفطفالتخاعمةينسلارداصملاىفدرواماهاوتحم

يفانتلصوامكةياورلادروننأديفملانمو٠رباجلنسحلالاس
ترضحال»:نايفسوبالاق٠ءيراقللةروصلاحضتتىتحةيضابالارداصملا

يهتشتلهءاثعشلاابأاي:لاقفينانبلاتباثداتأ«هتافودیزنبرباج

:لاق!تومنألبق((يرصبلا)نسحلاىقلأنأيهتشألينا:لاق؟ایش

:لاق٠ديزنبرباجلوقبهملعأفنسحلاىلعلخدف:ينانبلاتباثجرخف

:لاق؟كلذبيلفيكلاقف:لاق((جاجحلانم)ايفختسمكاذذانسحلاناكو

الآوجرأو٠يناسليطكيطعأوكفلخفدترأانأوجرسلاىلعيلغببكرأ
هيلعبكناف‹عجطنضموهوءاثعشلايبأىلعلخدولعفف:لاق٠انلضرعي

:لوقيفەهينيعرباجعفريف٠هللالاهلااللقءاتعشلاابأاي:لوقيوهونسحلا

ءاثعشلاابآاي:نسحلاهللوقيفلاق٠رانلاىلاحاوروأودغنمكللابذوعأ

:هللاقمث٠رانلاىلاحاوروأودغنمهللابذوعألوقيفلاقهللالاهلااللق
لاقفلاق٠ةيآلا١٠٠كبرتايآضعبيتأيموي(نسحلاينعي)ديعسابأاي
(£؟)٠ملاعلاهيقفلاهللاواذه:نسحلاهل

وهديزنبرباجنآىلععمجتةيضابالارداصملانافكلذىلاةفاضالاب-٤

٠(££)ةيضابالابهتقالعلنامعىلاةافنمثيفقثلافسوينبجاجحلا

نبرباجنوربتعيةيضابالانأديدحلاىببأنباويرعشالانملكركذي0

نمليلداذهو٠لوقلااذهضحدامهنميألواحيملومهفالسأدحأديز

.۱۳۲-۱۳۳ص2۱دعسنبا((١

١٠٠.٠-١۹صةيضفلادوقعلايثراحلا‹۷۲-۷۲ص‹ريس¢يخامث‹۸۸-۸۹ةقرو2ينيجرد((٢

خيراتبتكتناكءاوسةيضابالاعجارملاورداصملاعيمجيفةرفاوتمعوضوملااذهلوحتامولعملانا(٢

رظنينألاثلاليبسىلعءىراقللنكميوانهاهرصحللاجمالودئاقعوهقفبتكوأتاقبطوريسو

ىيحييلع‹6[ص‹ةيضفلادوقعلايثراحلا‹«٠۷ص‹ريسيخامش‹۸۸ةقروينيجردلا
ريبكلابرغملاخيرات‹زوبديلعدمحم‹١٠ص¢ىلوالاةقلحلا‹خيراتلابكوميفةيضابالا‹رمعم

.اهدعمبامو«۱۳۸ص(۲حج

۹٩.٠‹صةيضفلادوقملا«يثراحلا‹۷۷ص<ريس‹يخامش؛٩۸ةقرو¢ينيجردلا)€

.١۷صهچ‹ةغالبلاجهنحرش‹ديدحلايبانبا(١١٠ص(«يرعشالا((٥

ا

 



ةيضابالابةقالعاذناكارباجنأىلع‹نييضابالاريغ‹نيفلؤلانيذه
٠هدينفتباماقليأرلااذهلطخىلعناهربلاوليلدلااكلمولو

ركنأارباجنأوةينسلارداصملاضعبيفةدراولاةياورلاتحصولىتح1
لعفامبرف٠هتالعىلعكلذذخؤيالنأبجيف‹ةيضابالاةوعدلابهتقالع
ةديدعتابسانميفرباجاهلمعتسايتلاةينيدلاةيقتلاليبسىلعكلذرباج
يضابالابهذملايفةعورشمربتعتو٠ةيضابالاةمئأنمهريغاهلمعتساامك

٠نامتكلاروطيف

بهذمللاهئالوبةفورعملا‹بلهملاتنبدنهنأبركذتيتلاةياورلاامأ
ربتعتالفيضابالابهذملاقانتعالاهعديملارباجنأبتدكادق‹يضابالا
لكاذنآةقرفلاعابتانال٠ةيضابالاورباجنيبةقالعدوجومدعىلعاللد

نومسيلب«ةقباستاحفصيفكلذانحضوامك<مسالااذهبمهسفنأنومسي

تناكبلهملاتنبدنهنافاذهلو٠ةوعدلالهأوأنيملسملاةعامجمهسقفنأ

تاداقتعاياءهعئارشومالسالاءيدابماهملعيناكارباجناباهلوقيفةقداص

تناكبلهملاتنبدنهنافكلذىلافضأ٠ةيضاباللاهعديملو<«نيملسجلا

ةكرحلاوشيعتتناكاهنآيآةديبعيبأهفلخلوديزنبرباجلةرصاعم

حضفبموقتنألوقعملاريغنمو٠نامتكلاوةيرسلاروطيفلازتالةيضابالا
ىعيبطلانمو٠كلذنعلأاستامدنعاهباحصأءامسافشکوةوعدلارارسأ

لبقنمتبوجتسااذاةيضابالاعمرباجاهذاتسأةقالعواهتقالعركنتنأ
اوبجوادقاوناکةوعدلالهأنأركذلابريدجو٠عوضوملااذهلوحاهيفلاخم
نڏانکميلهف٠مهيلاةءاسالاوأمهتوعدرارسأفشكبموقينملكلايتغا
؟اهباحصألةءاسالاةمهمبموقتنةوعدلاليبيسقةينافتموةصلخمةآرمال.

اساسأةكرحللمامضناللاهيلارباجةوعدمدعلاهراکنا‹يلاتلابربتعيلهو

ناورهنلالهأنموةيضابالانمرباجةءاربىلعليلدتللهيلعدامتعالانكمي
٠؟ركذلاةفلاسلاينانبلاةياوريفدروامك

ةيضابالابهتقالعلرباجراكناةيضقنأودبيليلحتلاوضرعلااذهدعب۸
ضعبلبقنمتعرتخاامناةينسحلارداصملايفٽتاياورلاضعباهدروتامك

بجيفيلاتلابو‹ڭةقثاثڻدحمواليلجاخیشرباجيفنورياوناكنيذلاةنسلاةاور

ةدقننةصاخو‹احورجمربتعيالىتحهبةيضابالا«ةمهت»قاصلامدع

ةعيشلاوجراوخلاعابتأاوربتعاو«عدبلاباحصأ»تاياوراوضفردقثيدحلا
دقتعماوفرعيملةنسلانمثيدحلاةدقننأاضيألمتحملانمو١٠ءالؤهنم

.ةيضابالاىلاهتبسننيفاوكشكلذلوةينيدلاةيقتلاهلامعتسالىقيقحلارباج

حبصأوركبمتقوذنمةكرحلابةلصلاقيثوناكارباجنأقبساممحضتي
تزكترادقواهروطتوةكرحلاميظنتيفريبكرودهلناكو٠اهماماواهميعز

٥—



-اهلامجانكميةيساسادعاوقىلعةيضابالاةقرفللهتماعزناباهتسايس

:يليامب تايیاورلاليلحتدعب

عمهيفشيعييذلايمالسالاعمتجملانمباحسنالااشيملارباجنأ١

اوعديملوسانلانعمهسفنأاولزعيملمهنافاذلو٠هتكرحعابتأةيقب

رباجناكو٠جراوخلايفرطتمنممهريغوةقرازألالعفامكةرجهلاوجورخلل

هتبوجأوهيواتفوةينيدلاهتيداحألالخنمسانلانيبهراكفأٹثٹبیوهعارارشي

ناكو٠اهجراخوةرصبلالخادنمةينيدلارومألاضعبنعنيرسفتسملاىلع
ىلاهاعدهئدابملاسامحوهئارآلايوقادادعتساهيفدجونمفهذيمالتصحفتي

ىلالوصولاليبسيفالمعتسمةماتةيرسبثدحيناككلذنكلو٠هيهذم

لتقبهعابتأرمأيناكدقفهتوعدرمأنامتكيفاناعماو٠ةينيدلاةيقتلاهفده
عابتادحاكرتنأثدحناف٠مهئامسابحوبيوأةعامجلارارسأفشكينملك
يشفيواىمادقلاهباحصأقنعطينآنودهگدابمنعیلختوهيهذمةقرفلا

ەنيربتعمىذأبهلاوضرعتينآنودنکلوهنمنوأربتيةبضابالاناكفمهرارسأ
٠ناودعلابمهوأدباذااإلامهۇؤامدلحتانيذلانيدحوملانيفلاخملانمادحاو

يفنعطومهيلعباعودحأ(ةيضابالا)نيملسملابهذمنمجرخاذانكلو
يتلاةلدرخةصقو٠همدلحأوهلتقبجودقفمهرارسأىشفأومهدقتعم

يضابأباشءاجدقف٠كلذىلعةلثمالاحعضوأنمةيضابالارداصملااهيورت
الباشلاناكو٠ةلدرخلتق:لاقفداهجلالضفأنعهلأسوديزنبرباجىلا
ىتحەيلعەديعضوودجسملايف(ةيضابالا)نيملسجملانملجرهاياهارأفهفرعي
باشلاىلعضبقو٠تامفمومسمرجنخبهيفتكنيبهبرضفهئطخيال
!كسفننماذهلعفتملكنأتملعدق»:هللاقفيلاولاىلاهبيتأويضابالا

(٦٤)«هلتقف<«اذهكنععد:لاقف‹هانموكرمأنمىلعينلدف‹ترمأامناو

نعطيلعجومهيلعجرخمث(ةيضابالا)نيملسجلاةعامجنماذهةلدرخناكو
۰هلتقبرمأوهمدرباجلحتسافمهرارسآحضفيومهتاروعىلعلديومهيف
‹ةمئالانمهدعبءاجنملةودقنأشلااذهيفرباجةسايستربتعادقو
ءامدلااولحأو»مهطاشنتاماعددحأمهيلاءيسينمللايتغالااوربتعاو

٠(۸٤)«هبءادتبالاوملظلاب

ضرعتهنأهنعرثؤيملو٠ةطلسلاعمداعمكاكتحايآرباجبنجت-؟

دقهباحصأضعبنأنممغرلاىلعقارعلايفةطلسللجاجحلايلوتلبقىذأل

دوقعلا‹يئراحلا‹٢۲ةترو‹مالسألادعاوقحرش‹يلاطيج‹٢۷۷۱ص‹ریس<ينامش

١١٠١١٠.٠ص‹ةيضفلا

١٠١٠ص‹ةيضفلادوقعلا‹يثراحلااضيارظنأ‹٢۲ةترو<مالسألادعاوقحرش‹يلاطيج((۷

٢۲٠ةقرو<مالسالادعاوقحرش‹يلاطيج(۸

ب1٦۹



جاجحلاوویلا

ننادمپیتههيلعددرتیوياجعلروزتنکو

ناکمامنیانبديزيالتحلنو“دیریراجنیچرلنيبقالا

ناکو٠ىأرلافمهعمفلتخاناوىتحمهيلعفطعيوءاملعلابحيقفالاعساو

ليلديبعشللهتعافشو٠ءاملعلاهاجتةرظنلاهذهبعوفرباجعمي
٠داهطضالاوىذاللمهضرعتمدعىلعهصرحوءاملعللهريدقتىلعرخا

سلفایجراخناکملسميٻآنبديزينأنميكستفيلقرشتسملاهركذيام
ناوعأصلخأنموهوكلذكديزينوكينألمتحملاريغنمو١٠هرربيليلدانيدل
يديأىلعلتقدقهسفنملسميبأنبديزينأكلذىلافضأ٠جاجحلا

(٥))۰كلمادبعنبديزيدهعيفةيقيرفالامشىلعايلاوناكامنيبجراوخلا
ضرفو٠ةديجتقولانمةرتفلتيقبجاجحلابرباجةقالعنافلاحةيأ,عو
٠مهرد٠٠۷وأ١٠1هرادقمءاطعهلجابحلا

رداصلملاريشتو

٠.ةيدوةيادبلاقتناك

لمحىلعهتردقممدعباعرذتمضفرفءاضقلاهيلوينأجاجحلادارأدقو
؟كفعضغلبامو(جاجحلا)لاق‹كلذنمفعضأينا»:لاقوبصنملااذهءابعأ
وهلاذهنالاق٠امهنيبحلصأنأنسحأامفرشاهمداخوةأرلانيبعقي:لاق
هتردقمءافخاديريناكارباجنأىلعةلالدةياورلاهذهقو٠(0۳)«فعضلا

يلاولالاببرطخيالىتحو‹هنعتاهبشلادعبيىتحىلاوللهفعضءادباو
ةيرسةكرحسيسأتبموقينأهنكميفعضلانمةجردلاهذهغلبالجرنأ
۰مكحللةئوانم

نماريبكامسقهجودقف‹دزألاةليبقىلايمتنيديزنبرباجناكاه٢
حجندقو۰هتكرحىلامامضناللةليبقلاهذهدارفآضعبعانقاوحنهدوهج

دارفأضعبمهسأرىلعودزألانمريبكددعهعبتونأشلااذهىفديعبدحىلا

اهتامحوةقرفلاةاعدنممهضعبحبصأو-قارعلادزأةميعز ةيبلهملاةرسالا
دروتو٠ءاسنلاىلااضيأهادعتلبلاجرلاىلعكلذرصتقيملو٠نيزرابلا
ةعامجىلانممضنايتاللاءاسنلانماددعةيضابالارداصملا

۹۱1۹۳۰٠ص<ريس<يخامش٢

.١٠٠-١٠٠صةيضفلادوقعلا‹يئراحلا‹۷[ص‹ريس‹يخامش‹١6ةقرو‹ينيجردلا(٠

.۲۲۱-۲۲۰ص٢۰ص«؟ج<نودلخنبا

١٠ص‹ةيضفلادوقملا‹يثراحلا‹8.ةقرو‹ينيجردلا

.۷ص‹ريس‹يخامش‹١6ةقرو¢ينيجردلا(٢۲

۷



نمءاخسبنيطعاو‹اهترصنليبسيفادوهجنلذبو(ةيضابالا)نيملسملا
اذهسيل٠(٤0)اهعابتأنمنيجاتحملاةدعاسملوةوعدلالامتيبلنهلاومأ
‹يلصالادزألانطوم‹نامعنمةريبكدادعاىلاريشترداصملانالببسحف

مظعميفةروصقمةكرحلادعتملو٠ةيضابالاىلاتمضنانميلاوتومرضحو
الو٠ناورهنلاةكرعمدعبثدحامكىميمتلاىلبقلارصنعلاىلعاهدارفأ

٠نامعونميلاوتومرضحيفتناكةيضابالااهسساةمامالوأدجننأبجع
برعوصاخهةجوبدزالانمهبراقأنيبرباجاهلذبيتلادوهجللةجيتنو
امكةفلتخمةيبرعلئابقنمرصانعمضتةكرحلا!تحبصأدقفةماعبونجلا
ةوعدلاتدغدقوالاديزنبرباجتميملو٠يلاولانمريثكاهيلامضنا
لئابقنمةفلتخمرصانعتبذتجاةلماشةيمالساةكرحنعةرابعةيضابالا
لحتةوعدلاعابتأنمريثكىدلةيبهذملاتاعانقلاتذخأو٠ةفلتخمسانجأو

ناكةكرحلاةماعزيفرباجةفيلخنافانهنمو٠ةيقرعلاوةيلبقلاتاءالولالحم
نکسهنکلو٠میمتينبیلومةمیرکيبآنبملسمةديبعوبأوهونم
٠(00)ةرصبلايفدزالايحيفاهلدزألاراصتنادعبوةوعدللهمامضنادعب

ىلااهتدعتلبةرصبلايفادوجومناكنمىلعرباجةوعدرصتقتملو

ناكو‹قطانملافلتخملةاعدلابثعبيناكثيحىرخألاةيمالسالاراصمالا

اوفرعنيذلاةاعدللبيردتنمةديبعيبآهفلخدهعيفمتاباصاهرااذههلمع

هتوعدعابتأعمةقيثوةلصىلعرباجناکو٠راصمالاىلاملعلاةلمحمساب

ىلارداصملاريشتو٠ةبلاهملاودزألانمسانأمهنيبنموةفلتخملاتايالولايف
رباجناکو۰ناسارخيفبلهجلانبكلمادبعنيبوهنيبةلدابتمتالسارم

ةماتةيرسفەتاباطخلسرينأهلأسيو«ةوعدلارمأيفهلبتكينأهنمبلطي

ةيرسلابوجوقبلطلاررکپناکارياجنآعقاولاو٠نیقوٹومصاخشأعم

مهيلاهلئاسرقیزمتانايحأبلطيو‹هعابتاوهناوعاعمهتالسارمعیمجيف

مهميظنتفشكىلايلاتلابيدؤتفمهثادعأيديأىلالصتالىتحاهقرحو
ليكنتبنجتينأةسايسلاهذهبرباجعاطتسادقو٠(01)مهتكرحضاهجاو
عابتألانماددعبسكينأاضيأعاطتساوةليوطةرتفلهباحصأبوهبةالولا
)مهدقتعمبتاطلسلاملعنودعبطلاب)ةيلوؤسملازكرمدعبامیفاولوتنمم

قطانملاقلامعألاوةرادالارييستقرباجمهماماءارابنونيعتسياوناکو

لسرآيذلاةملسمنينامعنلا:صاخشالاءالۇھنيبنمو٠مهذوفنلةعضاخلا

ةرفاوتملارداصملاركذتالو٠هتقطنميفةيزجلاعمجةيفيكنعلأسيرباجىلا

.اهدعبامو812١٠11۰02١٠٠س۸۸ةقرو<ينيجردلا((٤

<«ريس<يخامش‹اهدعبامو2١٠٠اهدعبامو٠ةقرو‹ينيجردلا:رظناتامولعملاهذهلوح

۱۳۹۸٤۰۱٠ص<يثراحلا‹۷۷2۸۳ص

2.٠تاباوج‹دیزنبرباچ(مآ

س۸



ەنيبةلدابتملالئاسرلاقناقهدةملكدورونكلو(الماعوأ)ايلاونامعنلاناكنيآ
ضعبيفامبروةيقرشلاقطانملايفايلاوناكهنأىلعلدترباجمامالانيبو
رباجبةقيثوةلصىلعتناكيتلاىرخالاتايصخشلانمو٠(0۷)ناسرخروك
٤يضابالابهذجلابنيديونامعنطقيناكيذلاراسينبديزي<ديزنبا
بلطیوكلذيفهريشتسيرباجىلالسرأفنامعقطانمىدحايفالماعنيعدقو
ىلعاوناكةرصبلاجراخنورخاصاخشأكانهو٠(0۸)هتاداشراوهحئاصن

هلانویعاوناکو«هرمآنعنوردصیوهبهذمبنونیديرباجعمةميمحتاقالع
رذحلاوميظنتلايفةقدللارظنو٠(0۹)اهنونكسييتلاقطانملايفنيلثممو
دوجوناكو٠صاخشألاوةاعدلاءالؤهىلعضبقلاةالولاعطتسيملفديدشلا
٤مهتادقتعمبةالولاةفرعممدعىلعاحضاواليلدةيلوؤسملازكرميفمهضعب

نماددعهعابتأضعبملتسينأقعناميملارباجنأىلعاليلداضيأناكو
ثيح-ةياهنلافاهدضلمعييتلاةلودلازاهجيفةيمسرلاماهملاوزكارملا
راصمالاكلتيفهتوعدرشنلبسانمخانمريفوتيفنومهسيءالؤهنأىريناک
تالاصتإالاوةعساولاتاقفالعلاهذهنأودبيو'اهلةماعدنولكشیوتايالولاو

:جاجحلاعامساىلاتلصودقاهجراخوةرصبلايفةكرحلاعابتأعمةمثادلا

رباجتاقالعنکلو‹ةمثئادةبقارمتحتهلعجوديزنبرباجنمباتریذخآف
ىدأرباجطاشنبجاجحلاىدلةحضاوةعانقدوجومدعو‹جاجحلابتاكعم

تاروطتلانكلو٠ةيادبلايفرباجمامالادضةديدشتاءارجاذاختامدعىلا

يرجهلالوالانرقلانمنماثلادقعلايفقرشملادالبيفتثدحيتلاةيسايسلا
دقف٠هعابتأوديزينبرباجنمجاجحلافقوميفيرذجرييغتىلاتدأدق
جاجحلالسرأآو‹ىدنلجلانبدابعدالوأ‹ناميلسوديعسةماعزبنامعدزآراث
ةروثتماقءانثالاكلتفو٠لشفلاباهعيمجتءابوةروثلاعمقلةدعتالمح
غرفتيلنامعيففقوملاةجلاعمجاجحلالجأفم٠٠۷/ه١۸ماعثعشالانبا
جاجحلاهجوثعشالانباةروثىلعءاضقلادعبو٠(١1)ثعشالانبالاتقل
ديعست(نيوخألاةدايقبدزألانكلوينزملامساقلاةدايقبنامعىلااريكاشیج

ءابنأتلصوامدنعو(1))اهدئاقلتثوةلمحلاهذهرحدنماونكمت‹ناميلسو

نامعيفسيلدزألانمماقتنالاررقو‹اريثكبضغجاجحلاىلاةلمحلالشف
نبرباجمهنيبنمو‹فدزالاءامعزعضوف٠اضيأقارعلايفلببسحف
نامعيفمهناوخاعملاصتايآنممهرذحو٠ةديدشةبقارمتحتديز

٢۳.٠صهسفنردصملا(۷
٠۲٠67Seeصهسقتردصملا(۸ also, Ennami,art. Cit. p

٢۲٢۲۳۰ص<تاباوج«دیزنبرباج(۹
.A.A:رظناثعشالانباةروثنع(٠ Dixon, The Umayyad Caliphate, pp. 151ff.

.۳۲۷ةقرو‹يوكزالا1
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هنأوقارعلادزأىلعهقييضتبهربخيماشلايفناورمنبكلمادبعىلابتكو

مث)7۶(دابعنبناميلسلةرصنلانعةرصبلايفاوناکنيذلادزألاهوجودعقأ

نمافلانيعبرأسأرىلع«مساقلايخآ‹ينزملاةعاجمةدايقباشيجثعب

امنيبرحبلاقيرطشيجلااذهفصنكلسدقو۹دزألاةروثدامخالنييرازنلا

ةميزهنمىدنلجلانبناميلسنكمتدقو٠ربلاقيرطرخالافصنلاكلس

ةيرحبلاةوقلالوصورظتنيملواركبملصوهنأودبييذلايربلاشيجلا
۰ةدحاوةيركسعةطخلاقبطودحاونآيفراوثلاةمجاهميفناتقرفلاكرتشتل

ةميزهنمنكمتو«هسفنةعاجمةسأرىلعويرحبلاشيجلالصوكلذءانثأو

امنيبلحاوسلابقاريدزألانمريغصءزجيفيقبيذلاىدنلجلانبديعس

يربلاشيجلامزهيذلاناميلسهاخأقفارييدزالاينامعلاشيجلامظعمناك
ءاجتلالاولخادلاىلاباحسناللىدنلجلانبديعسرطضا٠جاجحلاهلسرأيذلا

ةبراحموهةنعراصحلاكفالواحمهيلاراسناميلسهوخأملغاهو‹لابجلاىلا

يتلانفسلاقرحأةعاجمعمكبتشينألبقو٠دنجلانمهعمنموةعاجم
ةعاجمدتراوهتمیزهنمنكمتوةعاجمىلاراسمث٠قارعلانممهبتعءاج
فالآةسمخهللسرأفهدمتسيجاجحلاىلابتكو‹رافلجىلاًاجتلاوابراه
ةدعاسمبةعاجمنكمتو٠ناميلسنبنمحرلادبعةدايقبماشلالهأنميدنج
لكنو٠دزألانمامهعمنموناميلسوديعسنيوخالاةميزهنمةيماشلاةوقلا
‹قارعلادزأفقوميفرثالادعباهلناكامم‹ناوهلاولذلامهيفعقوأودزألاب
ءةيومالاةطلسلاوجاجحلاهاجتCيدزالارباجمهمعزتينيذلاةيضابالاءافلح

ثدحامعالوؤسمجاجحلااوربتعاونامعيفمهتليبقءانبأبلحاباوبضغف
يرجتتناكيذلاتقولاسفنيفو٠همكحلاوزاونمتوهيلعاوطخسف
ريخالاماقجاجحلاودزالانيبتاقالعلارتوتىلاتدآيتلاثداوحلاهذههيف
قلطو«ناسارخوقارعلادزآءامعز‹بلهالآلركنتفميشهلايفرانلالاعشاب
٠كاذنآناسارخيلاوبلهملانبديزيلاتخأتناكيتلاهتجوزجاجحلا
ديزيلزعبهعانقايفحجنوهدضناورمنبكلمادبعضرحيوهلديكيذخأو

ديزيعاجلاجچزف٠هييذعتوەهتېقانمكهلحامسلابوناسارخةيالونم

قارعلادزأباضغايفدازامممهيلاءاسأونجسلايفهترسأدارفأضعبو

اهمعزتييتلاةيضابالاةوعدلاىلعهرثأاذهجاجحلافقولناكو٠ةرصبلاو

نيبةيهاركلاةصرفرباجلغتسادقف٠يرصبلايدزألاديزنبرباجمامالا
‹(ةيضابالا)نيملسملاةعامجىلامامضنالابدزالانمربثکعانقالجاجحلاودزألا

الاجر«بلھلالآنمدارفآمهسآریلعومهنمریبكمسقهةعبتو

۴۷.٠ةقرو‹ىوكزالا("

٠٠هيبثت<5يدوعسملا۳۸٠1.٠س٠١1۰۲س¢ىربط<٠۲۲س۲۱۸ص۲ج٠باسنا<يرذالب۳
.۲۲۷-۲۲۸ةقرو؛ىوكزالا.ه٤(‹قزارنبليلس<٢۳۱ص

۱٩٠ةقرو‹ينيجردلا(٤

سا۰س



سانلادشأنمتناكيتلا‹ديزيتخأ‹بلهملاتنبةكتاعمهنم‹ءاسنو

٠(10)اهتوعدلهانمنيجاتحملاةدعاسملاهلامبلخبتملوبهذمللاسامح
دقو۰هعابتأورباجنمجاجحلافقومقريبكلااهرئأتاروطتلاهذهلناکو

ةدييعيبآوبئاسلانبمامضلثمنيزرابلاهباحصأضعبعمارياجسبح

جاجحلاثبليملو٠(11)مهريغويدبعلاراحصويميمتلاةميركيبأنبملسم
يبأدجوهوةريبهىعديةوعدلاخياشمنملجرعمهافنورباجحارسقلطأنآ
يفنييضابالاةمئالارخفاويضابالاخرؤلاليحرلانببوبحمنایفس
هقيدصنمةعافشبناكرباجنعجارفالانألمتحملانمو٠(1۷)ةرصبلا
نامعیلارباجيفننأكشالو٠جاجحلابتاك‹ملسميبأنبديزي‹ميمحلا
مهميعزومهمامانمةرصبلايفةكرحلاعابتأمرحهنآیلوألا:نیتجیتناذناک

جاجحلانجسيفمهخياشمومهؤامعزيقبامنيب٠ءودهلاوةعدلاىلااودلخف
موقينالةيتاومتناكةصرفلانأةيناثلاو۰(1۸)ه0ماعريخالاتامىتح

هتريشعوهلهأنيبيأ‹نامع‹يلصالاهنطوميفهبهذمىلاةوعدلابرباج
يفالغتسىم‹مهعملماعتلاةيفيكومهديلاقتومهتاداعفرعينيذلانيبرقألا

يتلاىدنلجلادالوأةروثلالخمهبلحاجبهيلعمهدقحوجاجحللمههرككلذ

دقنامعېفهقافرضعبعمرباجدوجونآيفكشاندواريالو٠جاجحلااهدمخأ

تناكو٠رطقلاكلذىفاهراشتناةعرسىلعدعاسوةيضابالاةوعدلادافأ

وبأهتفيلخ‹دعباميف‹مهبثعبنيذلاملعلاةلمحطاشنلةمدقمهدوهج
ددحمخیراتىلاتایاورلاریشتالو۰(19)يميمتلاةميركيبآنبملسمةديبع
اهنكلو‹هافنمېفاهاضقيتلاةدلاركذتالاهنأامكنامعىلارباجيفنل
خيراتلوحرداصملافلتختو٠اهيفتاموةرصبلاىلاداعهنأىلععمجت
سنآهيفيفوتيذلاعوبسالاسفنيفيفوتهنأةاورلاضعبركذيذا4تافو

رخآلاضعبلاىريو٠م۷)١/ه۹ماعيفريخالايفوتدقو٠كلامنبا

١٠٠.٠ص‹ةيضفلادوقعلا‹يثراحلا‹٢١۷٠۹ص‹ريس‹يخامش(٥

٦۸۷۸۱۷.٠ص¢ريس‹يخامشةقرو<2ينيجردلا1

٠.ىويسبلارصتخم‹ىويسبلا‹٢۲ةترو‹مالظلاحابصم‹يشيترلا‹٢۷ص‹ريس‹ينامش(۷

.1٦۷ص‹ھ۱۲۰(‹رابجنز
ءةيضفلادوقعلا‹يثراحلا‹۸۷‹٦۷2١۸ص‹ريس‹يخامش‹١١12١٠1ةقرو<ينيجردلا(۸

۱.۰(١ص

ءيدنكلاالعملانبدمحم:نامعيفيضشابالابهذملارشنيفريبكلضفمهلناكنيذلاملعلاةلمحرهشانم(۹

ىلوتدقو‹يديهارفلابيبحنبعيبرلاورينلانبرينلا‹يناوزنلارذنلانبريشب¢يحايرلاروصنم
يم.ةرلا‹۷١۱۹۳۱ةقرو‹يبتوملا.ءالؤهنعرظنا.ةديبعيبأتومدعبةيضابالاةماماريخالا

١٠٠٠ص‹ناكمالا‹شينطا‹۲-٠۲۱ةترو‹مالظلاحابصم

ءیراخب‹۸8ص‹راصمألاءاملعريهاشم¢نبحنبا‹۲٠1ص‹دنسم‹بيبحنبعيبرلا٠

.۲١۱صاج‹ةركذتيبهذ۲-٢۲۹ص۲ج‹بيذهت‹رجحنبا‹ص‹١ق‹۲ج<خيراتلا

— [۰.۱



هتافوخيراتعضيفيدعنبمثيهلاامأ٠(۷))/ھه١٠۱۰ماعيفوتهنأ
٠م٤۷۱/ھ۹7ماعيخامشلاهعضيامنيب٠م۷۲۶/ه١٤۱ماع
نومتهينيذلاثيدحلاةاورةنسلآىلعءاجهنالحصالاوهلوالايأرلانأودبيو
ءالؤهدحأرباجناکو۰هتافوخيراتوثدحملكةايحبريبكدحىلا

یعدتساارباجنأیلا-انعمرمامک ریشترداصملانافكلذىلافضأ

نمايفختسمكاذنآنسحلاناكوتولاشارفىلعوهوهيلايرصبلانسحلا

0اذهلبقيفوتارياجنأاذهینعمو٠ھه0ماعتاميذلاجاجحلا

٠لیلقلبقانرشآامکم۷))/ھ۹۶ماعناکهتافوخیراتنأعجرالاو

٠يميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعوبأةوعدلاةماعزيف

۰.۲۰۰ص<2فراعم‹ةبيتقنبأ‹١۱۳ص‹۷ج2دعسنبا۱

.(یدعنبمثیهلانع)<۳۸ص؛۱ج‹بيذهترجحنبا(۲

.۷۷ص(ريشيخامش

س۰۲



سداسلابابلا

يميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعوبأ

هنآظحاجلارکذیو۰(۱)میمتينبیلومةميركيبأنبملسمةديبعوبآوه
ةرصبلافشاع٠(5)ةيدأنبسادرميخأ‹يميمتلاةيدأنبةورعلىلومناك
نبمامضوكامسلانبرفعجويدبعلاراحصوديزنبرباجنعملعلاذخأو
٠(۴)نامتكلاةلحرمفةيضابالاءاملعرهشأمهو«ينامعلايدبعلابئاسلا

٠ثيداحالامهنعىوروملعلامهنعىقلتو‹ديزنبرباجهذاتسأمهنعذخأ

ديعسوبأ«سابعنبهللادبع‹ةريرهوبأ<كلامنبسنأءالؤهنمو
٠(£)نينمۇؤملامآةشئاعو‹هللادبعنبرباج‹يردخلا

‹نيزرابلامهئاهقفولئاوالاةيضابالاءاملعنماذفالباعةديبعوبآناك
ميظنتىلعهدعاساممعساوقفأوةعرابةيسايستاردقبعتمتيناكامك
نأيلاتلابورغالو٠يکذوقيقدلكشبةيرسلااهتلحرمفةيضابالاةوعدلا

يفاهراشتناومهتكرحومنيفربكالالضفلاهيلانويضابالانوخرؤملاوزعي
زاجحلاونامعونميلاوتومرضحلٹم>ةرصدلاجراخةربثكةيمالساراطقأ

WWبرغل!دالبورصمو Cكلتلمهلسريناکنيذلانيبردملاةاعدلا

ةكرحلاخيراتېففرعامءالؤهنوكو٠اهيفيضابالابهذارشنلتايالولا
)يضابالابهذمللاقبط)ملعلااولمحنيذلاياملعلاةلمحمسابةيضابالا

٠(0)راصمالاىلاهولقنوةرصبلايفةيلصألاةعبانمنم
نمهجورخوه۹0ماعجاجحلاتومدعبةوعدلالهأةماعزةديبعوبأاوبت
/ه۹1)كلادبعنبناميلسةفيلخلامكحةيادبعمكلذقفتاو‹نجسلا

۱۳۹٠ص«ةيضفلادوقعلا‹يئراحلا(۸۲۳ص‹ريس¢ينامش۹۷ص۲۰٢4ج٤يناغآ‹جرفلاوبا١

٢٦۲.٠ص۲ج‹نايب‹ظحاجلا۲

٠جءحيحصلاعماجلاةيشاح‹يلاسلا‹۸۲۸۱۷۹ص<ريس2¢يخامش‹١6ةقرو‹ينيجردلا٢

۱۳۹.٤۱۰صيثراحلا<٦ص

هنكلوةباحصلاءامسأركذيال)١۱۳ص‹يثراحلا‹١٦ص‹١ج‹حيحصلاعماجلاةيشاح‹يلاسلا( 

٠.«ةباحصلانمديزنبرباجهكردانمكردأةديبعابأنأ»:لوقي

۳ةقرو‹مالظلاحابصمءيشيقرلا‹اهدعبامو۸۲ص¢ريس‹يخامش۸(ةقرو¢ينيجردلا٥

١٠٠.٠ص‹ناكمالا‹شينطا‹١١1ةقرو4يبتوعلا
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ءامعز<ةبلاهملاعمةقيثوةقالعىلعةفيلخلاناکو۰(م۹/۷۱۷بم0٥

ةماماناباÇةريفودادعابةيضابإالاةكرحلاىلااومضنانيذلاCدزألا

ناميلسةرتفلالخاتنعاوقاليملةيضابالانألمتحملانمو٠يدزالادیزنبا

قارعلاىلعايلاو«بلهملانبديزي«دزالاميعز.نيعيذلاكلمادبعنبا

نيبةيئادعتاقالعڭيأةرفاوتملاةيضابالارداصملارکذتالو٠ناسارخو

ةيامحىلادوعيكلذيفبيسلالعلو٠ةرتفلاهذهلالخةيضابالاعابتأوةفالخلا

‹ةكرحلاهذهببلهملالآودزألاطبرتيتلاتاقالعللةجيتنمهلبلهمانبديزي
ديزيتخأةكتاعمهنيبنموةيلاهملاءامعزنمنانركذتاذاةصاخو

٠(1)ةوعدلاكلتعابتأنيبنماوناككلملادبعهيخأو

شرعزيزعلادبعنبرمعىقتراوكللادبعنبناميلسيفوتامدنعو
هماهتالبلهلانبديزيريخالانجس‹(م٠۷5/ه١٠٠-م۷۱۷/ه۹ةفالخلا
ناجرجيفهتلمحءانثأاهيلعلصحيتلامئانغلاسمخميلستمدعبهايا

نجسلايفديزييقبدقو٠(۷)كلمادبعنبناميلسةفيلخلانمزناتسربطو
هبراقاضعبوهتوخانجسبقارعلايلاوماقامكززيزعلادبعنبرمعمكحةليط

عابتأنيبتاقالعلاقرتوتىلادؤتملةئداحلاهذهنكلو٠(۸)ةرصبلاق

ةفيلخلااذهنأةقيقحلاو٠زيزعلادبعنبرمعةفيلخلاوةيضابالاةوعدلا

ةيملسلاقرطلابجراوخلامهنيبنموةضراعملابازحاعمهلكاشملحينألواح
خياشموةديبعابأنأودبيو٠(1)بورحلاوعازنلاىلعةشقانملاوراوحلاالضفم
اولواحو‹زيزعلادبعنبرمعنماريخنولمأياوناكةرصبلايفةيضابالا
ادفوهيلااولسرأف‹نيفرطلانيبةكرتشمةدعاقلوحهعممهافتىلالصوتلا
‹كاذنآةرصبلايفةيضابالاخياشمزربأدحأ<كامسلانبرفعجةسأرىلع
مدعنممعغرلایلعو۹مهدقتعمةحصبهعانقاومهبناجىلاهنلامتسانیلواحم

نعايضارعجردفولانأالانأشلااذهيفهعمةمساحةجيتنىلامهلوصو
نأعاطتسادفولانأةيضابالارداصملاضعبيعدتو٠هكولسوهتسايس

ءاطعالو٠(١٠)ىضابالابهذاقنتعاو‹كلمادبع‹ةفيلخلانباليمتسي
شاقنلالقنناننافنيقيرفلانيبتاقالعلاةعيبطنعةحضاوةروصءيراقلا
بوبحمنايفسيبأنعالقنةيضابالارداصملاهتدروأامكامهنيبراديذلا

۸٩۰ص<قوفرظنا٦

.۲۲۱س۲۲۰ص‹هيبنت<يدومسم۱۱۷۱2ب١۱۱ص«مثعانبا۷

ةترو‹ريسلاررغ‹لوهجمفلؤم<۱۳۸۲صء۲2س2یربط2¢۱۷۱-1ص۲٤حج¢مثعأنباس۸

٠.يضابالابهذملانوقنتمياوناكةرصبلاىلاومهنجسنيذلاديزيبراقاضعبنألمتحملانم.۸
.ةيرسلاةوعدلاهذهلمهقانتعاباهلهجلكلذىلاريشتالةرفوتملارداصملانكلو

۱۱.٠-۲١۱۱۸ج2باسنا‹یرذالب٩

۸۰.۷۹ص«ريس‹يخامش‹١6ةقرو¢ينيجردلا٠

ن۳



:نايفسوبألوقي٠ثداوحللارصاعمناكيذلايضابالاخرؤملا‹ليحرلانبا
رمعىلامهناوخانمةعامجيفيلالهلاملاسوبيلكنببابحلاورفعجدفو(

نوركنتله:مهللاقف٠هوملكفديلعاولخدفةفالخلايلونيحزيزعلادبعنبا
اوركذوهوبتاعف٠ماكحألاىلامهلعزفهوملكاملكف؟ايشماكحألارمأنم
:لاقوەتبكرىلعبابحلابرضودنعاوفرصنينأديروهرذعيذخأفنامٹعرم

ناكو!هللادبعابكديكسمأ:هللاقف!لعفتوةملظلارذعتانهاهلكناو

(رفعج١جشالانمقفرأمكيفام:لاقو٠هبمهفطلا(كامسلانبا)رفعج
كلادبعناكو<هابأهيلااوعداممهنملبقورمعدلوكلادبعمهباجأف
(١۱)«الضاف

ةثيستسيلتاقالعدوجوىلعلدتاهنافةياورلاهذهةحصتناكامهمو

مدعىلعةيضابالارداصملاعمجتو٠ةفيلخلانيبو(ةيضابالا)ةوعدلالهآنيب
ةنولوتيةيضابالانأىلاريشياهضعبنالبزيزعلادبعنبرمعىلاةءعاسالا
ةوعدلالهأنيبةنسحةيملستاقالعدوجوتبثياممو٠هنمنوأربتيالو

نبساياءفورعملايضابالاهيقفلانيعريخألانأزيزعلادبعنبرمعةفيلخلاو
٠ةرصبلايفايضاق‹ينزملاةيواعم

ةيضابالانيب‹ةيدولاانايحأو‹ةيملسلاتاقالعلانمةرتفلاهذهءانثأ

كلادبعنبناميلسنيتفيلخلامكحلالختدتمايتلاوةمكاحلاةطلسلاو
هذهةرصبلايفةوعدلاخياشموةديبعوبألغتسا‹زيزعلادبعنبرمعو
لوصولالجأنمةنيتمسسأىلعمهتکرحميظنتومهسافنأطاقتلالةصرفلا

نيملسمللةفيلخباختناوروهظلاةماماسيسأتوهو‹ىمسألامهفدهىلا
ةيرسلاسلاجملاتامیظنتریوطتبةديبعوبماقو٠ةوعدلاعابتأنيبنم

نولوادتي‹اهعابتأوةوعدلاخياشممضتوةرصبلايفماقتتناكيتلااهلامعأو
ةلصبمهتوعدىلاتميامومهتديقعءيدابماهيفنوملعتيومهططخاهيف
ةيرسلاسلاجملاهذهنأةقيقحلاو٠ةيويندلاوأةينيدلاىحاونلاىفءاوس

دعبةدعقلاةكرحمعزتيذلايميمتلاةيدأنبسادرمنمزذنمةدوجومتناك
ةورعنأتاياورلارکذتو٠هللاديبعهنباوهیبأنبدايزمايآیفويآ<ناورينلا

تحتيرسبادرسيفءيبتخموهوهيلعضبقدق«سادرماخأ‹ةيدأنبا

‹نايفسوبأ‹«يضابالاخرؤملاركذيو٠(٤۱)هباحصأعمدبعتيناكثيحضرألا

رمعنمركبمنمزيفةيرسلاسلاجملاهذهلثمدوجوىلعلدتىرخأةلثمأ

٩٩٠ةقرو‹ىينيجردلا1

ء۸۱-۸۲ص4ریس«يخامش١٠١٠۱س۹٩ةقرو¢ينيجردلا۲
T. Lewicki, “Notice sur la Chronique ibadite..,

Rocznik Orientalistyczny, vol. 11 (1936), p. 158.

