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 شبي ؤلاظالمي في والًت جامل هادوسائذ الؽػش الػ: ؤلامام الـػـشوط
 

 . ؤخمذ صبيرؤ م. ن. د/

 ، الهىض، جامل هاصوقىاجي، ال٩لُت الجضًضة، ٢ؿم البدىر والضعاؾاث الٗغبُت الٗلُا، ؤؾخاط مؿاٖض

 

٤ مىظ ٢ضًم الؼمان. عبذ في خهجها ٖضصا  حٗض بالص الهىض ؤعيا زهبت طاث الترار ؤلاؾالمي والش٣افي الٍٗغ
اء وألاصباء والكٗغاء. ٦ما ؤهجبذ ٖضًضا مً الكٗغاء مً والًت جامل هاصو الهىضًت الظًً هالذ ٦بحرا مً الٗلم

مالٟاتهم ٢بىال واؾٗا في صازل الىالًت وزاعظها مشل الكُش نض٢ت هللا ؤّبا ال٣اَغي وؤلامام الٗغوؽ ومىالها 
ٗٝغ ال٩اجب ؤلامام ال ٗغوؽ ٖلى وظه السهىم با٢غ آٚا وج٨ُت ناخب ال٨بحر وج٨ُت ناخب الهٛحر. َو

بمؿاَمت ال٣ُمت في الكٗغ الٗغبي الهىضي. ؤل٠ ٦خب ٖضًضة اإلاخٗل٣ت بإزال١ ومداؾً ؤلاؾالم. بن اإلاؿلمحن 
ؤلاؾالمُت ومً اإلاٗغوٝ  الخاملُحن مىظ ال٣ضم ًدخلىن م٩اها مدترما في مؿاَمتهم لؤلصب الٗغبي الهىضي

٤ بهم الٗغب بخجاعجم ختی ٢بل ؤلاؾالم ب٣غون ٞدؿب بل للجمُ٘ ؤن ألاَل الخامُلي لم ٩ًىهىا ؤو٫ مً حٗل
البدض اإلاخىاي٘ مداولت ظاصة لخدلُل ٢هاثض  ؤن بؾالمهم ؾب٤ بؾالم ؤًت َاثٟت ؤزغي في البالص. َظا

َظا البدض حهضٝ ؤًًا بلى بل٣اء  ؤلاؾالمُت للكاٖغ ؤلامام الٗغوؽ التي ًىاظهها الكٗغ الٗغبي الهىضي.
غ الضعاؾاث الٗغبُتالًىء ٖلى م٩اهت الكا في والًت جامل هاصو. وو٢ض  ٖغ ؤلامام الٗغوؽ ومؿاَخه في جٍُى

ى الصسهُت  بظ٫ الباخض ظهىصا مًيُت في ؾبُل الخٗٝغ ٖلى بؾهاماث قاٖغ العجم بلؿان الٗغب. َو
ى َ الباعػة مً ؤٖالم والًت جامل هاصو الظي بظ٫ ظهىصا م٨شٟت ألظل زضمت الضًً وألاصب واللٛت الٗغبُت.

ناخب اإلاالٟاث ال٨شـحرة الىاٞٗت ال٣ُمت. وفي َظا البدض الىظحز ؾإجىاو٫ بظ٦غ خُاة الكُش ؤلامام الٗغوؽ 
  وآزاٍع الٗلمُت والضًيُت ومؿاَمخه في الكٗغ الٗغبي ؤلاؾالمي الهىضي.

م  اهدكغث اللٛت الٗغبُت في والًت جامبل هاصو الهىضًت وبغػ ٞحها ٦ّخاب وقٗغاء ٖبر الٗهىع ًبضٖىن  آزاَع
و٦خاباتهم في الٗغبُت التي ٌعجب بها الٗغب والعجم ٦الَما. الكُش ؾُض مدمض ؤلامام الٗغوؽ الخامُلي 
ا  الكاٞعي َى مً َاالء ال٨ّخاب والكٗغاء الظًً ؤزبخىا ٦ٟاثتهم في اؾخسضام اللٛت الٗغبُت وؤظاصَو

٦غ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ومضخه وجبجُل ٧الىا٢ُحن بها. بط ؤهه ٧ان عظال مخضًىا ٞإهخج ؤٚلبُت ؤٖماله في ط
ُحن   .ابُا٫ الاؾالم والضٖاة اإلابلٛحن والهٞى

