


 ةرصبلاو ريبزلا خيران
 ءاسحإلاو تيوكلا خيرات ىلإ تاراشإ عم



 باتكلا ةبسي

/ 

 يف داتعم وه امك «ةمتاخ وأ ؛ةمدقم هددصب نحن يذلا طوطخملل سيل

 يهتتيو ءاهليجستب ىنعي يتلا نينسلا ثادحأ ركذب ةأجف أدبي وه امنإو .هلثم

 جارخإب َنعُي مل فلؤملا نأ ىلإ -انل ىءارتي اميف -كلذ عجريو ءاهسفن ةقيرطلاب
 ناونع عضو لّجأ هنأف كلذبو ءالصأ هضيبُي مل هنأ وأ «ةريخألا هتروصب هباتك

 .طق ثدحي مل ام وه و ءمامت هنم ءاهتنالا نيحل هل ددحم

 يريبزلا وأ -يرصبلا خرؤملا فيلأت نم هنأ ىلع لدت نئارق ةدع ةمثو

 نرقلا رخاوأ يف شاع يذلا «سالمغعلا ميهاربإ نب هللا دبع -قدأ هجو ىلع

 نأ ؛نئارقلا كلت مهأو «نيرشعلا نرقلا نم لوألا ثلثلاو ءرشع عساتلا

 بتك نيوانعل تارصتخم ىلإ اهقاس ىتلا رابخألا نم ددع ءازإ راشأ فلؤملا
 ءالعف اهضعب فيلأت -زجنأ وأ -عرش هنأ وأ ءاهضعب فيلأت يوني ناك هنأ رهظي
 هلمحي ءاهيلع انعلطأ يتلا تاطوطخملا سراهف انلدت امك «نيوانعلا هذه دحأو

 فلؤم هيلإ ريشي امف ءاهسفن ةبقحلا يف سالمغلا نبا هعضو دق ناك باتك
 ريبزلا دلب خيرات يف ةربِعلاو ةركذتلا) باتك وه (ةركذت) مساب طوطخملا

 اذه لع اضلطا امنشو "" اهفلاب نياكتكلا نينا ةنلأ ياللا (ةرضنلاو
 ةيزكرملا ةبتكملا اهب ظفتتحت تناك ءسالمغلا نبال ىرخأ بتكو «باتكلا

 .77ا/ص 1987 ءا1ط ءدادغب ؛ينامثعلا رصعلا يف نويقارعلا نوخرؤملاو خيراتلا :انباتك ١-

- 



 هدا كنك نسي ذاق ةيلعو دولار طق عي هنأ اذل نيت ةرتقلا ةنيناح
 .باتكلا فلؤم خرؤملا اذه ىلإ انثحب عوضوم طوطخملا

 فلؤملا

 اناني نم اريك اذه هعرات لالخ ونافع [سالمكلا فنا نأ اهكو
 -فّشك طوطخملا نإف .هدهع يف ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةرصبلا

 لّجس هنأل كلذو .دحأ اهنّودي مل ىتلا .هسفن سالمغلا نبا ةريس -لباقملاب

 ضعب ىلع فرعتلا ىلع ثحابلا نيعي امب «هتنيدمو هتلحمو هترسأ لاجر رابخأ

 ىتح ريبزلا ةدلب يف ًايضاق ناك يذلا سالمغلا ميهاربإ نبا وهف «هتريس ملاعم

 ةافوتملا ءدمح وب نمحرلا دبع تنب ةليه همأو ,م1876 /ه1797١ ةنس يف هتافو

 دبع :مه «هتايح يف ًاعيمج اوفوت ءاقشأ ةوخأ هل ناكو 21887 /ه1704 ةنس

 ةنس ىفوت) ينغلا دبعو (م1880 /مه1107 ةنس ىفوت) زيزعلا

 مأ نم ةوخأو ,((م1917 /ه1157757 ةنس تيفوت) ةؤلؤلو (م1917/ه١

 .دمحمو ءىسيعو .فيطللا دبع :مه «ىرخأ

 ثيح شاع اهئايفأ يفو ء,ه7565١ ةنس ريبُزلا ةدلب يف سالمغلا نبا دلو

 مظتنا مث «هيبأ يدي ىلع ملعلا سّرّدف .هابصو هتلوفط عترمو ؛هترسأ نطوم
 رداغي ملو «ةيملعلا ريبزلا دهاعم مهأ ىدحإ ءسِحيَوُدلا ةسردم ةبلط كلس يف

 ةنسلا يف اهيلإ داعو م1101 /ه114 ةنس ًاجاح الإ -ودبي اميف -هتدلب

 قزرو «بيبشلا ةمطاف ىعدت ةاتف نم جوزتو ءاهيف هتايح ةيقب يضقيل ةيلاتلا

 هنبأ ةافوب عجف نأ ثبلي مل هتكلو «ةاوُثو ةّصُحو .دمحأ :ةثالثلا هدالوأب اهنم

 م1840 /ه08١ ةنس ةمطاف هتجوز ىقّلط مث ءالفط لازام وهو .دمحأ



 هدا كنك نسي ذاق ةيلعو دولار طق عي هنأ اذل نيت ةرتقلا ةنيناح
 .باتكلا فلؤم خرؤملا اذه ىلإ انثحب عوضوم طوطخملا

 فلؤملا

 اناني نم اريك اذه هعرات لالخ ونافع [سالمكلا فنا نأ اهكو
 -فّشك طوطخملا نإف .هدهع يف ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةرصبلا

 لّجس هنأل كلذو .دحأ اهنّودي مل ىتلا .هسفن سالمغلا نبا ةريس -لباقملاب

 ضعب ىلع فرعتلا ىلع ثحابلا نيعي امب «هتنيدمو هتلحمو هترسأ لاجر رابخأ

 ىتح ريبزلا ةدلب يف ًايضاق ناك يذلا سالمغلا ميهاربإ نبا وهف «هتريس ملاعم

 ةافوتملا ءدمح وب نمحرلا دبع تنب ةليه همأو ,م1876 /ه1797١ ةنس يف هتافو

 دبع :مه «هتايح يف ًاعيمج اوفوت ءاقشأ ةوخأ هل ناكو 21887 /ه1704 ةنس

 ةنس ىفوت) ينغلا دبعو (م1880 /مه1107 ةنس ىفوت) زيزعلا

 مأ نم ةوخأو ,((م1917 /ه1157757 ةنس تيفوت) ةؤلؤلو (م1917/ه١

 .دمحمو ءىسيعو .فيطللا دبع :مه «ىرخأ

 ثيح شاع اهئايفأ يفو ء,ه7565١ ةنس ريبُزلا ةدلب يف سالمغلا نبا دلو

 مظتنا مث «هيبأ يدي ىلع ملعلا سّرّدف .هابصو هتلوفط عترمو ؛هترسأ نطوم
 رداغي ملو «ةيملعلا ريبزلا دهاعم مهأ ىدحإ ءسِحيَوُدلا ةسردم ةبلط كلس يف

 ةنسلا يف اهيلإ داعو م1101 /ه114 ةنس ًاجاح الإ -ودبي اميف -هتدلب

 قزرو «بيبشلا ةمطاف ىعدت ةاتف نم جوزتو ءاهيف هتايح ةيقب يضقيل ةيلاتلا

 هنبأ ةافوب عجف نأ ثبلي مل هتكلو «ةاوُثو ةّصُحو .دمحأ :ةثالثلا هدالوأب اهنم

 م1840 /ه08١ ةنس ةمطاف هتجوز ىقّلط مث ءالفط لازام وهو .دمحأ



 اوحن هعم تشاعف «نيسحاب لآ نمحرلا دبع تنب ةكيبس يه ىرخأ ةاتفب جوزتو
 ةنس ضحت ملو م1405 /ه1877 ةنس اهدعب تيفوت ًاماع رشع ةعبرأ نم

 ةدعقلا يذ يف اهقلط هنكلو ؛هللا دبع ةمحر تنب ابيه نم جوزت ىتح ؛ةدحاو

 .اضيأ يه اهقلط نأ ثبلي ملو ءىرخأ ةاتف نم جوزتو «ةيلاتلا ةنسلا نم
 ةياغلل ةبيط هابرق يوذو هترسأ ءانبأب سالمغلا نبا تاقالع تناكو

 يف مهنم ًادحأ ركذي ملف «ةماع هتدلبو هتلحم ءانبأ عم كلذك تناك اهنأ ودبيو

 .هباتك اهب لفح يذلا نيعزانتملا رابخأ ركذ يف ةدياحملا هتقيرطو .ءوسب هخيرأت

 «سالمغلا ناميلس همع نأ مغرو ؛مهنم يأل ابّرحتم نكي ىل هنأ ىلع لدت

 دهعلا كلذ تاعارص يف زرابلا هرود هلو .هدهع يف ريبزلا ءامعز زربأ دحأ

 .فقاوم يف هل ٍدبيأت وأ ههعم صاخ يأ هباتك يف حملن ال اننأف «هلكاشمو

 ةيفاقثلا هتامامتهاو .هتدلب يضاق نبا هفصوب «ةينيدلا فلؤملا ةئيب نأ رهظيو

 ةنرظن تيتو نبق «ةدلبلا نحاس ضن قف امانز هلافتشاوب «ةعوتتملا ةنيدآلاو

 .هتايرجُم ليجستب هرصع نم ىفتكاف «ةدياحم ةئداه ةميسي هرصع ثادحأ ىلإ
 ةماعلا هرعاشم نإف ءكلذ عمو «هلكاشمو هتاعارص يف هسفن محقي نأ نود

 ءدب يف ةرصبلا ةيناطيربلا تاوقلا تمهاد موي ةحيرص ةينطو تدب ام ناعرس

 ضعب اهمظن تلا ةمواقملا ةكرح بناج ىلإ زاحمناو «للوألا ةيملاعلا برحلا
 بسحب قح" -هريبعت دح ىلع -نطولل نأل كلذو «كاذنآ ةرصبلا ءامعز

 دبع ناكو "هءافو مزلي ةردقملا ردق يلع نْيَدو «هءادأ انيلع بجي عاطتسملا

 مهتمواقم يف نييقارعلا نيدهاجملا عم ًاكراشم «ىنغلا دبع هيخأ نبا ءزيزعلا

 .يناطيربلا وزغلل



 طوطخملاك سيلو 61975 /ه155١ ةنس يف هللا همحر هتافو تناكو

 دقف «ةماعلا ةيفاقثلا هتامامتها ةعيبطو لجرلا ةفاقث ىلع اليلد انيديأ نيب يذلا

 ةيداصتقاو ةيسايس رابخأ نم هعمس ىلإ لصو وأ هآرام لك هيف لجس

 هتنامأو هتظحالم ةقد مغرو «كاذنآ هعمتجمب ةلصلا تاذ ةيفاقثو ةيعامتجاو

 عباطلا ةيلحم تناك هتفاقث نأ ىلع لدت اهلك هتاباتك نإف .بتك اميف ةيملعلا

 ءريبزلا يف ةيعامتجالا ةايحلا ليصافت قدأ ليجست يف هقارغاف ءامامت لوصألاو
 تادرفم نم هتباتك للختي ام ةرثكو .يماعلا اهرعشب ديدشلا همامتهاو

 .هيلإ انبهذ ام دكؤي «ةلوادتملا ةيماعلا لاثمألاب هداهشتساو «ةيلحم تاريبعتو

 هتافلؤم

 يف اهتاناونعب وه هّونو ءاهمظعم عاض ةديدع تافلؤم سالمغلا نبالو
 ةرصبلاو ريبزلا خيرات لوح رودي اهرثكأو «نآلا ههدصب نحن يذلا هباتك

 رومأ نم كلذب لصتي امو ةينارمعلا اهاوحأو اهتاتويب رابخأو اهئابدأ مجارتو

 :يه تافلؤملا هذهو «ةمهم

 ذنم ةرصبلا ىلع تّرم ىلا ثادحألا مهأل ازجوم ادرس نمضتي .ةرصبلا ١-

 ريبزلا يف ترج ثادحأ ليصافت هيفو (م١187 /ه5١ ةنس اهسيسأت

 ندع فاست يذلا نيلنسلاوةالرلا نم ةدع ا
 +ا/5 2194557 دادغبب يرصبلا راد ةعبطم) يرصبلا ىلع هرّشئ .اهمكح

 ."”(سالمغلا نبال اهوملستمو ةرصبلا ةالو) ناونعب (ليذ

 ١- ؛ص 7ج ,.1988 تيوكلا ؛نيترجه نيب ريبزلا ةرامإ :يلعلا زيزعلا دبعو عناصلا قازرلا دبع رظني ٠١.

 ١- طوطخملا لصألا ةمدقم نم ىلوألا ةحفصلا نادقفل ءاذه سالمغلا نبا ةيوه ىلع رشانلا فقي مل

 ةفورعملا سالمغلا ةرسأ تالاجر ضعب نم باتكلا فلؤم نأ تاظحالملا ضعب نم رهظي ' لاقو



 .ص 144 يف ه151١/ ةنس هفلا «ةرصبلا خيرات رصتخم ١-

 ٠" قرصبلا ةعماجل ةيزكرملا ةبتكملا يف ةخسن .هرداونو اشاب نيسح ةمجرت -“

 51, مقرب «ةقرو

 .ةقرو 55 ةرصبلا ةعماجل ةيزكرملا ةبتكملا يف ةخسن .نامثع ينب نيطالس - 4

 54 مقرب

 .ءازجأ ةعبرأ يف ءيدارملل رشع يناثلا نرقلا نايعأ يف رردلا كلّس رصتخم -

 م1907 /ه١77١ ةنس تبتك ةرصبلا ةعماجل ةيزكرملا ةبتكملا يف ةخسن

 ,0٠ مقرب ةقرو ١

 .يّبِجملل رشع يداحلا نرقلا نايعأ يف رثألا ةصالخ رصتخم -1

 ةبتكملا يف م1917 /ه178 ةنس تبتك عبارلاو ثلاثلا نيتزجلا نم ةخسن

 49, مقرب «ةقرو ١50 «ةرصبلا ةعماجل ةيزكرملا

 ةماعلا ةيلهألا ريبزلا ةبتكم يف ةخسن .ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا بختنم -ا/

 )7١8457(. مقرب ثارتلاو راثآلل ةماعلا ةسسؤملا يف ةلجسمو ريبزلا يف

 اديبو باكا ءابدألا ا لوانتي ا ا خيراتلا -

 ٠٠١ مقرب ١5 ا

 -ودبي اميف -مضيو «هيلع فقن ملو «هب هون .ءارعشلا مجارت يف باتك - -8

 ء«فلؤملا مهرصاع نمت ؛ةرصبلاو ريبزلا ءانبأ نم نييلحملا ءارعشلا مجارت

 ثادحأ دنع فلؤملا فقوت ًالّلعم لاقو (؟ ص ءعوبطملا) "فيلأتلاو ملعلا قافآ يف اهبرضب ريبزلاب

 .ةنسلا كلت ديعُي تءاج هتافو نأب يحوي دق امم (76 ص) هتافو مث هضرم هببس كلذ هنأب ه١١؟45 ةنس
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 هَفّلأ .ةيماعلا مهراعشأ نم جذامن هيفو .مهضعبب ةيبدأ تالص هل تناكو

 يريبزلا هط ةمجرت يف هلوقب هيلع لاحأ هنإف هخيرات ةباتكب هعورش لبق

 ."”"يريهز تيب هل «ءءارعشلا يف روكذم'
 تاراشإلا كلت نم حضاوو .هخيرات تاحفص مظعم يف هب هون .تاتويبلا ٠ ١-

 ىلع هبتر دقو «ةزرابلا ةرصبلاو ريبزلا تاتويب ىلع مالكلاب صتخي هنأ '

 كلت نم ةمهملا تايصخشلا ىلع هيف ملكتو .مجعملاك نوكيل فورحلا

 هقلا هنآ الودي: ةدهصبف ةعايتعاو سايح راردا نفادتلا انويسألا

 هنأو ءانيديأ نيب يذلا باتكلا اذه هيف فلؤي ناك يذلا تقولا سفن يف

 هلوق كلذ نم «كانه اهيف عسوت امبرو هنم هعوضومب ةقلعتملا رابخألا لقني

 يف تاتويبلا يف لقن" :نودعسلا حلاف رابخأ ضعب ىلع مالكلا دنع

 فقن ملو "'" تاتويب -نيعلا يف لقت" رخآ عوضوم يف هلوقو "”"نينسلا
 .رثأ ىلع باتكلا اذهل

 لاثمألا هركذب صتخي وهو .هيلع فقن ملو .هخيرات يف هب هّون .لاثمألا نويع ١-
 .“' 'مجارتو ةيخيرات تادارطتسا هيفو .فلؤملا ةئيب يف ةعئاشلا ةيماعلا

 لقنو .هخيرات يف اراريق هب هون .ةرصبلاو ريبزلا دلب خيرات يف ةربعلاو ةركذتلا ١5-

 ةركذتلا) وأ ءاقلطم (ةركذتلا) هامسو ءمجارتلاو رابخألا ضعب هنم

 .؟1 ةقرولا -7"

 ٠١. ال ةقرولا -5

 َ ١- ةقرولا ١"7,

 ةقرولا -؟ 7١.



 يف برتقت اهخرؤت ىلا ةينمزلا ةحاسملاو ةركذتلا تامولعمو «"”(ةريبكلا

 ةروسصلا لكم هنأ الر هنآلا هدام نح يذلا هبات ني سارتلا نفع

 ريبزلا رابخأ نم هملع ىلإ لصو ام لك اهراطإ يف عمج يتلا ىلوألا
 اذه ةميق نمكتو « «ةيلاتلا هبتك رداصم نم ادحاو هدعو ؛ةرصبلاو

 هذه مالعأل ةرصتخم مجارت هيلإ فاضأ هنأ ءنآلا هرشنن يذلا «باتكلا

 (مالعألا) هباتك نم اهلقن ,داهزلاو خياشملاو ءاملعلاو ةالولا نم ةبقحلا

 ريبزلا خيرات يف رود امل ناك ىتلا رسألا نع ةمج تامولعمو «هركذ يتآلا

 ىرخأ تامولعم ةمثو «(تاتويبلا) هباتك نم اهّصخل وأ اهلقن ءاهيحاونو
 اميف- باتكلاف ءأضيأ هركذ يتأيس .دجاسملا يف هل باتك نم اهلقن

 رابخأ اهيف نود نأ قبس يتلا هتافلؤم نيب ؛هيف عمج ءديدج فيلأت -ودبي
 .اهسفن ةبقحلا

 وهو .هخيرات نم ةديدع عضاوم يف هيلإ راشأ .ماّوعلا نبا دلب يف مالعألا -1

 نيم نانلؤلا يرضاخم مارت مي عرج تاراخللا كلت نم مهح امك

 ابلاغ ةيملعلاو ةيبدألا مهتاطاشنب اورهتشا نيذلا ةرصبلاو ريبزلا لاجر

 .ةعئاضلا هبتك نم وهو «'''مجعملا فورح ىلع ةبترم
 امك -وهو .هخيرات نم عضاوملا ضعب يف هيلإ راشأ .طْبتلا يف طبئرملا - 4

 رعشب ةفورعملا ةيلحملا ةيماعلا راعشألا نم ةفئاط مضي عومجم -رهظي

 مجرتو ؛يحاونلا كلت يف هل نيرصاعملا ءارعشلا نسلأ نم اهعمج «طبنلا

 .ًاضيأ هتافلؤم نم وهو «”'مهضعبل هيف

 ااا ةقرولا كا

 6٠. ةقرولا الثم رظنا -؟

 +١5. ةقرولا -“



 ديالا اسيهه

 ةيماع ةيرعش تاموظنم نم هعمس ىلإ لصو ام هيف مض .يريهز عومجم -6

 ةمجرت يف لاق .ءارعشلا ضعبل هيف مجرتو ؛(يريهزلا) ةقيرط ىلع

 يف هلوقو «"'”" هتمجرت هيفو اتايبأ يريهزلا عومجم يف هل يدنعو' مهدحأ
 هنأ رهظي) طبت رعش نيعومجم ' ىلع اهيف رثع هنأ ه711١/ ةنس ثادحأ

 0 رورو وك ذل طق رلا
 .ريبزلا يف دجاسملاو ةمئألا -5

 .ةليانحلا ةحرضأ ىلع ةلياولا بُحّسلا ىلع ةلباسلا -

 اهضعبو «خيراتلاب امل ةلص ال تارصتخمو تافلؤم سالمغلا نبالو

 :"'اهنم «ةيفاقثلا هتامامتها ةعس نع فشكت يهو ءاهخّست وأ اهعّمج بتك

 .ص “٠١ يف عقيو .نونفلاو مولعلا عماجل نويعلا ةهزن -4

 .ص ١١5 يف «قالخألا يف ةلاسر 8

 .ص 5٠ يف ,مسالطو ةيعدأ -

 .ص ٠١ يف ءوحنلا يف باتك- ١

 .ص 7٠١ يف .فقولا اهنمضبو ةيعرشلا لئاسملا ١-

 ١ - ةقرولا ١7.

 .97 ةقرولا -؟

 نبا تافلؤم ىأر هنأ ديزلا دمحم هللا دبع بيدألا نع يلعلا زيزعلا دبعو عناصلا قازرلا دبع لقن -*

 قوس ىلإ اهضعبب بهذ ضعب قوف اهضعب ةثيعم ةشيخ نم رثكأو نالبزو ًاسايكأ المت سالمغ
 هب نظلا نسحأ نم ضعب ةطساوب نكمت هنكلو «نوراطع هيرتشي بيترت ريغ نم ةلمج هعيبل ةعمجلا
 دمحم يماحملا ةبتكم ىلإ لّصَو تاطوطخملا كلت ضعب نأ مث ؛ةرصبلا ةعماج ةبتكم ىلإ اهعيبي نأ
 سرهف نم ةلوقنم تاناونعلا هذهو .هتافو لبق ةرصبلا ةعماج ةبتكم ىلإ اهعابف ءرداهب ناخ دمحأ

 .1988 تيوكلا ٠١« 4 -7١1ص ج نيترجه نيب ريبزلا ةرامإ .ةبتكملا كلت

 ام ١



 .ص ٠5١ يف ,قالخألا مراكم يف باتك -7

 ىلع اهتاحفص ددع «تادلجم ةسمحخ يف ءسالمغلا نبا تابختنم -4

 نم ١ 44 6 1[ يا 1 307 يقرع

 .ص 60١ال يف هرعش ناويد -065

 .ص ١١74 يف ءوحنلا يف باتك-5

 .ص ١75 يف ,تالماعملاو ةيصخشلا لاوحألا -7

 .ص 77٠١ يف «تاياكحلاو صصقلا ةعومجم -

 .ص 510 يف .هدضو حدملا يف ةدودلا ةفحت -84

 .ص 7١١ يف «دئاوزلا باتك -

 .ص 7١ يف «ةغللا رداون ١"-

 .ص 7١ يف .صصقلاو تاياكحلا -؟

 .ص 9١ال يف ؛نآرقلا متخ ءاعد -ا"

 .ص ١9٠١ يف  ةنمضملا ةبوجألا روبقلا مده عوضوم يف نميلا لهأ ةلاسر 4

 .ص ١164 يف «لاثمألا لوصأ-“ه

 .ص ١١١“ يف .ناضمر رهش لئاضف يف ناسا سلاجملا 5

 .ص 7١ يف ها5١١ ةنس همظن قشعلا ناويد -/

 .ظفحتملا ةيافكو ةغللا يف رهزلا بختنم-*8

 .ص 4 يف ءوحنلا يف ةموظنم -4

 .ص 1١5 يف ,بدألاو رعشلا يف خيراتلا نم دحاو سارك - ٠

 .ص 4٠ 5 يف «ةيناهربلا ةموظنملا لح يف ةينبجلا هكاوفلا ١-

 .نادلجم .فِلاوسلاو تاياكحلا يف فئاحصلا ضييبت -7



 فالخب «ةيبرعلا مولع يف ةيجهنم ةسارد قلتي ل هنأ فشكت فلؤملا ةغلو

 نإ بتكلا هذه نأ ىرن نحمنو «ةيوحنلاو ةيوغللا هبتك تاناونع هيلع لدت ام

 يماعلا لب ؛يداعلا هبولسأف .هفيلأت نم ال .هعيمجت وأ .هخلسك نم الإ يه

 ةيرستلا لع ألا هقعو :ةيناعلا فتاح ظيعلاو ظافلألا هفانكتت او: ءانايعأ

 .تاموظنملاو تافلؤملا كلت لثم هل نم ةفاقثو قفتي ال «ةيئالمإلاو

 اميف «ناك هنإف .هسفن ىلإ ريثألا لاجملا وهو ,مجارتلاو خيراتلا لاجم يف امأ

 موقيل :ةصاخ تاقاطب وأ قاروأ يف لوأب ًالوأ هرصع ثادحأ لّجسي ءرهظي

 تاقوأ ين وأ ءدحاو تقو يف اهعضي ناك يتلا هبتك ىلإ اهتايوتحم لقنب اهدعب

 يف ةهباشتمو «نيوانعلا ةعونتم تافلؤملا نم ةعومجم اهنم انوَكُم «ةبراقتم
 هذه نأ يف كشن الو .دحاو ناكمو ةدحاو ةبقحل اهخيرأت ثيح نم نيماضملا

 كلذل «ةيويحلاب ةمعفُم ؛ةقئاش ةروص ميدقت يف ًاضعب اهضعب لّمكُي تافلؤملا

 :ةيعامتجالا ةتاقالعو:ةضوخشو ةملاعمو هثداوحب «دهعلا

 ىلوألا ةروصلا لثمت «ةرم لوأل ثادحألا اهيف لجسي ىتلا هقاروأ تناكو

 رابخأ ىلع 0 تناك اهنأ رهاظلاو ءبيذهت وأ ليدعت امنود .هرصع تايرجم

 دكدقف 4 هيا و عامتجولإ ىنا ولع
 ردح و دقت : تيم - 5 هد 52 هيعامبج ةيصاأحا --

 ةنس روهش ضعب ثادحأ يف لوقي .دوهشلا نم ددع مامأ اهقرحب

 يفو ألا ل انمف اقرار تقرحأ رهشلا اذه هيفو ' م1959 /ه4

 ُح 4 37 م / 2

 ١- ةقرولا 4.



 ال ةمرَخُم ةقّرَخم قاروأ ةلمج تقرحأ نابعش ١١ اهيفو" ةيلاتلا ةنسلا ثادحأ

 ."”" ةعامج ةرضحب اهئاقب يف ةدئاف

 باتكلا

 ءاهمهأ نكي مل نإ ةمهملا تافلؤملا كلت دحأ وه انيديأب يذلا باتكلاو

 ار ءاهخرؤي ىتلا ثادحألا هميوقت : يف ةظوحلم ةهازن هيفو «ةيخيراتلا ةداملا يف

 ةبقح ليجست يف ةعيسو ءضرعلا يف حوضوو «ةظحالملا يف ةقد نم مستا ال
 .ىرخألا ةرواجملا تابصقلاو ندملا ضعبو ةرصبلاو ريبزلا خيرات نم ةلفاح

 مظعمب لصتاو ءاهثداوح كايرع اف مأك دهاشو .هسفنب فلؤملا اهشاع

 .مهريغو داهزو ةمئأو ءارعشو لئابق خويشو ءامعزو ةساس نم اههلاجر

 طخب ةبوتكم يهو «ةريبك ةقرو ١04 يف "'باتكلا ةطوطخم عقت

 نإف ء«هتاملكو هفورحل ريبكلا مجحلا مغرو .هسفن سالمغلا نبا اهفلؤم

 فسؤملا نمو ءانايحأ حوضولا مدعو فعضلاب مستي هبتك رئاسك هطخ

 ."5ةقرولا ١-

 علطم يف ءينربخأ دق ءةينطولا ةبتكملا ماع ريدم يجولعلا ديمحلا دبع موحرملا قيدصلا ناك -؟

 بتك نمض ؛ةرصبلا خيرات يف ثحبي باتك نم ةيطخ ةخسن دوجوب ءيضاملا نرقلا نم تانينامثلا
 يلع حرتقا دقو «ةينطولا ةبتكملا ىلإ كاذنآ تلآ ىتلا (1980 -1400) يلع ىفطصم بيدألا ريزولا

 !ناج الو سنإ كانه اهاري ال ثيح «ةيقارعلا تاطوطخملا راد ىلإ اهب ثعبي نأ لبق اهيلع علطأ نأ

 ءاهنم ةخسن ريوصت يف هتنذأتساف «سالمغلا نبا يريبزلا خرؤملل اهنأ تملع اهيلع تعلطا امنيحو

 ظافتحاب حمسي ال نوناقلا نأ هللا همحر ينربخأ دقو ؛نآلا اهنع ثدحتت يتلا ةخسنلا يهو «نذأف

 اقفو اهب ظفتحتل ةيقارعلا تاطوطخملا راد ىلإ اهب ثعبيس هنإف هيلعو ؛ةيلصأ تاطوطخممب ةبتكملا

 سراهف يف اهل دوجو الو «ةينطولا ةبتكملا يف تيقب يه الف .كلذ دعب اهب لح ام يردأ الو «نوناقلل

 .ةعوبطملا تاطوطخملا راد



 دع | رش هودق ايزقاذ اهرح عدسات تلؤأ عه اءوحا ةنفرألا كيزتغنآ

 .ةتم تانك عاضأو .هتاحفص

 ئدتبي وهف «ةيديلقتلا تايلوحلا ةقيرط ىلع ةبترم باتكلا رابخأو
 الو م1914 مه ةنسلا دنع يهتتيو م1887 /ها١٠17 ةنس ثداوحب

 هعم تعاضو دِقف دق «ةنسلا هذهل لات ءباتكلا نم مسق ةمث ناك اذإ ام يردن

 ىلإ هباتك يف راشأ فلؤملا نأ معزلا اذه حجري اممو «ةقحاللا نينسلا رابخأ

 نم ًأاماع رشع ةتس دعب يأ .م1474 /ه148١ ةنس وهو «هايأ هفيلأت خيرات

 نم عاض دق ءيش نكي مل نإف ءاهسفن باتكلا ةطوطخم هتلجس ام ةياهن

 ةتافاطيو ةقازوأ لإ داع فلولا نأ نعازتما الإ انل قبب ذلف ءًالعف ةطوطتملا

 لالتحالا قبس يذلا ريخألا نرقلا ثلث ثداوح ليصافت اهيف نّود يتلا

 ىلع تّرم يتلا تاونسلا كلت دعب روكذملا هخيرات اهنم عمجف .هنطول يناطيربلا
 .اهتحفص ءاضقناو ثداوحلا ءاهتنا

 رودت يذلا سيئرلا روحملا نأ نع .باتكلا تامولعم ليلحت فشكيو

 م” خيراتلا اذه هلغشي ام ةبسن لصتف «ريبزلا خيرات وه «هرابخأ هلوح

 ةبسنلاب ةيسايسلاو ةيرادإلا اهتيمهأ ىلع «ةرصبلا رابخأ لغشت امنيب «ةثاملاب

 نم ةيلاتلا ةبترملا يف تيوكلا ةنيدم يتأتو «هنم ةئاملاب 8,7 ةروكذملا ةدلبلل

 «باتكلا رئاس نم ةكئاملاب 4, ؛ اهرابخأ نم هقاس ام غلبي ذإ .فلؤملا مامتها

 ًاعيمج لغشت لئاحو ةبيعشلاو خويشلا قوس لثم ؛ىرخأ تابصقو حاون ةمثو
 هلم ةقاملاب



 اساسا دمت ةتاقكلا ىناخا ةنيزا نموا نأ قلع ليلدسلا ذه لذيو
 هلهأ اهسانو .فلؤملا نطوم يه ريبزلاف ءثداوحلل ةيلعفلا ةداهشلا ىلع

 هعالطا ىلع دامتعالا هيفكي ام كاذنا ةحاسملا رغص نم يهو .هفراعمو

 دجي مل هنإف اذلو «ةرشابم نايعلا دوهش نم رابخألا هعامس وأ يصخشلا

 ةصاخ ةياور ركذب درفنا اذإ الإ ءًابلاغ هتاور ءامسأ ليجست ىلإ هوعدت ةرورض
 هيف «يفاّسعلا دمحم خيشلا نم اربخ هلقنك «رتاوتلا قيرطب هيلإ اهربخ لصي مل ام
 لوقلاب يفتكي هنإف كلذ الخ ام امأو «'"”هيبأل تَرَج ثداوح نع تاليصفت

 .تارابع نم كلذ وحن وأ '”"هاوفألا نم هانعمس اذكه "

 خيرات نع همالك ردص يف هيلإ ريشي يذلا ديحولا بوتكملا ردصملاو

 ليادلا دمحم خيشلا هرصاعم ناك ؛رتافد وأ .قاروأ وه ءاهلهأ مجارتو ريبزلا

 ىلع ةرصبلاو ريبزلا رابخأ ضعب نود دق م1907/ه1179 ةنس يف ىفوتملا

 مل هلقن ام نإف لاح ةيأ ىلعو ؛هسفن سالمغلا نبا اهعبتأ تلا ةيلؤحلا ةقيرطلا

 ةنسو م1844 /ه1717١ ةنس ثادحأ ًاعيمج صخت «قاروأ ةعضب ىلع دْزَي

 ذإ همالكب خيشلا مالك طلتخي ال نأ ىلع صيرح وهو .م1845مهأ4

 2" ليادلا دمحم خيشلا طخ نم لوقنم لصف" لوقيف «هنم هلقنب حرص هارن

 ." (ىهتنا) هلوقب لقنلا نع هفقوت نلعُيو

 151 ةقرولا-١

 .147 ةقرولا -1؟

 ثداوح بتك ناك" لاقو م١147 /ه١17١ ةنس يف ليادلا دمحم خيشلا ةافو نأ 50ةقرولا يف ركذ -*

 ."ناويدلا نم قرّسف ةريثك

 ١ خب



 نم اهرابخأ ىقتسا هنإف .تيوكلاو ةرصبلا ةصاخبو .ىرخألا ندملا امأ

 :هراهصأ نمو راجتلا نم مهمظعمو «هتدلب ءانبأ نم امهيلع نيدٌدرتْلا ضعب
 ريبزلا يف هيلع ددرتت تذخأو «تيوكلا راجت دحأ نم تجوزت دق هتخنأ تناكو

 ناك ام ضعب ءاهتقفرب مه نم وأ ءاهنم ىقتسا هنأ حجرملا نمو «نمزلا نم ةدم
 ءرابخأ نم اهسلاجمو اهتاتويب يف عاشي امو ثداوح نم تيوكلا ين يرجي

 ثداوح نأشب هتامولعمل اردصم ءْنْيّزملا ملسم رصان مساب هحيرصت ءانثتسابو

 هلوقك «ةددحم ريغ ؛ةماع تءاج ىرخألا هتاراشإ عيمج نإف «''”تيوكلا

 نيب عاشو انغلب اذكه" و "”" عاش يذلا اذه" و ””"انُعَلَب' و "انعمّم اذكه'

 نونعملا يلبنحلا رشي نب نامثع باتك ىلإ ةرم راشأو .كلذ وحنو ''”" سانلا

 ةلودلا دهع يف دجن خيرات ضعب ىلإ هقّرطت دنع (دجن خيرات يف دجملا ناونع)

 -ناكو.'''هفلؤم مسي مل تيوكلل خيرات ىلإ راشأ امك «'”ىلوألا ةيدوعسلا
 .ىرخأ ةيبرع راطقأ يف ةرداصلا تالجلا ضعب ىلع عِلْطي -كلذ نع ًالضف
 دماح دمحم ةمركملا ةكمب اهردصي ناك ىتلا (حالصإلا) ةلجم ىلإ ريشي هارنف

 ."”هخيراتل اداوم اهنم دافتسا هنأ ودبي ال هنكل يقفل

 باتكلا ةيمهأ

 يعامتجالا بناجلا -

 ١- ةقرولا 5١١.

 ١- ةقرولا /١16.

 *- ةقرولا 1١68.