۹۸۹۲٠ةقرو4ينيجردلا Fn
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ءهتدلاونعتکردأنمرایخنموهوراسيينثدح»:هلوقياماهنم٠ةوعدلا
امهدحأللاقيبسارينبنمنیوخأتکردآ:لاق۰ةنسنينامثتنبيهو

۰ةوعدلاهذهلهآنمیضمنمرایخنماناکو۰نانکانبانزامرخالاوحربت
حربتامأف٠فاناكو‹هللامهمحرةورعهيخأولالبيبأيريظناناكو
هتهبجوهالجروهادیوهاتبکرتربدیتحةدابعلانمرتفيالايلصمادباعناكف
٠(٥۱(هباحصأعمهيفهللادبعيضرالايفابرسذختادقناكو٠ريعبلاربدك

ةكرحمايقلىلوالامايألاذنمةيرسلاسلاجملاهذهدوجونممغرلاىلعو
هذهملاعمحيضوتيفةديبعيبأماماللدوعيلضفلانافةدعقلاجراوخلا

ةثالثنيبزيمننأنكميو٠اهتاقبطبيترتواهفئاظوفينصتوسلاجملا
٠يميمتلاةديبعيبأنمزةدوجومتناكةيرسلاسىلاجملانمعاونأ

ةنيعمةعامجىلعةروصقمنكتمليتلايهوةماعلاسلاجملا:لوالاعونلا
هذهنوداتريءاضعألاناكو٠ةوعدلالهآنمصخشيألحابماهلوخدنالب

تدعاةصاخةيضرأبيدارسفوخياشملادحأتيبيفارسدقعتيتلاسلاجملا

ءاسنلاتويبيفسلاجملاهذهنودقعياوناكنايحألاضعبفو٠ضرغلااذهل
٠(١١)رذحلاوةطيحلايفاناعماوتاهبشللابنجتنيئاركلاتويبيفوأزئاجعلا
ءاضعألاناكلب٠ةدحاوةطخوأنيعمجمانربةماعلاسلاجملاهذهلنكيملو
خياشملارابكنمتاداشراوةديقعلايفاسوردنوقلتيوسلجملايفنوعمتجي
وأنيعمعوضوملوحرخالاولتدحاولابطخلاءاقلابنوموقياوناكنيذلا
يفةعمجلاةالصبطخنعفورعموهاممهبطخهبشتو٠ةفلتخمعيضاوم

رماوأنوقلتيدقنيعمتجملانأيفاهنعفلتختىرخأةهجنماهنكلودجاسملا
وهامكةينيدلاسوردلاوةيظعولابطخلاىلعرصتقتملو٠اهبديقتلابجي
توصبنوملكتينوثدحتملاناكو٠ةينيدلادايعالاوأةعمجلابطخيفلاحلا
۰ةراجاوأناريجلامهعمسيالىتحضفخنتم

ناكمىلاةيدؤملاقرطلاوءايحألاةبقارلمهنماصاخشأنونيعياوناكو
نمدحأمهعامتجابملعيوأةلفغىلعةطرشلامهمهادتالىتح‹عامتجالا

نويعلامهتءاجةرمتاذنيعمتجماوناكامنيبو٠ةكرحللنيئوانملانيفلاخملا
عامتجالااوضففهيفاوعمتجايذلايحلاىلااهقيرطيفةطرشلانأبمهربخت
لوقي٠ةنسمةأرماهكلمتعضاوتمتيبيفنيعمتجمكاذنآاوناكو٠اوقرفتو
.ڈةرمتاذاوناکمهنأالاطقسلجميفمهبرفظهنأانغلبامو»:نايفسوب

بابىلعمهلاعناوكرتو‹نيعرسماوجرخف٠مهديرتليخلانأبربخلامهاتأ

.(نايفسيبأنع)۸۲صريس<يخامش٥

١٠٠.٠ةقرو‹ينيجردلا-١
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ةبحاصزوجعللاولاقف«لاعنلاىلااورظنفطرشلاءاجف!هيفاوناكيذلاتيبلا
لاعنلاىطعيفسانلالأسيانلبتاكم:تلاقع؟لاعنلاهذهام:تيباا
لاقف:لاق٠ةبيرعضوماذهناف‹هتركذامككلذامهكللاباولاق‹اهرىغو

نوكتنأاهلعلف‹ءالبللاهوضرعتالف‹تركذامزوجعلاتركذدق:مهضعب
ملةيضابالانافلاحيأىلعو٠«مهتمكللااهافاعف:لاق‹«ةقداص

تاءارجالالكنوذختياوناكواهوعبتاوالامهميظنتءافخالةليسواوكرتي
اوناكامك٠اهداقعنانكامأوأمهسلاجمنعتامولعمةيأبرستعنةنكمملا

٠نيلوجتملاةعابلاوأءاسنلاةئيهىلعنيركنتمسكلاجملاهذهروضحلنوبهذي
ريغو‹راهنلايفءاسنلاةئيهيفسلاجملانوتأياوناك»:نايفسوبألوقي
وآ«ءامبةرجهرهظىلعلمحيلمهدحاناكناو٠٠ءاسنلابنوهبشتيكلذ
لببسحفاذهسيل٠(۱۸)«سلجمالخديىتحعايبهنأكعاتمةلمحلمحي

مهنوصويوسيساوجلاونويعلانممهعابتأنورذحباوناکةيضابالاخياشمن21

ناکەنيئاطلابجاحدودوميبأنعرثؤيو٠هرمآيفنوکشیصخشيآدرطب
يف(ةيضابالا)نوملسملاهيلعبيعيدحأناكاذا»:لوقيوهعابتأبطاخي

هورضحتالوهورجهافمهنيبقتفيومهيلعبغشينأدارأونيدلايفمهفالخ
هذهلةجيتنو(۱۹)«١٠رذحىلعهنماونوكيلهبسانلااوملعأومكسلاجم

مهنعرثؤيملةرصبلايفةيضابالااهعبتايتلاةرذحلاتاءارجالاولئاسولا
٠)۱۰«طقسلجميفمهبرفظمهنأ»

كلذلو٠ةماعلاسلاجملاهذهىلعنوفرشينيزرابلاةيضابالاخياشمناك
‹ليوطلاكلادبعسلجملثمهيلعفرشملاخيشلامسابسلجملكيمسدقف
يبآسلجمونيصحلانبيلعرحلايبأسلجموربنقنايفسيبأسىلجمو
۰اهریغويئاطلابجاحدودوم

هذهيفو٠طقفةيضابالاءامعزاهرضحيوخياشملاسلاجم:يناثلاعونلا
سىجمناكو٠اهعابتاةوعدلالهآىلعبجييتلاةسايسلاررقتسلاجملا

دحألزوجيالو٠ةيرسةيروثةكرحلميظنتوطيطختسلجمنعةرابعخياشملا.
ةلثمأةيضابالارداصملادروتو٠سلاجملاهذهروضحخياشملارابكومامالاريغ
اماهنم:سلاجملاهذهىلالوخدلانمةوعدلاعابتاضعباهيفعنمةريثك

ةوعدلالهآبابشلضافآنموهو<رمعنببیعشنأنمنایفسوباهرکذی

٠(نايفسيبانع)١٠٠ةقرو<ينيجردلا¥۷

.هستنردصملا

١۱۰١١٠.٠ةقرو4ينيجردلا۱۹

۱۰۸۰ص«ريس<يخامش١١٠4ةقرو‹ينيجردلا٠

١۱٩۰ص‹ریسيخامش‹١٠1ةقرو‹ينيجردلا١

—ا۰۷



هتخآجوزتيبيفليللايفادقعنمناكوخياشملاسلاجمدحألوخدلواحدق

هتيبىلاةدوعلاهنمبلطوهلحامسلاضفرهبريخألاملعاطو٠يئاطلابجاح

۰(۲؟)لایمآةئالٹنمرثکآدعبیناکيذلا

‹ملعلاةلمحسرادموأسلاجممسابهةيمسننأنكمياموه:تلاثلاعونلا

اهميلاعتوةوعدلالوصأوملعلانوقلتيراصمإالافلتخمنمةاعدلاناکثیح

ةسردمماقآيذلايميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعيبمامالانعةرشايم

خويشو(ملعلاةلمح)ةاعدلاالاهفرعياليضرأبادرسيفةياغلاهذهلةيرس
كلذلفافقلاعنصبرهاظتيةديبيعوبناکو٠نيقوثوملانيزرابلاةيضابالا

كانهناكهذيمالتىلعهسورديقليمامالاناكامنيبو(؟)٠فافقلابيعد

سراحلاكرحدحأرماذاف‹بادرسلليجراخلابابلادنعسلجيسراح

لغتشیوCهتارضاحموهسوردنعةديبعوبآفقوتيفةيديدحةلسلس

كرحرطخدوجومدعنقيأوسراحلانمآاذاو٠فافقلاعنصبهذيمالتو

نمو٠ليصحتلاوسردللهذيمالتوةديبعوبأدوعيفىرخأةرمةلسكسلا
٠ملعلاةلمحمساباوفرعنيذلاراصمالايفةيضابالاةاعدجرختةسردماهذه

‹اهيلانولسرييتلاتايالولالهأنيبنمةداعنوراتخيملعلاةلمحناك
مهدیلاقتومهتاداعوسانلالاوحأبمهتفرعماهنمةبيرقلاقطانملانمو

ةطلسللمهئالوةجردويراضحلاويركفلامهروطترادقمومهتشيعمقرطو
فورظلارايتخاوسانلاةبطاخممهيلعلهسييلاتلابو‹ةمكاحلا

كلتيفمهتادقتعمومهراكفأرشنوةوعدلازكارمةماقالةبسانملانكامألاو

مظعمنأدجيهنافةرفاوتملاةيضابالارداصملاثحابلاصحفتاذاو٠دالبلا

ىلع<اهيفنورشبييتلادالبللنييلصألاناكسلانيبنماوناكملعلاةلمح

اقبطو‹ادجةدودحمةروصبنكلوادراوناكىرخأنكامأنمةاعددوجونأ

يبرعوهو<يرفاعملاباطخلاوبآقفارامدنعثدحامك‹فورظلاتايضتقم

اوقېو‹ھه)١3ماعوحنيفةرصبلاىلااوعاجنيذلاةبراغماملعلاةلمح<ينمي
ربكالاةيضابالامامانعيضابالابهذالوصأوملعلانوذخأيتاونسسمخ

ريشتةيضابالاتاياورلاناف‹رمأنمنكيامهمو٠(؟0)يميمتلاةديبعيبأ
0Fلوقي٠نييلحملاناكسلانمةاعدلارايتخاذبحيناكةديبعابأنأىلا

هعمواجاحةرمةديبعوبأانيلامدق:لاقورسبينبضعبينربخأ»:نايفس
ماقمادیرآينا!ةديبعابأاي:تلاقمهجحنماوغرفاملفتايبلهملانمةأرما

.۹۰-۹۱ص‹ریس2ينامش١۰٠4ةقرو‹ينيجردلا٢

٢۲۷هقرو‹یوکزا.۰٩ص«يخامش<٥ةقرو‹ايركزوبا‹۸(ةقرو¢ينيجردلا.٢

۷۱۳۹.٠(۱۸۸۱ص

.7٤۱ص¢يثراحلا‹۸‹£(هقروينيجردلا٥2ةقرو‹ايركزوبا٤

.ثلاثلالصمللا4عباسلابابلارظنا
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ةيضابالاةاعدنم)قورسمنبالاق٠كللضفأجورخلايميقتال:لاق٠ةكمب
٠مقأفتنأامألاقف:لاقةديبعابأايمكعمجرخأانآو:تلقف(زاجحلايف

نمبيرقكنأل:لاق؟ماقملابينرمأتوكعمجورخلابهذهرمآتتلقف:لاق
مهلسرأنيذلاراصماللملعلاةلمحنأةقيقحلاو٠«اهنعديعبنحنوةكم

نامعفكلذناکءاوسنييلحملاناكسلانماوناكتايالوللةديبعوب

لالخكلذلصفنفوسو۰ةيقيرفألامشوززاجحلاونميیلاوتومرضحو

٠راصمالاوتايالولاهذهيفةمامالاسيسأتوةوعدلاراصتنانعانثيدح

اذاو٠ملعلاةلمحوةرصبلايفةوعدلازكرمنيبةقالعلاةديبعوبأمظندقو
خياشملةدوعلامهيلعناكفراصمألانميأيفملعلاةلمحدارفأنيبفالخثدح

دحألسريةديبعوبأناكاماريثكو٠هلحىلعلمعلاوهيفرظنللةرصبلا
ناكو٠ءيراوطلاهذهلثميفرظنللملعلاوةفاصحلابنيفورعملاهباحصأ
هراشتسمونميألاهدعاسناكيذلايئاطلابجاحنايحألامظعميفهلوسر

جراخةوعدلانوؤشوةيلالاوةيركسعلانوؤشلانعلوؤسملاناكو‹لوألا
۰تومرضحلهآنمةوعدلاعابتأنيبثدحامكلذةلثمأنمو٠(5۷)ةرصبلا
ديعسنبهللادبعمهسيئرىلعمهنمقيرفضبقومهنيبفالخلاعقودقف
.ىرخآةفئاطمهتفلاخامنيبنسحهللاقيرخآالجراوعيابوديدحلايفهودشو
ةرصبلاىلااولسرأورمألايفةرصبلاخياشمميكحتىلعناقيرفلاقفتاو
وبآمهللسرأف٠داشرالاوحصنلاهنمنوبلطيومامالاىلعمهتلكشمنوضرعي
مهرمأيوكلذبمهربخيمهلثعبو«جحلامسوميفيئاطلابجاحةديبع

یفاوو<ةديبعيبآمهخيشرمألعيمجلاعدصو٠مسوملايفبجاحةافاومب

دقل»:لاقف¢ادمرأكاذنآناکو‹هتمیخهيلعاولخدوةكميفابجاحةمراضحلا

ءاضقنموجرامدعبينجرخاالوالبجالوالهسرصبأامفةرصبلانمتجرخ
بويانبا)لئاولاق٠انومتبلغمکناف«تومرضحلهُايمکرمآالايکسن

:يللاف٠كيأرنعجرخنالانأفدودومابأايهللاكمحر:تلقف(يمرضحلا

لاقف(نايمرضحلا)ناقيرفلاملكتمث!كباحصاالوكديرأامةللاوفتكسا

دودومابآاي:ءارشلاىلعانسحاوعيابوديعسنبهللادبعىلعاوركنانيذلا
باحصألاقف٠قحأيراشلالبلاق؟يراشلامأعفادملا؟مايقلابقحانم
برحلابانلةقاطالاناف‹انعاوجرخيلفاورشاذاامآدودومابآای:دیعسنبا

٠ارهشاننولجۇي(ءارشلااودارأنيذلا):لاقف‹اهنمانيلعنورجيامبالو
٠(5۸)«مهاضربالامايآةثالثالوهللاوال:بجاحمهللاقف

رىشنلیبسقCةيضابالادافتسادقفملعلاةلمحوةاعدلاىلاةفاضالاب

۸۰[ص<ريس(يخامش١١٠4ةقرو¢ينيجردلا

١١٠.٠ةقرو4ينيجردلا

.٥٠١٠ةقرو‹ينيجردلا

س۰۹



تابسانملالضفأنمناكيذلاجحلامسوماهمهأىرخالئاسونم‹مهتوعد

٠يمالسالاملاعلاعاقصأفلتخمنمنيمداقلاجاجحلانيبةيضابالاةوعدلاثىل

مهتوعدحلاصلمسوملااذهلالغتسااهعابتأوةيضابالاخياشمنسحادقو
نينسلانمةنسيفجحاذايميمتلاةديبعوبأمامالاناكو٠مهتديقعرشنو
بيجيونيدلالوصأمهملعيثيحاهيفهعابتأهداتريةصاخةميخهلتميقأ
ةيضابالاخياشمدحألسريهنافجحيملاذاو٠مهتاراسفتساومهتلئسأىلع

دفوسأريليأرلادادسوةجحلاةوقوقطنملاةوالحوملعلاةرازغبنيروهشملا

يئاطلابجاحدودوموباخياشملاءالؤۇھرهشآنمو٠جحلامسو

ءالۇھلزانمتناكو٠مهريغوناهدلاحلاصويديهارفلابيبحنبعيبرلاو

ىقتلمتناكامك‹يضابالابهذارشنلةلقنتمسرادممهمايخوخياشملا

لوحةحيصنلاويآرلانولدابتيومهرومأيفنورواشتيثيحةوعدلالهأل
مهفادهأقيقحتلاهعابتابجاولالبسلالضفأوةفلتخملامهراطقأيفمهططخ
2۹(۰(مهتوعدراصتناو

يتلانكامألايفبهذجلارشنلراجتلامهناوخانماضيأةيضابالادافأو

ملاعلااوباجدقراجتلاءالؤهنأةيضابالارداصملانمفورعمو٠اهيفنورجاتي

٠ابرغبرغملادالبفىصقالاسوسلاىلااقرشنيصلانمكاذنأفورعملا
يفةوعدلاراصتنادعبو٠راطقألاكلتيفبهذملارشنيفزرابرودمهلناكو
روکشمدهجوزرابرودةيضابالاةاعدللناکةمامإلاسيسأتوةيقيرفالامش

٠ءارحصلابونجةيقيرفاقطانمضعبيفمالسالارشنيف

ريخالاعبرلالالخةيمالسالاةلودلانمةددعتمقطانميفنيريثكاناوعأاوبسكي

ديزيىلتعانأدعبويرجهلايناثلانرقلاةيادبيفو٠يرجهلالوألانرقلانم
ضعبتئدح(ھه۰۱-۱۰0(ةفالخلاشرعكلادبعنبا
نيبنمةفرطتمةعامجزوربىلاتدأيتلاةيسايسلاتاروطتلا

برهدقناکيذلابلهملانبديزيراثدقف٠ةروثلابوجوبيدانتةيضابالا
دعبةرصبلالتحاوزيزعلادبعنبرمعةفيلخلاةافورثانجسلانم
ةعساوةياعدبماقمث٠هنجسنمهبراقآوهتوخاررحواهيلاومزهنأدعب

.۱۰۷ص‹ريس‹ينام+(١7۰هقرو4نيجردلاس٩

٤«۷١1ةقرو4ينيجردلااضيأرظنأ‹«۱1۹۲ص(«ريس«يخامش٠

T. Lowicki, “Les Premiers commesants arabes en Chine” ,

Rocznik Orientalistycany, Vol., 11, pp. 173 - 186; Idem,

“al-Ibadiyya’’, E. I (2) ,

ص۲سایربط‹۱۱۷۲ب۱۷۱صج٠مثعانبا۽۲۰۸۲۰۷صج4٤باسنا‹یرذالب٢

1۱۳Ao—۳AYصلصولاخيراتیدزآ€WwW,فىلۇم»جورم>يدوعسم

١۱۹1.٠|ص‹ءافلْخلاخيرات‹لوهجمفلؤم‹۷۸-۷۹ةقرو‹ريسلاررغ(لوهجم

ت۳



زاوهألالمشفهطاشندتماوقارعلالهأنمريبكددعاهرثاىلعهيلامضنا

يتلاتاراصتنالاهذهبةفيلخلاملعاهو٠(۳۶)دنسلایتحوسرافونامرکو

دبعنبةملسمهيخأةدايقباريبكاشيجهيلالسرآبلهانبديزياهزرحأ

راوثلامزهينايماشلاشيجلاعاطتساوديلولانبسابعلاهيخأنىاوكلا

ةيقببرهوهسفنبلهملانبديزياهيفلتقوھه١٠٠ةنسرقعلاةكرعميف

ىلعيميمتلازوحأنبلالهمهبقحلو٠دنسلايفليبادنقىلاهتوخاوهبراقآ
ةرسألادارفأمظعملتقوةركنمةميزهمهبقحلأومهرصاحفةريبكةوقسأر
ىتحةثيسةلماعماولموعومهلافطأومهتاسنعمنوقابلارسأامنيبةيبلهملا
(؟¥)قيقرلاكقوسلايفعيبللاوضرعتمهنأ

-مىهۇامعزودزالاةداق‹ةبلاهلااهيقليتلاةئيسلاةلماعملاهذهلناک

رصتقيملو٠يومألامكحلاىلعمهطخسودزالابضغةراثايفريبكلااهرثأ

ىلايلاتلابكلذیدو۰٠نامعدزىلاهادعتلبناسارخوقارعلادزأىلعكلذ

ةليبقىلايمتنيناكمهنماريبكاددعنأةصاخوةرصبلايفةيضابالاقنخ

تطبردقةيبلاهلاةيضقنأةقيقحلاو٠مهسفنأةبلاهملانمددعمهتنمودزألا

هذهسمیرشوأريخيأناكثيحةيضابالاةيضقلابديزنبرباجمايآذنم
٠(٤۳)ةمكاحلاةطلسلاباهتقالعىلعوةيضابالاةكرحلاىلعسكعنيةرسألا

يديأىلعمهعرصماوقلنيذلاةرصبلادزأوةبلاهملانماددعنأدكؤملانمو
يذلابلهملانبكلادعمهنيبنموةيضايالانماوناکمهناوعأونيبومألا

يفةيضابالامقندقفكلذلو٠ةقباسلاتاحفصلافهنعلوقلاانفلسأ

اعرذاوقاضوبلهملانبديزيةروثعمقدعبيومألامكحلاىلعةةرصدبلا

ضعبتاوصأتعفتراو١٠دزالانممهراصناهاجتةرصبلاةالوةسايسب

وبأيضابالاخيشلا:ءالؤهنيبنموةروثلانالعاوماقتنالابوجوبمهخياشم
نمو«كالهلاوتولانماوجننيذلادزألادارفاضعبوناهدلاحلاصحون

دعبنحيملتقولانأىريناكةديبعابأمامالانكلو٠هتمدخيفاهينافتو

۰۱۳۹۰ص۲س¢<یربط‹۹٩۷ةقرو‹ريسلاررغءلوهجمفلؤمبا۷۲ص(«۲ج<مئعانباس۲

اهدعبامو۹۰٥۱۲س۱۲۳۸۹ص۲س٠یربطص۲4جباسنآ<یرذالب۴

‹يبوقعي¢£۸ةتروءريسلاررغلوهجمفلؤم‹۲ج«مثعانيا۴۲¢(۱

٠[(1٦٥۸٥[٢[ص٥ج2حورم‹يدوعسم۲۷۲-۲۷۲ص«۲ج٤خیرات

٠ةيضابالاةكرحلانيبودزالاوةبلاهملانيبةقالعلاهذهسمتالةيضابالاريغرداصملانأركذلابردجيس٤
ةيضابالاةكرحلابولبنيفرطلانيبةقالعلاةعيبطبرداصملاهذهلهجىلادوعيكلذيفببسلالعلو

.اهروطتلحارمنمةيرسلاةرتنلاكلتفماعلکشب

۸٩۰ص<قوفرظناہہ٥

س١۱۱



ةديبعوبآذبحو٠(۳۲)اهبنيدانملاءارآةدشبضفرو‹ةحلسملاةروثلانالعال

۰ةيزكرملاةطلسلالوانتمنعةديعبةيئاننكامأىفمهتاروثبهعابتأموقينأ

ةبسانلاصرفلانيحتيناكهنكلولمعلااذهلثلططخي‹همیظنتلکيفناکو

هعابتأءارآمواقدقفاذلو٠جورخلابهيفهعابتارمأيىتحرطقلكلةمئالماو

نيظفاحمكلمادبعنبديزيةرتفةليطةيضاباإالايقبونايصعلابنيدانملا

ریصمسفناوهجاوپالیتحتاطلسلاریثیاملکنیبنجتممهتکرحةيرسىلع

شرعماشههيخأءالتعاوكلمادبعنبديزيتومناكدقو٠ةبلاهطاودزألا
ىلعايلاويرسقلادلاخنييعتو(م٤۷/ه0-م0٠/٤۷رةفالخلا
يلحتلابهباحصأعانقاىلعةديبعابآتدعاسةبسانمةصرفقارعلا

ةيضابالاعمسيلحماستلاونيللابيرسقلادلاخةيالوةرتفتمستادقف

٠ههجويففيسلااوعفريالنأةطيرشمكحللنيضراعملامظعمعملببسحف
ربانمىلعنمهنومتشياوناكةيضابالاخياشمضعبنأحماستلاهبغلبو
فورعملايضاقلا‹ةرصبلاىلعهلماعدضسانلانوبلؤياوناكامك‹دجاسمجلا

هدضةيئاعدلاةلمحلاهذهمعزتدقو٠رضبمهسسميملو‹ةدربىبأنبلالب

دلاخلزعامدنعو٠(۳۷)يدهنلادمحموبأوهونيزرابلاةيضابالاخويشدحأ
ةيساقةسايسريخألاعبتايفقثلارمعنبفسويهنمالدبنيعويرسقلا

ىتحةطلسللنيئوانلادضةدشلاوفنعلالمعتساو‹هفلسةسايسلةفلاخم

٠اههجويففيسلااوعفريملول

ةديبعوبأضرعتديدجلايلاولااهسراميذخأيتلاةسايسلاهذهلظيف
ةديبعابأنآودبيو٠جورخلاوكرحتلابوجويفهعابتأضعبنمديدجطغضل
خياشموهباحصأضعبتابغرةمواقميفرارمتسالاهعسوبسيلهنأكرددق

يفرطتمةقيرطىلعجورخلانأهسفنتقولايفىأرهنكلو‹لوطأتقولهتوعد
ةجيتنىلايدۇؤتنلقارعلايفتماقيتلاىرخألاتاروثلالاونمىلعوأجراوخلا
ميظنتبعصيوةوعدلااهدعبعيضتدقو‹ةدشوفنعبعمقتسوةبيط

روطىلانامتكلاروطنملاقتنالايفريسلاررقاذل٠ديدجنماهباحصأ
رثأاهلناكنأشلااذهيفةيدجةيميظنتتاوطخاذختمديدشرذحبروهظلا
يفنكلو‹ةرصبلايفسيل‹روهظلاةمامانالعاوةوعدلاراصتنايفريبك

‹ىريةديبعوبأناكيتلاوةيزكرملاةطلسلازكرمنعةديعبلاىرخألاراصمألا
زکردقفاذلو٠ةيئانلاراصمألاهذهيفنوكيسهتوعدلحاجنيآنأ«‹لبقنم

ةيروطاربمالافارطأىلعةعقاولاتايالولاكلتناأكسىلعهتاعددوهجوهدوهج

٠ةيمالسالا

۱۰(١٤ص‹يثراحلا‹۸۸‹۸(ص‹ريس<ينامش٦

١۸٠٠ص‹ةيضرملاةعمللا‹يلاسلا‹۷2۹0۸۸ص‹ريس2يخامش۱۰۸4ةقرو‹ينيجردلا۷
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تاكکرحوتاروثنمقبساملکططخنعةفلتخمةديبعيبآةطختناك

مهنماسامحلقأسيلهنأبهباحصأنمنيفرطتملاعانقاىلايمرتتناكو

دادعالاهلدعادقرمالانأنمدكأتلادعبنكلو‹ىمسألافدهلاىلالوصولل

ردقبهباحصأوهسفنلزعينأةديبعوبأررقكلذلاعبتو٠يرورضلاويفاكلا
ازوجتهیمسننآنکمیامنويو((نيفلاخملا)نيملسملاةيقبنعناكمالا

عابتأوهباحصأرذحو٠نيملسملاةعامجهيلعقلطأيذلاو«قلغملاعمتجملا»

لوانتوبصنميآلوبقمدعمهنمبلطوماكحلاوةالولاعملماعتلانمهتوعد

هفلسنمزيفاهباحومسمناکرومألاهذهنأنممغرلاىلعو٠مهنملاميأ
هذهلثمذاختاةلحرملاهذهيفيرورضلانمدجوةديبعابآنافديزنبرباج
عابتأضعيبلتاءارغالاعنميوةكرحلاةيرسىلعظفاحيىتحتاءارجالا
ةوعدلاعابتأنيبجوازتلاذبحيملةديبعابآنالببسحفاذهسيل٠ةوعدلا
مامالانآالاةيضابالاةديقعلايفعورشمرمألااذهنأعمو٠نيملسملاةيقبو
عنمومهريغعمةوعدلالهأطالتخامدعىلعةظفاحملاليبقنمكلذلعف

اميفمهلماعتومهكولسولبمهكرحتومهتاطاشننعتامولعمةيأبرست
جوزهنألهعابتادحأرجهةديبعابآنأىلاةيضابالاةياورلاريشتو٠مهنيب
یلع۳۸(۰كلذلثمبلبقنمدیزنبرباجحمسامنیبيضاباريغلجرلهتنبا
ةمامانالعالبقاتقؤمناكءارجالااذهنألابلانعبيغيالنأبجيهنأ

ريدجو٠فورظلالكيفاهبذخألاواهعابتابجيةيهقفةدعاقنكيملوروهظلا
ماكحألاليطعتلثمرومألاضعبنوزيجينامتكلاةلحرميفةيضابالانأركذلاب
مهلحمسيعضويفاوسيل مهرظنةهجولاقبط مهنالدودحلاةماقامدعو
٠رومألاهذهذيفنتب

اعمتجمهعابتأنمةديبعوبأقلخدقفتاميظنتلاهذهىلاةفاضالاب

ناكو٠ةعامجلاحورهيلعرطيستوةديقعلايفءاخالاوةبحملاوةدوملاهدوست
اونوكينأءاينغألانمبلطامك٠مهنيباميفنواعتلاوفلآتلاىلعمهثحي
نمدحأجايتحالهتعامجنمريقفلارطضيالىتحمهلادنسوءارقفللانوع
٠(۳۹)ريظنلاعطقنمسامحببلطلااذهمهنمءايرثألاىبلدقو٠نيفلاخملا
يفمهنمءاينغألاسفانتىلااهيفريشتةريثكةلثمأةيضابالارداصملادروتو
تعمس»:كلذىلعاللدمنايفسوبألوقي٠مهئاطعاوءارقفلاةجاحدس

ءارقفلاناكنأنابعشلخداذاركذنلانآ:نولوقيتكردأنمخياشمضعب
رهشلمهحلصيامورمتلاوقيوسلابلامحألامهيتأتل(ةيضابالا)نيملسجلانم
بابىلعهبفقییتحلامجلابلجرلايتأي٠٠اهبثعبنمنوملعيالوناضمر

۱۱۳۰صریس<يخامش۸

۱۱۴١۱۱.٠ص‹هستردصملا-۹
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اصخشنأیوریو٠اومعطاواولکةقرخيفبتكيف‹لخدأ:لوقيفرادلا

دربلايفةيسكألارجأتسيناك»ديزينبلايدىعديةيضابالانم

یلعوهللاىلعلکتیامناوءيشاهنمهدنعسیلورثكآوآلقاوأمهردفلاب
نمكلذدعباهنمثعمجيوءارقفلانيباهقرفيمث٠(ةيضابالا)نيملسملا

ارسوم‹رحلاوبآ‹يضابالاةيعادلاناكو٠«مهئامركوةيضابالاءاينغأ
نيملسملاءارقففاهفصنقرفيف‹نيفصناهمسقيف»ايونسهتلغهيتأتوادج

ةيضابالاءاينغأنالببسحفاذهسيل*(£؟)مهتنواعميفو(ةيضابالا)

لوقي۰٠مهباحصأنمتومينمىلعةيقبتملانويدلاعفديفنوقباستياوناك
(؟مهارد)رثکآوآافلآنوسمخوناتئمنیدهیلعوبحاحتام»:نایفسوبآ
:ةرقمهللاقف٠٠٠هولسغيلنيملسملانمةعامجورمعنبةرقلخدف:لاق
مهعبارةرقولاجرةثالثردتباف؟لجرلااذهنيديفنولوقتام!موقاي
(ةيضابالا)نيملسملارايخنمناکوبدنجنبلضفلالخدو٭هنیداونمضو

هنعزجعایتحمكنوديلعهنيد:لضفلا.مهللاقف۰٠هوربخأفارسومناكو
٠(٤٤«لاميلیقبیالو

راصمألايفمهعابتأنعةرصبلايفةيضابالاخياشموةديبعوبألفغيملو
ةيونعملاوتادعانسملاىلامئادلكشبنوجاتحيمهنأةصاخوىرخألا
رطخيآهجويففوقولللاعفلكشباودعتسييكلو‹دومصلااوعيطتسيىتح
ضعبفتناكةرصبلاجراخةيضابالاتاعامجنافكلذىلافضأ٠مهددهتي

عوجرلانملكاشملاهذهلحلدبالو٠ةئراطلالكاشملاضعبهجاوتنايحألا
نمعونداجيالةجاحلاتزربدقفانهنمو٠اهخياشموةرصبلاةمئأىلا
اهرارمتساةوعدللنمضيورومألاهذهلكىلعفارشالاىلوتيميظنتلا

وبآًاشنأكلذقيقحتلو٠رصنلاوحاجنلالبسيلاتلاباهلءيهيواهروطتو
وهناكو٠ةيرسلاةيروثلاةموكحلابهيمسننأنكميامةرصبلايفةديبع
ةاعدلابيردتوءاضقوىوتفنمةينيدلانوؤشلايفايلعلاةملكلاهلواهميعز
ةعامجبصاخلامتيبًاشنأو٠راصماللنولسرينيذلاملعلاةلمحو
ىلعفارشالاةمهميئاطلابجاحللكووةرصبلايف(ةيضابالا)نيملسملا
يفايكذةديبعوبأناكدقو٠(0٤)ةوعدلانوؤشوةيركسعلاونوؤشلا

١۱۱٠ص‹هفتردصملاب٠

١۱٠.٠ص‹هفتنردصملاس١

¢ينيجردلا٠ةيلاتلارداصملايفعوضوملااذهلوحةلثمالانماديزمرظنأ‹١٠٠ص<هسفتردصملا٢

.١۱۱-۱۱۳<١۰۱٠ص‹ريسيخامش‹١١1١۰۷٠١١11ةقرو

.١١٠ص‹ريس‹يخامش‹١٠1ةقرو‹ينيجردلا

١٠٠.٠س١1۰ةقرو‹ينيجردلا

١1۰١١۰٠١۱۱۰٠.٠ةقرو4ينيجردلاس٥
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ريدقدحاولجرديفامهعضووةيركسعلاوةيلاملانيتيحانلانيبطبرلا

راوثلاوةاعدلاةدعاسملمدختستتناكةقرفلالامتيبدراومنألكلذو

:نيردصمنميتأتلالاتيبدراومتناكو٠ةديعبلاقطانملايفةيضابالا
ركذتالو٠ةرصبلايفهعابتأىلعمامالااهضرفةبيرضنعةرابعلوألا

ضرفتنكتملاهنأتباثلانمنكلو٠اهرادقمالوعفدتتناكىتمرداصملا
ادحأنأرداصمللارکذتالو٠هلخدوفلكملاءارثبسحتوافتتلبيواستلاب

مهتابجاونماءعزجمهرظنيفربتعتاهنألاهعفدنعفلختدقةيضابالانم
مالسالامهداقتعايفلثمتيتلامهتوعدراصتناىلعدعاستسيتلاةينيدلا

نيتفيلخلادهعيفوملسوهيلعهللاىلصلوسرلانمزادوجومناكامكقحلا
تناكةبيرضلاهذهنأودبيو٠امهنعهللايضرباطخلانبرمعوركبيبأ
ییحينبهللادبعمامالاجرخاج»:نايفسوبآلوقي٠ةجاحلادنععمجت

بجاحماق(نييومألالاتقل)فوعنبراتخملاةزمحابآهجوو(قحلابلاط)

تاعربتلانميتأيناكفلاماتيبليناثلادروملااه۰)1£«دحأهيلععنتما
نولمحتياوناکمهنمراجتلانأودبيو٠ةيضابالاءايرثأاهعفدييتلاةيخسلا

نماوناكةيضابالاراجتلانماددعنأفورعمو٠نأشلااذهيفربكألابيصنلا
ىلالصتواهرواجاموةرصبلازواجتتمهتراجتتناكو٠نيدودعملاءاينغألا
نبرظنلالاثملاليبسىلعركذنراجتلاءالؤهنمو٠ىصقالاقرشلاونيصلا
ملو٠(۷٤)مهريغوبدنجنبلضفلاومساقلانبهللادبعةديبعوبآونوميم
سانلاةيقبىلامهتدعتلبةيضابالانمءاينغألاىلعتاعربتلاهذهرصتقت
هباحصأدحأاعدابجاحنأتاياورلاانربختو٠ءاسنوالاجر‹ةوعدلالهأنم

هنألسانلاطاسوأوءاسنلانمتاقدصلاعمجيناكنمبلطورهاطوبایمسیو

نمهعمقلطآنميفرهاطوبآقلطناف»۰ةبيرضمهيلعبتكينأديريال
ناکو٠هولأسامیفاعرسمهودجوالاالجرالوةآرماذئموياوتأيملف‹نيملسملا

٠مهردفالآةثالثمهيلاعفدفلامبحاصهنأیرینکیملنیملسملانملجر

٠(۸٤)«مهردفالآةرشعرهاطوبأعمجىتحةليللاسمتملف

١٠٠٠ةقرو‹ينيجردلا

١٠٠٠ص‹ريس‹يخامشةقرو‹ينيجردلا۷

٠.«ريس<يخامش١112ةقرو«ينيجردلاس۸
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عباسلابابلا

لوالالصنفلا

ةوعدلاراصتنا

نميلاوتومرضح-ةيبرعلاةريزجلايفةمامالاسيسات
دقفراصمألاقنيسمحتملاملعلاةلمحطاشنلاجيوتتوميظنتلااذهلةجيتن

صضعبيرجهلايناثلانرقلانملوألافصنلاقةيضابالاةوعدلاتدهش

لامشوةيبرعلاةريزجلابونجفاهبةصاختاماماتسسآاوتاراصتنالا

ةلودلااهبرمتيتلافورظلااولغتسادقةيضابالاةمئأنأودبيو٠ةيقيرفا
يفمهعابتاىلااوزعوأوةيمأينبءافلخرخآيناثلاناورممكحناباةيمالسالا
ةيومألاةلودلاترمدقف٠مئاقلامكحلادضةروثلاءدبودرمتلانالعالراصمألا

ةددعتمءاحنايفةفلتخمتاروثعمقبتلغشوةبيصعةلحرمبةرتفلاكلتيف

دومعلانوكت‹كلذلبق‹تناكيتلاماشلادالباهنمضنمو‹ةلودلانم
مايققهسفنىلعيومألاتيبلاماسقنادعاسدقو٠ةيومألاةطلسلليرقفلا

‹اهعونتواهعرفتواهفالتخاىلع«‹ةضراعملابازحأعجشوتاكرحلاهذهلثم

نويسابعلانلعأو٠هيلاوبصتامىلالوصولايفالمأةصرفلازاهتناىلع
رطخلااذههجويففوقوللهتاوقهيجوتلةفيلخلارطضاوقرشملايفمهتروث
اهريصمهجاوتةيئانلاقطانملااكراتةيومألاةرسألامكحضيوقتليمارلا
هذهنيبنمناكو٠ةيزكرملاةطلسلانمركذتةدعاسمنوداهلكاشملحتو

عساوطاشنبنوموقيةيضابالاةاعدلاناكثيحنميلاوتومرضحقطانملا
ةسايسنمةقطنملاكلتيفناكسلارمذتدعاسدقو٠ركبمتقوذنمكانه

تعضخدقف٠عیرسوعساولكشبةيضابالاةوعدلاراشتناىلعكانهةالولا

*())ناورمنبكلمادبعمايذنمرمتسميفقثيسيقمكحلتومرضحونميلا

رمعنبمساقلاوهكانهةيضابالاةروثلامایقدكنعنميلايلاوناکو

اولقثأونيينميلاناكسلادضةرثاجةيلامةسايسنوبفقثلاةالولاعبتادقو

بئارضلاهذهزيزعلادبعنبرمعىغلآدقو٠ةيفاضالابئارضلابمهلهاك
تاروثلاضعبىلاىدأامم‹هتافودعباهضرفديعأنأثبليملوةيفاضالا

نمراوثلاناکدقو۰٠فنعوةدشبتعمقاهنكلويرجهلايناثلانرقلاةيادبيف

ماعكلذناكويبلكلافوعنبدوعمسماهينيلاولاناكرهشاةعضبىلعديزتالادجةريصتةرتفءانثتساب(١

.ھ٦١

س١١۱۱



نماوناكامبرو٠(؟)اهيلانومتنييتلاةقرفلاركذتالرداصملانكلوجراوخلا
نآركذلابريبدجو۰راظتنالاودوعقلاىلعءارشلااوراتخانيذلاةيضايالا

لقيالمهتمةفئاطتقفتااذاءارشلانوزيجياوناكنامتكلاةلحرمقةيضايالا

امامامهسفنألاوراتخينأةطيرشةروثلانالعاىلعالجرنیعبرآنعاهددع
ةمئاقلاةطلسلادضحلسمنايصعيفمهدوقيو«ءارشلامامایعديمهنيبنم

ھه۱٦ماعيفءارشلاىلعاوراثنيذلاهباحصأوةيدآنبسادرملعفامك
٠(٣)اعيمجاولتقو

مهبهذمىلانوعديةقطنملانوبوجيةيضابالاةاعدلاناكفورظلاهذهلظيف

ضعبنميلاوتومرضحيفةوعدلاىلوتو٠مئاقلامكحلادضناكسلانوبلؤيو
ةيوقلاةيبصعلابنوعتمتينيذلادالبلالهأنمملعلابنيروهشملاصاخشألا
يذلاوقحلابلاطبروهشملاىيحينبهللادبعمهسأرىلعو‹ةذفانلاةملكلاو
ريهاشمنموهويمرضحلالئاووCةيوقلاةيمرضحلاةدنكةليبقىلايمتني

الو٠ءابجنلاةديبعيبذيمالتنمونيزرابلاةيضابالاءاملع
كلتىلاةيضابالاةوعدلاهيفتلصويذلاتقولاديدحتيفةرفاوتملارداصملا

نأةصاخوركبمتقويفةعقبلاكلتىلاتبرستهنألمتحملانمو<قطانملا

فارلطاىلعةعقاولاةيئانلاقطانملااوراعأدقةرصبلاىفةيضابالاةمكأ

٠(ع)ةصاخةيانعةيمالسالاةيروطاربمالا

ودبييذلاركذلافلاسلاقحلابلاطتومرضحيفةيضابالاةوعدلامعزت

ةيضابالاةوعدلليوقلادنسلاتحبصأو٠ةدنكهتليبقةرزاؤمبعتمتيناكهنآ

ناكسلااهنميناعيناكيتلاةئيسلالاوحألاتدعاسدقو٠ةقطنجلاكلتيف

رداصملادكؤتو٠هتوعدلهآنمهناوعأوقحلابلاطاهبموقيناكيتلاةمهملا
فسعنمصلختلاقسانلاةيغرىلعةيعيشلاوةيضابالاوةينسلا