 :الؽيخ ظيذ مدمذ ؤلامام الػشوط

عا مٗغوٞا و مالٟا مخٟىىا و قاٖغا   و ٧اجبا مكهىعا و مدغَّ
 
٧ان الكُش ؾُض مدمض خاٞٓا ل٣غآن و ٖاإلاا ٦بحرا

الٗلىم و خ٣اث٣ها في ػمىه.  ولض ؤلامام الٗغوؽ الكُش ؾُض  بلُٛا و زُُبا ٞهُدا.  و٧ان ؤٖٝغ الىاِؽ في
ت ٢اَغة باجىم بـىالًت جامل هاصو.  ولض ؤلامام الٗغوؽ في  1816مدمض ؾىت  م في ؤؾغة طاث ًٞل ٦بحر بـ٣ٍغ

هٟـ البِذ الظي ولض ُٞه الكُش ماصح الغؾى٫ نض٢ت هللا ؤبا عخمه هللا.  اؾم ؤمه ٧اهذ آمىت وهي ؤًًا 
كُش نض٢ت هللا ؤبا. لٗل الكُش ؾُض مدمض ؤلامام الٗغوؽ ٧ان ؤ٦بر شسهُت بحن مؿلمي الهىض مً وؿب ال

ً اإلاايُحن و٧ان مً ٦باع اإلاهلخحن اإلاش٣ٟحن بحن اإلاؿلمحن في ٖهٍغ زال٫ ال٣غن  زال٫ ال٣غهحن ألازحًر
اجه ألاؾخاط الكُش ٖبض ال٣اصع ج٨ُت ناخب ؤزظ الكُش ؾُض مدمض ؤلا  .الخاؾ٘ ٖكغ مام الٗغوؽ وبٗض ٞو

ت في الهىض الجىىبُت وفي ؾغهضًب.  ووكغ ٖلىم  ٣ت ال٣اصٍع ٣ت والؿلى٥ وؤنبذ قُسا في الٍُغ ػمام الٍُغ
سخو بالظ٦غ مجها ٦حرالا وؾغهضًب وجامل هاصو. وباٌ٘ ٦شحر مً اإلاؿلمحن ٖلى  ٣ت في ٖضة بالص في آؾُا ٍو الٍُغ

٣ت مىدكٍغ في ًضٍ مً اإلاىا٤َ اإلاظ٧ىعة في وؾِ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وظٗ ظٍ الٍُغ لٍى َاصًا ألهٟؿهم.  َو
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ت  البالص اإلاظ٧ىعة ختی في َظٍ ألاًام و جمؿ٪ بها ٦شحر مً اإلاؿلمحن في ؾغهضًب.  وجىظض بها ٞى١ ماثت ػاٍو
٣ت   .مىدؿبت بلى َظٍ الٍُغ

ُاث للظ م بلى اإلاجالـ والخٟالث ألاؾبٖى ضَٖى ٦غ و٧ان ٣ًىي عوح ؤلاؾالم والضًً بحن مؿلمي ؾغهضًب ٍو
٣هه في الخاملُت وجغظمه في "ٖغب الخامل" إلٞاصة  ً ؤخ٩امه ٞو والضٖاء. ؤزغ ٦خبا ٖضًضة ًٖ ؤلاؾالم ٖو
ىن اللٛت الٗغبُت.  ومً اإلاهم ؤهه ظضص لٛت "ٖغب الخامل". وؤُٖاَا  اإلاؿلمحن واإلاؿلماث والظًً ال ٌٗٞغ

ها ٞجاص بالخغوٝ الجضًضة للؿهىلت خغوٞا مىاؾبت لها ل٨ً خغوٝ اللٛت الخاملُت والٗغبُت مسخلٟت في ق٩ل
ت و  .والخلٟٔ  َظٍ الخ٨ُت ٢ضمذ زضماث ظلُلت ظضاؤؾـ الكُش ؾُض مدمض الخ٨ُت الٗغوؾُت ال٣اصٍع

ت إلاؿلمي والًت جامل  ٣ت ال٣اصٍع ٗت ؤلاؾالمُت وحٗالُم الٍُغ لخٗلُم ال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت وال٣ٟه ؤلاؾالمي والكَغ
 84إلاضاعؽ والخ٩اًا والساه٣اٍ لظ٦غ هللا ٖؼ و ظل. ٖاف ؤلامام الٗغوؽ هاصو وؾغهضًب. ٢ام  ببىاء اإلاؿاظض وا