 ."ةقرولا -غ

 .الا/ ةقرولا

 .95 ةقرولا ١-

 ١١48. ةقرولا -ا/

١6 



 ةيارد'ىف اديرفو الئضأ اردعم اذه نيالمكلا لبا بانك ددتانأ انعشوب

 يفاوح ندم نم ةيسيئر ندم ثالثل «ةددعتملا اهبناوجي «ةيعامتجالا ةايحلا

 لالخ يف .دعب اميف نأش اهل نوكيس «تيوكلاو ةرصبلاو ريبزلا يه «ةيدابلا
 طاشنلا نسحتو ؛ةيراجتلا تالصلا عسوتب تمستا ةمهم ةيخيرات ةبقح

 قئالعلا كباشت ءدبو «ندملا ىلإ ةيدابلا نم ةرجحلا ديازتو ءيداصتقالا

 ندملا ناكس نيبو مهنيبو ؛:ةهج نم يحاونلا كلت ناكس نيب ةيعامتجالا

 .ىرخأ ةهج نم ةرواجملا تابصقلاو

 تأت مل اهنكل ,ةعساوو ةقيمع بناجلا اذه تاليصفتب سالمغلا نبا ةيانعو

 تاليصفتلا هذه لغشت امنيبف ءيواستلاب اهنع بتك يتلا ندملا ىلع ةعزوتم

 تيوكلاب لصتي اميف ةبسنلا هذه ضفخنتو «ةنيدملا هذه نع هبتك امم ةئاملاب 50 , 5

 .؛ىرخألا تابصقلاو ندملا ىلع مالكلا دنع ”,” وحنو ءطقف ةئاملاب / ىلإ

 ةفصب دادزت يرادإلاو يسايسلا عباطلا تاذ تاليصفتلا ةبسن نإف «لباقملابو

 ىلع همالك فصن وحن ىلإ لصت ىتح «ندملا كلت ىلع هثيدح دنع ةيسكع
 .ىرخألا ةرواجملا ندملاو ءتيوكلا نع هبتك ام عبرأ ةثالثو «ةرصبلا

 نع ةقيقدو ةمهم تامولعم «بناجلا اذه ىلع فلؤملا مالك نمضتيو

 ةيفوصلاو ءاملعلاو راجتلاو ةمئألاو ةاضقلا نم .هورصاع نيذلا لاجرلا

 ؛نيرخآلا نييماعلا ءارعشلاو ءابدألاو يحاونلا ءارمأو لئابقلا ءامعزو نيفظوملاو

 تناعو «ةرصبلاو ريبزلا تنطوتسا ىتلا ةديدعلا رسألا رابخأ ىلع يوتحي امك

 ايانث يف اهرابخأ تددرت يتلا رسألا نمف ,يداصتقالاو يعامتجالا اهطاشن اهيف

 «ساطرقلا لآو «مريشخلا لآو ءرقيصم لآو .دشارلا لآو «ريهّزلا لآ :باتكلا



 لآو ءحيبصلا لآو ؛ماّنغلا لآو ءيفاّسَعلا لآو .نايعأ شاب لآو ءليدنملا لآو

 .مهريغو يلبيشلا لآو «غئاصلا لآو ءماّسب لآو «لاله

 نيب ةيرئاشعلاو ةيرسألا تاكرحتلا نع ةقيقد تامولعم باتكلا يفو

 ةنيدملا ىلإ ةيدابلا نم كاذنآ ةرمتسملا تارجهلل دصرو «يحاونلا كلت ندم

 نيبو اهنيبو «ةرقتسملاو ةرجاهملا رسألا نيب تاقالعلاو ءاهيف اهناطيتسا خيراوتو

 يفاوح ىلع ةميقملا ةريبكلا لئابقلا رودو «ىلوألا اهنطاوم يف اهنم ىقبت نم

 «ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اهتاطاشن ةعيبطو «ةيرضحلا ةايحلا تايرجم يف ندملا

 تددرت ىلا لئابقلا كلت نمف ءاهندم يف ةدئاسلا ةيعامتجالا ىوقلاب اهتالصو

 ًاضيأ هيفو ءرساودلاو (ريغضلا) ريفظلاو «قفتنملا ءباتكلا ايانث يف اهؤامسأ

 ."'ههرابخأو اهئامعز ءامسأ

 ؛ندملا كلت لهأل ةيلئاعلا ةايحلا نع ةقئاش ةروصب باتكلا لفحيو

 قالطو تارهاصمو جاوز نم هلمشت امب «تيوكلاو ةرصبلاو ريبزلا ةصاخبو

 لامعأب نمق يتاللا ءاسنلا ضعب رابخأو ءانايحأ ةيفطاعو ةيعامتجا تاقالعو

 تامامتهاو ءاهيف يفوت نمو .دالوأ نم نينسلا كلت يف دلو نمو «ةعفان ةيريخ

 كلت هيجوت يف اورثأ نيذلا ءاملعلاو ءاهنم ةيفاقثلا ةصاخبو ةماعلا سانلا

 «ةيمسر ةعبطم سيسأت لثم ءاهعيجشت ىلإ تدأ ىتلا لماوعلاو ,تامامتهالا

 لاصتاو «ريبزلا ىلإ تالجملا ىلوأ لوصوو «ةرصبلا يف اهعون نم ىلوألا يه

 لئاسو ةصاخب «كاذنآ ةثيدحلا ةراضحلا تاركتبم ضعبب ةروكذملا ندملا لهأ

 ىلإ ريشن نأ نسحي «ةبقحلا هذه يف ءريبزلا ةنيدل يرضحلا روطتلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةايحلا نع ١-

 «ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر يهو «ينامثعلا دهعلا يف ريبزلا ؛ينارطقلا ديبع يلع نيسح ةسارد

 .198/4 ةنس «ةرصبلا ةعماجب بادآلا ةيلك ىلإ اهب مدقت رماعلا نودعس ناظقي روتكدلا فارشإب
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 (يراكلا) لويخلا اهرجت يتلا ديدحلا ةكسلا تابرع لثم «ةيعانصلا لقنلا

 .(راكروتوملا) ةرايسلاو

 ينارمعلا بناجلا -ب
 همامتهاب «سالمغلا نبا اهثادحأ جلاع ىتلا ةبقحلا ندم ترئأتسا

 زربأ دحأ -عقاولا يف -ناك اهعاستاو ةنيدملا وملف «ةقئافلا هتيانعو ءديدشلا

 الو ءرشع عساتلا نرقلا نم ريخألا فصنلا اهدهش يتلا ةيعامتجالا رهاوظلا

 ئبنت ةكباشتم لماوع نم اهلخاد يف هيوتحت امب ههابتنا تراثأ اهنأ يف كشن

 ىلإ ًانايحأ راشأو «ريبزلا ةنيدم يف نارمعلا روطت ىلع ملكتف .ةلبقم تاريغتب
 نع اهجورخو «ةديدحلا ةرامعلا قاطن عاستا ظحاالو ءتيوكلاو ةرصبلا

 نكت مل ةديدج يا ءاهباوبأو اهراوسأب ,ةميدقلا ةنيدملا دودح

 «ةدجتسملا ةينكسلا فورظلا اهتعدتسا ةيرَّضَح قفارمو ءلبق نم ةفورعم

 نكامألاو ؛ءايحألا نم يح لك ءوشن خيراوت ددحو «ةقدو ةنامأب كلذ لّجسو

 نّود يتلا ةديدجلا ءايحألا نمف ؛رومأ نم كلذب لصتي امو ءاهتلتحا يتلا

 امك .ةيريهزلا يحو ةيديشرلا يحو ةيميهيردلا يح :الثم ريبزلا يف اهرابخأ

 نم كلذب ىعس نمو «ةميدقلا ةدلبلا باوبأ مدهو «قرطلا قش رابخأ ىلإ قّرطت
 اياوزلاو دجاسملا ىلإ راشأو ؛لام نم كلذ ليبس يف هوقفنأ امو ؛ةدلبلا لهأ

 لثم «ةيمانلا ةدلبلا تابلطتمل ةيبلت حالصلا لهأ ضعب اهددج وأ اهأشنأ يلا

 ريبزلا دجسمو «ساطرقلا ىسيع دجسمو ءتوكلا دجسمو «فاوُرلا دجسم

 ءمازخميد دجسمو «ةيريهزلا دجسمو «نطابلا دجسمو «ديدجلا ديعلا ىلصمو
 ءاهيحاوضو ريبزلا يف كلذ عيمجو «شيواردلا ةيكتو ءنودعسلا حلاف دجسمو

 ءالآ مازحا قاوسألاو ةيكاكدلا ءانقتر و ةكايرسقلا نيمحت ىلإ افنآ قرطتو

 ا



 00 ا ا ل د است ب الا

 ةيراقملا تايكللا لقسةكرح ناك ةيقيو ردع نيماق لإ زاقإو هضوتلاو
 .ءانبيو ضقن نم اهالخ يرجي ناك امو «نيكلاملا نيب

 .ةمهم ةيطْطِخ تامولعم ؛مدقت امع ًالضف «سالمغلا نبا باتك يفو

 وأ ملاع ةمجرت ءانثأ يف ًاضرع اهركذ ءيجي ىتلا عاقبلاو عضاوملا كلت اهماوق

 «ةنيعم ةيعيبط ةرهاظ وأ ءام ثدح قايس نمض وأ ؛يلحم ميعز وأ .ءفظوم

 واد يأ ةرقثو «ريبزلا باوبأو .مازخميدو «نطابلا :ىلإ ةراشإلا ترركتف

 .ناوفسو «ةيسجربلاو ءرقصلا ةريزجو «ريوخ او «ةبيعشلاو ؛ةيضفارلاو

 رسجو «يقاقسلا طحمو ءرافلا ةكسو «ةعيبرلا ةشقبو «ةيحاصلاو «ليبسلاو

 .تجلا قوسو .محللا قوسو «نوعلا صارعو «ناديرع صارعو ء«ديبعلا

 يف رميسلا قوسو «جاجدلا قوسو «بيوذ ةيرصيقو ءبيصاصقلا ةيرصيقو

 ةربقمو ناخو ةيرصيق يهو «تيوكلا يف حابصلا رباج تآشنمو «ةرصبلا

 فلؤملا هصصخخ ام ةبسن غلبتو ؛ةديفم ةيططخ ملاعم نم كلذ ريغو «ةداسلل

 يفو «ةئاملاب 4,8 ةرصبلا يفو «ةئاملاب ١؟ ريبزلا يف ةينارمعلا ةكرحلا نع مالكل

 .ةئاملاب "و 5 ىرخأ قطانم يفو ةئاملاب ”, 6 تيوكلا

 يداصتقالا بناجلا -ج

 تاراشإلا هباتك يف تددرتف ءطشن يراجت طسو يف سالمغلا نبا شاع

 اهعاونأو ةلمُعلا لاوحأ ىلإ قّرطت امك ,يداصتقالا مهطاشنو ءراجتلا رسأ ىلإ

 فاخلا كيلاتملاو ,راغصلا تايهاشلاو ءرابكلا تاَيِرَمَقلاك .هدهع يف اهمايقأو

 هي يع



 ديالا اسيهه

 تالت ةيفارتتكلا ةزدقلا لإ [بهرغ زاعأو اهزيغو «فناقزايلا وده ةيناطلدللا

 .تايديجملاو تالايرلا لثم ءىرخأ

 ةضورفملا بئارضلاو موسرلا ىلإ راشأف ءأمامتها هنم بئارضلا تدجوو

 مث بئارضلا كلت نم ريبزلا ءافعاب هوو ءباودلاو تويبلاو سانلا ىلع

 راشأو ؛ءكلذ مايقأو نيتاسبلا نامض ىلع ملكتو «دعب اميف اهنم اهذخأب

 لثم «ةرصبلا يحاون يف تاونقلاو راهنألا قشل ةفلتخم تالواحم ىلإ ليصفتب

 يبأ ةرقث ىلإ مازخميد نم رخآو م1889 /ه01"11/ ةئس ريبزلا ىلإ رهن رفح

 ةنس ةريدلا لامش روهلا نم ثلاثو «م18417/ه1115 ةنس دواد

 ءاهسفن ةنسلا يف ريوخلاو ةبيعشلا نيب رهن رفحل يعسلاو م1904 مه

 .كلذ ىلا امو تارضخملاو خيطبلل ةموكحلا رصح ىلع ملكت امك

 نوؤشب قلعت اهل رومأ نم سالمغلا نبا هيف ملكت ام ةبسن غلبتو

 هصصخ امن ال و «ةرصبلا ىلع همالك نم و «ةئاملاب ١5 ريبزلا يف داصتقالا

 .ىرخألا ندملل

 يرادولاو يسايسلا بناجلا -د

 ةرصبلاو ريبزلل ةيرادإلاو ةيسايسلا لاوحألا يف سالمغلا نبا بتك
 ءءامعزلاو رسألا نيب ةيلخادلا تاعازنلا نيب زّيمُي مل هنأ الإ .هدهع ىلع تيوكلاو

 .ةلودلاو رطقلا لاجم ىلإ قاطنلا كلذ زواجتت تناك يتلا ةيسايسلا تاعازنلا نيبو

 ءامعز نم كيرحتب يرجي ناك ةيلحملا تاعازنلا نم ليلق ريغ نأ كلذ ببسو

 -اهنأ وأ ءاهيفظومو اهتالوب ةلثمم ةينامثعلا ةلودلا وأ «ةقطنملا يف ىربكلا لئابقلا
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 نمف اذلو .كلت وأ ةوقلا هذه اهققحت ةحلصمل ءاهثودح دعب ءلّعتسُت -لقألا يف

 نيتوق نيب يلحم عازن وه امو ءنمألاب يداع لالخإ وه ام نيب ةقرفتلا بعصلا

 رومألا هذه لخادتت ذإ «.ةصبرتم ةيسايس ىوق نيب يفخ عارص وأ «نيتسفانتم

 ::تادحالاب ىلبخلا ةبقحلا كلت يف ًاييجع الخاذت

 "شاب ةّرّص مهو «هدهع يف ةرصبلا ةالو ءامسأ ضعب ىلإ فلؤملا راشأ

 ىلإ قّرطتو «"””فيظن ناميلسو '*اشاب يدمحو "'اشاب سينأو "'اشاب تيادهو
 ريبزلا ةدلب يريدم نع ةقيقد تامولعم دروأ امك ؛لامعأ نم هب اوماق ام

 ؛نيرواجملا تيوكلا ءارمأ حابصلا لآ نع ىرخأو ءاهسفن ةبقحلا يف نيينامثعلا
 .دجن ءارمأ دوعس لآو «لئاح ءارمأ ديشرلا لآ نع ىرخأ تامولعم ىلإ ةفاضإ

 ةموكحلاب ًاعيمج اهتاقالعو ءاهضعبب ىوقلا هذه ةقالع ليصافت ركذ يف عّسوتو

 ةريثك تاعازن نع ةعيس ملكتو ؛ةرواجملا ةيلبقلا ىوقلاو «ةرصبلا يف ةينامثعلا

 ؛دشار لآو ريهزلا لآ ةصاخبو «ريبزلا يف ةزرابلا رسألا نيب يرجت تناك

 ريبزلا ريدمب ةلثمت ةموكحلا فقومو «ةدلبلا ىلع امهذوفن طسب ىلع اهسفانتو
 لجأ نم ةيبعش تاضافتناو تاكرحت نع ثدحت امك ؛ءكلذ نم ةرصبلا يلاوو

 «ةرصبلا خيرات مسق -ةيناهبنلا ةفحتلا يف يناهبنلا ةفيلخ دمحم اهدروأ ىتلا ةرصبلا ةالو ةمئاق يف سيل-١

 .مسالا اذهب لاو

 .ها14 ىلإ 105 نم ىلوت -؟

 .ها716 ةنس ةرصبلا ىلوت -*

 .ها715 ةلس ةرصبلا ىلوت -؛

 .ها771/ ةنس ةرصبلا ىلوت -6



 اهدي عضو ةموكحلا ةلواحمو ءمهريغ نييعتو «ةينامثعلا ةموكحلا يلثمم لزع

 .ةقطنملا يف حالسلا رداصم ىلع

 يناطيربلا لالتحالا عئاقول نايع دِهاش هفصوب .فلؤملا تامولعملو

 فصو دقف ءريطخلا ثداحلا اذه تايرجم فصو يف ةيداع ريغ ةيمهأ ؛ةرصبلل

 ىلع ايناملا عم برحلا ةينامثعلا ةلودلا نالعإ ربخ لوصو دنع قارعلا عاضوأ

 هذه نم بيقنلا اشاب بلاط ديسلا فقوم ىلإ قرطتو ءاهفالحأو اسنرفو ايناطيرب

 دبع هيخأ نبا مهنمو «ليبسلا كلذ يف نييقارعلا نيدهاجملا دوهجب هونو .برحلا

 هايإ مهالتحاو وافلا نييناطيربلا فصق ىلع ملكتو «ىبغلا دبع نب زيزعلا

 اهيف رسخ كانه ةكرعم تراد ثيح «ناحيس ىلإ ةينامثعلا تاوقلا باحسناو

 بلاط ديسلا لاقتعاو ؛ةرصبلل لماك لالتحا نم كلذ نع مّجَئ امو «نوينامثعلا

 .تاعاشا نم هلوح رودي امو «ليصافتو تاسبالم نم كلذب لصتي امو «بيقتنلا

 ةيرادإو ةيسايس نوؤش نم هيلع سالمغلا نبأ ملكت ام ةبسن غلبتو
 نع هثيدح نم ةئاملابو 017 «ريبزلا ىلع همالك عومجم نم ةئاملاب ٠,'

 ندملا رابخأ نم هلجس امن ةئاملاب 78و .تيوكلا نع هبتك امم 5754و «ةرصبلا

 ىرخأ بناوج -ه

 ريشي نأ ءاهيحاونو هتنيدم ثداوح لجسي وهو «سالمغلا نبا لفغي م
 تافآو ةئبوأ نم ؛هدهع يف دالبلا ىلع ترم ىتلا ةيعيبطلا رهاوظلا زربأ ىلإ

 كذلتل اهمسر ىلا ةروصلل ةريخألا تاسمللا عفر هبشي امب ءامهوحنو ةيعارز

 ةرصبلاو ريبزلا ىلإ دتماو خويشلا قوس مهاد ءابو ىلع همالك كلذ نم .ةبقحلا

 ب



 ةنس يف عورزلا هلكأو ريثكلا دارجلا موجهو ,م1888/ه17505 ةنس

 خويشلا قوس يف " هلثم دّهعي مل يذلا" قرغلا ثودحو م1584 ه0

 اميف رهاوظلا هذه نع هبتك ام ةبسن غلبتو م1890 /ه11217١ ةنس ةرصبلاو

 .مدقت امع ًالضف «باتكلا ينو «ةثاملاب 8,7 ةرصبلابو «ةئاملاب  ريبزلاب قلعتي
 ال ىهو «ةروكذملا بناوجلا نمض لخدي ال امم ةفلتخم رومأ نع ةقّرفم رابخأ

 .ىرخألا ىحاونلاو ندملا نع ل. ١ و «ةرصبلا نع

 نم هب لفح امب .هرصع ةغل ىلع ٍدهاش ريخ .هلك اذه دعب باتكلاو

 «نامزلا كلذ لهأ نسلأ ىلع ةعئاش تناك ةيماع ظافلأو تاحلطصمو بيكارت

 حلصت ةينغ ةدام مدقي هفصوب هتيمهأ يف ديزي رمأ وهو ءرضحو ودب نم
 ظافلأ اهيفو ؛ينامثعلا رصعلا رخخاوأ يف يحاونلا كلت ةغل ةساردل
 .هتارثؤم ةعيبطو رصعلا حور نع ترّبع لاثمأو تاحلطصمو

 تاثعلا قيقحف »2 انكطخ

 :ةيتآلا تاوطخلا باتكلا اذه انقيقحت يف انعبتا دقو

 ءاهانيب ةليلق تالاح يف الإ «رييغتب هممت ملف .صنلا ىلع انظفاح ١-
 الإ مهللإ ءاضيأ هئاطخأو هظافلأو هبولسأ ىلع هانيقبأ اننإف اذكهو
 تافوقعمب اهانرصح دقو «مالكلا ميقتسيل اهانفضأ تاملكلا ضعب
 .صنلا لصأ نع اهل ازييمت

 روصقو دجاسم اهنمو «عقاوم نم هيف درو ام رثكأب راصتخاب انفّرع -1
 .ةفلتخم ملاعمو ىرقو

 .ةينامثع تاحلطصم وأ «ةيماع تاملك نم صنلا يف درو ام انحرش -

 .ىرخأ ةليخد تادرفمو



 .دحأ مهل مجرتي مل «ريبزلا هنطوم لهأ نم ةيلحم تايصخش

 ةمهم ةعقب نع «ةديدج ليصافت ىلع ىوتحا «ديرف صن اذهف ًاريخأو
 ثادحألاب ةلفاح ةبقح يف يعامتجاو يسايس رود اهل ناك «يبرعلا اننطو نم ا

 ام ىلا نوعا ةماه ها رفا و ندسانإلا ىدح نع هيست ةكرشلا
 .مامتها نم هقحتسي

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 فوؤر مالسلا دبع دامع /

 ٠٠١6 طابشا7 ١ يف دادغب

 جا سسسسسسسسسسااااااايهجس



 0 م للأم أي



 هدلاو ةافو دعب انام ايضاق راص 2"”ةسيفنلا هللا دبع خيشلا تام اهيفو

 01 ميهاربإ خيشلا

 .هناكم ضيبملا حلاص خيشلا هناكم يضاقلا راص ةسيفن نبا تام املو

 .مالعألا يف مهمجارتو

 5 ملا هيف يلصي 0 ن0 ندع خبشلا 0 اي

 :ءاولا ريحا ملا 'ءأ رس ارا نقرو هوا دعف ةلظرح

 رَمَعو ؛هعسوو «””مزحلا دجسم ''”يرشملا هللا دبع جاحلا رْمَع اهيفو

 نقلا هللا دنع ةاتسالاوقرشلا لو ةلافتلا لإ :ةيايشل لغم اتقوا

 . 77377 هللا دي تاموا١77١ هللا دبع تامو

 ١- يناثلا نيرشت ١؟اهوأ لباقي 1847.

 دقو «ةسيفنلا ناميلس نب هللا دبع هنأ :هطخب قئاثو اهنمو ءىرخأ رداصم يفو « ءفلؤملا هركذ ام اذه -؟

 ديعو عناصلا قازرلا دبع :رظني :ةرشابم ه796١ ةنس يوركلا بيبح خيشلا دعب ءاضقلا ىلوت

 .54 ص 77ج «نيترجه نيب ريبزلا ةرامإ «يلعلا زيزعلا

 .م189+ راه1708 ةنس يفوت -'؟

 .ريبزلا عماج لباقم دجسملا اذه عقي -4

 .ةبق هيف :ديري هلعلو ءلصألا يف اذك -ه

 .م1889 /ه1101/ ةنس ينوت ءيرشملا نمحرلا دبع هللا دبع وه -5

 .حبذلل ةدعملا رعابألاو لفاوقلا ضعب هيف عمتجت تناك ةدلبلا طسو يف ةيلخاد ةحاس :مزحلا -

 ةفم هي



 الملا هدلو فلخو ؛فينحلا مساج الملا ""ازاورد دجسم مامإ تام اهيفو

 لِعزم دلو ميهاربإ راصو دمحم هدلو فلخو ١4١ ةنس تامو ءامامإ فسوي

 لعزم دلو راس لوا ئدامع 17868.يفف دشري قتح لولا نم ًابئان نلضي

 دسم: ف ىلضي امامإ ةوم زاصو «ميجحت نب نامكس لجنس يف انذؤم

 6و قيعيرأو ةعباسلا ةنسلا وعود انتقو لإ ازاوزذ

 ةفيلخ راصو ةّوُمحْلا كرابم خيشلا مصألا ىمعألا مامإلا تام اهيفو

 حلاص دمحم خيشلا هناكم ةفيلخ راصو «يدنبشقنلا رابخلا دبع خيشلا هناكم

 .1775 ةنس ىفوتملا ديبعلا

 1١1 ةنس تلخد مث
 ةفز

 اني كاذ لبق تناكو «يرشملا هللا ديع هأشنأ .ةدلبلا روسل ةيلبقلا (ةباوبلا) ةزاوردلا ىلإ بسن ١-

 .قاوسألا تالضف اهيف ىقلت

 .اهرابخأ نم ائيش ركذي مل -1



 717.7 ةنس تلخد مث

 يف "روث دمحأ خيشلا تام لوأ دامج يناث دقع "'نينثالا موي اهيفو
 :هلوقب مهضعب هخرأو "هللا همحر «يرصب نسح دنع نفُدو «ةرصبلا

 رون دمحأ ربقلا يف ىوث حات اوخّرأف ةاجنلا يعاد ناك دق

 ..م1885 لوألا نيرشت ؟١ اهلوأ ١-

 .روكذملا رهشلا نم ؛ نينئثإلا فداصيو ء؛مويلا خيرات ركذي مل ١-

 هدلاو ناكو «يبرعلا جيلخلا ىلع دنبان يف م1807 /ه1714 ةنس دلو « يراصنألا رون دمحأ يضاقلا وه ٠-

 ةلسس ةرصبلا ىلإ هيأ ةيحص لسقتلا مش هريمخألا دني ىلع ةمولع ىقلتف ءاملاع هلاخو ارجات
 مث ءاهسرادم ضعب يف اسردم نيعو ءاهيف هتسارد لامكإل دادغب ىلإ لحر اهنمو م1814 مه

 ةسائرلل اليكو مث م1417 /ه157 91 ةنس ةرصبلا ةيالو ةرادإ سلجم يف اوضعو «ةرصبلا ءاضقل ريتخأ

 دجاسم) اهنم «كلذ ريغو هقفلاو خيرتلا يف تافلؤم هلو «ةرصبلا يف يفوتو .فانئتسإلا ةمكحم يف ةيناثلا

 رابخأ يف ةرصنلا)و ؛.١15-د مقرب ةرصبلا يف نايعأ شاب لآ ةبتكم يف ةخسن هنم طوطخم (ةرصبلا

 .159ة5كدادغب « ١ط) نيدلا زع فسوي هيلع قلعو هققح دقو «ةروكذملا ةبتكملا يف ةخسن هنمو «(ةرصبلا

 هرسشن ؛ةرصبلا نايعأ «ىسابعلا نيدلا ءايض هللا دبع :رظني .(ص ١91/5 ١57 دادغب ؟ط)و (ص 8١

 مالسلا دبع خيشلا يقام يف مارملا غولب :يسابعلا نايعأ شاب نيسايو ١957( دادغي) يفنحلا لالج

 :5-8ص قيقحتلا ةمدقم «ةرصبلا رابخأ يف ةرصنلا :نيدلا زع فسويو (نابعأ شاب ةبتكم يف طوطخم)

 .777-7710ص ينامثعلا رصعلا يف نويقارعلا نوخرؤملاو خيراتلا :انباتكو

 7١ ةنس دلو ءدباعلا دهازلا ءيرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا وهو .هلك هباتك يف فلؤملا هيمسي اذكه -4

 رشع وحن ءامهريغو ناتسجسو لباك حوتف يف كراشو ؛سابع نبا نع ملعلا ذخأو ةرصبلا نكسو
 ريغو دئاقعلاو ريسفتلا يف تافلؤم هلو . سيردتلل ردصتو 2057 ةئس ةرصبلا ىلإ داع مث «نينس

 ةدلب روهظو «ةميدقلا ةرصبلا راثدنا دعبو «نفد اهتربقم يفو هه١١٠١ ةنس ةرصبلا يف يفوت .كلذ

 ١ج تاقبط ءدعس نبا :رظني .ةيطورخم ةبق هيلعو «ةريخألا ملاعم نم دعي هربق راص «ريبزلا

 .غ ١5ص فراحملا «ةبيتق نباو 77/8 ص تسرهفلا «ميدنلا نباو ١. ه8 ظلرَص



 ةقيرطلا يعار ءيفوصلا يدنفأ ىسوم تام ةدعقلا يذ لوأ دعب اهيفو

 ."”يوانم يف ةيعافرلا

 لافتا تالتكلا نويظ [ناك] ناو 8 قو ةريصتلا "ب

 حبني ال [مهدحاو] ناكو ءاهولتقو سانلا تماقف «ةعبرألا وحن "''تّضع

 هّنَمي انامحو اهنم هللا انذاعأ ءهيِقَل نم شهنيو «ناركّسلاك يشمي .تفتلي الو

 ءاهيلإ داع مايأ دعبو «لوبنطصا نم “'”ريهزلا اشاب مساق مودق اهيفو

 071104 ةنس مرحم 77 يف تامو

 للا رخآ ف هتجوز تتامو

 ضعب ىلإ ةبسن (يوانهم) ىمست تناك ,برعلا طش ىلع «(راّشَعلا) ةئيدحلا ةرصبلا يف ةلحم «يواْنملا ١-
 يوانم) مساب تفرعف «ةينامثعلا ةيرحبلا ريمأ رقم تناكو «(يوانم) ىلإ اهمسا فُفُخ مث ءاهئامعز

 (ظفاحم) فرصتم نكس رادو «ةرصلا يف ينامثع لاو لوأ اشاب سايإ عماج اهملاعم نمو «(اشابلا

 .ءيسابعلا نايعأ شاب رداقلا دبع :رظني .برعلا طش شينروك عراش مويلا اهقرتخيو ءةرصبلا

 .7؟7ص ١ج :ةرصبلا خيرات ةعوسوم

 .لصألا يف ةحضاو ريغ -؟

 .ةضع :لصألا يف -*

 /ه197١1 ةنس ريبزلا ىلإ زيزعلا دبع نب ىبحي اهدج رجاه ءرخص يب نم ةيدجن ةرسأ ريهزلا لآ -4
 لغشأ دقو ءريهزلا يبلج دمحم نب اشاب مساق ةرجهلل رشع ثلاثلا نرقلا يف اهمالعأ نمو م9

 سلجم يف اوضع بختناو ,ه0117207 ةنس ةينامثعلا ةلودلا دهع يف ةلودلا ىروش سلحي ةيوضع

 داشرلاو ةمهلا يف دارفألا نم وه "هلوقب يرديحلا حيصف ميهاربإ هفصوو .ينامثعلا ناثوعبملا

 ةرامإ ءيلعلا و عناصلا :رظنيو «57١١ص دجنو ةرصبلاو دادغب لاوحأ يف دجملا ناونع . " ءاكذلاو

 .ال5ه ص ١ج . ريبزلا

 .م1887 لوألا نيرشت 7 4 لباقيو -5

 .(ايرث) وه هتجوز مسا نأ كانه ركذيس هنأ الإ «يتأي اميف هتجوزو ريهزلا مساق ةافو رب فلؤملا رركيس ١-



 ."”رصان تام 10 ليقو ,"”نودعّسلا اشاب رصان تام اذكو

 00. ةنس تلخدو

 ١. رخآ دامج «*”*غلاب ءزيزعلا دبع قيقشلا انوخأ تام اهيفو

 .ةرصبلا يف يرصملا ريرضلا يراقلا ملاعلا تام بجر 5 يفو

 29:4 ةنس تلخدو

 يذ نماث يف ايرث هتجوز تتامو ءريهز اشاب مساق تام مرحم 7١ يفو

 .يازلا ين مالعألا يفو .تاتويبلا يف مهانركذ دق «ةنسلا هذه ةدعقلا

 وب هللا رون تلا اهمأو ؛ءبيبشلا مساج تنب ةمطاف تجوزت اهيفو

 .تاتويبلا يف .ةصحو دمحأ اهُثدلوأو هدميح

 هللا ةمحر «دميح وب نمحرلا دبع تنب ةليه انمأ تتام ءناضمر يف ءاهيفو

 دق ناكو «سالمغلا ميهاربإ خيشلا اندلاو نم دالوأ ةدع تَفّلخو ءاهيلع

 نم بلطب ةيرصانلا ةئيدم أشنأ يذلا وهو «قفتنملا ريمأ .نودعس نب رماث نب دشار نب اشاب رصان وه ١-

 هلو «(قفتملا ةيفرصتم)ل ًايمسر أرقم تراصو «هيلإ تبسنف «1819 ةئس اشاب تحدم دادغب يلاو

 ىروش سلجم ةيوضع لغشأو لوبناتسا يف ةريخألا هينس يف ماقأ دقو .قارعلا خيرات يف ةمهم رابخأ

 مسقلا .حيلخلا ليلد ءرميرولو ٠١ -٠١5ص قفتتملا خيرات .قئاف ناميلس :رظني يفوت اهيفو .ةلودلا

 5١ص الج نيلالتحا نيب قارعلا خيرات .يوازعلا سابعو 7١5١ صو ١7١7ص يجخيراتلا

 . 1761-714/ص 17ج ةيقارع ثحابم ءسيكرس بوقعيو 2199و

 .198ص '؟ج ةيقارع ثحابم يف سيكرس هركذ ام ىلع باوصلا وه اذهو ١-

 ..م1846 لوألا نيرشت ٠١ اهلوأ -“

 ًاريبك ناك هنأ ىلع ةلالد ؛ىفوتملل فلخلا مسا دعب (غلاب) ةملك داتعم وحن ىلع .فلؤملا فيضي -4

 .هتافو دنع غلاب

 .م1885 لوليأ ١" -ه



 دبعو «هللا دبع رطسألا هذه "'[بتاكو] ءدمحم ىنفملا :دالوألا نم اهلف ءاهقلط

 2177١ ىنغلا دبع تامو .177 “'ةيفوتملا ةؤلؤلو ءزيزعلا دبعو «ىئغلا

 .رخآ ىدامح 7٠١ يف ١707 ةئس زيزعلا دبع تامو

 يف "'هناو يتآيو «تاتويبلا يف روكذم ءدوشرإ جاح تام لاوش يف اهيفو

. 

 .105 لوأ عيبر 4 [يف] يرّدجلاب تتامو ةّصُح ىتنب ْتدِلُو اهيفو

 مايأ دعب قلطأو «'*”عماجلا نامثع خيشلا سبح لوأ دامج [ين] اهيفو

 .""اشاب ةّرّصئ ةيالو يف بيقنلا ديعس دمحم ديسلا ةعافشب

 موي نيرشع دعب قلطأو ''"ريهزلا ميهاربإ جاحلا سبح بجر 5 اهيفو

 هدعب هجوتو «''”ميهاربلا هللا دبع ىوعد فرط نم موي نم دادغب ىلإ ىضمو
 هتثربتب هؤاقفرو هللا دبع جاحلا ءاج مث «كانه“' اومصاختو «ميهاربلا هللا دبع

 ًاليلذ ءاجو ميهاربإ صْلَخ ةدم دعب مث «ريبزلا يف هتيب يف لوتقملا ريدملا مد نم

 .قايسلا ةرورض اهيضتقت ةدايزلا ١-
 .ةافوتملا :ديري -”

 , 7701/ ةلس ثداوح يف دوشرأ جاحلا ةافو ركذيسو ؛لصألا ين اذكه -“

 رشع يداحلا نرقلا علطم يف ريبزلا ةدلب نامثع مهدج نطوتسا ءجرزخلا نم ةيراصنأ ةرسأ عماج لآ -4
 .ةدلبلا يف ءاضقلا بصنم مهنم ددع ىلوتو ؛ةرجهلل

 جاحلا 1706 ىلإ ١5 نم اهالوتي ناكو .دهعلا اذه يف ةرصبلا ةالو يف يلاولا اذه ىلع فقن مل -5

 .امهوأ دارأ هلعلف ءاشاب ذفان ١086-1585 نمو يدنفأ تزع

 :رظني .م18174-1887 /ه11705 ىلإ ١594١ نم ريبزلا ةخيشم ىلوت ءريهزلا فيطللا دبع نب ميهاربإ وه -1

 .5 7١ص ١1991١ دادغب ؛ةرخأتملا دوهعلا يف قارعلا يف ءاضقلاو ةرادإلا لاجرو ةكاحلا رسألا :انباتك

 .م18485-1445//ه1114 ىلإ ١4" نم ريبزلا ةخيشم ىلوت .دشارلا ميهاربإ نب هّللا دبع وه -ا/

 .امصاختو :ديري -8



 5 ضرف تام نأ ىلإ كلذك يقبف «هتيب مزلي «يهني ال مايأل هنأ هيلع اوطرشو

 ""”ىهتنإ ١٠١6 لوأ دامج 77 يف ميهاربإ صالخ ناكو

 ا"”18.5 تلخد مث

 ."'سبحلا نم ريهزلا ميهاربإ صلخ لوأ دامج 77 اهيفو
 بييقنلا ديعس دمحم ديسلل ةريبك ةبترم ةلودلا نم ءاج لاوش ١9 يفو

 دوه اموت واهو 4 هن يب ةيلإ سمانلا ءاجف «ةيالولا ةبترم قوف
 المغلا فسوي نب بوقعي سالمغلا فسوي هرب بوقعي دلو عدلا يذ ١ فو

 نسيم دِلوو ينقل هع يرسل دعا ةجحلا يذ ١65 اهيفو

 ١7١7. ميهاربإ دلوو #17 تامو ٠

 ريهز ميهاربإ فرط نم رفسملا هللا دبع هناكم اًوْطَحو ميلس *”لزُع اهيفو

 «بويهط دمحم رفسم نبا عم رصاونلا نمو «'"ةجحلا يذ يناث دقع ريهز

 ١755. ةنس رفسم نبا لزعو «ةسيفنلا هللا دبع نابضغو

 عازهو ميلُس نب لاف مهنم «دشارلا عابتأ نم ةعامج مهتا يناث عيبر يفو

 لتق يف .مهريغو نايمحلا ديزو ديرجلابأ دمحمو ”ديوس دلوو .'"”يلبشا

 .ةنس لك رابخأ رخآ يف (ىهتنإ) ةملك فلؤملا بتكي ١-
 .م1841/ لوليأ ١5 اهوأ -؟

 , رك ىلا اله -#
 .هنوثنهي :ديري - 4

 ًابئان :ةدلبلل ًاخيش هتفصب «هنيع «ميهاربإ نب هللا دبع نأ حجارلا نمو ءلزع مع فلؤملا حضوي مل -ه
 .هل ادعاسم وأ ,هنع

 .لصألا يف اذك -5
 .دشار لآ نم ةرسأ مهو «يلبشلا :حيحصلاو «نيشلا ديدشتو .مأللا فج «فلؤملا هبتكي اذك -ا/

 .دشار لآ نم عرف مه ديوس لآ -4



 نمحر لا دبع جاحلا مهو ؛ءالؤه ةئربت يف دوهشلا ردحناف رقيصملا دبع لعيزم

 دمحم و) هفينملا "5و :سمعألا دومحلا هّللا ديعو ىميدجلا دقحم و دثنسلا

 بذكو «نيحرف دادغب نم اوداعو هتتئربت [يف] اوذخاف «'"”(دشارلا دهفلا

 .ريدملا لِيَق [وأ] تام فلأو ةيام ثالثلاو ةتسلا ةنس يف يتأيو «ريهزلا ميه اربإ

 ةيفز هم. 0117 -
 |. هنس تلخد مك

 هه .٠ (غ)7 هج ٠ - ٠ » . «.٠

 طمحم نم بيرق «رافلا  ةكسي ةفورعملا ةيرصيقلا بيذلا دمحأ رْمَع اهيفو

 ."”ىقاقسلا طحم

 ,”"”سامشلا يارف تنب ةهاش همأو «نامليس نب دلاخ دلو رفص 7 يفو

 2970 2 1 ام 2
 ....ةئسس ق تتام سامشلا

 .ةيلاتلا ةئسلا ثداوح يف ًاحضاو مسالا ركذيسو «لت :ًأرقت لصألا يف ١-
 .فلؤملا طخب وهو .ءشماهلا نم هانفضأ نيسوق نيب ام -؟

 .م188/ لوليأ / اهوأ-'“

 .تكس :لصألا يف -5

 .مهيلإ بسنف «ريمحلا ىلع لومحملا

 نرقلا رخاوأ يف ريبزلا اونطوتساو .دجن يف (ةديرب) ةدلب نم مهلصأ «ريبزلا يف ةريبك ةرسأ سامشلا لآ ١-

 .ةرجهلل رشع يناثلا

 .لصألا يف غارف -ا/



 مسا ىلع دهف هامسف ءاجو دمحم هدلو فلخو دشارلا دهف تام اهيفو

 نب دهف ىنعأ «"”ةريغُم يبأ يف ًالخن كلمتو ””راّشعلا يف رجات نآلا وهو ءهدج

 7 دتقازلا كهف نب دمع

 ."”يلبرغلا ميرك بصنتاو ؛رفسملا هللا دبع لزعو
 يريهزلا عومجب يف هل يدنعو «رعاشلا يلعلا رياس طايخلا عجر اهيفو

 .هتمجرت هيفو ءأتايبأ

 ىوت
 د

 .مريشخو زيزعلا دبع دلاو ”مريشخلا فسوي جاحلا تام اهيفو

 .جوزت نأ

 .برعلا طش ىلع ةعقاو «؛ةرصبلا يف ةلحم ١-

 قيرط اهقشيو ءاهنيتاسب يقسي اهيف يرجي رهن ىلإ تبسن «برعلا طش ئطاش ىلع عقت ةريبك ةيرق ١-
 .ماعلا بيصخلا يبأ

 .19/85 ةنس يفوتو ءةنس ١١١ وح دشارلا دهف رّمع -"

 يف ريبزلا ةدلب يف هترسأ نم رقتسا نم لوأ وه ريخألاو ءزاوف نب رصان نب دمحم نب ميركلا دبع وه -4
 .رشع ثلاثلا نرقلا فصتنم

 ين اهراثآ نمو «تيوكلا يف تماقأو اهترجه مث ءرهدلا نم انيح ريبزلا تنكس ةرسأ مريشخ لآ -ه

 .م1848/ه577١1 ةنس ىلإ ىقريو «زاوردلا ةلحم يف مريشخلا دجسم ريبزلا



 ةنس لوأ ىدامج يف .دلاولا نع ابئان يلصي لعزخ دلو ميهاربإ راصو)

 نلضب امامإ هوم راصو: ""ةناحتلا هجم: انفو لغؤتخ دلو واع 8 ف

 .فلأو "١٠و نيعبرأو ةعبسلا ةنس رضاحلا انتقو ىلإ "”فاّورلا دجسم يف

 ل نت اعوا

 «فاورلا دجسم مامإ دمحم الملا فلخو .ةداغبلا نامثع تام اهيفو

 .نيسي هدلو فلخو «لوأ دامح ١5 ةنس تامو

 ميرك هدلو فلخو 5 ةنس تامو .زيزعلا دبع نامثع دالوأ نمو

 دمحأ مهنم «ةديدع دالوأ هلو .هرصب فك دق نامثع نب دمحم الملاو «غلاب

 .575ص ١ج ريبزلا ةرامإ رظني .م15944 /ه7١٠٠١ ةنس عماجلا اذه ئشنأ ١-

 يف ىرخأ دجاسم ةسمخو ,م18141 /ه17641/ ةنس ةافوتملا يلج فيرش لآ نوتاخ ةجيدخ ةديسلا هتأشنأ -"

 .م١181/ه 1775 يف ةخرؤملا اهتيفقو بجومب كلذو «فاورلا دمحم جالا اهجوز لاومأ نم ؛دادغب

 .١17ص 7٠٠١, دادغب «ةرخآتملا نورقلا يف دادغب ملاعم :انباتك رظني .نيزازبلا قوس يف عقيو

 عناصلا ركذو م1897 /ه١٠5١ ةنس ترمع اهنأ فلؤملا ركذيس .ةدلبلا لامش يف ةلحم :ةيديشرلا -“

 .737ص اج ريبزلا ةرامإ .ه١*1* ةنس سسأت ةيديشرلا عماج نأ يلعلاو

 تاناويحلا اهيف ظفحت تناك باب اهل ءاهيلع رئاد رادجب ةطاحم ضرأ :ريبزلا لهأ حلطصم يف روخاجلا -

 .منغلاو لبإلا نم

 .برضلا كلذل ًاببس ملعن ملو «هانأرقف ءربحلاب فلؤملا هيلع برض نيسوق نيب ام -ه
 .ةنسلا هذه رابخأ باتكلا ةطوطخم يف سيلو :انلق 1777 يف يتأي :شماهلا يف -5

 .لصألا يف غارف -ا/



 لّصَح دقو «كلذ ريغو نّمِتو ةوهقو "'ياجو ركش لاقب ناكد يف ميهاربإو

 .ةورثو لوبق مه

 يف كرتلا عم "'زيركنا برح يف لتق هللا دبع همسا دلو رمغعلو

1 

 .حالس لمعي [وهو] ؛ءفيطللا دبعو ىيحيو ناميلس نامثع دالوأ نمو

 دبع همأل هيوخأ ةلافك يف غلاب يلاخ هدلو فلخو «لوأ عيبر ١715 تام

 .ميحرو ميركلا

 قلطملا ناميلسو هؤاقفر هعم دوهشلاو ريهزلا ميهاربإ ردحنا بجر 4 يفو

 مهريغو نوعلا دلاخو نالوغلا ديزو ينامعلا دمحمو ليخدلا يراشمو

 دجسم دنع بيبضا تيب يف ريدملا اولتق هعابتأو ميهاربلا هللا دبع نأ نودهشي

 اوءاجف ,«ءيش هتعامجو هللا دبع ىلع تبثي ملف مهتداهش تفلتخاف .يداجنلا

 .*'نيليلذ هتعامجو ميهاربإ داعو ,نيحرف نيرورسم دادغب نم

 يلعو 17706 تامو ءدّنَّسلا نمحرلا دبع :ميهاربلا هّللا دبع ةعامجو

 «.ناضمر او 06 تامو دشارلا دبع ميلسو ١7٠١5 دادغب يف تام فينم ا

 ت0 9 5 2(
 ....ةنس تامو يلبشا ميهاربإو دبع قؤررمو «.ىيمع لقو ح« ىح عازهو

 .ياشو ركس :ديري ؛ةيماع ١-
 .ةينامثعلا ةلودلا ىلع زيلكنإلا برح ديري -؟

 ديسلا ةيرذ فاقوأ نم نالا يهو «ةرصبلا نم بونجلا ىلإ .برعلا طشل ةيبرغلا ةفضلا ىلع ةقطنم -“

 .17؟١ص ١ج ةرصبلا خيرات ةعوسوم «يسابعلا نايعأ شاب رداقلا دبع .يرصبلا ينيدرلا رداقلا دبع

 .اذه هباتك نم يتأي اميف ةكرعملا هذه نع فلؤملا ثدحتيسو

 .ةقباسلا ةنسلا ثداوح يف مدقت ام رظني -5

 .لصألا يف غارف -*



 جاحلا تامو «1777 ةنس "'ريهزا ميهاربإ تامو '''....ةنس تام هللا ديبعلا

 لاح قبي مل ؛هيلع دوهشملاو دهاشلا ءاوتام مهلكف .1775 رفص ” يف هللا دبع

 .يقابلا مئادلا ناحبسف 1757 يلبشلا عاّره ىوس خيراتلا

 .ةرصبلا ""اشاب ةياده مدق نابعش يناث يفو

 يف ًاقباس ناك رطعلا عايب يمزاعلا دشار انبحاص تام لاوش " ةليل يفو

 .هيلع هللا ةمحر «ريبزلا يف نكس مث «تيوكلا

 دمحم الملا مهنم ءادالوأ فلَخو ةداغبلا نامثع جاحلا تام لاوش ا/ يفو

 تامو زيزعلا دبع نامثعلو «77١؟50 ةئس تامو «فاورلا دجسم مامإ

 ةنس تامو فيطللا دبعو «قزرُي يح [وهو] ءيِمَع دقو ءرّمعو '*'....ةنس

 .يح [وهو] ناميلسو ...