ءيدابمللةفلاخمةدقاحةيلبقحوربوديدحنمديبدالبلااومكحنيذلانييفقثلا

٠(0)ةيمالسالا

٠(1)لصالايفايضابانكيملقحلابلاطنأةينسلارداصملاضعبيعدتو

۲۱۲۱۸۰٠-۲۱۲صجباسنا‹یرذالب(۲

۷۰ص<قوفرظنا(۲
نميلالثمةفالخلازكرمنعةديمبلاقطانملايفزكرتدقةيرسلايفةاعدلاطاشننأعقاولايف(

.برغملاونامعو
٤مالظلاحابصم‹يشيقرلا.۷-1صج4يناغالا6جرقفلاويا»۲۷۳صحج4باسنآ‹یرنالب

١٠٠٠ةقرو‹ينيجردلا<«٢۳ةقرو

٥٢٥۲.٠ص¢ەچ¢ريثالانباء۹(۱1-۹۴(١1ص۲٤ت«ىربطلا‹«۷۷ص«ىدزالا٦

س۱۱۷



ناکيذلايراشلاةزمحيباب<ھه۱۶۸ماعجحلامسوميفاضرعىقتلاامنا

ەهتقفارمیلاهاعدوةزمحيبةوعدبقحلابلاطبجعأفةيضابالابهذجلوعدي

هعماعدوةفالخلابقحلابلاطةزمحوبآعيابكانهو١٠لعففتومرضحىلا

ةياورلاهذهنأنظلابلغأو٠ةيمأينبءافلخ12۹يناثلاناورمةبراحمىلا

مهعابتأدحأاونيعيالنأةرصبلايفةيضابالاخياشمدنعةداعلاترج١

رخنمو۰فاكدادعاوقیقدبیردتدعبالامهتوعدلاسيئروااماما

قحلابلاطليدزالافوعنبراتخملا‹ةزمحوبآعيابينألمتحملا

نآكلذىلافضأ٠ادجةريصقةدملوةكميفهبهئاقتلادرجملةفالخلاب

تاداشراورماوآنعجرخيالطقفةيعادالانكيملهسفنةزمحابأ

عيابيوريطخلارمألااذهلثمبدرفنينألوقعملاريغنمف٠ةرصبلايف
يفةوعدلازكرمىلاعوجرلانودةوعدلايفقيرعضامهلنكيملصخشل
ءاسؤرعمةزمحابآفنصتالةيضابالارداصملانأةصاخو٠ةرصبلا

ةمساحلاتارارقلاهذهلئمذاختافقحلامهلنيذلانيزرابلاةيضابالا

٠ةرصبلايفخياشملاوةمئألاعمرواشتلانود

جحلامسوميفيدزألافوعنبراتخملاةزمحيبأبقحلابلاطءاقتلانأ۶

بهذالوصأبافراعواهيقفوالاعقحلابلاطنملعجينألفاكريغ

۰هلعيابلاصخشلايفرفاوتتنأبجيةيرورضطورشهذهو٠يضابالا

نبنأىلععمجتىرخألارداصملاضعبوةيضابالارداصملانأ
تومرضحىلااولسرأدقةرصبلاةيضابانمهعممدقنمويدزألافوع
وعديوايضاباكاذنآناکيذلاقحلابلاطةدعاسملةديبعيبآلبقنم

نيلمحملالاجرلانمهعمنموةزمحيبآلوصولبقتومرضحيفبهذملل
بلاطراشآنأدعبالاتومرضحىلاةزمحوبألصيملو٠حالسلاب
وبأآهلحمسف«ةروثلانالعالناحدقتقولانأبةديبعيبأىلعقحلا

وبأاهسأرىلعوةيداماوةيرشبلاةنوعملاهيلالسرأمثكلذبةديبع
٠(۷)ركذلافلاسلاةزمح

الاةمامالابدحألاوعيابيالنأركبمتقوذنمةيضابالاةداعترجدقل٤

ءاملعنمةتسةقفاومبوأةرصبلايفمهؤاسۇؤركلذبمهيلعراشأاذا

نبرمعهلعفاجاديلقت«ريبكلامهفلاوريزغلاملعلابنيفورعملاةيضابالا
ةفيلخمهنمدحاورايتخالةباحصلارابكنمةتسنيعامدنعباطخلا

لعفلابثدحيذلاوهلوألانافثدحيملريخألارمالانأامبو٠نيملسملل

.٢۲۷ص«۲ج؛باسنأ‹ىرذالب‹(۷۰ةقرو¢يوكزالا‹١11ةقرو‹ينيجردلا(۷

— ۱۱۸



٠ةرصبلاةيضابادنعنمالسرمناكقحلابلاطنأو

ناكوايضابالصألايفناكقحلابلاطنأدقتعيثحابلانافمدقتالاعبت
٠كانهنييسيقلاةالولانمىذألضرعتيالىتحتومرضحيفارسهبهذملوعدي
ھه۹ماعهتروٹنالعالبقهرکذتلفغأدقةيضابالاريغرداصملانافكلذلو

كلتيفوةلحرملاكلتيفيضابالاميظنتلالهجتتناكرداصملاكلتنأةصاخو
ةيعادلاءقحلابلاططاشننعةيضابالاريغرداصملايفةراشالوأو٠ةقطنملا
يذلاملظلابهربخيةديبعيبأىلاقحلابلاطلسرأامدنعدرت‹«تومرضحيف

٠ةالولايديأىلعسانلابلح

ةلودلاوبسانلاتقولايفتءاجقحلابلاطةلاسرنأودبيفلاحةيأىلعو
يناثلانرقلانمثلاثلادقعلارخاوأىفرايهنالاىلااهقيرطيفتناكةيومألا
عرسأيفكرحتلابتومرضحيفهبحاصرمأدقةديبعابأنافاذلو٠يرجهلا
ناف<لعفافادحاوامويميقتالنأتعطتسانا»:لوقيهيلابتكونكممتقو

يفةريخهللو‹كلجاغلبيىتميردتالكناو‹لضفأحلاصلالمعلابةردابملا

٠(۸)«اهبمهلاماركاةداهشلابمهصخيو‹هنيدرصنلءاشاذامهٹعبيهدابع
اولغتالفمتجرخاذا»:لاقوCبيلطلاكولسلاوةنسحلاةريسلاباضيأهاصوأو

متملعدقف(مهتنسباونتساو>نيحلاصلامكفالسأباودتفاو>اودنعتالو

خياشموةديبعوبأثعبمث٠(۹)«مهلامعألبيعلاناطلسلاىلعمهجرخأامنا

ضعبهيلاراسامكقحلابلاطلةنوعمحالسلاولاطابةرصبلايفةيضابالا
يبأبفورعملايدزألافوعنبراتخملامهسأرىلعوهتدعاسملةرصبلاةيضابا
ددعىلارداصملاريشتالو٠مهريغوةبقعنبجلبو‹يراشلاةزمح
نأتاياورلانمودبيو٠قحلابلاطةدعاسملةرصبلانماومدقنيذلاةيضابالا
جلبوفوعنبراتخملاةزمحابآنأركذي(١))ينئادملاف٠اليلقنكيملمهددع
ةياورام٠ةديقعلافمهناوخاةرصنلةيضابالانملاجريفامدقدقةبقعنبا

نيذلاةرصبلاةيضاباددعةرثكىلااهتراشايفاحوضورثكأربتعتفيدزألا
تصعمتجا»ةيضابالانأىلاةياورلاريشتذاقحلابلاطةكرحىفاوكرتشا

ةفيلخغلابدقو٠(١۱)«ةرصبلالهأنمقلخهيلاءاجو‹قحلابلاطىلا
لهآنمناکقحلابلاطشيجةماعنأاهيفركذةياوردروأامدنعطايخنبا

۰.۲۷۰ةقرو‹ىوكزالا۹۷ص2¢٠۲ج‹يناغإلا‹جرفلاوبا‹۷۳ص«۲جباسنا<یرذالب(۸

ء۲ج‹يناحغالا‹جرفلاوبا٢۲ةقرومالظلاحابصم‹يشيترلا‹۲۷۱ص‹۲ج‹باسنا‹یرذالب(١

۷٩.۰ص

‹١1.ةقروءينيجردلا۷٩سمج٠يناغالا‹جرفلاوبا۲۷۳۴.٠ص۲4ج٠.باسنا‹یرذالب(۰

۲۷۱۲۷۰٠ةقرو‹ىوكزالا

٠.(ينئادملانم)٢۲۷ص<۲ج<باسنآ‹یرذالب(۱

۷۷.٠ص‹يدزالا۲

س۱۱۹



ةعومجمنأىلعدكؤتاهلكاهنافتاياورلاهذهيفحيحصلاناكايأو٠())ةرصبلا
اوبهدق‹يدزألافوعنبراتخملاةزمحوبمهدوقي‹ةرصبلاةيضابانم
۰٠تومرضحقمهناوخاةدعاسمل

نودتومرضحىلعءاليتسالابم71/۱۶2۹٤۷ماعيفهتروثقحلابلاطادب
‹يدنكلاةمرخمنبةلبجنبميهاربا‹اهيلاوىلعضبقو٠ركذتةمواقم
رمعنبمساقلاهديسبقحلوهحارسقلطأنأثبليملو٠نجسلايفهبجزو
سانللاورهظيلهحارساوقلطأدقةيضابالانأودبيو٠()٤)ءاعنصيفيفقثلا
كلذنممهالاو٠سانلابيذعتوءامدلاكفسلمهشطعتمدعومهحماستىدم
٠روكذملايلاولااهيلايمتنييتلاةدنكةليبقدوبسكاودارأةيضابالانأ
هذهلاجرنيبنمةيادبلافقحلابلاطراصنامظعمناكو
ةطشنتةياعدبماقاهيلاودرطوتومرضحىلعءاليتسالادعب

عمجوسانلانمريبكددعمهيلامضناوةيبرعلالئابقلانيبمهتكرحل

بلاطهباحصأهبقلوةرتفلاكلتيفترجدقةمامالابهتعيابملعلو٠()١)ريثك
نييضابالانماهبناكنمىلابتكوءاعنصىلاريسلاررقكلذدعب٠قحلا
مداقەنأبمهربخيوةماتلاةظقيلاودادعتسالامهنمبلطيومهممهضهنتسي

راسوتومرضحىلعيمرضحلاديعسنبهللادبعفلختسامث٠(١١)مهيلع

٠(۱۷)ءاعنصىلااهجوتمهباحصأنمنيفلآسأرىلع

عمجومهئاقللدعتسيذخأهيلاةيضابالاريسءابنأبيفقثلايلاولاملعالو

۰(۱۸)«ةرهاظةدعوريبكددعاذناك»هنأبيرذالبلاهفخصيامخضاشيج

یلعو٠(۹)لجرفلآنيثالثغلبشيجلااذهددعنأیرخآرداصمرکذتامنيب

اددعرثكأناكديكأتلابهنآالاشيجلااذهددعيفةحضاولاةغلابلانممغرلا

۰يضابالاشيجلانمةدعو

هنأودييو۰٠ءاعنضجراخيضابالاشيجلاةاقالميفقثلامساقلاررق

حاجنبةليفكلاططخلاوتاءارجالاذختيملوريثكلاهركسعوهتوقبادتعمناك

.۸۲٥ص‹۲ج‹خيرات‹طایخنبةنيلخ

oAYT.4¢۲ج‹خیرات‹طایخنبةديلخ‹۷۷ص<ىدزالا‹۲۷۴ص۲4ج‹باسا‹ىرنذالب(٤

۳۷۴.٠ص(۲ج٠باسنآ‹یرذالب(

.۷٩ص‹۲ج‹يناغالا‹جرفلاوبا.۲۷۳ص۲4ج‹باسنآ‹یرنالب(٦

مهددعنأيخامشلاركذي‹۸۲ص۲4جخیرات‹طايخنبةئيلخ‹۲۷۲ص۲ج‹باسا‹یرذالب(۷

.۹٩ص‹ريس‹يخامشلارظنا‹طقفلجر١٠1٠ناك

.۳۷۲ص<۲ج<باسا‹یرنالب(۸

۹٩۰ص‹ريض‹يخامش‹١٠٠ص‹ىدزالا‹5۸۲-5۸۳ص۲4ج‹خیرات‹طایخنبةفيلخ(۹
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٠ىرخأةرمهمزهوقحلابلاطهبقحلثيحءاعنصىلاداعومزهفهتلمح

٠ةنيدلاىلعةيضابالاىلوتساوماشلادالبىلاهدنجضعبعمبرهف
هناوعأوقحلابلاطنأىلا‹ةيعيشوةيضاباوةينس¢رداصملاريشتو
٠(؟))ىذأبدحألاوضرعتيملوةنسحةلماعمناكسلااولماعدقةيضابالا
ءاعتصلهآققحلابلاطاهاقلايتلاةبطخلا(؟؟)رداصمملاضعبدروتو

رىخدقو«ةركبملاةرتفلاكلتيفةيضابالاءارضعبحوضوبنيبتيتلاو

:اهباوذخأيلفاوءاشاهيألاصخثالثنيباهيفسانلا

هذهيفو‹اهعابتأعماودهاجيوةيضابال!ءارالاوراكفألااونبتينأس١
ىلامهوقبسنيذلامهناوخاعمتابجاولاوقوقحلافنوواستيةلاحلا
امءيفلاةمسقنمومهلضفألامرجألانممهلنوكيو»‹رمالااذه

٠«مهضعبل

هبلقبيأرلااذهىلاوعدينأهيلعفمهعمدهاجيملومهلوقبلاقنم۶
٠عابتألاءالؤهلثملةنيعماقوقحةبطخلاركذتملو٠هناسلو

هتضراعمنممغرلاىلعدايحلانيطرشلانيذهلبقيالنممزلينأ
اماذهو٠یذأبدحاهلضرعتينلةلاحلاهذهيقو۰ةيضابالاءيدابملل

هلهأآوهلامىلانامأبجرخیلفانهرکنمو»:هلوقبقحلابلاطهنعربع

ملو٠هسفنانلضرعنكيملانرفظناف٠هناسلوهديانعفكيو
۰٠(؟۳)همدكفسىلعانلمحي

امعيزوتبقحلابلاطماقدقفمهبولقفلؤيوسانلانمبرقتيىتحو
ءارقفلاةصاخوءافعنصيفسانلانيبلاومأونئازخنمهيلعىلوتسا

ىلاوعديو,لدعلابسانلاسوسيرهشأةدعءاعنصيفيقبو٠(؟٤)مهتم
(سانلا)هوتأوهعمجرثك»ىتحةنسحلاةظعوملاوفورعملابهئدابموهئارآ

ەهدكکاققحلابلاطثعبهه۹ماعنمجحلامسوميفو*)50(هجولکنم

نبجلبهقفاري‹يراشلاةزمحيبآبفورعملايدزألافوعنبراتخملاروهشملا

‹٩۹٩ص‹ریسيخامش۸۳٥ص۲خیرات‹طایخنبةفيلخ۲۷۲[ص4«۲ج‹باسنا<یرنالب(٠

۲۷۱.٠س۲۷۰ةقرو‹ىوكزالا

۰۹۸ص۲4جء٠يناغالاجرفلاوبا‹٩٩ص‹ريسيخامش‹۲۷[ص۲جء5باسنا‹یرنالب(۱

٢۳٠ةترو‹مالظلاحابصم‹يشيترلا«٢۲۷ص‹۲ج‹ىرنالب(٢

٢۳۷۰ص<۲ج2باسنأ‹یرنالب(٢۲

٩٩.٠ص‹ریس٤ءيخامش(٤

.۲٢۳۷ج<باسا<یرنالب(٥

— ۱۲۱



ءاليتساللةكمىلاةيركسعةوقسأرىلع‹يريمحلاحابصلانبةهربأوةبقع

eNReeل

زاجحلاةيضاباهيلامضناوجحلامسوميفةكميراشلاةزمحوبأىفاو
ناكيذلا‹نيصحلانبيلعرحلايب«يضابالاةيعادلاوهيقفلاةماعزب

يمويضرغلااذهلةصاخلاهسلاجمدقعيوزاجحلايفارسةيضاباللوعدي
شيجىلااومضنانيذلاهعابتأددعردقيو٠عوبسألكنمسيمخلاونينثالا
٠(؟۷)لجر٤٠٤وحنيراشلاةزمحيبأ

روهظب‹كلملادبعنبناميلسنبدحاولادبع‹كاذنآزاجحلايلاوءيجوف
ىلعمهكسانمنودؤيجيجحلاناكيذلاتقولايفتافرعلبجىلعةيضابالا
هنأةصاخومهعمضوافتلانمادبدحاولادبعدجيملو٠(؟۸)لبجلاسفن

قفتاو٠فورظلاكلتيفثدحلااذهلثةيركسعلاةيحانلانمادعتسمنكيمل

جحلامايآيفمادصلاناقيرفلابنجتينأىلع-دوفولالدابتدعب نافرطلا
نمءاهتنالاروفيراشلاةزمحيبأىلااهيلخيوةكمدحاولادبعكرتينأو

ةجحلايذنمرشاعلايفةكمنمدحاولادبعجرخالعفو٠جحلاكسانمءادآ
فئاطلاىلاةزمحوبراسمث٠(5۹9)لاتقنودبةكمةيضابالالخدوهه۹ماع

نلهنانلعأومهلاومآومهتايحىلعسانلانمأو‹ءانعنودهلتملستساو
دبعيلاولابتككلذءانثأ٠ناودعلابمهأدباذاالاىذأبدحألضرعتي

زاجحلليضابالاوزغلابهربخييناثلاناورمةفيلخلاىلاناميلسنبدحاولا
نيعوةيالولانعهلزعوةفيلخلابضغف٠ةمركملاةكمنمهجورخنعهلرذتعيو
هرمآمزحيوةدعلادعينأهرمأوزيزعلادبعنبرمعنبزيزعلادبعكنمالدب
زهجوةفيلخلارمألزيزعلادبعلثتماو٠ةيضابالايديأنمةكمعاجرتسال
راجتلاضعبوراصنألاوشيرقنممهلجلجرفالآةينامثهماوقاشيج

Zh

٩۹٩۰ص<ریس<ينامش‹۸۲٥ص<خیرات«طایخنبةفيلخ‹٥۲۷ص<۲ج٠باسنا‹یرذالب٦

نيباهدروتيتلاماقرالاحوارتتوىراشلاةزمحوباهداقيذلاشيجلاددعلوحرداصملافلتخت

يأدنجددع¢ريبكلاضقانتلااذهءوضيف‹ررقيناءرلاىلعبعصلانمو٠.لجر٠

دحأرمايوزاجحلاىلعءاليتساللقحلابلاطهلسريفيكفالاواليلقنكيملهددعنأيلودبيو٠.ةزمح

؟مهرادرقعيفنييومالاةبراحموماشلادالبىلاهجوتلابهداوت
.١١٠س١٠٠ص‹ريس‹يخامش‹1١11-١۱٠ةقرو‹ينيجردلا(۷

١۱۱٠ةقرو¢ينيجردلا۸۳٥.٠ص¢۲جخيرات«طايخنب٥۲۷ص۲ج٤باسنا‹یرذالب(۸
١١٠٠ةقرو¢ينيجردلا‹«٢۲۷‹ىربطلا¢٢۲۷ص‹۲جباسنا‹یرنالب(۹

.۲٩٥ص۲جخیرات‹طایخنبةنيلخ‹٢۲۷ص¢۲ج‹باسنأ‹یرذالب(٠۰

س۱۲۲

 



شيجلااذهةدايقلعجو٠اهنونفوبرحلابمهلةياردالوملعالنيذلا
اقفومنكيملكلذبو٠نافعنبنامثعنبورمعنبهللادبعنبزيزعلادبعل
نافعنبنامثعىلايمتنييذلادئاقلارايتخايفالودنجلارصانعرايتخايف
٠(۳))هنمةءاربلابجتافلاخمالاظةيضابالاهربتعييذلا

٠ھه١۱۳ماعنمرفصيفديدقةكرعميفيومالاشيجلاعمةيضابالاىقتلا
نماريثكاودقفنأدعبةنيدملالهأويومالاشيجلاةميزهبةكرعملاتهتناو
ىرسألالتقبيراشلاةزمحويماقدقفةيضابالاةداعريغىلعو٠مهلاجر
لعلو٠ىرخألالئابقلاوراصنألانمنيرخالاحارسقلطأامنيبنييشرقلا
لئابقلانيبةركيمةرتفذنمرهظيذلايلبقلاسفانتلاىلادوعيكلذببس
هللاىلصلوسرلاةافوذنماهسفنلةطلسلاتركتحايتلاشيرقوةيبرعلا
بسنلامامتهاريعياليذلاةمامالايفةيضابالاًادبمفلاخياذهو٠ملسوهيلع

٠يلبقلاوأيقرعلاةفيلخلا

عامسأىلاةرونملاةنيدملاةيضابالالوخدوديدقةكرعمءابنأتلصو
شيجذافنابةيضابالاتاراصتنالادحعضينأررقيذلايناثلاناورمةفيلخلا

نوكتيشيجلامظعمناكو٠هئاطعىلعةدايزرانيدةئاموهلقثلمحلالغبو
نممهمظعموةيضابالابرضينأناورمدارأكلذبو٠ةيسيقلالئابقلانم
٠ناورمينبلنيلاولاةيسيقلالئابقلانملاجربةيناميلالئابقلا

يدعسلاةيطعنبدمحمنبكلمادبعهدوقييومالايماشلاشيجلاراس

جلبهدئاقةزمحوبآلسرأكلذبةيضابالاملعالو۰زاجحلابوصيسيقلا

۲۷۷۰-۲۷۸ص۲ج٤باسنأیرذالب(۱

‹ریثالانیا۽۳٩٥ب۹۲٥ص<۲جخیرات<طایخنبةفيلخ<۲۷۸ص‹۲ج2باسنا‹یرذالب(۲

ةقرو‹ىوكزالا‹1١1-١٠٠ص‹ريس4يخامش۽٠هقرو4ينيجردلا¢۲۸۸-۳۸۹صج

۱٢.

٢۲۷۸٠ص۲ج؛باسنآ‹یرذالب(۲۳

‹يشيقرلا‹۱۷-١1١ةقرو‹ديحوتلاةمدقمحرش‹‹يخامشلا:رظناةمامالايفةيضابالاةيرظننع(٤۲

ابو۱۸۰:ةقرو4يفئاصلاء۷۱۷۰ةقرو‹لاصخلارصتخم¢o٦۲هقرو«مالظلاحابصم

اهدمب
See also Wilkinson, “ The Ibadi imama, ” BSOAS, Vol. 39, PP. 335 ff.

Rubinacci, “The Ibadis,” Religion in the Middle East, vol. 2 p. 302 - .17

۷.٠جیربطلا‹۲۷۸ص«۲ج2باسنا‹یرذالب(٥
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مزهوىرقلايداويفناعمجلالباقتو٠نييماشلاةاقالليدزألاةبقعنبا
٠ريبكددعمهنملتقوةميزهرشةيضابالا

هذهدعبيماشلاشيجلاةهجاومبهللبقالنأيراشلاةزمحوبآدجو

لهآنالكلذوةكمىلاةدوعلاوةنيدلاكرتررقو٠هدنجتباصأيتلاةميزهلا
ءانثا٠دیدقةكرعميفلتقنمهديىلعمهباصاابهلءادعرثكأاوناكةنيدملا

اوناكوةيضابالانماهبنملتقوةنيدلالتحاويماشلاشيجلامدقتكلذ
ىلعيماشلادنجلاوةنيدلالهآنواعتدقو٠لضفملاىمسيلجرةماعزب
عمجتنمىلعءاضقللةكمىل'كلذدعبكللادبعراس٠مهبكتفلا

ةيراضةكرعميفم۷٤۷/ھه١٠۱ماعيفمهعمكبتشاوةيضابالانماهب
هعابتأءامعزنمةعامجيفيراشلاةزمحوبأمهدئاقلتقوةيضابالااهيفمزه
ةئامعبرارسأو٠ةكميفةيضابالاهيقفنيصحلانبيلعرحلاوبأمهسأرىلع
اوقحتلاوةيضابالانمىقبتنمرفو٠اعيمجمهلتقبيومالادئاقلارمأيضابا
٠ماشلالهاءاقللربسللبهأتيكاذنآناكيذلاقحلابلاطمامالاب

راسيذلاةيطعنبدمحمنبكلملادبعءاقللءاعنصنمقحلابلاطجرخ

ةرادالاىلاةيزاجحلاندامضداعأنأدعباهيلعءاليتساللنميلاىلاهرودب
بلاطمامالامزهو۰(۹)ءاعنصوةکمنیبناکميفنافرطلاىقتلاو٠ةيومألا

ةيطعنباراسو٠هعابتأنمريبكددعلتقامكةكرعملايفهفتحىقالوقحلا

ةيضابالاثبليملو٠(۰)نييومألاناطلسلنميلامضداعأوءاعنصیتآیتح

هوبختنايذلايريمحلاقايسلانبورمعنبهللاذبعنبىيحيلوحاوعمجتنأ
دبعهيخانباةدايقبةلمحكلادبعمهيلاثعبف٠مهلعافدماما
اهعقومرداصملاركذتالةيساقةكرعميفةيضابالاعمىقتلاوديزينبنمحرلا

عجرو٠نيفرطلانمريبكددعلتقممغرةمساحةجيتنىلاهتنتملاهنكلو
ىلاةيضابالانمهعابتأوهللادبعنبىيحيًاجتلاامنيبءاعنصىلاهللادبع
نماددعمضریبکشیجسارىلعهسفنبكلادبعمهيلاراسف٠ندع
ندعةيدوأدحأقنافرطلاىقالتو٠يومألامكحللنيلاولاءاعنصيلاهأ

۳۸۰.٠ص۲جباسنآ«یرذالب(٦

.هسفنردصملا(۷

«۲۷۹2۲۷۸ةقرو¢«ىوكزالا‹١١٠١١1ةقرو‹ينيجردلا‹۳۸۱ص<۲ج<باسنا‹ىرنالب(۸

صء۲جخيرات‹طايخنبةفيلخ1۷-11٦<جورم‹يدوعسملا«٢۲۹ص<«۷ج<ىربطلا
٠يضابالاىشيجلاددعلةريبكاماقرايطعييذلاديحولاردصملاوهطايخنبةفيلخنأركذلابردجي١٤

نميلاىلاقيرطلاىلمةكمنمةبيرقيهوشرجيفوأ‹نميلاقيرطىلعةماهتيفعقتوةلابتيفايتتلا

.اشيا

‹يدوعسملا‹٦٩5ص‹۲ج‹خيرات‹طايخنبةفيلخ<۲۸۱-۲۸۲ص©۲ج¢باسنأ‹ىرذالب(٠

۲۷۹.٠ةقرو‹ىوكزالا‹1۷ص(«٦ج‹.جورم

س۱۲[



مهعافدماماومهدئاقلتقوةركنمةميزهةيضابالابكلادبععقوأثيح
٠(£))يريمحلاهللادبعنبىيحي

ةيضابالاةدايقيريمحلا(؟برح)بركنبىيحيىلوتةميزهلاهذهدعب
تاوقلايديأىلعيبرعلارحبلالحاسبرقةكرعميفمزهنأثبليملنكلو
تومرضحنمةيلخادلاقطانملاىلاكلذدعبةيضابالاتضمف٠ةيومالا

عافدمامابختناهنآودبييذلايمرضحلاديعسنبهللادبعمهسأریلعو

يريمحلا(؟برح)بركنبىيحيقباسلادئاقلاهترماتحتىوضناومهل
ءاضقلاقالمأةيضابالاىلاةيطعنبكلادبعصخشف٠(ع)ركذلافلاسلا
نماوعمجتوبقترملاءاقللااذهلةيضابالادعتساو٠مهلقاعمرخايفمهيلع

شيجلارشطبنممهسفنأةيامحلةريخأةلواحميفتومرضحنمةفلتخمءاحنأ

اودشتحادقنادمهودهنوةدنكنمتاعامجنآتاياورلارکذتو۰يومألا

المو١٠هلةدعاقمابشذختايذلايمرضحلاديعسنبهللادبعلوحاوفتلاو

يومالاشيجلاءاقللاوراسمث>داتعلاوماعطلاونۇملابمهنوصحةيضابالا

ةجيتننودراهنلالاوطةكرعمنيفرطلانيبترادثيحمابشنصحجراخ
مابشىلاهدونجضعبةيطعنبكلملادبعلسرأليللاءانثأو١٠ةمساح
ةوقلاهذهتعاطتساوةيضابالااهعمجيتلانؤملاورئاخذلاىلعءاليتسالل

نمهلخادبنماوعنمورئاخذونؤمنمهيفامىلعءاليتسالاونصحلالالتحا
هيفمهسفناةيضابالادجويذلاجرحلافقوملانممغرلاىلعو٠جورخلا
رارفلامهنمدحألزوجيالهنالمهتديقعليبسيفمزعوسامحباولتاقمهناف
سيل٠مهيلعمساحرصنزارحاكلادبععطتسيملو‹ةئفىلاازيحتمالا
كللادبعاوهجاويودیدجنممهاوقاوعمجينأاوعاطتسامهنالببسحفاذه
هورصاحثیحةنيصحلاعقاوملادحأىلاءاجتلاللهورطضاولاتقلانادیمق

تومرضحلهاعمحلصدقعلاهرثاىلعرطضااموینيرشعوةعبرأةدم
الجرتومرضحیلوف٠مهنمالجرمهيلعلمعتسي»نأبهيفدهعتةيضابالاو
یلوتسايذلاعاتلا)مهعاتمنماوفرعاممهيلعدروهباوضارتاهلهنم
ساآرتيلةكمىلاراسمث٠(٤٤)«اباتکمهيلعبتكو(مابشنصحيفهيلع
هبحصوهولتقوةيضابالالاجرلاضعبهبقحلف٠ھهماعيفجحلامسوم

۳۸۲۰ص<باسنأرذالب(1

۷٩٥.٠-٦٥٥ص٦۲٤ج<خيرات<طایخنبةنيلخ<۲۸۲ص۲4ج‹باسنا‹یرذالب)1

طايخنبةفيلخرظنا.يمرضحلاديمسنبهللادبعهيمي<۳۸۲صج<2باسنأء

.ە۹۷ص٢خیرات

١٠٠٠ةقروءينيجردلا۲۸۳ص۲4ج؛باساىرنالب(٤

١۲٠—



هيخأنباملعامدنعو٠مهتوعدلهأومهناوخابلعفالارأثقيرطلايف
ثعب‹اهتيالويفهنعابئانءاعنصبوهو‹ةيطعنبديزينبنمحرلادبع

ةاىقكلا)»لاجرلانمهمظعمنمیلانمشیجسرىلعيقرابلاابيعش

فيسلااولمعأوتومرضحاومدقف٠نميلالابجنممهعمجنيذلا«فالجألا
لئاوايفيمرضحلاديعسنبهللادبعاولتقومهنمةيضابالاةصاخواهلهأيف
نميلايفةيضابالاةمامالاىلعيضقةعقوملاهذهبو٠(71٤)ھه)۴۴ماع

نكلو٠نامتكلاةلحرمىلاكانهةيضابالانميقبنمداعو١٠تومرضحو
ءارشلاكلذباذبحمةروثلابموقيوانايحأسامحلاهبدتشيناكمهضعب
اصخشمهنمةعامجعيابامدنعدعبامیفثدحامكهتدیقعلیبسيفتوملاو
ىلعو٠(۷7٤)نييسابعلاةالولادضمهدوقيمهلءارشمامانوكينأىلعنسحهمسا

ادحعضتملةقطنملاكلتيفةيضابالااهبينميتلامئازهلانافلاحةيأ

ىتحناكسلاةيبلغأاوقبمهنأىلارداصملاريشتو٠اهيفيضابالادوجولل

نونوکیھهیتحاوناکةيضابالانأيدوعسملاركذيو٠رخآتمتقو
يأ«جراوخلانمنامعبنمنيبومهنيبقرفالو»تومرضحناکسةيرثكأ
ءاحنأضعبيفةدئاسةيضابالاةديقعلاتيقبدقو٠(۸٤)ةيضابالا
دالبىلعيحيلصلاءاليتسادعبايجيردتیشالتتتذخأیتحتومرضح
٠ھ00٤ماعتومرضح

ينيجردلا«۷٩٠ص‹۲ج‹خيرات‹طايخنبةفيلخ۲۸۲ص۲4ج‹باسا‹یرذالب((٥

۹١-١۱۱.

۳۸۲.۰ص۲٢۲ج‹2باسنآ<یرذالب((٦

.١١٠١١1ةقرو4ينيجردلا)۷٤

.۱۷ص«٦ججورم‹يدومسم(۸

۹٢۰.۲صا(١ج‹تومرضحخيرات‹ىولعلادماحنبحلاص(٤

س۱٦۱۲



عباسلابابلا

نامعقةمامالاسيسأت

نعةقوثومةديكأتامولعمىلعلوصحلايفانفعستالةرفاوتملارداصملانا
٠نامعىلاصاخلكشبةيضابالاوماعلكشبةيجراخلاراكفالابرستخيرات
ذنمةفرطتملاةيجراخلاراكفألااوضراعدقنامعلهأنأىلاتامولعملاريشتو

ةيطعةدئاقم1۸7/ھ1۷ماعيفنحلارماعنبةدجنلسرأدقف‹ركبمتقو

يقرشوةماميلاةقطنميفاهماقآيتلاهتلودلنامعمضليفنحلادوسألانبا
ىدنلجلانبهللادبعنبدابعكاذنانامعيليناکو۰ةيبرعلاةريزجلا

عاطتسادقو٠ناميلسوديعسهادلوكانهمكحلاةفدةرادايفهدعاسيو

ةيلخادلاقطانملاىلاباحسنالاىلااهماكحرطضاونامعلالتحاةيطع
نامعىلعافلختسمةماميلاىلااهدعبداعرهشأةعضباهيفيقبو٠اھنم

ديعسلوحدیدجنماوعمجتنيينامعلانكلو٠مساقلاوبآىعديوهناوعأدحأ

ةداعاوهعايتأىلعءاضقلاومساقلايبآلتقاوعاطتساودابعيدلوناميلسو

ةيطعهدئاقورماعنبةدجننيبفالخثدحكلذءانثأو٠دابعيدلوىلارمألا

ءيجوفهنكلونامعىلاراسوةدجنربخالاكرتهرثآىلع٠يفنحلادوسلانبا

ةرمنامعلوخدلواحو٠اهيفهناوعألتقبوكانهتثدحيتلاتاروطتلاب
نامركىلاهجوتلاىلااهرثأىلعرطضاةفينعةمواقمبمدطصاهنكلوىرخأ
ادوقنبرضهنأىتحاظوحلماحاجناهيفىقالتقولانمةرتفماقأثيح
مدعىلاحوضوبتامولعملاهذهريشتو٠(١)ةيوطعلامهاردلابتفرعهمساب

ىلعاوناكهسفنتقولايفمهنكلو٠نيفرطتملاجراوخلاراكفألنيينامعلالبقت

هتيالوةيادبيفجاجحلاسبحدقف‹ةلدتعملاةدعقلاجراوخلاراكفأبةلص

ةدعقلاءامعزدحأكاذنآربتعيناكيذلاناطحنبنارمعه٢۷ماعقارعلل

نارمعكرتفهحارسقلطأنآجاجحلاثبليملو٠مهمسابرظانملاوةرصبلايف
يفلزنثيحنامعيففاطملاهبىهتناوبرعلالئابقنيبلقنتيذخأوقارعلا
هراکفأنوقنتعيوةيدأنبسادرملالبابآنومظعيمهدجووكانهدزألالئابق
لدياذهو٠(؟)تامىتحكانهيقبومهنيبهرمآرهظأف٠اهبیدانيتلا

ء۷١۱ص‹ج‹ريئالانبا“١۳٠-١۱۴صء١١2ج<باسنا‹یرذالب(١
Miles, “ Some new light on the history of Kirman” ,W. OJI ( 1959 ), P. .90
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‹لئاوألاةيضابالاداور‹ةدعقلااهبىدانيناكىتلاةلدتعملاراكفالانأىلع
ةصاخوكانهناكسلانمالوبقواناسحتساتقالودالبلاكلتىلاتبرستدق
كلتىلاراكفالاوءارالاهذهتلصوفيكركذتالرداصملانكلو٠دزألانم

تاقالعلاتناكثيحةراجتلالوالا:نيقيرطنعتلصواهلعلو٠ةقطنملا

هذهنأكشالو٠ادجةقيثونامعنيبو-ةدعقلارقم-ةرصبلانيبةيراجتلا
امآ٠يمالسالاملاعلانمةعقبلاكلتىلاراكفالالقنىفتمهاسدقةقالعلا
‹جحلامساومتناكفنامعىلاةدعقلاراكفأاهربعتبرستيتلاةيناثلاةانقلا

اذهنمنوذختيجراوخلاةدعقاهنيبنمو‹اهفالتخاىلعقرفلاتناكثيح
تايالولافلتخمنمجيجحلاىدلمهئدابمومهراكفأرشنلةعفانةصرفمسوملا

٠ةيمالسالا

دعاسدقكانههرمأراهظاوةقطنملاكلتىلانارمعلوصونألمتحملانمو

فظواغیلبابیطخوابوهومارعاشناکنارمعنآامیسالوراكفألاهذهرشنيف
طاشنللاصاهرااذههلمعناكامبرو٠هثدابمةمدخليبسيفبهاوملاهذه
٠ه۹ماعلبقنامعىلاجاجحلاهافنيذلا‹يدزألاديزنبرباجهبماقيذلا

طاشنميعدتيفربكرثاثدحلااذهلناكو٠هسأرطقسمويلصألاهنطوميفو

ةيّضقلانأةقباسلاتاحفصلاىفانيأردقو٠كانهاهتديقعرشنوةيضابالا

بسحفقارعلافسيلدزألاةيضقتحضادقديزنبرباجدهعذنمةيضابالا
ةداقنمريبكددعىلارداصملاريشتو٠(۳)نامعاهنموىرخألاقطانملايفلب
ةكرحلاروطتيفزرابرودمهلناكوينامعلصأنماهخياشموةيضابالا
يدزألافوعنبراتخملا:لاثلاليبسىلعمهنمركذن‹اهطاشنرارمتساو
يدبعلاراحصويدزألاةبقعنبجلبو4يراشلاةزمحيبأبفورعملاينامعلا

نببوبحمنايفسابآويديهارفلابيبحنبعيبرلاوينامعلاةيطعنبلالهو
تومدعبةرصبلايفةيضابالاةكرحيلاوتلاىلعناريخألامعزتدقو‹ليحرلا

٠(&)يميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعيبآمامالا

ةيضابالاةكرحلاةديبعوبأمعزتوھه۳٩ماعديزنىرباجيفوتامدنعو
اونوكيلصاخشألانماددعمهنمراتخاونيينامعلاءالؤهنمريخالادافتسا

ندعبو٠نامعفةيضابالارداصملامهيمستامكملعللةلمحوآةاعد

ارساهدعأيتلاةديبعيبأةسردمنماريزغاملعاولهنواقيقدابيردتاوقلت
مهقتاعىلعاوذخأومهدالبىلااوداع>ةوعدلارمآيفمهفيقثتوةاعدلاجيرختل

N

٠.سماخلابابلارظنا(۳

.1042-1۱۷0115ةقرو‹ينيجردلا((
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دقو.٠مهرارقتساومهانكسنكامأيفومهلئابقنيبةيضابالاةديقعلارشن
لماوعةدعىلاحاجنلااذهببسدوعيو(0)٠ريبكحاجنبمهدوهجتللكت
-:يلياميفاهلامجانكمي

› ةفلتخملااهنوطبودزألاةليبقىلانومتنياوناكملعلاةلمحمظعمنأ  (

ةيركفلانيتيحانلانماهمهأواددعنامعلئابقربكأةليبقلاهذهتناكو
ىلانومتنيمالسالالبقامةرتفذنمنامعءامعزناكو٠ةيسايسلاو
لئابقلانماهادعامقوفيرطقلاكلذيفاهريثأتنافاذلوةليبقلاهذه
ةيضابالاراكفالاوءيدابملاعمةفطاعتمةليبقلاهذهتناكو٠ىرخالا

مهتوعدلاراصتناوادييأتملعلاةلمحىقلينأبجعالو٠رکبمتقوذنم

)1( ٠ةليبقلاهذهدارفأنم

ةلتمتملاةيزكرملاةطلسلانعلالقتسالاىفةرمتسملانيينامعلاةبغرس؟

ةديقعلااونبتمهنافاذلو٠دعباميفةيسابعلامثةيومالاةفالخلاب
مثنييومألاءافلخللمهتمواقلةليسووةعيرذاهنماوذختاوةيضابالا
يلاتلابو‹مكحللنيبصاغنيلاظنويضابالامهربتعانيذلانييسابعلا
۰ةيعرشريغمهتطلسناف

راكفألارشنىلعنامعقةدئاسلاةيسايسلالاوحالاتدعاسدقل٠

نرقلاةيادبذنمرطقلاكلذمكحىلعىلاوتذا‹ةقشمنودبةيضابالا
ملو٠نامعلئابقىربك‹دزألاةليبقىلانومتنيةالويرجهلايناثلا
مهنألكانهةيضاباللىذأبضرعتلاةالولاءالؤهىلعلهسلانمنكي

مهلاومدقمهنالب‹رسيوةيرحبمهبهذمنورشنيملعلاةلمح
اوفخامهنكلوةيضابااوناكةالولاءالؤهلعلو٠ضرغلااذهلتاليهستلا

ةلحرميفةيضابالااهزوجيتلاةينيدلاةيقتلاليبسىلعمهدقتعم

بلهانبدايزنامعمکحىلعاوبقاعتنيذلاةالولاءالؤهنمو٠نامتكلا

طوقسىتحويرجهلايناثلانرقلاةيادبذنمايلاويقبيذلا

تافلۇؤملاريشتو٠دمحمهنباويئانهلاسيقنبحانجمث٠ةيومألا
یتحمهلاونالوةيضابالااوناعآدقةالولاءالؤهنأىلاةحارصبةيضابالا

ةفاضالاب(۷)٠دوعسمنبىدنلجللةمامالااودقعفمهلنامعةيالوتراص

ص‹ناكمالا‹شينطاء٠۲۱۲ةقرو‹مالظلاحابصم‹يشيترلا‹۷١1۹۳۱ةقرؤوء2يبتوعلا(٥

۹1.۸.