٣هم ومطخُا بىٟؿه لسضمت الضًً ؤزغ ؤلامام الٗغوؽ مالٟاث ٖضًضة  .ؾىت مىىعا ٢لىب الىاؽ ومغقضا ٍَغ
ش والؿحرة واإلاىالُض وألاوعاص واإلاغاسي وال٣هاثض  في ٞىىن مسخلٟت مشل ال٣ٗاثض وال٣ٟه والخهٝى والخاٍع

ان، ٞخذ الؿالم، ٞخذ اإلاخحن: ٗغبُت وهي ُٞما ًليال ًّ ً ، ٚىُمت الؿال٨حن، ٞخذ الّض ؤخؿً اإلاىأٖ وؤٍػ
ً في مىا٢ب الخؿىحن، مىدت ؾغهضًب في مضح الخبِب، اإلاالٞٔ ، مىلض قهضاء البضع و ألاخض، مىاَب الٍؼ

 .مىلض ُٖاء الغؾى٫ في مدخض سساء البخى٫ 

  مالـفاجه في الؽػش الػشبي ؤلاظالمي

 :َظٍ ٢هُضة ٞحها زالر ماثت و زماهىن بِخا. َظا ال٨خاب مىٓىم و٦خب ًٖ  ؤخعً اإلاىاغظ و ؤصيً اإلاالفظ
َـ.  1290ؤ٦مله في الؿاصؽ ٖكغ مً طي الدجت اإلاباع٥ بالؿىت الؿحرة السالضة و الضًً وألازال١ الٗالُت و 

ٗت و جدضر لؤلٖما٫ الهالخت جىٟٗه   :في آلازغةمً ٢غؤَا ًبِىه ؤَمُت اجبإ الكَغ

 التي  مً  صوهـها لـم جـىـٟـ٘   جىبت صخذ بـكـٍغ ؤعبـ٘

 مً مٗام مـ٘ بـ٩ا  إلاً ٢ًـى  ؤخضَا هظم ٖلى ما ٢ـض مطخی

ـضٍ   زـم ٖـؼم باوٗـضام ٖـىصٍ  لـمـمـازلت بـهـض١ ٖو

 و ًٖ  خ٣ى١  آصمـي مـشلـىـا   زم الخجـغي مً خ٣ى١ عبىـا

 . َـ 1371ؤنضع مً مُبٗت مجُضًت بـمضعاؽ ؾىت 

 :مىٓىما في يىء ؤخاصًض الىبي  زمؿىن بِخاَظٍ ٢هُضة ٞحها زالزت و  مىغظـت مضيىـت و ملفظـت مدعىـت
 . َـ ٦1371خىع ج٨ُت قُٗب ٖالم َظا ال٨خاب ؾىت ضؤنضع ال. نلى هللا ٖلُه وؾلم

 :ت ؤلامام الٗغوؽ َظا الخإل٠ُ اإلاؿمی بـ٣الصة الهـضًـت ووظه الدؿمُت لهظا ال٨خاب بإن ػوظ كالدة الهـذًـت
ض الكُش  ىُاء مً ؤَل الجىاع. ٖٞى ت مً طَب مشل ما وظضث ٖىض اليؿىة ألٚا الخمؿذ مىه ٢الصة مهىٖى
ى مٗضن الٗلىم ومسؼن الىهاثذ ُٞه زالزت وزالزحن ٢هُضة  ؤلامام الٗغوؽ ما َلبذ و٦خب َظا اإلاال٠ َو

 .ُضة للغوح ؤًًا بطا ٖملذ بما ط٦غ ٞحهاؤَضاًا لؼوظخه و٢ا٫ َظٍ ٢الصة هاٞٗت ظمُلت ال للجؿض ٣ِٞ بل مٟ

 :َظٍ ٢هُضة مىٓىمت في ازىحن وزالزحن ؾُغا و ٞحها ؤزباع اإلاكاثش ال٨باع  ؼـجـشة فـاوـشيـت و ظـلـعـلـت كـادسيـت
ضون وؤن ٣ًغئٍو ٧ل ًىم ٠ َظا ال٨خاب بإؾلىب ؾهل ل٩ي ًدٟٓه اإلاٍغ

ّ
 .اإلاخ٣ضمحن ٖلى ؤلامام الٗغوؽ. ؤل

  الظي ٣ًغؤ في قهغ عبُ٘ ألاو٫ مً ؤو٫ ًىم  )م(َظا ٦خاب مىلض الىبي  فـي مـذح الـدـبـيـب:مـىـدـت ظـشهـذًـب
 .الٟهخىبوؾحرجه ٖلى ؤخؿً ؤؾلىب  )م(بلى زاوي ٖكغ. ط٦غ ُٞه ًٖ خُاة الىبي 