 ناميلس :ةعامجلاو ريهزلا هللا دبع جاحلا نيب حلصلا عقو لاوش يفو

 رابجلا دبعلا دمحم خيشلا ةطساوب ينامعلا دمحمو ليخدلا يراشمو قلطملا

 دبع بصنو «يلبرغلا ميرك لزعو «' ”راصنلا دمحأو ضْيِبملا ميهاربإ جاخحلاو

 ميهاربإ بضغو رومألا تنازف «ريهزلا اشاب فسوي مهنيب مكحلاو يغلملا هلل

 .لصألا يف غارف - ١

 .ريهزلا :ديري -؟

 .م1441 -1888 /ه104 ىلإ 1505 نم ةرصبلا يلاو -

 .لصألا يف غارف -4

 .لصألا يف غارف -ه
 .7717ص 77ج ريبزلا ةرامإ يف امك ءراصنلا نامثعلا دمحأ وه -5



 دبع ردحناو «ناويدلا يف ىتلا ةلخنلا عطقو '”ةيحاصلا ىلإ هلهأب ردحناف ريهزلا

 .1777* لاوش همركأو ًانوبُر هاسكف اشابلا ىلإ "”يقلملا هل

 رادجلا بابلا نوقرخي قارٌسلاو صوصللا رثك يلبرغلا مايأ يفو

 لايعأ صوصللا :لوقي يلبرغلا ناكو ءسانلا تّجضف .هوحتفيو ”'ةركسلا

 .هودرطو هولزعف «هدنجو هللا دبع

 .ريبزلا دلب يف *”رساودلا سيئر يدهملا ملاس تام رخآ دامج يف اهيفو

 تامو زيزعلا دبع الملاو دمح فلخو زيف نب دمحم تام بجر 4 يفو

 خيش هيلع ىلصو ةتيقنلا مساج نب دمحم تام ناضمر ١ يفو

 .بيجرلا نامثع نذؤملاو عماجلا

 .برعلا طش طسو يف نيتاسب تاذ ةعطاقم ١-

 .هموق ةجهل ىلع ًايرج ءسكعلابو ءانيغ فاقلا فلؤملا بلقي ١-
 .ةقلغملا يأ .ةركسملا رادجلا باب :ديري هلعل -'

 يف ؛ةيدابو ةرضاح ءريثك قلخ مهو ءرساودلا دجن رئاشع مظعأ نم :يرديحلا حيصف ميهاربإ لاق -4

 لاوحأ نايب يف دجنلا ناونع .ةريثك ةيدابلا يف يتلا مهلئابقو .فنعلاو رثكلاو ةعاجشلاو ةوقلا ةياغ

 .6١5ص دجنو ةرصبلاو دادغب

 .لصألا يف غارف -5



 ؛ةيلكلاب "”رابكلا تايرّمَقلا ينعأ «ةدرخلا تلطبو تلزن لاوش يف اهيفو

 رشع ”!نارقلاو:«ئرمق نيعنالا ناغضلا "تايضانشلا امو «تيوكلا ]ف ىنح

 ,فافخملا كيلاتملا تاّيرَمَقلا ترهظ رهشلا اذه نم فصنلا يف [و] .تايرَّمَق

 .””نارف نع 50 الا *2تاقلبلا ترهظو

 عم يبرغملا حلاصو نارجنلا ميركلا دبعو حجارلا دمح جح اهيفو

 .ديشر نب دمحم قرب

 نورشع هتميقو .لالحلا ةروص هيلع ًأشوقنم ناك هنأل كلذي يمس «ةضفلا نم ينامثع دقن .يرمقلا 1١-
 «يوازعلا سابع .(غاصلا شرقلا عبر يواسي جئارلا شرقلا) غاص شورغ ةسخخ وأ ءًاجئار ًاشرغ
 .197ص «1404 دادغي «ةيقارعلا دوقنلا خيرات

 ١- (ةجقآ) ًاضيأ ةامسملا ةلمعلا ىلع همسا قلطأ مث .بهذلا نم ًالوأ برض ينامثع دقن يهاشلا «

 لا تواس يذلا :ينامثعلا يضفلا مهردلا يهو ١٠١ ص ١7ج سيكرس .ًاشرغ ؛هنم 177.

 نيشرقلا يذ ينامثعلا دقنلا ىلع ريخألا ينامثعلا دهعلا يف قلطت تناك نارق ةظفل نأ سيكرس ركذ -*

 ١74 ص 7١ج ةيقارع ثحابم .ةجئار شورق ةينامث يأ ءغاصلا شورقلا نم

 اهانعم ةيجنرفإ ةظفل يهو «كيلتم جئارلا شرقلا نومسي اوناك ةرصبلا يف سانلا نأ سيكرس ركذ -4
 .171ص !؟ج سيكرس .تاراب ٠١ يواسيو ؛(يندعم)

 وهف ءغاص شورغ ةسخ هتميق يضف ينامثع دقن اهب دصقيو «ةسمخلا تاذ :يفرحلا اهانعمو ؛قلشيب عمج -4

 .174ص 21979 ةرهاقلا «تايمنلا ملعو ةيبرعلا دوقنلا «يلمركلا ساتسنأ .يرمقلا يواسي

 .قلشلا :لصألا يف -5

 .نع ةرابع :دارأ هلعلو ءلصألا ين اذك ٠-

 .ةيارلا :قريبلا -4



 دلب يفو "'زكرملاو ''”خويشلا قوس يف ءابو عقو ةجحلا يذ لوأ يفو

 .ريثك قلخ تامو «رييزلا

 اوذآو '”ناديرع صارعو ميهاربلا "'ةزاورد اوُدَّسَو ركسع رهظو

 ال [نأ] اوهّبنو ءاوردحمنلاو ,"”ةنيتنركلا 'اًؤلاشف «ةرصبلا يف عقو مث ءسانلا

 يف يأ ءرهشلا اذه نم متنخلا يف عفتراو «ريدملا نم رمأب الإ دحأ ردحني

 .لاح لك ىلع هلل دمحلاو عيمجلا نع «نيرشعلا

 نم قورسم "”غوص اودجوف ةديدع ًاتويب اوقرس صوصل لصح اهيفو
 .دمح اوه وبأو مهلجم فسويو ينابدحلا بعيرم هقرس دق ليدنملا دمحم تيب

 م0
 رامعلل ضراعلا زياف لالدلا دنع نوبز يف دجوو

 «ةيرصانلا سيسأت لبق قفتنملا دالب ةدعاق دعت تناكو «تارفلا رهنل ىنميلا ةفضلا ىلع عقت ةدلب ١-

 لت ىلع «(م14) ةرجهلل رشع يناثلا نرقلا فصتنم يف تئشنأ (ابونج مك ٠١ ةفاسمب اهنع دعبت)

 لآ نه قفتملا خويش ىلإ ةبسن اذه اهمساب تيمس مث ءيشاونلا قوسي ًالوأ ىمست تناكو «يرثأ
 51١. 6ص جو 79ص ١ج ةيقارغ ثحابم ءسيكرس بوقعي :رظني .روس اهل ناكو نودعسلا

 ببسب كلذب تيمس ؛(يوازكرم) وأ (يزكرم) اهيلإ ةبسنلاو ؛ةيرصانلا ةنيدم ىلع قلطأ مسا زكرملا -7
 <17 ةقرولا ١ج «خيراتلا يف ةيرصانلا :يوابرغلا ركاش رظني .هترضاح وأ قفتنملا ءاول زكرم اهنوك

 .(طوطغ)
 مكحتو ؛عيراصملا تاذ ةريبكلا ةباوبلا ًاحالطصا اهب دصقيو «ةيسرافلاب ةباوبلا يه :ةزاوردلا -”

 هميدقلا ريبزلا روس يف ةيلامشلا ةباوبلا يه هذهو «لخادلا نم بشخملاو ديدحلا نم نيتضراعب

 .ميهاربإلا دجسم ءازإب عقت اهنأل كلذب تيمس
 .ريبزلا قرش يف ةلحم ,راقعلا نم ةعطقلا يهو ؛:ةصرع عمج ءصارع -

 .لقتناو «لقن :قارعلا ماوع حالطصابو «عفر «ةغل لاش -4

 .يحصلا رجحلا :ةنيتنركلا -5

 .بهذلا نم ةغوصملا ىلحلا يهو ..غئوصم :ديري -

 .راقعلا لالد :ديري -8



 نم يرشملا نيسحو هللا دبع عم ريهزلا اشاب فسوي حلطصا اهيفو
 .فقولاو كلملا نم ثلث يرشم لآل ''”ةيغادفلا فرط

 رثكأو «نيملسملا نم "'فاّوَرلا دجسم حيلصتو ناينب مت رفص يفو
 جاحو ضيبملا ميهاربإ جاح يعاسلاو ءساطرقلا ىسيع خيشلا نم فرّصلا

 .نامثعلا دمحم ةمامإو ءيويلخ دعس

 دسعلا بع قتلا نيم مردكلا يف كاكاو وبرا ” نيزازجلا دخا اهفو

 راص اريبك "ناب يلبقلا ناكدلا وه رمعو «نابعش يف اهورمَعو ارش رابجلا

 نب نياد نب هللا دبع [نأ] مث .دمحأ خيشلا نبا مث «نامثعلا دمحم الملا دي يف

 املف «ةدم محل بّصقُم تراصو .رافلا ةكيم يف ةيرصيقلا رّمع بيذ نب دمحأ

 ةروجهم اهوكرتو اهنع اولوحت 17377 ةنس *”تجلا قوس يف ةيرصيقلا اورمع
 .17517/ خيراتلا لاح ىلإ

 .يلبرغلا ميركلا دبع راتخم هلدب راصو رفسملا هللا دبع لزع اهيفو

 .دوشرا جاح تامو سالمغلا نب ناميلس نب دلاخ دلو

 هعمو دادغب ىلإ هجوتو «ميهاربالا هّللا دبع جاح ردحملا ناث عيبر ١9 يفو

 عازهو يلبشا ميهاربإو ربنعلا ديعسو قوزرمو ميلس هدبعو دئسلا نمحرلا دبع

 برعلا طش اهب طيحي ةريزج يهو ؛هتيرذ ىلع اهفقوو ه5١7١ ةنس غادفلا هللا دبع اهارتشا ةعطاقم ١-

 .بونجلاو قرشلاو لامشلا ةهج نم

 .هب فيرعتلا مدقت -1

 .نورازجلا :حيحصلا -؟

 .ةليقثلا ءايشألا نزول ةلآ :نابقلا -5

 ىلع يوتحيو .صبلاو رجحلاب ًاينبمو ًاريبك ناك .باودلا فالعأ هيف عابت ةدلبلا طسو يف قوس -ه
 ةلاسر «ينامثعلا دهعلا يف ريبزلا «ينارطقلا نيسح .ةيصج فراخزب اهتاهجاو تنيز «ناكد يقئام

 .58- 4ا/ص «ةروشنم ريغ ريتسجام



 يف ريدملا لثقم فرط نم مايأ دعب كانه تامو ءذهاشلاب فورعملا فيتملا يلعو

 اوداعو هىعش اههلع كسب رو رهرلا هازبإ هناك يمض تب

 ءاودرطف .مهمالك فلتخاف .نودهشي ةعامج ريهزلا ميهاربإ عمو ءنيروصنم

 .مهريغو ينامعلا ذمحمو ليخدلا يراشمو قلطملا ناميلس مهنم

 نسيحلا دبع ةطساوب يلبرغلا ميرك اوطحو ءرفسم نبا لزُع اهيفو

 .لوأ دامح يف «كلذ هراك ميهاربإ ناكو .ريهزلا



 "”ريبزلا ةوسكب اشاب نابعش مدق رفص 19 يفو
 "'نودعسلا حلاف اهيف ىنبو «ءنيكاكد "'"ةيسيمخلا ترمع اهيفو

 :نينلا [فرح ]قف تانتوييلا قف لقت .”عىزاسعلل ةغود اهيفو "دج

 .نودعسلا

 ريهزلا لآ عم ليمي ناكو «ديسلا ميرك '"ةراّمحلا يف خيشلا ناك اهيفو

 قوزرمو ميلس دشارلا ديبع هوبرضف ميهاربلا هللا دبع جاحلا هيلع جّجحتف

 .زرطم شامق نم ماوعلا نب ريبزلا دقرم هب ىسكي ناك ام :انه ةوسكلا - ١

 ديع ىلإ بسنت هرامحلا روه نم يبرغلا بناجلا ىلع ءخويشلا قوس ةنيدم نم ةيبرق ةيرق ةيسيمخلا -؟

 دعب اهرمعو اهضرأ حلصتسأ ءدجن يف ةديرب لامعأ نم ميصقلا لهأ نم لجر وهو ءسيمحخ نب هللا

 نرقلا طساوأ يف كلذو ,نودعسلا اشاب حلافل نيلاوملا نم هعابتأو ناكو .خويشلا قوس ةدلب قرغ
 ١١ددعلا ءبرعلا ةغل ةلجم «ةيربلا ةَولْول وأ ةيسيمخلا ءليخدلا ناميلس :رظني .ةرجهلل رشع ثلاثلا

 ,879 -450ص .194117 ناسين

 ىلوألا «نيترم قفتنملا ةخيشم ىلوت «ةنيكسلل ًالايم ًانيدتم ناك ءنودعسلا اشاب رصان نبا وه -*
 ءما141/94-1441 /ها11؟1791-994نم ىرخألاو ءا41/ا ىلإ 1801 /ها194١ ىلإ!؟١9نم

 .70”7و ١7ص .9949١نامع «قفتنملا ةرامإ .نودعسلا دمح ديمح .قفتنملا ءارمأ رخآ وهو

 ًادجسم اهيف ىنب نودعسلا اشاب حلاف نأ (برعلا ةغل يف هيلإ راشملا لاقملا) ليخدلا ناميلس ركذ -4

 وهو ؛دجن نم ءاملعلا دحآ ال بلجو «ةينيدلا مولعلا ئدابم اهيف سردي سردمو ةعمجلا هيف ىلصت
 ةفلاسلا ةديريل ةعباتلا ىرقلا ىدحإ نم ةميركلا تاتويبلا دحأ نم ءجفرع نب يلع خيشلا ةرضح

 اهفرصيف ءنودعسلا ةمعطأ نم ةنس لك روكذملا ملاعلا اهذخأي تادراو ةياغلا هذه صصخو ءركذلا

 ةنس يف هللا هافوت ىتح اهيف ًاميقم خيشلا كلذ لاز امو ؛ملعلا ةبلطو ةسردملا رمأب قلعتي ام لك ىلع

 علا معباسف ئلركلا نم الدب رخآ ملع خيش نودعسلا لآ ذئنيح بلطف م )١ ه8

 ًاعلظفمو كاع امنا هل وهو ءاقبانس ليرد ةريع# ءميصقلا يضاق رساج نب ميهاربإ ةمالعلا

 ."اذه انموي ىلإ عالطضا متأ هتفيظوب

 .اهانعم انل ددحتي ملو ءلصألا يف اذك -5

 ناسرفلا مه ةرامحلاو ؛كاذ دهع ريبزلا ةدلب يف ةيلحملا ةيركسعلا ةوقلا دئاق ةباثمب ةرامحلا خيش ناك 1١-

 .ةوقلا كلت ماوق نوفلؤي نيذلا

 م م



 هيلع يشغ ىتح مزحلا يف يداجنلا ةوهق يف هوبرضف ناجرمو '''بنلا ديعسو
 قلطأ مث «بيبضلا تيب يف ريدملا تبب ىلإ ًافوتكم هوُدَو مث «مزحلا يف هوبحسو
 .اخيش هوداعأ ىتح هل نوعسي ريهز لآ لزي ملف «دادغب ىلإ ىضمو مايأ دعب
 :بيعاتتاو دنشارب لآل ةقيذآ بحس اليل لق 1811 كس ناش" 19 ق[زد

 .هنم دابعلا هللا حارأو

 .رخآ دامج يف ريساودلا خويش نم يدهملا ملاس تام اهيفو

 070.17 ةنس تلخ دو

 فلخو ؛ةجحلا يذ ا/ يف يرشم نمحرلا دبعلا هللا دبع الملا تام اهيفو

 .اوتام مهلكو «دمحو دمحأو نمحرلا دبع :نيدومحم ريغ ادالوأ

 ىصوأو «'"”ةغارملا يف دجسملا ساطرقلا ىسيع خيشلا ىنبو سسأ اهيفو

 ١١79 ةنس ميهاربإ ناكم ىلإ ''دومح نبا بّصنتو «هئلث نم ةلاعجب مامإلل

 .ةحضاو ريغ ةملكلا ١-

 .م1446 بآ ١8 اهلوأ -؟

 حلطصملا يف ةغارملا ىنعمو «ةدلبلا لخدت ىتلا ليإلل ًاخانم تناك «ريبزلا عماج برق ناكم ةغارملا -”
 .ةحارلل ًاسامتلا لبإلا هيف غرمتت يذلا ناكملا يريبزلا يودبلا

 ءريبزلا يف ءاضقلا ىلوت «ريبزلا ءاملع ريهاشم نم ءدومح نب نمحرلا دبع نب هللا دبع خيشلا وه -4
 ةسردم يف ًاسردم نيع «رييزلا يف ءاضقلا بصنم ءاغلإ دعبو «ريبزلا عماج يف ةمامإلا هيلإ تفيضإو

 ./84ص ًاماع نيسمخ لبق ريبزلا ءماسبلا دمح .ه154١ ةنس هتافو ىتح «ةينيدلا سحيودلا



 7 عدلا لفتت لع "'نةيوارتلا ةيك بتيقنلا "دعا ليسلا كاققو

 يف يويلخلا نامثع نم هورتشا يذلا سرافو ميهاربإ تيب رامع مت اهيفو

 .تاتويبلا يف هانركذو ءرفص نماث هولزنو «''”يصحلا

 ريبزلا ىلإ "”ةيقافطصملا ةزاورد نم ”رهنلا رفح يف اوءدتبا لوأ عيبر يفو

 هعّرو «"”بيصخلب لهأ نم نيساي نبا ليكولاو ءاشاب ةياده ةيالو يف ريبزلا

 عارذ فالآ ةثالث مهيلع طَحو «ريبزلا ىلإ رهظو .ةرصبلاو بونجلا لهأ ىلع
 ىلإ اولصوو .ديلا عرذأ ةرشع هضرعو .ديلا فصنو نيعارذ هقمعو ءديلا

 يمعو مدهت اورفح املك لب متي ملف ابونج ةحلط نم ؟”ةرصبلا ةزاورد

 . 1708 يف يتأيو ؛هوكرتف

 قازرلا دبع هدلو فلخو :يديهملا دمحأ تام لوأ دامج يناث دقع ينو
2 

 ردلا هباتك يف ءناميلس نب يلع هداز فسوي هل مجرت .بيقنلا ديعس دمحم ديسلا نب دمحأ ديسلا وه ١-

 .ه177١ رصم ءدجمملا هدلوو دمحأ ديسلا بقانم يف دضنملا

 !هب ًاصاخ ًالزنم نوكتل ريبزلا دجسم مامأل ترجأ مث ؛لافطألل ةضور ىلإ دعب اميف تلوحت -؟

 .اهيلإ ةقرولا افق ىلع ىتلا ةحفصلا نم ربحلا راشتنال .,تاحضاو ريغ تاملك ثالث انه -'"

 طسو يف عقت ةضفخنم ةقطنم ءبيرق نم هؤام رهظي يذلا رئبلا وهو ءوسحلا ريغصت ءيسحلا اهلصأ -4

 ..روسلا يف ةباوب لالخ نم نطابلا ىلإ ةعمجتملا هايملا يرجت اهنمو ءراطمألا لويس اهيلإ يرجت ةدلبلا

 .ريبزلا ةدلب ىلإ هب يضميو برعلا طش نم هءام ذخأي عورشملا اذه ناك -
 ١- ص 7١ج ةيقارع ثحابم ءسيكرس بوقعي .ةرصبلا ةقطنم يف ةعطاقمل مسا «ةيغافطصملا وأ «ةيقافطصملا 775.

 .ةمهملا ةرصبلا لامعأ نم بيصخلا يبأ ةدلب يهو .فلؤملا اهبتكي اذكه ٠-

 .ةدلبلا قرش يف عقت تناكو «ريبزلا تاباوب ىدحإ -4

 .لصألا يف غارف -4



 لاقيو ءرم امك ١705 ةنس يف اهؤادتبا ناكو ''”ةيسيمخلا رامَع مت اهيفو

 ءموي فصن لجرلاو ءتاعاس ثالث "”فوُحشملاب ةيسيمخلا ىلإ قوسلا نم
 .مالكلا مامت يتأيو

 «كالم ,ءيريضخ ديشرلا زيزعلا دبع جاحلا تام رخآ دامج لوأ دقع يفو

 دالوأ هللا دبعلو «.1750 ةنس ةجحلا يذ ١5 يف تامو هللا دبع هدلو فلخو

 .دهفو فيطللا دبع هللا دبعلو ءدالوأ هلو ريبك ميهاربإ : مهنم

 ةديرج لوأو «ةينامثعلا ةلودلل ةرصبلا ةعبطم ءانب مت رخآ دامج يفو

 فصن ةرصبلا خيرات اهيف عبطو ءرخآ رومأ عم رهنلا رفح اهيف ركذي "”تعبط

 بلج “.... ةنس يفو «نيدلا رون يلع دمحم اهريدمو ءيبرع فصنو يكرت

 فصن مّلَسُيو فصن ذخأي ناكدو يعار لك ؛خيراتلا باتك ديسلا ميرك

 ةرصبلا تسسأ ام لوأ نم «هنم يناثلا وهو ءًافصن هنم ]ي]دنع عقوو «يديجم

 .فقو مث 1701/ هتقو ىلإ

 .مدقت ام رظني ١-

 .ةصاخ قارعلا راوهأ ةقطنم يف لمعتست ىتلا ةفيفخلا قراوزلا نم برض -؟

 .م1840 /ه117117 ةنس يف تردص ةيموكح ؛ةرصبلا ةديرج يه -

 .ءورقم ريغ خيرات -4



 ىلع نالعز وهو ديبعلا رسج يف '''نايعأ اشاب دمحم تام رخآ دامج يفو

 هالوتي نأب ىصوأو «كلملا نع هدرط ثيح يزاّوكلا "'نايعأ اشاب هللا دبع خيشلا
 .هذخأيل بهذو ةعامج هعمو هللا دبع خيشلا ماقف ءيضفار هنأو «ةيضفارلا

 ١1 [يف] هيلع هللا ةمحر انقيدص لالدلا يكرتلا دمحأ جاحلا تام اهيفو

 .يرصب نسح دنع نفدو «ةرصبلا يف ناضمر

 .روكذم تاتويبلا يف .دوشرأ جاح تام لاوش 77 اهيفو

 دبع فلخو «يرشملا هللا دبع الملا طشلا يف ًاقيرغ تام ةجحلا يذ / يفو

 .اوتام مهلك دمحأو دمحمو نمحرلا

 هنونفدي ةيضفارلا ””ىصوأ ناكو «نايعأ اشاب هللا دبع خيشلا ةبارق تام

 رباقم يف هنفدو أربج مهنم هذخأو ًاركسع ذخأو هللا دبع بضغف «مهرباقم يف

 يملا

 نم غرف املو .يدنفأ ليعامسأ ريدملا لزع :رخآلا ىدامح رخآ ةمتت اهيفو

 دق ناكو «ينوحماسو "”ينوللح :لاقو عماجلا شوح يف فقو ةعمجلا ةالص

 «ةرصبلا يف ةقيرعلا ةيسابعلا ةرسألا يهو ٠ (نايعأ شاب) بتكت نأ حصألاو .فلؤملا اهبتكي اذك - ١

 «ةيلذاشلا ةقيرطلا خيش زاوكلا نيمأ دمحم مهتقيرط خيش ىلإ ةبسن ءيزاوكلا لآب فلؤملا اهيمسيو

 دادغب ؛ةيخيراتلا اهراودأ يف ةرصبلا «يسابعلا نايعأ شاب رداقلا دبع . م1047 /ه951 ةنس ىفوتملا

 6١. ص :« 60

 دهع يف بصانم ةدع دلقت دقو «فيطللا دبع نب دحاولا دبع نب نيدلا ءايض هللا دبع خيشلا وه -؟

 .ةرصبلا يف زاوكلا عماج برق نفدو «ةرصبلا خيرات يف ةمهم تافلؤم هلو «ةينامثعلا ةلودلا

 .اصوأ :لصألا يف -'؟

 .مكنم لح يف ينولعجا :ديري «ةيماع -
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 رفحب رمأ يذلا اشاب ةياده ةيالو يف يدنفأ رواي هلدب ءاجو «'''”سانلاب ءاسأ

 ."'ةدسلاب رسجلا ءانبو رهنلا
 عرزلا لكأ ريثك ءابو ءاج ناضمر يفو .ريثك دارج ءاج بجر يف اهيفو

 مل هنأ هللا مرك نمو «باوبألا قوقش عم لخدو ءقوسلا لزغو تارضخملاو

 هيلع شري "”لوقمل ءاملا هلتقل دجو ام نسحأ نمو «عرزلا داصح دعب الإ تأي

 ندحت بهذ ناضمر رخآ يفو .هداصح رخأت يذلا عرزلا لكأ نكلو «توميف

 . هلل دمحلاو رذم

 نامثع فلخو 'ادوشرأ جاحلا تام لاوش 77 ءاعبرألا موي راهن يفو

 .هّللا همحر جاعن مأ يف ًاكلمو تانبو هللا دبعو دمحمو

 ىلع ريهز اشاب فسوي عم نيسح هوخأو هللا دبع حلطصا اهيفو

 ليقو .ءعاشو كلذ رهتشاو ءمرحم يف فقولاو كلملا نم ثلث يرشملل نأ

 55"١. ةنس

 تيسلا موي ةعيبرلا ةصح اهمأ «ىنغلا دبع خألا تنب ةهاش تدلو اهيفو

 .لاوش 9

 .سانلل ءاسأ :ديري ١-

 نسم ددتمي وهو ءابيرقت تارتموليك ينامث ةفاسمب ريبزلا يقرش نع دعبي ضرألا نم عفترم ةدسلا -؟
 «ينارطقلا نيسح هراتمأ ةينامث هضرعو نارتم رهنلا قمع ناكو .اهبونج ىلإ ةثيدحلا ةرصبلا يلامش
 ."9ص ينامثعلا دهعلا يف ريبزلا

 حمار ريغ ةملك ت#
 .ةدايز هيف انهو ءلبق نم ربخلا اذه قاس نأ قبس -4



 يذ « "'نيلايرا ةنس لك ؛ةصرع عيفرلا تيب هللا رصنلا دمحم ذخأ اه يفو

 ؛لمكو رمعو مدهف «رقيصملا مرشخل «نارق فلأ ةميقلاو «عيفر لآل ةجحلا

 زيزعلا دبع ذاتسأ '”...وألا ةفايض لمعو هيف لزن لوأ دامج ١2١08 ةنس [يفو]

 «لغشتلا لّمك تيوكلا نم ذاتسأب ىتأو هدرطف نيسحلا دبعلا "'.... دوعلا دلو

 .انقاقز نم روخاحلا باب لعجو .ماوعلا دهف هعمو

 ناميلس ذاتسألاو ''”بعملا دوعسملا رصان ىنب لاوش يف اهيفو

 :نيسحلا ةحعلا

 شيواردلا ةيكت بيقنلا ديعس دمحم نب دمحأ ديسلا ىنب لاوش يف اهيفو
( 

 000 ديازلا دمحم ذاتسألا (©تابدأو ايفو 0 ًالامش ريبزلا دجسم نم

"0 

 لاير اهو

 .مرخلا ببسي ةحضاو ريغ ةملكلا ةيقب -7
 .هسفن ببسلل ةحضاو ريغ ةملكلا -'"
 .بيملا :تئرق امبرو ءلصألا يف اذك - 5

 .ضاحرملا وأ :هايملا ةرود هب دصقيو ؛ءاملا عضوم يأ «ةيسرافلا تسدبأ نم ةءوزجمو ةبولقم .بدأ 5
 .ليكولاو : تناك امبرو ؛مرخلا ببسب تعاض ةملك -5



 70.4 ةنس تلخد مث

 دجسم رّمع «تاريخلا بحاص ساطرقلا ىسيع خيشلا تام اهيفو

 يف يساطرقلا دجسملا دجسمو .فلأو ةئامثلثلا ةنس '''ميدقلا ديعلا ىلصم

 .نابعش ا/ يف ؛هناوضرو هللا همحر .فلأو ةئامثلثو ةعبسلا ةنس ' ةغارملا

 يف ةصح تنبو دمحا يدلو مأ بيبشلا تنب ةمطاف تقلط لوأ دامج يفو

 .روكذم تاتويبلا

 ١75. هتدالو تناكو ؛لوبلا رّصحب دمحأ يدلو تام لوأ عيبر ١6 يفو

 ةنس اهانبو ءانناويد باب ىلع يلعلا تيب ''”ةفوط تعقو ناضمر ل يف
 .هيف نكاسلا هللا رضنلا دمحم رمأب ترط وبأ "5... ةئس

 دبع هرّمعف «ناودعلا تيب نم '”بدألاو رجح ثالث كفو اشلا اعقو

 عل نبا ىلع داتبسالاو بينضقلا زيزعلا دبغ

 ١ - وأوطالا١ بآ 1894٠م..

 يف ىلصملا ىحضأ ءاهجراخخ رشتناو نكسلا عسوت املف «ةدلبلا جراتخ ةيربلا يف عقي ديعلا ىلصم ناك ١-

 وهو ءساطرقلا ىسيع جاحلا دمع كلذلو .تالمهملل ىقلم ىلإ لوحتف هتفيظو دقفو «تويبلا طسو

 .7١1١ص اج ريبزلا ةرامإ رظني .ةبطخلل اربنمو ًابارحم هيف ماقأو ؛هريوست ىلإ ءنينسحما ًالضف نم
 .ريمعتلا اذه ربح مدقت 1٠-

 .نيطلا نم ىنبي رادجلا :ةفوطلاو ءتفوط :لصألا يف -4

 .لصألا يف غارف -5

 .لصألا يف غارف -5

 ..ةخسنلا باصأ مرخ ببسب ةحضاو ريغ ةملك -ا/

 مم



 أضُْومْلا نع قرش ةعولاب رفحف هللا دم يرشملا"“ ..... رمأ مرحم يف اهيفو
 هلو «يغلملا هللا دبع راتخملاو .«"”بيلقلا دح رياحلا يف ةافصم اهو «''”تبّوطو

 يف تبصنت ينأل ةدحاو ةنس يل مت دق دجسملا يف مامإ ذئتقو انأو ءناحيس خأ

 ١ ه1/ ةنس

 .لاوش 77 21707 ةنس يأ .دوشرأ جاحلا تام اهيفو

 طوغتي الو لوبي ال مايأ "ثالث لوب رصح دمح يدلو باصأ اهيفو

 اليؤعلا دبع نيرملا قش عر 7+ قو.هرما ف ىرابح انرصفق «دتدح تمروو
 ملسم نب رصان هعم ناكو «لايف ةاصح هنم جرخأف "يق اوولا دبع فن

 نم فصنلا ىلإ ضرمتو ؛ةحارلا ضعب هل لصح «مانو دلولا عضرف ؛دارع
 .1705 ةنس رفص ١1 يف هتدالو تناكو 2,108 ةنس تام مث لوأ عيبر

 تجوزتو «بيبشلا ةمطاف يدالوأ مأ تقلط 21704 ةنس يأ ءاهيفو

 . ١١8 لوأ دامج يف ةلوغلاب فورعملا "”نيطباب نسحملا دبع ةروكذملا ةمطاف

 هللا دبع .,"”ةعّرفلل ءراغصو رابك «ةفاك ريبزلا لهأ جرخ رخآ دامج اهيفو

 هللا دبعو نازوفلا ديزو نوعلا دلاخو ريهزلا ميهاربإو راصنلا دمحأو ميهاربلا

 .هسفن ببسلل ةحضاو ريغ ةملك ١-

 .صخللاو رجحلاب تيئب يأ -؟
 .ةميدقلا رثبلا ؛ليقو «رئبلا :بيلقلا -

 .ةثالث :باوصلا - 5

 ياو رق ل ف

 «188 ةنس ريبزلا يف ءاضقلا ىلوت رعاش .هيقف «نيطبابلا نمحرلا دبعلا ميهاربإ نب نسحملا دبع وه -5
 .7١5ص ١ج ريبزلا ةرامإ .ه19/7١ ةنس يفوت .تافلؤم هلو

 .ام لمع زاجنإ يف رزآتلا :قارعلا ماوع حلطصم يف ةعزفلا -ا



 اوربي تلقا رياكألا نيب ينكر نساللتفلا ناديلسرا قاطلا ناملطو: يرحلا

 دعب لامشلا لهأو هللا دبع جاحلاو هتليل نم ريهزلا ميهاربإ ''"ش

 هزنتيو' تّدثكتي هتلمحجب يقب يرشم نبا امأو «نيتليل

 ةدحاو ةنس هسبح ةدمو سبحلا نم "'ميركلا دبع جرخ بجر 74 يفو
 .يريهز تيب هل «ءارعشلا يف روكذم .يدادغبلا اهاط ديس ببسب

 همع تنبب يديهملا دمحأ نب قازرلا دبع لخد نابعش ١" اهيفو

 .يديهملا ميهاربإ

 لاخلا هلايع ىلع لكوو ءضرفلا يقرفلا ىنغلا دبع خألا جح اهيفو
 ١709. رفص ١9 '*”نديمت نأ دعب ةمالسلاب داعف «ينم نذإب دميح وب دمحم

 قاد

 70.9 ةنس تلخد مث

 مهلو «ينيوثإو ردبو دمحم :ادالوأ فلخو نادمسلا ("” عاظ تام اهيفو

 .ليخن
 هوخأ تامو (كيصأف هلقف الك فز .ريهزلا حلاص تام ناضمر يفو

 تأر ريهز لآ نم هتأرما نأ لاقيو ءقزري يح همرح تيب يف وهو «هلبق ىسيع

 .لخد :ينعتو .ةيماع ؛:شد ١-

 .هزنتلل ربلا ىلإ جورخلا :تشكتلا -

 .(ةعيبرلا سبح ) شماهلا يف ٠-

 .اهمهفن ملو ءلصألا يف اذك -4

 .ما١1491 بآال -ه

 .نعاض :حيحصلاو ءاهبتكي اذك -5



 نإو ءمكدلو شاع اندلو شاع نإ ءاندلو ىمر مكدلو :لوقت ةأرما مونلا يف

 .مويب كلذ دعب حلاص تامف ءمكدلو تام تام

 .دشارلا عبات ميلس تام ناضمر ١7 يفو

 ه يف يعم يهو تتامو «نيسحاب نمحرلا دبع تنب ةكيبس تجوزت اهيفو

 .نادمسلا دوبع اهجوزت ةصح نيتنبا تفلخو 11717 ةنس يناث عيبر

 ؛يح ميركلا دبعو يح باهولا دبعو '''.... ةنس تامو حالف :هنم اهدالوأو

 .ناديوسلا ميهاربإ نب قلطم اهجوزت «يمقبلا تنب ةاون ةيناثلاو

 .ةصحو ةهاش :نيتنبا فلخو يرجيوت دوعس تام ةجحلا يذ ”١ اهيفو

 تلب تجوز نمو «ةؤلؤل يخأ تنب "' 598 ىتخأ ريغ اهمأ « "'.... تجوزت

 دمحا فلخو ١7٠١١ ةنس تام ءاسحألا يف ناكو“' ....ةؤلؤل يتخأو ىسيعلا

 .زيزعلا دبعو رصان :نيدلو

 ام مدهتو رهنلا رفح يذلا اشاب ةياده ةافو ربخلا ءاج لاوش 14 يفو
 (6ه) .
 رفح

 .مرخلا ببسب حضاو ريغ دذعلا - ١

 .مرخلا ببسب لصألا يف ةحضاو ريغ -1

 .مرخلا ببسب لصألا يف ةحضاو ريغ -“

 .تاحضاو ريغ تاملك -:

 .رهنلا اذه ىلإ ةراشإلا تمدقت -4



 تيوكلا يف عيفرلا '''.... دبع اهجوز لامج '" 37 يناث عيبر يناث ينو

 ةسمخ ىسيع نبا لامجلا ةوركو .يديجم "”هتورك .دمحم بألا نم اهتخا عم
 كا

 «سالمغلا قازرلا دبع معلا نب نمحرلا دبع تام لوأ دامج ١4 اهيفو

 نمحر لا دبع دعب ةلاكولا ىلوتو ١599« هوبا تام موي ليكولا وه ناكو
 .عومجملا اذه بيترتلا خيرات [وهو] 2175/4 ةنس رضاحلا انتقو ىلإ ناميلس

 .روكذملا نمحر لا دبع نب قازرلا دبع لفطلا تام بجر يف اهيفو
 .يغبني ال ام اهيف ًاقاروأ ٌتقرحأ رهشلا اذه يفو

 .رسيوجلا باهولا دبع نب فسوي دلو اهيفو

 هللا ديّبعلا زيزعلا دبع موحرملا تنب ةهاش دنسلا نمحرلا دبع جوزت اهيفو
 :.تاتويبلا ف امك [اهنم] هدالوأو

 .مرحم يناث دنع ريهز اشاب مساق نب كيب دلاخ تام مرحم يف اهيفو

 .مرخلا ببسب ةحضاو ريغ ١-

 .مرخلا ببسب ةحضاو ريغ -1

 .ءاركلا :اهحيصف «ةيماع ؛ةوركلا -

 ةينامثعلا ةلودلا يف تبرض مث ؛(يكلملا) يتعيو ةينابسأ ةلمعل مسا وهو ؛.(لاير) ةملكل يماع عمج-#
 8٠ اهنم دحاولا يواسي ىتلا «تايديجم 5 ةلودلا هذه مكح ينس رخآ يف يواسي ناكو «ةضفلا نم

 .اجيار ًاشرغ
 .لصألا يف غارف -ه

 .لصألا يف غارف -1



 زيزعلا دبع تنب همأو فيطللا دبع بألا نم خألا تام رفص يفو

 .""تجلا قوس يف ناكد جرعلا هّللا دبع هلاخ هثلث ىلع لكوو «جرعلا

 .انتيب لابق اهتيبو «ناديعلا ةؤلؤل بيقنلا فلخ ديسلا جاوز اهيفو

 .ناودعلا لالط تيب رامع لمك ةنسلا هذه يفو

 تعجر يناث عيبر يفو .ءتيوكلا "'.... انتخأ انيلع تمدق لوأ عيبر يفو

 .تيوكلا ىلإ

 خألا مهب ءاج ءاهتنب عم تءاجو «ءايه اهتنب تفلخو 00 تتامو

 .دمحم

 ةصقلا [و] سالمغلا ناميلسو بوكذلا دمحأ ةدام ةجحلا يذ يف اهيفو

 ديعس ببسب صنقلا يف ربلا يف اومصاخت :اهتصالخ «.'*”ةركذتلا يف لوط اهيف

 اوضبقف ةموكحلا ناميلس ربخأف «حالسلا عيب ىطاعتي بيوذ ناكو ,يودبلا
 اريخأو «حالسلا *تثثيلاو رتافدلا اوذخأو بيذلا جرخف «بيذ نبا ىلع

 .كلذ ريغ ىلإ بيذ نبا عم ناميلس حلطصا
 هطّوَحف «ةحاربلا يف "ةيدشُرلا تحت اروخاج ىميصعلا دمحأ ىنب اهيفو