۸١٠.٠-١۱ص‹ناكمالا‹شيفطا(٦

۸۸.٠ص‹١ج‹ةفحتءيلاسلا‹۱١۱-۷١۸ةقرو‹يبتوعلا‹۲۲۷٢۲۲ةقرو‹ىوكزالا(۷
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دقفيضابالابهذارشنلةيتاومتناكيتلاةيخلادلالاوحألاهذهىلا

يفيرجهلايناثلانرقلانملوالاثلثلايفةدئاسلالاوحألاتدعاس
ةيضاباللةصرفلاةحاتاقةطلسلاىلعمئاقلاعارصلاوةيزكرملاتايالولا

٠ةيبرعلاةريزجلانميقرشلايبونجلاءزجلايفةيرحبمهدقتعمرشنل
ىلعيجيتارتسالااهعقوموةيفارغجلانامعةعيبطنأكلذىلافضأ٤

نعةيداصتقالااهدراومةيمنتىلعاهادعاسدقيبرعلارحبلاوجيلخلا

نودرطخيآهجوففوقولايلاتلابنوينامعلاعاطتساو>ةراجتلاقيرط

ةفاضالاب٠۰الثمزاجحلايفثدحيناکامكلمتحميداصتقاراصحنمفوخ

مثنمو<ةاعدلادعاسدقنامعاهبتزيمتيتلاةرعولالابجلانافكلذىلا

تاقوأيفلابجلاهذهىلاءاجتلالاورطخلاهجويففوقولاىلع‹راوثلا

نايحالامظعميفرصحنتتناكةفالخلاةطلسنافانهنمو‹ةرورضلا

٠ةيلحاسلاةقطنملاق

بهذارشنيفةعرسبملعلاةلمحدوهجترمثادقفلماوعلاهذهلةجيتن
ةقرفلاهذهىلانومتنيكانهدزألاةليبقدارفأمظعمحبصأونامعيفيضابالا

خياشمراشأدقو٠اهيلااومضنادقیرخألئابقنمنیریثکادارفآنأامك
تومرضحةيضاباعمنواعتلابوجوبنامعةيضاباىلعةرصبلاقةيضابالا

بلاطمامالاةعيباورضحنامعeةيضايإلاةداقضعبنأىلاتاياورلاريشتو

مامالوآنوكيلدعباميفريتخايذلادوعسمنبىدنلجلامهسأرىلعوقحلا
ءةرصبلاىفةيضابالاماما«ةديبعيبآنمزاعیابو۰یرنسامكنامعيفرهظ

وهوهفتحمهضعبىقالوقحلابلاطعمةروثلايفنورخآنوينامعكرتشادقف
يبأبفورعملاينامعلايدزألافوعنبراتخملامهزربأنمو‹اهءادعأبراحي
٠(۸)نورخآويدزالاةبقعنبجلبكلذكويراشلاةزمح

دامخادعبنميلاوتومرضحيفةيضابالاةكرحلاهيلاتهتنايذلالشفلارثا

ىلاةيبرعلاةريزجلاوةرصبلايفةيضابالاراظنأتهجوتدقفقحلابلاطةروث

نامعنأل:كلذو٠ىنلعلاةوعدلاتوصهنمقلطنييذلازکرلانوكتلنامع

ةيداصتقالاوةيسايسلااهفورظمكحبةمهملاهذهبمايقللةلهؤمتناك
ةيبهذملااهلهأتاءالومكحبكلذكو«افنآاهنعانملکتيتلاةيجيتارتسالاو

يفةيضابالاخياشمزعوأكلذلو٠يضابالابهذمللاهمظعمېفنيدتيتلاو

ةماعلافورظلانيلغتسم‹ةمامالانالعابمايقللنامعيفمهعابتاىلاةرصبلا

ةفالخلامايقوةيومالاةلودلاطوقسرثاةيمالسالاةفالخلادالبيفتداسيتلا

مهتعيابمنامعفةيضابالانلعأهسفنماعلايو٠ه۲ماعةيسابعلا

٢٢۲.٠صيثراحلا‹(ينايتبلانتحلايبانم)‹۸۸ص١ج‹ةفحت<يلاسلا(۸
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اذهنيربتعم‹ةقطنملاكلتيفيضاباروهظمامالوآدوعسمنبیدنلجلل

تاعارصلاتاهاتمنمجورخللةحيحصلاةيمالسالاةيعرشلاةوطخلالمعلا

مامالاةعيابملنيملسملاةيقبلءادنلااوهھجوو<مكحلاىلعةيرسالاوةيليقلا

٠(۹)نيملسمللةفيلخكىدنلجلا

ةيأنأةصاخورطقلاكلذيفيرجيامعنويسابعلالفغيالنأيعيبطو
قرشلاىلاةيرحبلامهتراجتقرطددهتفوسهيلعرطيستةيداعمةوق
٠جيلخلالخدمىلعيجيتارتسالانامععقولارظنماتلارايهنالابىصقألا
>ه٤ماعيقو٠عضولااذهىلعالیوطاوتکسیملنييسابعلانافكلذلاعبتو

هجو<اماماىدنلجلابيصنتنمومكحلاىلامهئيجمنمطقفنيماعدعبيأ

يميمتلاةميزخنبمزاخاهدئ:ةاودوزونامعىلاةيركسعةلمحنويسابعلا

نباةريزجيفاوعمجتنيذلاةيرفصالاجراوخلاىلعءاضقللةحضاوتاميلعتب

دعبةريزجلاىلااجليذلايركشيلازيزعلادبعنبنابيشةدايقبناواك

ريسيمث‹ھه۱۹ماعنييومالايديآىلعهتمیزه رمأةجلاعلنامعىلاريسي

٠كانهةيضابالا

مهنماجننمرطضاوناواکنباةريزجيفةيرفصلامزهينأمزاخعاطتسا
٠()٠)نامعنميقرشلالامشلايفرافلجةقطنمىلابرهلاوةريزجلارجهىلا
ةيركسعةوقمهيلالسرأف‹هدالبىلامهروضحهركدوعسمنبىدنلجلانكلو
ةيرفصلاضفرالويضابالابهذملاقانتعااولبقاذأالادالبلانممهدرطل

كلذبو‹١١)٠نابيشمهدئاقاولتقومهيلعاوضقوةيضابالامهلتاقطرشلااذه
اوططخينأنود‹مزاخ‹يسابعلادئاقلاةيضابالاهباحصأوىدنجلامدخ

٠كلذل

رفسيسيتلاةجيتنلاارظتنمنامعلحاوسبقاريمزاخناکكلذءانثأ

وحنراسةجيتنلابملعالو٠رافلجيفةيضابالاوةيرفصلانيبلاتقلااهنع

مهيلعضرعوكانهمهبىقتلاثيحاهنمةيضابالادنجلاةدوعلبقرافلج
ذللةعاطلالوبق نأهلأسيوكلذهنمبلطيىدنلجلاىلالسرأويسابعلاةفيلخلل

نكلو٠يسابعلاةفيلخلادنعةجحهلانوكيلهفيسونابيشمتاخهملسي

رافلجفةيساقةكرعمنيقيرفلانيبترجوضرعلااذهاوضفرةيضابالا

قرحأف‹اديدجاكيتكتعبتاامزاخنكلوةيادبلايفنيينامعلاةفكاهيفتحجر

يفدعاسامممهتاكلتممومهلهأومهدالوأبمهناهذألغشأوةيضابالاتويب

دعبمهيلعرصنلاززارحانميلاتلابنكمتو٠مهفوفصبارطضاومهکابرا

.٢٢١۲ص¢يثراحلاء۸۸1٠۸ص‹١ج‹كفحت‹يلاسلا(١

٠7T)۳٦.٠سصء۷ج<ىربطلا

۹۸.٠صءيلاسلا‹٢۲٠۲ةقرو‹مالظلاحابصم‹يشيترلا‹٢۲۲ةقرو‹ىوكزالا(١
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مضةداعامزاخعاطتساةكرعملاهذهلةجيتنو٠فينعلالاتقلانممايأةعبس

اوذخالباونيكتسيوأاولذيملنيينامعلانافةميزهلاهذهنممغرلاىلع
كلذفتمتملةيضابالانأامك‹ةركلاةداعالةبسانلاصرفلانوسملتي

لتقنماهيفمهناوخالىرجاممورافلجةكرعمنماهعابتأذختالبرطقلا
مهتوعدرشنلمهطاشنفيثكتوديدجنمعمجتللمهزفحتىركذريمدتو
اهزايتجانييسابعلاىلعبعصييتلاةيلخادلاوةيلبجلاقطانملايفةصاخو

اودديدجنمةروثلااونلعينأةيضابالاعاطتساو٠اهيلعةرطيسلاو

ةمامالاترمتساخيراتلاكلذذنمو٠م۷۹۳/ھه۷۷ماعوحتاملارسام

بهذاحبصأو٠نورقةدعلعاطقنانودب(اهقطانمضعبوأ)نامعق

لازتالورطقلاكلذناکسمظعمهقنتعاونامعفدئاسلاوهيضابلا

٠رضاحلاانمويىتحبهذااذهقنتعتهناكسةيبلغأ

يلاسلا‹26۳صىربطلا‹۲۱-٠ةقرو«مالظلاحابصم«يشيقرلا«٢۴۲ةقرو4يوكزالا(٠

۹۸.٠-۹۹ص<۱2ج‹ةفحت

س۱۳۲



عباسلابابلا

ثلاتلالصفلا

ةيقيرفالامشيفةيضابالاةمامالاسيسأت

ةيضابالارداصملااهركذتةيصخشلوأيمرضحلادعسنبةملسربتعي
ىتمركذتالرداصملاهذهناالا٠(١)ةيقيرفالامشيفةيضابالاةوعدلابةنورقم
اذااميففرعنالوةلوهجمكانهاهاضقيتلاةداناامكةيقيرفاىلاةملسلصو
نماڻوعبمناکاو۰٠قرشاىلاعجرهنآمآكانههتایحةيقبىضمأدقناك

نمف‹ةرصبلايفةيضابالاماما‹يميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعيبأ
وبأهيفحبصأيذلاماعلاوهو«ھه0ماعدعببرغملاىلالحتراهنأتباثلا

ريشترداصملاضعبنأكلذىلافاضي٠ةيضاباللاماماةدييع ةملسنأىلاريشت

‹ةمركعيرفصلاةيعادلابابوحصمةيقيرفالامشىلابهذدقدعسنبا
م۷۱۸/۵۰۰يماعنيبةعقاولاةرتفلايفةمركعيفوتدقو٠(5)سابعنباىلوم
ءاجدقةمركعنأيركبلاركذيوم٥٠۰/٤۷۲ماعحجرالاو۷۹/۰9

نمفتامولعملاهذهىلعءانبو٢٤۰٠ماعلبقةيقيرفاىلا
نرقلانمةريخالاتاونسلايفةيقيرفالامشلصودقدعسنبةملسنألمتحملا
هنأدكؤلانمو٠يرجهلايناثلانرقلانمىلوألاتاونسلاوأيرجهلالوألا

ةمركعتولرداصملاهيطعتخيراترخآوهوم١۷2۹/4۱۱ماعلبقلصو

ء۳ةقرو‹ايركزوبا‹۱۲۴۹۸ص<ريس4يخامش<۰ةقرو؛ىوكزالا‹£ةقرو4ينيجردلا)۱

ىتحةيادبلاذنمةيتيرفالامشيفةيضابالاتاكرحلاخيراتنعلصفلااذهيفثيدحلايفتبهسادقل

اذهاولوانتدقةقطنملاكلتخيراتيفاولانيذلاباتكلانماريثكنالكلذوةيمتنرلاةمامالاتيسأت

ارظنمييقتةداعأىلاجاتحتمهتافلؤماهونمضيتلاتامولعملاوءارالانماريثكناتياريننكلوعوضوللا

اذهلهتعارقلالخكلذءىراقلاظحاليسو٠.لبقنمةفورعمنكتملتافلؤميفةديدجتامولعمفاشتكال

.لصلفلا

۲۸۰٠ةقرو‹يوكزالا‹£ةقرو<ينيجردلا‹۲ةقرو‹ايركزوبا([

‹قشمدقمبط«۲۸۰ص۱۹۱۷<دادغبتاقبط<طایخنبةديلخ<ص<فراعم‹ةبيتتنبا(۲

۽٦۲۱ص؛ەچتاقبط<دعسنبا<۳٩ص(۱ج<سوفنلاضايريكلامصء١

¢ظافحلاةركذت‹يبهذلا‹«(۲صء۸ج¢يناغالا‹جرنلاوبا‹۲۷حج‹بيذهتلابيذهت‹رجحنبا

ءيوونلاء١ج<يئالانباء٠٦١1صج‹بيرالاداشرا<توتاي<۸ص<اج

۲۱۳.۰صء۱ج<یدربیرفتنبا‹۲۲ص<ءامسالابيذهت

۲۸۲٠ص¢<يركبلا((

س۱۳۳



اهلالخلحترايتلاةدلارصحنكمي‹ةملكبو٠هتلحريفةملسبحاصيذلا
امآ٠۰م۷۶۸/۵۱۰وم۷۱۴/ه۹يماعنیبةيقيرفالامشىلاةملس

o)يكستفيليدنلوبلاقرشتسملاهمدقييذلايأرلا £. Lewicki
مهلسرأنيذلاةرشعلانيبنماناكةمركعودعسنبةملسنأبديفييذلاو

‹حيحصريغودبيفيمالسالانيدلالوصأربربلاميلعتلزيزعلادبعنبرمع
ةفيلخلامهثعبنيذلاةرشعلالاجرلاةمئاقيفنارهظيالامهيمسانأل

(1)٠روكذملا

يرفصرخالاويضاباامهدحأجراوخلانمنيتيعادروهظنافلاحيأىلعو
ةيقيرفالامشيفجراوخلانأىلعةحضاوةلالدلديةدحاوةلحريفنيعمتجم

اهبتدانيتلاةماعلاءيدابمللةياعدلابرمألاةيادبفنوموقياوناک

ديمىلعنيزكرم٠ةيضابالاوةيرفصلاةصاخو«ةيجراخلاقرفلامظعم

دقو٠ةقرفلكاهبتدرفنايتلاءيدابمللرابتعانودنيملسملانيبةاواسملا
يرفصلا)يجراخلابهذملامهنممسققنتعاوربربلاراعشلااذهىوهتسا

ةاواسملاراعشنمربربلاذختايرجهلايناثلانرقلاةيادبذنمو٠(يضابألاوأ
مثةيومألاةطلسلادضاهباوماقيتلاتاروثلالكلارربمركذلافلاسلا

٠دعباميفةيسابعلا

اقرتفاىندألابرغملادالبىلاةمركعويمرضحلادعسنبةملسلوصودعب
ناوريقلاةنيدميفةمركعلزندقف٠هبهذلهيفوعديهلارقمامهنملكذختاو
ودبيو٠ارسهبهذملوعديناكولئابقلافلتخمنمربربلاءامعزبلصتيذخأو
زكرامنيبىصقألابرغملايفةنطاقلاربربلالئابقىلعهدوهجمظعمزكرهنأ
٠امهنيبقبسمقافتابناككلذلعلو«ىندألابرغملالئابقىلعهدوهجةملس
يرغطملاةرسيمةماعزبةرغطملئابقنمريبكددعيرفصلابهذملاقنتعادقو

ةرغطمنمهموقينبنيببهذارشنوداعمثناوريقلايفةمركعبلصتايذلا
ثلصتاكلذكو(۷)٠يبرعلابرغملاخيراتيفةيجراخةروثلوأمعزتو
امزالميقبهنالاقيوبهذملالوصأهنعذخأواوةمركعبةيربربلاةسانكمةليبق

(o

T, Lewicki, ‘““The Ibadites in Arabia and Africa”, J. W. H., VOL. ,8

Part I, P. .87

يمالسالانيدلالوصأربربلاميلعتلزيزعلادبعنبرمعةفيلخلامهثعبنيذلاةرشملالاجرلاءامسأنع(١

ةيقيرفاءاملعتاقبط‹برملاوبا١ج¢شتوفنلاضاير¢يكلام:رظنأهئدابمإ

۸٠-٢۸۷ص<سئوتو

۱۱۸۰صء٦ج‹نودلخنبا(۷

س١۱۳



برغمانمهعوجردعبةكميفتامدقةمركعناكالو٠ريخألاتامىتحةمركعل
ةدوعلاةلحريفهقفاردقلوساونبوكمسمساقلاابأةسانكمخيشنأودبيف
هبلصتايذلاناكلايفنيخرؤملافالتخاانلرسفياماذهوقرشملاىلا

ىریوناوريقلايفمتدقكلذنآلوقينيفلؤلاضعبف٠ةمركعبلوساونبا
ذيملتلاوةيعادلانيبلاصتالوأنأرهظيو(۸)٠قرشملادالبيفمتهنأنورخآ
قرشافةمركعتامىتحلاحرتلاولحلايفنيمزالتمايقبوناوريقلايفمتدق
تاياورلانأىتحيرفصلابهذمللةياعدلامعزتوهدالبىلالوساونباعجرف

رشنیلوساونباناکو)9(۰°ملعلاةلمحريهاشمنموةيرفصلامدقمهنأبهفصت

هتوعدنامتکىلعظفاحیيكلو٠ةماتةيرسبةسانكمنمهموقنيبهبهذم
ناهتمابرهاظتثيحتلليفاتةحاويفرقتساوءارحصلاىلاابونجبحسنا
اناوعابسكينأعاطتساو٠كانهنينطاقلاةيدابلاناكسبةوسايعرلاةفرح

٠()١رةقطنملاكلتيفودبلانمهعابتالةسردموىدتنمهتميختحبصأونيريثك

مهميعزديىلعةطاوغربلئابقنمريبكددعاضيآيرفصلابهذاقنتعاو
رشتناو٠(١١)ناوريقلايفةمركعنعبهذملاذخأيذلانوعمشنبفيرط
ءامعزمهنمرهظو٠نرفيينبةصاخوةيربربلاةتانزلثابقنيببهذملا
ينرفيلاةرقوبأمهرهشأنم‹نييسابعلاونييومالاةالولااوبراحءادشأ
هباحصأهعيابوةفالخلادنجدضةعساوةكرحيفةيرفصلاداقيذلايرفصلا

ربربلارثكأنماوناكنرفيينبنأودبيو٠ه١٤۱ماعناسملتيفةمامالاب

ةيجراخلانيداشفال»:لوقينألنودلخنبابادحامميرفصلابهذمللاسامح
‹ةيصاقلاىلااوعزن«مهومجلتساوقرشملابءافلخلامهبلغو۰برغملايف

‹هبهاذمفالتخاىلعمهؤاسؤرهنقلتف‹ربربلايفمهنيداهبنوثبياوراصو
)۰(5«هيلعاولتاقوهولحتناو<مهسبءالؤهنرفيهيفبرضو«ربربلايفاشفف

يفربربلالئابقنيبصاخلكشبرشتنادقيرفصلابهذانالوقلانكميو
دقبرغملايفةيجراخةروثلوآىرننأنذاابيجعسيلو‹ىصقألابرغما
٠يرفصلايرغطملاةرسيمةماعزبكانهنمتقلطنا

ءهچءيدنشتقلقلاء١1ص«ربربلارابخانمةيخيراتةذبن‹لوهجمفلؤم‹١٠٠ص<«١ج¢نودلخنبا(۸

۸٤.٠ص‹برغملادالبيفجراوخلا‹قزارلادبعليعامسادمحم١٠٠ص
¢قزارلادبعليعامسادمحم‹ةقرو‹نامجلا‹يبيطشلا«١۱۰صنودلخنبا(۹

۸.۰ص

.(۸ص<قزارلادبعلیعامسادمحم٤(۱۳۲۰ص2¢نودلخنبا«١٤۱ص‹يركبلا

٩٤.٠ص¢قزارلادبعليعامسادمحم۱۰۷۱جنودلخنبا(١

Marcais, La Berberie Musulmane, p. .48

٢۲۰,رص<۷جنودلخنبا(۲

س١۱۴



برعماقسانلانمةلقىدلافورعمناکهنآودبیفيضابالابهذاامأ

يفةسوفنلبجيفرقتسادقو‹يمرضحلادعسنبةملسلوصولبقىندألا
نمفدهلانأرهظيو٠ةيربربلاةراوهلئابقنكستثيحسلبارطةقطنم

لاوحألاعالطتسالةلواحم هيهذملةوعدلاىلاةفاضالابناكةملسةلحر

يدانييتلاءارآلالبقتلسانلادادعتساىدمىلعفوقولاوةقطنملاكلتيف
يمرتتناكةملسةمهمنافكلذىلافضأ٠(ةيضابالا)نيملسجلاةعامجاهب

ديىلعملعلايقلتلقرشملاىلاباهذللربربلاءامعزنمددعبيغرتىلا
حجتدقو٠يميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعيبآ‹كاذنآةيضابالاماما

یلالوصوللدهجلکلذبیهئدابملیبسيفاسمحتمةملسناكدقو٠(۱۴)ةسوفن

اذهرهظينأتددو»:لوقيوهباحصأبطاخيناكهنأهنعرثادقو«هبرأم
يلابآامفلاوزلاىلاهودغنمادحاوامويبرغلاضرأب(يضابالا)بهذا
(٤۱)۰٠يقنعتبرضنأ

ةسوفنلبجلهآنمبهذملاقنتعانمضعبلحترادقفةملسدوهجلةجيتن

ناكو٠ةديبعيبأمامالانعاهميلاعتوةوعدلالوصأاوذخأيلةرصبلاىلا
رطيغمنبديمحلادبعنبدمحمهللادبعويأصاخشالاءالؤهرهشأ

يفرطيغمنبااهاضقيتلاةدجلاةرفاوتلارداصملاركذتالو(0)٠يناوانجلا

نانثالاكرتشاو٠ةايحلاديقىلعلازياليمرضحلاةمالسوعجرهنآالاقرشملا
ىلاداعوآ)ةملسيفوتامدنعو٠ةسوفنلبجيفةيضابالاميلاعترشنيف

عانقافةريبكدوهجهلتناكوكانهةيضابالامدقمرطيغمنباحبصأ(قرشملا
ةسوفنلبجنأىتحيضابالابهذاقانتعالةسوفننمهموقينبنمريثك
لالخيا‹خيراتلانمةبقحلاكلتيفبرغملاةيضاباليسيئرلالقعملاحبصأ

ةراوهلئابقنيببهذملارشتناو(١١)٠يرجهلايناثلانرقلانملوألاثلثلا
هذهتأرو١٠برغملادالبنمةعقبلاكلتقةنطاقلاهتاولوهتاردسوةتانزو

حيحصلالثملايضابالابهذملايف-ةيضابالاةاعدلادوهجلةجيتن تاعامجلا

اينيدارربمةيضابالاهبىدانىذلاةاواسجلاراعشنمتذختاو‹قحلامالسالل

٠ةالولادضةروثللايعرشو

١ةقرو‹ينيجردلا(٢

۲۸۰٠ةقرو‹ىوكزالا‹۹۸ص‹ريس‹يخامش‹€ةقرو‹ينيجردلا((

۲۷٠ص«ةيناثلاةقلحلا‹خيراتلابكوميفةيضابالا«رمعمىيحييلع‹۲۸۰ةترو¢ينايسولا

.۱(١ص‹ريس‹يخامش‹۷۹ةقرو‹ينايسولا(٦

س۱۳۱



ةيملعلاتاثعبلانمدیزمىلاوعدتةجاحلانُلئاوألاةيضابالاةڭاعدیأردقو

ةرصبلايفةيضابالاخياشميديآىلعبهذملالوصأيفاوهقفتيلقرشملل
لهسيىتحةفلتخملاةيربربلالئابقلانيبنمتاثعبلالاجرءاقتنااولواحو
نورشبييتلاراكفألاوءارآلالبقتل مهعوجرنعب-مهلئابقعانقامهيلع
ريتخاةمظنمةيملعةثعبلوأةرصبلاىلاتهجتادقفكلذىلعءانبو٠اهب
راردوبأ:مهوصاخشأةعبرأنمتفلأتو‹ةفلتخمقطانمولئابقنماهلاجر
نبنمحرلادبعو‹سلبارطبونجسمادغنميسمادغلاراردنبليعامسا
يبرغهتاردسنميتاردسلامصاعو‹ناوريقلانم(لصالايسراف)متسر
مضناو(سنوت)ةيقيرفايبونجةوازفننميوازفنلايلبقلادوادوبأو«ساروأ
ءالۇھيمسدقو٠نميلانميبرعوهويرفاعملاباطخلاوبآةرصبلايفمهيلا
()۷7)٠برغملاىلاملعلاةلمحةيضابالارداصملايف

مهعوجرىلاريشتاهنأالارداصملاهركذتالفقرشملاىلامهتلحرخيراتامآ
نمف‹(۱۸)تاونسسمخةرصبلايفاهوضقيتلاةدلاتناكالوھه٠ماع

٠ھه١۱۳ماعقرشملارطشاولومهنآحجرملا

دعبو۰يرسبادرسيفةياغلاهذهلاهماقأينلاهتسردمېئيميمتلاةديبع

بهذملالوصأةفرعمقمهقمعتىلاةديبعوبأنأمطاومهتمهماوهنآنأ

٠مهرارقتساقطانمفومهبراقأنيببهذارشنلمهدالبىلااوداعهميلاعتو

ةصاخةيرسسلاجماوأشنادقملعلاةلمحنأىلاةيضابالارداصملاريشتو
ضميملو(۱۹)٠ةرصبلايفةيضابالاسلاجملاةلكاشىلعبهذملاميلعتل
نممنييلحملاناكسلانيبنمنييضابالاءاملعلانمددعزربىتحليوطتقو
ةيضابالارداصملامهيمستو‹«ةيميلقالا»سلاجملاهذهيفميلعتلااوقلت

نبباهولادبع‹يلكردلاليلخوبآ:ءالؤهرهشأنمو٠ملعلاةلمحذيمالت
ريخألاحتتفادقو٠نتكمينبرمعو‹«سناينبدمحم‹متسرنبنمحرلادبع
ا)6(۰ةسوفنلبجيفهريسفتونآرقلاميلعتلةسردم

٠ةوعدلاءىدابمنيقلتلازكرموةيضابالاءاملعلىقتلمتناكةسردجملا

ناكوسفنضرفللیرخآقطانميفتئشنادقیرخآتاقلحنأاضيألمتحملا
٠.يضابالابهذلاقانتعالربربلالئابقلالاجرنمددعةلامتساېفريبكرثأاهل

مهنطومىلااوداعوالبقاوبهذدقاوناكلبجلالاجرضعبنالكلذوةسوفنليجنمدحأمهقفاريمل(۷

٠هنعلوقلاانفلسايذلايناوانجلارطيغمنبامهسارىلعو

‹ناكمالا‹شينطا‹ةقرو«ايركزوبا‹۸(ةقرو<ينيجردلا:رظناملعلاةلمحنع(۸

۱۹۰(ص۲ج<زوبديلعدمحم«۱۲۴١۱۲ص<ریس«يخامش۱۱۲ص

سداسلابابلاسلاجملاهذهنعرظنا(۹

۱.۰(١ص<ريیس<يخامش(٠

س۱۳۷

 



برغلادالبقةفالخلاوةيضابالانيبيركسعلاعارصلا

ةلامتسايفريبكرثأمهذيمالتوملعلاةلمحنمةيضابالاةاعدلادوهجلناك

الا١٠نسلپارطةقطنميفةصاخوىندالابرغملايفربربلانمةريفودادعأ
اورشبمهنألكلذورفوأاظحوربكااحاجنةيادبلايفاوقالةيرفصلاةاعدنا

ةطلسلاىلعةروثلايفربربلاةبغرلةيبلمتعاج<افرطترثكآءيدابمب

لعفامكةفلتخملحارمبرورملانودةعيرسلاةروثلاباودانو٠ةمكاحلا

برغملالئابقمظعمنيبيرفصلابهذملارشتنادقفكلذلاعبتو٠ةيضابالا
ةيرفصلاماقھه۱55ماعفو٠مهدوهجةيرفصلاةاعدزكرثيحىصقألا

نمترشتناوماوعأةئالثوحنترمتساويومألامكحلادضةمراعةروثب

ةيرفصلاربربلاعاطتساو‹اقرشايبيلطساوأىتحابرغىصقألاسوسلا
برقفارشألاةكرعميفةيومألاةلودلاتاوقىلعامخضاراصتنااوزرحينأ

فلاحياهيفرصنلاناكاماريثكو«نيفرطلانيبكراعملاترمتساو٠ةجنط
ةلظنحيومألايلاولاعاطتسام٤۷-۶٤۷/ه١۲٠ماعيفو٠ةيرفصلاربربلا

٠(5))مانصالاونرقلايتكرعمېفربربلامزهينأناوفصنبا
ةطقنهه0وه۶يماعنيبتماقيتلاةيرفصلاجراوخلاةروثتناك

نأنويضابالاكردأذا‹ةيقيرفالامشيفةيضابالاةوعدلاخيراتيفلوحت

يرفصلابهذاراشتنااوفاخو‹نيريثكاناوعأتبسكدقةيرفصلاةياعدلا

يفمهملحعايضوكانهمهعقاومةراسخنميلاتلابوربربلالئابقعيمجنيب
اودازومهتوعدنوفثکیاوذخأمهنافاذلو۰برعمدالبفةيضاباةلودءاشنا

ىصقالاسوسلاىلااقرشةقربنمةقطنملانوبوجياوحبصأنيذلاةاعدلاددع

نورمۇؤياوذخأوايرادامهسفنأميظنتباوأدبمهنالببسحفاذهسيل٠ابرغ
ملو٠هرشنلیبسېاسمحتموهلاصلخمبهذملابافراعمهنماصخشمهيلع

لمحهنأبرداصملاهركذتلجرلوآو٠دعبنحتملروهظلاةمامانالعاةلحرم
نُودبيو()٠يبيجتلادوعسمنبهللادبعوهسيئٹرلاببقلتوءبعلااذه

يبيجتلالتقدقو٠ةراوهوةتانزلئابقنماوناكاذههللادبعراصنأمظعم

نمحرلادبعهيخألسلبارطيلاوبيبحنبسايلاديىلعھه۱۲۷ماعوحن
رکذتالو٠ناوفصنبةلظنحنمةيقيرفاةيالوعزتنايذلابيبحنبا

ىلاىدأريبكطاشنبماقدقيبيجتلانألمتحملانمو‹هلتقببسرداصملا

: رظنا:ةيقيرفالامشيفةيرفصلاجراوخلاةروثنع )۱
A. M. Khleifat, The Caliphate of Hisham b. Abd al-Malik, Unpublished

thesis, London, 1973, pp. 132 ff.

٢۲۲.٠ص<مكحلادبعنيا(٦

› يوالسلا٢۲۲۳ص¢١ج<نودلخنبا‹اهدعبامو١۱۲ص4قيقرلا‹٢۲۲ص‹مكحلابعنيا(٢
. اهدعبامو١۱۱صج

س۱۳۸



ةيضابالامظنينألبقهنماوصلختفةيقيرفايفةيرهفلاةرسالامكحديدهت
٠مهدضةحلسمةروثيف

دارأامسکعىلعو٠هةباحصأسوفتيفريبكرثأيبيجتلالتقلناك
ةينلعلاةروثللاهعفدةيضاباللايوقاكرحمثدحلااذهناكبيبحنبسايلا
نبنمحرلادبعاهمعزتييتلاةيرهفلاةرسالابلثمتملامئاقلامكحلادض

مدعوهبضغنلعأوباصملاعقونمففخينأنمحرلادبعلواحدقو١٠بيبح
هللادبعنبديمحهناكمىلووهلزعف‹يبيجتلاهاجتليخألمعنعهاضر
فورظلاكلتيفةيضابالاعمحلسملاكاكتحالابنجتينأيفالمآ‹(؟4)يكعلا

ىلعهثاليتسالهيلعنيطخاسلابرعلانمنيرخأاراوثاهيفهجاوييتلا
ةيرفصلاربربلانمو‹ناوفصنبةلظنح«يعرشلايلاولاهدرطوةطلسلا

لكنمحرلادبعلواحو(؟0)٠ةاواسجلاراعشمسابمثئاقلامكحلادضنيرثاثلا
نكلوةسوفنلبجوسلبارطيفةيضابالاعمةنرمةنيلةسايسعبتينأهدهج
ملو٠مهسيئرلتقىلعديدشلامهبضغلةيضابالانمابيحرتقلتملهتالواحم
مهلعافدماماهوبختنايذلايمرضحلاديلتنبثراحلاةدايقباوراثنأاوئبلي

ناكو۰هلاراشتسموایضاقنوكیلسيقنبرابجلادبعهرودبراتخاو
٠(؟7)يضاقلانممامالازيمتنأعطتستملرداصملانأىتحناقرتفيالناصخشلا

اليوطدومصلاعطتسيملهنكلوةيضابالالاتقل‹«سلبارطيلاو‹يكعلاجرخ
‹ةيربربلاةراوهةليبقنمهمظعميففلآتيناكيذلايضابالاشيجلامامأ
يأامهبهللالتقفةراوهربربلانمةرثكلاتناكو»:يداربلالوقيكلذيفو

٢۲۲.٠ص¢مكحلادبعنيا(٤

امكاضياسنوتيفيفدصلاديلولانبةورعوسئوتيحاونضعبيفيدسالافاطع:راوثلاءالؤهنم(٢٥

نباء١۲٠صءقيقرلا٠رظنا.ةجابيفيجاهنصلاتباثوديدركسنبهللادبعةماعزبةيرفصلاراث

۳۹٠ص١ق¢«ىريونلا‹١۱۱ص١۱۹ص¢نودلخ

اهناىرييداربلانأذاةيضابالاةماعزيفامهكارتشاةيفيكنعةحضاوتامولعمرداصملاركذتال(٦

ةروثلابامهمايقدرويفيخامشلاامأو٠.هليمزىلعثراحلامسامدقيامودهنكلوكللايفنيكرتشماناك

ريزولاوهنمومامالاوهنمحضويالهنكلوةيضاقوأهريزورخالاواماماناكامهدحانألوقيو

رابجلادبعوبرحلاماماناكثراحلانالوقيواهريغنمةحصلاىلابرقاتامولعممكحلادبعنياركذيو

درويو٠.ةيضاقناكرابجلادبعناوعافدلاماماناكثراحلانأبلوتلاززعياذهوةالصلاماما

ماةيضابارداصمكلذيفادمتعميأرلااذهحجرتتامولعم‹رمعمىيحييلعرصاعملايضابالاخرؤلا

ء٢۲٢۲صمكحلادبعنبأ¢١۲٠صريس«يخامشلا۱۷۰6ص‹رهاوجلا‹يداربلارظنا.اهركذي

٥٤٠صةيئاثلاةقلحلا‹خيراتلابكوميفةيضابالاربعمىيحييلع

س۱۳۹



نامألايكعلابلطدقو٠(5۷)«اعيرذالتقفالخلالهأ(رابجلادبعوثراحلا

هلاجردحأاولتقمهناالایذأبهوبیصیيملومهلملستساوهونمأفةيضابالانم

لآيذلاربصملاتاياورلاركذتالو(8)٠ىبيجتلاهللادبعلتقبمهتايذلا

بیبحنباىلااومضناواوداعلهوهعابتأنمهعمملستسانمويكعلاهيلا
بيبحنبادنجنيبدعباميفراديذلالاتقلايفدايحلااومزلمهنأمأ

٠ةيضابالاو

نبديزيلسرآهمالستساوسلبارطىلعهیلاوةميزهببيبحنباملعال
٠ةيضابالالاتقبهرمأيملو«سلبارطةقطنملاديدجايلاويرفاعملاناوفص
اصخشمهيلالسرأف٠ةيملسلاقرطلابةيضابالاهراوهلاجربسكلواحو
ناكهنكلواهسفنةليبقلليمتنيناكيذلايراوهلاملسمنبدهاجمىعدي
ريفولاريخلابمهانموهتليبقلاجرةلامتسادهاجملواح٠نمحرلادبعلايلاوم
مهئادعيفاورمتساناليبولارشلابمهدعوتوةيضابالاوثراحلااوكرتنا
يضابالابهذملانماونكمتدقاوناكةراوهلاجرمظعمنكلو٠ةفيلخلادنجل
۰هودرطوهلاوغىصيملفمهسوفنيفهگدایمتقمعتو

مسحنمهنكمييذلاوههدحوفيسلانأبيبحنبانقييدحتلااذهمامأ
(؟نورقم)قورفمنبدمحمةدايقبامخضاشيجريسف¢هئادعاىلعرمألا
كرتشاامك٠هعمريسللسلبارطىلعديدجلآهيلاورمأوةيضابالاعاضخال
ةيضابالانكلو٠ىرخأةوقسأرىلعيراوهلاملسمنبدهاجمةلمحلايف
يلاووقورفمنبدمحمشيجلادئاقاولتقواعيمجءالؤهةميزهنماونكمت
ةوقلابوجنينأنميراوهلادهاجمنكمتو‹يرفاعملاناوفصنبديزيسلبارط
ةيضابالاراوثلابىقتلاورخآددمىلعلصحنأدعبداعمث٠ةيقابلا
ةيضابالاعباتو٠هدنجةيقبعمابراهدتراومزههنكلوةسيطجبرقةيساق
ملواهلوحعقاولانمريثكىلعاولوتسامثاهولتحافسلبارطبوصمهفحز
سباقوسلبارطنيبةعقاولاةقطنملاىلعاورطيسىتحليوطتقوضمي
٠ترسو

اهبينميتلامئازهللةجيتنةفينعةمدصببيبحنبنمحرلادبعبيصآ
يتلاةراوهةليبقةصاخو«ةيضابالاةلامتساىرخأةرمررقفهداوقوهشيج

سلبارطلماعمهيلالسرأفةيملسلاقرطلاب‹راوثلليسيئرلادنسلاتناك
ةيضابالانكلو٠مهعممهافتىلالوصوللةلواحميفربربلاخياشمضعبعم
ةحلاصملاةسايسنأبيبحنبنمحرلادبعنقيآانهو٠مهرخآنعمهولتق

(T۷١۱۷۰.٠ص‹رهاوجلا«يداربلا

٢۲۲.٠ص<مكحلادبعنبا(۸

و۲



لاوزلابددهمهمكحنأاضيأكردأو‹ءادشألاراوثلاءالؤهعماعفنيدجتال

‹ةيوقةيركسعةلمحسأرىلعمهيلاراسف٠مهعمرومالامسحيفىناوتنا
عجرفهدضناوريقلالهأرمآتبملعمهئاقللهقيرطيفسباقلصوامدنعو
ةيضابالالاتقلريسلادواعمث٠كانهدرمتلاىلعىضقوناوريقلاىلاهجاردأ
ريصملوحةرفاوتملارداصملافلتختو٠مهتميزهنمنكمتوسلبارطيف
رداصملاف٠ةرتفلاهذهىفةيضابالاةكرحلاامعزتنيذللارابجلادبعوثراحلا

شويجنيبوةيضابالانيبترجيتلاكراعملاءانثأالتقامهنأبركذتةينسلا
فيسونيلوتقمادجونيلجرلانألوقتةيضابالارداصملانكلو(٠٠)٠بيبحنبا
بیبحنبنمحرلادبعنألمتحملانمو٠هبحاصةثجيفدمغمامهنملك
قلخيلهبحاصمسجفامهنملكفيسعضومثامهلتقنمامهيلاسددق
نافةقيقحلانكتامهمو١٠فالخلاوةنتفلامهنيبريثيلوةيضابالانيبرعألا
قرشملايفةيضابالانيبليوطلدجىلاتدادقرابجلادبعوثراحلاةلآسم
ةيالولاةلأسميفاوفلتخاوةيضابالاءامعزىدلةيهقفةلكشمتقلخوبرغملاو
ةءاربلابجيفرخآلالثمامهنمدحاولكنأمهضعبلاقف٠امهنمةءاربلاو
فرعيالنكلورخآلالتقامهنمدحاولكنأرخالاضعبلالاقامنيب٠امهنم
نعفقوتلاوهةلكشملاهذهللحلضفأنافاذلوهبحاصىلعامهنميغابلا
امأ‹امهتوملبقنقيتمامهحالصنا:ثلاثقيرفلاقو٠امهيلعمكحلا
انوکينألمتحملانمذاامهتيالوىلعنايقابامهفاذلونقيتمريغفامهيغب
ةثجيفامهنمدحاولكفيسلعجفامهيلعىغبثلاثلجرديىلعالتقدق
حورلافاعضاىلاىدأدقةلأسملاهذهلوحفالخلانأودبيو٠هبحاص

مهتداقوسانلاءاهجوناعتساف٠ىندألابرغملايفةكرحلاعابتأىدلةيونعملا
افوخو٠ةلكشملاهذهلوحمهرودباوفلتخانيذلاةرصبلاEةيضابالاةمئأب

‹ةديبعوبآبتكةيقيرفالامشيفمهعقاومنادقفةيشخوعازنلاوةقرفلانم
نيلجرلاركذمدعبمهرمأيةيقيرفالامشيفةباحصأيلا‹ةيضابالاماما
ةثداحلاهذهرئأىلعلدياممو١٠ةنتفلاهعابتأبنجيوداقحألاعطقيیتح

طرتشا‹ةيقيرفالامشيفيضاباروهظمامالوأ‹باطخلاابآنأيبلسلا

رابجلادبعوثراحلايمساهباحصأركذيالنأةمامالابدعباميفعيوبامدنع

نىا¢۱۲۸-۱۲۹ص<قيقرلا:رظنارابجلادبعوثراحلاةماعزبةيضابالاوبيبحنيبلاتقلانع

ءيوالسلا‹١۱۷٠ص<رهاوجلا‹يداربلا‹۱۲۳ص<١ج¢نودلخنبا‹٢۲۲ص‹مكحلادبع

.۱۱۷صاج

.۱۱۷صء١ج‹يوالسلا«۲۲۴ص٦4ج‹نؤدلخنبا۱۲۹ص¢قيقرلا(٠

١٥٠ص‹ریس‹«يخامش١1۷۰2ص‹رهاوجلا‹يداربلا‹4ةترو‹ايركزوبا(١

١۲٠.۰س١۱۲ص‹ریس؛ينامش۱١۱۷ص<رهاوجلا‹يداربلا‹¶ةقرو‹ايركزقبأس۲

— ۱)



)۰۳هتعامجنيبفالخلابديوةقرفلاثدحتالىتحهركسعميف

رثأهلناكرابجلادبعويمرضحلاديلتنبثراحلالتقمنافلاحىأىلعو

اوعزانتوةيضابالاقرفتذا«ىندألابرغملادالبيفةيضانالاةوعدلاىلعریبک

مهتءاجامدنعو٠يضابالابهذمللمهئالوىلعاوقبمهنأمغرنيحىلا
مهاياهتوعدوةلأسملاهذهقضوخلامدعبوجوبةديبعيبآمهمامارماوأ

راجزلاوبوهمهلعافدمامااوراتخاودیدجنماومأتلاواوداعفتاكتلل

ةيضابالاعاطتساو<ھه۱۳۴ماعقكلذناكو٠يسوفنلادايزنبلیعامسا

ةيالونمةعساوقطانمىلعمهترطيساوديعينأديدجلامهماماةماعزب
مامالانكلو٠اهرواجاموسباقةنيدمىلعاضيأاولوتساامكسلبارط

نمحرلادبعيلاولاتاوقبراحيوهو(ه)۳۴)هسفنماعلايفلتقيسوفنلا
بيبحنباهزرحأيذلارصنلاناودبيو٠هعابتأنمريبكددعلتقامکبیبحنبا