اَغ بال اٞخضاءالخمض هلل ألاّو٫ بال ابخضاٍء وآلازغ ب: ٣ًى٫ ؤلامام الٗغوؽ في اإلا٣ضمت
ّ
 لباًَ بالوا ال اهتهاٍء والٓ

خه في ٖمام,  ال جدخه مً جدذ وال ٞى٢ه مً ؾماء, ٧ان و المٗه لٟٓت ٧ان, وال  ًّ ّحُن ؤخّض َٗ ِح
ّ
ازخٟاء, ٧ان الال
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ـ ٦غب  ِ
ّٟ ى ًُ ا.  ٞإخّب ؤن حٗٝغ وخضجه وجىن٠ ٢ضعجه وؤن  ُّ  وعمؼا زٟ

 
ّبا ِٟ  مسـ

 
ػمان وال م٩ان, بل ٧ان ٦ـىـؼا

ت وؤؾ ُّ ت وؤوناٞه الجمالـ ُّ ت. ؤؾماثه الجاللـ ُّ ت وال٣ابلـ ُّ ىوي مدمضاغاٍع الٟاٖلـ
ُ
. ومىلض ٞساَب مدـّبـخه ٣ٞا٫ ٧

ؽ مدمضاألا٧ىان و  هىعٍ. ٞهّىعٍ ٖلى خؿجی نىعجه. وؤ٢امه في م٣ضَّ . ٞاه٣بـ مجها هىعٍ. وػاص يُاءٍ ْو
 
ُ
ـغ٥ في اإلاغاجب َىعا َىعا. وؤ ُْ ِؾـ

ُ
ت. ؤ

ّ
ـت وزالث٣ي ال٨ُاهـُـ ُّ بضي خ٣ا٣ًي ؤلالـه

ُ
ـُغ٥ ألاٞال٥ خًغجه. و٢ا٫ ب٪ ؤ ًْ ِص

غ ال٣لم. وال  ِ
ّ
ؾُ

ُ
ب. لىال٥ لم ؤ َِ ا

َ
ز

ُ
ا١ مغاص٥ ؤ لى ٞو ا٢ِب, ٖو َٖ ُ

ب وؤ ِْ ِز
ُ
ظ٦غ معي ب٪ ؤ

ُ
ط٦غ بال وج

ُ
 ال ؤ

 
 صوعا

 
صوعا

ً ٦ؿُ٪ زلج َضاًـخـي. ٞإهذ مجم٘ البدٍغ
ُ
جّىِظ٪ جاط زالٞتي وؤ

ُ
٪ ٞغشخي. ؤ بُّ

ُ
لم. ٢لب٪ ٖغشخي ول

َّ
 .   ...ؤؾٟغ الٓ

 :٣هُضة بٌٗ ألابُاث مً َظٍ ال

   ًا ؤحها الخًاع ملخا ٖلى اإلاسـخـاع
 
 في ألانل و ألاب٩اع حؿدبٗضوا ؾ٣غا

ه طل٪ مً  ٦ضح  مً ٌؿٗـض  ا٢غثىا مىلض  الـمهُٟى جـبـٗـا  قٖغ

ـا ٞهى ٞـؿـ٤ به  ًـبٗـض  ال جبالىا بـمً ًهى٘  الـمـىلـضا  للٍغ

م قـهـغ  و خـىال  ؤل٠ ؤل٠ ٖلى الغؾى٫  الـمٗلـى  نلىاث ال٨ٍغ

 خذًجـت:ال ِ
ّ

ـذ  : زضًجت عضخي هللا حٗالى ٖجها )م(هي مىلض ًٖ ػوظت الىبي  بهيجـت الىهيجـت فـي وليجـت الّعِ

 ٖغؽ ؾُض الـشـغي ولض في  ؤم الـ٣غي   ًا عخُم مـً بغي عى ؾـذ الـىعي

 لغبىا طي اإلاىت  م٘ مً ٢ـغا ٚـاع خـغا  زضًـجـت بـجىت بـهُجت بـمـىـت

 َظا اإلاىلض م٨خىب ًٖ اؾم بيذ الغؾى٫  :)م(خـت فاومـت بيذ الشظـىل مىلـذ ؼافـت البخىل فـي مذ
غاء عضخي هللا ٖجها  .ٞاَمت الَؼ