 ليادلا دمحم خيشلا مهنم .ءاهمدهل ةعامج هيلع ماقف «ريدملا رمأب هباب دسو .طقف

 .هيلإ ةراشإلا تمدقت ١-

 .مرخلا ببسب تعاض ةملك -؟

 .لصألا يف غارف ٠-

 .باتكلا اذه رابخأ ضعب رصتخي هنمو (ةربعلاو ةركذتلا) هباتك :ديري -*

 ..ةيضاملا دوهعلا ين اهتعانصب ريبزلا ترهتشا «ةبجلا هبشت ةءابع :تشبلا -

 خيراتلا اذه لبق تسسأت لبق تناكو «ةدلبلا طسو يف «ةحاربلا يف اهعقومو «ةيدشرلا ةسردملا :ديري -5



 "'ةطيصني دعب ةطبضم اوبتك ,مهريغو غمادلا ميهاربإو ةدوعلا زيزعلا دبعو

 .قيرطلا قّيض هنأل هومدهف همده ءاج نم

 «ةلوغلاب فورعملا نسحملا «"”نسحملا دبع بيبشلا ةمطاف تجوزت '"'اهيفو

 .يدعب اهذخأ ءادالوأ فلخو

 يف دشارلا دبع نيوزلا ميلس تام ناضمر ١7 ءاعبرألا ةليل اهيفو

 دنع ؛ةتشبب ”تستهو ؛هسأر تحت ةلوسغم هبايث عزن دق «'*”توكلا دجسم

 ديرأ :لوقي ليلل ًالوأ يكحي ناكو :ةلبقلل ههجوو لامشلل هسأر ءراشنم هسأر

 هسأر دنع اودجو حابصلا "صخشم نبا ةشقب ''.... مأ نم ةبشخ عطقأ

 نم هب لح ام ببسب اهلمح ىلع نكمتي ملو اهرثأ نفد دقو ةحورطم ةبشخ
 ررض هباصأ هلعلو ءتامف 'ةميلل عجطضا مث هبايثب لستغاف ؛هفوج يف ملألا

 .هيلع هللا ةمحر ناجلا نم ةرومعم ةنوكسم '”ةشقبلا نأل نحلا نم

 .لصألا يف يه اذكه ١-

 .لوأ دامج :شماهلا يف -؟

 .لبق نم ربخلا اذه قاس نأ فبس دقو «نيطبابلا نسحلا دبع هنأ مدقت -

 .ها٠9١1 ةنس اها١77١ ةنس ىفوتملا ءريبزلا ءاهجو دحأ ءيرشملا دمحم هسسأ ءتوكلا ةلحم يف عقي -4

 .هباتك نم يتأي اميف هرابخأ فلؤملا درويسو

 .لصألا يف اذك -

 .مرخلا ببسب ةحضاو ريغ -1

 .مرخلا ببسب ةحضاو ريغ -

 .ةليلل :اهلعلو ءلصألا يف اذك -8

 نوكيف ءريغصت ةادأ يهو ءةيكرتلا (هج)و «ناتسبلا : ىنعمب .ةيسرافلا (غاب) نم ةبكرم ةملك .ةشقبلا -4

 .ةفورعملا اهرسأ اهكلمت تاشقبلا هذه نم ددع ريبزلا يف ناكو «ةنينجلاو ةقيدحلا :اهانعم



 اهئاقب نم ةدئاف ال ةمّرخُم ةقّرخم قاروأ ةلمج تقرحأ نابعش ١ اهيفو

 زيزعلا دبعو بيضلا '''.... الملاو ناحيس نب هللا ''.... مهنم ةعامج ةرضحب

 .مهريغو نيزملا دمحأو يدينجلا

 ةدعقلا يذ يف '”ناجيلد نب دمحم الملا "”يصحلا يف ًابيلق لمع اهيفو

 اليل "”شبدلا ءام اهألمي ةيرهش هل الجر طحو :”ةحوزانب ناصيه ةعبرأل

 خبطلل هنم نووري دلبلا لهأل اولد بكرو «ةلبق ًاعدب ارثب رفح مث ءاراهنو

 ."”مازخميد دجسم ىئنبو «برشلاو

 مويلا يف تويب قيرح تيوكلا يف لصح هنأ انغلب ةجحلا يذ عباس يفو

 .؛كلذ ببسب اوفلتخاو سانلا شوشتف ءاهوحنو تويب رشع قرتحي ةليللاو

 ننع اوهن دقو «ةداسلا ةريقم يف ناخو ةّيرصيق رّمع ©"رياج نأ لوقي نم مهنم
 نوبكري زيلكنإلا ''”.... وه ليقو .قيرحلا '*”اوعمسي ملف اورذحو كلذ

 .مرخلا ببسب ةحضاو ريغ ١-

 .مرخلا ببسب ةحضاو ريغ -؟

 .عضوملا اذهب فيرعتلا مدقت -

 .لبق نم هيلإ ريشأ دقو ؛ناجيلدلا نازوف نب دمحم وه -4

 .رئبلا نم هايملا عفرل بشخ نم ةلآ ةحوزانلا -5

 .ريمحلا :قارعلا لهأ ةيماع يف .شبدلا -1

 .نآلا ىلإ ةبقاب اهراثآ تلاز امو ؛ماوعلا نب ريبزلا دقرم لامش عقتو ءريبزلا ةئيدم لخاد رابآ ةثالث مازخميد -/

 يفوتو ه774١ ةنس عيوب ؛حابصلا لآ نم تيوكلا خويش ثلاث ءحابص نب هللا دبع نب رباج وه -4
 يذلا قيرحلا اذه خيرات ىلع قباس ةيرصيقلل هريمعت نأ حضاوو ,م18117-1804 /ه171/7 ةنس

 .انه فلؤملا هركذي

 .مرخلا ببسب ةحضاو ريغ -4

 .لعف نم : نوكت نأ نكمي اهفورح نم ىقبت امو «مرخلا ببسب ءلصألا يف ةحضاو ريغ ٠-



 عقيف فقسلا قرختف ءامسلا نم لزنت "'ةليتف تأر ةأرمإ نأ ليقو « ''ةرولب

 مداخ زياحلا يودبلا ديعس ناك :بيذ نب دمحأو ناميلس معلا نبا ةدام

 ناميلس سبحف «بيذلا دمحأ ببسب ركنتو يودبلا ريغت مث «ناميلس دنع

 ناميلس جرخف «بيذ نبا مدخي ام هنأ هيلع طرشو ةعامج هب هجوتف «ديعس

 بيذ ....بابس بيذ نباو ناميلس نيب لصحف «بيذ نب ديعس ىأرف صنقلل

 ةموكحلا دنع همذو دلبلا لخدو ناميلس هكرتف ءيختتنيو '”....يمريل "'قفتلا

 اودجوف ءبيذ نبا تيب اوشتفو ركسع رهظف «حالسلا عيبي هنأ ةموكحلا

 دمحأ رفو ءقَقُت مك اودجوو .دمحأ نم حالس ءارشب ةعامج ىلع تادنس

 ناجيلدلا نمحر لا دبعو بيذلا ميهاربإ اوسبحو «"””دجتناو ناميلس رصتناو

 لزنو ''....”ىلع حاط بيذلا دمحأ كلذكو ."'اوكتفا مث ءةدم "'نازوفو

 .سمشلا ةعشأ تسكع ةرولب اهيف ةلآ قيرط نع قيرحلا يف اوببست مهنأ دصقي هلعل ١-

 .!(ةليتف) ال (ةلبنق) اهنأ ىلع لدي اهفصوو .ءلصألا يف ةحضاو يه اذكه -؟

 .قدانب ؛ةيقدنب :اهتبرعم .كافتو «كنفتو ءكفت ىلع عمجتو «ةكنفتو .ةكفت :اهتباتك يف بلغألاو «ةقفتا ١ عمج -'٠؟

 .مرخلا امهب بهذ ناتملك -5

 .اهانعم ىلع فقن ملو ءلصألا يف اذك -

 . هرابخأ يتأتسو «ليدنملا نازوف وه -5

 .هقلطأ :هكتفا ءريسألا كف -ا/

 .ضقنا « طبه وأ « لزن : ىنعمب ,يماع حالطصا -4

 .مرخلا اهب بهذ ةملك -4



 - تس يل للطس

 دعب َّرفو "”ليطُْرَبب هتئربت ذخأو (ةحضاو ريغ) "''حلطصاو هاوعد نع لزنو

 71٠١ ةنس تلخد مث

 ىلع ””رجانب اوبكرو ًاحيلصت ”يهاربإ دجسم نوملسملا رّمع اهيفو

 .(هللا دبع همامإو) ."”نطابلا يفو "”بيقنلا دجسمل قيرطلا

 .مالعألا يف امك .لالملا فسوي الملا ''"ريبزلا مامإ تام اهيفو

 برشي ريدم لمعو «مازخميد يف ارئب ناجيلدلا نازوف نب دمحم الملا رفح

 .شيرلا هنم

 .مرخلا اهب بهذ ةملك ١-

 :ةوشرلا :ليطربلا -؟

 .لصألا يف اذك -'؟

 .م1497 زومت 7١ اهلوأ -4

 يتأي اميف ربخلا اذه فلؤملا رركيسو «ةرصبلا ىلإ يدؤملا ماعلا عراشلا ىلع ءريبزلا طسو يف عقي -5

 .ليصفتلا نم ءيشب

 .ةذفانلاو ةوكلا :ىلعمب «ةيكرت ءةرجنبلا -5

 ةنس ليقو م1884 /ه ١707 ةنس «بيقنلا ديعس دمحم نب دمحأ ديسلا دجسملا اذه سسأ -ا/

 .ةيميهيردلا ةزاورد ىمسملا ناكملا يف .قوسلا يبونج عقيو ؛ 184 مهو

 .ةرجهلل رشع ىناثلا نرقلا رخاوأ يف «ريبزلا هوجو دحأ ءريهزلا نامثع دجسملا اذه سسأ -4

 .ليلق دعب هب هونيسو .يرشملا هللا دبع وهو .شماحلا نم -4

 .عماجلا اذه يف ةمامإلا تلوت ةرسأ مدقأ لاله لآو «ريبزلا عماج مامإ :ديري ١-



 يقسي '''.... نم ةيرهش الجر طحو يصحلا يف يقسي [ارئب] رفح اذكو

 .اهريغو شبدلا يقسي

 «ليادلا "'ديبع راص مث ءوه هيف ىلصو هديشو دجسملا ىنب ةنس دعبو
 قازرلا دبع الملا ....بجر 7٠١ يف 1755 ةنس تامو «يرشملا هللا دبع هيف راص

 ,[فيلأتلا] تقو ىلإ ليادلا

 يف تأي دجسملا امأو ءاهورمعو ةيديشرلا يف تويبلا سانلا ططخ اهيفو
 يا

 . ميهاربإ دجسم اومده

 امأو «*”رجانب اوبكرو هوحلصأو ميهاربلا دجسم نوملسملا رمع اهيفو
 «ةرانمو امكحم بادريس هيف لمعو «دشارلا مي ميهاربلا هانب ءميدق وهف هسيسأت

 مايأ اوءاج دشارلا لآ نآل ءرشع يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف همتأ دقو

 ةنس هتايح يف ةوعدلاب باهولا دبع نب دمحم ةرهاجم لوأو «ةيباهولا برح
 ءاج مهرثكأ دجن لهأف 1١16« دولوم هنأل 1١78 ةنس دمحم هرمعو ء101١١“

 «باهولا دبع نبا غوبن لبق تيوكلاو ريبزلا يف اونكسو ءذئتقو نم دجن نم
 رام #14 تاع 0 ا لآ ةانتيةلوسملاف

  3ريشب نبآل ال نمل ناونع يف امك «ريهز زلا يلع خاش ١ :٠ 00

 .ةحضاو ريغ ةملك ١-

 .(ليادلا قازرلا دبع) هنأ دربسو ءلصألا يف ةحضاو يه اذك -؟

 . 1717 ةنس ثداوح يف يتأي هئانب رب نإ :ديري -'*

 .اهحرش مدقت -5

 ةئس ىلإ ١1477 ةئس نم ريبزلا ةخيشم ىلوت دقو «ريهزلا فسوي نب يلع وهو ءمرخلا اهب بهذ ةملك -5
 .77 ص اهوملستمو ةرصبلا ةالو ءسالمغلا نبا :رظني .ه 1

 .١75ص ١ج 197١, ةمركملا ةكم .دجن خيرات يف دجملا ناونع ءرشب نب نامثع -5



 راصو ؛'”توكلا يقرش ليسملا ةلحم يف دجسملا لاخلا هللا دبع ىنب اهيفو

 الملا هناكم راصو .17174 مرحم ١5 ىبمب يف تامو «ةيربلا دلاخ هيف مامإلا

 .1 ١5 لاخلا تامو «مالعألا يف امك ىسيعلا رصان

 ”'....دمحم هناكم راصو ؛"”توكلا يف مامإ وهو ١745 رصان تامو

 .نوبعللا "'.... هناكم راص مث ءةنس'''.... لاخلا دجسم يف راصو

 رفح نابعش ينو «يويلخلا هللا دبع موحرملا نب باهولا دبع دلو اهيفو
 :نيلسلا نوع عسل م

 ©0هورّبطو ًاليل هتيب يف ديمحلا ملاس ىلع ةعامج اطس رفص ؟١ يفو

 دمحمو ناطلاصو نمحرلا دبع هوخأو ىسوملا رصان مهو مهفرعو «'"اودّرَّشو

 ببسلاو ءاوتام ةثالثلاو «ةرمحملا ىلإ دّرَش نيمأ نكل ءايارسلا يف مهسبحف نيمأ

 ديمحلا ملاس هجو يف حرجلا رثآ يقبو ميهاربإ هدلو ةمهت قلطملا ناميلس [نأ]

 ١7. 5/8 ةنس نآلا ىلإ

 اذه سسؤمو «ماوعلا نب ريبزلا يباحصلا حيرض نم برقلاب عقت ءريبزلا ةدلب يف ةلحم .توكلا ١-
 ١71١5.. ثداوح يف هتافو ركذيسو «لاخلا هللا دبع وه دجسملا

 .توكلا دجسم يف ديري -؟

 .مرخلا اهب بهذ ةملك ١"

 .مرخلا اهب بهذ ةملك -4

 ملعن الف «نيفقثملاو ءابدألا نم دحاو ريغ تبجنأ «ةيريبز ةرسأ نوبعللا لآو :مرخلا اهب بهذ ةملك -

 .دارأ مهنم دحاو يأ

 .ربطلاب هوبرض :دصقي -5
 .بره :قارعلا ماوع ةجمل يف .درش -ا/



 تام نوعاط اهيحاونو ريبزلاو ةرصبلا يف عقو ةدعقلا يذ طساوأ يفو

 يذ ةرغ يف هللا لضفب عفتراو «سانلا فاخو «قوسلا 'لّزعو ءريثك قلخ هنم

 .رهش فصن ةدم ةجحلا

 ةنس يف نسيحم تامو ؛«ىينغلا دبع جاح نب نسيحم دلو لاوش يف اهيفو

 .نابعش يف 3

 ."”"ناوفس يف هناويد صربألا جيعد نبا ىنب اهيفو

 نع الملا“ .... ةثرو نم هعاتبا يذلا تيبلا يف ناويدلا دعس ””يجرخلا ىنب اهبفو

 (©'....نطابلا دجسم

 ىلصم يف هيلع انيلص ؛راّجنلا يجياشلا '"دشار نبا تام ةجحلا يذ يفو

 /١711. دشار هوبأ تامو :ميدقلا ديعلا ىلصم

 يذ يف زيزعلا دبعو رصان :نيدلو فلخو «يرجيوت دمحأ تام اهيفو

 ١759. ةنس هللا رصن تامو .ةجحلا

 ميهاربإ راصو .ةجحلا يذ يف "”دتبا اهيفو :ةيديشرلا تويب رامع

 هللا دبع جاحلا هعنمف فسوي لكوو .ءيشب ””عارذإ ةرجأ ذخأي ريهزلا

 .قلغأ :قارعلا ماوع ةجهلب .لزع ١-

 .ةيتيوكلا ةيقارعلا دودحلا برق عقتو ءريبزلا ءاضقل ةعبات ةدلبو ةميدق ةحاو ناوفس ١-

 .يتأي اميف مسالا ركذيسو ءءاحلاب .يجرحلا :لصألا يف ٠-

 .الملا ناطلس : هنأ يتأي اميف ركذيسو .مرخلا اهب بهذ ةملك -4

 .مرخلا امهب بهذ ناتملك -5

 .ذئدهع ريبزلا يف نيرسوملا دحأ ءدشارلا دمحأ وهو -5

 .ئدتبأ :ديري هلعل -ا/

 .عارذ :بتكي اذك -



 يف ''.... هللا دبع لتقم يف يتأي امك .ةموصخ امهنيب لصحو «ميهاربلا
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 يذلا ديعلا ىلصمب تلصتاو ١77 ةنس ةيديشرلا تويب ترمع املو

 ديدجلا ديعلا ىلصم دجسم سيسأتو ناينب يف اوعس «''"ساطرقلا ىسيع هرمع

 جاحو يويلخلا دعس جاح هيف ىعس ءيرصب نسح ةبقو مازخميد نيب ديدجلا

 .مالكلا ةيقب يتأيو يبرغملا حلاص

 .يرشملل "..... تقرتحاف ءامسلا نم ةقعاص تعقو اهيفو

 . رخآ دامج ١9 ضيبملا ميهاربإ جاح تام اهيفو

 دنع نفدو ريهز اشاب مساق نب كيب دلاخ تام مرحم يف اهيفو

 يللا ع اقلا نم اسولف يويلخ دعس عمج نايعش فو

 .ماسقأ ضرألا اولعجو

500 
 .مدقت ام رظني ١-

 .لصألا يف ةحضاو ريغ -*

 .(ضرأ نع) تناك امبرو ؛ةيميهيردلا نع قباسلا ربخلا قايس نم مهفتو «مرخلا اهب بهذ ةملك -5

 ةيبونجلا ةهجلا يف عقتو (ةيمهردلا) مساب ةرجهلل عبارلا نرقلا رابخأ يف اهمسا درو ضرأ «ةيميهيردلا -5

 هايمب ةدلبلا ناكس دوزت ىتلا اهرابآب ترهتشا .تارتموليك ةينامث وحنب اهنع دعبت «ريبزلا ةدلب نم ةيقرشلا

 نم «ةدلبلا نامرحو اهيلع ةرطيسلا رطخ نم اهتيامح ضرغل ةيبارت ةدسب ةطاحم تناكو «ةبذعلا برشلا
 .8ص ينامثعلا دهعلا يف ريبزلا ,ينارطقلا نيسح رظني .هايملا كلت نم ءمث



 هللا لضف نم «رييزلا دلب ريغ ءاهيحاونو ةرصبلا يف عقو ةدعقلا يذ يفو

 مث «نيرشع وأ ةرشع مويلا يف تومي ؛هدبك نم مد ”برذي .[هلثم]أئيش ىرن م
 .هلل دمحلاو "'"قوسلا طّسسَبو عفترا مايأ ةعبس دعبو فخ

 هعبتي امو ةجردلاو نادلقملاو ةفرغلا ناينب نم انغرف ةجحلا يذ ١4 اهيفو

 ةوجاو قمل هفئسوب ذاتسألا [و] ءانيلع فلخت نأ هللا لآسن "”نارقا فقرضملا

 "”....بابلا يفو قيرطلا ىلع يذلا ريغصلا ''”نخلا امأو ءجرعألا قازرلا دبع

 سراح نافيلَم ""..:تانلا

 .وهل نب ميهاربإ ذاتسألا[و] ءصربألا جيعد دلو ناويد ناينب مت اهيفو

 دجسم دنع هتثرو نم الملا ناطلس تيب يجرخلا دعس ىرتشا اهيفو

 .""'ةخوخ هل ءدجسملا باب لباقم ناويدلا باب لعجو ءهرمعو «نطابلا
 راملا سبحلا نم بيذلا ميهاربإو قازرلا دبع هوخأو نازوف جرخ اهيفو

 .9١7١"”زياحلا ديعس ةدام يف هركذ

 دبع يمع ةجوز ةصحو نسحملا دبع هدلو نع الملا ناطلص تامو

 ةيح ةكيبس ناطلص تانب نمو «ةرينأو نمحرلا دبعو ناميلس هلايع مأ قازرلا

 .هامر ؛هحرط ؛ءيشلا كرت :قارعلا ماوع ةجهلب ءبذ ١-

 .هضرأ ىلع مهعئاضب ةعابلا رشن :قارعلا ماوع ةجهلب ءقوسلا طّسسب ١-

 .روسكم فرحب آدبت ةملك لك مامأ :ةروسكم افلأ فلؤملا عضي -

 .يريبزلا تيبلا يف هؤانب عاش دق ناك تارجحلا نم برض :نخلا -4
 .مرخلا اهب بهذ ةملك -5

 .ةسيئرلا رادلا ةباوب يف ريغص باب ؛ةخوقخلا -1

 .ناميلس دنع مداخلا «زفاحلا يودبلا ديعس هنأ ركذ نأ قبس -ال



 هتخأو «ميركلا دبعو '''.... نسحملا دبع يلالبلا دمحم لايعأ مأ ةخيشو «قزرت

 [و] ءتيكسا نب تجوزتو اهقلط مث رصان نب هللا دبع تجوزت ناك ةخيش

 . 177 يلالبلا دمحم تام

 ١09 هللا دبع هوخأ دلوو «'''يناّسعلا دمح نب دمحم خيشلا دلو اهيفو

 :ةدحاو ةلسا اموت 31

 .تويبلا يف امك ءرفص 8 يف 18” "دج تام

 "”عيراورلا ''.... تارضخملاو خيطبلا رْصَح ةموكحلا [تل]بلط اهبفو

 وفعلا ءاجف «ةلودلا نم ماحرتسا اوبتك مث مهنع اوقلأو ًاشيشخب ”عيراوّرلا

 .يناث عيبر يف

 .يدنفأ دمحأ هلدب ءاجو «يدنفأ مجن ريدملا لزع يناث عيبر يفو

 ًالَدْدَجُم كرث .قوسلا يف ًاليل يلبرغلا ديسلا ميرك لتق نابعش ١١ اهيفو
 .هلتاق فرعي ملو .ههحور تجرخ حابصلا يفو

 «ميهاربلا هللا دبع جاحلا نيب حلصلا عقو ءلاوش ثلاث «نينثإلا موي اهيفو

 مهل حَبَد ريمع نب بيذ [نإ]و ءبصألا دشار خيشلا تيب يف ريهزلا ميهاربإو

 نايعألا عمتجا مث ءسانلا حرفو .مزحلا يف سانلا ضرع ٍدغ يفو ءافورخ

 .مرخلا اهب بهذ ةملك ١-

 نوتاح ةبغار ةلحم يف طابضلا عراش يف يناسعلا عماج سسؤم وهو ه1887١* ةنس يف دادغبب يفوت -1

 .دادغبب

 ةعقو دعب حابصلا لآ كرابم خيشلاو نودعس لآ نودعس خيشلا نيب حلصلل ىعس «ريبزلا هوجو نم -*

 .158١ص ٠ ج ريبزلا ةرامإ .م١191 /ه178١ ةنس ةيده

 .مرخلا ببسب ةحضاو ريغ ةملك -:

 .قارعلا ماوع ضعب ةجهل ىلع عرازملا وهو .لوعاف نزو ىلع ءعوراز عمج ءعيراوزلا -5



 .ديبعلا عبات قوزرم اوبصنف ,""اراتخم ةراّمحلا يف خيش بيصنت يف نورواشتي

 .لاوش عسات يف "'ددم رشلا كرحي ريهزلا ميهاربإ لزي ملف

 نوعلا دلاخو ميهاربإلا هللا دبع جاحلا نيب حلصلا عقو رهشلا اذه ينو

 مث ألوأ دشار خيشلا تيب يف هوخأ دمحأو ةدوعلا زيزعلا دبعو هوخأ رصانو
 دنع مهادغ موي لك «ةرئاد تراص مث ؛نيسحو هللا دبع دنع يرشملا تيب يف

 ميهاربإو يرشم ناو ءدشار خيشلا مهوأ «مايأ ةدم رخآلا دنع مهاشعو دحاو

 هيخأ مث ةدوعلا زيزعلا دبعو سالمغلا ناميلسو ميهاربلا هللا دبعو ريهزلا
 هللا ةمحر ءرشبلا رصانو ليخدلا "'.....و قلطملا ناميلسو راصنلا دمحأو دمحأ

 ميهاربإ نكل .رومألا تقارو ءسامشلا يارفو نوعلا لايعأ دنعو «هيلع

 نيمح 15*17 ةنس ىلإ ”كرحي ملف رودي تاكرحلا ىلع دوكت دوقح ريهزلا
 نم لتقف ؛هعابتأ ىذأو «ميهاربلا هللا دبع ىداعو “””حاطبلا هللا دبع اوُخّيِش

 ١5 ١7. ةنس نم هلحم يف روكذم وه امك '”راص ام راصو «لاوش يف هتنس

 .ةفيظولا هذه حرش مدقت ١-

 .( ةدم ) هعلو لصألا يق انك -؟

 .مرخلا اهب بهذ ةملك -'؟
 .انكاس كرحي مل :ديري هنأك -4

 نيسمخ لبق ريبزلا ." مايق ريخ هبجاوب ماق " لجرلا نأ ماسبلا ركذب .حاطبلا دمحأ نب هللا دبع وه -د
 .١١ةص ءاماع

 اصام راص :لصألا يف -5



 717 ةنس تلخد مث

 .ينغلا دبع خألا نب ميهاربإ [دلو] اهيفو

 هللا دبع جاحلا :مهو .نايعألا نم ةتس ىلإ "'يلاولا ثعب مرحم يفو

 «سرافلا ىسومو قلطملا ناميلسو هللا رصنلا دمحمو راصنلا دمحأو ميهاربلا

 ىلع ريدملاو دشارلا "يفف ؛''ةيرازبلا مسر "”.... مهنأ اورهمي نأ مهنم بلطف

 دعب راص املف «ةفيخو ةيفخ محللا نوعيبي تويبلا يف اوبصنف «سانلا ىلع

 «ةداجنلا ةوهق يف ريدملا ىلإ اوءاجو ءاغوغلا راث ءرفص ١5 ةعمجلا موي رصعلا

 رصانو دنس نب نمحرلا دبع جاحلاو ميهاربلا هللا دبع مهنم ةعامج مهدنعو

 !هولتقا «ةيرازبلا ديرن ام حيصت ءاغوغلاو ءمهريغو قلطملا ناميلسو رشبلا
 حاصف «ميهاربلا هللا دبع "تشان ىتح هنوبرضي يصعلاب هيلع اوَدَعِف

 مهو مهودرطو ناعيمج نبا ةوهق ىلإ ريدملا اوذخأو ."”...ال :نايعألا

 مهو ؛عمجو همع ديبع هعمو قوزرم ةرامحلا خيش ءاجو «هولتقا :نوحيصي

 هردص ىلعو .فيسلاو ةقّروللا هديبو دعريو دبزي قوزرمو «حالسلاب نيدعم

 ."اولو هولخ مكدح ؟نوشخت ام دشارلا هللا دبع انأ :يختنيو «*دورف

 .م1845 زومت هافوأو ١-

 ١- ةمكاحلا رسألا .يزيرلا اشاب يدمح دومحم كاذموي وهو «ةرصبلا يلاو ص1٠86.

 .ةحضاو ريغ ةملك -

 .ةصاخ نيباصقلا قوس انه يهو «قوسلا ىنعتو «رازاب نم ءقوسلا ىلع ةبيرض اهنأ حضاو - 4

 .ىمغف :تناك امبرو ؛ةموهفم ريغ يهو ءأرقت اذكه -ه

 .لاث : ىلعمب «حيصفلا ىماعلا نم « شان -ك5

 .هولتقت ال وأ ؛.هوبرضت ال :نوكت نأ نكمي ءاهمضعمب مرخلا بهذ ةملك -ا/

 + مايا



 .مهدرط ىتح دعريو ديزي ةوهقلا باب دنع قوزرم شوشتو لّرع قوسلاف
 دبع هذخأ[ف] برغملا راص ىتح اذكهو «"””نوسوهي '”نوداع مهدرط املكو

 هعابتأو قوزرمو اذه «ليللا لوط مزحلا يف سّوَهُت ءاغوغلاو تابو «ةعيبرلا هلل

 فوشت سب قوزرم اب فوش :لوقي هللا دبع جاحلاو «نيياج نيحيار بابلا دنع
 بوصنم نع لوؤسملا انأو هيقبت الو همرإ '''....ءالؤه نم ياج دحاو

 ضعبو هللا دبع هعمو يفعتسيل ريدملا ردحمنا حابصلا راص املف «ةموكحلا

 .هئيع يف قوزرم مظع دقو «هّللا دبع ىلع ضار وهو «ديبعلا

 تيب ىلإ دّرّشو دلبلا يف ناك *'ادوكلا بحاص نأ ةداملا هذه يف عقو اممو

 ".... نامثع جاحلا دنع هوتّيبو بَرَع '”موده هسبلاف ؛ناميجعلا قازرلا دبع

 يز هوسبلاف «ريبزلا يف ذئتقو ناك «””ةيدلبلا ميكح كلذكو « حبصلا ردحناو

 [هب] اوّرهتو اوبجعتف «"”يلاولا ىلع يكحي ردحملا مث ءجرفتي فقوو ودب

 الب تويبلا لخدي هنأب ريدملا ىلع ةياكش دلبلا لهأ بتكو «هريغ ريدم اوثعبو

 .دعتباو بهذ ءرابدألا ىلو نم «ىلو - ١

 .اوداع :ديري -”

 هتوص مهدحأ عفري ةمغنم ةرابع :قارعلا ماوع حالطصا ينو .بارطضا هيف رمأ لك :ةغل ةسوهلا -'

 .ةريشعلا دارفأ رئاس ريخألا اهعطقم رركيف ءاهب

 .مرخلا اهب بهذ ةملك -4

 .سوماجلاو لامجلاو .مانغألا ىلع ذخأت تناك ةبيرض :ةدوكلا -0

 .بايثلا :ىنعت «ةيقارع ةيماع -5

 .ةحضاو ريغ ةملك -ال

 .ةيدلبلا بيبط :انه ميكحلا -4

 .يلاولل يكحي :ديري -9



 ماظنلا فلاخ هنأل اوجعزناو سانلا شّوشتف «ةلحم ا راتخم هعم سيلو «نذإ

 مث «؛دحاولا دبع '''.... امنيبو «ليدنم اشاب .... و ردغلا هنم رهظو «ةلادعلاو

 "بلصلاو ودبلا نم سانلا سَّوَّهو ريهز اشاب يلع رهظ دغلا ينو ءاوردحنا

 وفعلا مكءاج «ةلودلا رصني هللا :يدانملا ىدانو "”اولّطَب .ةعاس تراص ىتح

 قشت ةماعلا هرباكألا نم ريبدتلا اذه ببسب ةيرازبلا اولطبو سانلا دكرف

 ادوكلاو ةيرازبلا تراص نيح دعب مث .ةسايس نوكسلاو '*'....طيخي ريبكلاو

 .عفشي ريبك الو «عنمي عنام الو ؛ءيش لكو

 ةمهتب لال ِهتَّمَع لتق يفيرشلا ناطلص نأ عامسألا المو عاش امن اهيفو

 مسا ىلع لالد اهامسف هتجوز نم ةينب هءاج هنأو «يوابيذلا ناديشرلا دمحم

 .كلذ ةحصب ملعأ هللاو .يكخ اذكه «يفيرشلا تنب ةلوتقملا

 ١175١. ةئس روكذملا ناطلص تامو

 دنع ًاليل يريضخلا مليوس نب نمحرلا دبع لتق لاوش لوأ دقع يف اهيفو
 ا .دولجلا عيب نوطاعتي نيذلا نم ةعامج هب مهتاو «هباب

 :مولتكو الاجر را كلا كد لمراد داي ميارإرر

 هل ناكو ءاورهظف ءيش مهيلع تبثي م كرولق "اور 1 .... رديون نب بضعلا

 .مرخلا اهب بهذ ةملك ١-

 .مهفرحو مهتأيه مهزيمنو ءاهتاذب ةريشع ىلإ نومتني ال نمم ةيدابلا بارعأ مهو «ةبلصلا :ديري هل -7
 .اوفقوت :ىلعمب ؛ةيماع -*

 .مرخلا رثآ نم ةحضاو ريغ ةملك -4

 .مرخلا رثأ نم نيتحضاو ريغ ناتملك -5

 .هعم قيقحتلل ةرصبلا ىلإ لسرأ هنأ دصقي ءلسرأ ىنعمب هردحأ :قارعلا ماوع ةجهل يف ردح -5



 يشيوشا ديعسل فقو ''”نوع اشاب دلاخ مايأ يف ناك املف حلاص همسا دلو هل

 دنع هاكشف ء«درشو هنذأ فرط شان نكل هأطخأف درفب هامرف ةغاصلا ةكس يف

 .تيوكلا ىلإ مليوسلا حلاص لحر مث «ءيشب "'هولصفف ءاشابلا
 «ةرصبلاو خويشلا قوسو زكرملا يف هلثم دهعي مل يذلا نافوطلا اهيفو

 نم مرحم خلس ىلإ بجر نم ''”هويملاو تارضخملاو "”خورفلاو لخنلا تام
 2177١ ةنس ىفوتملا ليادلا رصان نب دمحم خيشلا طخ نم لقن .117 ةنس

 نم قرسف ةريثك ثداوح بتك ناكو «ميملا فرح يف مالعألا يف ةمجرت هلو
 روعألا يقيرزا دمحأ مهتاو ناويدلا (0

 "71 ةنس تلخد مث
 ةيديشرلا يف ادجسم حيبصلا دمحمو دمحم هوخأو ليدنملا نازوف ىنب اهيفو .08/0

 ًالمه راصف رخأت مث «رابجلا دبعلا دمحم خيشلا ًاناجم هيف ىلصف ءائيش هيلع اوفقوي لو

 نيطباب نسحملا دبع 1... ف 017075 وأ” #10 ةنس ىلإ هيف ىلصو مدقت املك

 ١- ةنس نم ريبزلا ةخيشم ىلوت نوع فيطللا دبع نب اشاب دلاخ وه  11١4ةلس ىلإ 177ه//1١14955-

 ةمكاحلا رسآلا . م93 ص١6 4.

 .ةيدلا عفد ءيرئاشعلا فرعلا يف لصفلا -؟

 .اهانعم انل حضوتن ملو ءلصألا يف اذك -*

 .ةهكافلا :يبعت ةيكرت ةملك - 4

 . ةركذتلا هباتك :ريبكلاب ديريو .همامتب ريبكلا نم ىهتنا: لوقت ةيشاح لصألا يف -

 .م1496 ناريزح ”4 اهوأ -5

 .هيلع ةفوقوم نيكاكد ةدع مويلا مزحلا قوس يف هلو «نيلصملاب ًارماع دجسملا اذه لاز ام -

 .137' ةنس لوأ عيبر 7 لوأ عيبر يف ةبطخ لوأو ءرابجلا دبع نبا :شماهلا يف بتك -4

 .مرخلا ببسب ةحضاو ريغ -4



 لمك نأ ىلإ ةحاربلا يف ةيديشرلا يف يضقيو ةيديشرلا دجسم يف يلصي راصو

 ابيطخو امامإ ريبزلا دجسم يف نيطباب بصنف 41140 ةئنس ريبزلا دجسم ناينب

 .مالعألا يف امك هيف يضقيو

 حاّرجو دمحم هيوخأ ىلع ًاليل "”حابصلا كرابم خيشلا اطس اهيفو

 يف اتويب اونبو «ريبزلا اندلب ىلإ امهدالوأ الجو «تيوكلا يف خاشو '"'امهلتقف
 امأو ”'..... دالوأ بيذعو دلاخو دوعساو يلع .ريثك ددع مهو ؛ةيديشرلا

 5”١7 ةنس كرابم تامو «دالوأ مهءاجو اوجوزتف ءحارج نبا وهف دومح

 ةنس تامو كرابم نب ملاس خاشو 5”١77« ةنس رباج تام [و] ؛رباج خاشو

 ىلإ قزري يح [وهو] ١1779« بجر نم حابصلا رباجلا دمحأ خاشو 89

 /١751. رخآ دامح ءرضاحلا انتقو

 :مه دالوأ فلخو «ةداغبلا ىسيع تام 1717 ىنعأ «ةنسلا هذه يفو

 دمحمو ءيح «سوسوملا نيسحو ءيح فسويو (*..... ةنس تامو «بوقعي

 .يناث عيبر ٠ يف 1177 ةنس تام

 دمحم هيف ناك يذلا نابقلا [وهو] «مزحلا يف ناكد ميهاربإ خيشلا ىرشو

 ةيديشرلا دجسم ىلع هفقوأو ءرابجلا دبع نبا نم : لاقي «ةلبق فرط نامثعلا
 ١ الامُش جيرفلا نامثع تيب نع نيكاكد عبرأو .

 ١- نم اهالوت ,حابصلا لآ نم تيوكلل عباسلا مكاحلا وه ١717 يف يفوت ١7 مرحم ١74ه/

 6-191١5١م. ص تيوكلا خيرات ؛ديشرلا ١198.

 ١- تيوكلا خيرات .ديشرلا يف ثداحلا اذه ليصافت رظنت ص1١917١.