ىلااوداعونمزلانمةرتفلءودهلاىلادولخللةيضابالابادحاممامساحناك
ماعنمةيلاوتمنينسينامثةدمكلذكاوقبوةيرسلاةوعدلاونامتكلاةلحرم

ةفالخلازكرميفةمهمتاروطتتثدحةرتفلاهذهفو٠ه٠ماعیتحوھ۴

مهطاشنفانئتسالةدعلانودعياهءانثأةيضابالاناكةيقيرفاةيالويفو
٠برغملادالبيفةيضابالاةمامالانالعاورصنلايفالمأةالولادضيركسعلا
انلدباله٤ماعةيضابالاهأدبيذلايركسعلاطاشنلانعثدحتننألبقو

ىلعاهرثاوبرغملادالبيفةيسايسلاتاروطتلاىلعةعيرسةرظنءاقلانم

يناثلانرخقلانمعبارلادقعلاقىندألابرغمقةيسايسلاتاروطتلا

۶ةيضابالاةكرحلاروطتيفاهرثأويرجهلا

ماعيفةيضابالاىلعبيبحنبنمحرلادبعهزرحأيذلاراصتنالادعب
٠هموصخیلعءاضقلانم همكحنمتاونسعبرأدعبنكمتهنأكادبھه۴
ينبةلودتلازذا‹ةفالخلازكرميفىرخأتاروطتتلصحهسفنتقولافو

وبأعيوبوةيمالسالاةفالخلاشرعىلععبرتلانمنويسابعلانكمتوةيمأ
بيبحنبادكأتاهو٠ةديدجلاةمكاحلاةرسألانمةفيلخلوأحافسلاسابعلا
ىلعحافسلاهرقأفةعاطلاوعمسلابةفيلخلاىلابتكنييسابعلاراصتنانم

ةيعرشيفضيلةفيلخللءالولاىدأدقبيبحنبانأحضاوو٠هتيالو
نمنيبراهلانييومألاءارمأللهيعارذحتفنأثبليملهنكلو٠هتيالوىلع

ريسيخامش‹١۱۷صنهاوجلاءيداربلا‹٢۲۲ص‹مكحلادبعنبأ‹۸ةقرو«ايركزوبا(۳

٠٢۲.٠صء‹لوقعلالهالليلدلا‹١۲٠ص

‹٣٥ص‹ناكمالا‹شيفطا‹٢۲۲-٢۲۲٢ص‹مكحلادبعنبا(

١٦.٠ص‹١ج‹یراذعنبا<۱۳۲ص<قيقترلا

س۲(۱



اضعبلتقومهيلعبلقنامثمهيلارهصأومهببحرو‹نييسابعلاليكنت
سلدنالاىلالخادلانمحرلادبعمهسأرىلعونوقابلارفامنيبمهنم
دييأتلاىلعمهتملوصحلاونييسابعلادوبسكیرخأڈرمبيبحنبالواحو

ىلتعايذلاروصنملارفعجابأنكلو٠ةيقيرفاةيالويفهمكحخيسرتلمزاللا

لواحوبيبحنبافقولانئمطمنكيملحافسلاهيخأةافودعبةفالخلاشرع

بيصنلاسراوةعاطلاىلاهوعديهيلابتكف‹هاباوننسحنمدكأتينأ

ةيدهبهيلاهجووةعاطلاىلابيبحنباهباجأف٠ةيقيرفالاومأنمةفالخلا
باتكلاهاتأاملف٠هددهيوهدعوتيهيلابتكورفعجوبأبضغف(۴۷)٠ةسخب

ينا»:الئاقسانلابطخودجسملافسانلاعمجفرفعجيبأةعاطعلخررق

فالخيلنيبتىتحهبموقيوقحلاىلاوعدي(رفعجوبآ)رئاجلااذهتننظ
يلعنتعلخامكهتعلخدقنآلاانأو¢لدعلاوقحلاةماقانمهيلعهتعيابام
ةلودلاراعش‹داوسلاعزنبرمأمث(۳۸)۰ربناىلعوهوامهفذقو«نيذه

نوللااذهلمحتيتلاةيمسرلابايثلاوتايارلاقيزمتبرهو٠ةيسابعلا

هتالویلابتكينأهبتاكرمأمث٠«رانلايفرانلالهأسابل»اهنأباهفصوو
٠دجاسملاريانمىلعنمباتكلاةءارقبمهرمأيوروصنملاعلخبمهربخي
نبنمحرلاديعهيفلخديذلاماعلاسفنيفيأه۱۳۷ماعيفكلذثدحدقو

ةلودلامسجنعايلكةيقيرفاةيالوتلصفنااذكهو(۹)٠سىلدنألاةيواعم

هفعسيملظحلانأالا‹دالبلامكحيفهترسأوبيبحنبالقتساوةيسابعلا

ةيرفصلاجراوخلافانئتساوهترسأدارفأنيبةيلخادلاتاعزانملاةجيتناليوط
رهشأىوسبيبحنباثبليملو٠هدضيركسعلامهطاشنةيربربلالئابقلاو
/ه)۷ماعلاسفنيفاهدعبلتقمكحلايف-روصنتمللهعلخدعبةليلق

٠نميألاهدعاسوهدنسقباسلاقناکيذلاسايلاهيخأيديىلع(م0

مدقيناحربخألانكلونمحرلادیعهيخأدعبمكحلايلوتلاحومطسايلاناک

هماقمنمعفريلاهلعفيمليتلاتاراصتنالانماريثكهلوزعيوبيبحهنبا
دبعنأكو‹هدلاوتومدعبمكحللهوعيابييكلسانلانيبهزكرميوقيو

لمعلااذهراثأ٠(٤٤)هباقعايفايثارونوكينأةيقيرفامكحلدارأنمحرلا
هنسمکحبهيخآنبانمةيالولايفقحأهنأىريناكيذلاسايلاةظيفح

فۇؤم¢(.-۲۹ص١ق¢۲۲ج‹ىريونلا‹١٠صء١2ج‹ىراذعنبا«۱۲-١۱۲۳ص‹قيقرلا

.۰٥ص<ةعومجمرابخا‹لوهجم
١۱۳.٠ص‹قيقرلا(۷

١۱۳.٠ص¢قيقرلا(۸

.[.۲۹ص١2ق‹۲۲ج¢ىریونلا«1۷ص¢١جیراذعنبا۱۴۲ص<قيقرلا(۹

4.٠.ص(١ق‹۲۲ج¢ىريونلا1۷ص١ج‹ىراذعنبا‹١۱۴-١۱۴صقيترلا(٠

۲



ماعلانمةعقبلاكلتيفةيرهفلاةرسألامكحديطوتيفهدوهجببسبو

نيبروفنلااذهنمحرلادبعىلعنيدقاحلاضعبلغتسادقو٠ىمالسالا

هودعووهنمصلختلاىلعهوعجشوهيخأدضسايلاردصاورغنواوننيوخالا
نآشلااذهيفريثأتلاضعبةيومألاسايلاةجوزلناكو٠ةعاطلاوةدعاسجلا
نيذلانييومالاضعبلتقيذلانمحرلادبعلانيفدادقحنكتاهنأةصاخو

تذخأف٠اهمعيدلومهنيبنمو«ةيومألاةلودلاطوقسدعبةيقيرفاىلااوأجل

ىلوو<كراهصألتقو‹كبفختسيهنا»:هللوقتوهيخأدضاهجوزضرحت
دقناوربقلافببرعلاضعبنافكلذىلاةفاضالاب(ع))«هدهعابيبح

نونيحتياوناکويسابعلاةفيلخلاةعاطهعلخلنمحرلادبعنماوءاتسا

.ةمهملاهذهبموقييذلالجرلاسايلاهيخأيفاودجووهنمصالخللصرفلا
رفعجيبالعيابوهنمصلختناةعاطلابهودعووهيخأدضنوضرحياوذخأف
سايلاهاخآنمحرلادبعنيعامدنعه۱۴۷ماعةصرفلاتحنسدقو٠روصنملا

-هاخآرازوسنوتىلاباهذللدادعتسالابسايلارهاظتو٠سنوتىلعايلاو
هقناعيهيلعبكنامئاليوطهدنعدعقو٠اعدوم كاذنآاضيرمناكيذلا

فيسةبرضبكلذبقعأمثهردصىلاتراصىتحهيفتكنيبنيكسلاعضوف
امبمهملعأفةجيتنلانورظتنياوناكنيذلاهناوعأهاقالف٠اجراخفرصناو
!لعففكلذىلااونئمطيىتحهيخأسأرزتحيوعجرينأبهيلعاورصأوثدح
جورخلاعاطتساهنكلوةرامالارصقيفهدلاوعمنمحرلادبعنببيبحناكو
ثدحامبهربخأفبیبحنبنارمعهمعناکثیحسنوتلصوىتحايفختسم

ھه۱۳۸ماعيفو٠سايلاةهجاوملامهيلاوموامهناوعآنادشحينانثالاذخأو
تاضوافمترادو٠ةجنمسمسابفرعيعقوميفنافرطلاىقتلاوهتبراحملاجرخ
قافتالاصنو٠ةيرهفلاةرسالاءاهجوعيمجهبيضرقافتابتهتناامهنيب
‹(كيرشةريزج)ةريزجلاوةروفطصوسنوتىلعايلاونارمعىقبينأىلع
ةيالونمىقبتامو‹ةوازفنو(ديرجلادالب)ةيليطسقوةصفقبيبحيلينأو
ملسايلانأودبيو(5٤٤)۰٠بيبحنبسايلاةرماتحتنوكيبرغملاوةيقيرفا
هموصخةوقةعزعزلةليسونوكينأقافتالانمدارأوةينلاصلخمنكي
هيخأعمراسقافتالادعبف٠كلذيفحجندقو‹ىدارفمهتهجاوممثمهقيرفتو
هترسآدارفأضعبعماروفخمهلسرأوهيلعضبقكانهوسنوتىلانارمع
٠لاتقنودباهعباوتوسنوتهلتصلخوهرشنمآكلذبوسلدنالاىلا
ىلاهقیرطېفوهوفقوتابيبحنآالابيبحهيخأنباعمءيشلاسفنلعفو

٠.[(١ص‹ق‹۲۲ج‹ىريونلااضيارظنا‹۱۲(ص‹قيترلا((١

‹ريثالانبا‹[(١ص«١قء۲۲ج¢ىريونلا‹1۸ص‹١ج؛ىراذعنيا‹١۱۳۱۴۷ص‹قيقرلا(٢

۰.۲۳۱[صعج
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هيلاومهيلاعمتجاف‹اليحتسمهريستلعجحيرلانأايعدمةقربطيفسلدنالا
يلاوىلاعيمجلاراسو-هليحرلبقةعوضومةطخلاقبطامير-هناوعأو
ىلعسبرألااولتحاوابونجاوراسمثهورسأف‹ينيعرلاناميلس‹ةقربط
ناوريقلاىلعفلختساثدحامبسايلاملعاهو٠ناوريقلانممويةريسم
بيرقناكميفايقتلاو٠بيبحةهجاوملاعرسمراسويشرقلادلاخنبدمحم
رمآمث٠ءاسملادنعتفقوتامهنيبةفيفختاشوانمترجثيحناوريقلانم
تحتبحسناو٠كانهميقمهنآسايلانظيلهركسعميفراتلاداقياببيبح
نيئوانملااهلهأضعبةدعاسمباهلالتحانمنكمتوناوريقلاىلامالظلاحنج
دیعبريغناکميفهئاقللبيبحجرخفهرثايفسايلاىضمو٠سايلاةسايسل
لتقنمفةزرابملاهيلعضرعوءامدلانقحىلاهمعبيبحاعدو٠ناوريقلانم
انلمهوانيلاوموانعئانصلتقنمل»:الئاگهمعبطاخو٠رمألاهلالخرخآلا

عابتاةركفلاديأو٠«هنمحارتساهبحاصلتقانيأف:تنأوانآزربأنصح

لققوازرابتواجرخف٠«سايلاايكفصنأدق»:سايلااودانونيلجرلا
رطیسينمحرلادبعنببيبححبصأو٠(ع٤)ھه۱۴۸ماعيفكلذناكو.٠سايلا
٠ىندألابرغملاوةيقيرفاةيالومظعمىلع

ةيربربلاةموجفروةليبقونمحرلادبعنببيبحنيبعارصلا

ةموجفروةليبقىلاهلتقمدعبهعابتأوهبراقآضعبوسايل(ةوخا:ًاجتلا
.ةيرهفلاةرسألامكحلةياهنلاةيادبلمعلااذهناكو٠ةزفنةليبقنوطبىدحا
بلطي‹ليمجنبمصاع<ةموجفروميعزىلانمحرلادبعنببيبحلسرأو
نأدعب‹بيبحهيلاراسف١٠ضفرهنكلوهيلاهبراقآوهمامعأدرينأةنم
ناديميفايقتلاو‹ناوريقلاىلعيضاقلابيركنبليمج:بيركابآا:فافتسا
ةحوتفمناوريقلاقيرطتحبصأوسباقىلاراسومزهناابيبحنكلؤ٠ةكرعملا
اهيلعءاليتسالاليبسيفاريبكادهجاولذبيملو٠اهناوعأوةموجفرومامأ
تاعزانملاوةرمتسملابورحلانماورجضمهنأودبياهلهأنماسانأآنألكلذو
ةفالخللايلاومناكرخآلانضعبلانأامكةيرهفلاةرسلا:دارفأنينةمئادلا

ةطيرشاهنومدقتسي:ةموجفروىلااولسرآوةصرفلاءالؤهزهتئافةيسابعلا
رمنماهينعيالةموجفرونأمغرو٠سابعلاينبلةعاطلااومدقينأ
۰ناوريقلاوحنتراسو٠طرشلالوبگقبترهاظتاهنأاءيشنييسابعلا

امدنعوةازغلاءاقلل بيبحنعةبايناهيلعايلاوناكيذلابيركوبآجرخف
اوبتاکنيذلاسانلاكئلوآبيركيبأركسعنم:جرخنافرظلابرتقا
ةموجفروميعزةعاطىلامهوعدوبرحلانعسانلااولڌخوارسةموجفرو

ءريثالانباء6۲ض١قء۲۲جء.ىزيؤنلا‹١1۹-1۸ض©١ج¢ىراذعنبا¢١۱۳ص¢قيقرلا(((
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نمفلآيفيقبوبيركيبعمناکنملجقرفتف۰٠ليمجنبمصاع
مزهناوةعاجشلاتبلغةرثكلانأالاةردانةعاجشباهناوعأوةموجفرواوبراحو
اولحتساوناوريقلاةموجفروتلخدو٠هباحصأمظعمعملتقوبيركوبأ
اولتقوعماجلادجسم!قمهباوداوطبرونايبصلاوءاسنلااويسوتامرحملا

(0£)٠ةمادندشأمهومدقتسانيذلامدنوشيرقنمةنيدملابنم

يبأنبكلمادبعاهيلعليمجنبمصاعفلختسا‹ناوريقلالالتحادعب
دبعنببيبحةبراحملهعابتأنمةوقسأرىلعهجوتامنيب‹يزفنلادعجلا
یرخآةرمبيبحةميزهبتهتناةكرعمامهنيبترادو٠سباقيفنمحرلا
هودمأوهوناعأثيحساروألبجيفهيبألاوخاىلاءاجتلالاىلارطضاو
امصاعلتقوةرملاهذهيفبيبحرصتناوالتتقاومصاعهبقحلمث٠لاجرلاو
نبكلملادبعهيلاجرخفناوريقلاديريبيبحلبقأمث(7)٠هلاجرنماريثکو

لسبتساةيساقةكرعميفه١٤٠ماعيفنافرطلاىقتلاويزفنلادعجلايبأ

ةموجفروتيقبو٠هعابتأمزهناوةياهنلايفلتقهنأالاهلاجروبيبحاهيف
٠یرنسامكمهتمامانالعادعبةيضابالااهجرخأىتحناوريقلاىلعرطيست

روهظلاةمامانونلعيةيضابالا

۵۱۳ماعيضابالايسوفنلادايزنبليعامسالتقمتلتيتلاةرتفلاءانثأ
اورشنيوديدجنممهسفنأاومظنيلنامتكلاةلحرمىلابرغملاةيضاباعجر

ەچ.ريثالانبا.۲ص(قج4ىریونلا‹٠صاج(یراذعنبا‹۱۱([۱(١ص<قيقرلا((٥

‹نيخرؤۇملاضعبىري۲۰۷٠-٢٠۰٠ص‹يبرعلابرفملاخيرات‹ديمحلادبعلولغزدعس‹٢٠۲ص

¢١يبرعلابرغملاخيرات‹ديمحلادبعلولغزدعس:رظنأ.ةيرفصتناكةموجفرونأنيثدحملاباتكلاو

هيفايبيلرودو‹يرجهلايناثلانرقلالالخبرغملايفةعراصتملاىوقلا‹ىانفلاعجارم‹۷٠۲ص

۸۸.٠ص‹١۱1۹۷‹يزاغنبةعماج‹بادألاةيلكةلجم

يشمالسالانكمتيالوةموجفروةليبتيفترسدقةيرفصلاةوعدلانأىريفسنؤمنيسحروتكدلاامأ
سلدتالاوةيقيرفايفربربلاتاروث‹سنؤمنيسح<رظنا.مالسالانعمهتجرخاومهتلضأفدعبمهسوفن

هبسنتاموناوريقلابةموجفرولامعأنأودبيو١۱۸٠ص۸0(١۱۹ج<ةرهاقلا‹بادألاةيلكةلجم

مالسالانكمتيالوتملسأاهنأوأ‹ةملسمريغاهناىلعلدتتادقتعموءىدابمنماهميعزىلاردامملا

ميلاعتلامامتةضقانمتاراعسشوءىدايمباهؤامعزیدانومالسالانعتدتراوتدامفاهلهاسوفننم

لدبوةوبنلاىعداامكانهاكناكهنأبءليمجنبمصاعءةموجفروميعزنوخرؤملافصودقن.مالسألا

ةيزفصجراوخونيلمهناىلعلديهلكاذهو.ةالصلايفدازوناذالانميبنلامسلطقناونيدلايف

اهنكلوةيرفصجراوخكةموجفروىلاريشتالرداصملانافكلذىلافضأ.نيثدحملاباتكلاضعبمعزامك
تناكاهسفنةموجفرونأينعتالةراشالاهذهو٠.ةموجفروىلااومضنادقجراوخلانماموقنأركذت

٥۳۱ص‹ەچ«ریثالانبا‹۷۰ص¢١ج‹یراذعنبا‹۱(١ص¢قيقرلا:رظنأبهذاةيجراخ
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تاروطتلانوبقاريكلذنابااوناکو٠ةديدجقطانميفارسمهتوعد
ةمامانالعالةبسانملاةصرفلازاهتنانيلواحمةيقيرفالامشيفةيسايسلا

ةمكاحلاةيرهفلاةرسالادارفانيبةيلخادلاتاعزانملاتناكو٠روهظلا
ةموجفرولثمربربلالئابقوةهجنمةرسألاهذهنيبةرمتسملابورحلاو
ةرمتسمةيومدبورحيفيقيرفالالامشلاتقرغادق‹ىرخأةهجنمهزفنو
مكاحبيصنتىلانوقوتيسانلاتلعجوةنينآمطلاونمألانادقفىلاتدأ

٠ةمئادلاتاعزانلاوبورحلاتاليونممهصلخيومهدالبلرارقتسالاديعييوق
قيقحتلةبسانمةصرفةدئاسلالاوحألاوفورظلاهذهيفبرغملا.ةيضاباىأرو
كلذىلعمهعجشدقو٠مهبةصاخةلودسيسأتوةمامالانالعايفمهملح
ةيضابالاماماعئاصنوتاداشرابنيلمحمةرصبلانمةسمخلاملعلاةلمحةدوع

مهيلعهتراشااهنمضنمو‹يميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعيبأربكألا
يفو٠مهودعبرفظلاةيناكماىلاومهتوقىلانونثمطيامنيحةمامالانالعاب
ةيضابالابختنابرغملاىلاملعلاةلمحهيفعجريذلاماعلاوهوه)١٤ماع
اقبطةمامالابصنمليريمحلايرفاعملاحمسلانبىلعالادبعباطخلاابأ
ملعلاةلمحعمهتيدحقاذهباطخلايبآنیيیعتبرميذلاةديبعيبآرماوأل

نأةيضابالاتاياورلاركذتو٠ةيقيرفالامشىلاةرصبلامهترداغمليبق
نماوسنآن|مهلمامانييعتنأشبةديبعاأاوراشتساةسمخلاملعلاةلمح

الجرانسفناىلعيلونفأةقاطانسفنأنماندجواذا»:هلاولاقوةوقمهسفنأ

لهايفناکنافمكدالبىلااوهجوت:ةديبعوبمهللاقف؟ىرتاموآ؟انم
ىلعاولوفلاجرلانمةدعلاوددعلايفةيلوتلامكيلعهببجياممكتوعد
اذهسیل٠«باطخلايبآىلاراشأو‹هولتقافیباناف«مکنمالجرمکسقفنآ

نوكيليسمادغلاراردنبليعامساوهو.ملعلاةلمحدحأنيعهنالببسحقف
(۸٤)٠مهلایضاق

ةعامجبلاصتالاباهؤاضعارشابةرصيلانمةيملعلاةثعبلاتداعنأدعب

لئابقلانوئيهياوذخأو‹ةسوفنلبجوسلبارطةقطنمقةصاخوةيضابالا

-ةراوهوةسوفنةلييقلئميضابالابهذملاتقنتعأيتلاةيربربلا

لاصتالابموقبةهسفنباطخلاوبأناکو۰٠ةمامالانالعاوةروثللادادعتسا

ةمامالانالعابوجولوحمهعمرواشتيولئابقلاخياشموةيضابالانايعأب
ةليوطتارواشمدعبو(۹£)٠فدهلااذهقيقحتلتاقوالاولبسلالضفأو

ىلعيأرلارقتساسلبارطةقطنميفةيضابالاءامعزوملعلاةلمحنيبةيرسو
امةيداملاوةيرشبلاةوقلانممهيدلنأوةمامالانالعالةمئالمفورظلانأ

١۱۲.٠ص‹ريس<يخامش‹۸ةقرو‹ينيجردلا<۷ةقرو<ايركزوبا((۸

۸۶ةقرو«ايركزوبا

س۷(۱



تاياورلاضعبركذتو٠هيلعرصنلازارحاومهودعةهجاومهبنوعيطتسي

اوضرعومهرمآةنولوينميفنورواشتياوذخأةيضابالاءامعزنأةيضابالا
يفكوكشمةياورلاهذهنأالا(١0)٠رذتعافمتسرنبنمحرلادبعىلعكلذ

زواجتینالوقعملاريغنموةديبعيبأبناجنمنيعدقناكمامالانألاهتحص
ةياورلاهذهنأحجرالاو٠طئاحلاضرعهتيصوبنوبرضيوهرماوأةيضابالا
ةلودلاسسؤم-متسرنبنمحرلادبعةميقنمديزتلدعباميفتسددق

لاحةيأىلعو٠هتيعروهعابتأنيبهزكرميوقتلوهردقنمعفرتو-ةيمتسرلا
مهماماةيصوتىلعءانب-مهيأررقتسادقسلبارطةيضابانأتباثلاف
ىلعألادبعباطخلايبأباختناىلع-يرصبلايميمتلاةديبعيبأربكالا

رداصملاريشتو٠ةيقيرفالامشيفروهظمامالوأنوكيليرفاعملاحعمسلانبا
ةيلاومالئابقلاحويشوةيضابالانايعأنأركذتفهباختناةيفيكىلاةيضابالا
لضفايفرواشتللدایصیعدیسلبارطنمبيرقعقومىلانوجرخیاوناک
ةمسقلكانهنوعمتجيمهنأنومعزياوناكو٠ضرغلااذهقيقحتللبسلا
ةيرسلايفاناعماو٠نيمصاختمنيبعلصيفنوشميمهنأ:واةكرتشمضرأ
ةرايزلسلبارطةئيدملمهتدوعدعب.نوبهذيمهؤاهجوومهؤامعزناكدقف
فشكنيالىتحليللايفهدنعرمسيمهضعبناكو‹هيلعمالسلاويلاولا
باطخلايبألةمامالادقعىلعاوقفتاامدنعو(0))٠مهدوهجلشفتومهرمأ
ثيحدايصيفهيفاوعمتجيلامولعمامويمهنيباولعجهيلعمهتملكتعمتجاو
هوعيابوباطخلايبأباوتأودايصىلااوءاجددحملاتقولافو٠ةعيبلامتت
ملسوهيلعهللاىلصهيبنةنسوهللاباتكبمهنيبمكحينأىلعةمامالاب

ةلأسمهركسعيف.اوركذيالنأباطخلاوبأمهيلعطرتشاو٠نيحلاصلاراثآو
ةثجفامهنملكفيسونيلوتقمادجووامهركذرمنيذللارابجلادبعوثراحلا
طرشلااذهاولبقف٠هتعامجنيبةقرفلابدتوفالخلاثدحيالىتحهيحاص
دايصېفةعيبلاميسارمتمتنآدعبو(0؟)۰ھ١٤۱ماعيفةعيبلاتمتو

نماهوعضودقاوناكةطخلاقبطاهيلعءاليتساللسلبارطةنيدمىلااوهجوت
نممدحاولكيتأينأبيضقتتناكةطخلانأةيضابالارداصملاركذتو٠لبق

ةنيدملاىلانوهجوتيمثمهحالسمهعموهتريشعنملاجربةعيبلارضح
لاجرلاجرخيةنيدملانوطسوتيامدنعو٠مهتعاضبعيباودارأراجتمهنأكو
مهتدعاسملجرخيف‹نومكحيولامجلاىلعةلمحملاقيلاوجلانممهتحلسأب
دعوملاوةطخلابقباسملعىلعاوتاكنيذلامهتوعدلهآنمةنيدملابنم
نأتباثلافةياورلاهذهليصافتيفحيحصلاناكايآو٠اهذيفنتلددحملا
نميلاولانکمتيملو٠ةرغنيحىلعسلبارطلوخداوعاطتساةيضابالا

۸٠ةقرو‹ينيجردلا‹۸ةقرو‹ايركزويا(٠

۸۰ةقزو‹ايركزوبا(١

(eY۲ا١1ص6ريس>يخامش€.هقرو‹-ينيجردلا۹€هقرو6ایرکزويا

۱۸



جورخلانيبةيضايالاهريخو٠مالستساللرطضافةنيدملانععافدللدادعتسالا

جورخلاراتخاف٠ةيالولانمهسفنعزنينآىلعةنيدملايفدوعقلاوآنامأب
رهظاوةريسلانسحأوسلبارطىلعباطخلاوبآىلوتساوقرشملاىلاهجتاو
(¥0)٠ىذأبناكسللضرعتيملولدعلا

ريكالامهماماىلااولسرأبرغملايفةيضابالاهققحيذلاحاجنلااذهدعب

يفهيأرنوبلطيومهتازاجنابهنوربخي‹يميمتلاةديبعيبأ‹ةرصبلايف
مهباجأوهيفمهأنهاباتكمهيلالسرأوكلذبةديبعوبآرسو٠لئاسملاضعب
هبهللانمامهيفنورکذتمکباتکيناتآ»:هيفءاجومهتاراسفتساىلع

فالخلالهآنممکترضحبنمةرثكيفمكرمأفالتئاومكتملكعمجنممكيلع
مکلبقنمىلعمهلبقناکنممرثکآباورٹثکناومهترثکاميرمعلو٠مكل
قيفوتلاونوعلاهللالأسن٠٠مهترثكمكيلعنوهتمهباودتقاف<«مكفلسنم
عيمجلومكلوانللعجينأو‹مهسأبمكاياوانفكينأو‹مكرومأعيمجيف
مهبولقطيغبهذيو‹نينمؤمموقرودصيفشيومهيلعةرئادلانيملسملا
فخيملكلذناكناو‹مكرمأنمهيلامتيهتناامينرسأدقليرمعلف

هنوعبهلكريخلامكلمتتسيهللاو٠يلاهبمتبتكيذلانظنملانآريغ٠انع
٠هقيفوتو

الآتیاراماهنمو‹اهیفمکبیجآنأتیأراماهنمف:لئاسمبمکباتکاناتآ
مكناشلموقأومكتعامجلحلصأهتيآريذلاالاريصقتالوناوهريغنممكبيجن

)£0(°يسفننمفكلذريغوآربخوأةياوريفًاطخنمناكامو

هعابتأعمرمتسملاصتاىلعناکةديبعابآنأةلاسرلاهذهنمعضتي

نأكلذكحضاوو٠هحئاصنبنودشرتسيوهرمأبنورمتأياوناكمهنأدبرغملا
ابا ةلئساىلعبيجيوأةقيمعةيفسلفلئاسميفضوخلابنجتيناكةديبعاب

ناکهنآةصاخوةيقيرفالامشيفهباحصأنيبيآرلافالتخاىلايدؤت
نآامك<دعبهمیلاعتنمنكمتيملبهذاقدعأنمضعبنابةياردىلع

ةيلبقةيبصعباعوفدمناكلبمهفوةعانقنعكلذلعفيملرخآلاضعبلا
(005)٠ةيتاذةحلصموأ

.١۲٠١۱۲ص<ریس<يفخامش‹1-١۱۱ةقرو‹ينيجردلا‹4ةقرو‹ايركزوبا(٢

(ot١۱۱۰ةقرو4ةاكزلاماكايفةلاسر‹ةديبعوب

.هفتردصملا(٥

س۱۹



ةيقيرفاةبصق-ناوريقلانولتحيةيضابالا

ررقاهيفلاوحالارارقتساىلانامطاوسلبارطباطخلاوبألتحانأدعب

لتحاف٠بهذملايفهيفلاخمتاكلتممباسحىلعهتيالودودحعسوينأ
ماعلاسفنيفسباقىلعیلوتسامث۰(01)ھ١٤۱ماعرمدلبجوةبرجةريزج

ناوريقلابوصهرصببانركلذدعب(0۷)٠ىندألابرغملادالبمظعمهلتنادو
نأ(09)ةيضابالاو(0)ةينسلارداصملاىرتو٠اهتبصقوةيقيرفاةمصاع
ءاسنلاةشثاغفتسالةباجتساناكناوريقلاىلاباطخلايبأجورخببس

٠تامرحللاهكاهتناوةموجفروداسفنفصيهلنلسرأيتاللاتايناوريقلا
لالتحالقوتيناكباطخلاابأنأعجرملافتامولعملاهذهةحصتناكامهمو

اهنأثيح‹نيملسملاسوفنيفةزيزعوةديجمتايركذنمهريثتالناوريقلا
ملظنعليقامو٠ةيقيرفاةيالوةمصاعوبرغملادالبيفةيمالساةنيدملوأ
ةيضابالارعاشمباهلالةعيرذناكامناحصناو اهداسفوةموجفرو
يتلاةموجفرودضاهبمايقلاعمزملا.ةيركسعلاةلمحلايفكارتشاللمهسيمحتو
٠ناوربقلاىلعكاذنآرطيستتناك

يفاملكلمعاذلو«هتكلمل»ناوربقلامضةيمهآكرديباطخلاوبأناك

هريسلبق-یدانهنأتاياورلاضعبركذتو٠ةيركسعلاهتلمحنامضلهعسو
ريصلامهنمابلاطوداهجلافمهاياابرههعابتأبطخوةعماجلاةالصلاب

لماكلابهأتلابهباحصأرمآمث٠دوشنملافدهلاىلالوصولاليبسيفدلجلاو
هدمغرسکوهفيسلسودجسملانمجرخو‹ناوريقلاوحنريسللدادعتسالاو
عمتجاف٠«هللالامكحال»:ىدانوهبرأمىلالوصوللهميمصتىلعاليلد
«باطخلايباالاماماالوهللالامكحال»:نودانيمهوةباحصأهيلا

نملكنأىلانئمطينأدارأدقفهعابتأهادبآيذلاسامحلانممغرلاىلعو
النآررقوفدهلاوًادبلاليبسيفتولاىلعممصموصلخمهريسيفهبحص

نمو«عجریلفامهدحأوأناریبکناوبأهلنم»:يدانينأهيدانمزمأو٠ناك
(1))۰«لیللابعجریلفمکنمعوجرلادارآنمو‹عجریلفاهدهعبيرقسورعهل

٠.ص‹ةبحالاسنؤم‹ساروبأ(٦

.۱۲۸ص‹ريس‹يخامش١٠ةقرو‹ينيجردلا‹١1ةقرو‹ايركزوبا(۷

٠.[((صء١قء۲۲جىريونلا‹٦۲۱ص‹هج«ريثألانبا‹٠(١ص‹قيقرلا(۸

.۱۲۷ص‹ریسيخامش‹١٠ةقرو‹ينيجردلا‹١٠ةقرو<ايركزوبا

١٠۰هقرو‹ايركزويا(٠

۱۲۷۰ص<ریت‹يخامشاضيارظنا«١٠ةقرو‹ينيجردلا١12ةقرو‹ايركزويا(١

۰٥|—



وبأيقبوةلمحلايفكارتشالانعاولدعوهشيجنمةعامجعجركلذلاعيتو

اهيلعىقلأفناوريقلاىلامهبراسو(1؟)٠هباحصأنمفالآةتسيفباطخلا
ناكمىلاليللاباوجرخينأهباحصأرمأفةليحلاىلااجلهيلعتبأاجوراصحلا
حابصلافو٠بحسناهنأودعلامهويل‹ناوريقلانعديعبربغ‹ةداقرىعدي

ىلعىوقيدعيملهنأاودقتعافايلاخباطخلايبألزنمةموجفروتدجو
رادو٠هنثامکباوئجوفةداقراولصواهو‹هوبقعتففباحسنالارثافراصحلا
ىلاةعجارةموجفروتبرهوباطخلاوبأهيفرصتنانيفرطلانيبلاتق
باطخلاىبأىلانناوريقلالهأضعبمضناءانثالاهذهيفو٠ناوربقلا

عاطتساكلذبواهترطيسنمصلختلاىفمهتبغروةموجفروىلعمهطخسل

٠ه)٤)ماعيفناوريقلالتحيوهودعىلعبلغتينأباطخلاوبأ

يتلاةنسحلاةلماعمللةيلاثمةروصاهتداعك ةيضابالارداصملامسرتو

الواربدماوعبتيالنأبهباحصأرمأيذلاباطخلايبأنمناوريقلالهأاهيقل

نیموزهملاراشأامدنعهباحصادحأعرقو٠حيرجىلعاوزهجي
كلذزيجتالمهئدابمناهرکذباطخلاايأنكلو٠لثملابةلماعملاىلعایرج

اولعفامانلعفنا»:الئاگقهيطاخومهيلعمارحمهلاومأومهيفلاخمءامد.نأو

هللالاقامكنوكنف٠منهجمهعمانلخديو‹انضفرينأهللاىلعقيقحف

تلاقاعيمجاهيفاوكرادااذاىتح‹اهتخأتنعلةمأتلخداملك»:ىلاعت

لكللاق٠رانلانمافعضاباذعمهتآفانولضأءالؤهانبرمهالوالمهارخأ

مهءادعانولماعياوناكةيضابالانأعقاولاو٠«نوملعتالنكلوفعض
كلذلاسكاعماًئيشةيضابالاربغرداصملاركذتالو٠لدعوناسحابنيموزهملا

يضابالامامالاةيلاثمنعثيدحلايفبنطتالوحيدملايففرستالتناکناو

٠ةيضابالارداصملالعفتامك

نمحرلادبعاهيلعايلاونيعناوريقلايفرومالاباطخلاوبأمظننأدعب
يتلاسلبارطىلاوهداعو٠ةسمخلاملعلاةلمحدحأ‹«يسرافلامتسرنبا

2ةسوفنلبجيفةصاخوةقطنملاكلتيفةيضابالاةرثكلامبرهلارقماهذختا
نويسابعلاممصنأدعبقرشلانمهبقدحملارطخلاةهجاولدعتسييكلو
٠(10)برغملادالبقةفالخلاناطلسةداعتساىلع

۱۹۷۰ص«ریسيخامش١۱ةقرو‹ينيجردلا‹١٠ةقرو«ايركزوبا(٢
اضيارظنا‹۱۲۷-۱۲۸ص‹ريسينامش‹۱۲-١١ةقرو‹ينيجردلا‹١١۱٠ةقرو‹ايركزوبا(٢

.يركبلاء١ق‹۲۲جءىريونلا‹۷۱ص١۱ج<یراذعنبا۲۱۷٤ص(هج<ریئالانبا

ء۱۲-١١ةقرو‹ينيجردلا١٠ةقرو‹ايركزوبا:رظنأتامولعملانع٢۲.٠ةيآ‹فارعالاةروس(٤٦

.۱۲۸ص‹ریس4يځامش

:ريثالانبااضيأرظناء([(صء١قء۲۲ج‹ىريونلا‹١٠ةقروءينيجردلا‹١٠ةقرو‹ايركزوبا(٥

۳۱۷.٠ص<چ

ہہ۱١۱

 



ةيسابعلاةفالخلاوةيضابالانيبعارصلا

لالخبرغملادالبيفيرجيناکالايفاکاهابتناةيسابعلاةرادالاطعتمل

ېفاهمكحديطوتباهلاغشنالارظنيرجهلايناثلانرقلانمعبارلادقعلا

ويآممصو٠برغملابوصاهرصببتنركلذاهلمتاملو٠ةيقرشلاتايالولا
دالبةداعالهعسويفاملكلذبىلع-كاذنآيسابعلاةفيلخلا-روصنملارفعج

روصنملارفعجوبآنيعه)١٤ماعيفو*(11)ةيسابعلاةفالخلاةزوحىلابرغملا
برفغمللشويجلاهيجوتبهرمأورصمىلعايلاويعازخلاثعشالانبدمحم
ةلمحلسرأرصمىلاهلوصوروفو٠ةيسابعلاةلودلاةريظحىلااهمضةداعاو
ىلعكاذنآاورطيسنيذلاةيضابالادضيلجبلازيزعلادبعنبماوعلاةدايقب

لصوامدنعو٠هئاقللراسكلذبباطخلاوبآعمسالو٠ىندألابرغملادالب
داعوريخالامزهوزيزعلادبعنبماوعلاةهباجملهداوقدحألسرأةساردوعقوم
شیيجةميزهنمباطخلايبأشویجتنكمتماعلاسفنيقو٠(1۷)رصمىلا

٠(1۸)يلجعلاصوحألانبورمعصوحألايبآةدايقبرخآ

هيلاوىلاثعبةيضابالااهزرحأيتلاتاراصتنالاهذهبةفيلخلاعمسامل

فلا0٤هرادقمغلبريبكشیجبهدمآوةيضابالابرحلريسلابهرمأيثعشالانبا
براحملاويميمتلاملاسنببلغألالثمهتداقرابكضعبهعمهجوو٠(19)لجر
نبالةعاطلاوعمسلاباعيمجمهرمأو‹يئاطلارافغنبقراخملاولالهنبا
ةسنقفلاوكابترالارشنمأيوهدنجىلعةفيلخلانئمطييكلو٠ثعشألا
نبالتقنايميمتلاملاسنببلغألاةدايقلاملتسينأبىصوأدقفىضوفلاو
بلغاللثدحناو١٠شيجلاةدايقيفرارمتسالانمةعنميامثدحوأثعشالا

نببراحملاملتسيفريخالالتقناو‹يئاطلاقراخمللةدايقلاىطعتفهوركم
٠قيرطلايفيفوتريخالانكلوشيجلاةدايقلاله

برغمللةيركسعةلمحلسراوةيسابعلاةفالخللبرغملامضةداعالوالايسابعلاةفيلخلالواح(٦

تاسسيالوضعبيفتزربيتلالكاشملل.ارظنيارلااذهنعلودمللرطضاهنكلوفدهلااذهقيتحتل
ءةاضقلاوةالولا‹ىدنكلا:يفليصانتلانماديزمرظنأ.ةفيلخلامع‹يلعنبهللادبعةروثلثمقرثلا

‹ديمحلادبعلولغزدعس٢۲۲ص¢١ج<ةرهازلاموجنلا‹يدربيرفتنبا‹۲٠1-١٠٠ص
؛‹ايبيلخيرات‹سابمناټحا۲۹۲٢٢۲ص‹يبرعلا.برغملاخيرات

.۱۲۰ص<ریس‹يخامش(۷

٠.[هص؛يريؤنلاء۴۱۷نصج4ريثالانبا«۷۱ص١جیراذعنیا(۸

-اهلانوعبسهددعناةيضابالارداصملادروتامنيبافلانيسمخناكشيجلاددعنأريئالانياركذي(٩

‹ريس٤ءيخامش٤(١۱ةقرو4ينيجردلا٢ةقرو‹ايركزوبأ‹۲۱۷ص‹هج‹ريثالانيا:رظنا

١۰.۱۳ص

.۲۱۷ص<هچ‹ريثالانبا‹صاق<ج٢يريونلا‹۷۲۰ص١4ج<يراذعنيا(٠

١١۱—



هتالوللسرأبرغملاوحنثعشالانباريسءابنابباطخلاوبآعمسامدنع

مهتلودبقدحملارطخلاعفدللاماولاجرلابهوفاويلبرغملاءاحنألكيفهعابتأو
٠(۱١۷)براحمفلآنيعستىلعديزيامهيدلعمجتو٠ةيتفلاةيضابالا

رابخأةفرعلهسيساوجوةنويعلسريثعشالانباناكءانثألاهذهيقو

ةيضابالادوشحلاءابنأهللمحتثعشالانبانويعتعجردقو١٠باطخلايبآ

٠ةئشانلامهتلودنععافدلايفةتامتسالاىلعباطخلايبآلاجرميمصتو

ةيادبلايفباطخلايبأءاقليفددرتو‹رابخالاهذهباعرذثعشالانباقاضف
هركسعنملاجرىلادمعف٠باطخلايبآدنجقيرفتلةليحلاىلااجامث
ابوسنتماباتکمهعدوأوةفالخلازكرمنمنيمداقلسريزباويزتينأمهرمأو
ركسعملانعاوحنتينآبمهرمأوثعشالانبالالسرموروصنملارفعجيبأل
دعوملايفو٠ةفيلخلانمنوثوعبمودادغبنمنومداقمهنأكودغلايفاوتأينآو
اهضففةلاسرلاهيلااوملسوهركسعمىلعاومدقولاجرلاءاجمهلهددحيذلا

جوحآوهرملعوجرلابهرمأرفعجابآنآیعداودنجلاىلعاهآرقوثعشالانبا
٠ديدشءطببنكلورسموحنركسعلاعجرف٠هيلااوهجوتاممهيفمهيلا
مهنمتعجرةلحرملحترااذافثعشالانبابقعتتباطخلايبأنويعتناكو