 :ًم ( و  670 – 624ٖىه )  )ع(َظا اإلاىلض م٨خىب ًٖ قٝغ بمام خؿً  مىاهـب الّضيـً فـي مىاكـب الـدـعـىـيـ
ظ )م(م ( ؾبُي الىبي  670 – 625ؤلامام خؿحن عضخي هللا حٗالى ٖىه )  ٍ ال٣هُضة اإلاسمؿت ج٣غؤ مً َو

٣ًى٫ ؤلامام الٗغؾى في  .٢بل ٦شحر مً اإلاؿلمحن بجىىب الهىض في بُىتهم ٧لما ٣ًىمىن باخخٟاّ ٖاثلي ؤو خُجي
التي ظغث بُجهم و بحن عضخي ؤمه ٖىه ألن عواًتها ولى ٧ان  ولم ؤط٦غ قِئا مً حٗهباث والسهىماث: اإلا٣ضمت

بًٗها صخُدا جىعص الًُٗ في بٌٗ ؤبىاء الصخابت ال٨باع وؾىء الًٓ ٞـي مً ًسُغ بباله ٦شحر مً جل٪ 
 .ألازباع

 :  بٌٗ ألابُاث

ــه
ّ
 ؤزى خؿً ب٨غ لـٟاَم قـهـىة   و ًـا جهُٛـغ مىـه  ص٫ّ بـاه

 ٞىٗم اػصًاص الُـا  بٗكـغ ًُٞلـت  ٍٞـةن ٢لذ جهُٛـغ لـك٣ٟت ظـّض 

 :(624) ( و ؤخض 623َظا مىلض ؤوكض ؤلامام الٗغوؽ ٖلى ؤؾماء قهضاء بضع )  مـىلـذ ؼـهـذاء الـبـذس و ألاخـذ. 

 :ـت ِلِبيَّ
َّ
َظا مىلض هٓم ؤلامام الٗغوؽ ٖلى ؤلامام الكاٞعي  صهجبيـل ظالفـٍت كشيِؽّيـت فـي سجىجـل ِمشؤٍة مى

 .م ( الظي ؤزغط ألاخ٩ام اإلاؿخيبُت مً ؤنى٫ الضًً 820 – 767عخمه هللا ) 

 :ـذ سخـاء البخـىل
 
ـْدـخ َظا مىلض هٓم ؤلامام الٗغوؽ ٖلى الكُش زىاظت مٗحن  مىلـذ غىاء الشظـىل فـي م 

 .م  اإلاضٞىن بـإظمُـغ 1236 – 1142 الضًً ظكتي

 َظا مىلض ؤوكض ؤلامام الٗغوؽ ٖلى الكُش ػهضٍ قاٍ مضاع  :الـىىاهـب الـّذساسّيـت فـي جـىـىيـش الـمـىـاكـب الـمـذاسّيـت
ٟت و ًٖ اإلاىُٟت 1444 – 1050 عخمه هللا  . م  ًٖ خُاجه الكٍغ

 :ًفـي مىاكـب اللىـب ؤبي الحعـ ً ع 
ّ
٣ت  مـشاغـب ؤولى الل مىلض نىٗه ؤلامام الٗغوؽ ٖلى اؾم الكُش الٍُغ

 )م 1258 – 1196الكاطلُه اإلادمىصة ؤبي الخؿً الكاطلي عخمه هللا )
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 ؤعضخی  ًٖ قـاطلـي   ًـا هللا ًــا ولـي

 م٣هـض الـؿـاثـل   قُسـىـا  الباطلـي

 مـضصن بــغ٦ــا   ٢ـض ؾـً  ؾـغ٧ا

 لـٗـاظـل  واظـل   ظـضصن   ط٦ــٍغ

 :ًَظا مىلض هٓم ؤلامام الٗغوؽ ٖلى الكُش نالح  مىاهـب اللـىّي اإلاخيـً فـي مىاكـب الؽيـخ ـالح الذًـ
 . م ( ؤر الكُش ماصح الغؾى٫ نض٢ت هللا ؤبا عخمه هللا 1686 – 1641 الضًً )

 :َظا مىلض ؤوكضٍ ؤلامام ٖلى الكُش ؤبي ب٨غ الىلي بً  مىاكـب الىلـّي الـهىذي فـي مذائـذ ؤبـي بىـش الىىـذي
 . الكُش مشلُاع الظي ٖاف في ٦حر٦غي مضًٞ الكُش ؤبى ب٨غ ولي في بلضة َىضي الىا٢ٟت في عام هاصو