 .مرخلا ببسب ةحضاو ريغ ةملك -

 .لصألا يف غارف -5



 فلخو ناريهجلا ميهاربإ موحرملا نب دوعسا تام لاوش ١ يف اهيفو

 اهّتقلطو اهُتجوزت ءايمع تخأ هلو «ريطملا دمحم تنب همأ «ميهاربإ هدلو

 .ميقع يهو «ةدحاو

 يف تام ءمساج ةمسابلو دمحملو ''....ةنس تام دمحم همسا خأ هلو

 يسحب ل [رهر] ةوهبلا دنع ةريعلا
 فسوي تنب جوزت ناريهجلا ميهاربإ نب فيطللا دبع همسا خأ هلو

 تجوزتف ابيط امأو «غلاب دلاخو ايهو دوعسو دمحأو ابيط اهدلوأو ءرصيقلا

 .هدعب تجوزتو ءاهنع تامو نيسحاب هللا دبع نب مجن ًالوأ

 «يسسرلا ةدوع الؤأ تجوزتاةكضت انهمنا تلي ناريهجلا كفاربإلاو
 .هذعب تجوزتو «ةدوع تامو «نسيحم همسا دلوب هنم تءاجو

 ةكالم سلا ىلع ني ويعاربا تانقلا دلزلا تان نافسر ايفو

 .يليب
 .ملسو البل تيزيرز نب ةافلع ةفاضوب بوص ناضمر يف اهيفو

 .هلتق ديري هنأ ىعدا دومحم نأ ببسب بيريرز نبا سبح ةدعقلا يذ فو

 رسيوجلا باهولا دبع مالغ «نالمهلا باهولا دبع مالغلا ةدام اهيفو

 ءربلا ىلإ يقاقسلا طحم نايقلا اموقح ةوهق نم هوذخأو ًاليل ةعامج هءاج

 تحارو يكتشي ملو .ناضمر يف هوكرت مث «هتبقر تطرو تحت ابرد هؤجوأو

 .مهنم ًافوخ مهب ربخي مل نكل مهفرعي بورضملا ؛ةدراب

 .لصألا يف غارف ١-



 جرت نا يلح يعشن ل | عمأ فيت ينكح يسع كا
 هركذأ تسل امن ناك ام' ناك

 .ملعأ هّللاو

 حلاص ىلع اهتيب تّرَجأ دقو ءانتراج يلع مأ ةيبراحم ا ةيقر تتام اهيفو

 ١ ىفونملا ليادلا دمحم خيشلا ةقرولا بتكو «نيلاير ةنس لك ةَّصَرَع ليادلا

 ل

 ."'حوملا ةنس «ةنسلا هذه يف ليقو

 1 تسب اهدعب قكرألا فسوي تامو

 "7114 ةنس تلخد مث

 نمحرلا دبعو قازرلا دبعو مساج فلخو للا رصنلا دمحم تام اهيفو

 .تانبو

 . :طابلا /”بيقنلا دمحأ ديس رفَخ اهيفو

 دقو «رثملا ىلإ تارتميتنس ةسمخ نيب ام هقمع حوارتي «ةرصبلا برغ يف ةعقاولا راوهآلا هايم وه حوملا - ١

 يف ةرصنلا ,ءيراصنألا رون دمحأ .ليخنلا اوعرزف هنم اودافتساو دادسب هنم ةرصبلا لهأ ىمتحا

 ."ا/لص 2194784 دادغب «نيدلا زع فسوي قيقحت «ةرصبلا رابخأ

 .غئاصلا شربألا فسوي نونجلا :كانه هيمسيسو «1114 ةنس ثداوح يف هتافو ربخ قوسيس -؟

 م1895 ناريزح ١؟ اهلوأ -“

 .ريبزلا يف هلامعأ ضعب تمدقت دقو «بيقنلا ديعس دمحم نب دمحأ ديسلا وه - 5

 «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيداب لخاد يف هأشنم «ريبزلا ةقطنم نم يبرغلا لامشلا ىصقأ يف ضفخنم -ه

 ىلع ةلطاهلا راطمألا تناكو مانس لبج لوح نم ةيربلا يف ىشالتي ىتح كانه نم هارجم ذخأيو
 اذه يف راطمألا هايم عمجتتو ؛يبرعلا جيلخلا يف بصتل «ريبزلا ةدلب لوح نم يرجت لبجلا اذه

 .قامعألل برستي ههايم رثكأف «ملاعملا حضاو يئام ىرجم لكشت نأ نود يداولا



 دمحأ هدلو فلخو «ةريغم يبأ يف كالمأ هلو «لاخلا هّللا دبع تام اهيفو

 .تانبو

 .اوذعألا فانك 101١ ليسا ف دجسلا بو

 عاقلا نأ تصوأ دقو ءرهوج ةمع يلعلا ةمطاف تتام مرحم ١ اهيفو

 .ةكم تاوغأ ىلع مهدعب نمو «هلايعو رهوج اهديبع ىلع فقو تيبلاو

 ءةدمب هلبق تتام هلايع مأو «...ةنس رهوج تامف «تدهشأو تلجسو تبتكو

(0 

 .يلدم دبع نم اهدلوو رهوج تنب ةحاص يقاب نآلاو

 نق ةلاغتمةير مست, ةنسلا ناكر هواي لع تيل ةكرعاو
- 

 /١١519. رفص

 ناليخن دالوأ دمحم هوخاو دعسو يلبشلا ميهاربإ جرخ مرحم رشاع اهيفو

 .ةيرهش تاريل سمح دحاو لكل هريبزلا دلب يحاون يف حلملا عيارش اونفدو

 .اوتام مهلكو انعمس اذكه

 .سانلا نع اوفكف :ماحرتسا اوبتك مث «””تايراصخا

 .لبق نم هريخ قاس نأ قبس ١-
 .ضرألا :قارعلا ماوع ةجهلب .عاقلا -؟

 نيبو اهنيب ةيراجتلا طباورلا مكحب «ةينامثعلا رصعلا ءانثأ يف «ةرصبلا يف اراشتنا تدجو ةيدنه ةلمع -

 ةيقارعلا دوقنلا رادصإ دنع تلدوع مث ءشرقلا فصنو غاص شورق ةعبس يواست تناكو ءدنهلا

 .اسلف /0ب

 .هراجيإ ءاهتنا دعوم وأ هعفد دعوم :قارعلا لهأ ضعب ماوع يف ؛هلاخدم -

 .رئاسخ :تايراصخإ -4



 وحنب هلبق دمحم هوخأ دلوو «دنسلا نمحرلا دبع نب يلع دلو اهيفو

 «خراشلا نامثع الملا ةجوز ةراس هتخأ كياحلا دّيمحلا ملاس لتق اهيفو

 تنب لضفلا ملاس ةجوز نم غوص تراعتسا اهنأ كلذو «ةعاشإلا ببسلاو

 نأ لاقيو ءعاض هنأ لاقف ءةَدَُكَو مأ سمش ىمست زوجع ةطساوب رديحلا

 مهو ةيتوللا فاخ ربخلا عاش املو "”ةيتوللا ضعب ةراس نم هذخأ غوصلا

 يف اهوردحو "'ةراس اوررقو دمحم هوخأو َناّيسح ءاجف .هودر «ةقّسفلا

 ضعب لصوو ؛«ةيتوللا “*”ةدام سانلا نيب عاشو «مهل اورهظأف ءهريغو "'"سبجلا

 هيلإو ءلاحلا ةقيقحب ملعأ هللاو اهلتقف «ةراس هتخأ يف ديمحلا ملاس ىلإ مالكلا

 .باملاو عجرملا

 :دالوأ ةثالث فلخو «حاطبلا هللا دبع لتق رصعلا ءاعبرألا موي اهيفو

 دمحأ ناكد لابق مزحلا يف لتق .رابك مهلك قازرلا دبعو زيزعلا دبعو دمحأ
 دبعو يديبعلا هللا دبع هامرف ءريهزلا ميهاربإ ديب هدي ناكو «ناديمحلا

 لمحف ءاودرشو «سانلا نيب عاشو انغلب اذكه ءاتيم عقوف ملاس وبأ نمحرلا

 لهأ نم وهو .'”ةداجنلا دجسم دنع "”سِحْيَوُد نبا ةسردم يف هوتّيبو

 .قسافلا هنأب هانعم فلؤملا حرشيسو «لاتحملا :قارعلا لهأ حالطصاب «يتوللا ١-

 .رقت اهولعج :يأ -؟

 .سبحلا ىلإ اهولسرأ :يأ -'“

 .عوضوم : يأ -4

 ىلوت نممو «م١لالا /مه45١١ ةنس سامشلا هللا دبع سحيود اهسسأ ءريبزلا يف ةسردم مدقأ يه -

 .باتكلا اذه فلؤم وبأ ءسالمغلا ميهاربإ خيشلا اهيف سيردتلا

 .هب فيرعتلا مدقت -1



 لآ ناوعأ ةكرح لامشلا لهأ دنع اوري مل ثيح اولطب مث ؛ليللا لوط «'"زاورد

 ,©قطنَتْسملا هعمو ةيرداق دلو "هعبر [و] ””يساق روباط رهظ ٍلغ يفو ءدشار

 هللا دبع عابتأ هولتق نيذلا نإ ””[هدافمو] :ةريثك ةعامج *”قاطنتسالا بّتكو

 هللا دبع ءاجف ءرهظلا دعب نفدو «يرشملا هللا [ دبع] دنع مههوزن ناكو «ميهاربلا

 هبراقأ نم ةعامج عم رادحملا هل اونّيزو ميهاربلا هللا دبع ىلا يساق روباطو يرشملا

 ميهاربإو مانغلا هّللا دبع هعم ردحمناف .رهظيو هجاوي طقف «ءيش هيلع ام هناو

 ميهاربلا فسوي نأ عاش ام بجوم ببسلاو ءافيقوت سبُحف «عاّره هوخأو يلبشا
 ىلع ريبزلا لهأب يشمي ىتح ميهاربلا هللا [دبع] سبح ىلع ةموكحلا شّشْخَب

 لهأو ليدنملا ميهاربإو ريهزلا ميهاربإ فالخب هدعاسي ال هللا دبع نأل تيوكلا

 دشارلا ةلومح ىلع طباضملا اوبتكو اوسوَّهو «دشارلل ةوادعلا اورهظأف «"”ةمَّرَح

 سانلا رضحف «دلبلا نم مهيفن ةلودلا نم بلطف ءاولعفو اوقرسو اوقّسَف مهنأ

 هرصبلا يلإو «هوبرضو ديرجلا ابأ دمحم اوكسَم ءانثألا هذه يفو ءاهركو ابيط

 .مدقت دقو مريشخلا عماج اهملاعم نم «ةدلبلا يف ةلحم مسا «ةريبكلا ةباوبلا يه ةزاوردلا نأ مدقت ١-

 همسا ناكو .جوفلا رمآ ىنعمب «روباطلا اغآ يأ ءيس اغآ روباط :حيحصلاو ءافاق نيغلا فلؤملا بلقي -”

 .اغآ حلاص ذئتقو

 .هعابتأ : ديري -*

 .قيقحتلا يضاق :رضاحلا تقولا يف لباقت ةفيظو -5

 ...ةعامج ؛قيقحتلا يأ ؛قاطنتسالا رضحم ىلع دهشو ديري -0

 .ىنعملا حيضوتل ةدايز -5

 دعب «الا/٠ ةنس وحن يلئاولا جلدم نب نيسح نب ميهاربإ اهرمع .دجن يف ءريدس ةقطنم يف ةدلب :ةمرح -ا/

 نب حلاص نب ميهاربإ .هوئبو وه اهسرغو ءديعس ىنب نم ذياع ينبل لزانم راثآو هايم تناك نأ

 .١7ص ءرساجلا دمح قيقحت .دجن يف ةعقاولا ثداوحلا ضعب خيرات :ىسيع



 ىعدي ةرصبلا ىلإ هوردحف حالس هعم اودجو ؛ناحرفلا دمحأ كلذكو ؛هوردح

 سبحف «تيوكلا ىلإ رفاسأ ديرأ :لوقي ناحرف نباو ءهلتق ديري هنأ حاطبلا دمحأ

 .هعبر عم

 '"”يزنيكملا هللا دبع الملا ةعواطملا ةرصبلا ىلإ ردحنا ةدعقلا يذ موي يناث يفو

 دبعو هلايعأو ناضيملا دشارو ةويرع فينحلا فسوي الملاو دومحلا هللا دبع الملاو

 ةاشم اوردحمنا ,ماع رفن ةئام وحن ريثك قلخو اقسلا يديمحلاو نابيثلا قازرلا

 ذيع روغو يوليو انريدعوااندال وا وكانو انلاومأ ايمن كقازلا نوسيضر انانكورو

 .كلذ نوعمسي ايارسلا يف حطسلا قوف هتعامجو هللا دبعو «مالكلا

 ريبدتب دعص «نيرورغملا ءاهفسلا نم نتتلا عايب برغملا ىسوم نأ انغلبو

 رصنأ مهللا :ًالئاق .فوفص سانلاو «"'ةوالع ىلع دشارلا ءادعأ «ةمّرَح لهأ

 .نيمآ اندالوأ اوكان .ءنيمآ ءدشار لآ اندلب نم جرخأو .نيمآ :اولاقف «ةلودلا

 لاخر ] تجنن 1نيمآ انتوهلظ نما اننلاجر اولتق «نيمآ انلاومأ اوف رس

 ايارسلا لهأ مهل طبهف ؛دادضألا نم نيرّبَدَم مهنأ اوملعو كلذ نم ةموكحلا

 ءًامالك ممل عمسُي لو لئاط الب ريبزلا ىلإ اوداعو ؛يارسلا نم مهوجرخأو

 ناك لب حاطب نبا لق نيح دلبلا يف نكي مل [هنإف] سالمغلا ناميلس امأو
 دبعلا دمحم خيشلاو ليادلا دمحم خيشلا مهف ةعواطملا امأو ءربلا يف ''”تيشاك

 يف ميهاربإلا دجسم يف ةمامإلا قازرلا دبع هنبأ ىلوت دقو «ريفظلا نوطب نم ديعسلا نم يزنيكملا لآ ١-

 .ريبزلا ةدلب
 .لاع عضوم ىلع :ديري -”

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز ؟
 .هزنتي : ىنعمب :ةيماع -4



 خيشلاو نيسح دلاو ةداغبلا دمحم الملاو فينحلا فسويو دومح نباو رابجلا

 نمحرلا دبع الملاو لالهملا هللا دبع الملاو نادبعلا دواد الملاو عماجا نامثع

 ؟مهب فلكت نمل مهآسو ءدوعصلاب يلاولا مهل رمأ مهنإف ديعس الملاو بيبضلا
 تيبو يلبشأ تيبو ميهاربلا تيب :ليامح ثالث دلبلا نع ليشي نأ اوبلطف

 قلطملا ناميلسو ريهزلا ميهاربإ :نايعألا امأو ءاوبلط امب مهلّمأف «مانغلا

 ملف ةدوعلا زيزعلا دبعو ينامعلا دمحمو ليدنملا فسويو ليخدلا يراشمو

 هنأ مهنم أنظ نوعلا دلاخ اوخّيشو ريبزلا ىلإ [او]رهظف ,دوعصلاب مه نذأي
 "'ةيوش تءاج ىتح توربجلا نم هنم ثدحي ام اوملعي ملو ,مهرمأ عْوْط ريصي

 فسوي درشو ديزلا يارف لتق نأ ىلإ رمألاب دبتسيل مهدعبُيو مهرقتحي راصو

 هل سيل ريهزلا ميهاربإ كلذكو «ربلا ىلإ سالمغلا ناميلسو ةرصبلا ىلإ ليدنملا

 مهعابتأو دشار لآ الجو «بيقنلا دمحأ ديسلا دلاخ دّضَع دش يذلاو ؛مالك

 راصو :''”سراف ةدام تيب .لزع مث اراتخم ناليخنلا دعس اوُطَحو تيوكلا ىلإ

 ىلإ 1777 ةنس رفص يف ديمحلا ملاس هناكم راصو لزع مث «شيهد دمحأ هناكم

 ١16 ةييش لونك العناب: دلابغا لتقف نأ
 راتخملا هّيَرَّض «فايسلا ميهاربإ برض ١177 ةنس نم ةدعقلا يذ رخآ يفو

 ليدنملا مرح ردحنا مايأ دعب مث ؛ليدنملا فسوي رمأب سوعْنَسلا نيسحإو ديمحلا ماس
 ةئام وحن ناديمحلا دمحأ دنع صاصر نم روُهُم لمع اشاب دلاخ ناكو «ةرصبلا ىلإ

 هللا دبع نب زيزعلا دبع دنع تعضوو «ةعومجلا تيّمُسو نوءاشي امب نورهمي مسا

 .1754 رضاحلا انتقو يف ًاريرض ًاريخأ راصو «ريصبلا يوامرحلا حبارلا

 .ليلق :ىنعمب .ءىش ريغصت «ةيماع ١-

 .تاتويبلا هباتك يف هتدام يف تيبلا اذه نع ثدحت هنأ ىلإ ةراشإ هذه ١-



 الف «ىنغلبي ام بسحب رخأتي وأ ضعب ىلع روهشلا ضعب مدقتي دق :هيبنت
 .هللا ءاش نإ هب سأب

 ١757١. نابعش يف ىفودملا ليادلا دمحم خيشلا طخ نم لوقنم نم لصف

 نب ديعس نفدم لحم يف نفّدو ,نودعسلا اشاب دّهف يفوت ١15: ةنس يف لاق

 :جاجحلا ىلع اعد «نيعباتلا رابك نم اذه ديعسو «جاّجحلا هلتق يذلا ''ريبج

 .10 ةنس يف موي رشع ةسمخ دعب جاجحلا تامف ءيدعب دحأ ىلع هطلست ال مهللأ

 ةفوط تحاط اهيفو «ىهتنإ «بيقنلا دمحم ديس تام لوأ عيبر يف اهيفو

 ةنس نيتسو ةئام ةصرع هذخأ دق هنأل ليادلا حلاص اهرِّمَعو ةيبراجملا ةيقر تيب

 .١17ةنس ةيقر توم ناكو .وهل نب ميهاربإ ذاتسألاو "'نيلاير الك

 «نآلا ىلإ نامزلا لوأ نم'””فاعم ريبزلا دلب نألءريفضلا فرط نم "”ةنتسلا

 .مولعم ءيشب مسر تويبلاو سانلاو باودلا ىلع مهذخأ وهو وفعلا ءاجف

 ءاهب زيلكنإلا مّهو «دشارلا ميهاربإ خاشو زيلكنإلا ديب ةرصبلا تطقس املف

 ىلإ حارو ءلزغع نأ ىلإ مايأ يف ةافاعم دالبلا لزت ملف «ميهاربإ خيشلا عفاد

 رشع يداحلا نرقلا ىلإ ىقرت ةبق هيلعو ءيحلا ةنيدم يحاوض يف ريبج نب ديعس يعباتلا دقرم عقي ١-
 590١. ص ١ج فراعملا دقارم «نيدلا زرح نيسح دمحم رظنب .ه117/8١ ةنس هدقرم ددج دقو ؛ةرجهلل

 .لسألا ىف انك جا

 .لصألا يف اذك -8

 .ىفاعم :ديري - 5



 .عفني ىنغ الو ءعفشي ريبك الو

 .ةقرس ةمهتب دشرم نب دامح كسُمم ,ةجحلا [يذ] ١5 سيمخلا موي اهيفو

 لخدف «قوسلا يف رظني ناك هنأل كلذو ءاهب مهتا دق تاقرسب رقيل برضو

 «نارقإ ةئامتس هيف سيك دجوف «يبرغملا نسح ناكد لباقم ديشر دمحم ناكد

 ناكدلا يفو ءهتشي عزن دق ناكو «''"'هتشي ريغ سبلف «طقف نيعست اهنم ذخأف

 .دامح تشي اودجو حابصلا راص املف ءهب طّلَعف ناكدلا بحاصل تشي

 :لاقو «هتشب ىفخأ دقو دامح كسمف «نيعست ةصقان اهدجوف سيكلا بسحو

 «ناكدلا اذه ىلإ لصو فيك يردأ الو ىءاشعلا ةالص [يفل عاض ىتشب نإ

 ميهاربإ «ريثك ددع انخويش .دلاخ اشابلا "'ةخيش لوأ يف ناكو ءرمألا هبتشاف

 .1716 نم ''”عيبر ١5 يف قلطأف ؛«ءيش هيلع تبثي ملف «دامح ردحف «”'ةجحلا

 دلبلا يف رودي اراتخم يلبشلا عاّرج بّصنَت يناث عيبر لوأ دقع يف اهيفو

 ملف «*”عبرأ ةعاس ليللا يف يشمي دحأ ال :مازعلا ةدوع هّبنو «ةرشع هعمو

 ميهاربلا هللا دبع جاحلا اوٌداف حاطبلا هللا دبع اًوُّطَحو «لزُعف ًامايأ الإ ثبلي

 .هحرش مدقت ١-

 .ةخيشم :يأ -

 .ةجح :لصألا يف ٠-

 .ينعي نيعيبرلا يأ ركذي مو اذك - :

 .ةعبارلا ةعاسلا :ديري -ه



 هللا دبع باب دنع "”ريطاونلا نم ةعامج يلي ناك هنأ ىتح :«"”هفراوطو

 نم اخمصلا روصنملا هللا دبع مهنمو ءدحأ جرخي الو دحأ لخدي ال ءميهاربلا

 هنأ ينغلب هنأ ىتح ءهاذآ نم "هانطأ ىتح ميهاربلا هللا دبع ربصف «ريهزلا بزح

 لتقف ءرّدقو هللا دارأ املف .هيدضعو هيتبكرب همحازيو هبنجب حاطبلا هللا دبع يلصي

 .مت .الصفم هنايب رم امك ةنسلا هذه نم لاوش يف حاطب نبا

 يف ريهزلا ميهاربا دبع ديعسو جيرفلا نامثع دبع سواهت ناث عيبر يفو

 .ديعس مهدرطف .هفيصو عم جرخف .جيرفلا دبع ديعس بلغف ؛«ةيمهيردلا
 .ءدعوتيو دعري ريهزلا ميهاربإ نأ ربخأو «ةرصبلا نم نامثع رهظ اردو

 ىلإ جاتحي ام رمأ اذه :ًاحصان لاقو ميهاربإ ىلع رّيسو ءًابجعتم كحضف

 «ليقو لاقو لعز ىلإ جوحي الو .ءيدبع بُدؤأ انأو كدبع بدأ نكل !ةياكش

 .مالسلاو «ميهاربإ كلذكو .هدبع ٍبَّدأو نامثع جرخ مث

 بيقنلا دمحأ ديسلا رمأ «مايأب حاطب نبا لتقم دعب لاوش طساوأ دقع يفو

 عيلاوب ترِفُخو ,ناديرع صارع ىلإ نوعلا صارع نم '*”نطابلا رفحب
 ةبرعلا يأ « ””يراكلا لجأل ناديرع صارع اومدهو «نطابلا دجسمل اهودقعو

 .ىهتنإ راكثوملاو ةبّرَعلا

 .هعابتأ يأ ؛هفرط نم مه نيذلا لاجرلا ١-

 .ريفخلاو سراخلا وهو روطان عمج -؟
 .لصألا يف اذكه -

 .ليصفتو ةدايز انه هيفو «ءلبق نم ربخلا اذه قاس نأ قبس -

 يهو ةيدنه ةملكلاف ءلصألا وه اذهو .ةرايسلا وأ «ةبرعلل ًالباقم (يراك) ةظفل فلؤملا لمعتسي -4

 ىلع ؛لويخلا هرجت يذلا (ياومارتلا) ىنعت اهنأ نويدادغبلا اهفرع امك سيلو ءأرصح ىنعملا اذه ديفت
 .18589 ةنس اشاب تحدم دادغب يلاو هأشنأ ام عون نم ءديدح نم ةكس
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 يف عماجلا نامثع هيلع ىلص هللا همحر ضيبملا حلاص خيشلا تام اهيفو

 .رومعملا مزحلا دجسم

 "'لت هيلع بكرو ؛مازخميد يف ""صضوح بيقنلا دمحأ ديسلا ىنب اهيفو
 .ييبشلا دهف ليكولاو «ديازلا دمحم ذاتسألاو ءشبدلا يقسي

 هللا دبع جاحلا عم ًاسوبحم ايارسلا يف مانغلا هللا دبع تام رفص يف اهيفو

 ١7١4. حاطب نبا لتقم ةمهت يف «هلايعو ميهاربلا

 لعزم دنع ىّشْعَتو .هدحو سبحلا نم هللا دبع جرخ لاوش 77 يفو

 .ةرجألاب يرسودلا حلاص تيب يف لزنو ؛ةرصبلا يف نودعسلا

 هتيب عابو .تيوكلا ىلإ اولحرو ريبزلا نم هلهأ لاش ١7١14 ةنس يفو

 .ماّسبلا هللا دبعلا يلع ””ىلع

 نب زيزعلا دبع هدعب فلختو "*”ديشرلا دمحم ريمألا تام بجر ١١ يفو

 لك ةينامثعلا ةلودلل لسري ديشرلا دمحم ناكو ء17 378 ةنس لتقو «*”بعتم

 .بعتم نبا لعف اذكو ليخلا نم سأر ةئام

 .اهوع ةيواخا]

 .لتع :اهلعلو .ءلصألا يف اذك -؟

 .ىلإ عاب :ديري -'

 رظني اهفارطأو دجن يف مث ءاهامعأو لئاح يف ديشر لآ ةرامإ ريمأ ديشر نب يلع نب هللا دبع نب دمحم وه -4

 .7 8١ص ١ج قارعلا رئاشع ؛يوازعلا سابعو 2٠١ 4ص 7ج يمالسإلا ملاعلا رضاح «نالسرإ بيكش

 .ديشرلا دمحم ىخأ نباوهو -ه



 ١16 يف جيعد تام :حابصلا رباج ثلاثلا مكاحلا نب جيعد ''”[ربخ]

 .تيوك خيرات يناث ءزج ١١ ص يف

 ةكس يف ناوهشا دمحم دنع يميدجلا رابجلا دبع ناك رفص يف اهيفو

 ابرض هابرضف هيلع اجرخف ؛مهيلع عّمستيو سسجتي دواد وبأ ءاجف ؛ةضيبلا

 اهن ثيح هللا تيصعو تسسجت كنأل :اولاقو .هودرطف مهيلع اكشف ءأعجوم

 :مااسلاو (اضعب مكضمي تعي ألو اويننجت الو) هلوقبا لستلا قرع

 ةلد يف امس طخ ؛حابصلا دمحم ديبع نم دبع” طح لوأ عيبر يف اهيفو

 اكرابم ربخأ هيلع يشغو ءاهقاذ نيح يِجّرْهَقلا نطفف ءارهجلا ىلإ رفو «ةوهقلا
 ةجوزو «يبذعلا ةجوز كتخأ رمأ نم كلذ نأ رقأو هب اوتأو دبعلا اوقحلف

 .ءاسنلاب لعف ام ملعن الو .دبعلا لتقب رمأف .حابصلا دمحم

 رابتعالل اهركذن "”يجعادنجلا يجياشلا يروزلا هللا دبع ةدام اهيفو

 نسحملا دبع هدنع طح :بذكلاو طيرفتلا مذ يف اهلثم يف عوقولا نم رذحلاو

 نيسوعألا هولا لها دنع دق طع قلذكو نقيل فشوب "رف ىكفدلا

 ىعسف ءامهلهأ نذإ ريغب مهب ردحناف «ريبزلا دلب يف ًاضيأ تسوب ينابدحلا ةيبرت

 .قاسلا ايقنت دايو

 .عضو :قارعلا ماوع ةغلب ءطح -1
 .نيتثلثم نيميجب -*

 .مدقت دقو يرانلا حالسلا نم برض - 4



 يروزلا ىلع ىكتشاو يرصبلا بضغف «ءضري ملف «'''ةريل مكب يرصب امهب

 سبحف ؛«ةيسيمخلا برد يف ضارغأ عم ينم تاذوخأم نيدرفلا نيذه نأب

 «ريبزلا ىلإ جرخو 2" نييديجب يروزلا رسخو ءردبلا ملاس هلفكف ءيروزلا

 مو امهيلع دهشي ملو «نيدرفلا امهل مالسو ؛ىرج امب نيدرفلا لهأ ربخأو

 ردحنت :ملاس نبا نم 'طمخ يروزلا ىلإ ءاج نيموي دعبو «بقاوعلل بسحي

 شيهد نبا نيدرفلا بلط املف يكلم امهنإ :لاقو بذك دق ناكو «نيدرفلاب

 تحت دغلا نم رهظو «لوأ عيبر ١6 [يف] دومح نبا درفب ردحملاو .هركنأ

 راجو ردكو بعت يروزلل لصح دقو . دعب راص ام ملعن الو «ةلافكلا

 نأ لبق اهلهأل دورفلا هميلستب هطيرفتو ءيكلم امهنأ هبذك ببسب رورجمو

 .ىهتنإ «ةكربت ذخأي

 يف يرسودلا حلاص تيب يف ميهاربلا هللا دبع لزن لوأ عيبر ١7 يفو

 :نارقأ ةئامسف ةئسلا أ ”نيترانم وبأ دجسملا دنع ةرضبلا

 .اشاب سينأ ةرصبلا يلاو مدق ةجحلا يذ رخآ ينو

 دقعلا يف اهئميف تضفخلا مث ءأشرق ١4٠ يواست تناك ةيبهذ ةينامثع ةلمع ةريللاو ؛تاريل ةدعب يأ ١-

 ٠٠١ ةريللا رابتعا ىلع راجتلا حلطصا مث ءشورق ٠١ 5 ىلإ قارعلا يف ةينامثعلا ةلودلا دهع نم ريخألا

 .١/ه ص ؟ج ةيقارع ثحابم ءسيكرس بوقعي .شورق ١١4 اهتدعف ةينامثعلا ةموكحلا امأ ءشرق

 هسفن ردصملا . اشرغ 7١ يواست تناك ةيضف ةينامثع ةلمع ؛يديجملاو .نيديجم :لصألا يف -؟

 ةحفعلاو

 .ةبوتكملا ةلاسرلا ىنعمب «ةيماع 7

 "هلوقب ؛يحرلا هللا دبع خيشلا هيلإ راشأو .م1977 /ه747١ ةنس هؤانب ديعأ دقو اشابلا ةلحم يف عقي -4

 .77 6 ص ١ج ةرصبلا خيرات ةعوسوم : نايعأ شاب رداقلا دبع . ' ةرصبلا ةقطنم يف نيترانم يبأ عماج



 ."'"اشاب مساق تيبب اولزنو حابصلا لايعأ ريبزلا يف رهظ نابعش 77 يفو

 تيب نم ةرصبلا ىلإ ةلشقلا ركسع ردحمنا ناضمر نم فصنلا يفو

 .مهعمجأب «يدنفأ حلاص مهريبك ءًالامش يريضنخلا لّيخدلا

 .مهتيب يف دشار لآ روهظ ءناضمر“ 5 «ريبزلا يف دشار لآ روهظ

 اوقلغو حالسلاب اوضكارتو اوحاصو ةبطاق ””مهيلع ماقف «"'”ناويدلا اوعرشو
 مث «'*”يبرقأ حلاصو مانغ دلاو ناميلس دعصف ؛يمرلا مهنيب لغتشاو «بابلا

 لهأ ناكو «ناميلس ىلع يمرلا رثكو ,ملسو دجسملا حطس ىلع ”بط هنأ

 جيرعلا روصنمو زيفلا دمحو ديبعلا روصنمو ليدنملا قازرلا دبع مهعمو ةمرح

 اوقيضف «ميهاربلا هللا دبع تيب ىلع نومري جيرفلا دمحم حطس قوف مهريغو
 هللا دبعو راصنلا دمحأ :مهنم ةعامج '''ةشوشلا هذه ليطبت ىلإ بدتناف .مهيلع

 نكاسلا ريدملاو نودعسلا قلطمو ريهزلا ميهاربإو ليدنملا ميهاربإو سرافلا هللا

 جرحخ يدشلا هللا دبع ناكو «ةرصبلا ىلإ دشارلا لآ اوردحف «بقاثلا تيب يف

 ةمرح بزح نمو «ميهاربإ اذكو باوص هيف دمحأ ناكو .هولتقف ةرصبلا ديري
 كلذكو !ينذإب "يجارت نوطحي :لوقيف "”ِمِحّص نذإلاب برض ءديمحلا ملاس

 .مدقت دقو ريهزلا اشاب مساق وه ١-

 .مهراوز لابقتسال ناويدلا يف اوسلج :يأ ١-

 .اوهس هنم تطقس ةملك لعلو ؛مهيلع ماق نم ركذي نأ هتاف -7“

 .ةرم ريغ هيلإ ةراشإلا ترركت يذلا «يبرغملا حلاص وهف الإو «هتداعك افاق نيغلا بلقي -4

 .مطترا «قرط «طقس :انه اهانعم :ةيماع ءبط -

 .تارطشالاو يهرقلا ديري (سوفتلا نة ةقوشلابذ

 .ةميدقلا قدانبلا تاقالطإ نم برض :مجصلا -

 ..طرقلا وهو «ةيجرت عمج «يجارتلا -4



 .لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو « هجولاو ديلاب بص يميصعلا فسوي كلذكو

 .ازيزع ايوق هللا ناكو

 خيشلا انخيش يفوت «ةدعقلا يذ ةرغ رهظلا سيمخلا موي اهيفو
 مزحلا دجسم يف عماجلا نامثع خيشلا هيلع ىلص .ءضيبملا حلاص ريرضلا

 ءاملعلا ةعقب يف «هيلع هللا ةمحر يرصب نسح دنع نفدو ءرصعلا ةالص

 .يرصب نسح نود

 02م1 ةنس تلخ حد مث

 .لوأ دامح رخآ يف لمكو «يداجنلا دجسم بادرس اولمع اهيفو
 . 20 00 : يا ها

 «متي ملف «“'دواد يبأ ةرقن ىلإ مازخميد نم ارهن اورفح ناضمر يف اهيفو

 .نفدناو مدهتو «متي

 ." ةيميهيردلا ةزاورد دنع بيقنلا دجسم ناينب يف اوأدب لاوش يف اهيفو

 نق امجو ا ”تدالل سوح ادجفم اهلمعو ةديدع انوي دعا ديسلا ىرتكا

 .«بونجلا ىلإو لامشلا ىلإ ناباب هلو «"”هيف لعجو «قيرطلا ىلع تارّجْنَب هيف

 .م189ال ناريزح ؟ اهوأ ١-

 أطوأ نوكتو ءريعشلا وأ ةطنحلا ةعارزل لمعتست ةددحم ةعساو ضرأ «ريبزلا لهأ حلطصمب «ةرقنلا -؟

 .ضرأ نم اهب طيحي ام ىوتسم نم

 .ةيضاملا نينسلا ثداوح يف دجسملا اذه راشأ نأ قبس -“

 .مدقت اميف ظفللا اذه ىنعم انحرش -؛

 .ةملك انه تطقس امبرو ء اذك -ه



 هوبأ تامو ءبجر ١48 ."'وهحيلالف ليدنملا قازرلا دبع لتق اهيفو

 دلاخ تامو 84*١7 باهولا دبع تامو .17786فسوي تامو «©06

 يف 1778 كارب هدلو تامو «ميهاربإ نب نسحملا دبع تامو «نابعش يف 7

 .تاتويبلا يف [امك] .بجر 8

 دمحم نيكاكد اهولمع ًالامش مزحلا يف ىتلا يداجنلا ةوهق اومده اهيفو

 مث «ةبتكم راصو «لامشلا ىلإ ههجو ريبك ناكد يجياشلا دمحأ رمعو «ينامعلا

 يكرت نبا '' ىلع هعاب
 يف «ةريل نيتسو ةئام يف يدف نبا تيب حيبصلا قازرلا دبع ىرتشا اهيفو

 .ميدقلا ديعلا ىلصم بيرق «ةلبق ةيديشرلا
 نم ريهزلا ميهاربإ نوجا نم جلول ىجحلا حام ىرلا اهيفو

 مث «ةلبق يويلخلا باهولا دبع تيب نع دسلا يف وهو ءاتيب هرّمعو «ميهاربإ
 ةنس بجر 7١ يف مساج تامو «هيف نكسو حلاص نب يويلخلا مساج هارتشا

 نم روخاملا ضعب يويلخلا بوقعي 0 دا هخيراتبو ,.48

 .يويلخلا فسوي نب بوقعي اهدلو هيف نكسو ءأتيب هترّمعو ريهزلا ميهاربإ
 تاتويبلا يف [امك]

 ”يداجنلا دجسم بادرس لمك لوأ دامج ثلاث دقع اهيفو

 .جرعأ راصو ئربو ريهزلا ميهاربإ لجر ترسكتا بجر يف اهيفو

 .هولتق نيذلا مه نيحالفلا نأ ديري ءحالف عمج ١-

 .ىلإ هعاب :ديري -؟

 .ريخلا اذه قاس نأ قبس -“



 .تايارلا "”اوزرو بيعاوللا اهاقلتف .دمحأ

 .ريهزلا دمحأ تام ١778 ةجحلا يذ يف

 هدلو فلخو «ةبيبدلاب فورعملا ليجعلا زيزعلا دبع تام بجر ال اهيفو

 .نطابلا بناج ىلع ليدنملا ةكس يف مهنيب ءنْيَع عبر لب ءريرضلا دمحأ

 برضف «مزحلا يف نايمحلا ديزو يدرسلا دمحم شواهت ناضمر يفو

 ابرض اديز اوبرضو ةعامجو مساجلا ناميلس هيلع ماقف .هعجوأو يدرسلا

 الو ةردضبلا لإ[ سحق "يقلب هنآ اولاقو ةزيذملا ندع: هيلغأ اوكشو اعود

 .دلبلا نم نييفنملا دشارلا بزح نم هنأل ىرج ام يردن

 .ريهزلا ميهاربإ هلبقو «هيدي

 دمحم ةرقن ىلع ريسي ليسلل مازخميد يف ارهن اورفح ناضمر يف اهيفو

 هوكرتف ءبرخو نفدناو ءرِمُثُي ملف «نيملسملا لام نم ةماقلا لوط دواد يبأ

 . ةدينملا نيد ا رك تا امك

 يف ةليام اهنأل ريبزلا انديس ةرانم تحت رمي دحأ ال :لالدلا هّنن لاوش يفو

 ةنس يف باوج هل تأي ملو هللا دبع تامف «ماحرتسا بتكو «لالهلا هللا دبع مايأ

 اهونبو ءاملا ىلإ ةرانملا اومده دجسملا فقو اولوت '*”ىرتركنإلا مايأ يف مث ,” 7

 .اولسرأ :يأ ءاوزد :اهلعل - ١

 .رذق «خسو :ىتعمب ةيسراف ةملك -؟

 .ارصتخم ريخلا اذه قاس نأ قبس -'

 .هرتلكنإ :ديري هلعل -4



 ئدخ ةراخلا تيليك 1119 حس نا ناسك قؤدلا# 15: هنن قع امك انا
 لآ ضرقنا دقو ءيعومجم دومحم" مامإو ءدجاسملا يف هانركذ امك '”سيفلا

 هللا دبع نب لاله الم مهرخآ «لاوحألا لاوزو لابولا نم هللاب ذوعن "'لاله
 . ةنس لوأ عيبر يف تام لالملا

 امأو «'”ةيميهيردلا ةزاورد بيقنلا دمحأ ديسلا مده ناضمر يف اهيفو

 يقاب امأو «ةلبقلا ىلإ ًايناث اباب حتفف «”ةيناحبيرملا هعنم ””مزحلا ةزاورد
00 

 يريهزلاو ةيديشرلا تماق نيح تويبلا لهأ اهمده زيواردلا

 .تيوكلا ىلإ ميهاربإ لآ مرح لاش [ةنسلا] هذه نم ةدعقلا يذ يفو
 ليدنملا قازرلا دبعب اوءاج ةدعقلا يذ ١8 سيمخلا موي رصع اهيفو

 .ةجحلا يذ 4 يف اوعجرو «تاتويبلا يف يتأي امك ًالوتقم

 دبع سيرد ناقلدلا دمحم ىمر ةدعق [لا يذ] ١4 ةعمجلا موي رصع يفو

 ةصق هل يتأيو «دبعلا تّهّبو درشف هأطخأف درفب ةسيمخ نب بايذ دلاو غادفلا
 .1111/ يف مولس نبا عم

 .اهتمق وأ اهسأر ىتح :ديري ءسأر :ىنعمب ةيكرت :سيف ١-
 .ه9/7"17 ةنس هتافو ليبق ىلإ 17757” ةنس نم هيف ةباطخملاو ةمامإلا يعومجملا ىلوت دقو .همامإو :ديري هلعل ١-

 .نورق ةدع هيف ةمامإلاو ريبزلا عماج ميمرت اولوت دقو «ريبزلا يف ةماقإ رسألا مدقأ نويميمتلا لاله لآ -

 .ةدلبلا ىلإ مهئامب ةاقسلا لخدي ناك اهنمو «ةميدقلا ريبزلا ةدلبل ةيبونجلا ةباوبلا يه -5

 .اهتاباوب ربكأ دعتو «ةدلبلل ةيبرغلا ةباوبلا يه - م

 .قوسلا لهأ ضعب اوناك مهنأ رهظيو «ةملكلا هذه لصأ مهفن مل -5

 عقت امنيب «ةدلبلا لامش يف ةيديشرلا عقتو ءيخيراتلا ريبزلا روس جراخ تأشن تلا تالحملا مدقأ امه -

 .اهقرش بونج يف (ريهزلا لآ ىلإ ةبسن) ةيريهزلا



 مالغلا ببسب بورضمو براض ءاهفس نيب لصح رهشلا اذه يف اهيفو

 .ناميجعلا قازرلا دبع فرط نم ناك ءيشيبحلا دوعس نبا قازرلا دبع

 دوعساو يفيرشلا يولب دلو لعزمو فيضلا زيزعو رحب دلو ميرك هامصخو

 مهريخ عاشف .ناميجع نبا نم مالغلا نوذخأي نوديري ءمهريغو ناعيجلا

 .ليدنم اشاب فسوي مهبذأو

 دمحم كلم مزحلا يف يداجنلا ةوهق اومده ةدعقلا يذ يف اهيفو

 يجياشلا دمحأ ناكد اهنم «ًالامشو ابونجو ًاقرش نيكاكد راصو «ينامعلا

 ."'"خلا هعاب مث ؛داجنلا

 وهو «”ايلاو اشاب يدمح ةرصبلا مدق ةدعقلا يذ يأ رهشلا اذه يفو
 ريسي دحأ الو ءبابلا دنع توخ نوبصني ال «ليدنملاو ءابقنلا رهق [يذلا]

 يف حابصلا كرابم ىلإ ميهاربلا هللا دبع ثعب يذلا وهو «نايعألا نم مهيلع
 نم كرابم ةءاربب تيوكلا لهأ نم ةطبضمب ءاجو «حارجو دمحم لتق هنأل ةئام

 ."'راص امب ملعأ هللاو يكح اذكه ءامهمد

 .(خلإ) هلوقب ىفتكاو «هلامكإ نع فقوتف «لبق نم هقاس نأ قبس هنأ ركذت مث ءربخلا ذه فلؤملا قاس ١-

 .م1415 -1 8948 /ه1711/ ىلإ 1١71١5 نم اهالوت -؟

 ميهاربإ لآ فسوي خيشلا هب دجنتساف ؛ءادلألا كرابم ءادعأ دحأ اشاب يدمح ةرصبلا يلاو ناك -*

 ىلع ةيركسع ةلمح ذافنإ ىلع روكذملا يلاولا ممصف ءامهلتق نيذللا كرابم يوخأ رأثب ذخألل

 ءاشاب بجر دادغب يلاو ىدل لخدتلاب عاس كرابم نأ الإ «هتبقاعمو كرابم ىلع ءاضقلل تيوكلا
 ةموكحلا ىلإ مدقف * هسفن فسوي ىلع لتقلا ةعبت ءاقلإ يف ىعس هنأ مث «ةلمحلا فاقيإ لجأ نم

 زيزعلا دبع ."اهيلع كرابم مههركأ نييتيوكلا رباكأ نم ريثك ةداهش اهيف .كلذب ةطبضم ةينامثعلا
 .١؟5ص تيوكلا خيرات ؛ديشرلا



 دجسم فقو تيب فرط نم ناركس دالوأ مساجو هللا دبع ىوعد اهيفو

 ملق ."”دومح نبا يضاقلا دنع ائيش دمحم مهدلاو هب رمعي مل ةصرعلا توكلا

 بيركلا بيذ نب رصان مهليكوو '"''مهتدرطو قاروألا تعطقف ءقح مهل تبثي

 .هّلل دمحلاو

 ناقلدلا زيزعلا دبع نب لّيخد هيفسلا مالغلا ىفتخا ةجحلا يذ ١0 يفو
 دي نم ءاسنلا بايثب ةرصبلا ىلإ ردحنا ,موي رشع ىنثإ فيطللا دبع هيخأ نع

 .سأب الب هلهأ ىلإ رهظ مايأ دعبو ءملسم نب نسح
 يفدّيبعلا دمحأو مّيلَّسلا سراف برضب همادخ دلاخ اشابلا رمأ اهيفو