هفلخرثالاعطقتاليخلسريثعشالانباناكتقولاسفنيفو٠ةفئاط

٠دحأباطخلايبأنويعنمهركسعميفيقبلهرظنتل

املف٠باطخلايبأركسعميفنيميقمثعشالانباسيساوجضعبناكو
دنجقرفت‹رصمىلاعجرثعشالانبانأهوربخأوباطخلايبآنويعتلصو
مدعبمهاياهرمأوباطخلايبآةحيصنمغرمهلزانمىل!اوعجروباطخلايي

٠رصمىلاثعشالانباعوجرنماودكأتيىتحةدوعلا

٠هوربخأومهبحاصىلااوقلطناموقلاقرفتبثعشالانبانويعنقيأال
هلوخددعبالاباطخلاوبآهبنطفيملوبرغملاوحناعرسمثعشالانباداعف

.هباحصأنملجرفلآ١٤١وأ١٠يفكاذنآباطخلاوبأناكو٠سلبارطةقطنم

نملوالاعيبريفةفينعةكرعميفثعشالانباةهجاولباطخلاوبأرطضاف
نيذلاهعابتألكوباطخلاوبآاهيفلتق‹ترسبرقاغرواتيفھ)٤٤ماع
بابسالاىلاباطظطفخلايبةميزهدوعتو٠(۷۳)ةكرعملايفهعماوكرتشا
-::ةيلاتلا

١۱٠ةقرو‹ينيجردلا١۱٠ةقرو<ايركزوبا

نبااضیارظنا۱۴۱۱۳۲ص<ریس<يتامش<١۱ةقرو¢«ينيجردلا١٠ةقرو‹ايركزوبا(۲

٤.٠(٢٤ص‹يريونلا‹۷۲ص<١ج«يراذع

اضيأرظنأ١۱۳۱۳۲ص‹ريس‹يخامش‹١۱ةقرو‹ينيجردلا‹«۱۳--١۱ةقرو‹ايركزوبا(۲

٥.٠ص۱<.يريونلا«۷۲ص‹١ج<يراذعنبا

س۳٥



ربخنكيملوداصحتقوناکدقف۰هحلاصيفنكيملةكرعملاتيقوتنأ١

ىلااوعرسأىتحموقلاعامسأىلاىهانتيرصمىلاثعشالانباةدوع

٠فارصتالابمهلنذأفهيلعتبلغةماعلانكلولهمتلاب

يبآعابتآنمهراوهوةتانزنيببشنيذلاعازنلاوهفيناثلالماعلاامآ۴

هنعتفرصنافةراوهلهزيحتوهليمبباطخلاابأةتانزتمهتاوباطخلا

٠(۷هشيیجةوقفعضأوهةباحصأددعللقاممثعشالانبالوصوليبق

يفهتعرسمئثعشالانبااهعبتايتلاةليحلانافكلذىلاةفاضالاب۲

ةوقفاعضايفراثآاهلناكعقوملارايتخاوباطخل!يبأوحنريسلا

‹ەوراتخيملناكمېفلاتقلاىلااورطضاوءالانماومرحنيذلاةيضابالا
٠هوفرعيملو

تادادمالاهلصتوهتاوقلماكتتىتحراظتنالاوثعشالانباءاقللريسلا

نأرداصملاركذتو٠ةيضابالااهيلعرطيسييتلاعاقبلافلتخمنم
ثعشالانبالوصوباوملعامدنعهيلااهقيرطيفتناكتادادمالانهاريثک

متسرنبنمحرلادبعهدوقيشیجاهنیبنمو‹سلبارطزيحىلا
امنيبباطخلايبآمامالالتقوةميزهلاءابنأهتلصودقو٠ناوربقلا

٠(۷۷)هيلامامضناللهقيرطيفناك

يتانزلاةريرهيبأدضىرخأةكرعمثعشالانباضاخاغرواتةكرعمدعب
تامولعمةيأةرفاوتلارداصملاركذتالو٠هعابتأنمافلآ١٠دوقيناكيذلا
ەنيبةكرعملاهيفتثدحيذلاناكماالواوءاجنيأنموهعابتأويتانزلاتادقتعمنع
يبأنعاولصفنانيذلاةتانزةيضابانماوناكامبرو٠ةفالخلادنجنيبو

اممو٠ثعشالانباةلتاقمبمهأطخنعاورفكفمهتلعفىلعاومدنمثباطخلا
عيبريفتثدحدقيتانزلاةميزهنأركذيىراذعنبانأيأرلااذهحجري
نمو٠اغرواتةكرعمهيفتثدحيذلارهشلاسفنيفيأھه)٤٤ماعنملوالا
ةباجتساوباطخلايبالاددماوءاجدقنييتانزلاءالؤهنأاضيألمتحملا

.۱۳۱ص‹ريس‹ينامش‹١۱ةقرو‹ينيجردلا‹١1ةقرو‹ايركزوبا(٤

ص(۱ق۲۲ج‹یریونلا۷۲ص۱١۱جیراذعنبا(٥

١٠٠ةقرو¢ينيجردلا١۱ةقرو«ايركزوبا

.۱۳۲ص¢ريس‹يخامش¢١٠ةقرو¢ينيجردلا¢١۱ةقرو‹ايركزويا(۷

۰.۷۲ص١ج6یراذعنبا(۸

١|—



تاوفدعباولصومهنكلو‹ثعشالانبانيبوهنيبةكرعملابوشنلبقهئادنل

٠(۷۹)ةرمةميزهاوقالوهتاوقوثعشالانبادييفةسيرفاوطقسفناوالا

اوأجتلاولابجلايفةيضابالاقرفتثعشالانباهزرحايذلارصنلااذهدعب

اهلخدوناوريقلاوحنراسدقفثعشالانباامأ٠كانهةعينملامهنوصحىلا
اهلوحديشوةنيدملانيصحتبماقمث/ھه٤٤۱ةنسىلوالایدامجيف
۰(۸۱)نیماعنمبرقیامهؤانبقرغتسااروس

هنافاهميظنتةداعاوةنيدلانيصحتبهيفمتهايذل!تقولاسفنيفو

مهتمجاهملردابيناكو٠ةيضابالامهتمدقميفوراوثلابويجكدنعلفغيمل
الواحمةروثللمهدادعتساومهعمجتبهيفرعشينامزيأيفوناكميآيف

ةيضابالادضانثيجلسرأه١٤٤۱ماعرخاوأفو٠هعوقولبقرشلاىلعءاضقأا

ماعلايفو٠مهتمريبكددعلتقومهعاضخاعاطتساونادوةقطنميف
ةيضابالاعضخيليعازخلاةمركعنبليعامساةدايقبىرخأةلمحلسرأهسفن

نبهلادبعیعديمهلميعزةرماتحتاوعمجتدقاوناكوةليوزةقطنميف

ةرجهلامهضعبرطضاو«‹مهعضخينأيعازخلاايضابالانايح

نبالواحو۰باطخنايبمامالتقمدعبمنسرنبنمحرلادعیع

نبانكل٠راصحلامهيلعىقلأومهدضةلمحداقفكانهمهعومجتيتشت

ناعطتسيملادجةعينمنكامأيفاونصحتدقاوناكةيضابالاهعابتأومتسر

قلخمهنمكلهويردجلابهشيجبيصأوراصحلالاطو‹اهزايتجاثعشالا
برغملايفهنأشومتسرنبااکراتناوربقلاىلاةدوعللهرطضااممریثك

هعابتأومتسرنباتايونعمعفريفريبكرثالشفلااذهلناكو٠طسوألا
ةبىضاباةلودسيسأتلدادعتسالايفامدقيضملاىلعمهعجشاممةيضابالا

امكھ۴٦۱ماعوحنكلذقيقحتاوعاطتساوبرغملادالبنمةقطنملاكلتيف

۰يرنس

نافطسوالابرغملاةيضابادضثعشالانباةلمحلشفنممغرلاىلع

ءودهلاقلخىلاتدأدق‹اهفالتخاىلع‹ةئوانلاتاكرحلاعمقيفهدوهج
ثعشالانبانأىلارداصملاريشتو١٠ةيقيرفاوىندالابرغملايفرارقتسالاو

يفمقيملو‹مالسلاوءودهلابمعني(ھه۷ھه١٤۱)ماوعأةثالثوحنيقب

٠(١ص<١ى«۲۲جیریونلا«۷۲ص۱ج¢یراذعنبا(۰

۰۷۳ص(۱ج2¢یراذعنبا(۸۲

٣۱۲ص<ريضيخامش١٠ةقرو‹ينيجردلا‹١۱ةقرو‹ايركزوبا‹۷۳ص(١ج¢يراذعنبا(۲

٥٥|—

 



معهعرازمومهيضارأىلاسانلافرصناو٠نمألاوفصركعيامةيقيرفا
ةبوصخانلرسفياماذهلعلو٠ةنينأمطلاورارقتسالانموجيفاهنولغتسي
اذهنكلو٠(٤۸)ه١٤۱ماعيفرداصملاهنعملكتتيذلاجاتنالاةرثكوضرالا
٠مهسفنأةفالخلادنجنيببشنيذلاعازنللارظنالیوطمديملرارقتسالا

ىلعهتلمحيفهوقفارنيذلاشيجلاةداقضعبيانعقشنادقف

تومابهوددهو٠يأآرلايفدادبتسالاوةيلبقلاةيبصعلابهومهتاوبرغملادالب
نعيلختللثعشالانبارطضاةضراعملاهذهمامأو۰ةيالولانعلختيملنا

- يناسارخلاىسومنبىسيعمهيلعدنجلاىلووقرشملاىلاعوجرلاوةيالولا
ةفيلخلانيعف٠ديدجلايلاولامهبتأيىتح-ثعشالانبالنيئوانملازربأدحأ
شیجيفءاجدقبلغألاناكو٠ثعشالانبالافلخيميمتلاملاسنببلغألا

هنييعتبةفيلخلارمأهءاجالو٠ةنبطوبازلاىلعريخالاهالووثعشالانبا

فوسبلغنالانأادبدقو٠ھه١٤۱ماعكلذناكوناوريقلاىلالحتراايلاو
يقبو٠دالبلاريمعتوجراوخلاراوثلاةبراحلغرفتيوةفالخلادنجدييأتبىظحي
ةماعزبةيرفصلاجراوخلاراثھه١٥٠ماعيفو٠ركذتةضراعمنودنيماعوحن
ةداوسنبملاسافلخم‹بلغالاهيلاجرخفناسملتةقطنميفينرفيلاةرقيبأ
ريخالالواحوبلغنالاشيجمامآةرقوبأرفف٠ناوريقلايفهنعابئانيميمتلا
نيدقتعمهتطخاوضفروهنعاوقشنادنجلانكلوةجنطةقطنمىلاهبقاحللا

هيلعراثنأثبليملو٠ناوريقلانعاودعبأنآدعبجراوخلاةقحالمموزلمدعب
هترماتحتلصالافاوناكدونجةبراحمىلابلغألارطضاوةداقلاضعب
٠۱(۸0)ھه)۰٥ماععازنلااذهيفهفتحىقالو

ةرفصيبآنبةصيبقدلونم‹«صفحنبرمعنيعكلذبةفيلخلاملعامدنع
نيزرابلاةداقلانمرمعناكو٠برغملاوةيقيرفاىلعايلاوبلهملايخآ
فلآينعتةيسرافةملكيهودرمرازهبقليناكهنآىتحناعجشلا
ناکو۰سراف0۰۰نمنوكملاهسرحهقفاريھه)0۱ماعناوريقلارمعلصو

اقبلناكهنآكلذىلافضأ٠هلسانلادايقنايفريبكرثآهتلوطبوهتعاجشل

منهلصوومهئاهجونمبرقتهنأذا‹مهبولقفيلأتوسانلاةلامتسايف
مهفارتعاوهلمهتاعذاىلاىدأامممهتلماعمنسحأولاومالاوايادهلاب
مالسيفاهنوؤشمظنيفينوماوعأةثالثوحنناوريقلايفيقبو٠هتماعزب
اممةرتفلاكلتءانثاهدضتماقةيدجةضراعمنععمسنملوةنينأمطو

٠(۸۷)هتريسنعمهاضروهتدايقبدنجلالوبقىلاريشي

.اهديامو١ق‹۲۲ج‹يريونلا‹۷۳۲ص٠ج‹يراذعنيا(

۳۱۸ں؛هچ<ريثالانبا‹(۸سص‹۲۲ج؛ىريونلا۷۳ص‹١ج¢«ىراذعنبا

0AVA.

.٥٥٥ص‹ج‹ريثالانبا۸ص‹١ق‹۲۲جىريونلا(٦

نبا[(۸ص(قج٠ىريونلا‹١٥ص‹2هج‹ريثالانبا‹٢۷ص١2ج¢ىراذعنبا(۸۷

۰(١۱ص(ج«نودلخ

س٦١١۱



تمضبرغمادالبيفةيجراخةروثرطخآصفحنباهجاوھ١٤٥۱ماعفو
ةيضابالانيبعارصلانمةديدجةلحرمكلذبتأدبو٠ةيضابالاوةيرفصلا
نامزلانمنرقعبروحنبرغملادالبوةيقيرفااومكحنيذلاةبلاهملاةالولانيبو
٠(ه۱۷۸یلاه۱۱)

ةبلاهملاةالولاوةيضابالانيبعارصلا

برغملافةيضابالارطضام/ھه)٤٤ماعباطخلايبآمامالاتومدعب

رارمتسالاىلعمهتردقمدعل¢نامتكلاةلحرمىلاةدؤعلاىلاةيقيرفاوىندالا

دقفنييسابعلاةالولابناجنمرطخلابنيددهماوناكاهو٠روهظلاةلحرميف
يزوزللابیبحنببوقعيمتاحايأاوبختناوعافدلاةلحرمنالعاىلااورطضا

ناکمتاحيبناطلسنأودبيو٠(۸۸)م۷1۶/ھه١٤۱ماعمهلعافدماما
كلذيفوطقفعافدللتناكهتيالونوسلبارطقطانمضعبىلعاروصقم

ةوقمهسقفنأنم(ةيضابالا)نوملسملاسنأاملف»:ةيضابالارداصملالوقت

اودقعهيلارظنينملكرضحومهيأراونقتااملفاهجوزاهيلاءاسأةملسم

ودبيو٠(۸۹)«قحلابلطوعافدلاةيالوهتيالوتناكو»٠«متاحيبألةيالولا
ىلاأجلدقناكيذلامتسرنبنمحرلادبعىلارظنيناکمتاحابنأ

مامالاهناىلع-ترهاتفهزکرمماقأوباطخلايبأتومدعبطسوالابرغملا

متاحابآنأكلذىلعليلدلاو٠هتمامابةيضابالاةيقبفرتعينأبجييذلا

لبقنمحرلادبعىلاةقدصلالامنمعمتجيامبهتاقثلسري»ناك
ةسمخلاملعلاةلمحدحآناكنمحرلادبعنأىلاكلذدرملعلو٠(١1)«هروهظ

سلبارطلایضاق ةيقيرفالامشيفروهظمامالوأ-باطخلاوبآهنيعامك
ةيقبتلعجةعيفرةناكمبعتمتيناكدقفاذلو٠ناوريقلاىلعايلاومث

لصأيفنوُحرؤلافطخي.۱۳(نص‹ريس‹يخامش‹١٠ةقرو‹ييئيجردلا<١۱ةقرو«ايركزوبا(۸۸

ينيجردلاوايركزوباامآ٠هدنكیلومهتابنوركذييخامشلاو.ريئالانباوىريوتلانأذا6متاحيبا

٠.ةليغمةليبقىلانودلخنباةبسنيامنيبهتاردسنمىرذالبلاهلعجيوةراوهنمهنانوركذيفيداربلاو
٣۱۳ص<ریس<يخامش۹۸٥ص<هجریثالانبا‹(5صء١ق«۲۲جيريونلا:رظنأ

٢۲۷ص‹حوتف‹يرذالبلا‹رهاوجلا‹يدارب١٠ةقرو«يتيجردلا۱۳ةقرو‹ايركزوبأ

اسامحةيربربلالئابقلادشأةراوهةليبقىلايمتنيمتاحابانأحجرملانمو..4نودلخنبا

ةليغمعضوناطخادقنؤودلخنبانأودبيو٠.يقيرفالالامشلاىلاهبرستةيادبذنميضشابالابهذنلل

.ةراوهنوطبىدحايهوةليلمنمالدب

۱۳٠(ص‹ريس‹يخامش‹١1ةقرو‹ينيجردلا‹١۱ةقرو‹ايركزوبا(۹

٠“١٠ةقروينيجردلا‹١۱ةقرو«ايركزوبا(٠

س۱0۷



دعبربتعيملهنأمغرادئاقواميعزهيلانورظنيةيقيرفالامشيفةيضابالا
۰روهظماما

برعمادالبنمیرخاقطانميفنورخانویضاباءامعزكانهناكهنأودبيو
نيسرادلاضعبركذيو٠يتانزلاروسملاو٠(1))يتاردسلامصاعلثم

نعمهضعبنيلقتسماوناكةيضابالاءامعزلاءالؤهنأنيثدحملا
اوناکاعيمجمهنأركذتو<كلذسكعىلاريشتةيضابالارداصملانكلو
لدياذهو٠برحلاتاقوأيفهترماتحتنووضنيومتاحيبأةطلسبنوفرتعي
هبشأاوناکمهریغويتانزلاويتاردسلاوءافدلاماماناكمتاحابأنأىلع
مكحتحتقطانمبسلبارطنعةلوزعممهقطانمنألارظنو٠هلنيعباتةالوب
مهنيبرمتسملالاصتالاةبوعصلنيلقتسممهنأكواوقرصتدقفمهيفلاخم
٠(۹۳)مامالانيبو

ىلااورقتفا باطخلايبأمهمامالتقمدعب-ةيضابالانافلاحيأىلعو
النأبمتاحيبأبادحاماذهو٠نيحىلامهتوقفعضأاممةيقيقحلاةدحولا
سمخةدميقبو٠ھه١٤۱ماععافدماماهباختناروفءادعالاةشؤانمبادبي

تاتشعمجنمنكمتىتحةينيدلاةيقتلامدختسيورسلايفلمعينينس
ةردقىلانأامطاوةوقهسفننمسنأامدنعو٠سلبارطةيالويفةيضابالا
ءابنأتهانتو٠م۷۲۷/ه)١٠ماعةروثلانالعادارآمهصالخاوهعابتأ

سراف0۰۰مهلثعبف‹رايسنبدينجلا‹«سلبارطيلاوىلامهتادادعتسا
اهنأةوقلاهذهددعنمحضاوو۰يسابعلاةفيلخللءالولاوةعاطلاهنماوبلطيل

ريمأبلطمهيلااولصوامدنعو٠ديعولاوديدهتلللببرحللةلسرمنكتمل
ملو٠روصنملارفعجيبأنينمؤملاريمأةعاطباورقينأةيضابالانمةوقلا
ةروثلاودرمتلانالعايفعرستلااوديريملامكمهرمآفشكنينأةيضابالااشي
ريمالاكلذبنونعياوناكو‹هتيمستنودنكلونينمؤملاريمالمهتعاطاونلعأف
كلذرثأىلع٠ةيقتدرلااذهفو۰متاحوبوهومهسفنألهوضترايذلا

ريمألةعاطلااونلعادقموقلانأبيلاولاتملعأوسلبارطىلاةوقلاتعجر

٠رظناةسمخلاملعلاةلمحدحأهنأبهيلاراشاامدنعيدنلوبلاقرشتسلملااطخأ(١
T. Lewick, E’tudes Ibadites, pp. 77 - .8

هتزو6ينيجردلا€4-11ةقرو6ايركزوبارظنا.ھ١ماعناوريقلاةنيدملباطخلايباراصح

۱۲۷.٠ص<ريس<(يخامش<١۱-١
T. Lewicki, op. cit, p. 77, Fournel, I, p. 371 ۲)

١٠١٠.٠ةقرو‹ينيجردلا٠ةقرو«‹ايركزوبا

.‹ةيخيراتذبن‹لاسنفورب‹۲٠۲-٢٠۲ةقرو‹نامجلا‹يبيطشلا٤
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ةلمحمهيلالسرأفةيضابالااياونلنئمطيمليلاولانأودبيو٠(10)نينمؤملا
نبرمعيلاولالصوءانثالاهذهيفو٠(171)ةميزهلابتينماهنآالاةيركسع
ثعبف٠هدمتسيسلبارطيلاوهيلابتكفھه)١٠ماعناوريقلاىلاصفح

جرخسلبارطلصوامدنعو٠يبلهملاديزينبدلاخاهسأرىلعةوقرمعهيلا
امو٠ةيضابالالاتقلعيمجلاراسوهلابقتسالرايسنبدينجلا‹اهيلاو
روصنملارفعجيبألةعاطلاوءالولااونلعينأمهنمدينجلابلطمهنماوبرتقا
يبأىلعوهللاةنعلكيلع»:اولاقواحيبقادرهيلعاودروكلذاوبأف٠مسالاب

قحلويسابعلاشيجلامزهونافرطلالتتقاف٠«رفعجابأنونعي‹كعمرفاك
ءوجللاوةنيدملاءالخاىلاهعمنمويلاولارطضاو٠سلبارطىلاةيضابالامهب
اهنكلوثداوحلاهذهلاخيراتةرفاوتلارداصملاركذتالو٠(1۷)سباقىلا
ادوجومنصفحنبرمعناکامنیبترجدقسلبارطيلاوةميزهنأىلاريشت
لمتحملانمفھ١٥٠ةنسيفكانهىلالحترادقرمعناكالو٠(۹۸)ةنبطيف
ماعلايفثدحدقةنيدمللةيضابالالالتحاوسكبارطيلاوةميزهنوكتنأ

دكمهتداعلافالخمتاحيبآباحصأننأىلاةراشالاردجتو

متاحايبضغااممىحرجلاوىلتقلااوبلسونسلبارطقتامرحلااوكهتنا

نماوناکلامعالاهذهباوماقنيذلانأىلاةيضابالارداصملاريشىتو°هسفن

نظلابلغأو٠(19)ةيضابالاةديقعلانمدعباونكمتيملنيذلاربربلاماوع
ةريسلافلاخملعفلابناكثدحامنأل«‹حيحصرداصملاهذههيلاتبهذامنأ

٠برغملاوأقرشملايفءاوساهوضاخيتلامهكراعملكيفةيضابالاةمئألا
ربربلاماوعهلعفامةدشبركنتسادقهسفنمتاحابانأكلذىلعليلدلاو

اذا4ةيضابالا)نيملسملاةريسنمسيل»:.لاقوافنعممهبطاخوهشيیجنم

:ةنيدملالهألاولوقيلبمهوبلسينأديحوتلالهأنممهيلعىغبنماولتق
ناةمامالالازتعابمهددهو٠«مهبايثاوذخومهونفدافمكالتقىلااوعجرا
٠اهباحصأىلابالسألااودريمل

يبلهملادابعنبناميلسةدايقيصفحنبرمعهذفنآشيجبكانهاوقتلاثيح

6٠¢یریونلا‹١۱ةقرو‹ايركزوبا(٥

٠اق‹۲۲ج‹ىريونلا(1

.٩٥ص<¢٥چ¢ريثالانبا‹١١ةقرو<ينيجردلا¢1(ةقرو<ايركزوبا۷

ەە۸٩صەچ«.ريثالانباء[5¢١ق¢۲۲ج‹ىريونلا(۸

١٠٠ةقرو‹ينيجردلا0.1(ةقرو©ايركزوبأ۹

١٠٠ةقرو‹ايركزوبا٠

ب1۹



.ةقطنملاكلتيفةفالخلادنجلةماعلاةدايقلابهيلاىصوأدقرمعنأودبيىذلا

ىلااعجاررکوةميزهلابينمذاهيقباسنماظحدعسأناميلسنكيملو

:ةنبطزاصح

سنوتيقرشوسلبارطةقطنميقاهارجمذخأتثداوحلاهذهتناكامنیب

ثيحةنبطةنيدميفادوجوميبيلهاصفحنبرمع<يسابعلايلاولاناك
نماهاقلترماواىلعءانب.اهحلاسمةيوقتواهنيصحتبموقيلكانهىلابهذ
اهلوحاموةتيدملاهذهنملعجينأدارأيذلاروصنملارقعجيبآ‹ةفيلخلا

عقتو٠طسوالابرغملادالبنميتأتتاراغةيأهجويفاعيتفادسنوصحنم

نبنمحرلادبعرقتساثيحترهاتنمديعبريغبازلاميلقايفةنبطةنيدم
ادادعتساطسوالابرغملايفةيضابالاعمجالواحميضابالايسزافلامتسر
قيرطلاىلععقتةنبطنأكلذىلافضأ٠كانهةيضاباةلودسيسأتل
ةرقيبأةماعزبمهلةلودةيرفصلاماقأثيحناسملتىلاىيسيئرلا

ةنبطىلاصفحنبرمعمودقناسملتةيرفصوترهاتةيضاباربتعادقو
اذلو٠مهدوهجبيدويومهتانايكددهيايناودعالمعاهيفتانيصحتلاةماقاو
لمكينآلبقهتبراحموهيلاريسلااوررقوكرتشملاؤودعلادضنافرطلاقفتا
ةيضابامتسرنبنمحرلادبعبتاكو٠موجهلابمهآدبيوهتادادعتسا
دنجلاةداباوةنيطىلعراصحلاماكخالهتاقالممهنمبلطوسنۇۉتوسلبارط

فلآرشعةسمخيفوهناكو‹فالآةتسيفيتاردسلاهافاوف٠كانهيسابعلا

٠ناورىقللارصاحملبقنمناكيذلامتاحوبآكلذدعبمهيلامضتاناو٠لجر

۰(۱۰۴)نیربثکاوناکمهنآیلاریشتاهنالاةعابتاددعرداصملاركذتالو
ناكو‹ناسملتبحاص‹ينرفيلاةرقيبآةدايقباوعمتجاام.
يجاهنصلاديدركسنبكلادبعمهيلامضنأمث‹افلأنيعبرأمهددع

٠هعابتأنمنيفلأيفيرفصلا

ةرصاحملاشويجلاددعغلبىتحمهيلاتمضنادقىرخأتاعامجنأودبيو
ةيامسمخوافلأرشعةسمخيفصفحنبرمعناكامنيب٠اركسعرشع

٠(طقف
هللبقالنأصفحنبرمعدجو.ءادعالانم.ريبكلادشحلااذه.مامأ

نسرغالواحمعادخلاوةليحلاىلاًاجتلااذلو٠ةحوتفمةكرعميفمهتهجاومب

۲۲.٠ج¢ىريونلا‹١1ةقرو‹ينيجردلا|ةقرو<ايركزويا(1١
٠(۹ص(۱1ىزيونلا‹صج‹ريثالاقبا۱ج‹یراذغعنیا(۲

٠.¢قريونلا‹٥۷ص١ج٠ىراذغنبا

قالاةنمخيفناكصقخنبزمعنأ1٠028۸ق۲ج)ىريونلاركذُيج[ىراذعنبا(

:ءاقناةئامسمخو

سا۴١ےس



ضرعيلةسانكمنمالجرلسرأو٠ةيضابالاوةيرفصلانيبةقثلامدعوعازنلا
ىرخآأايادهوءاسكومهردفلأنيعبرأغلبم‹ةيرفصلاميعز«ةرقيبأىلع

اذههوخالبقفضقفرهنأالا‹هدالبىلادوعيوراصحلاعفرينأىلعةنيمث
ةرقوبأىأرالو٠مالظلاحنجيفةيرفصلانمريثكعمبحسناوضرعلا

رثاةيرفصلاباحسنالناكو٠ناسملتىلااعجارفرصناهعابتألعفام
بحسناو٠اضيأراصحلاعفرىلااورطضافةيضابالاىلعريبكيسفنويونعم
سلبارطةيضاباومتاحوبآعجرامنيبةدوهتىلامتسرنبنمحرلادبع
٠صفحنبرمعةدوعلبقاهلالتحانيلواحمناوريقلاىلاسنوتو

ءلاجرلاوالامايفءاوساريثكهفلكيمليذلارصنلااذهبصفحنبرمعرس
مهسأرىلعوهورصاحنيذلاضعبنمماقتناللةحناسةصرفلادجوو
اريبکاددعلتقوةدوهتيفهمجاهاشيجهيلالسرأف٠متسرنبنمحرلادبع
٠(٦۱۰)ترهاتىلاامزهنمرفوهباحصأنم

يبأةدوعدعبناوريقلاددهتييذلارطخلاىلاصفحنبرمعنطفكلذدعب
فلختساواهذاقنالناوريقلاىلاعوجرلارمعررقف٠ةيضابالانمهعابتأومتاح

ملعاهو٠(۷٠٠)يثاطلارافغنبقراخملانبًانهلابازلاةقطنموةنبطىلع
ًانهملارصاحوةنبطمجاهناوريقلاىلاصفحنبرمعريسمبيرفصلاةرقوبأ
هركسعحابتساوهمزهفةعاجشبهلتاقودانعبهلىدصتريخالانأالايثاطلا

٠ناسملتىلاباحسنالاىلارطضاو

ںصفحنبرمعلتقموناورىقلاىلعيضابالامتاحيبءاليتسا

ریشتنيذلاهدونجبراصحلااهيلعىقلأوناوربقلاوحناعرسممتاحويداع

نأ(١[١ص)ينوريقلاقيقرلاركذي۱٠٠‹ىريونلا‹۷۷صء١2ج‹یراذعنبا(٥

نأيفقيقرلاعم(۹۹٥ص()‹ريثالانباقفتيومهرد٠ناكغلبلانأوةرقيبأنباليطعألاما

.مهرد(...ناكغلبلا

تناكةئداحلاناىلاكلذدرملعلو٠ايلكةنبطراصحلهاجتتةيضابالارداصملانأركذلابردجي

ةميزهوةميلأىركذنعثيدحلايفاهوئلؤمبغريمل.اذهلو.ةيرفصلامهئافلحوةيشاباللاميرذالشف

.مهدقتعمليبسيفةيحضتلاوةعاجشلابنيروهشملاةيضابالاهفلأيملرمأوهو.اددعلقأودعماماةرم
٥٥ص١٤قء۲۲جیریونلا«(۷۱ص۱ج<یراذعنبا۱(١ص‹قيترلا

٥٠.٠صء١ق‹۲۲ج¢ىريونلا‹۱(١ص‹قيقرلا۷

۰٠.٠ص‹(۲۲ج‹ىریونلا(۸

س۱۱۱



ةدمةنيدمللارصاحميقبو٠(۹٠٠)مهترثكىلاةيضابالاوةينسلارداصملا

يفةيضابالانولتاقياوناكو٠اريبكاتنعاهلالخسانلاىقالرهشأةينامث

نوجرخيسانلالعجو»مهباوداولكأوعوجلامهدهجأىتحراهنلايفرط

نبرمعناكءانثالاهذهيف٠(١١١)«دهجلانم(ةيضابالا)ربربلابنوقحليف
راصحلااوعفركلذبةيضابالاملعاملف٠ناورىقلاىلااعجارهقیرطفصفح

٠قيرطلافهيلعءاضقلاوهلنیمکبصننيلواحمهتاقاللاوبهونع

اقیرطكلسفهيلاةيضايإلاهتريخادکصفحنبانويعنودييو

ليمج‹ناورىقلاىلعهلماعزهتناتقولاسفنيفو٠داتعملاقيرطللارياغم

صفحنبرمععمىقتلاوناوريقلانمجرخفراصحلاعفرةصرف«رخصنبا
ىلااعماهجوتو٠ناوريقلانعديعبريغةمالسلارثبهللاقيعقوميف
رقتساهينواعموهداوقرابکعمصفحنبرمعرواشننأدعبو٠(١۱(ةنيدملا

نمو٠ليوطراصحلادادعتسانؤملاباهونحشيوةنيدملايفاوقبينأىلعمهيأر
هجاوتنأعيطتستةيفاكتاوقدوجومدعلةطخلاهذهاونبتمهنألمتحملا

نۇملابناوربقلانحشنأدعبو١٠ةحوتفمةكرعميفمخضلاهشيجومتاحابأ

هدنجعمطبارو٠عيبرلايبأبابدنعاقدنخصفحنبرمعرفحتاوقالاو
لحينأيفهنمالمآعافدلابىفتكاوراصحلاهسفنىلعضرفكلذبو٠هفلخ

هتطختداعوريدقتلاءاسأهنكلوةنبطراصحءانثأمهبلحامنيرصاحملاب

٠جئاتنلااوسأبهيلع

ةعرسباعجارركناوريقلاىلاصفحنبرمعلوصوبمتاحوبأملعامدنع
بابدنعنيفرطلانيبتاشوانمتئدحو٠ةنيدملاىلعراصحلاضرفداعأو

ءقيقرلا:رظنا.فلا١۳٠ناكمتاحيبادنجددعنا<یریونلاویراذعنباوقیقرلانملکیری۹

يداربلاركذيامنيب¢ء١2قء‹۲۲ج‹ىريونلا‹(۷1صج4٠یراذعنبا<۱۲(ص

ءيداربلا:رظنا.سراففلا٥۸مهنملجرفلا٢٢۲غلبمتاحيباشيجددعنأنودلخنباويدزالاو

‹۲۱۱۲۱۳صء2يدزالا‹١۱۷۳ص‹رهاوجلا

اهينكوكشمتامولعملاهذهنأالاراصحلايفكرتشادقةرقابأنأنودلخنباويدزالاركذي

هنكلوكلذىلاانرشاامكةنبطمجاهو.ناوريقلاىلاصفحنبرمععوجردعبداعدقةرقابانال

تبثينودلخنباويدزالااهيفامبةرفاوتملارداصملايفليلدياكانهسيلو٠.ناسملتىلادتراومزه
ةقوثوملاىرخالارداصملاركذتالو.ناوريقلاةنيدلريخالاهراصحءانثامتاحيباىلاةزقيبامامضنا

نأنذالمتحملانمو٠.قالطالاىلعةرقيباىلاةراشاةيأناوريقلاراصحنعباهسابثدحتتيتلاو

٠.ناوريقلاراصحوةنبطراصحنيباطلخدقنودلخنباويدرزالا
۰۰٠ص¢(هچ«ریثالانبا«۷۱ص«یراذعنبااضيأرظنا‹٠[س۱(١ص‹قيقرلا7( 

۱۳۱.٠ص‹١ج‹يوالسلا

.۰٠ص١ق‹۲۲ج‹ىريونلا(1

¢۱ق۲۲ج‹ىريونلا‹١٠1ص‹چ‹.ريثالانبا‹١۷ص«١ج‹ىراذعنبأ‹۱((ص‹قيقرلا(۲

0.۰.ص

ت



ناورىفلاباوبأدسبمتاحيبآشيجنمبئاتکتماقامنيبعيبرلايبأ

تدقفوراصحلابسانلاقاضةرتفدعبو٠ةنيدملانمجورخلااوعنموىرخالا

نبرمعنيبفالخبوشنىلاكلذىدأو¢اعوجسانلاضعبثامونؤملا

اممسانلاذاقناوفقوملاةجلاعملوحمهار1تفنتخاوهتداقضعبوصفح

()۱۳)ءالبلاوةنحملانمهيفمه
مهتءاجشيعلايفقيضلاويآرلاىففالخلانملاحلاهذهىلعمهامنيبو

شيجسأرىلعيبلهملامتاحنبديزيثعبدقةفيلخلانأبمهربختءابنألا

هيلعافیحكلذيفنأدجوءابنالاهذهصفحنبرمععمسالو٠مهترصنليوق

اديزينأكيتعلاةوسنثدحتتر,:بتكلانوطبىفةروهشملاهترابعلاقو

بتكمٹ٠«باسحللثعبأىتحةدقريهامنا¢راصحلانمينجرخا(اذكه)

ةيضابالالتاقوهناوعأنمةع'مجسأرىلعيلاتلامويلافجرخوهتيصو
٠(٤١۱)ھه١٤٥۱ماعنم(ةجحلايذوأ)ةدعقلايذرهشيفلتقىتح

صفحنبرمعاخآناكو‹رخصنبليمجمهدئاقلتقمدعبدنجلاعياب
نأودبيو٠ةيضابالاومتاحيبأعمملسلاوةعداوملابلطبليمجماقو٠همال
نممداقلامتاحنبديزيلاتقلغرفتيىتحضرعلااذهلاقاوتناكمتاحابآ
طورشيفعضاولالهاستلا,فحلصلاىفمتاحيبأةبغرىلجتتو٠قرشملا
ةجاحلانودناوريقلاحتفاضيأكلذنمدارهلعلو٠رخصنبليمجعمقافتالا

-:يليامىلعنيفرطلانيبحلصلاصندقو٠ءانعلاوراصحلانمديزمىلا

٠لاتقنوداهلخديوناوريقلاىلعمتاحوبأيلوتسينأ١

الومهناطلسلمهتعاطهباحصأوليمجعطقيالنأبمتاحوبألبقينأ؟
٠ةيسابعلاةفالخللمهئالوىلعاوقبينأيا‹مهداوسنوعزني

زوجتالوردهوهفةيضابالاوربربلانمةفالخلادنجهباصأمدلكنأ
٠.هبةبلاطملا

٠(١١١)هتاكلتمموهباودوهحالسعيبیلعةفالخلادنجنمدحأربجيالنأغ

ملثواهباوبأقرحاوةنيدلاتانيصحتمدهبماقوةنيدملامتاحوبألخد
.لبقتسملاقفودعيلانيصحًاجلمةنيدملاحبصتالنأكلذبدارآهلعلو٠اهروس

باطخلايبأمامالااخآ يرفاعملاحمسلانبزيزعلادبعاهيلعفلختسامث

١٤٠.٠ص‹قيترلا

ەچ¢ريئالانبا١٥ص۱٤ىریونلا‹۷1ص¢١ج‹ىراذعنبا‹١۱ص«‹قيقرلا(٤

۱۳۱۰ص(١ج‹يوالنلا۰۰٦ص

.٥٥٠صء١قء۲۲جيريونلا:رظنامتاحيبأورخصنبليمجنيبحلصلانع(٥

س۱۱۳



ديزي‹ديدجلايلاولاةهجاولدعتسيلسلبارطبوصوههجتاو يرفاعملا

ةنيدملانم اعوطةفالخلادنجمظعمجرخو٠بلهانبةصيبقنبمتاحنبا

نيلاوهابرعلاةضبقيفلازتالتناكيتلابازلاميلقايفةنبطىلااوهجتاو

نيذلاةيقبلانمصلختللمتاحيبألاعجشمكلذناکو۰ةيسابعلاةفالخلل

-هرمأيناوريقلاىلعهيلاوىلامتاحوبأبتكف٠ناوريقلايفرارقتسالااورثآ
مهنمعمتجيالنأودنجلاحالسذخأي»نأاهيلعقفتملاحلصلادونبلافالخ

يبرعلادنجلادجو٠«دحاودعبادحاومهبهيلاهجوينآوناکميفنانثا

ضعبنممهضعبقثوتساومتاحيبآرماوالخوضرلامدعاوررقواوعدخمهنأ
ءايثأبمهسأابدتشاومهتميزعتیوقو<متاحوبأبلطامباوضريالأناميالاب

فلاحت٠مهيلاهناوعاويرهفلانامثعنبورمعمامضنابومتاحنبديزيمدقت
دكأتاهو٠ناوريقلاراصحيفمهعمكرتشاوةيضابالاعمكلذلبقيرهفلا
هترپخنمكلذبنيديفتسممهيلعهولونامثعنبورمعقدصنمدنجلا
ةفالخلادنجونامثعنبورمعردابو٠مهتوقوةيضابالالاوحأبهتفرعمو

ةكرعميفنافرطلا.ىقتلاوهباحصأونامثعنبورمعبيدأتلناوريقلاىلا
اددعرسخدقمتاحابآنآنممغرلایلعو«رداصملاهركذتالناكميفةفينع

هعميقبنمبهجتاو٠هدنجقرفتونامثعنبورمعمزهدقفهشیجنماریبک
دیزیباوقتلاثیحقرشماوحنرخصنبلیمجعمنورخاراسامنیبسنوتىلا
دوعسمنبریرجیمسمامتاحيبآداوقدحأبقعتو٠ترسةقطنميفمتاحنبا

ةماتکضرأنملجيجیعدیناكميفايقتلاو‹نامثعنبورمعينويدملا
٠ةاجنلانامثعنبورمععاطتساوهباحصأنمريبكعمجيفلتقوريرجمزهو
يلاوللاريبكانوعكانهنيميقملادنجلاعملكشثيحةنبطىلاهريسعباتو
ةيلاوموراوثلانمةنمآوةئداهبازلاةقطنمىلعمهتظفاحمبكلذوديدجلا
٠(١)۷)ةيسابعلاةفالخلل

ىندالابرغملايفةيضابالاةميزه

طسوالابرغملايفمهراصتناو

ساريلعمتاحنبديزيلوصوبهددهتيرطخلانأيضابالامتاحوبآىأر
هراوهلئابقنطقتثيحةسوفنلبجىلاءىجتلينأررقاذل٠ريبكيوقشيج
ةيضابيالاةوعدلليوقلادنسلالبجلاناکسناکثیيحو<ةيضابإالاةسوفنو

ءاللدعتساوهعابتادشحكانهو۰ةيقيرفالامشىلاةيادب

نبديزيشيجةمدقمةميزهنممتاحوبأنكمتو٠ديدجلايسابعلايلاولا

۷.٠(۱ص<قيقرلا(٦١

١١۱۳.٠ص‹ريس‹يخامش١5ص؛ىريونلا‹۱۸ص<قيقرلا

س١۱۱



٠(۸١۱)يميمتلاةداوسنبملاساهداقيتلامتاح

داعوديزيةهجاوميفمتاحوبأددرتدقفراصتنالااذهنممغرلاىلع
اهميظنتنسحآوهتاوقًابعنأدعبديزيهمجاهف١٠هسوفنلبجيفركسعو
ھ٥٥۱۵ماعنملوالاعيبرفةيساقةكرعمنيقيرفلانيبترجو-اهدادعاو
لتقو٠ديزيحلاصيفتناكةجيتنلانأالانيفرطلاالكنمريثكقلخاهيفلتق
متاحنبديزييقب٠(۱۱۹)ةكرعملايفهةباحصألجعممتاحوبآيضابالامامالا

رداصملاريشتو٠ناكملكيفةيضابالابقعتيتقولاضعبسلبارطةقطنميف
نولتقيبلهملالآلعجو‹لبجولهسلكيف(ةيضابالا)جراوخلابلطهنأىلا
هلاجردحآديزيلمعتسامث٠صفحنبرمعلتاراثلابنوموقيوربربلا
ميظنتبماقو٠ھه١٥۱ماعيفاهلخدوناوريقلاىلالحتراوسلبارطىلع
قاوسأبتروھه۷١۱ماعهددجومظعالادجسملااهيفىنبوةنيدلانوؤش
ةيقيرفاةبصقلديعينأدارأهنأودبيو٠اهناكميفةعانصلكلعجوناوريقلا
٠ةميظعلااهتناكمواهدجم