 : ؤوكض الكُش ؤلامام الٗغوؽ

 و ؾحر مؿل٨هم ًـؼصاص  ب٣ًـاهـا  خب الكُىر ٖلى الخبإ ملـخـؼم

٣ت مـً  مً  ٖضٍ ؤ٦مل ألاقُار اجـ٣ـاهـا  خخم ٖلى ؾال٪ ؤخض الٍُغ

 :َظا مىلض نىٗه ؤلامام الٗغوؽ ٖلى الكُش هِىا مدمض  جـدفـت الـّفمـذ الـػلـّي فـي مىاكـب هيىـا مدمـذ الىلـّي
 .٢ٍغب َىضي (Pasipattinam) الكُش ٖبض ال٣اصع اإلاضٞىن في باؾباجىمبً 

 :مضٞىن  (1792-1731) َظا مىلض هٓم ؤلامام الٗغوؽ ٖلى الكُش ؾُض مدمض بساعي جى٩ا٫ مىلـذ البخـاسّي
 في بلضة ٦ىىىع بىالًت ٦حرالا.  

 :لض ؤوـكـض ؤلامام الـٗـغوؽ ٖلى الكُش َظا ؤًًا مى  هفدـت الباسّي الّفمـذ فـي مذخـت البخاسي الّعـّيـذ مدّمـذ
 .ؾُـض مدمـض بـساعي جـىـ٩ا٫

 :َظا ؤًًا مىلض ؤوكض ؤلامام الٗغوؽ ٖلى الكُش ؾُض مدمض بساعي  مىدـت الباسي فـي مذخـت البخـاسي
 : هٓم في اإلا٣ضمت. جى٩ا٫ الظي ولض في ؤهضعوث و صًٞ في ٦ىىىع 

 هم ٢ـّل و  م٣هـىصٞظا٥ في ظىب  لى مّضلي ٖمغ صهُا ما صخـا لـهـم

 ٖلحهما الٟسغ بط ُٞىا لـهـم  صوع   لؤلعى ٞسغ ٖلى السًغابهم ٞلـىـا

هـاع بٗضَـم ـىع   لم ج٨خدل ؤٖحن ألٖا
ّ
 بمشلهم  ؤًً  ٞحها طلـ٪ الـُ

 َم الؿالَحن ال ٦ؿغي و ؾـابىع   وٗالهم ٞى١ جُجان الـملى٥ وـٗـم

م  ٪ مـإظىع لم ؤٝو خ٣ّهم بل طلـ  و لى مكِذ ٖلى ظٟىـيَّ ػاًـَغ

 :يـخ جىيـت ـاخـب
ّ

ـ٠ ؤلامام الٗغوؽ ٖلى الكُش ج٨ُت ناخب  مىهبـت الىاهـب فـي مىلبـت الؽ
ّ
َظا مىلض ؤل

 .ولي هللا اإلاضٞىن ب٣اَغة باجىم و َى ابً ٖمغ ولي هللا

 :َظٍ مغزُت ٖلى الكُش ٖبض ال٣اصع ج٨ُت ناخب ٦حر٦غي  مشزـّيـت غبلشّيـت غلـى ـاخـب ـىمػـت هشهشّيـت
 .. َى ؤؾخاطٍ وقُسه ؾُغا 136َـ(.  جدخىي ٖلى  1267 – 1192)

 :ًلت ٖلى ؤبُه وؤمه وبزىجه وؤزىاجه وهي اقخملذ ٖلى  مشزـّيـت غلـى ألابىيـ . َظٍ مغزُت بِخا 320هي مغزُت ٍَى
اة ؤبُه الكُش "والثـي" )ؤبٌُ( ؤخمض وؤمه. ماث ؤبىٍ في الشاوي مً عظب  َـ وماجذ ؤمه في  ٦1262خبها ٖلى ٞو

ً ؾلى٦هما الخؿىت ٣ُٞى٫ ًٖ ؤبُه 1298  : َـ. وط٦غ في اإلاغزُت ًٖ مٗاملت والضًه ٖو

 " بلّض و ظـّض و اعجُاى و ٧لٟـت   و ظاَض في الغخمً خ٤ ظـهـاصٍ
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لىح الٗاَٟت  اإلاا وعئوٞا.  ٢طخی مٗٓم خُاجه ٖلى َغاػ الضعوًٍ ٍو ٧ان ؤبٍى وعٖا وج٣ُا وشجاٖا وسسُا ٖو
هلي ٖلى هبِىا الضًيُت. ٧ان ًخلى ال٣غآ م صاثما ٍو ٗض٫ م٘ ػمالثه وجالمُظٍ.  و٧ان )م(ن ال٨ٍغ . ٧ان ًل٠ُ َو