 .مزحلا

 اعجوم ًابرض ةيبيلصلا يف يذلا تيب يف ربعملا لجعملا دمحم اوبرضو
 نم ترج امك «ىوعد الو ةياكش مهل عمسي الو «دشارلا بزح نم مهنأل

 .مالسلاو «"”'اذكهو روز دوهشو تايانج بورضملا ىلع روز دلب يف مكح

 هس تيكا نوع ويلا تكلا فنلا نعل بيض لح !اهننو

 .ةموصخلا

 نمحر لا دبعو يلبشا رصان ىوس هعابتأو 'دشارلا مرح بهذ اهيفو

 :ةشارلل ةهاركلا ووهظيو '”دلاخ نوتهاذي ءدتبلا

 ١- ص ماع نيسمخ لبق ريبزلا ءماسبلا فسوي :رظني .دومح نب نمحرلا دبع نب هللا دبع خيشلا وه 4.
  -1.كاذنآ ةمكحلا يف لمعي ناك فلؤملا نبا نأ اذه نم حضتي

 .بارطضا ةرابعلا يف -*

 .دشارلا ميهاربإ وه -4

 .نوعلا اشاب دلاخ وه -ه



 لهأ ىلع اومجهيل ربلا نم ًآليل هعباوتو "'هللا دبع لايعأ ءاج اهيفو
 سانلا سّوهف ءيلبشأ رصان اشابلا رذنأف «"'”يميصعلا دمحم مهعمو «دلبلا

 مرح بهذ دغلا يف مث «”'دحأ مهاري ملو اوعجرف ءدشارلا مكوخأ :اوحاصو

 عيبي راشعلا يف نكسو «يميصعلا دمحم اشاب دلاخ درطو «تيوكلا ىلإ هللا دبع

 حصو :بيضتللاب الخ قرتشاو: ةيرتاو كومتف يريضنخ ا ةطساوب يرتشيو

 ةحصلاو نطولا نم هجورخ .للعلاب نادبألا تحص امبر :ىنتملا لوق هيف

 .ببس هلثم ام ببس اهبوبحم ىلإ سوفنلا هوركم ناك امبرو «ىنغلاو
 دغلا نم تتامف برقع بيبشلا ةرون ةلاخلا تغدل يناث عيبر ١" يفو

 .ةمطاف هتجوز مأ يهو .ءرصعلا

 ملف «”دومح نبا دنع دجسملا فقو تيب يف اركس لايعأ ىوعد اهيفو

 .تيبلا نم اوجرخو قح مهل تبثي

 "”ةطسقلا كالم ريبكلا '''عناصلا زيزعلا دبع تام لوأ دامج يف اهيفو

 .175/ ةجحلا يذ 7 تام دمحأ ريبكلا مهنم ءادالوأ فلخو

 .ميهاربلا هّللا دبع وه - ١

 ..ه117278 ةنس ثداوح .«باتكلا اذه يف هرابخأ يتأتسو ,يميصعلا كارب نب دمحم وه -1

 .118 ناضمر [يف] ًالوأ مهئيجم ناكو :شماهلا يف -*
 .بيصخلا يبأب ديري -4

 .هيلإ ةراشإلا تمدقت دقو ءريبزلا يضاق وه -0

 .5174ص ١ج ريبزلا ةرامإ .بيصخلا يبأ يف ةعساو تاراقع هلو ؛ةرصبلا ةيدلبل ًاسيئر ناك -5
 .لصألا يف ةحضاو ريغ -ا/
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 070117 ةنس تلخد مث

 ."”بيقنلا دجسم ناينب مت اهيفو

 ميهاربإ فقوأو ؛"'اهدجسم ناينبو «ريهزلا تويب رامع خيرات اهيفو

 .هطئاح ىنبو ءاهيف سلجي ةفرغ زيرهدلا قوف لعجو ءاهتزاورد يف اتيب هل ىنبو

 .اناتسبو «ءاملا ىلإ جرد هل ارتب رفحو

 .نيتس عبسب هلبق فسوي هدلو تامو «راجنلا يجياشلا دشار تام اهيفو

 .هانركذ تاتويبلا يف .ةرشع ةنس يأ

 .مهليخنب لوتقم لجر ةمهتب ناميهدب ليدنملا فسوي سبح رفص يفو

 دبعو فسوي دالوأو ميهاربإ جاحلاو ليدنملا مرح رهظ نابعش 594 يفو

 ."”ةحالسلاب فيطللا دبعو باهولا

 حاصف ؛ ئان وهو اهجوز ريأ تعطق ةارمإ مأ عاذو عاش لوأ دامح يفو

 ىلع ببسلاو «ةأرملا تسبحو ءلجرلا تامو ةأرملا اوكسمو «ريطاونلا ءاجف

 .تعزجف ةرصبلا يف يتلا تربختساو .ةأرمإب تيوكلا يف جوزت هنأ ليق ام

 .نوعجار هيلإ انإو هلل اناف .نونجلا يف ةياغ اذهو .تلعف ام تلعفف

 .م1899 رايأ ١١ اطوأ ١-

 دفشلا | لف ءاوب نايا سيرت

 :ايقنا لفيبملا ادع هان رابعا قيد كال

 .لصألا يف اذك - 5



 تامف «تيم ربو سبلم ةرصبلاو قرطلا يف دجو رخآ دامج لوأ دقع يفو

 تحت سبلم ىمر ينارصنب ةرصبلاب ىداجنلا نم لجر نطفف «قلخ هببسب
 ًاشيشخب ينوطعأ ءابطأ ةثالث نأ رقأف ءبرُضو ٌرقف «ةموكحلا ربخأف "”توختلا

 ىلع ىرج ام يردن الو ءاوسبحف «نالفو نالفو نالف «قرطلاب كلذ يمرن

 .ءابطألا

 فلخ دلبلا يقرش ةيريهزلا تويب نوططخي سانلا أدتبا نابعش يفو

 «قرطلا عسويو هل ططخي «ريهزلا ميهاربإ جاح دي ىلع «ةرصبلا ةزاورد

 ةفرغ هقوف زيلهدلا دقعو «ةزاوردلا يف ًاتيب ميهاربإ ىنبو «””هناخنتتلا اومدهو

 «تيبلا نم لستغت ةلوهسب جردب ءاملا ىلإ لزنو أرثب رفحو «هشقنو ءاهيف سلجي
 الملا راص ًاريخأو «مامإ دعب ًامامإ هيف اوطحو ًادجسم اورمعو !بيط لمع هلاي

 ةسمخ ميهاربإ جاح هيلع "”فقوو ١44: نآلا ىلإ ًامامإ حامرلا ميهاربإ

 .مريشخلا ةيرصيق يف سداسو «ريفافصلا دنع مزحلا ةيرصيق يف نيكاكد
 ءأتيب ىنب ريهزلا مساق نب كيب يلع :اتويب [نو]ريثك سان اهيف ىنب دقو

 ءيميصع رصانو ءيميصعلا دمحمو «نسحملا دبع هوخأو .غادفلا دواد اذكو

 نمحرلا دبعو ءيرسودلا حلاصو «سامشلا قباس لايعاو «ديشرأ هللا دبعو

 .مهريغو ىسوم يلعو .دوعسملا دبع حلاصو «يقيتعلا دمحمو «ميلدا

 .ةكيرألاو ءريرسلا :ىنعمب «ةيسراف ءتختلا - ١

 تاناخلا دحأ «نتتلا ناخخ هب دصقيو .ناكملا يهو (هناخ) «غبتلا وهو (نتت) نم ةبكرم ةملكلا -؟

 .ةدلبلا يف ةيراجتلا

 .(فقأ) لصألا ين ٠8-



 رّوكف مولسلا قازرلا دبعو غادفلا دبع سيرد "''اهن يناث عيبر يفو (5) ه2

 لاغو ءضرألاب قازرلا دبعب دلجف ءاعراصتف .هأطخأف قازرلا دبع ىلع سيرد
 :ةيانلا نين ناجع انانآ ئندعاونةبعلا رون وفانلا هيدا" عدلا
 نيم :هسفنل حدملا ريثك دبعلا اذه ناكو «ناقلدلا دمحم عم هتدام "5 يف رمو

 .هسانجأو هسان نيب هسامون قيزو ''”هسامون رسكف .خلسأو حبذأ :هسنج ءانبأ

 .كلذ ريغ ىلإ ””هساغي هسافنأ قيضو .هسارب قرطأف

 تلمعف «يريهزو طبن رعش نيعومجم تدقف مرحم ١9 ةعمجلا ةليل يفو

 ١7١95 بجر يفو «قباط هيلع تعضوو «فرلاب ''"هتيطحو «ةبرجملا ةريخلا

 يف ًاليل عضو همامتب قورسملاو «"”عوبسأ مث 21770 رفص يف تدعو تيجح
 ةنملاو دمحلا هللو نيباتكلا تدجو ءاشعلا ةالص نم تئج امل !مرحلا زيلهد يف

 .""ًئيش امهنم دقفأ مو

 . رمأب لئاح دنع اشاب دلاخ هل جرخف ''””ديشر نبا لبقأ "”يدامج يفو

 سالمغلا ناميلس هل رهظو ؛هعم نم ىلعو هيلع معنأو ديشر نبا همركأف

 .لصألا يفاذك ١-

 ١- هيلع قلطأ «قارعلا ماوع ضعب ةجهلب هيلع روث .

 .يردي ال ثيح نم هذخأو هكلهأ :ًالوغ لاغ ٠-

 .هفرشو هتمارك نع هطقسأ :هسومان رسك :ماوعلا ةجهل يف -4

 .لصألا يف اذك -
 .هتعضو :يأ -1

 .عوبسأ يضمي دكي ملو :ديري -ا/

 .كانه هتابثال عاد نم رن ملف 17١9« ةنس ثداوح يف هفورحب ربخلا اذه فلؤملا رركيس -

 .ىتعي نيدامجلا يأ ركذي مل -4

 .هرابخأ ضعب تمدقت دقو «ديشرلا ةرامإ ريمأ ءديشر نبا هللا دبع نب دمحم وه ٠-



 نم رثكأب ناميلس مركأو ءمهنع ىفعو هتعافش لبقف ءريفظلا رابكب هجوتو

 ءاج بجر 74 يفو «مويب هدعب ناميلس شدو بجر عسات دلاخ شدو .دلاخ

 "هللا دبع مهل جرخأو '"'ةيضفارلا ىلإ "'ةيراوس ركسعو بلاط ديسلاو يلاولا

 عم كرابم بكرف رصعلا دعب حابصلا كرابم رضحو ؛ماعطلاو حئابذلا "هللا

 .نوكي اذام نورظتني ةيضفارلا يف سانلا يقبو «ةرصبلا ىلإ '””يراكلا يف يلاولا

 ناكو «مالسلل ريثك سان هيلإ جرخو ةيضفارلا ىلإ كرابم داع نيموي دعب .نوكي

 كرابم دنع يميصعلا دمحأب عفشتف «لعز كرابم نيبو سالمغلا ناميلس نيب

 ناميلس ةعارب نم بجعلا ريثك خيشلا ناكو ؛ةشحولا تلازو اوحلطصاف

 كلذو ريفظلا خويش يف هتعافش ديشر نبا ليق اذإ هل قحي :لوقيو '”هتراسجو

 «لاطبألا لاجرلا نم هنأكف «ةراسجلاو ةلابنلاو ةعاربلا نم ناميلس يف ىأر امل

 هل اوري مل مهنأو «ناميلس حدم يف ناخيشلاو ديشر نبا هلوقي مالكلا اذه وحنو

 ولخي ال راصنلا دمحأ كلذكو ةماهشلاو ةعاجشلا يف ميهاربلا هللا دبع الإ ًاريظن

 .هيلع هللا ةمحر ةعاربلاو ةعاجشلا نم

 .ةلايخ ءناسرف :ىنعت «ةيسراف «ةيراوس ١-

 ةنسلا هذه يف ريبكلا هرصق بيقئلا ديعس دمحم ديسلا اهيف أشنأ ءناوفس نيبو اهنيب «ريبزلا برق ةيحان -

 ”ج (خيرات الب ةحودلا ؛يخيراتلا مسقلا ,جيلخلا ليلد رميرول :رظنيو .فلؤملا ال خرؤي يتلا

 .١1؟ا/ص

 .ربخلا اذه ايانث يف همسا دريسو «ميهاربلا هّللا دبع وه -'

 .تمدقت دقو «ةبرعلا :يراكلا -5

 .(هتارسجو) لصألا يف-ه



 تامو «1775 ةنس حابصلا كرابم تامو «قيرطلا حابص نبا نّمأو

 ىلإ رباجلا دمحأ ىلوتو ,17720 ةنس ملاس هدلو تامو 17720 ةئس رباج هدلو

 ١7. 54 مرحم رضاحلا انتقو

 مساجو ميهاربإ فلخو .ءبألا نم دمحم خألا تام نابعش 74 يفو

 .ةرونو

 اولصو املف «حالسلا عيبي نم ىلع شيتفتلا ديري ركسع ءاج لاوش يفو

 ببسلاو ؛دلاخ اشابلا رمأ نم كلذو ءاوحاصو اوسوهو سانلا شوشت عماجلا

 لوط يمر مهنيب لصحف حالسلا عيبي دلاخ نأب ةموكحلا '''ربخم ليدنملا فسوي

 دلاخ دنع نايعألا ضعبو نيساي نبا رهظ لاوش 77 حابصلا دنعو «ليللا

 ءركسعلا ىلإ ءاهفسلا جرخ اوحبصأ املف ء.نوسوهي سانلاو اوتابو ءاشاب
 ليدنملا فسوي مهكردأف ءركسعلاب شطعلا دتشاف .فيصلا مايأ يمرلا لغتشاف

 دوعسأو حبصألا هللا دبعو ناضيملا رصانو فسويل دعاسم ةعيبرلا دمحمو ءاملاب

 .ةطبضمب يلالملا ردحنا مث ,مهوّبسو سانلا مهمتش[ف] .فسوي مادخ رسيوجلا

 يف اولزنو ؛ةكرح الب ركسعلا يقبو «ةنتفلا تلطبو رهظو «دلاخ ردحمناو
 مهرتسي لزي مل مث ؛ةنهادم مهرجزيو سانلا بسي اشابلاو هلك اذه .روخ .انغإ ىلا

 .اشابلا حارتساو ةرصبلا ىلإ ردحناو ركسعلا لاش ىتح ءلطربيو

 قلطملا ناميلسو «ةكرحلا نع ًفكو هباب قلغأ [هنإف] ريهزلا ميهاربإ امأو

 ىتح اورهظي ملو ركسعلا اوأر نيح نم ةرصبلا ىلإ اوردحنا ينامعلا دمحمو

 نانا مك

 .ريخأ :دارأ هلعل ١-



 ذخأ ءتيوكلا ىلإ هلهأب ريبزلا نم ميهاربلا هللا دبع لاش رخآ دامج يفو

 ةيركللا هه دفع

 دبعو حابصلا كرابم ''ةيفرطلاو فيرصلا ةعقو ةدعقلا يذ يف اهيفو

 رسكتاو ءديشرلا بعتم نب زيزعلا دبع عم ""نودعسو "”لصيفلا نمحرلا

 ."””ريثك قلخو دومحاو روصنملا هللا دبع لتقو بهنو كرابم

 وزغي قريبو روقصب لصيفلا نمحرلا دبع جرخ ةرخآلا ىدامج يفو
 هادا عا عقلا قذف كورلا كيف ر كر اض/املد تعينك كير ناوانعلا
 نب زيزعلا دبع عجشت « '”الوذخم حابص نبا داعو حابص نبا رسكناو ةئسلا

 ؛نالجع ديشر نبا لاجر لتقو رفن مك هعمو جرخف دوعسلا نمحرلا دبع

 .دجن يف ميصقلا برق ناعضوم ١-

 ضايرلا ىلع ًاريمأ عيوبو ه1774 ةنس دلو دوعس لآ هلل دبع نب يكرت نب لصيف نب نمحرلا دبع وه -"
 داعتسا مث ؛ةدم تيوكلا ىلإ ءوجللا ىلإ رطضا ىتح .دجن ىلع ةرطيسلا ىلع ديشرلا نباو عزانتو ءاملامعأو

 ين برعلا ةريزج «ةبهو ظفاح .م1978//ه757١ ةنس هتافو ىتح اهيلإ لقتناف ءضايرلا زيزعلا دبع هنبا

 .45ص ؟ج مالعألا ؛يلكرزلا و 7 17178-17و ١١١ ص .19571/ ةرهاقلا ؛نيرشعلا نرقلا

 /ها1194 ةنس ىلإ 18937 /ها١179ةنس نم قفتنملا ريمأ .نودعسلا لآ «رماثلا دشار نب روصنم نب نودعس وه ٠-

 «ليمج داؤف ةمجرت «نيرهنلا نيب ام دالب ءنوسليوو 474 ص ةيناهبنلا ةفحتلا «يناهبنلا ةفيلخ دمحم رظني م١

 .باتكلا اذه نم يتأي اميف رابخأ هلو 7577ص قفتملا ةرلمإ ءنودعسلا ديمحو ١7ص ء1495 دادغب

 نبا ةوق ىلع يضقي نأ دارأ حابصلا كرابم نأ وه ةكرعملا هذه ببس نأ ديشرلا زيزعلا دبع ركذي -4

 ريطمك «نابرعلا نم ًاريثك مض ريبك شيمي هيلإ هجوتف ءامهنيب ةلدابتم تاوزغ دعب :لئاح يف ديشرلا
 ةكرعم ترادف ءريفظلا نم ةلثو رجاه ىنبو هرملاو كفتنملاو راد بيرعو نامجعلاو مزاوعلاو

 داعو ءامساح ًارصن ديشرلا نبا رصتنا نأ اهتجيتن تناك «ةيفرطلاو فيرصلا نيب ةقطنم يف سورض
 .1-78١178ص تيوكلا خيرات .هشيج مظعم ديبأ دقو ًاموزهم حابص نبا

 ةعئاولا ثداوحلا ضعب خيرات ١7١4. ةنس عئاقو يف ةثداحلا هذه ىسيع نب حلاص نب ميهاربإ لعجي -5

 )75١. -١٠٠5ص 21955 «ضايرلا .دجن يف



 ١14 راص املف ءدجن كلمو ىوقتف ءاحالسو ًاماعط حابص نبا هل ثعبو

 ذمخأ 1775 ةنس يفو ءضراعلا ىلإ داع مث هبهنو هلتقف بعتم نبا ىلع ىشم

 امل مث ءهرمشو لئاح ىلع مكحي نأ ىلع ديشرلا ناطلص عم حلطصاو ةديرب

 كرتلاو "يميجع عم ""ةبيعشلا ةعقو تراصو «ةرصبلا زيلكنإلا لتحا

 نبا ىلإ ثعب «نكمتو دادغبو ةرامعلاو "”قوسلاو زكرملا ذخأو مهيلع رصتناو

 مث «ةدم اهرصاحو لئاح ىلع ىشمف «هاوقو ١774 ةنس احالسو لام دوعس

 هعم ناكو ؛ماركإب ىرسأ ضراعلا ىلإ ديشرلا لايعأ لقنو ءاهيلع ىلوتسا
 نبا ىلع مايقلاب مهعجشو لايعلا ىلإ ةليل ينرعلا ىضمف «ينرعلا دمحم رعاشلا

 لمعو .ديشر لآ حالس ذخأو .هسبحف .كلذب دوعس نبا ربخأف .دوعس

 ضعب ىنب دقو «تارتموليك ةعبرأ وحنب اهنع دعبتو هريبزلا ةدلب نم لامشلا يف عقت ةقطنم «ةبيعشلا ١-

 نرقلا رخاوأ يف ءاهيف ًاروصق ءنودعسلا لآ كلذكو ؛ةثيدحلا ةرصبلا ةارس ضعبو ؛ريبزلا راجت

 .(م19) ةرجهلل رشع ثلاثلا

 دوعس لآ ةدعاسم بلطو ؛هيبأ ةافو دعب قفتنملا ةرامإ ىلوت .نودعسلا لآ نودعس نب يمجع وه -1

 رئاشع ىلع رصنلا قيقحن يف ءف هنكل ءام هيلع ليه ءاموعب تان

 هيبأ لاقتعا يف ًاببس ناك يذلا ءبيقنلا بلاط نم دض لمعلل فرصنا امك ؛هموصخ ريفضلا

 يف .فقو هنأ مث ءفرط نم رثكأ عم ةرمتسم تاعارص يف هترامإ ةدم يف لغشنا اذبو ,نودعس

 نأ الإ .:ةيناطيربلا تاوقلا دض ةبيعشلا ةكرعم يف هتاوق داقو «ةينامثعلا ةلودلا بناج ىلإ «ةياهنلا

 ةفلتخم ءاحملأ يف كراعم ةدع ضوخيل ةكرحملا ناديم نم بحسناف .هحلاص يف نكت مل ةكرعملا ةليصح

 يفوتو كانه شاع ثيح ؛لوضانألا ىلإ رقهقتلا ىلإ ًاريخأ رطضا ىتح .هطسوو قارعلا بونج نم
 ١5 ١ص نيرهنلا نيب ام دالب ءنوسليوو 58ص ةيناهبنلا ةفحتلا ,يناهبنلا رظني .1457 ةنس

 «نودعسلاو ,7- ”١ص ,1951/دادغب ؛1-5١91١14918 قارعلا برح ؛ميدن دومحم يركشو

 .هباتك نم ىيتأي اميف فلؤملا اهقاس رابخأ هلو 767-709 ص قفتنملا ةرامإ

 .تمدقت دقو .خويشلا قوس :كيري

 :أ ليق يذلا «هيبأ رآأثب ذخألل



 فشكل ىعدت ريخ اي «ىلاو نم لك ىلع يلاو اي ءهللا اي ةبوتلا : ةديصق ينرعلا

 .ءارعشلا يف هتمجرت .ةليلجلا

 فيطقلاو اسحلاو ةنيدملاو ةكمو ةدج كلم نأ ىلإ دوعس نبا مكح عستا مث

 .5"17/ رضاحلا انتقو ىلإ ةكم يف ةعبطم لمعو ةكم نكسو ءدجن عيمجو

 نيب فرطلا اذه ىلإ ''”دوعس نب زيزعلا دبع ءاج ١7548 ةنسلا هذه يفو

 فيرشلا هءاجو . قدصتو مركأو «مالسلل سانلا هل جرخو «ريبزلاو تيوكلا

 .سئافنب فيرشلا مركأ دوعس نبا كلذكو ءايادهب لصيف

 نيرفان قلخ مهنم ءاجو ريفظلاو نودعس ديشر نبا ذخأ ةنسلا هذه يفو

 نم جرخ دق نوعلا دلاخ ناكو «ةبيعشلاو "'”سنأو ةدسلا ىلإ ديشر نبا نم

 داعو دلاخ عم ىقتلا ديشر نبا لبقأ املف ةرخآلا ىدامج يف ةموكحلا فرط

 .همركأو هتهاجو لبقف ريفظلا رابكب هجوتو سالمغلا ناميلس هل جرخو هعم

 تسلا موي ناميلس لخدو ءبجر عسات ةعمجلا موي دلاخ لخدو

 ىلإ بلاط ديسلاو قيرفلا يلاولاو حابصلا كرابم ءاج بجر 74 يفو

 لومخحو حئابذلا يميصعلا دمحأو يرشملا هللا دبع مهل جرخأو «ةيضفارلا

 لآ ةرامإ ددجو م148175/ه 117917 ةنس دلو ءدوعس لآ لصيف نب نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع وه ١-

 ةكلمملا مسا اهلل ذختاو ,هناطلس تحت ةيبرعلا ةريزجلا هبش دحو مث م1407 /ه1114 ةنس دوعس

 .م19607 /ه181/* ةنس يفوتو «ةيدوعسلا ةيبرعلا

 يف .ةرصبلا ىحاوصض يف هذقرمو .97 ةنس ةرصبلا يف ىفوتملا «كلام نب سنأ ليلجلا ىباحصلا وه -"

 .لقعملاو ةبيعشلا نم بيرق «سنأ رصقب فرعي عضوم



 «ةرصبلا ىلإ ةبرعلا يف يلاولا عم كرابم بكر مث «مهلاح حلصأو سالمغلا

 عجرف ؛ةليح هوذخأ مهنأ نظي سانلا ضعب ناكو «سأب الب ةيضفارلا ىلإ داعو

 .اسجحر <35 و

 7119 ةنس تلخد مث

 ًالوأ ءرخآلا ىدامج يف ارحب تيوكلا ىلإ دشارلا ميهارب لآ ميرح بهذ

 ىدامج يف مث «لوأ ىدامج ١5 [يف] هللا ديبعلا توك "'مهل يوانم ىلإ اوحار

 .ارحب اوبكر رخآ

 .حابص نبا نع وفع ةلودلا نم ءاج رفص يفو

 .ةليتنركلا اندلب نع اولاش رفص 70 يفو

 .فرشو رابتعاب يأ ءسومانب :ديري ١-
 .م١190 ناسين ٠١ اهلوأ -؟

 .بيصخلا يبأو راشعلا نيب ماعلا قيرطلا ىلع عقت نيتاسب تاذ ةريغص ةيرق -“

 .حيحصلا ىلع «ةنيتنرك : اهامس دق ناكو ءاهبتك اذكه -5



 ىلإ يرشملا نيسحو "بلاط ديسو نودعس ءاج لوأ ىدامج 4 يفو

 اجرام ساب ااؤلب نيفوي هع اهو ةريضنلا 1| نوقلا وقع ماك هنآ رامرلا

 .يتأي امك هولتقي ىتح ةموكحلا نم

 يف ارانب جاجدلا قوس يف ''”يتاقوأ هللا دبع لتق رخآ دامج اهيفو

 .ةرضيلابلا

 خيشلا طخ نمو 177١« رفص ؟5 رينلا قيرط ىلع جحلا نم تدعو

 هللا هرفظأف نودعس اوزغ ةيطم نيسمخو ةئام وحن "'ةرمامش نأ ليادلا دمحم

 .11719 ةنس يناث عيبر ١9 [يف] مهبهنو نينامث لتقو مهيلع

 هنونج ببسو «غئاصلا شبرألا فسوي نونجملا تام ةدعقلا يذ يفو

 تسب حوملا ةنس دعب ادارطتسا (باجن مامح يماحلا) يف لاثمألا نويع يف هانركذ

 .11717“ يف اهنأل نينس

 ةأرما هتقشع «ةباؤذ هل باش مالغ ناك هنأ شبرألا فسوي ةصق ةصالخ

 لخدا :هل تلاق نأ ىلإ ءاذكو اذك وس «يجارت وس «سيباحم وس :هيلع ددرت

 «لجخو هحمر ىنثناف تَعَجّضناف .هبل راطف هسايق اذه ””ميرب''”يل رس ناويدلا

 ينوتو م1855 /ه157ا/94 ةنس دلو ؛ةرصبلا فارشأ بيقن «بيقنلا بجر نب بلاط ديسلا وه ١-

 دهع يفو «ةينامثعلا ةلودلا دهع يف ةمهم اراودأ ىدأ يقارع يسايس ميعز.م19759 /ه1748١ةنس

 هالشلا يداه نيسح بتك دقو «ةمج هتمجرت رداصمو .فرعت نم رهشأ هتريسو «يناطيربلا لالتحالا

 .(ثيدحلا قارعلا خيرات يف هرودو بيقنلا بلاط) ناونعب ريتسجام ةلاسر

 .يماحملا :ىنعمب ؛ةيسنرفلا ءوتاكوفآ نم ةبرعم :يتاقوألاو «يتاقوأ هللا دبع لتق :شماهلا يف -؟

 .رمش ةليبق ءانبأ ءيرمش عمج -'؟

 .يل عنصا : ل وس

 ةيكز .اهدقعو اهطسو ىلع ةأرملا امهدشت ءرهوجلاب نانيزم ضيبأو رمحأ نافلتخم ناطيخ وه :ميربلا -د

 . ١,75 ص 1941/5 دادغب ءةأرملا دنع يلحلاو قيزتلا ؛يلعلا



 جرخف «قارو هلقع لتخا قافأ املف «هيلع يشغف ءتجرخو اهلجرب هتسفرف

 :باتع دشناف ًاموي اهآر هنإو ءجد جد :لوقي ءككسلا يف رودي ًامئاه

 يتدر نالزغلا لوأب مير اي

 يتدر ريغللو يرشعب تفع

 يتدرو نإو رداغم جل نويع

 .هب اعري بشع ضور يردصبو

 :هتباجأف

 هبتعر نم سنوي ام ردصيو

 هب تعرف بياو فلا رمس الو

 هبتعت ال كبر دنع كبيصن

 هباوص لوأب ىنئتي كحمريو

 .ًابياش تامو «ملعأ هللاو يكح اذك «ةبراه هتتافو اهعبتف

 ناميلس نب دمحأ هارتشا ءيشيوشلا دعس ةكس يف شبرألا فسوي تيب

 ديعس دالوأ لامخ نونجملا فسويلا هللا دبع ليكو محلملا دشار نم ناديشرلا

 5000 فنا ا

 تامو هللا دبع هدلو نم نيزملا قازرلا دبع نب باهولا دبع تام اهيفو

 ١775. يلع هوخأ

 37097١ ةنس تلخد مث

 .ليادلا رصان نب دمحم خيشلا [يفوت] نابعش يف

 ١- احلوأ ٠١ ناسين ؟19٠م.



 عيبر ١7 هللا دبع هوخأ تامو ءبجر ١8 يف يرشملا نيسح تام اهيفو

 .ينا

 يذ يف 18 رصان تامو ءروصنملا رصان نب نابعش الملا تام اهيفو

 .ةجحلا

 جحلا نم تعجر املو ناويدلا نم طبن بتك تقرس ١719 يف هنأ مدقتو

 اليل تيِمُر يناث عيبر رشع يناث يفف «قباطلا تحت ةريخلاو 177٠١ رفص ؟6 يف

 .ًائيش اهنم صقني ملو مرحلا زيلهد يف
 فلخو '''ليادلا دمحم خيشلا تام نابعش نيرشع ةعمجلا ةليل اهيفو

 .بيهولا هللا دبع ىلع مهتيب اوعابو ءرداقلا دبعو قازرلا دبع الملاو دمحأ الملا
 بتاك زيزعلا دبع تفلخو :147 يف موُطف ةريرضلا هتتبا تتامو

 ."”قرغلا يف ميحرو ليدنملا

 تامو ”١757 ناميلس تامو ,غادفلا ناميلس نب زيزعلا دبع دلو اهيفو

 ١745. لاوش [يف] ميهاربإ هدلو

 .هتبتك هنعو ءاخمصلا روصنملا ناعشم الملا دلو ةجحلا يذ يفو

 .ىهتنإ ١779 ةجحلا يذ يف روصنملا رصان هدلاو تامو

 :ليلق ليف رص نخل[ 13غ كلوملا قاتم نا قيقا

 .قرغلا يف تام :دصقي هلعل -؟



 )م99 ةنس تلخد مث

 ءءاخسلاو مركلاب روهشملا غادفلا ميهاربإ جاحلا تام رخآ دامج يف اهيفو

 .177/8 يناث عيبر 8 [يف] دمحم هدلو تامو

 تتامو «ةنسب هلبق نيسح هوخأ تامو «يرشملا هللا دبع تام اهيفو
 .1777 بجر 11" يف غادفلا هللا [دبع] تنب اخمصلا ايرث امهمأ

 .هلهأ ىلإ اهذخأو ةعيبرلا دمحم تنب ايه '”يميجع جوزت بجر ” يفو

 دنع ءاج نيح يميجع لوزن ناكو ؛ةقلطم اهلهأ ىلإ ايه تءاج ناضمر يفو

 ."'هرياد سانلا مزعو خرانلا نامثع الملا همداخ

 .ةرصبلا فارطأو ةدسلا يف اوبهنو نابرع هعمو نودعس ءاج ناضمر يفو

 "شاب حلاف هعمو رارج ركسعب '''اشاب دمحم يلاولا ءاجف «سانلا شّوشتف

 نورتنتي رس قفتملا كَعنَو ,مازخميدب ميخو «قفتنملا نم ةريثك ةفئاطو لعزمو

 لاح ءارهجلا يف هعابتأو وه ماقأو ءتيوكلا يف هلقثو هلهأ '''نبزف ءنودعس

 ١ - اهوأو ١" راذآ '١1957م.

 .هرابخأ ضعب تمدقت دقو نودعسلا يميجع :ديري -؟

 .لصألا يف اذك -*

 .هبصنم هملست ريخ مدقت دقو ءاشاب سينأ دمحم وه -4

 امهالوأ «نيترم قفتنملا ةرامإ ىلوت .نودعس لآ دشار نب رصان نب اشاب حلاف خيشلا وه -ه

 /ها17489 ىلإ 180/4 /ها1795١النم ىرخألاو 1817/8 /ه97١1 ىلإ ١804 /مها1؟١9نم

 نيلالتحا نيب قارعلا خيرات .يوازعلا سابعو 47 4ص ةيناهبنلا ةفحتلا «يناهبنلا :رظني . م١

 .478ص ةمكاحلا رسألا :انباتكو "7 ه ص قفتنملا ةرامإ .نودعسلاو 07” ص 84ج

 هللا دبع :رظني .هبنج نع عفد ,نصح ؛ىمح :ىنعتو .حيصف لصأ تاذ ةيودب ةيماع : هلهأ نع نبز -5

 .0١58ص ١ج 27٠١7 دادغب ,حيصفلاو يماعلا نيب ةيمجعملا ةلالدلا روطت ءيروبجلا



 هنأ اولاقو .هناكم هيلع اوفخأ مهنإف نيلاولا امأو . ١" ناضمر ٠٠١ هحيرات

 هذخأ ببس اذهو .مهلهأ ىلإ قفتنملا داعو «لئاط الب ةرصبلا ىلإ داعف ءدرش

 . "تلا دهام عملا د ل لمار ا كان 09و ف ارينا

 71797 ةنس تلخد مث

 يناث عيبر /١ ةعمجلا موي عماجلا دمحأ نب دمحم نب نامثع خيشلا تام

 .ةميدقلا ةربقملا يف نفدو ءءاقستسالا ضرمب

 ."”ةداغبلا نامثعلا دمحم الملا تامو

 دبعو قازرلا دبع هاخأ فلخو هللا رصنلا مساج تام رفص ٠١ يفو

 .ةريدلا لامس روم لا ىلإ ارهن اورفح اهيفو

 .روكذم وه امك '”سوماقلا ححصم ''”يطيقنشلا دومحم دمحم اهيفو

 اهيفو ءبلح ىلإ اهنمو .دادغب ىلإ هريفست ىرج نودعس نأ حيحصلاو .فلؤملا ىلإ ىهانت ام اذه ١-

 .7 4 4ص قفتنملا ةرامإ .يدادغبلا اشابلا ربقب هربق فرعيو اهيف نفدو ءيفوت

 .ما0٠19 4 راذآ ١14 اطوأ -؟

 . ١7١5 ةنس ثداوح يف هيبأ ةافو نع هثيدح دنع كلذ ركذ نأ قبس -"

 يف طيقنش يف دلو ءيطيقنشلا يزكرتلا دمحم نب دمحأ نب دومحم دمحم يوغللا بيدألا خيشلا وه -5

 عالطإلل ابنابسا ىلإ رفسلل ةينامثعلا ةموكحلا هتبدتناو ؛ةكمف ءرصم ىلإ لقتناو .ىصقألا برغملا

 /ه113717 ةنس ةرهاقلاب يفوتو ءرصمف «ةنيدملا ىلإ رفاس مث «ةيبرعلا تاطوطخملا نم اهيف ام ىلع

 ١. 4ص ١١ج نيفلؤملا مجعم ؛ةلاحك اضر رمعو 1١*23 ص الج مالعألا ؛يلكرزلا م

 .عبط دقو «يناغألا باتك حمحصم هنأ هتمجرت رداصم يف يذلا -5



 .فلأو ةئامثلثو نيثالثلاو دحاولا ةنس '''يطيقنشلا دمحأ توم ىيتأيو

 فلخو «ليخلا جراعم لمعي «'''يلبرغلا دمحأ ديسلا تام رفص يف اهيفو

 لتقو «ةجحلا يذ يف 175 يف تامو ءديزو "”كيلمو مشاه مهنم ادالوأ

 11١. نابعش [يف] دمحأ وخأ ديسلا ميرك

 ديوعو نوع اشاب دلاخ دبع هلتق «ةّمرَح لهأ نم ديزلا يارف لتق اهيفو

 زّهجو لسغو يصحلا دجسم ىلإ لمُحف ؛”ىحض ةحاربلا يف يرضحلا دونحو
 "قوش ىلع ريوق ةئقاقم هوكي لفتح سأل هلا ريل ةرقلا قاوقو

 اولازي ملف ,مهريغو سالمغلا ناميلسو ليدنملا فسوي :ةرصبلا ىلإ هؤاقفر
 يف هل اوفقوف هللا دبع لايعأ ةصرفلا هذه منغف «ةلفغ ىلع ًارس هلتق نولواحي

 تيب يف هحالس طحي ناكو «لاوش يف رصعلا دعب ايارسلا نم جرخ اذإ هقيرط
 بيذ نبا نم هورتشا يذلا دشارلا دبع هكسمو «هيلع '”لودوتف «بيقنلا

 ءرقصلا دنع ةريزجلا ىلإ اورفو «نيتيم اعقوف ميهاربلا دمحأ امهامرف ءاعراصتو

 ىلإ .هلجرب دلاخ دبع دياص بيصأو «دلاخ مداخ ديعس قنعلا يف بّوصو
 .1770 يف ةروكذملا ةصقلا رخآ

 ملعن ملو ةرهاقلا يف يفوت دقو .يوغللا ملاعلا ءيطيقنشلا نيمأ نب دمحأ وه 175١ ةنس يف يفوت يذلا نإ ١-
 .١/7١ص ١ج نيفلؤملا مجعم :ةلاحك رظني .هملعن ال ببسل هركذ دق نوكي نأ الإ «ريبزلاب هتلص

 .777ص ١ج ريبزلا ةرامإ .رصان نب دمحم نب دمحأ ديسلا وه -؟

 كلام :ريبزلا ةرامإ يف “٠-

 .رخآ دامج 71 دحألا موي ةوحض :شماهلا يف -4

 .يديألاب هوكسم :ديري -4



 ىلإ سانلا ترفو ءتومو ضرم ةرصبلا يف راص رفص لوأ يف اهيفو

 يلاولا رهظ رهشلا رخآ يفو «ةرامعلا ىلإو ةيضفارلاو ةبيعشلا ىلإو «ريبزلا اندلب

 ىلإ ًائيشف ًائيش فخف « هللا ىلإ نوعرضتيو نوثيغتسي ةرصبلا يلاهأو ريبزلا ىلإ
 .همركو ىلاعت هللا لضف نم ةدحاو ةرم عفتراف «يناث عيبر لخد نأ

 مساج ةجوز دمح وب تنب ةرون يتلاخ برقع تغدل ينا عيبر 75١ يفو

 تنك [ىتلا] ةمطاف اهتنب تفلخو ءرهشلا [نم] 7١ ءرصعلا تتامف «بيبشلا

 .اراتتع نادلولا سام دقو ءاهتفلطو ةفسودخا اهفلل واو اهتجوت

 نم '”رْيَوَخْلا ىلإ دلبلا لامش رهن رفحب يلاولا رمأ ناضمر ١7 اهيفو
 يلاولا ذخأو «ةمولعم عرذأ هيلع ناسنإ لك «سان اهنم ةلحم لك جرخي «ةبيعشلا

 دحاو .هردق ىلع لك اهعمج ةريل ةئامثلث ريبزلا لهأ نم ''”ةيناع سانلا نم

 امك نفدناو «رمثي ملو اولطب مث «مايأ ةثالث رثكأو يديجم فصن رخآو .يديجم

 .ةدسلا رهن نفدنا

 يفو ءلبشلا دمحو دمحم هوخأو ديوعلا هللا دبع ذخأ ةدعقلا يذ يف اهيفو

 .مهلهأ نوعداوي مهولهمي ملو لوبنطصأ ىلإ بكرملا يف اوبكر ةدعقلا يذ ١١

 دبع لتق دعب ةمارغلا دعب مهصالخ ركذ يتأيو ديشر نبا نوبسي مهنأ ببسلاو

 ١7. 8 بعتم نب زيزعلا

 ةضفخنم ضارأ يف حلاملا هؤام يرجو جيلخلا نم قشني وهو «ريبزلا روخو هللا دبع روخ ىمسيو ١-
 نأ امبو .577ص ١ج ةرصبلا خيرات ةعوسوم «نايعأ شاب رداقلا دبع .ريبزلا يضارأ ىلإ لصي ىتح

 .برعلا طش قيرط نع ريبزلا ىلإ ءاملا لاصيإل ةدع تالواحم ترج دقف ءيقسلل حلصي ال ءاملا اذه
 .لاملا نم غلبم انه يهو ءام رمأ زاجنإ ىلع ةناعإلا يهو ؛ةيناعإ : اهلصأ «ةيناع ١-