ةقحالمفرمتساهنافءانبلاورامعالاىلاديزيهيفتفتلايذلاتقولافو

ةعاجشراوثلارثكأمهو‹ةيضابالالاجرمهتمدقميفواوناكامنيأراوثلا
مغراونیکتسپملواونهيملو۰مهئدبملیبسيفةتامتساوةسامحو
ةيضاباعمجته١٠٠ماعيفو٠ةالولايديأىلعاهوقلتيتلاةيلاتتلاتابرضلا
طمسلانبهللادبعمهلیدصتفيراوهلاییحييبأةدايقباوراثوسلبارط

مزهفرحبلاءيطاشبرقناكميفنافرطلاىقتلاو«ديزيداوقدحا(يدنكلا

ةعقولاهذهتناكو٠(۱؟؟)هباحصأنمريبكددعلتقوةركنمةميزهيراوهلا
يتلامتاحنبديزيةيالوةليطىندالابرغملادالبيفةيضابالليروثطاشنرخآ
عبتتفهلمعدوادهنبامتأدقو۰م٩۷۸/ھ۱۷۰ماعهتافویتحترمتسا

تراثةنسنملقأماديذلاهدهعيفو٠ةداوهنودبمهيلعىضقوةيضابالا
يذلايضابالاريصننبحلاصةماعزبةجابلابجيفةيربربلاةزفنةليبق

.١۱۳صريس‹يخامش‹۲٥ص¢١ق‹۲۲ج‹ىريونلا‹١١٠.١۱1ص‹قيترلا(۸

‹ايركزوبا‹٥٥ص١۱‹۲۲جىریونلا‹۷۹ص¢١ج¢یراذعنبا<«۱۱۰ص<قيترلا(۹

نأ(۱۸۰صء۲ج)طايخنبةليلخركذي‹١۱۳ص‹ريس‹يخامش‹١1ةقرو<ينيجردلا‹٠(ةقرو

ةيسسلارداصملايفةرفاوتلاتامولمملالكفلاخياذهو.هدالبنميفنومزهدقتيضابالامتاحابأ

.ةيضابالاو
٥.٠ص۱٤ء2ىريونلا‹١١1ص¢قيقرلا(٠

.٠[۲٥ص۱٤ق‹۲۲جیریونلا۱ج¢«یراذعنبا‹۱۱۲ص<قیقرلا

۰۷۹ص¢۱جیراذعنبا(۲

س١1٦1



هيلاهجومت٠ديزينببلهماةدايقبدوادهيلااشیج

ةيضابالاتاتشعمجعاطتساثيهساروأليجياب

.ىلعةيرانبقشيفةديدشةكرعميفهمزهوةمصلانب

مزهينأعاطتسا
ةدایقباشیجدواد

نمبرهويضابالا

؛ناميلسهبقحلف٠كانه

۰(۱۶)مهرخآنعةباحصأودهلتقو‹ساروألبجفرط

تدابادقةيضابالااهضاخيتلاةرمتسملابورحلاوةريثكلاكراعملانأودبي

ةفالخلاتمادامءامدلاقارایودجمدعبمهتاماعزتعنقأومهنماريبكامسق

اذلو٠ةيقيرفاوىندالابرغلادالبيفةيوقاهتطلسیقبتنأىلعةممصم

نمحلسمطاشننععمستملونامزلانمدقعوحنءودهلاىلااودلخمهناف

ةماعزبةراوهتراٹثیحنيعآنبةمثرهةيالونمزيفه١۱۸ماعيفالامهبناج

٠(۱؟٤)رسيوةلوهسبةروثلاىلعيضقويراوهلابهونبضايع

تبخدقبرغملادالبنمةيقرشلاقطانملايفةيضابالانافلاحيأىلعو

متاحيبأمهمامالتقمومتاحنبديزيةيالوذنممهتوقتراهناومهتوذج
مهتردقمدعومهفعضلوالا:نيلماعىلامهتناكتسادرملعلو٠يزوزلملا
عحےجندقمتسرنبنمحرلادبعنأيناثلاو‹ةفالخلادنجليدصتلاىلع
نایکنیوکتيفمهملحققحكلذبو‹طسوالابرغملايفةيضاباةلودنيوكتيف
برغملاقطانمنمةيضابالاةيربربلالئابقلاضعبترجاهو‹مهبصاخ
تیگو٠ةيمتسرلاةيضابالاةلودلافنكيفشيعتلطسوالابرغملاىلاىندالا

يفديرجلادالبوسلبارطيفةسوفنلبجلثمةلوزعمقطانميفمهنمتاعامج
ةيمتسرلاةلودلادالبنعمهقطانمدعبنممغرلاىلعو٠سنوتبونج
مامالابنوفرتعيوةلودلاكلتلنيعباتمهسفنأنوربتعياوناکمهنالا

٠ةيقيرفالامشيفةيضابالالكلةفيلخوامامايمتسرلا

نمحرلادبعىلابسنتفةيضاباللاذالمتحبصايتلاةيمتسرلاةلودلاامأ
هنيعدقو٠ةسمخلاملعلاةلمحدحأناکو*(۱۹)ركذلافلاسلامتسرنبا

ایضاقةيقيرفالامشقروهظمامالواCيرفاعملاباطخلاوبآمامالا

.دعبو٠اهيلعايلاومتسرنبالعجھه١٤١ماعناوريقلالتحاالو١٠سلبارطل
طشسوألابرغملادالبىلامتسرنبنمحرلادبعاجلباطخلايبأمامالالتقم
ربربلادوفوتذخأو٠هلًاجلمترهاتبونج‹عينملاججفوسلبجنمذختاو

.ەەص«١ق‹۲(ج‹ىربونلا‹۸۲ص١ج¢ىراذعنبا‹۱1۹ص‹قيترلا(٢٣

۱۴۹٠ص٠٦ج‹ريئالانبا(٢

٠.اذهانمويىلاةيضاباتاعامجىوحتقطانملاهذهلازتال(٥

١۱۱۰ص<قون‹رظنأا(٦

س۱۱۱



يضملاىلعمهميمصتنينلعمنيصحلاعقوملاكلذيفهيلارطاقتتةيضابالا

مالسالاوقحلاةلود مهيأريف-لثمتيتلامهتلودموقتىتححافكلايف
بوصوبدحلکنممهؤاهقفوةيضايالاءاملعكيلاعمتجاو٠(۱۷)حيحصلا

ءاملعلارباکأنمنيتسىلعدیزپاماهدحوةسوفنلبجوسلبارطنمهدصقو
٠(۱۶۸)يآرلاولضفلالهأو

بهذمجلارشتنانيذلاطسوألابرغملافةيضابالاربربلابمتسرنبایوقتو

نوطبضعبوةيالوةسانكموهتاوللئابقيفعاشو‹همدقملبقمهنيب
رجاهىندالابرغملادالبيفةيضابالابلحيذلاليكنتلادعبو٠(۱9۹)ةراوه
نمحرلادبعلوحاوفتلاوطسوالابرغملاىلاةقطنملاكلتةيضابانمريبكددع
اوناكو«اعيمجبهذاعابتامارتحاوريدقتبعتمتيكاذنآناكيذلامتسرنبا

نماولضانيتلامهفادهألققحموءالبلانممهلذقنمهنأىلعهيلانورظني
٠ةيضابالاةلودلاسيسأتاهتمدقميفواهلجأ

هبراسواشیجزهج‹كاذنآةيقيرفايلاو‹«ثعشالانباكلذبعمسالو

متسرنبانکلو٠هرطخمظاعتينألبقهيلعءاضقلايفالمآنمحرلادبعىلا
نباماقأومهسفناىلعاوقدنخوةعينملامهنكامأeاونصحتةيضابالاو

٠ةيضابالاعقاومماحتقاعطتسيملهنكلونمزلانمةدممهلارصاحمثعشالا
ةدوعلاوباحسنالاىلارطضافهدونجنيبءابولارشتناوهشيجيقفالخلابدو

٠ه)١٤ماعيفكلذناكو٠ناوريقلاىلا

متسرنبنمحرلادبععابتالةيونعملاحورلاعفرىلاثعشالانبالشفىدأ
اهعيمجةيقيرفالامشءاحنأنممهيلعىلاوتتتادعاسملاتذخأو‹ةيضابالا

نولسريو‹ةمزاللالاومالابمهلنوثعبياوناكنيذلاقرشملاةيضابانمكلذكو
لكشياملوحمهتلئسأومهتاراسفتساىلعنوبيجيوداشرالاوحعصنلابمهل
٠(۱۳۱)نيدلاوايندلارومآنممهيلع

.۲ص«¢يسوفنلاينورابلا۷

٠.هتفنردصملا(۸

يلعدمحم٦٤ج<نودلخنبا‹ه٢ص‹يسوفنلا‹١1ةقرو<ايركزوبا

.٢٢۹۲٥۲ص(«۲ج٤زويد

دصج¢زويديلعدمحم‹۲۷ص۲ج2يسوفنلا‹١1ةقرو‹ايركزوبا(٠

۱.٠(١سہ١١۱ص<قزارلادبعلیعامسا

‹١1-١۹ص«ريغصلانبأ(۱١

س۱۱۷

 



ىأريلاتلاماعلافو٠ھه١ماعيفكلذنماوهتناواهومظنوةنيدملا
اودانف٠روهظلاةمامانالعالناحدقتقولانأبرغملاىفةيضابالا

ةيضابالارداصملاهيمستامكةعيبماماوأروهظمامامهتسرنبنمحرلادبعب

ةوطخلاهذهةرصبلايفةيضابالاةمئأكرابو٠(طقفعافدمامالبقنمناكو)
ةاقللاتامهملابمايقلاهلىنستيلتادعاسملاولاومالابديدجلاماماللاوثعبو
برغملايفتدلوھه۴٦۱ماعةمامالانالعابو٠(۱۳هجولمكأىلعهقتاعىلع
یتحتشاعوةيمتسرلاةلودلامسابخيراتلاEتفرعةيضاباةلودطسوالا

٠نويمطافلااهيلعىضقامنيحھه2۹۷ماع

سيل«ةيضابالاةوعدللراصتناربكأةيمتسرلاةلودلامايقناكةقيقحلافو

دوهجنافاذکهو۰ةيمالسالاتايالولاعيمجيفلب<بسحفةيقيرفالامشيف
فلتخمفبهذاعابتأاهمدقيتلاتايحضتلاوةيضابالاملعلاةلمحوةاعدلا

ةيوقلاةيضابالاةلودلانيوكتترمثئآامناو<یدسعضتملببرغمادالبءاحنأ

حاورأهلیبسيفتردهأوةريزغغءامدهلجأنمتلاسيذلاملحلاتققحوكانه
٠ةربثك

ةيسنوتلا.ةلجملا‹«ةلودلاةمصاعترهات»¢يناحنجلابيبحلارظنا:.اهمقوموترهاتنع(۲
.١۷٠٠‹ةيعامتجالامولملل
.۸5‹ينورابلا‹٩ص‹ريغصلانبا(٢

— ۱۱۸



ةصالخلا

ةقشدايدزاىفدعاساريطخاثدحنامثعةفيلخلادهعىفةنتفلاتناك
تثدحيتلاتاروطتلاتدأدقو‹ةفالخلابصنملوحنيملسملانيبفالخلا

۔نايفسيبنبةيواعموبلاطيبنبيلعنيبعازنلاةصاخودعباميف
يبأنبيلعىلعتقشناو‹ميكحتلاتضراعيتلاجراوخلاةقرفزوربىلا
٠ىروشلاقيرطنعنيملسمللةفيلخباختنابتدانو<بلاط

نبهللادبعاونيعامدنعايلمعشيرقةطلسىدحتنملوأجراوخلاناكو
ةكرعمدعبو٠مهيلامامضناللنيملسملاةيقباودانومهلامامايبسارلابهو
نوعدياوذخاثيحةرصبلاىلااوبهذومهباحصامهنمدارفالزتعاناورهنلا
لالبوبآقيرفلااذهمعزتدقو٠نييومالاةالولاشطبنمافوخارسمهبهذم
ثيدحلاانلصفةلدنتعمراکفأوءارآبیدانيذلايميمتلاةيدأنبسادرم

٠(١)باتكلااذهنمثلاثلابابلايفاهنع

نممهنارقأنيبونيلدتعملاءالؤهنيبيئاهنماسقناثدحه٤1ماعيف
ةهجولاقبط-اودعقنيذلايأ‹ةدعقلانولدتعملايمسو٠جراوخلايفرطتم
٠(؟)نمنيفلاخملاةبراحموهللاليبسيفداهجلانع-نيفرطتملارظن

:نيتقرفىلاةدعقلامسقنايرجهلالوألانرقلانمريخألاعبرلاةيادبيفو
نبهللادبعىلاةبسنمسالااذهبةيضابالاتيمسو٠ةيضابالاوةيرفصلا
رداصملاامآ٠ةكرحلاسسؤمةبضابالاريغرداصملاهربتعتيذلاضابأ

يفاهنكلوضابانباىلاةقرفلاةبسنيفرداصملاةيقبعمقفتقفةيضابالا
ركذتو٠مسالااذهبمهومسنيذلامهمهيفلاخمنأىلععمجتهسفنتقولا

يقيقحلامهمامانکيملضابانبهللادیعنأةحارصةيضانالارداصملا

كلذىلعءانبو٠نيزرابلاامهئاملعنمناکناومهتوعدسىسۋمو

٠(۴)هطاشنو

مهمامايدزألاديزنبرباج‹نوثدحملاومهنمىمادقلا‹ةيضابالاربتعيو
ردصيملو‹هعابتانمادحاوالاضابانبانكيملو٠مهتكرحسسۇؤمو.ربكألا
ملةيضابالانافانهنمو٠هداشراومامالاكلذرمأبالاهلاعفآنمءيشيف

٢۷س٦[صثلاثلابابلارظنأ(١

۷١٦-١٦٦ص‹ثلاثلابابلا.رظنا(۲

٥۸5۷ص¢عبارلابابلارظنا

س۱1۹



عبرالبقمهرداصميفدريملو«مسالااذهبةيادبلايفمهسفنأاومسي

يرجهلاثلاثلانرقلانمريخالا

ةايحبناوجفلتخمنعثيدحللةصاخالوصفةيضابالارداصملادرفتو

هدهريشتو١٠ةيضابالاةكرحلاةمدخيفريبكلاهرودوهطاشنوديزنبرباج

تاعامجةوعدللتمضناوهدهعيفدادزادقةقرفلاعابتأددعنأىلارداصملا

ضعباهيلامضناامك‹دیزنبرباجاهیلایمتنیييتلادزآلاةليبقنمةريبك

قطانمىلااهادعتلباهدحوةرصبلاىلعرباجطاشنرصتقيملو٠يلاوملا
سضعبنيبوهنيبتالسارمبةرفاوتلاةيضابالارداصملاظفتحتو٠ىرخأ

٠ناسارخونامعلثمةيئانلاةيمالسالاتايالولاقهعابتأ

هتردقو‹ةڭةينيدلاةيقتلاهكلامعتسالوةرذحلاةيكذلاهتسايسلةجيتنو

عاطتسادكفةيومألاةلودلااهبرمتيتلافورظلانمةدافتساإالاىلعةقئافلا

تميملو٠هئارآوهئدابمبمهنماريثكعنقيوهلوحنمسانلاعمجينأرباج

ةلماشةيمالساةكرحنعةرابعةيضابالاةوعدلاتدغغدقوالاديزنبرباج
٠(۳)ةددعتمسانجأولئابقنمةفلتخمرصانعتبذتجا

يميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعوباهفلخودیزنبرباجيفوتامدنعو

اكسامتماعمتجمقلخو‹هفلساهبعلطضايتلاةمهملاءادآيفريخألارمتسا

دجوأوةكرحللةيرسلاتاميظنتلاروطوÇنواعتلاوةيحملاوةفلألاهدوسنت

حاجنايفريبكروداهلناكةرصبلايفةيرسلاةيروثلاةموكحلانماعون
ةاعدلاميلعتلةصاخةيرسةسردمًاشنأامك٠اهفادهأقيقحتوةكرحلا

۰ملعلاةلمحمساباوفرعنيذلاةاعدلاخياشملانماددعتزرفآمهبيردتو

ناکو٠كانهمهبهذمبريشبتللةفلتخملاةيمالسالاراصمألاىلااولسرأدقو

كللتةصاخو‹اهيلااودفوأيتلاقطانملايفةوعدلارشنفریبکلضفمهل

٠(ع)ةيزكرملاةطلسلاةبقارمنعةديعبلاةيمالسالاةلودلافارطأىلعهعقاولا

ةيضابالاخياشملغتسايرجهلايناثلانرقلانمثلاثلادقعلارخاوآيفو
يفڭمامالانالعالمهعابتأىلااوزعوأوةيومألاةلودلااهتهجاويتلالكاشملا
نملكيفةيضاباةماماسيسأتةيضابالاعاطتساو٠قطانملاضعب
نويومالاىضقواليوطرمعتملتامامالاهذهنكلو‹نامعونميلاوتومرضح
وحنىلوال(نامعةمامىلعنويسابعلاىضقامنيبتومرضحونميلاةماماىلع
صرفلانونيحتياوذخأومهسفناميظنتفاورمتسانامعةيضابانكلوه٤ماع
ةيضابالاةمامالانالعابمهفدهقيقحتاوعاطتساو٠ديدجنهةمامالانالعال

١٠٠-١1۰٠صسداسلابابلارظنا((

_ 1۷۰



اطبترمنامعخيراتحبصأخيراتلاكلذذنمو٠ھه۱۷۷ماعوحنةيناثلا

لزعمبرطقلاكلذخيراتمهفنكميالثيحبيضابالابهذملاباقيثواطابترا

نومتنپنامعناکسمظعملازيالو٠اهروطتوةيضابالاةكرحلاخيراتنع
٠رضاحلاانتقوىتحيضابالابهذاىلا

يبرغلاءزجلايفمهتوعدراصتناليبسيفةينضمدوهجبةيضابالاماقدقو
سنوتوايبيلمسابمويلافرعتيتلادالبلايفيآ‹ةيمالسالاةفالخلادالبنم
-ريرمحافكدعب-ةيضابالاةقرفلاعابتأعاطتساو٠برغملاورئازجلاو
ةلودلاهذهترمعدقو٠ه۱1۶ماعوحنةيضابالاةيمتسرلاةلودلاسيسأت
نممغرلاىلعو٠ھ۲۹۷ماعنويمطافلااهيلعىضقو‹ثلثونرقنمرثكأ
نوكثیحبرغملادالبنمةددعتمقطانميفامئاقبهذملااذهيقبدقفكلذ
ةطلسلالوانتمنعةديعبةيثانقطانمeمهبةصاختاعمتجمهعابتأ

‹ايبيليفةسوفنلبجيفاذهانمويىلاةدوجوممهاياقبلازتالو٠ةيزكرملا
بونجبازمېيفو‹سنوتيف(ديرجلادالب)ةيليطسقوةبرجةريزجفو
٠(1)رئازجلا

ةقيقدلاةيرسلامهتاميظنتونييضابالاةرصبلاخياشمدوهجنافاذكهو
ةلقتسمةيضابالودسيسأتترمثانييرجهلايناثلاولوالانينرقلالالخ
يتلاقطانملاخيراتيفوماعهجوبيمالسالاخيراتلايفديجموماهروداهلناك
۰صاخهجوباهیفتماق

i

اهدعبامو١٠٠ص<يئاثلاولوالالصفلا‹سداسلابابلارظنا(٥

ثلاثلالصمنفلا«سداسلابالارظنأ)٦

س۱۷۱

 



ةه

ناورمنبكلطادبعىلاضابأنبهللادبعباتك
‹ناورمنبكللادبعىلاضابانبهللادبعنم٠ميحرلانمحرلاهللامسب

كيصوأو‹وهالاهلااليذلاهللاكيلادمحأينأف¢كيلعمالس:دعبامأ

هللالبقتيامناهنأملعاو٠هللاىلادرملاوىوقتللةبقاعلاناف‹هللاىوقتب
نآيلاتبتككناو‹«مصاعنبنانسعمكباتكينءاجدقو٠نيقتملانم

يذلانكلو‹ركنتامهنموفرعتامهنمف‹كيلاهتبتكفباتكبكيلابتكأ

نمهبتضرعيذلاونامثعنمتركذامامآو٠ركنمبهللادنعسيلهركنت
ىلعلزنأيذلاهباتكيفهتداهشدحأهيلعركنيسيلهنلانافةمألانأش

مهكئلوأفهللالزنأامبمكحيملنمنأ»‹ملسوهيلعهللاىلصدمحمهيبن

ركذآنكأملينامث٠()«نورفاكلاو‹(؟)نوقسافلاو‹())«نوملاظلا
ةنيبلاكلذنمكلعزنأسو٠قحهنأملعتهللاوالاائيشنامثعنأشنمكل

هناشنيبآو‹هيفهيلعانعطيذلانامثعربخكربخأسو‹هللاباتكنم
دابعلازجيملهللانكلومالسالايفهمدقنمتركذامكنامثعناكدقل٠هرمأو
هيلعلزنأو‹ملسوهيلعهللاىلصادمحمثعبهللانأكلذو‹ةنتفلانم

امیفسانلانیبمکحیلمكحلكهيفلصفو‹رمآلكهيفنيبوباتكلا
هيفمرحوالالحهيفلحأف٠(٤)نونمؤيموقلةمحرویدههلعجوهيفاوفلتخا
الفهللادودحكلت»:لاقف٠ادودحوضكئارفضرفواماكحأمكحوامارح

هللادودحدعتينمواهودتعتالفهللادودحكلت»:لاقو٠(0)«اهوبرقت

يحوأامعبتاو»:لاقوهباتكعابتابهيبنرمأمث٠(1)«نوباظلامهكئلوأف
دمحملمعف۰(۸)«هنآرقعبتافهانأرقاذاف»:لاقو٠(۷)«كبرنمكيلا

‹ةهباحصأنمهللاءاشنمونامثعهعمو‹هبررمأبملسوهيلعهللاىلص

٥.٠ةيآ‹ةدئالاةروس١

٠.(7ةيآ«ةدئاملاةروس»نوقسافلامهكئلؤافهللالزنأامبمكحيملنمو)ةيآلاصن٢

٠£ةيآ«ةدئاملاةروس»نورفاكلامهكئلؤافهللالزناامبمكحيملنمو)ةيآلاصنس١

٥٥ةيآ«فارعالاةروس»نونمؤيموقلةمحروىدهوملعىلعهانلصفباتكبمهانئجدقلو)ةيآلاصن٤
۱۸۷٠ةيأةرقبلاةروسب٠

٢۲۲.٠ةيآةرقيلاةروس١

٢.٠هيآبازحالاةروس۷

۱۸٠ةيآةمايقلاةروسس۸

— ۱۷۲



لدبيالوالالحمرحيالوامارحلحتسيالوامكحلدبيالوادحأدمعتيهنوريال
نافاخأينا»٠لوقيملسوهيلعهللاىلصهللالوسرناكو٠ةضيرف
۰)۹(«میظعمویباذعيبرتیصع

اغلبم‹هللادنعنمهبءاجاباعباتكللاءاشامملسوهيلعهللاىلصرمعف

هللاىلصهللاهافوتىتحمهلارصبم‹نينمؤمللاملعم‹هيلعهللاهنمتئاال

هللاىلصدمحمهبءاجيذلانيملسملالجوزعهللاثروأمث٠ملسوهيلع
الالضنملضيالوهعابتابیدتهانميدتهييذلاهباتكوهوملسوهيلع

مسقالوهمکحمكحيفهيلعاوبيعيملونيملسملانمدحأهقرافيملفهيبن
نمماقمث٠نوعماجمهلونوضارهنعمالسالالهأآوايندلاقرافىتحهمسق
ناکنمبيدتهي<قافنلالهأىلعاديدش«‹رمالاىلعايوقناكفرمعهدعب
لبيملامبايندلانمحوتفبهللاهالتباو٠هللاباتكبلمعيونينمؤملانمكلبق
ةداهشو‹ةعماجمالسالاةملكورهاظنيدلاوايندلاقرافو‹هيبحاصهب
:لجوزعهللالاق٠ضرالايفهللاءادهشنونمؤلاو٠ةمئاقءافولابهلنينمؤملا

لوسرلانوكيوسانلاىلعءادهشاونوكتلاطسوةمأمكانلعجكلذكو»
نامثعاولوف‹مهيفاهكزتفنينمؤلاراشتسامث٠(١٠۱)«اديهشمكيلع
نئازخنمهلحتفوايندلاهلتطسبىتحمالسالافرعيامبهللاءاشاملعفف

بيرقذئمويسانلادهعو‹هلبقهابحاصاهبلمعيملارومأثدحأو‹ضرألا
نمةنسوهللاباتكبهوركذوهوملكوهوتأثدحأامنونمؤملاىأآراملف٠مهنم

ءاشنمبرضوةيربجلابذخأوهللاتايآبهوركذنأهيلعقشف‹هلبقناك
ةنسوهللاباتكبهوركذنألجآنمضرالافارطأيفمهافنو‹نجسومهنم
نممملظأنمو٠نينمؤملانمهلبقناكنمراثآوملسوهيلعهللاىلصهيبن
تایآبرکذنممملظآنمو»هادیتمدقاميسنواهنعضرعأفهبرتایآبرکذ
ايكلنيبأانأو٠(١۱)«نومقتنمنيمرجملانمانااهنع:ضرعأمثهبر
نآیسع<هيلعهوقرافونامثعىلعنوملسجلاركنأامناورمنبكلمادبع.
نامثع(اذكه)ءاوهكنلمحيالف٠كفرعأفالهاجوأ‹كركذأفالفاغنوكت.

هللانمكنعينغيالهنافاهنعضرعتوهللاتايآببذكتنأكلملادبعاي
نوكتنالبقوديعبناكمنمشوانتلالبقكلملادبعايهللاهكللاف٠ءيش
هللالاق٠هيلعهانقرافوهوقرافونوملسملاهيلعنعطاممناکهناو۰امازل
يفیعسوهمسااهيفركذينأهللادجاسمعنمنممملظأنمو»:لجوزع
يفمهلويزخايندلافمهلنيفئاخالااهولخدينأمهلناكامكئلوأاهبارخ

١٠.٠ةيآماعنالاةروس٩

١۱٠ةيآةرقبلاةروسس٠

.٢۲ةيآةدجسلاةروشس١

س۱۷۳



صقينآهللادجاسمعنمنملوأنامثعناكو٠ميظعباذعةرخآلا
درطتالو»:لاقلجوزعهللانأهانقرافوهيلعانمقناممو٠هللاباتکاهیف

نممهباسحنمكيلعامههجونوديرييشعلاوةادغلاب:مهبرنوعدينيذلا

)۳«نيملاظلانمنوكتفمهدرطتفءيشنممهيلعكباسحنمأموءيش

رذابآةنيدملالهأنمىفننمناكف٠مهافنومهدرطدقةمالاهذهرايخناكف

بصعكةفوكلالهآنمىفنو‹ماطحلانبعفانوينهجلاملسمويرافغلا

دوسآوناوحصنبدیزیوةرارزنبرمعیفنو‹رحاسلالتاقريهزنببدنجو

نمریثکسانآيفيمرضحلانبسودرکوينادمهلاسيقنبدیزیوجیودنبا

نمويربنعلاروعدموهللادبعنبرماعةرصبلالهأنمىفنو٠ةفوكلالهأ
ةبقعنبديلولاهاخآرمأهنأهيلعانمقناممو٠نينمؤملانممهددععاطتسيال
‹هللانيديفقساف‹ناركسسانلابيلصيورحنسلاببعليناكفسانلاىلع
‹ءاينغألانيبةلودلامالعجهيلعانمقناممو٠هتبارقلجأنمهرمأامناو
هيفلدبف۰«ءاينغالانيبةلودنوكياليك»:لجوزعهللالاقدقو

هسفنلاهامحورطقلاعضاومعنمهنأهيلعانمقناممو٠هاوهعبتاوهللامالك

هللالاقدقو٠مهماعنألومهلاعاتمهدابعلهللاهلزنأيذلاقزرلاعنموهلهألو

لقالالحوامارحهنممتلعجفقزرنممكلهللالزنأاممتيأرألق»:لجوزع
یدعتنملوأهنآهيلعانمقناممو٠(١١)«نورتفتهللاىلعمأمكلنذأهللا
هلوقىلانيكاسملاوءارقفللتاقدصلاامنا»٠هللالاقدقو٠تاقدصلايف

'ذاةنمؤمالونمؤلناكامو»:لاقو٠(١١)ميكحكيلعهللاوهللانمةضيرف
هلوسروهللاصعينمومهرمأنمةريخلامهلنوكتنأارمآهلوسروهللاىضق
اهضرفناکضئارفهعنمنامثعثدحآيذلاو(۱۷)«انيبمالالضلضدقف
مهاياطعنمردبلهأصقنأو٠هنعهللايضرباطخلانبرمعنينمؤملاريمأ
٠لجوزعهللالاقوهللاليبسيفاهقفنيملوةضفلاوبهذلازنكو‹فلأفلآ
باذعبمهرشبفهللاليبسيفاهنوقفنيالوةضفلاوبهذلانوزنكينيذلاو»
مهرهوظومهبونجومههابجاهبىوكتفمنهجرانفاهيلعیمحيمويميلا

١۱٠.٠ةيآةرقبلاةروسس۲

.۷ةيآرشحلاةروسس٤

.٩٥ةيآسنويةروسس١

نيمراغلاوباقرلايفومهبولقةفلؤملاواهيلعنيلماعلاونيكاسملاوءارقفللتاقدصلاامنا)ةيآلاصنت١

0٠ةيآةبوتلاةروس‹ميكحميلعهللاوهللانمةضيرفليبسلانباوهللاليبسيفو

مهرمأنمةريخلامهلنوكينأارمأهلوسروهللاىضقاذاةنمؤمالونمؤلناكامو)ةيآلاصن۷
.٢۳۲ةيأبازحالاةروس‹انيبمالالفلشدقفهلوسروهللاىصعينمو

— ۱۷



‹اهفرعيالواهدريالوكلباىلاةلاضلكمضيناكهيلعانمقنامم٠(۸١)ةيآلا

دقاوناكناودحأدنعاهدجواذامنغلاولبالانماهذخأيناكو

:لجوزعهللالاقدقو٠هيلعاوملسأامهللامكحيفمهلناكو٠اهيلعاوملسأ

:لاقو٠()۹)«نيدسفمضرالايفاوثعتالومهءايشأسانلااوسخبتالو»
(۶۰)«مکنمضارتنعةراجتنوكتنأالالطابلابمكنيبمكلاومأاولكأتالو»
كلذناكوهبراقأهنمىطعأوهةسفنلهللاسمخذخأهنأهيلعانمقناممو
ىماتيلاويبرقلاىذلولوسرللوهلل»سمخلاهللاضرفوهللامكحلاليدبت
اممو٠(؟١)«ريدقءيشلكىلعهكللاوهلوقىلاليبسلانباونيكاسملاو
یتحمهماعطنمائیشاوعیبينأنامعلهأونيرحبلالهآعنمهيلعانمقن
وبرلامرحوعيبلاهللالحأو(۰هللالحأالميرحتكلذوةرامالاماعطعابي

لیبسفلاخدقوهللالزنآامریغبمکحیهنآنامثعلمعنمناکو۰«(اذكه)

هلنيبتامدعبنملوسرلاققاشينمو»:هللالاقو٠هيبحاصليبسوهللا
تءاسومنهجهلصنوىلوتامهلوننينمؤلاليبسريغعبتيوىدهلا
نوملاظلامهككئلوأفهللالزنأامبمکحيملنمو»:لاقو٠.€¥(اریيصم

*(50)(»نيملاظلاىلعهللاةنعلالأ»:لاقو)52(نورفاكلاو

نيذلاىلااونكرتالو»:لاقو(571)«اريصنهلدجتنلفهللانعلينمو»:لاقو

نيذلاىلعكبرةملكتقحكلذكو»:لاقو«رانلامكسمتفاوملظ
اندهشامناونامثعىلعدهشتتايآلاهذهلكو٠(5)«نونمۇؤيالمهنأاوقسف

لطابلابسانلالاومانولكأيلنابهرلاورابحالانماريثكنااونمآنيذلااهيااي)۲ةيآةبوتلاةروس-۸

مويميلأباذعبمهرشبفهللاليبسيفاهنوقفنيالوةضفلاوبهذلانوزنكينيذلاوهللاليبسنعنودصيو

متنکاماوقوذفمكسفنالمتزنكاماذهمهروهظومهبونجومههابجاهبىوكتفمنهجرانيفاهيلعىمحي

٠.(نوزنكت

٢۸.٠ةيآفارعالاةروسس۹

ضارتنعهراجتنوكتنأالالطابلابمكنيبمكلاومااولكأتالاونمآنيذلااهيأاي)ءاسنلاةروس(٠

٢۲۰ةيآ(اميحرمكبناكهللانامكسفنااولتقتالومكنم

نيكاسملاوىماتيلاوىبرقلاىذلولوسرللوةسمخهللنافءيشنممتمنغامنااوملعأو)ةيآلاصنس١

ءيشلكىلعهللاوناعمجلاىقتلامويناقرفلاموياندبعىلعانلزنأاموهللابمتنمآمتنكناليبسلانباو

١.٠ةيلافنالاةروس(ريدق

.٢۲۷ةيآةرقبلاةروس٢

١١٠.٠ةيآءاسنلاةروسس٢

٠.(۷ةيآةدئالاةروسس

۱۸.۰ةيآدوهةروس٥

١٠.٠ةيآءاسنلاةروس١

۱۱۳.۰ةيآدوهةروسب۷

۴۳۰ةيآسنويةروس۸

١۱۷—



هملعبهلزنأمكيلالزنأامبدهشيهللاو٠تايآلاهذههيلعتدهشامبهيلع
نوملسملاىراملف٠اديهشهللابىفكونودهشي(اذكه)ةكئلملاو
نورظانضرالايفهللاءادهشنونمؤملاوهللاةيصعمنمنامثعهبىتأنيذلا
مكلمعهللاىريسفاولمعالقو»:لجوزعهللالاقو٠سانلالامعأيف
عقوو‹لطابلاوقحلايفنيمصخلاةموصخكرتو٠«نونمؤلاوهلوسرو
اوكرتينأسانلابسحأ‹ملأ»:لجوزعهللالاقدقونتفلانمهللادعوام

نيذلاهللانملعيلفمهلبقنمنيذلاانتفدقلونونتفيالمهوانمآاولوقينأ
كلذىلعنامثعةعاطنأنوملسملاملعو٠(۴۱)«نيبذاكلانملعيلواوقدص
نمًالمهيلااوعمتجاوضرالافارطأنمنامثعىلااوراسف‹سيلباةعاط
هوركذفهوتأف‹ملسوهيلعهللاىلصيبنلاجاوزأةماعوراصنالاونيرجاهملا
هنأونولوقييذلافرعيهنأمعزف‹هللايصاعمنمىتأيذلابهوربخأوكلاب
فارتعالانمهبمهاتأيذلااولبقف٠قحلاعجاريوهنملجوزعهللاىلابوتي
مالسالالهأىلعاقحناكو٠قحلاةعجارمولجوزعهللاىلاةبوتلاوبنذلاب
هنعاوقرفتاملف٠قحلاىلعماقتساامهوعماجيوهولبقينأقحلاباوقتلااذا
هلامعىلابتكف٠هنمباتيذلانممظعاىلاداعوهيلعمهدهاعيذلاثكن

ىلعنونمؤلارهظاملف۰فالخنممهلجرآومهيديآعطقتنآمهرابدایف
:لجوزعهللالاقدقو٠هللامكحبهولتقوهيلااوعجردوهعلاهثكنوهباتك

رفكلاةمكئأاولناقفمکنیدEاونعطومهدهعدعبنممهناميااوڻکنناو»

عماجوهللاباتكبلمعدقو٠(۳۶)«نوهتنيمهلعلمهلنامياالمهنا
اودترانيذلانا»:لجوزعهللالاقدقو٠هيبقعىلعدترامثانامزنيملسملا

مهللوسناطيشلاىدهلامهلنيبتامدعبنممهرابدآىلع
اونعطوهانقرافونونمؤملاهيلعهقرافيذلاوهنامثعربخنمكلاثمأواذهف
هيلعهللاىلصهللالوسرعمهنوكترکذو٠هيفمويلانحنانعطوهيفهيلع
دللالوسرىلاةبارقبرقأبلاطيبانبيلعناكدقف‹هعمهتلخوملسو
٠كلذدعباناوكلذبهلدهشتتنأوامالساقبساوةرجهمدقاوةلخمظعأو
ملعاو؟اكالهمأقحلاكرتاذاةاجنتناكلههتلخوهتبارقتناكفیکف

لزناامريغباومكحوهللالزنأامبمكحلااوكرتاذاةمالاهذهرفكةمالعنأ
ثيدحيأبف»:لاقو٠(٤۳)«نونقويموقلامكحهللانمقدصأنمف»هللا

ةروس(اديهشهللاب.ىفكونودهشيةكئاللاوهملعبهلزناكيلالزناامبدهشيهللانكل)ةيآلاصن۹
١١۱.٠ةيآءاسنلا

.١١٠ةيآةبوتلاةروس٠

.١٢ةيآتوبكنعلاةروس١

١٠.٠ةيآةبوتلاةروسب۲

.٢۲ةيآدمحمةروس٢

٥٠.٠ةيآ.ةدئاملا.ةروس¢نونقويموقلامكحهللانمنسحانمونوبيةيلهاجلامكحفا)ةيآلاصنس٤

س۱۷۱



كسفنزعناورمنبكلملادبعايكنرغيالف٠«نونمؤيهتايآوهللادعب
كلمآناف۰٠نوملعيالثيحنمنوجردتسيمهنافلاجرلاىلاكنيددنستالو
هعابتابهللاانراجأ٠قحلابالاقطنيالادبأديدجهللاباتكواهمتاوخلامعالا
كيدهيللابمصتعاوكللادبعايهللالبحبمصتعاف<لضنوايغبننأ
ىلايدهدقفهللابمصتعينمو»:لجوزعهللالاق٠ميقتسمطارصىلا

نأنينمؤملارمأيذلانيتملاهللالبحوههللاباتكو٠«ميقتسمطارص

كدشنأف٠(۴۷)«اوقرفتالواعيمجهللالبحباومصتعاو»:لاقفهباومصتعي

:لجوزعهللالاقهبامصاخمهبايدتهمنوكتونآرقلايناعمربدتنأهللا
٠(۳۸)«اهلافقأبولقىلعمأنآرقلانوربدتيالفأ»

ىلعهرهظأوهتجحجلبوهرصنلجعوهعمماقهللانأةيواعميفكلوقامأو
يفةبلغلاوةلودلالبقنمنيدلاربتعتتنكناف٠نامثعمدلبلطلابهودع

رظنيلنيرفاكلاىلعنوملسجلارهظدقف¢كلذلبقنمهربتعنالانافايندلا
نيرفاكلايلميونينمؤلايلبيلنينمؤلاىلعنوكرشملارهظو‹نوملعيفيك
مكنمذختيواونمآنيذلاهللاملعيلوسانلانيباهلوادنمايالاكلتو»:لاقو
)۳۹(«نيرفاكلاقحميواونمآنيذلاهللاصحميلونيلاظلابحيالهللاوءادهش

نافعنباةلتقرهظفيكرظناو‹دحأموينيكرشملانمنينمؤملاباصأامرظناو

‹نامثعةعيشمهوةرصبلالهاىلعيلعرهظو‹رادلامويهتعيشىلعوهيلع
ءراتخلاىلعبعصمرهظو‹مهتعيشمهوةباحصأوديزىلعراتخملارهظو
الف٠ةكمبماشلالهآىلعريبزلارهظو‹ةنيدللالهأىلعماشلالهأرهظو

دقف٠ضعبىلعمهضعبسانلارهظيدقف‹ةلودلالبقنمنيدلاربتعت

هبريفميهارباجاحيذلاىطعأو٠ضرالايفرهظواكلمنوعرفهللاىطعأ

امبهلفيملو‹يلعنبنسحلانمةرامالاىرتشاامناةيواعمنامث٠اكلم

٠لجوزعهللالاقدقو٠هلنيفويلميظعلاهللادهاعوهيلعهطرتشا
نع(اذكه)لئستالو٠ةيآلااهديكوتدعبناميألااوضقنتالو»

لعالو<هتریسوهلمعتیآروهتکردآدقيناليريغهتعانصنعوةيواعم
كفسأالوهللاهمكحمكحلالوهللااهمسقيتلاةمسقللكرتأادحأسانلانم

‹هرفکیامهيفناكلةيمسنبامدالاءالبلانمبصيملولفهنمهللاهمرحمدل

١٠ةيآةيثاجلاةروسبس٥

.۱١۱۰ةيآنارمعلآةروس٢

١۱۰.۰ةيآنارمعلآةروس۷

٢۲.٠ةيادمحمةروس۸٨۸

١۱۲١٤۱.٠ةيآنارمعلآةروس۹

٠.مكيلمهللامتلعجدقواهديكوت.دعبناميالااوضقنتالومتدهاعاذاهللادهعباونواو)ةيالاصنت٠

۱٩٠ةيآلحنلاةروس(نولعفتامملعيهللانااليك

— ۱۷۷



الف٠رشلانمهيفكيفرمخللابراشارفاكانيعلاقسافديزيهنبافلختسامث

عداختالوكلمادبعايهللاقتاف‹لقاعلكىلعديزيوةيواعملمعىفخي
نوبيعيوديزيوةيواعميفنونعطيمكتيبلهأانكردأدقف٠ةيواعميفكسفن
دهشآينافهعمنمونامثعلوتينمف٠نوعنصي(اذكه)امفاريثكامهيلع
‹انبولقوانتنسلأوانيديأبمهلءادعأ‹«ءىربمهنمينأهتكئالموهللا

بساحنوانثعباذاهيلعثعبنوانتماذاهيلعتومنوكلذىلعشيعن

نمهللابذوعأ٠نيدلايفولغلاينرذعتيلا(اذكه)بتكو٠هللادنعكلذب
ىلعلاقينأنيدلايفولغلاو٠هتلهجاذانيدلاىفولغلاامكلنيبأسو٠ولغلا

لاقو٠نسيتلاهيبنةنسو‹نيبيذلاهللاباتكريغبلمعيوقحلاريغهللا
٠(£١)«قحلاالاهللاىلعاولوقتالومكنيديفاولغتالباتكلالهأاي»:هللا
نامثعىلعامك۰٠(۶٤)«قحلاريغمكنيديفاولغتالباتكلالهأاي»:لاقو

هللاةيصعمىلعمهعماجتمهتعاطومهليبسىلعدعبتنأوهدعبةمئألاو
٠لجوزعهللالاقو٠اهيلعتنأمهتعبتاومهءاوهأاوعبتادقو‹مهعبتتو

ءاوسنعاولضواريثكاولضأولبقنماولضدقموقءاوهأاوعبتتالو»