ًهلي صاثما الٟغاثٌ والؿجن والىىاٞل و٧ان ملؼما بالهلىة ولم ًتر٦ها في ؤًت خالت. و٧ان قٛلت له بالهلىة 
 :ٞـ٣ُى٫  )م(ٖلى الىبي 

ـا  ٦ٟغى صواما خا٫ ؾ٣م و صخـت   مالػم هٟل مً نالة و ُٚـَغ

 ٦ؿاًـغ  ؤوعاص  مـالػم َـمـت   ٧ان بة٦شاع الهلىة ٖلى الىـبيو 

٣ى٫ ٧اهذ جهلي زل٠ ؤبُه بالجماٖت خُىما ًهلي في البِذ بؿبب ما.  ٣ُٞى٫  ٨خب ًٖ ؤمه آمىت ٍو  : ٍو

ـت   عؤًذ ٦شحرا ما جهلي بـسـلـٟـه  و جظ٦غ مٗه هللا  في َى٫ بـَغ

 زلٟه طاث ٢ـضوةل٩ي ما جهلـي    و ٧ان و لى نلى ٌُٗض ألظـلـهـا

 و ٖاػمت  في  ألازظ بال ًٞـلـُت   و ٧اهذ ٖلى الى٢اث خاٞٓت لـهـا

 نلىة و نىم مىظ ضخ٨ذ لٟىجـه   و نىامت و ٢ىامُت لم جـٟـذ لهـا

 ٢غاءة ٢غآن ٣ُٖب  نـبـُـدـت   مىاْـبـت مـً ٚحر ٦ؿـل ٖلى

 : وؤوكض ؤًًا

بـذ وكغ وٗىجـها لـتجُى٫ و ال َى٫  ال   ٞةهـي بطا اؾخٖى  بدىع الٍُى

ـت   و ال٦ً لٟٟذ اليكغ ل٠  مـض٢ـ٤  ب٨ـاٝ بلى ٢اٝ  ظمُ٘ البـٍغ

 :َظا مىلض ؤوكض ؤلامام الٗغوؽ ٖلى الكُش خؿً مسضوم  مىاهـب الّشخمـً فـي مىاكـب خعـً بـً غثمـان
 .اإلاضٞىن بؿغهضًب

 :ـِت غلـّيِ اإلاخـذوم الٗغوؽ ٖلى الكُش ال٣ُٟه مسضوم ٖلي هي مغزُت هٓم ؤلامام  هفدـت الـدـّي الـلـّيـىم في مذخ 
 .في مىمباجي (Mahim) عخمه هللا مضٞىن بـماَم

 لئلمام الٗغوؽ بٌٗ اإلاغاسي ٖلى بٌٗ الٗلماء والغظا٫  غلى بىاء اإلاسجذ والضاويت: اللفائذ بػن
اء سلٟالاإلادلُحن اإلاكهىعًٍ مجهم ج٨ُت ناخب ولي هللا وؾُض مدمض ولي هللا وؤبى ب٨غ َىضي ولي هللا و 

ا حَر و٢ض ٢غى ٢هاثض ؤزغي في مضح بٌٗ الصسهُاث الباعػة مشل . الغاقضًً عضخي هللا حٗالى ٖجهم ٚو
اعي عخمه هللا  حن ؤخمض ٦بحر ٞع الكُش مخي الضًً ٖبض ال٣اصع ظُالوي عخمه هللا وخًغة ؾلُان الٗاٞع

م حَر م ؤؾؿها اإلاغا٦ؼ مشل اإلاضاعؽ ؤوكض ؤلامام ؤبُاث ٖلى اإلاباوي التي ؤوكإَا ؤ .ومىالها عومي عخمه هللا ٚو
َاظغ  (Katchiwatte) وإلاا خؼب البرحٛالُىن صًاع اإلاؿلمحن في ٦خجي واصي واإلاؿاظض والخ٩اًا في ؾغهضًب.