 8 يا



 فلت «نييوصلا نيب اليل ةرصبلا يف "”رميسلا قوس قرتحا لوأ عيبر فو

 .ةريثك لاومأ هيف

 برقي وهو رعاشلا شولع نب ريرضلا هللا دبع دلاخ اشابلا درط اهيفو

 يف ريبزلا ىلإ نيعيبرلا دحأ يف داعو تيوكلا ىلإ دلاخ هالج «يواشلا لات

 نع موي رشع ةسمخ وحن دعب تامو ءيواشلا قوزرم تيب يف ضرمتو ؛«0

 , 6 يف هركذ يتأيو «مهمع هنأل قوزرم نب سيمح نع نيزملا فسوي

 دقف ناويدلا امأو ؛هورمعيل مرحلا ليدنملا مده نيعيبرلا دحأ يف اهيفو

 تيب فصنو انهملا فسوي تيب مرحلا عم اولخدأو «نيتنسب كلذ لبق ترمغ
 تيب مهتيب عم ليدنملا لخدأو ,.ناجوعلا هذخأ يناثلا فصنلاو بيهولا

 اهنأل صجب "ةَمْرَطلا "اوشطل ناويدلا اورمع املو ءليقعلا تيبو ةيليدعلا

 هحلصأ «ةلبقلا لابق رجانب اوطحو «نيرجنب اهلدب اولعجو اهوعلق مث ؛ةرسكتم

 نكسب هتاقو ق0 ةلاوملا خا نادل لمحو تاهل ليغ

 . ىهتنإ
 ديا اماما ةرععبلا ل ردنحلا قرص قررا

 «راشعلا قيرط ةيادب ىلإ دتميو «ةيبونجلا هتهج نم «ةينامثعلا ةموكحلا يارسل قصالم ريبك قوس ١-
 يف ارسيتم ةريبكلا نفسلا لوصو ناك امنيح ةصاخبو ءراشعلاو ةرصبلا قاوسأ مهأ نم دعي ناكو

 ءراشعلا ىلإ لقتنت تذخأ ةيراجتلا تالحملا مظعم نأل ًارظن لؤاضتلاب هتيمهأ تذخأ مث «راشعلا رهن

 .ًاضيأ راشعلا يف ةيفرصتملل راد دييشتو «يارسلا ةلازإ نع ًالضف
 .505ص ٠١ج ةلالدلا روطت ءيروبجلا .بوقث نم هيف ام جلاعو نيطلاب هسلم «نيطلاب حطسلا شطل -؟

 .قاورلا :اهحيصف ؛ةيقارع ةيماع -؟

 (ناق) اهلخت دو

 .نيتهجلا وأ ,نيبوصلا :ديري -ه



 0370م7 ةنس

 خارمش هل دعاسملاو ءديمحلا ملاس بصنو شيهد دمحأ لزع مرحم يفو

 ملاس بيصنت اودارأ املو «ناليخن دعس دمحأ لبق ناكو «نايسحلا نايسحو

 ريهزلا ميهاربإو يدنفأ نمحرلا دبع ًاصوصخ «ةعواطملاو نايعألا عمتجا

 لتق نيح ىلإ يقبو .كولسلا نسحي ملو هتريسم دمحُت ملف ءأراتخ هوبصنو

 .يليهسلا رصان ا داع يرشم لآ خاشو .1770 ةنس دلاخ اشابلا

 .بلاط ةدام يف 17١ يرشملا درش نأ ىلإ جرفلا رصان راص اريخأو

 نب هللا دبع لالدلا برضو نوعلا دبع لاسرِم ءاج لوأ عيبر يفو

 ذخأيل رومأمب ءاجو نايضم نبا بهذف ءًاعيجو ًابرض قوسلا يف نايضم

 هلفكف هسبحف نايضم نبا ذخأف بيطخلا ديشر نبا لاجر هيقلف .ءلاسرم

 ردحمناف ءاميلا ًابرض غماد نبا برضو بيطخلا بضغف هكفو غمادلا ميهاربإ

 ديشر نبا نابسي امهنأ ىعداو بيطخلا ردحناف اوكتشيل نايضملاو غماد نبا

 .امهبرض ارسخو ادرطو «سأب الب رهظف

 .نيسحاب تنب ةكيبس يجوز تتام يناث عيبر © يفو

 «ةمحرلا نب دمحم انل دقع هللا دبع ةمحر لا تنب ايه تجوزت رخآ دامج يفو

 .خارمش مأ فاسع "”ترم ةفيطل ةبيطخلاو

 ديعس دمحم نب دمحأ ديسلا تام رخآلا ىدامج 74 ءاعبرألا موي يفو

 .هتوم موي رصعلا دعب سمشلا تفسكو «تاتويبلا يف راثآ هل .بيقنلا

 .م1906 راذآ هاشوأ ١-

 .ةأرما :ديري ؛ةيماع -



 مأ غادفلا هللا دبع تنب ايرث اخمصلا تتام بجر 77 تبسلا موي يفو

 .يرشملا لايعا

 هدالوأو رظانم وب هللا دبع .ميصقلا نم ماسب لآ ريبزلا ىلإ ءاج اهيفو

 .هاوخأو يلعو دهف

 ."”بيقنلا ديعس دمحم ديسلا نب دمحأ ديسلا تام رخآ دامج 14 يفو

 هدلاو تامو ءريهزلا اشاب مساق نب يلع تام ةجحلا يذ 75 يف اهيفو

 .مهيلع هللا ةمحر ةدعقلا يذ يف هتجوز ايرث تتامو , 3 4 ةنس مرحم 77 يف

 ةصيص تفلخو "'نيسح اب نمحرلا دبع تنب تجوز ةكيبس تتام اهيفو

 ميركو باهولا دبع :نادمسلا دوبع لايع مأ

 ناديوسا ميهاربإ نب قلطم تجوزت «يمقبلا اهوبأ 0

 .ميهاربإ ينعأ ؛عورازو ' ""صوصاج

 ةنس ةدعقلا يذ يف اهتقرافو ميحرا تنب ايه تجوزت رخآ دامج يفو

 .اهدلوأو ريصقلا فسوي نب دمحأ تجوزتو “34

 هللا دبع تيب اورتشا «ريبزلا دلب اونطوتو ةنسلا هذه يف ماسب لآ ءاج املو

 امومع سانلا ىلع اوقدصتو .دهف هوحخأو يلع هيف نكسو ؛ميهاربلا

 اهيف ةرص مهنم ينءاج ؛هل مسق ام اهيف ةرص ناسنإ لك ىلإ نوثعبي ًاصوصخو
 .ءازجلا نسحأ مهازج «سانلا عم اذكهو «نارقا نيثالثو فين

 .هتافو موي يف فالتخا عم نكلو «ليلق لبق هتافو ربخ مدقت ١-

 .اهتافو موي كانه ركذ هنكلو «ليلق لبق ًارصتخم ربخلا اذه قاس نأ قبس ١-

 .هوحنو لخنلا نم فعسلا صق ىلوتي يذلا وهو (صوصاقلا) صوصاكلا :هلعلو .هانعم ىلع فقن مل -*

 :لبق نم ربخلا اذه ر كذا -4



 .ةرربلا رايخألا نم وهو «ةيديشرلا يف اتيب كلمت دقف ماسبلا ميهاربإ امأو

 ديسلا ةدام يف «عفدم نيينامثعلا هامر يذلا «ةيريهزلا يف ريبك تيب هلو ءريهزلا

 دبعو دشارو نسحملا دبع فلخو ''يلالبلا دمحم تام لوأ عيبر يفو 3 0 | ول : ١

 094 ةنس

 .ديشرلا بعتم نب زيزعلا دبع لتق لوأ عيبر ” يفو

 .قوسلا ةراظن نع يداها دبعلا رصان لزع اهيفو

 هللا دبع نب دمحم نم اهورتشا تويبو ًاقيرط ةعيبرلا "”ةشقب اولعج اهيفو
 لوأ يف .فلأو نيتيامو ......و سمح ةنس رعاشلا هللا دبع يفوتو «ةعيبرلا

 نب هللا دبع نب دمحم تامو ءديشرلا دمحم ينوتو «ميهاربلا ناميلس ةخيش

 .يتأي امك فلأو ةئامثالثو نيثالثو ةتسلا ةنس ةعيبر

 '”ةّصّجملا دجسم مامإ فينحلا دمحأ نب نمحرلا دبع تام ناضمر يفو

 مامإلا راصو ءناجم ناك ام فيك دجاسملا يف نذؤي بيك دمحأ هدلو فلخو

 :.هاآلا 15 ةلس ثداوح ىف ارصتخ رخل اذه زكذ نآ قيس. 1١-

 .م1905 طابش 75 اهوأو -؟

 ةنس طيمسلا نازوف نب دمحم نب رساج ةسسأ .(نطابيلا) ماعلا عراشلا بولج يف عقي -4

 .7 4ص اج ريبزلا ةرامإ .م١178./مه65



 نمحر لا دبع هناكم راصو ءبجر يف ١1557 ةنس تامو ءزيزعلا دبع هدعب

 .'"”مويلا ىلإ يلهوعلا
 خيشلا ىلع تاراغلا نش يذلا "'ةرودلا يعار ميهاربلا فسوي تامو

 فسوي تام نأ ىلإ 11١ اولتق موي نم حارجو دمحم راث بلطب كرابم

 ١75. كرابم تامو «قيفوت هل لصحي ملو روكذملا

 ناميلس نأ "مشاه ديسلا ىعدا رخآلا ىدامج ينو :رديبلا ةدام

 ارئب هيف رفحو هطوحو «؟اهّمَه لمع مث ناميلس ركنأ «هايإ هبهو دق سالمغلا
 .مشاه درطو «لاقي اذكه «ةريل نيثالثب هعاب مث

 نم اوفع ةرصبلا سبح نم ميهاربلا دمحأ جرخ رخآ ىدامج 0 يفو

 .ضرم نم هئافشل ناطلسلا

 تفلخو «ةؤلؤل ىتخا اهمأو ؛ءيرجيوت دوعسا تنب ةهاش تتام اهيفو
 «حلاصلا دمح نب هللا دبع تجوزت ةموطفو «”'....ةنس يف تتامو ةصح :نيتنب

 .رشبلا فيطللا دبع امهوبأو

 «قازرل ا دبعو يلعو دلاخ فلخو «'"يليبق كالم راصنلا هللا دبع تام اهيفو

 "”....ةنص يف يلع تامو ؛ةفيصو مهمأ

 ..م19907/ه111/5 ةنس ريبزلا يف يفوت ١-

 .ةمظاكو ةيبصلا نيب .تيوكلا نوج ىلع ةرودلا عقت -؟
 .وه مشاه يأ ركذي مل -'"

 .هعسو يف ام لذب :ديري -4

 .لصألا يف غارف -»

 يف ركذيسو ؛يليبق ةكالم نسحلا يلع نب ميهاربإ ةدالو ىلإ 171١7 ةنس ثداوح يف راشأ نأ قبس -5

 .ريخأتو ميدقتب ؛كالم يليبق دشارلا هللا دبع تخأ يه ةرون نأ 17717 ةنس ثداوح

 .لصألا يف غارف -ا/



 .راضخ هدلو فلخ «لولذه نبا تام رخآ دامج يفو

 فسوي نب دمحأب ْتَجْوَّرَتو ؛ةمحرا تنب ايه ُتقلط ةدعقلا يذ ١١ يفو

 .اهدلوأو ريصقلا

 خألا نب ميهاربإ كسُم :سرافلا ميهاربإ نب دمحم ةدام ,مرحم 7١ يفو

 ناديمحلا دمحم تخأآ تنب حلاصلا دلاخ تيب نم مامَح ةقرس يف دمحم

 ءرّصق امف «ناديمحلا دمحم دي ىلع اهليطبت يف انيعسف ؛ديمحلا مليوس راتخملاو

 .مالسلاو مهنع اوفكف ''”لاسرم مليوس ىلإ بتك

 [يف] يرشملا لايعا مأ غادفلا هّللا دبع تنب ايرث اخمصلا ةافو دعب اهيفو

 يف ليقو يرشملا لايع ىلع ديشرأ "'ىلع نب هللا دبع ماق 1777 بجر 7

 يف اورسخو «نيسح دالوأ يلعو دمحمو هللا دبع نب ميركلا دبع ١75 لوأ

 نم ديشرا هللا دبع عير انغلبو ء.مولعم ءيشب مهولصف ًاريخأو .ىوعدلا

 . ١77١ هللا دبعو ء1779 نيسح توم ناكو «ةيبر فلأ ةئام ةيغادفلا

 ميهاربإ نب دمحم كلذكو «ةبيرملا ةأرملاب يداها دبعلا رصان ةمهت اهيفو
 .اياغبلا عم ةرصبلا يف تراص اهنأ ىكحيو «ةفيه اهمساو «غادفلا

 راث حابصلا ك 00 يذلا ميهاربلا فسوي تام مرحم يفو

 "”هدعاست مل ريداقملا نكل دهتجاو دج .حارجو دمحم

 .ةلاسر :لاسرملا ١-

 الع : لصألا يف -؟

 .هتافو ربخ ىلإ راشأ نأ قبس -



 بعتم نب زيزعلا دبع ريمألا '''نأ انيلع ةعمجلا موي لوأ عيبر يفو

 .""'زيزعلا دبع دوعس نبا عم ةكرعملا يف لتق ديشرلا
 اوطحو قوسلا ةراظن نع يدالا دبعلا رصان لزع لوأ عيبر ثلاث يفو

 .ةريدلا ةراظن عم هل اوعمج ديمحلا ملاس هلدب

 ."'"ةيناخدلا اولطب اهيفو

 .هنيع ةاوادم دعب رصم نم ساطرقلا باهولا دبع مدق لوأ عيبر اهيفو

 .ناريجلا اهمساقت ةشقبلا ةعيبرلا هللا دبع نب دمحم عاب رهشلا اذه يفو

 .«"قيرط طسولا اوكرتو ؛هطسقب لك
 :1 9/6: هذلاو تامو 17+ قمع تام

 ةواد:كمع "0 تيركلا لإ ””انناي هلا رفا وخآ عيبر ١١ يفو

 لهأ مهاقلتف « نينثالا موي ءالجر نيثالث هعمو «تيوكلا ىلإ هجوتو «غادفلا

 .انيلع درو :حيحصلا ناك امبرو «لم انيلع :لصألا يف-١

 ئجافم موجه يف كلذو ءاضيأ اهلامعأ نم ءانهملا ةضور يف ليقو ؛ةديرب لامعأ نم ةيفرطلا يف لتق ١-

 .١160١ص 4ج مالعألا .دوعس لآ زيزعلا دبع هيلع هنش

 هذه ثداوح يف دريسو .«ةبقحلا كلت يف بئارضلا رثكاك مازتلالاب ىطعت نكت مل غبتلا ىلع ةبيرض -*
 .ريهزلا زيزعلا دبع اهالوتي ناك هنأ ةنسلا

 . 17ص 4ج نيلالتحا نيب قارعلا خيرات «يوازعلا سابع :رظني .ةنسلا هذه ثداوح يف ربخلا قاس نأ قبس - 5

 .هرابخأ تمدقت دقو .ريبزلا خيش «نوعلا اشاب دلاخ وه ه

 . نسحض ذاو ريغ ناتملك 35



 ناليقلا يما ابلا '''مداوأ كرابم خيشلا اسكو «لالجإلاو ماركإلاب تيوكلا

 .يناث عيبر ١" ءاعبرألا موي اوداعو ''”تانمزو

 ههجو يف يواشلا لاثم دلو ةفيلخ ىلع درف راث يناث عيبر ثلا دقع يفو

 موي نم تامو هيلع ًايشغم عقوف ءزياف نب زيزع دي نم يجزاغلا زياف ناكد يف

 امأو ءحالسلا عيمج هوخأ ديبعو زياف ناكد بهنو زيزع سبحف «سيمخلا
 نأ دعب اوءاجف ء«تيوكلا يف دمحأ هدلوو زياف ناكو ءاهلهأ اهذخأف ضارغألا

 «ناكدلا يف نامز ذنم درفلا نأ ىعدا هنأل سبحلا نم جرخ ةدم دعبف «زيزع مكح

 .سبحلا نم جرخ اذلف ءادوهش تو دورابلا راثف هبّلقُي هديب هذخأ ةفيلخ نأو

 ةرجألاب ةمالسلاب جحلا نم ىنغلا دبع خألا داع لوأ دامج 4 يفو

 .ايدق هضرف جح دقف ّالإو ,مهضعبل

 .ةرون اهمأو ةسيهد همأو ناميلس نب قلطم دلو لوأ دامج 59 يفو

 - يكس مساج تام رخآ دامج يف اهيفو

 عيمجو سبحلا نم هعم نمو ميهاربلا دمحأ جرخ رخآ دامج ١5 يفو

 ىلإ حئابذلا اوحبذو «ةنيز اولمعو .هضرم نم ناطلسلا ءافش ببسب نينوجسملا

 ءديشر نبا رسك دعب دجن نم ريبزلا ركسعلا لصو ةدعقلا يذ ٠١ يفو

 دبع عم دوعس نبا ةمصاخم كلذو ةرصبلا ىلإ مهثعبو ركسعلا دوعس نبا مركأ

 يلاولا اسكو «لوأ عيبر يف ةنسلا هذه يف هلتقمو ديشرلا بعتم نب زيزعلا

 .كولمملاو مداخلاو عباتلا ىلع قلطي ناك مسا ؛يمدآ عمج مداوأ ١-

 .لصألا يف اذك -؟

 .يليبق بيبشلا :شماهلا يف -'



 ةسايسلا نم اذهو ءركسعلا لتقي مل ثيح ةلودلا دنع دوعس نبا مظعو ريشبلا

 .ةمقعلا

 دامج يف امل ىجاوز ناكو '"ةجرا تنب ايه تقراف ٌةدَعَمْلا يذ ١و7 يفو

 . 1777“ رخآ

 .بيصخلاب "'”يعار دحاولا دبع نب يبلج دمحأ تام رخآ دامج ١١ يفو

 دبع تنب ابيط جوز نيسح اب هللا دبع نب ميجن تام رخآ دامح 8١ يفو
 .ناريهجلا فيطللا

 زيفتلا ف نمحرلا دبع هعمو «ةيناخّدلا يف ريهزلا ز زيزعلا دبع راص رفص يفو

 مك هومرغف اشاب دلاخ دنع ديوس تنب يف ريهزلا دبعلا رصان ةمهت اهيفو

 .""ةلطع راصو قوسلا ةراظن نع لزغو ءاهتراكب نع ةريل

 (0م96 ةنس تلخد مث

 فسوي ءادالوأ فلخو *ليدنملا ميهاربإ جاح تام بجر ٠١ يفو

 مهو .فيطللا دبع الإ قبي لو اوتامو « دلاخو فيطللا دبعو باهولا دبعو

 رفص 77 يف باهولا دبع تامو 178 ةدعقلا يذ يف فسوي تام .دالوأ

 .ةنسلا هذه ثداوح يف ربخلا قاس نأ قبس -ذ١

 .؟ 7١ص ١ج ةرصبلا خيرات ةعوسوم «نايعأ شاب رداقلا دبع .ًالعف اهالوتي ناك هنإف ءاهيف ةيدلبلا سيئر :دصقي -"

 .لمعلا نع لطاعلا :ىبعتو .ةيماع.ةلطعلا ا

 م15 طابش 1 اطوأو -5

 .ها11 14 ةنس ثداوح يف هرابخأ ضعب تمدقت -ه



 ١1١5 ليدنم نب قازرلا دبع لتقو ١7557 نابعش ١5 يف دلاخ تامو 4

 ١175/7. ةنس مرحم 58 ىفطصم تامو

 ا ديك نك قلاع راين علا ع ردد "لاو ١5 يفو

 داع ةنس دعبو «'””ميركلا دبعل اهنع لزن ةدم دعب مث ."””يرشملا دمحم

 شل ننال محا نيصكف 183 وسل: انيبش دوغ

 امم ""دشارلا ميهاربإ خيشلا دلبلا لخدو اورفف ءيرشم لآو يميصعلا

 .ةركذتلا يف طوسبم وه

 .هلحم يف يتآي امك ةرصبلا زيلكنإلا لتحا 17777“ مرحم يف مث

 ."'نودعسلا اشاب حلاف تام ١775 يأ اهيفو

 دلوو «نيزم «جوزتم مساج هدلو فلخو «نيزملا يلع نب دمحم [تامو]

 ١77٠. قازرلا دبع هوخأ تامو هرخآ

 .رشبلا فيطللا دبع ةجوز يرجيوت دوعس تنب ةهاش تتام اهيفو

 .تيوكلا ىلإ ناليخن دلو دعس بهذ لوأ عيبر رخآ يفو

 .ءاعبرألا موي :شماهلا يف ١-

 .ةرصبلا يف اشابلا ةلحم يف لتق -7

 .ها0*177و 1778 ةنس ثداوح يف هرابخأ فلؤملا درويسو .يرشملا اشاب نيسح نب كب دمحم وه ٠-

 .يرشملا ميركلا دبع وه -4

 .مدقت دقو «ءيميصعلا دمحم وه -ه

 ةنس ًايمسر ةخيشملا ءاغلإ ىتح اهيف ثبلو م1514 /ه1777 يف ريبزلا ةخيشم دشارلا ميهاربإ ىلوت -1

 ريبزلا ؛ماسبلاو 6١٠ص ١ج 21457 توريب «تيوكلا خيرات ؛لعزخ خيشلا نيسح ..م1477 مه

 .17/ص

 .هب فيرعتلا مدقت -



 نامثع دنع ترصو «تاريل سمخب نالعم عاقلا ةرمث تنمض هذه يفو

 .هّلل دمحلاو ةراسخ الو ةدئاف ال اهتيفص نابعش يفو هدوشر

 هل ناك ريبزلا دلب يف خاش امل هنأ كلذو :نوعلا اشاب دلاخ لتقم نايب

 اشاب فسويو ريهزلا ميهاربإ مهنم . دشار لآ ىلع هل نيدعاسم ءاضعأ

 اشابلا تخأ نوعلا ةرينم جوز ديزلا يارفو سالمغلا ناميلسو ليدنملا

 ديري ربكتو ركنتو مهيلع ريغتف ءيهنلاو رمآلا يف هل نيكراشم اوناكف ءمهريغو

 بلطي ديزلا يارف ناكو «ةشحولا لصحو بولقلا تركتتف «دادبتسالا

 نطفو ءاشابلا حبذ هل اونّسحو نيروكذملا ءالؤه هل نيزف .ةخيشلاو ةسايرلا

 ديزلا يارف اولتقف ديوعو ءيرضحلا دومحو لاسرم همادخ رمأف اشابلا كلذب

 ىلإ سانلا هولاشو «ةحاربلا يف 1777 ةنس رخآ دامجا"” دحألا موي ةوحض

 اولصو رّهُجو لسغ مث «"”هرظك فاّشك ةرصبلا نم رهظو ءيصحلا دجسم
 عم دلاخ حلطصاو «ةصرفلا نوبلطي اشابلا ءادعأ لزي ملف «هوئفدو هيلع

 ةنسلا هذه نم لاوش ١5 ءاعبرالا موي راص املف ؛مهبولق يفو ارهاظ فسوي

 يراجك بيقنلا تيب يف هحالس طحو ةرصبلا ىلإ دلاخ ردحنا 170 ىبعأ

 دبعو ©"”.....دئسلا نمحرلا دبعو ليدنملا فسويو «يارسلا ىلإ "”رّيسو «ةداعلا

 دبعو ميهاربإ لايعأ ناكو «ةنهادم اوبرشو اولكأو ,كلذك دنسلا نمحرلا دبعو

 “ريس مهو .بيذ نب دمحأ نم هورتشا يذلا مهدبع مهعمو حيرفلا دمحملا

 .هصحفتو «هيلإ رظن :ديري ١-

 .راز وأ ءراس :ىنعمب «ةيقارع ةيماع -7

 .ةحضاو ريغ ةملك -“

 .ربخم ؛نيع :اهانعم ناك امبرو ءلصألا يف اذك - 5



 حلاص تيب «مهتيب يف مهو ربسلا مهربخأ ايارسلا نم جرخ املف «دلاخريسب
 «مهتيب ىلع هقيرط ردقلاو ءاضقلاب ناكو ؛هل اودعتسا :لاق «يرسودلا

 مداخ قنعلا يف حرجو ءاعم التقف بيذ نبا دبع هعم عراصتف هيلع اوجرخف
 ديلا يف دلاخ برص دق ناكو «دياب دلاخ دبع لجرلا يف بوصو «ديعس دلاخ

 ىلإ مادخلا يقاب رهظو ءرقصلا ةريزج ىلإ نيلتاقلا ىضمو .ةصاصر همف يفو

 هولاش لتق امل دلاخ امأو .يرشملا كيب دمحم اوخّيشو ءسانلا شوشتو «ريبزلا

 اولصو نيو لسع مث ولع فشكو «فيسلا دجسم ىلإ بارتلاب رفعُم وهو

 يارف ىلع ىرج امك هيلع ىرجف «ءيرصب نسح ةربقم ىلإ هورهظأو هيلع

 «(كيب وس تيوس ام) نادي نيدي امك يصحلا دجسم ىلإ هولاش لتق امل ديزلا

 .نينسلا نم هلحم يف ثحبلا ةيقب يتأيو

 لاسرم بلاطف «ةدوعلا دمحأ يصولاو دلاخ فرط نم ليكولا ناكو

 ماتيألا ليكو دالوألاو كلملا ىلع ةلاكولا ىلوت كلذ دعبو «ةلاكولا ذخأو

 .هلحم يف يتأي امك هامنو كلملا حلصأو لاسر درطو

 وهو سانلا يف دعقو «هتابعب عبقف «عورزملا هللا دبع هليكو دلاخ عم ناكو
 يلص مهللا اذه :هنوبقلي سانلا ناكف ءاهرركي دمحم ىلع يلص مهللا :لوقي
 ردنب تعضو نيح تتام نودعس تخأ نودعسلا ةصح تتامو دمحم ىلع

 لتق دعب ينامعلا مساج رخآلاو يرشملا دمحم هابر دحاوف «نيمءوت ردبو
 دعب اهجوزت هنأل ,موطف امهتلاخ توم دعبو «ناعيضر امهو لتق هنأل .دلاخ
 «ليلقب هدعب موطف تومو دلاخ توم هللا ردقف ءامهتيبرتل ةصح امهما توم
 ءامهدشر اغلب ىتح ةرصبلا يف ماتيألا ليكو امهذخأ نينس عبس امحل مت املف

 .كلذ ريغ ىلإ لابلا رتساو لاحلا تنازو اجوزتو امه لام امل عفدف



 نفدو هب اوءاجو ءنودعسلا اشاب حلاف تام لاوش ١5 تبسلا موي يفو

 :قرصي رخام
 وخأ ساطرقلا قازرلا دبع ةافو ربخ ءاج ةدعقلا يذ لوأ دقع اهيفو

 .مهيلع هللا ةمحر ١708 ىفوتملا هركذ راملا قازرلا دبع خيشلا

 ىلع لاحرلا تاديشرإ يلع دجو ةدعقلا يذ 14 ءاثالثلا ةليل اهيفو

 رخآو ميلس بيقنلا ديبع نم نيدبعو لعزم هوخأو مساج هلتق . ًالوتقم ةلبزملا
 ناطلس ناكو «مدلا 5 مهتيب ىلع سانلا لد .يجياشلا دواد نب دومحأو

 مساج هاوخأ رفو ؛يارسلا ىلا همأ عم ردحو ذخأف .مداخ يرشملا دنع مهوخأ

 امأو ؛قلطأ هتدم تمت املو ءسبُحو يجياشلا دومحأ كسّمو «ديبعلاو لعزمو

 دقو «هيلع نيمصاختم مالغ ىلع حيبق ببسلاو مايأ دعب قلطأ هّمأل ناطلس

 راص دشارلا ميهاربإ خاش امل مث .مايأ دعب ئربف ءانيه احرج هقنع يف ىرج

 اذكه «ةءارب ذخأو «لوتقملا ةيد ناديشرأ لصفف ؛هدنع مداخ يفيرشلا ناطلس

 رفاسي راص هنأل ميهاربإ لزع دعب 1740 يف ناطلس تامو «هاوفألا نم انعمس

 .دومحم ريغ تامف ضرمتف مساج عم
 يف يطَبَتلا رعاشلا ىمعألا شولع نب هللا دبع تام لوا عيبر يف اهيفو

 «ريبزلا نم هالج دلاخ نآل تيوكلا نم هئيجم دعب يواشلا قوزرم لايعأ تيب

 دنع هب اوشو ءاهفسلا نم ةعامج نأ هببسو 21777 ةنس يف هسأر رعش صقو

 يف دئاصقلا لوقيو ءءاسنلا عم بعلي لخديو ءاسنلا بايث سبلي هنأ اشاب دلاخ

 :هلوق كلذ نم «لئامحلا ءاسن

 لامشلا يبظ كاج ةحاربلا لازغ اي



 لاوطا ليدجلاو ةحالملاب كيلاغ

 الهلا فصو لثم هحابص يضوي اناج

 لاجحلا نويع ري هحايرب يشمت
 لالدلا نسح قوف هحالشا سملي ينوت

 ةحاضنلا زوجع انتج

 لالبا اهل ةعباج

 هيلا رب ادعو انش

 لابهلل اهلعي

 ةحاكولا شيإو :تلاق

 لاحلا سيسخ اي

 ةحاربلا يف متنأ

 لاجرا نوكاحت

 ةحاكولا مأ اي يلاو تلق

 لاوزلا لام اي

 ةحارب انرصو تفقأ

 لابلا حارتساو

 ةحالملا بوث ولح ام

 لالدلا نسح بوث

 ةحارسا ةطايخا معدا

 لاغشأ هيلغاش



 هحالشا فرط تديو

 :لاقو يلابطصاو

 ةحاضفلا ينادنأ ام

 لادعلاب هتوجح

 :رعاشلا كئاحلا يدجنلا ليخد هيلع درو

 ةحارلا بلك اي
 لامشلا نوزب كاج

 ةحابتلاب كبلاغ
 لاوطلا سورضلاو
 هحابت عمست ةضع نيح

 لاوعأ يوعيو يوصي
 هحارقأ يبلقب ثرأ

 لامها لمهت ينويعاو

 «طبنلا يف طبترملا انباتك يف كلذ ريغ هلو

 لامشلا يف هدارم نأ ليقو

 مسالطلاو دوغلا بحت

 لامشلا يط يه هذؤت

 ةحارلا لازغو

 .مالعألا يف ةمجرت هلو طبترملا يف ةريثك دئاصق شولع نبالو ىهتنا



 17775 ةنس تلخد مث

 راصو نطابلا دجسم مامإ نادييعلا دواد الملا تام ناضمر 14 يفو

 .الصفم مالعألا يف امك ىنغلا دبع الملا "”ح... ةناكم

 ؛ يف اهناينب لمكو ءتجلا قوس يف بيصاصقلل ةيرصيق اورمع اهيفو

 اهرمعو ًاتويب اورتشا ةعامج اهيف «كرشلا بونجو لامش تلباقو بجر
 نيكاكد اهورمعو ًاتويب اورتشاو «ةعامج اهيف «””ليلاحمو نيبناجلا نم نيكاكد
 .نييناحلا نم

 .نارطبلا نسح توكلا دجسم فقو ليوطلا عاق بوعات تام اهيفو

 نب يلع حلاص ىلومو .فلأو ةئامثالثو نيثالث ةنس حلاص هدلو تامو

 يل يشمي حلاص ىلوتو نسح تام نيح نمو ءرضاحلا انتقو ىلإ نارطبلا نسح

 مهازج فورصملا يف هللا مهازج فورعملاو ةقدصلا نم رمت نم ةنس لك ةَلّوْرَه
 راصو تام مث ةدحاو ةنس «ةعستلا ةنس دجسملا نع تع نيح نم ًاريخخ هللا

 .عاقلا يف هناكم يلع هوخأ

 يلا سا لل ل

 داوّس مهعمو ريبزلا ميهاربلا هلل دبع لايعأ لوخد نابعش 14 يفو

 .اًئيش مث دجي ملو حالسلا مهعمو ميهاربلا ةزاورد دنع اودعقو «قلخو

 .م158 طابش 3 اهوأو -ذ١

 .ةكيصاو رغاةملك تا

 .تالمم :اهحيصفو .ةيقارع ةيماع ا



 يف "'ومأو هحلصأو كلملا رمعف ؛حالصإلاو ةريسلا نسحي '''نوعلا

 ءردبو ردنب ' جوزتو مهكلِم مهل عفد مهدشُر اشابلا دالوأ غلب املو ءنويدلا

 .تاتويبلا ف هانركذ امك

 دلو اهجوزيل هتنبب تيوكلا ىلإ هجوت حابصلا دمحم نب حابص نأ انغلبو

 .انعمس اذكه «يناث عيبر ١0 حابصلا كرابم

 .لوبنطصا ىلإ بلاط ديسلا هجوت ةدعقلا يذ يفو

 .لوبنطصا ىلإ '“”اشاب دمحأ هجوت ةجحلا يذ ؟ يفو

 وه «غادفلا دواد دي ىلع ''”نودعسلا لعزم دجسم ناينب مت اهيفو

 املف ."”يطيقنشلا دمحم رضحي ىتح ةباين "”حبار نب دمحم هيف ىلصو «ليكولا

 .تطقس دق ةقرو لعلف «ربخلا قايس يف انه عطق ةمث ١-

 .لصألا يف يه اذكه -؟

 تجورت : لصألا ين -“

 .ةيلاتلا ةنسلا ثداوح يف هتافو ركذيسو ءريهزلا اشاب دمحا وه -

 .ةدم ذنم اهيف سيردتلا عطقنا ةسردم هيف تناكو «ةدلبلا يقرش نم لامشلا ةلحم يف عقي -5

 لق رثإ تيوكلا نم اهيلإ رجاه دق ناكو «كاذ دهع ريبزلا يف ميقملا ءلصألا يبرغملا حبار نب دمحم وه -1

 .١7١ص تيوكلا خيرات «ذيشرلا .هبتك ام فلتأ هنكل ثداوحلا كلت عئاقو نودوو ؛هيوخأ حابصلا كرابم

 طيقنش لامعأ نم وتكبنت يف دلو «دهاجم هيقف .يطيقنشلا ينسحلا دمحأ نب بيبح نب نيمأ دمحم وه -ا

 برغملا ندمو طيقنش ءاملع دي ىلع ملعلا ذخأو م1817 /ه17597ةنس دلو ءىصقألا برغملاب

 ءزاجحلا ىلإ لحترا اهنمو .هدبع دمحم خيشلاب ىقتلا ثيح ءرصم ىلإ رفاس مث ءىرخألا ىصقألا
 دنهملا ىلإ رفاس هنأ مث «ةدم ةريخألا يف ةماقإلا راتخاو ؛ةكمو ةنيدملا ءاملع ىلع ملعلا ذخأ ثيح

 سيردتلاو ةمامإلا ىلوتيل هخويش ضعب بلط ىلع ءانب ريبزلا دصقو ءءاسحألاو نيرحبلاو نامعو

 ضسعب نكلو «ةكم ىلإ ةدوعلا ررقف «لعزم ةافو بن هغلب اهيلإ هقيرط ينو .نودعسلا لعزم عماج يف

 دق حبار نبا نأ دجو اهيلإ لصو امنيحو ءهب فلك ام ىلوتيل ريبزلا ىلإ يضملا ىلع رصأ ءاملعلا

 نسم يتأي اميف ةمهم ًاراودأ يطيقتشلا ىدأ دقو .انه فلؤملا ركذي ام ىلع «عماجلا كلذ ىلإ هقبس



 .هوتبثو ''”عناصلا دمحأو حابص لآ هدعاسو حبار نبا ىصع رضح املف

 ناطلص تنب جوزتو ءراجتلا نم هل اوعمج ةريثك تاريل يطيقنشلا اوطعأو

 ىعسو «''”ةيديشرلا يف ةاجنلا ةبتكم سيسأت يف ىعسو ءاهدلوأو ليوطلا
 ناكو 174١ ةنس يف عيمجلا متف «"”دجسم ناينب يف ريكذإ دمحو ناميلس

 .همودق دنع لعزم تام دقو 21771 ةنس يف يطيقنشلا روضح

 يف ةمجرت هلو «تاتويبلا يف ءرشبلا نامثع نب ميهاربإ ريرضلا تام اهيفو
 .ءارعشلا

 هنكلو ءتيوكلا ىلإ لمترا هنأ مث ءاهدجاسم يف سرديو طعي ةدم ريبزلا يف ثبل دقف ءثداوح

 ءدب دنعو «ريبزلا يف ةدم رقتساو «ىناطيربلا دوجولل ئوانملا هفتوم ببسب ءاهايإ هترداغم ىلإ رطضا

 مث .ىرخأ كراعم يفو :ةبيعشلا ةكرعم يف كراشو ؛داهجلا ىلإ اعد «قارعلل يناطيربلا لالتحالا

 «ريبزلا يف ماقملا هب رقتساو .دوعس لآ زيزعلا دبعب ىقتلا ثيح ةزينع ىلإ لحر اهنمو .دادغب ىلإ رفاس

 ريبزلا يف يفوتو «ةدلبلا يف يعولا رشن يف ريبك رثأ اه ناك يتلا «ةاجنلا ةسردم سسأ اهيفو «٠ سردي

 دبع درفأ دقو .يتأي اميف ريبزلا ىلإ هئيجم فورظ يف لوقلا فلؤملا لصفيسو ,.م1955مه١0

 نيمأ دمحم خيشلا «ةرصبلا يف يمالسإلا ركفلا مالعأ نم)ناونعب هتريس يف اباتك يشيلدلا فيطللا

 . 9١م١ دادغب .(ىطيقنشلا

 بلقتو .قوقحلا سردو ,م1870 /ه1571/ا/ ةبس تيوكلا يف دلو «عناصلا زيزعلا دبع نب دمحأ وه ١-

 عم كراشو ء؛(اشاب) ةبتر لانو .ةرصبلا ةيالو سلجم يف ًاوضع ريتعأ مث «ةيئاضقلا بصانملا يف

 .ةيناطيربلا ةرادإلا عم نواعتلا ىلإ لوحت ام ناعرس هنكلو «ةبيعشلا ةكرعم يف نودعسلا ىميجع

 يف ةسايسلا مالعأ ءيرصب ريم .1978 ةنس ةرصبلا يف .باتكلا اذه يف هرابخأ ضعب يتأتسو

 ١. ١ص ؟ج.١٠٠5 5 نذنل . ثيدحلا قارعلا

 ةيعمج سيسأتل م٠147 /ه774١ ةنس ةيلخادلا ةرازو ىلإ ابلط اودق دق ريبزلا ءاملع نم فيفل ناكو -7

 .ةسردم سيسأتل رخآ بلطب اومقت ,م1977 /ه1747١ ةنس نذإلا ىلع اولصح نأ دعبو .ةاجنلا مساب

 . ١/6 1١- ١9/4 ص هسفن ردصملا ءيشيلدلا ..م1977 يناثلا نوناك 8 يف ةقفاوملا ىلع اولصحف

 .ةاجنلا ةسردم برق «ةيلامشلا ةيديشرلا ةلحم يف دجسملا اذه عقي -“



 (70م99 ةنس تلخد مث

 ءابطخلا بطخو «يناث عيبر ٠١ ةعمجلا موي داشر دمحم نطلست اهيفو

 .ديمحلا دبع لزع دعب «داشر دمحم ةنطلسب

 يف هنأ ليقو ميدن وبأ اغأ برع ريدملا برض يرشم لآ ةحيس يف اهيفو
 .يتأيو ,234

 لعزم هاعد نيح «ريبزلا دلب يطيقنشلا دمحم خيشلا مودق لوأ اهيفو

 ىلصي ناك حبار نب دمحمو «تام دق لعزم دجوف مدقف .هدجسم يف امامإ

 هرطاخ ربجف "”لعزم نب ميهاربإ ىلإ يطيقتشلا بهذف هيف عمطف ءابئان اتقوم
 تنب [ةؤلؤل] جوزتف .هريغ هاطعأو «ةريل نيسمخ عناصلا دمحأ هاطعأو ؛«ةريل ةئامب

 2” '[ىمعألا الملا رافغلا دبع ابيط اهتخأ تجوزتو ءاهدلوأف] ليوطلا ناطلص

 ءرظانم وبأ ماسبلا هللا دبعلا يلع جاحلا دنع هلوزن لوأ ناكو ءاهتيب يف نكسو

 انمدق املف ءرهشأب انلبق ءاج هنإو :لاق ءيفاسعلا دمحم خيشلا يل ىكح اذك

 يف ىعسو يقبف «ةريل مك ''”ةيناع يفاسعلا دمح اندلاو هاطعأ دادغب نم ريبزلا

 «سانلا نم ًاسولف عمجو «نيملعملا سّيَر سلجو تلمكف «ةاجنلا ةبتكم رامع
 .دهاشم وه امك «ريبزلاو ةرصبلاو تيوكلاو دادغبو يبمب نم

 .م1959 يناثلا نوناك 7 املوأو ١-

 .نودعسلا لعزم خيشلا ةكرت ىلع نييصو عناصلا دمحأو اذه ميهاربإ ناكو -17

 .شماهلا نم نيفوقعم نيب ام -'
 .اهحرش مدقت -5



 دبع فلخو «بألا نم خألا ىسيع تام ةدعقلا يذ 7١ يف اهيفو

 «قازرلا دبع معلا نب ةكيبس مهمأ .دلاخو دمحأو "”.....ةنس يف تامو قازرلا

 .لّيخدلاو يدرسلا ةكس يف كلم تيب مهو

 انحلصأو «ةيبر 4 هتميق ةقافص ناويدلا ةرجح باب انبكر مرحم ةرغ يفو

 .""انيلع فلخي نإ مهنأل ةيبر ١8 انرسخ .ءيصحلاب ناويدلا يف

 تقرغف ءاملا بح يف هللا دبع خألا تنب ةخيش تعقو يناث عيبر / يفو

 تلقف «ةتيم ضوحلا يف اهما "'.....اهتعاس نم تتامف بحلا يف اهسأر ىلع

 بحملا نم ءام فرغت ديرت تنبلا نإ :تلاق ءاذه ام :ةعيبرلا تنب ةصح اهمأل

 خورف ذخأت هذه كتب ىرأ نيح !نيظعنتو ''”نيربتعت :تلقف هيف تعقوف

 وحن اهرمعو اهديب ضرألا يف مهعضتو '””ءاملا صك يف مهقرغتو ةجاجدلا

 ام ءلعفلا اذه ام :امل تلقف ءاهيلع نيجرفتت ةدعاق تنأو «تاونس عبرألا

 «بعلت لهاج هذه :كباوج ناكف ءكلذ نع تنبلا نيعنمت امأ «ةبوقعلا نيفاخت

 'مكئاهفس يديأ ىلع اوذخ" ثيدحلا يفف ءاقافو ءازج ملظلا ةبقاع يرظنا

 .!'"”"كب ىّوس تيوس ام" كلذ ريغ ىلإ

 .لصألا يف غارف ١-

 .بارطضا ةرابعلا يفو .لصألا يف اذك -؟

 .ةحضاو ريغ ةملك -“

 ...نيريتعت الأ :دارأ هلعل - 5

 .لصألا يف اذك -ه

 .يبعش لثم -1



 جوزت «غلاب .دمحأ هدلو فلخو «يضاملا لماز تام ةدعقلا يذ ١١ يفو

 نأ مث «"''اقباس تجوز بيبشلا ةمطاف اهمأو «ةلوغلا نسحملا نسحلا دبع تنب
 هفسلا ببسب «ليبذ الب ليخن راصو «ليخنلا عاقلا عاب مث «ميدقلا هتيب عاب دمحأ

 .كلذك رفص يف /١75 ريرحتلا تقو نآلا وهو .كلذ نم هللا انذاعأ ءلهجلاو

 دمحلو «"”حبرتي دمح هاخأ فلخو ءزيفلا زيزعلا دبع الملا تام اهيفو

 .منغلاب حرسي دمحم همسا غلاب دلو

 طبن دئاصق ةدع هل يدنعو ءشيهدلا ليخد الملا تام يناث عيبر ؟ اهيفو

 .طبترملا يف
 شيهد دمحأ داع رخآ دامح ١ يفو «شيهد دمحأ لزع لوأ دامج اهيفو

 .177 ةئس روصنملا بيطش لؤعو ءيلاولا رمآب اراتخم

 ةطنحلا اوعابو ءعورزلا اولكأو «ةيضفارلا يف يفيلم كلام ونب لتق اهيفو

 يميصعلا دمحم ةطساوب ءيّلم هيف مهمل الو حيصت سانلاو «ريبزلا قوس يف

 بزح نم '”لكيبدلا ميهاربإو '”يميجع موق "'جلام ىنب نأل ءيرشملاو

 وهام رخآ ىلإ ءيش بهن الو ءيش راص ام !نوبذكي :لوقيو «يميصعلا

 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإف «ةركذتلا يف روكذم

 .باتكلا اذه نم ه7048١ ةنس ثداوح رظنت ١-

 .حبرلل ايعاس لمعي : يأ -؟
 .ةيدابلا بارعأ اهظفلي امك ةثلئملا ميجلاب اهبتكف داع مث .كلام :اهبتك نأ قبس -

 .هرابخأ يتأتسو هب فيرعتلا مدقت دقو نودعسلا يميجع خيشلا وه -4

 راص ىتح هقفتو ه١117 ةنس دلو ؛لكيبدلا فسوي نب فلخ نب دمحم نب ميهاربإ خيشلا وه -ه

 .1947ص 7ج ريبزلا ةرامإ .ه٠6١ ةنس يفوتو «ةرماع ةبتكم هل تناكو ءايتفم



 اعيش هيف اودجي ملف ءسالمغلا ناميلس معلا نبا تيب اوشتف اهيفو

 .هّلل دمحلاو

 ىفطصم مهنيب ءادالوأ فلخو ليدنملا فسوي تام بجر 7١ يف اهيفو

 ةئامئلثو نيثالثو ةعست ةنس تام .«باهولا دبع فسوي «ناوخأو ءرابك ديجمو

 .فلأو

 بجر يف تام ميهاربإ مهوبأو 21١47 تام دلاخو ؛قزري يح فيطللا دبعو

26 . 