يصعنيحهللبضغنمسيلفنيدلايفولغلالهآءالؤهف٠(٤)«ليبسلا

دعبنينمؤلاةنسوهيبنةنسىلاوهللاباتكىلااعدوهللامكحبيضرو
هللانيديفنولغيمهنامعزتوجراوخلابضرعتىلاتبتكو٠نيدلايفلاغب
٠مهليبسكلنيبأانآو٠مالسالالهآنوقرافيونينمؤملاليبسريغنوعبتيو
كرتنيحهوقرافوةعدبنمثدحأامهيلعاوركنأنيذلانامثعباحصأمه

‹ىغبنيحةيواعمباحصأواثكننيحةحلطوريبزلاباحصامهو‹هللامكح

صاعلانبورمعوسيقنبهللادبعمكحوهللاباتكلدبنيحيلعباحصاو
نبمهف٠هللامكحنودرشبلامكحباوقرفينآاوبأومهلكءالؤهاوقرافمهف
هللايبنةنسومهنيديفنولوتياوناك٠ةقرافمدشأوةوادعدشأمهدعب

مهليبسىلانوعديو‹امهنعهللايضررمعوركبيبأوملسوهيلعهللاىلص
ملعدقو٠نوقرافيهيلعونوعديهيلاونوجرخياوناك٠كلذىلعنوضريو
٠هللاليبسیفالاتقدشأوالمعنسحآاوناکمهنآمهلاحفرعومهفرعنم
انؤايلوأمهالونوانؤادعأمهاداعنممانأةكئاللاوهللادهشجراوخلاربخاذه
انتماذاهيلعتومنوانشعامكلذىلعشيعت<انبولقوانيديأوانتنسلأب

٠هعابتأوهعينصوقرزالانبانمهللاىلاءاربانا٠انبردنعهيلعثعبنو
دعبرفكودتراوثدحأهنكلوانلرهظاميفمالسالاىلعجرخنيحناكدقل
٠مهنمهللاىلاارينفهمالسا

١۱۷.٠ةيآءاسنلاةروسس١

.۷۷ةيآةدئالاةروس٤٢

.۷۷ةيآةدئاملاةروسب(٢

س۱۷۸

 



.ةحيصنلاىفكلدهتجأوكباتكباوجبكيلابتكأنأيلاتبتكتنأو

اذلزنآامنومتكينيذلانا»:تلقنأهبينتركذاملضفأوهللابينتركذو
ذخأذاو٠(٤£)ةيلا٠باتكلاقفسانللهانيبامدعبنمىدهلاوتانيبلانم

كلتنيبدقفهنومتكتالوسانللهنيبنلباتكلااوتونيذلاقاثيمهللا
ينذختيملهللاناف‹كلحصنأنايلعاقحناكو‹ةمئألاربخكتربخاو

ىهنأامىلافلاخأويسفنفسيلءيشبسانلاعداخانآالوهبرفكألادبع

(؟لالحلا)لحتلملسوهيلعهللاىلصهيبنةنسوهللاباتكىلامكوعدأ٠هنع
امكحهللاباتكنوكينأو‹اًئيشسانلااوملظتالو٠مارحلامرحتو
اربتنمماربننأوهللایلوتنمیلوتننآو‹هيفانفلتخاامیفمكنیبوينيب
يفهتيصعمبهللارمأنميصعنو‹هتعاطبهللارمآنمعيطنناو‹ةنمهللا
ةمألاهذهنأو٠ملسوهيلعهللاىلصانيبنهيلعانكردايذلااذهف٠هباتك
:لجوزعدكللالاقدقو٠هيبنةنسوهللاباتككرتنيحالاامدكفستمل

تلکوتهيلعيبرهللامكلذهللاىلاهمكحفءيشنمهيفمتفلتخاامو»

ناكنمهبهللاىدهيذلاحضاولاليبسلاوهنآرقلاو٠«بينأهيلاو
الوهةعبتانملضيالو‹نيحلاصلانيتفيلخلاهباحصأودمحمانلبق
لبسلااوعبتتالوهوعبتافامیقتسميطارصاذهناو»۰لاقوهکرتنميدتهي

نافكاوهعبتتولبسلاكبقرفتتنأرذحاف٠(1٤)«هليبسنعمكبقرفتف
ماماف‹ةلالضماماوىدهماما:نيماماةرخآلاوايندلافنوعبتيامناسانلا

يذلاوهوهللامكحبمكحيوهللاةمسقبمسقيوهللامالكعبتييذلاىدهلا
نيذلاةمئالامهءالۇھو۰(۷£)«@انرمأبنودهيةمئأمهانلعجو»:لجوزعلاق

٠مهتيصعمنعیهنومهتعاطبهللارمأ

:مهيفلجوزعهللالاقنيذلاءالؤهفهللانمةنسريغبمهءاوهآنوعبتيوهللا
مهيفو٠(۸٤)«نورصنيالةمايقلامويورانلاىلانوعديةمئأمهانلعجو»

كئلواباتكلايفسانللهانيبامدعبنمىدهلاوتانيبلانمانلزئأامنومتكينيذلانأ»ةيآلاصن٤

١١٠٠ةيآةرقبلاةروس«نونعاللامهنعليوهللامهنعلي

١٠.٠ةيآىروشلاةروس

.١١٠ةيآماغنالاةروسس١

.٢۷ةيآءايبنالاةروس۷

١.٠ةيآصصقلاةروتس۸

س۱۷۹



عطتالو»:لاقو(۹٤)«اريبكاداهجهبمهدهاجونيرفاكلاعطتالو»:لاق

مكيلعقطنيانباتكاذهو٠(٠0)«هاوهعبتاوانركذنعهبلقانلفغأنم
نكشتالو‹احفصركذلاكنعنبرضتالف٠لالضلاالاقحلادعباذامف٠قحلاب

يلابتكاو٠ةريصبلانيعبهيفرظنتوهيناعمربدتوهلغرفتتىتحلوغشم
٠هنمةنيبلاوهللاباتكنمدهاوشلايلاعزناوتعطتسانايباتکباوج

يندلايفيلةبغرالهنافايندلابيلضرعتالو‹كلوقكلذبقدصاف

كلذناف٠تولادعبالونيدلايفيلكتحيصننوكتلنكلو<يتجاحنم

ريخالهنافةعاطلاىلعكنيبواننيبعمجينأريدقهللاو٠ةحيصنلالضفأ
٠كيلعمالسلاو٠اضرلاهيفوقيفوتلاكللابوهللاةعاطىلعنكيملنميف

۱٠-1١۱1۷ص«ةاقتنملارهاوجلا‹يداربلا

.أ٥ةيآناقرفلاةروس(اريبكهبمهدهاجونيرفاكلاعطتالف)ةيآلاصنس٤
٢۲٠ةيآفهكلاةروسس٠

س۸۰



عجارملاورداصملا

ةطوطخملارداصمللا

ررشعيداحلانرقلارخاوايفوت)دمحأنبرفعج‹مالسلادبعنبا
ةيرصملابتكلاراد‹جراوخلاةحيصنيفجهانملاةنابا‹(يرجهلا

٠ب89مقر

٠:بيبشةريس‹(يرجهلايناثلانرقلايفشاع)بيبش<هيطعنبا

٠ب۲97۹۸مقرةيرصملابتكلاراد

عبارلانرقلانميناثلافصنلايفيفوت)ركبيبأنبىيحيايركزوبآ
٠ح۹۰۶۰مقرةيرصملابتكلاراد‹ةمالارابخأوةريسلا‹(يرجهلا

نميناثلافصنلايفيفوت)يميمتلاةميركيبانبملسم‹ةديبعوبا
مقرةيرصملابتكلاراد‹ةاكزلاماكحأيف(يرجهلايناثلانرقلا

*ب۲۶

يفةبرجةريزجيفةينورابلاهنازخلا‹تاباوج‹ديزنبرباج‹ىدزالا
ينراعآو‹يبرغمقيدصاهبيلعلضفتةروصمةروصنمتدفتسا)سنوت
٠(ةدودحمتاعاسلاهايا

‹(يرجهلارشعيداحلانرقلايفشاع)ديعسنبناحرس‹ىوكزالا
0+.8076.مقرةيناطيربلاةطوطخم‹ةمألارابخالعماجناةمغلافشك
٠ب؟)۷۹)مقرةيرصملابتكلاراد‹انباحصابتكدييقتاهيفةلاسريداربلا

ةيناميلسلاةبتكملباسنا‹(ه؟۷۹ت١ىيحينبدمحا‹يرذالبلا

0۹۸۰مقرایکرتف
راد<مالسالادعاوقحرش(ھ۰٥۷ت)یسومنبلیعامسا‹يلاطيجلا

۰ب۷مقرةيرصملابتكلا

سسماخلانرقلايفيفوت)سيقنبميهارباقاحساوبا‹يمرضحلا
٠ب0۹(5(مقرةيرصملابتكلاراد‹لاصخلارصتخم«‹(يرجهلا

راد«ةنودمبا(يرجهلايناثلانرقلايفيفوت)مناغوبا¢يناسارخلا

تاقبط(يرجهلاعباسلانرقلايفيفوت)دمحاسابعلاوبا̀«ينيجردلا

مقرةيرصملابتكلاراد‹ةيضابالا

حابصم‹(يرجهلارشاعلانرقلايفيفوت)هللادبعنبدمحا‹يشيقرلا
٠ب2002۹مقرةيرصملابتكلاراد‹مالظلا

نرسداسلانرقلارخاوايفوت)ةفيلخنبنامثعرمعوبا>يفوسلا

٠ب؟۱۷۸۹مقرةيرصملابتكلاراد‹تالاؤسلاحرش‹(يرجهلا

— ۱۸۱



‹نامزلارابخايفنامجلا‹(يرجهلاعساتلانرقلايفيفوتردمحم‹يطشلا

٠خيرات۱7٤۱مقرةيرصملابتكلاراد
ةقفلالوصاةمدقمحرش<(ھ7۸۹ت)دیعسنبدمحاسایعلاوبا<يخامشلا

٠مقرةيرصملابتكلاراد

بتكلاراد‹ديحوتلاةمدقمحرش‹(ھ15۷ت)ديعسنبدمحا‹يخامشلا
٠ب؟70۷۶مقرةيرصملا

ةبتكمطوطخم‹بيبللاةفالسوبيدالازنك¢ديعسنبملاس‹يغئاصلا
.2896Add.مقرجدربمکةعماج

ةريزجيفةينورابلاةنازخلا‹ةيفاصلاةنونيدلالوصا‹حتفنبسورمع
۰سنوتيفةبرج

(يرجهلاسماخلانرقلايفيفوت)يراحصلاملسمنبةملسم‹يبتوعلا
٠خيراتمقرةيرصملابتكلاراد«برعلاباسنا

لهاخيراتيفنامجلادقع‹(ھ۸00ت)دمحانبدومحمنیدلاردب«ينيعلا

٠خيرات١٤۸٥۱مقرةيرصملابتكلاراد<نامزلا
بتكلاراد<عيبرلادنسم٠(ھ)۷۰ت)بیبحنبعيبرلا>يدوهرفلا

پب؟)(۲۶مقرةيرصملا

رشعيناثلانرقلايفيفوت)يدزالاديعسنبدمحمهللادبعوبا‹يتاهلقلا
.2606Or.مقرةيناطيربلاةبتكملا‹نايبلاوفشكلا(يرجهلا

ةبتكملا‹«لئاسولاولئالدلاباتك‹رمعنبةعمجنبشيورد‹يقورحملا
.2085Or.مقرةيناطيربلا

ةرهاقلاةعماج‹تارياسملاوسلاجملا‹(ھ٣۳۲ت)نويحنبا<يبرغملا
٠١ب۰مقر

542D'orvilleمقردروفسكايفنيلدوبةبتكم‹ريسلاررغ<لوهجمفلۇؤم

٠ب؟؟؟۹۸مقرةيرصملابتكلاراد«نايدالاباتكنمةعطق‹لوهجمفلّؤم
رمعوركبيبانيخيشلانأشيفىجراخوىعيشنيبةرواحم‹لوهجمفلّؤم
٠ب۱۹۸۸۶مقرةيرصملابتكلاراد‹كلذيفليقامونيمكحلانشو

جراوخلارابخألجراعملاجاهنم<ززيزعلادبعنبنامثع‹ىرصانلا
٠ةيروميتخیرات7مقرةيرصملابتكلاراد

ةبتكملا‹لوقعلالهألليلدلا‹ميهاربانبفسويبوقعيوبا.‹ينالجرولا
.6504Or.مقرةيناطيربلا

ةيرصملابتكلاراد‹عيبرلايباريس‹(ھ١۷٤ت)عيبرلاوبا«ينايسولا
°7مقر

س۱۸۲



ةعوبطملارداصملا

نيسحقيقحت‹ءاريسلاةلحلا2(ه10۸ت)هكللادبعنبدمحم‹رابالانبا

٠م۱۹1۶‹ةرهاقلا‹«سنۇؤم
‹ةغالبلاجهنحرش‹(ه100ت)هللاةبهديمحلادبع‹ديدحلايبانبا

٠م٤۱۹1-۱۹0۹‹توريب<ميهاربالضفلاوبادمحمقيقحت
رشعيداحلانرقلافشاع)مساقلانبدمحمكللادبعوبا<رانیديبانبا

سنوت‹مامشدمحمقيقحت‹سنوتوةيقيرفارابخافسنؤملا‹(يرجهلا
٠م۷

دمحاةبتكمةطوطخم‹حوتفلاباتك‹(ھ٤١۳ت)دمحا‹مثعانبا
-۸داباردیحيفهنمءازجأةثالثعبط)17٠مقر<لوبينتسا<ثلاثلا

)٠م۹

بيرغيفةياهنلا‹(ه71٠1ت)دمحمنبكرابملانيدلادجم‹ريثالانبا
٠.م۰ةرهاقلا‹«تيدحلا

نديل‹خيراتلايفلماكلا‹ت)دمحمنبيلعنيدلازع‹ريثالانبا
دسأا‹ةرهاقلا«ناسنالابيذهتيفبابللا٠

٠ه۱50۸8‹ةرهاقلا‹ةباحصلازييمتىفةباغلا

ءزیزعلادبعنبرمعةريس‹(ه0۹۷يلعنبنمحرلادبع«يزوجلانبا
٠(خيراتالب)رصم

باطخلانبرمعةريس‹(ه0۹۷ت)يلعنبنمحرلادبع‹يزوجلانبا
٠(خيراتالب)رصم

‹ربحملا٠م١۱۹‹دابآرديح‹قمنملا‹(ه0٤5ت)دمحم‹بيبحنبا

۰٠م۶٤۱۹‹دابآردیح

ءبرعلاباسنأ‹(ھهتيسلدنالاديعسنبدمحأنبيلع‹مزحنبا
۱۹19٠‹ةرهاقلا‹نوراهمالسلادبعقيقحت

‹لحنلاوللايفلصفلا‹يسلدنالاديعسنبدمحأنبيلع‹مزحنبا

٠ه۱۴۳۱۷-۱۳۲۰‹رصم

۱۹29٠‹ةرهاقلا¢ةرهجازلاموجنلا‹(ه٤۸۷ت)فسوي‹ىدربيرغتنبا
‹بيذهتلابيذهت‹(ه۸0۶ت)يلعنبدمحا‹ينالقسعلارجحنبا

۱۳۲۶۰٠‹نازیلطاناسل۰(ه-۱۳۶۲۹)دابآردیح

>نديل«كلاملاوكلاسملا<(ھه۷٦۳ٹ)يبيصنلامساقلاوبا«لقوحنبا

٠م۶

٦٥۱۹<توریب‹ربعلاباتك(ھ٤۸۰ت)دمحمنبنمحرلادبع<نودلخنبا

س۱۸۳



٠م2۱۹5۰قالوب۱۹7٠)‹توريب‹ةمدقملا٠م١٤۱۸‹قالوب
ناسحاقیقحت<نایعالاتايفو‹(ه1۸)ت)دمحمنبدمحا‹ناکلخنبا

۰٠م۱۹۷۱-<توریب<سابع
٠م۱۹0۸‹ةرهاقلا‹قاقتشالا‹(ه۳۴)ت)نسحلانبدمحم‹ديردنبا
٠م١۱۹۰‹نديل‹تاقبطلا‹(ھ١5۰ت)دمحم<دعسنبا

قيیقحت<برغطایلحيفبرغملا(ه٣1۷ت)یسومنبيلع<دیعسنبا
۰٠م٥٥۱۹<فیضيقوش

8ه0ةرهاقلا‹لاومالا‹ت)مساقلادبيعوبا<مالسنبا

هفرعميفباعيتسالا‹هللادبعنبفسوي‹رابلادبعنبا
٠ھ۱۳۱۸‹دابآردیح‹باحصالا

قيقحت‹زيزعلادبعنبرمعةريس‹هكللادبع<مكحلادبعنبا

٠م٤۱۹۲<قشمد<دیبعدمحا
:ررصمحوتف‹(ھ20۹ت)هللادبعنبنمحرلادبع‹مكحلادبعنبا

۰م۱۹۲۶<نفیاهوین
٠م۱۹2۰‹ةرهاقلاديرفلادقعلادمحمنبدمحا‹هبردبعنبا

نماثلانرقلانملوالاثلثلايفت)دمحمهللادبعوبا<ىراذعنبا
٠م۱۹0۰‹توريب‹برغملاوسلدنالارابخايفبرغملانايبلا‹(يرجهلا

هبتکلاطوطخم‹قشمدخیرات(ه0۷)ت)نسحنبيلع<رکاسعنبا

٠بدأ2۰0وماعمقرقشمدبةيرهاظلا
لوالامسقلا‹يناثلاءزجلا‹‹قشمد‹لوالاءزجلا‹قشمدخيرات

۱۹1٠‹قشمد‹رشاعلاءزجلا‹)۹02‹قشمد

‹قشمد‹ریبکلاخيراتلابيذهت‹(40۷)ت)نسحنبيلع‹ركاسعنبا

٠ءه0(-۰

نديل‹نادلبلاباتك¢(ھ54۹ماعوحنت)دمحا‹ينادمهلاهيقفلانبا
٠م۸0

۱۹50‹ةرهاقلا‹رابخالانويع‹(ه؟۷1ت)ملسمنبهللادبع‹هبيتقنبا

٠م۰
ةشاكعتورثقيقحت‹فراعملا‹ملسمنبكللادبع‹«ةبيتقنبا

٠م7ةرهاقلا

‹ةرهاقلا‹ةياهنلاوهيادبلا‹(ھ٢٤۷۷ت)رمعنبليعامساريثكنبا
٠م۴۶

توريب‹ةلزتعملاتاقبط(ھ٤٤۸ت)يديزلاىيحينبدمحا‹ىضترملانبا
٠ما

°A۸>ةرهاقلا‹تسرهفلا‹(ھ٥۲۲ت)قحسانبدمحم‹میدنلانبا

— ۱۸)



۱۹0۴٠‹ةرهاقلا‹ننس‹(ھ٥5۷ت)ثعشالانبناميلس‹دوادوبا

ءاملعتاقبط‹(ھ۳۳۲ت)يناوريقلاميمتنبدمحانبدمحم«برعلاوبا
۸٦۱۹٠‹سنوت‹يفايلانسحميعنويباشلايلعقيقحت‹سنوتوةيقيرفا

‹رشبلارابخايفرصتخملا‹(ھ۷۲۲؟ت)يلعنبليعامسا‹ءادفلاوبا

۰٠ھ۸٦۱۲<لوبنتسا

٠م٤۱۸‹سيراب‹نادلبلاميوقت‹(ھ٩۷۳۴ت)لیعامسا‹ءادفلاوبا

ءزج؟0يناغالا‹(ھ01ت)يناهبصالانيسحلانبيلع‹جرفلاوبا

سراهفلا‹ه١٠۱۳‹نديل‹نورشعلاويداحلاءزجلا٠ه۱5۸-١٤۱۲۸0(قالوب)
٠م۱۹۰۰‹ندیل

۱۹۴‹ةرهاقلا‹ءايلوالاةيلح‹ت)هللادبعنبدمحا‹ميعنوبأ

م۸

م۱۹0۰‹دابآردیح‹هوبنلالئالد<ت)هللادبعنبدمحا<«میعنوبا
۱۳۹9٠‹ةرهاقلا‹جارخلا‹(ھ۱۸؟ت)میهاربانببوقعی<«فسويوبا

يلعقيقحت‹لصوملاخيرات‹(ه٤۳۲ت)دمحمنبديزيایركزوبا«یدزالا
٠م۷<ةرهاقلا‹«هبيبح

دمحمقيقحت‹نييمالسالاتالاقم‹(ه۳۳۰ت)ليعامسانبىلع‹يىرعشالا
٠ھ۳1۹9‹ةرهاقلا‹ديمحلادبعنيدلايحم

خيرات‹(يداليلارشعنماثلانرقلافت)ديعسنبناحرس‹ىوكزالا
ديجملاديعقيقحت‹ةمالارابخالعماجلاةمغلافشكباتكنمسبتقملانامع

۰م۱۹۷۲<يبظوبا‹يسيقلابيسح

‹ةرهاقلا‹نيئدتبملاوةماعلاملس‹ىیحينبهللادبع‹ينورابلا

ةلطعجلاوةدحللاىلعدرلايفديهمتلا‹بيطلانبدمحم‹ينالقابلا
‹ةرهاقلاءيمرضحلادومحموهديروبآقيقحت‹ةلزتعملاوجراوخلاوةضفارلاو

۷٤۹
‹حيحصلا‹(ھ501ت)يفعجلاميهاربانبليعامسانبدمحم«يراخبلا

٠ھه١۱۳۱رصم

خيراتلا‹(ھ؟01ت)يفعجلاميهاربانبليعامسانبدمحم‹ىراخبلا
٠ھ۱۳۸۴‹داباردیح<ریبكلا

.ةعبط‹ةاقتنملارهاوجلا‹(ه147ت)ميهاربانبمساقلاوبا‹ىداربلا
*¢ةرهاقلا«ةيرجح

‹توريب‹قرفلانيبقرفلا‹(ه5۹£ت)رهاطنبرداقلادبع‹يدادغبلا
٠م۶

٠م۱۹۶۷‹ةرهاقلا‹نييبتلاونايبلا‹(ه؟؟0ت)رحبنبورمع‹ظحاجلا
٠م۱۹908‹ةرهاقلا‹ةينامثعلا‹ةرهاقلا‹ناويحلا

١۱۸۵—



‹ةرهاقلا‹باتكلاوءارزولا«سودبعنبدمحم‹ىرايشهجلا
07ا٠ه۷

بتكلاءامسأنعنونظلافشكهللادبعنبىیفطصم‹ةفيلخىجاح

٠0م۷٥۱۹‹نارهط‹نونفلاو
نديل‹نميلارابخايفتابختنم‹(ه40۷۴ت)ديعسنبناوشن‹ىريمحلا

م7
°مY£92\>ةرهاقلا6نيعلاروحلاةلاسريريمحلا

لهانيبقرفلا<هللادبعنبنامئعدمحموبا<يفنحلا

‹ةرقنا‹هقدنزلاو
.دادغبخیرات>(ه1٤)ت)يلعنبدمحاركبوبا«يدادغبلابيطخلا

٠م۳۱
‹قشمد٠م۱۹1۷‹دادغب‹تاقبطلاباتك‹ت)طایخنبةفيلخ

٠م۱۹1۷‹فجنلا‹م۱۹1۷قشمد«خيراتلاباتك617

‹لوالاءزجلا‹ءالبنلامالعاريس‹دمحانبدمحم‹ىبهذلا

٠م۱۹07‹ةرهاقلا‹)9مقربرعلارئاخذ‹دجنملانيدلاحالصقيقحت
٠م۷٥۱۹ةرهاقلا‹يرابنالاميهارباقيقحت‹يناثلاءزجلا

*م۱۹79‹ةرهاقلا‹سلطدعسادمحمقيقحت‹ثلائلاءزجلا

لوالاءزجلا‹«ربغنمربخيفربعلا‹(ه۸٤۷ت)دمحانبدمحم‹يبهذلا

داؤفقيقحت«يناثلاءزجلا‹تيوكلا<دجنملانيدلاحالصقيقحت

٠م۹7۱تيوكلا‹ديسداؤفقيقحت‹ثلاثلاءزجلا٠متيوكلا‹ديس

قيقحت‹سماخلاءزجلا٠م۱۹۲۳تیوكلا‹دجنملاقيقحت«عبارلاءزجلا

٠م۱۹۲7‹تيوكلا‹دجنملا

.م۱۹1‹ةرهاقلا‹ىواجبلادمحميلعقيقحت‹لادتعالانازيم‹يبهذلا
٠ھ۳۳۶‹دابآرديح‹ظفاحلاةركذت‹يبهذلا
٠‹ةرهاقلا‹مالسالاخيرات«يبهذلا
قيقحت‹ةيمالسالاتاملكلايفةنيزلا‹نادمحنبدمحامتاحوبا«يزارلا

٠م۹۷۶<دادغب<يئارماسلاةهللاديع

‹نىكرىشلاونيملسملاقرفتاداقتعا‹(ھ1۰1ت)نيدلارخفيزارلا
٠١م۱۹۳۸‹ةرهاقلا

‹(يرجهلايناثلانرقلانميناثلافصنلايفيفوت)بيبحنبعيبرلا
٠ھ١۱۸‹سدقلا‹حيحصلاعماجلا

٠م٦۱۹۲<توریب<«شیرقبسنةرهمج‹(ه؟01ت)راكبنبريبزلا
م۱۹0‹ةرهاقلا‹شيرقبسن(ھ5۲1ت)كللادبعنببعصم‹يريبزلا
‹باتك‹ت)دمحانبدمحمنيدلاسمش‹يسخرسلا

٠ھ۱۳۲2<ةرهاقلا

س۱۸



‹ةرهاقلا‹ةيرجحةقبط‹ريسلاباتك‹ديعسنبدمحا‹يخامشلا
`م۸

ةرهاقلا‹لحنلاوللل‹(ھ05۸ت)ميركلادبعنبدمحم‹يناتسرهشلا
٠م

لاجرخيراتفسمتللاةيغب‹(ھ01۹ت)ىيحينبدمحا‹يبضلا
١٤۱۸۸٠‹ديردم‹نسلدنالا

م۱۸۸۱نديل‹كولملاولسرلاخيرات‹(ه)١ت)رفعجنبدمحم‹ىربطلا
٠ةرهاقلا

يجنملاقيقحت‹برغملاوةيقيرفاخيرات‹(ه٤)۷ت)قيقرلا‹يناوريقلا
٠م۱۹۲۸‹سنوت‹يبعكلا

ناسحاقيقحت‹تايفولاتاوف‹رکاشنبدمحم<يبتكلا

۰م۱۹۷۶۱۹۷۶<توریب<سابع

‹نديل‹هاضقلاوةالولا‹(ه٥ت)فسوينبدمحمرمعوبا‹ىدنكلا

٠م۱۹0۹‹توربب«رىصمةالوباتك٠م۱۹۰۸‹سيراب‹ةاضقلاباتك.م۶

نيسحقيقحت«سوفنلاضاير‹هللادبعركبوبا‹يكلاملا
م0(>ةرهاقلا¢«سنۇؤم

ماشلالئاضف‹عيبرلادمحمنبيلعنسحلاوبا‹يكلاملا

٠۰م۱‹قشمددجنملانيدلاحالصقيقحت
‹رصمءةيناطلسلاماكحالا‹ت)دمحمنبيلعنسحلاوبا‹يدرواملا
٠ه۲

٠ةغللايفلماكلا‹(ه؟۸0ت)ديزينبدمحم‹دربملا
يفبجعملا»يرجهلاعيباسلانرقلايفشاع)دحاولادبع<يشکارملا

٠م۱۹1‹ةرهاقلا«برغملارابخاصيخلت
٠م۱۸۷۲‹سيراب‹بهذلاجورم‹(ه٥٤ت)نيسحلانبيلع‹يدوعسملا
‹نديل‹فارشالاوهيبنتلا‹(ھ٥٤۲ت)نيسحلانبىلع‹يدوعسملا

*م

‹رصم‹ملسمحيحص«(ھ؟71)ت)جاجحلانبملسمنيسحلاوبا¢ملسم

٠ه۷

‹(يرجهلاعبارلانرقلايفت)دمحانبدمحمنيدلاسمش)يسدقملا
٠م۱۸۷۷‹نديل‹ميلاقالاةفرعميفميساقتلانسحا

سابعناسحاقيقحت‹بيطلاحفن‹(ه)١٤٠ت)دمحمنبدمحأ‹يرقملا
٠م۱۹۲۸<توریب

مالسلادبعقيقحت‹نيفصةعقو‹(ه؟)؟ت)محازمنبرصن‹ىرقنملا
٠ھ۱۳۸۴‹ةرهاقلا¢نوراه

— ۱۸۷



٠م۱۹۲۷<وکسوم«ءافلخلاخيرات‹لوهجمفلۇؤم

*م۱۸7۹‹نديل<قئادحلاونويعلا‹لوهجمفلۇؤم

طابرلا‹ىطسولانورقلايفربربلارابخايفةيخيراتةذبن‹لوهجمفلۇؤم

.O°م e

ءبدالانونفيفبرألاةياهنباهولادبعنبدمحا‹يريونلا

,|‹ةطانرغ‹نورشعلاويناثلاءزجلا٠ةرهاقلا

دليفنتسوقيقحت‹ءامسالابيذهت‹(ه1۷1ت)ىيحيايركزوبا‹ىوونلا

٠م۴٤۱۸<نجنتوج
‹لييلكالا¢(ه٤ت)بوقعينبدمحانبنسحلادمحموبا‹ىنادمهلا

‹رشاعلاءزجلا‹(۹۳)دادغب‹نماثلاءزجلا‹9۹1‹ةرهاقلالوالاءزجلا

٠ه۱۳۲۸‹ةرهاقلا

٠ِ‹نديل‹برعلاةريزجةفص‹ينادمهلا

ةيرجحةعبطناهربلاوليلدلا«ميهاربانبفسويبوقعيوبا‹ينالجرولا
ه۹ةرهاقلا

٠‹غزبيل‹نادلبلامجعم‹(ھ1؟1ت)يومحلاتوقاي
‹ةرهاقلا¢ركاشدمحمدمحاقيقحت«جارخلا‹مدنبىیحي

AE٠
٠م۱۸۸۶‹نديل‹خيرات‹(ھ؟٤5۸ت)بوقعييبانبدمحا‹يبوقعيلا

٠م۱۸۲۰نديل<نادلبلا

ةيبرعلاعجارملا

٠م۱۹0۹‹ةرهاقلا‹ةيمالسالابهاذا‹دمحم‹ةرهزوبأ
ةعبط‹خيراوتلاضعبيفةيفاشةلاسر‹فسوينبدمحم‹شيفطا

٠ه۱۶۹۹‹رئازجلا‹ةيرجح
ةصعبط‹ناكوأنوكينأزاجامیفناکمالا«فسوينبدمحم‹«شیفطا

٠ھ١۱۳۰رئازجلا‹ةيرجح
٠م2۶توربب«لینلاباتکحرش<فسوينبدمحم<«شیفطا
٠م۱۹۸‹ةرهاقلا‹مالسالارجف‹دمحا‹نيمأ

۰۱۹1٠‹سنوت‹ةيضابالاخيراترصتخم‹ناميلسعيبرلاوبا«ينورابلا
٠(خيراتالب)سنوت‹ةيضايرلاراهزالا‹هللادبع‹يسوفنلاينورابلا
٠م۱۹07ةرهاقلا‹يسايسلاتومرضحخيرات‹حالص‹يركبلا
٠م۱۹1۷‹دادغب‹ةفوكلاةنيدمطيطخت‹مظاك‹يبانجلا
ةظقيلاراد‹ةيضابالالوصأيفةيضفلادوقعلا‹دمحنبملاس‹يثراحلا

٠(خيراتالب)نانبلوايروسيفةيبرعلا
٠م۸٦۱۹توريب‹تومرضحخيرات‹حلاص‹دماحلا

م١0٦۱۹‹ءاضيبلارادلا<خيراتلاربعبرغمجا‹ميهاربا<«تاکرح
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‹يداصتقالاويعامتجالاويسايسلامالسالاخيرات«ميهاربانسح<نسح

٠م٥۱۹‹ةرهاقلا

٠م۱۹۲‹ةرهاقلا«ماعلايمالسالاخيراتلا‹ميهاربايلع‹نسح

٠(خيراتالب)رصمبفراعملاراد‹یربكلاةنتفلا‹هط‹نيسج

ةرهاقلا«يومالامكحلالظيفقارعلاخيرات<ينسحيلع«يلطوبرخلا
٠م9۹

٠م۱۹۲۳‹توريب‹برعلاةريزج‹دارمىفطصم‹غابدلا

٠م۱۹۲۳«ريبكلابرغمطلاخيرات‹يلعدمحم‹زوبد
٠م۱۹۷۳‹فرشالافجنلا‹ةقرازالاةقرف¢نسحاضردمحم‹يليجدلا

٠م٤۱۹۷‹توربب‹ةيومالاةفالخلا‹ريمالادبع‹نسكد

ک
ک

٠م۰‹توريب‹مالسالاردصخيراتيفةمدقم‹زيزعلادبع‹يرودلا
‹توريب‹برعلادنعخيراتلاملعةأشنيفثحب‹زيزعلادبع‹يرودلا

٠م٠

٠م۱۹۷۰‹دادغب‹ةيبرعلاةلودلاخيرات‹ليعامساتباث‹يوارلا

‹ةرهاقلا‹ةيمالسالاةيسايسلاتايرظنلا‹نيدلاءايضدهف«سيرلا
٠م۷

٠مةرهاقلا‹ايبيلقيبرعلاحتفلاخیرات‹دمحارهاطلا«يوازلا

٠م2۱۹۷۰توريب‹مالعالا‹نيدلاريخ‹يلكرزلا

٠م۱۹۲۳‹توريب‹عبسلاتارامالاونامع‹رداقلادبع‹مولز

توريب‹سلدنالايفمهراثأونيملسملاخيرات‹زيزعلادبعديسلا<ملاسلا
٠م65

تيوكلا‹ةسماخلاةعبطلا«نايعالاةفحت‹ديمحنبللادبع<ىلاسلا

م
‹ماكحالاونايدالاملعيفماظنلارهوج‹ديمحنبهللادبع‹يلاسلا

٠(خيراتالب)ةرهاقلا

٠ه۳۲۸٠۱‹ةيضرملاةعمللا‹ديمحنبهللادبع‹يلاسلا

يناثلاولوالانيأزجلا6حيحصلاعماجلاحرشCديمحنبهللادبعيملاسلا

م۱۹12قشمد‹يخونتلانيدلازعقيقحت‹ثلاثلاءزجلا‹ه۱۳۴۹‹ةرهاقلا

ةرهاقلا‹نامعةيرحبنايعالاةضهن‹هللادبعنبدمحم‹يلاسلا
٠(خیراتالب)

‹ملكتيخيرات٠نامع<فاسعيانوهللادبعنبدمحم<يماسلا

٠م۱۹۱۳<قشمد
لودرابخالءاصقتسالا‹يرصانلادلاخنبدمحاسابعلاوبأ«يوالسلا

٠م۱۹02‹ءاضيبلارادلا‹ىصقالابرغملا

٠م5١٦۱۹توریب<«نامعلهاةريسبنايعالاملاس‹يبايسلا
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٠م۱۹۷۱<توریب«يسلدنالاويسابعلاخيراتلايف‹راتخمدمحا«يدابعلا

١۱۹۷ءتوریب<جراوخلارعش‹ناسحا‹«سابع

۱۹۲۷<توربب‹ایبیلخیرات<ناسحا<«سابع

٠(۱۹0۷)؟ددع<يبرعلاخرؤملاةلجم‹«يوكزالاةطوطخم

۷٦۱۹٠‹ةرهاقفلا<يبرعلابرغملاخيرات‹لولغزدعس<ديمحلادبع

دادغب‹ةيمالسالادئاقعلاوقرفلايفتاسارد‹نافرع‹دیمحلادبع

٠م¥۷

ءاضيبلارادلا«برغطادالبيفجراوخلا‹ليعامسادومحم‹قازرلادبع

٠م7

ةرهاقلا‹مالسالايفةيرسلاتاكرحلا‹نليعامسادومحم‹قزارلادبع

٠م۶٣

ةرهاقلا«يبرعلابرغمايفجراوخلاوةفالخلا«يزوفتعفر¢بلطملادبع
٠م۳

ةيقيرفابةيبرعلاةراضحلانعتاقرو‹ينسحنسح<باهولادبع

۱۹۲7۰‹سوت

٠م۱۹05‹ةرهاقلا‹مالسالايفةيطارقميدلا‹دومحمسابع‹داقعلا

يفةرصبلايفةيداصتقالاوةيعامتجالاتاميظنتلا‹دمحاحلاص‹يلعلا

٠م۱۹0۶‹دادغب‹يرجهلالوالانرقلا

٠ةرهاقلا‹«سلدنالايفمالسالاةلود‹هللادبعدمحم‹ناندع
‹ةمادهلاتاكرحلاوةيرسلاتايعمجماخيرات‹هللادبعدمحم‹ناندع

٠م22<ةرهاقلا

٠م54٤۱۹‹ةرهاقلا‹ةيمالسالاقرفلاخيرات‹يلع‹يبارغلا
٠م0٤۱۹‹ةرهاقلا‹يومالارصعلايفجراوخلابدآ‹ریهس<يواملق

٠م۱۹۹قشمد<برعلالئابقمجعم‹رمع‹ةلاحك
٠م۷٥۱۹‹قشمد‹نيفلؤلامجعم‹رمع‹ةلاحك

٠م۱۹77‹ةرهاقلا‹خيراتلابكوميفةيضابالا‹«يحييلع‹رمعم
٠م۱۹۷۲‹ةرهاقلا‹ةيمالسالاقرفلانيبةيضابالا‹يحييلع‹رمعم

٠م۶٦۱۹‹توربب<تاطوطخملامجعم‹نيدلاحالص‹دجنملا

٠م)90۹‹ةرهاقلا‹سلدنالارجف‹نيسح<سنۇؤم
٠م7٤۱۹‹ةرهاقلا‹برغمللبرعلاحتف‹نيسح‹سنؤم
٠م۱۹1۶9‹ةرهاقلا‹قرشلايفةيومالاةلودلا‹دمحم‹راجنلا
‹ةيردنكسالا‹مالسالايفيفسلفلاركفلاةأشن‹يماسيلع‹راشنلا

٠.م6
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٥١٠:يلجبلازيزعلادبعنبماوعلا
EFC‘يبتوعلا CW CT:
1:يراوهلابهونبضايع
۷٠:ایرکزنبیسیع
۲1٥۱۰:يناسارخلایسومنبیسیع

ف

F9رمعقوراف CFA:°

*£:ندیهردناف

0:نوعرف
`0(99:بدنجنبلضفلا

ق
۰۸۱: يخامشلاديعسنبمساق
10:يفقثلارمعنبمساقلا
0۹:ينزملامساقلا

01٠:ةرفصيبآنبةصيبق
:AVيسودسلاةماعدنبةداتق

١۰:رمعنبةرق
°19:Aبيرق
AFينيوزقلا CAF:

APيتاهلقلا ccf:

ك

۷۰:يمرضحلانبسودرك
:0Fيبلكلا

س۲٢۲۲



۰:نىلك

*۷£:كايبوك

ل
FE‘¥(:يكستفيل Cc YW co W cT c

ر

071:ةنانکنبنزام
0:يارکسام

Wcدربملا Ec FY cA:*
۰٠:ينزملاةعاجم

£$:دهاجم
£:يراوهلاملسمنبدهاجم

*05:لالهنببراحملا
1V:يعازخلاتعشالانبدمحم < (07 < 00 < 0E < OF ¢ OF*

*2:قورفمنبدمحم

۷٠:سنانبدمجم

٠(:قارولافسوينبدمحم

۹٠:حانجنبدمحم

*0£:يشرقلادلاخنبدمحم

AES‘زوبديلعدمحم cE:

۰۳۹: قزارلادبعليعامسادومحم
*:0Fيئاطلارافغندبقراخملا

1Wيفقثلاراتخملا

*9:ينئادملا

*:۷Eيربنعلاروعدم

FFدمحمنبناورم CFF CIA CIT CAS CY:*

`0:يميمتلايکدفنبرعسم

*۱1>5£:يدوعسجلا

:WWةبقعنبملسم
*:VEينهجلاملسم

*1:كللادبعنبةملسم
*0۸:يتانزلاروسجلا

Wc‘ريبزلانببعصم VY:

.c1نايفسيبآنبةيواعم c0 Cc OE COP Cc OF cO) CO CFF:

‘IVA CW c19 eW cT CS

*۷0:يسدقملا

س55۳



يطلملا

يبعكلايجنملا

ةرفصيبانببلهملا

ديزينببلهملا

يكسنلیتوم

ریثکنبیسوم
يرغطملاةرسيم

سیمخنبرصان
قرزالانبعفان
ماطحلانبعفان

يفنحلارماعنبةدجن

نوميمنبرظنلا
ةملسمنبنامعنلا

رصننبجرف‹ثافنلا

يسوفنلا
ونيللن
يريونلا

ديشرلانوراه
ةريبه
نيعانبةمثره
كلمادبعنبماشه

يميمتلازوحآنبلاله
ينامعلاةيطعنبلاله

بلهملاتنبدنه
يدعنبمثيهلا

يمرضحلابویآنبلئاو

ينايسولا
نوسنكلو
ةبقعنبديلولا

يريمحلاهللادبعنبىيحي

:۷0*

¥۰.۰

:7*

:7٠

:يئاطلارافغنبقراخملانبًانهملا
‘Ecc FTO:

:0¥٠

` 10 < 2:

)7٠

* 0:

* IVA CAS CVG Cc VA Cc WY ¢ V) :

:۷2٠

NV CYA CW:

* 1)0:

° 99 CA:

0۸:

:٠

۰2:

°) 6:

ه۵

0۸۹:

1:

7:

* 5:

:0٠

9 A:

W900:

* 5:

.و

:1۷٠

۰۸ cT< FY < 9< 0:

‘LF cE cP cP c۹:

* VE:

* ۱0 < £:

-£



*0:برکنبییحی
0:نايفسيبآنبديزي
CVملسميبآنبديزي CW:
0۰:هسینآنبديزي
*£۷:ناوحصنبدیزی
0:يرفاعملاناوفصنبديزي
9Fكلادبعنبديزي 1 Vc WY:*

`£۷:ينادمهلاسيقنبدیزپ
۴٦۱١٦۱2١٦۱27٦۰۱٠:يبلهملاةصيبقنبمتاحنبديزي
AL‘ةيواعمنبديزي CW eV):
*21:بلهملانبديزي

0۹:راسينبديزي
‘۴£:يبوقعيلا
*9:يفقثلارمعنبفسوي
۹٠£:ساناففسوب
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