جها ٞإعؾل جلمُظٍ مىالها ٖبض الغخمً َىا٥ لُسخاع م٩اها لبىاء  (Galle) اإلاؿلمىن مجها بلى ٚالي واؾخَى
ت  وؤوكض  : اإلاسجض والؼاٍو

٪ هللا ع 
ّ
 وؿـل ٦ىج لباب ٧الّي ؾـُـالن   بـىـا ٖبَض  عخـمـًمل

 ٞلـه الـدمـض صاثما  ٧ّل  ؤػمان  طا٥ ال٨خاب اإلاُٟض في ؾحر عيـىان

 هّخسـظٍ مدـّل ط٦ـغ و ق٨ـغان   عبىـا اعػ١ لىا م٩اهـا وؾُـٗـا

 طاث عوى وجل٪ عوح  وعٍدان   ٞـبه وؿخـدـ٤ّ ظّىـاث ٖـضن

ً الكُىر الظًً ٣ًخضي ؤوكض ؤلامام الٗغوؽ في زماهُت ٖ ضٝ اوكاءٍ ٖو كغ ؾُىعا ًٖ قٝغ اإلاسجض َو
 : بـهم و هي

الـبـىن لالَـخـضاء
ّ
ـهـا الُ ًّ ضون ٢ـضوة  ألاولـُـاء   ؤ  و الـمٍغ
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 ٞـٗل٨ُم  بـمٛىم  الـؿـٗـضاء  بن ٖؼمخــم ٚىُمـت السُـغ ؾٗضا

 و بكاعاث مً بـجـّى  الؿمـاء  مسجـض ػاهـه ٖماعآث جـ٣ـىي 

 و بـها هىعَم مًُـئ الؿـىـاء   عخـمـت هللا جـخـغي  هاػ٫ ُٞـه

 بـٗـض  مـّغٍة  بـالـىالء  ممخل ؤعيه  بـجم٘  الـهـلـىة
 
 مـّغة

ـا ا زكٖى ٗـا سّجـضا زًٖى
ّ
 مبخٛـي ًٞـل عّبـهم بالّغيـاء  ع٦

ً ال٣ّضوؽ بـاالزـخـٟـاء  و بـجم٘ ظلىا بـه   ٖا٦ٟـًُـ  طا٦ٍغ

ـىم باإلنـضاء  ًا لـه يـّم مكهـضا ظامٗـا مً ُّ  ًظ٦غون  الـ٣ـ

ـه  زلـىة ؤو بـجلىة بـال٨ـٟـاء  ٞـاق٨غوا ٢ـىم طا٦غا طا٦ـٍغ

ـْضٍن  َٖ اى ظّىـاث   َاب مً ًغحٗىهـها  بـالـهىـاء  عويـت مً ٍع

 َظا الكٗغ قٗغ صًجي ًىُل٤ مً عئٍت بؾالمُت. َظا الكٗغ ؤلاؾالمي ًمخاػ مً ظاهب اإلاًمىن والك٩ل.
َمٗا في قٟاٖخه ووؾاَخه ًىم  )م(ُل ألاخاؾِـ وع٢ت الىظضان وخب الىبي ًسّو بهض١ اإلاكاٖغ وه

الكاٖغ ؤلامام الٗغوؽ مً الٗبا٢برة  ٨ًثر في َظٍ ال٣هُضة الضٖاء والاؾخٟٛاع والخىبت والكٟاٖت. الخؿاب.
خه الىاصعة فى  تراٝ والخ٣ضًغ ما ًىاؾب قاٍٖغ ؤلاججاَاث التي اهجبتها الهىض ول٨ً َظا الٗب٣غي لم ًىل مً ؤلٖا

ظٍ مداولت ٌؿحرة لؿغص ؤقٗاٍع الٗغبُت  غة الٗغب والبلضان ؤلاؾالمُت. َو ؤلاؾالمُت مً زاعط الهىض مشل ظٍؼ
اع الٗام واإلاالمذ  –بةطن هللا -ؤلاؾالمُت وبما ؤن َظٍ الضعاؾت م٣ضمت لضعاؾت ؤوؾ٘ ٞةهجي ؾإ٦خٟي بغؾم ؤلَا

ت إلاالٟاجه. ٞالكاٖغ ؤلامام الٗغوؽ مً الكٗغ  اء ألا٢ضاص الظًً ظٗلىا الٗالم ٧له بُجهم ألاصبُت الكٍٗغ
م.  ؤلاؾالمُت. حرتهم ؤلاؾالمُت ججٗلىن ًظّبىن ًٖ بًُت ؤلاؾالم بكَٗغ م ٨ٌٗؿً َظا الاججاٍ ٚو و٧ان قَٗغ

ٟكىن بها الؿالم يكغون بها حٗالُم ؤلاؾالم ٍو  .ٍو
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