 .ريهزلا مساق نب دمحأ تام ةجحلا يذ يف اهيفو

 .ميهاربلا ةرون نسح مأو .يوامرحلا نايسحلا رصانو

 مالغلا مأ يهو .حلاصلا زيزعلا دبع موحرملا تنب ةمطاف تتام اهيفو

 .1177/ رفص يف هللا دبع تام «حيرفلا ميهاربإ نب هّللا دبع

 يف ضرمت دق ناكو «حيرف همع نبا تيب يف ١77 يف هللا دبع تامو

 .حيرف هذخأ لقث املف «عّيرص هبحاص تيب

 ةنس دمحأ هوخأ تامو .ءشيهدلا ليخد الملا تام يناث عيبر 4 يفو

 .دمحأ ىنعي ءأتنبو «ليخد :اذلو فلخو «,””1/

 املس اهتنبو نسح تفلخو ميهاربلا ةرون تنام يناث عيبر ١١ فو

 هللا دبع تخأ يه هذه ةرونو ءاهدلوأ دقو «ءسرافلا دمحم نب هللا دبع ةجوز

 ,كالم يليبق دشارلا ميهاربلا



 راشعلا يف '”لعزخ تويب '"فيظن ناميلس مده يناث عيبر ١5 يفو

 .ةرصبلاو

 ردحناو ءًاهرك ميركلا دبع لزعو «يرشملا دمحمل ةخيشلا تداع اهيفو

 دمحم عم يرشملا دمحم حلطصاو .ءبلاط ديسلا بزح نم راصو «نالعز

 .مهنيب ةوادعلا تلصحو يميصعلا

 ."”ريهز اشاب مساق نب اشاب دمحأ تام ةجحلا يذ يفو

 ةدعقلا يذ 8 ينايرث تتامو ١7١5« ةجحلا يذ 5 مساق تامو

 .تاتويبلا يف مهانركذ دق «,

 ريدملا لزع يف فيظن ناميلس يلاولل ةطبضم اوبتك لوألا عيبر  اهيفو
 ماوعلا سوهف ؛مالك مهل عمسي ملف طباضملا اورركو ؛ميدن وبأ اغأ برع

 يالآ رهظف «ةلشقلا لخخدو ءيصعلاب هوبرضو ريدملا ىلع اودعو '”اوشو

 «تاركذم :يضيف ناميلس . م١٠15 لوألا نيرشت ” ىلإ ١404 يناثلا نيرشت ١ نم ةرصبلا يلاو ١-

 4١. ص :194448 ندنل

 ىلوتو م1877 /ه151/84 ةنس دلو «ةرمحمللا ريمأ ءيبعكلا وادرم نب رباج نب لعزخخ خيشلا وه -'

 زاوحألا دالب عيمج تلمش ىتح :هترامإ عسوو :م1817/9//ه1115 ةنس هيخأ عرصم دعب ةرامإلا

 «نويناطيربلا هنع ىلخت مث «قفوي ملف «قارعلا ىلع اكلم نوكي نأ ىلإ ىعسو «نييناطيربلا ىلإ لامو
 اديعب شيعيل نارهط ىلإ هلقنو ءاهربد ةديكمب هيلع ضبقلا يقلي نأ نم ءناخ اضر هاشلا نكم ام
 ىضق كلذبو «ناتسزوخ اهتمسو ءاهتاكلتمم ىلإ ناربإ اهتمض دقف اهسفن ةرامإلا امأ ؛هترامإ نع

 فلج نيسح رظني . .م1900 /ه1155 ةنس يف ؛ليتغأ ليقو ؛ وه يفوتو ؛ةيبرعلا بعك ةرامإ ىلع

 ةرمحملا ,ولحلا ةمعن يلع 04 2549 ص 1917١. توريي ءيسايسلا تيوكلا خيرات ءلعزخ خيشلا

 .5-170ص ١191/7 دادغب «ةيبرع ةرامإو ةنيدم

 .لبق نم ربخلا اذه قاس نأ قبس -"*

 .اوشوشو : اهلعلو ءلصألا يف اذك - 4



 سانلا ضعب برضو ريدملا لزَعو ؛مهرطاخ بيطو سانلا نكسو ؛كيب

 نسحملا دبعو ساطرق اشاب باهولا دبع هعمو يلاولا رهظ دغلا نمو ءاوبدأو
 سانلا ضعب اوبدأو «لوأ عيبر ١" يف كلذو «ةرصبلا يف ةيدلبلا ليكو ريهزلا

 نم هعم ردحو «ءاشع اوردحناو «كيب دمحم دنع اوشعتو «يلاولا رطاخل ًابييطت

 نابقلا دمحمو يرف دلو يضارو دوشرا دلو دوشرا ةشوشلا لهأ ءاهفسلا

 ءةريل دحاو لكل عفدو مهاسكو يلاولا مهقلطأ دغلا نمو ءيرشملا دبع يرفو

 ءمشنخلا عوطقم اغأ برع ريدملا رادحم ناكو «سأب الب مهلهأ ىلإ اورهظو

 .ءءاغوغلا نم افوخ ةرصبلا ىلإ كيب يلعو ميركلا دبعو دمحم هعم ردحناو

 .مالسلاو

 .ميهاربلا هللا دبع مايأ يف ١717 ةنس يف ةعقاولا هذه ريظن مدقتو

 تيب نم ءاجف .ءشيهد دمحأ راتخملا ناكو .ءشيهدا ليخد الملا تامو

 نامحرلا دبع رضحأو ءريهز ميهاربإ ىلإ بتك اهيف '''ةراحس ليخد هيخأ
 اهرثكأو ,ةجح الو ليلد الب اهذخأف .هنم ةقورسم اهلك اهنأ ىعداو .ءيدنفأ

 دبع ريغل بتك اهيفو .هريغو يريهزو طبن ديصق هطخب ليخد المل عيماجم

 نيبو كنيب طح " لثملا ينو «هتمامع ربكل هقذص ريهزلا ميهاربإ نكل .نمحرلا
 .يناث عيبر 4 يف ؛مالسلاو ملظ نم حبر الف " عّوَطُم سانلا

 دوادو ميركلا دبع هوخأو لّيخدلا يراشم ردح رخآ دامج ا/ يفو

 امل سيل رومأب لاسرمو دمحم يميصعلا "'مهباذ "5... هوخأو سالمغلا

 .ءايشألا ظفحل ًاقودنص وأ ءارطمق :اهانعم نوكي نأ هبشيو «ةملكلا هذه لصأ ىلع فقن مل ١-

 .ةحضاو ريغ ةملك -؟

 .ىمر ؛كرت ء.حرط :ىينعيو ء.حيصف هلصأو «قارعلا ماوع مالك نم :ًبذ -'



 دامج ١4 ءارضاح نكي مل ربلا يف ناميلس ناكو «ةءارب دغلا نم اورهظو «ةحص

 وغلا

 "'حابص نبا فرط نم وزغ ءاج ''رخآ دامج ١5 سيمخلا ةليل ينو

 برهو ءركسعلا نم أرق اوبّوصو «"”رصق مأ رهاظ نيذلا ركسعلا عم اومارتو

 شيهد دمحأ راتخملا جرخف «سانلا عّرفو «ريبزلا ىلإ ركسعلا عجرو «'*'وزغلا

 ىلإ ركسعلا ىضمو ؛دلبلا ىلإ اوداعف ءادحأ اوري ملف اليل ركسعلا عم ةعامجو

 اوبهنو "'ةيضفارلاو “*”ةيسجربلا ىلع 0 مجه ليللا رخآ يف مث ءرصق مأ

 اوبتكو 5 يفيلم مهنم م :ةعبرألا وحن ' "”عيراوزلا نم اولتقو اورقبو خيطبلا

 اوعمجو ”يساق روباطو كيب يالآ رهظف فيظن ناميلس يلاولل ةطبضم

 .ربخلا ىوحفب ةظحالملا هذه ةقالع الو ١1774( ين جلام يب ةصق يتأيو ءيفيلم لتقم ) شمالا يف ١-

 .حابصلا كرابم خيشلا دصقي -؟

 هيف أشنأ مث ؛ةيرباصلاب ًايدق ىمسي ناك ؛ةرصبلا بونج يف ؛يبرعلا جيلخلا لحاس ىلع عضوم ٠-
 نفس وسرل ءانيم هذختا امك :هيلإ ةبسن رصق مأب ناكملا فرعف ءاريبك ًارصق قزر نب دمحأ رجاتلا

 ةنس يف ةصاخبو ءاد اعسوت دهش هؤانيم يع نكلو ءرثدناف «لامهإلا رصقل 59 باصأ هتافو دعب

 «ةريبكلا رخاوبلل ءانيم هذاختا ءافلحلا ىلع ةيناثلا ةميلاعلا برحلا فور تضرف امنيح

 .هب تيمس ةيمان ةدلب هدنع تكشنو ء1945751١ ةنس هءانب ديعأو

 .ةازغلا ؛ديري -4

 مضت تناك «ناوفس نيبو اهنيب قيرطلا ىلع «تارتموليك ةرشع وحنب اهنع دعبت «ريبزلا بونج يف ضرأ -
 .4 ٠ص ًاماع نيسمح لبق ريبزلا .ماسبلا :رظني .ريبزلا لهأ ةارس اهأشنأ ىتلا روصقلاو عرازملا نم ًاددع

 .اهب فيرعتلا مدقت -

 .ةملكلا هذه حرش مدقت -

 .مدقت دقو ءاغأ حلاص يس اغآ روباط وه -4

 م



 يميصعلا دمحم ةعبرأ نم :اولاقف ءكلذ بابسأ نع اولأسف ةلشقلا يف نايعألا

 .لاسرمو يميصعلا رصانو ينامعلا دمحمو

 اوذخأ مايأ دعب مث «باوجلاب يردن الو كلذب ةطبضم يلاولل اوثعبو

 .''”رطاف نيعبرألا وحن ةبيعشلا نم بيصاصقلا ةعومجم

 ءماسب نبال ناصح :ذوخأملا ضعب حابص نبا نم ءاج بجر لوأ يف مث

 ةعومجملاو عيراوزلا ريمح يقبو .هريغو حيبصلل ريمحو ءنسحملا دبع نبال ريمحو

 .نآلا ىلإ
 .ليدنملا كارب تام بجر يفو

 نم عزف جرخو «ةدسلا يف حابص نبا موق نم وزغ ءاج نابعش ١" يفو

 مك موقلا نم لتقو بيرق ىلإ لاتقو تامارم مهنيب لصحو «ليللا رخآ ريبزلا

 راهنلا رخآ يفو ءموقلا مزهناو لتقو «موقلا ديقعل سرف مك مهنم ذخأو ءلجر

 فيظن ناميلس يلاولا رهظ '"'دنل نمو ,ءيميصعلا دمحمو يساقروباط رهظ

 ذخأف «طباضلا هلتق دقو تيوكلا لهأ نم يضام نبا موقلا ديقع نأ ققحتو

 يميصعلا دمحم ناكو «.هبلس قحتسملا هنأل ةرصبلا ىلإ ردحناو هبلسو سرفلا

 وه هنأ يلاولا دنع هومرف سالمغل هخلا ناميلس نوهركي شيهد دمحأو لاسرمو

 ؛ءيش هيلع تبثي تيلي ملف ءاهرك رضا لإ نافيلح ودخف هورغلا اند قف حملا

 بزح نم سالمغلا ناميلس ناكو «1778 ناضمر ةرغ عوبسأ دعب جرخف

 .لصألا يف اذك - ١

 .(دغلا نم) اهلعلو لصألا يف اذك -؟



 نم اوماق «لاقمب الو لامب ال ءيشب هونيعي ملف غادفلا دوادو ريهزلا ميهاربإ

 .مهتويب اولخدو قوسلا

 ديمحو حلاص نب دمحم ليادلا لايتغا ببسب ًاليتق نارفصلا ىلع تامو

 اعيجو ًابرض يصعلاب هوبرضف «لفيلف نسيحمو قازرلا دبع الملاو مالسلا

 ةيدب مهولصفف «هرأثب نارفص لآ ماقف «تامف لئالق ًامايأ ضرمف ءاودرشو

 امل شتفملا نأ ليقو «مالسلاو سانلا نم ليادلا زيزعلا دبع نب دمحأ اهعمجف

 .اوصلخو نارفص لآ اوضرأو مهنع رذعتف ءهولطْرَب هيلإ رظنو رهظ

 نايعألا عمتجاف .«بهنتو ريغت هموق تناك [و] «كرابم حابص نبا امأو

 ميرك اولزعو .كيب دمحم اوخّيشو اورمشو اورمنتو اومصتعاو اوبجشتو

 دحاو ةضف سانلا ىلع اوضفو «يميصعلا دمحمو كيب شيهد دمحأب اوضرو

 درطو دلبلا ةيامحل سانلا ةاضرب اذكهو «''”لولذ دحاوو ءودعي ناصح هيلع

 .حابص نبا

 تيب "'اوساد تارفن سمح ةموكحلا نم ءاج نابعش ١7 يف اهيفو

 تيب اوشتف اشاب دلاخ مايأ يف كلذكو ءأئيش اودجي ملف سالمغلا ناميلس
 عبرأ حالسلا نم اودجوف شيهد دمحأ تيب اوسادو ءائيش اودجي ملف ناميلس

 .ريطاونلل

 .دايقنإلا لهسلا نيجهلا :لولذلا ١-

 .سيكو شتف :قارعلا لهأ ةيماع يفو ؛ئطو :ةغل ساد -؟



 زيزعلا دبع مهعم ؛تيوكلا ىلإ ناميلس مرح رفاس ةدعقلا يذ " يفو

 ةهاش تلاشو «قازرلا دبع تيبلا يف يقبو «دواد نب هللا دبعو دلاخو

 .قازرلا دبع عم تراصو حلاص تيب نم سامشلا

 مرحلا ''”ينب رجأتساو .دواد ربكألا هدلو ةعبر ليخب رفاسف ناميلس امأو

 . ١78 لاوش اهرخآ تاونس سحخ

 نسح دنع نفدو ؛ةرصب يف ليدنملا فسوي تام ةدعقلا يذ 5١ فو

 .يرصب

 «نطابلاو يصحلاو مازخميد حفط ميظع ليس ءاج ةدعقلا يذ ؟1/ يفو

 .ةيريهزلا ىتح لاحملا عيمج نم ةريثك تويب عقوو

 .لوبنطصا نم ريهزلا اشاب دمحأ ةافو ربخ ءاج ةجحلا يذ لوأ دقع يفو

 .ليسلا ىرجم ناديرع صارع ىلإ ةعيبرلا ةشقب نم نطابلا اورفح اهيفو

 .عليوضلا يلع نع نيزملا فسوي نع نايسحلا رصان تام اهيفو

 "7199 ةنس تلخد مث

 ف تامو «فسوي هدلو فلخو دوشرا نامثع جاح تام رفص ف اهيفو

 ١“"١, ةنس ةدعقلا يذ ١8 تامو «نامثع نب دمح ١١99 ةححملا يذ 1١ ؟

 دمحم نب مساج دمحأ نبا فلختو اا لاوش 3 دوشرأ جاحلا توم ناكو

 دبع نب نسيحمو .نوقزري ءايحأ «قازرلا دبعو دوشرأ دمحم دالوأ هلو ءدوشرا

 .(ينم) ءاهلعلو لصألا ين اذك ١-

 ,م١191١ يناثلا نوناك ؟ اهوأ -'؟



 دبع تومو '''.... ةنس دمحم توم ناكو ١72 51/ ةايحلا ديق يف دوشرأ نب هللا (1

 9-لا

 يناكم راصو .؛توكلا دجسم نع تلزع لوأ عيبر يناث دقع يف اهيفو

 مالعألا انباتك يف وه امك ءسمشلا دمحم مث «ىينيعلا رصان مث ءيراشملا دامح

05 
 .يديهملا ميهاربإ تيب "”رامَع

 دمحم هدلاو توم ناكو .يويلخلا دمحم نب مساج تام بجر ؟١ اهيفو

 . ا”

 ا نوعي لا حو الق يفو

 .نودعس تام ةجحلا يذ يف اهيفو

 همسادلو فلخو .حيرفلا نامثع نب فسوي تام ناضمر يف اهيفو

 نامثع تام «نامثع دالوأ ءاقشأ ميهاربإو .فيطللا دبع همسا خأو ,بوقعي

 مساج :دالوأ دمحملو ,عورخب فورعملا دمحم هدالوأ نم عبارلاو 1775 ةنس

 .نامثعو باهولا دبعو

 هباوص .ليادلا ميهاربإ خيشلا مزحلا دجسم نع لزع اهيفو
 ا 200

 .لصألا يف غارف - ١

 .لصألا يف غارف -؟

 .رامعإ :ىنعمب «ةيماع -

 .لبق نم كلذ رم امك «بيقنلا اشاب بلاط هلقتعا - 4

 .ةيلاتلا ةنسلا يف فلؤملا هفاضأ بيوصتلا اذه نا حضاو -4



 حلاص جاح اهزهجو ؛«ةيبراحملا ةهاش هط مأ تتام نابعش 71 يف اهيفو

 (""....ةنس يفيرشلا لعزم دلو هط اهدلو تامو «يبرغملا

 ميهاربإ خيشلا نب زيزعلا دبع ًابورضم ةرصبلا يف تام لاوش 7٠ يفو
 ء«بوقعي هدلو فلخو «حيرفلا نامثع نب فسوي مايأب هلبق تامو «ليقعلا

 .ميهاربإو فيطللا دبعو عورخ دمحم نامثعلو

 ىسومو ديزلا دمحأو دمحم خألا نب ميهاربإ سبحلا نم جرخ اهيفو
 خيراتلا لاحو 175 دلبلا ىلع موجحلا ببسب اوسبح اوناك «ءانبلا نيسحلا

 صلخو ءدلاخ اشابلا لتقل نييفنم لصوملا ىلإ اوضم دشارلا دمحأو ميهاربإ

 .ةمالسلاب اوءاجو 777٠ ؟"ةيرتب اوذخأو

 ميهاربإ لوخدو ؛ءيميصعلا دمحمو بلاط ديسلا ةدام 17١ ةنس يفو

 .اهلحم يف يتأي امك ريبزلا
 ."””ناحيس برح ءدب ةئسلا هذه يفو

 .دوشرأ نامثع نب فسوي تام ةجحلا يذ ١ يفو

 .دوشرأ نامثع ةنسلا لوأ يف تامو

 .لصألا يف غارف ١-

 .تمدقت دقو ءلصألا يف اذك ١-

 ,هااا" "7 ةنس ثداوح قف برخلا| هذه فلؤملا لوائتيس ا



 دماح دمحمل حالصإلا ةلجي تعلاط 17720١ بجر 54 سيمخلا موي يفو

 ينغمو نآرقلا ريسفتب قلعتت «ةنسلا هذه ١6 يناث عيبر .ةكم عبط «'''يقفلا

 .اعيش هنم لقنأ مل هداشرإلاو ةيادهلا

 ١71١60. تام دوشرأ دمحم

 .مساج نع 65 هللا دبع تامو

 خيشلاب ةجوزتم تناك تخأ هلو ."”ينوللا هللا دبع تام لوأ عيبر يفو

 .غلاب تنب هنم اهدنعو «يديهملا هللا دبع

 ١. "عال نابعش يف وه تامو

 هدلو فلخو بصيعملا هللا دبع تام لوأ عيبر ثلاث دقع يف اهيفو
 وكلا ميهاربإ تنب هلو 0

 هتخأ احضو نيم ًادلو فلخو فايعلا ميهاربإ نب ليلخ تامو

 ديامو نسح هدلو فلخو .نوعلا دبع لاسرم تام يناث عيبر ١8 يفو

 .ةرصبلا يف نيغلاب

 راصنأ ةعامج سسأو ءرمهزألا ين جرختو ,م٠1894 /ه704١1 ةنس دلو ءرصم يف ةيفلسلا داور نم ١-

 .فلؤملا اهب هوني تلا حالصإلا ةلحم اهب ردصأو ءاهيف سرد ثيح «ةكم ىلإ رفاسو «ةيدمحملا ةنسلا

 .177ص 9ج نيفلؤملا مجعم .ةلاحك .م15094 /ه1107/8 ةنس ةرهاقلاب يفوت

 .17179 ةنس يف اذك يتأي يهو اذه ينوللا :شماهلا يف -؟

 .نيسح أرقت دقو -'*

 .خلا.. ميهاربإ اهجوزت :ديري هلعل -5

 .لصألا يف اذك -ه



 دبع هذلو فلخو .كالم ءيريضخ '”سوُعْسَعلا دمح الملا تام اهيفو

 دجسم رامع يف ىعسو «ريخلا لعف بحي هللا همحر ناكو ءتانبو «جوزتم هللا

 فقس "يلتئم اورسعو هتك نمو «نيملسملا حف اسولف عمجو «نطابلا

 ري هللا هازج "”لدنج بشخب تايقسملا

 .'”نودعس ىلع اوناك ريفظلا نأ سانلا دنع عاش لوأ عيبر 18 يفو

 .ديلاب بّوص نودعسو «هوبهنو هوذخأو

 ينب دوعسا زيزعلا دبع نم ًافوخ مازخميد يف تجاه رخآ عيبر ةرغ يفو

 جرخو .''”ةدباج دوعس نبا لزنو «ةيسيمخلا نودعس '”نّبزو .مهريغو نيسح

 ناوفس ىلإ لقتنا مث ءءارقفلا ىلع قدصتو .هيلع مالسلل سانلا جرخو
 حلصأو مالسلل يلاولا هل جرخخو هرمتلاو يناوجلاو حئابذلا رباكألا هل جرخخأو

 ىلإ دوعس نبا داعو «نيملاس "'بيوكلا ىلإ اوهجوتو «نيسح ينب عم هلاح
 .مهل صخرف «نولاتحي ريفظلا نوديري ”يلاولا ىلإ ةطبضم اوبتكو ءهنطو

 ١- ص جب ريبزلا ةرامإ . ًايريهز هل يلعلاو عناصلا قاس 470 .

 .هحطس :هحطص :اهلعل -؟

 .ةثلثم ميجم -

 لوليأ " ددعلا ءبرعلا ةغل ةلجم :رظني .كاذنآ ريفضلا فيلح .حابصلا كرابم ضيرحتب كلذ ناكو -4

 .8١1١كص 1

 .هحرش مدقت -0

 .ريبزلا ةدلب نم برغلا ىلإ عضوم -1
 .ةدحوملا ءابلاب ء« لصألا يف يه اذكه -ا/

 .فيظن ناميلس :شماهملا يف -8



 روباطو كيب دمحم مهل جرخف «'''يمجنلا اولزنو ريفظلا ءاجف «هيطب مهل اوثعبف
 ءاضق دعب اوداعو ءيمجنلاو طيوص نب دومحا ىلع مالسلل ريدملاو يساق

 يميصعلا دمحم ىلع ىبضغ مهو ريفظلا نم عمج لخد مث .مالسلا بجاو
 مهيف ينامعلا دمحمو يميصعلا دمحم نْيَع'  :نولوقي اولعجو «ينامعلا دمحمو

 ا رطب هللا طلو راس شور دفاع تح 4 نقاد
 ىلع نيلزان ذئتقو جلام ونب اوناكو ءريفظلل مهماركإ ببسب ريبزلا لهأ ىلع

 ماركإ ببسب ريبزلا لهأ ىلع ىبضغ مهو ءريفظلا نم فوخ ىلع ةيضفارلا

 ,”اولاتجاو جلام ونب لخدف «''مانّس ىلإ اوضم ريفظلا "”لاتجا املو ريفظلا
 ريدملاو ,'"ديصاوحلا اوبلسو ةطنحلا اوبصغو عورزلا اودسفأ دقو «'”'اولاتجاو

 لكيبدلا ميهاربإو ينامعلاو يميصعلا دمحمو .ىوكشل عمسي ال ريدملاو

 ينب نورذعيو ءمكوذخا ام :نولوقيو سانلا نوبذكي شيهد نباو مهبزحو

 بهنو ءانتطنح هذه :حيصت عيراوزلاو قوسلاب ةطنحلا اوعاب ىتح «جلام

 ىلإ اهدرو شيهد نبا اهيلع شتفف «تويبلا يف اهوفخأو .جلام ينب ريمح سانلا

 نارقب يصحلا نم ءاملا "”ةقز تراصو ءتَّجضو يصعلاب اوبراضتو ءبرعلا

 .ريبزلا ةدلب نم يبرغلا بونجلا ىلإ عضوم ١-
 .مهيقالي ام :باوصلا لعلو ءلصألا يف اذك -؟

 .لاتكا -

 .ارتم 15١ وحنب هلوح ام ىوتسم نع عفتري وهو ؛مك 777 ةفاسمب اهنع دعبيو «ريبزلا بونج يف مانس لبج عقي -4

 .اولاتكاو :ديري -ه

 .عورزلا دصحب لكوملا وهو «.دوصاخح عمج -5

 .ةبرقلا :ةقرلا -ا7



 "'وباج راهنلا رخآ ىلإ رهظلا نم لوأ دامج نماث [يفو] .رثكأو فصنو
 يصحلا نم اوور ءارقفلاو «ةيّبرب ةقزلا اوعابو لجوو 7 ىلع ةيميهيردلا

 يميصعلا دمحمو يساق روباط رهظ راهنلا رخآ يفو «'"”يدلابلاو رودقلاب

 برعلا ءاجف .برعلل ةيمح اوسلجو كيب يالآو يرشملا ميركلا دبعو

 .«برعلا صياقن اوبتكف ءانريمحو انفوص اوذخأ انوبرض انوبهن :نوكتشي

 .عومسمب سيل ف ] ديصاوحلاو عيراوزلا مالك امأو ءسانلا نم اهوذخأو

 هوبرض برعلا نأ يكتشي ءاج لكيبدلا ميهاربإ نب هللا دبع نأ عاش امتو

 .عفانب سيل ةرصبلا يف ذئتقو يرشملا دمحمو .هوبذكو هودرطف .هموده اوذخأو

 يميصعلا دمحم اهيف بعليو اهنع بيغيو دلبلا خيش وه فيك !ةلولبم ةقرخ
 مهلاهج اذإ ةارس الو) :ةياكش مهل عماس الو ىبلم مهل ام سانلاو «شيهد نباو

 :( وكان

 .نوعجار هل انإو هلل انإف

 اوكشو حالسلاب اوسّوه نيذلا نم ةعامج ءامسأ بنط شيهد دمحأ نأ مث

 دامج ١ [يف] قاطنتسالا مهعمو ركسعلا ردحناو 0 ىلإ هوردحو مهضعب

 و2 ل مل وع ين ا ينب نم دلبلا الخخو .لو | أ

 نباو دومح نباو لكيبد نباو لاسرمك هبزحو يميصعلا دمحم امأو ءمهريغو

 يف ةموكحلا تريحتف .هبزحو ريهزلا مي ميهاربإ دضب عيراوزلا نوبذكي شيهد

 .رضحأ :ىلئعمب ؛ةميدق ةيماع ١-

 .لصألا يف اذك -؟



 «ةلاهج تنلعتلاو ىقبي قدصلاو ؛هيلع ىلعي الو ولعي قحلا نكلو ؛مهرمأ

 .لحمضي مث ةلوص هل لطابلاو «هلافتب هيواطم تنال ام دجلاو

 ويلا شاع

 تيأرف عماجلا لامش ءارمحلا رادلا يف ىشتأ تجرخ يناث عيبر 7١ يفو

 فتكو ؛قيمع ميظع "”برس وهو «يقاس ىلع ًادوقعم ارخص عطقي اناسنإ
 يف دجو يذلا برسلا ريظن وهو «هدح ملعن الو «ةدسلا ىلإ رباع ناسنؤلا

 نأ *اكحلا ركذ دقف «ةيميهيردلا ىلإ هلعل ""ابونج رباع مزحلا بونج ةغارملا

 اردد نايا انزيم اودحيو اذ ةناكفا زاتلا ةيدكتكاع ا نسي ىفانلا

 الإو ءلوخدلا نم اوعنتما رانلا تفط نإف ء.حمر سأر يف ةلوعشم ةعمش

 .[قفوملا هللاو .هللا ىلع نيلكوتم اولخد

 يعار اشاب دحاولا دبع نب هللا دبع رهظ لوأ دامج ١١ موي يفو

 اوأرف عيراوزلا ىلع اوفشكو .ركسعو ديشرأ يلع نب هللا دبعو يصل

 ميهاربإ لالدلا ِهّبن دقو ,برعلا داسف ققحتف «عرزلا داسفو برعلا ريمح راثآ

 هنأ عم 177٠ ةنس ثداوح نمض فلؤملا هدروأف «يخيراتلا هقايس نع لصألا يف ذش ربخلا اذه ١-

 ١7784 ثداوح نم هنأ هيلع بتك

 :تادرسلا :برسلا -؟

 ال سانلا هيلع ريسي ضرألا يف بدحت ةغارملا ةلابقو توكلا ةلحم يف دجوي ناك هنأ يلعلاو عناصلا ركذ -*

 لبق ريبزلا روصق نم رصقل رثأ هنأ دبالو " قوباطلاب ةدوقعم ةيرخص ضرأ ترهظ مث ءوهام نوردي

 ٠١7. ص 4ج ريبزلا ةرامإ .نيرشعلا نرفلا تانيسخ ىتح ًاصخاش لظ رثألا اذه نأو "رثكأ وأ نرق
 .نوكاحلا :ديري -4

 3-5 فيرعتلا مدقت -6



 ةلودلا رصني هللا .اهديقي ةلشقلا يف ءيجي ةصيقن هل نم لك [نأ ىلع] عيرص

 !اهديؤيو

 رصان بصنو ؛«ءيش لك نع شيهد دمحأ لزع بجر لوأ دقع يفو

 .يلهسأ

 .هلك هورمعو يديهملا مي ميهاربإ تيب اومده رهشلا اذه يفو

 .يويلخلا دمحم نب مساج تام بجر ١١ ينو"

 دمحمو تانب تفلخو «ديزلا دمحم مأ ىيحيلا ةؤلؤل تتام بجر 7١١ يفو
 .سالمغلا دواد تنب احضو جوزت «

 هركي هنأ لاقيو ؛لوبنطصا نم بلاط ديسلا مدق رهشلا اذه يفو
 "”سيرمرم يف هوطحو «ةرصبلا هلخدأ ىتح هيلع لاتحاف ءانطاب نودعس

 يذ يف تامو ءلصوملا وأ بلح ىلإ هب اوبهذ ءيصوي هونكمي ملو «ةتغب

 .ةنسلا هذه نم ةجحلا

 .رهشأ ةسمخ وحن هثبل ةدم بجر "70 يف هرسأ ناكو

 .يبرغملا 0 8 اهزهجو هط مأ ةيبراحملا ةهاش تام نابعش ١ا/ يفو

 ةيقر تتامو "”.....ةنس يف يفيرشلا لعزم نب هط اهدلو تامو

 ١7١5. مرحم " يف ةمطاف تتامو ١7١7 ةيبراحملا ةريرضلا

 .حيحصلا هقايس ىلإ هاندعأف 37٠ ةنس ثداوح يف هدروأف «لصألا يف هقايس نع ذش نيفوقعم نيب ام ١-

 .لحاوسلا رفخ ماهمب موقت تناك ةينامثع ةيبرح ةرمخاب -؟

 .لصألا يف غارف -6



 هلو .بوقعي هدلو فلخو حيرفلا نامثع نب فسوي تام ناضمر يفو

 «نامثع نب عورخ دمحمو نامثع نب ميهاربإو نامثع نب فيطللا دبع همسا خأ
 راض نمش لي فدو ةرضبلاق :اوزضم فتوي كان

 يف ابورضم ليجعلا ميهاربإ خيشلا نب زيزعلا دبع تام لاوش 7 اهيفو
 .غلاب .دمحأ هاخأو هابأ فلخو ءراشعلا يف ةراجت هل ءةرصبلا

 ىسومو .دمحأو دمحم خألا نب ميهاربإ سبحلا نم جرخ لاوش ٠٠١ يفو

 .هللا نم وفعو 2”... رمأب ءنيسحلا

 يف بونجلاو ريبزلا لهأ سانلا عامتجاب يلاولا رمأ ةدعقلا يذ ؛ يفو

 ىلع مهثحي مهب بطخف ءنابكرو ةاشم سانلا جرخف «ةعمجلا موي دبعلا عاق

 سانلا يقابو ءساطرقلا باهولا دبع دنع نايعألا ىدغتف ءاوقرفت مث .داهجلا

 .نيحرف مهناطوأ ىلإ اوداع راهنلا رخآ يو ءتويبلا يف اوقرفت

 ناكو ءبلح وأ لصوملا سبح يف نودعس تام ةجحلا يذ لوأ يفو

 ."'ةنسلا هذه نم بجر يف هرسأ

 ًادالوأ فلخو ءدنسلا نمحرلا دبع جاحلا تام "”ةجحلا يذ يف اهيفو

 .تانبو هللا دبعو دينسأو يلعو ريرضلا دمحم مهنم

 .لصألا يف ةءورقم ريغ ةملك - ١

 0141١ ةنس لوليأ طساوأ يف اهلصو ثيح بلح ىلإ اهنمو ءلصوملا ىلإ ًاروفخت ديتقا هنأ حيحصلا -؟

 لوأ يف ًانيجس يفوت نأ ثبلي ملو :مكاحي امثير بلح نجس يف عدوأو ءًايدنج نونامثو طباض هرفخي
 ,/جو 95١ص ن١41١ ةنس لوأ نيرشت :4ج ؛برعلا ةغل ةلجم .ةنسلا كلت نم لوألا نوناك

 .575ص ١917 يناثلا نوناك

 .خيراتلا يف فالتخا عم ارركم ربخلا اذه ليلق دعب يتأيسو .1770 ليقو :شماهلا يف -'



 هناكم لكوتو دوشرأ نامثع موحرملا نب فسوي تام ةجحلا يذ ١١ يفو

 تقو ىلإ "”داعشرأ دمحم نب مساج هدعب لكوتو ١77١ ةنس تامو دمحأ هوخأ

 .17019/ مهدلاو تامو ١779 رفص يف تام نامثعو ءرضاحلا

 «نوبز هوسبلاو «”'كلام ينب يف جفرعلا حبصم ةموكحلا "'تخيش اهيفو
 .قفتنملا نم وهو

 لوأ دامج يف انمدق امك اوناكو اولاتجاو جلام ونب لخد رخآ دامج ” يفو

 .اودسفأو عورزلا اوبهن

 .يلهسأ رصان تضنو "*”شيهد لمحأ لزع بحجر لوأ

 21م. ةنس تلخد مث

 :مهنم ءادالوأو ًاميظع اليخ فلخو حيرفلا يلع تام ناضمر 74 يفو

 يلعو «رابك فسويو رصانو دمحمو زيزعلا دبع :دالوأ هلو جوزتم غلاب .دمحأ

 تحخأ مهو ؛ءاقشأ نيقابلاو .تتام دقو ةدحاو دمحمو زيزعلا دبع مأو «بينم

 ١- ىفوتملا دمحم :شماغلا يفو ءلصألا يف اذك 16" ١ .

 .خيش :لصألا يف -؟

 كلمت ال يودب لجر حبصم خيشلا 'نإ 4ص 191١, زومت ١ج .دادغب ءبرعلا ةغل ةلجم يف ءاج -

 يف تاياغل ءاوهألاو ضارغألا لهأ ضعب همدق دقو .هدلوو وه هلزني رعشلا نم تيب ريغ هادي

 ًاخيش هميقي نأ يلاولا ىلإ اوبلط مث ءسراف فالآ ةئالث اهيف ةريشع سيئر هنأب اوعداو .مهرودص

 ةيالو يلاو مهبلط ىبلف ءايمسر ًافارتعا ةموكحلا هب فرتعتو اهيلإ يمنتي نمو كلام ينب ةريشعل
 . "كب لالج نيسح ةرصبلا

 .ةدلبلا يف اراتخم ناك هنأ ركذ نأ قبس -5

 .م١191 لوألا نوناك ؟؟اهلوأ -ه



 اهئيجي ريرضلا ماسبلا ميهاربإ تنب يخوم اهمسا ةجوز دمحأ عمو «ةتسب اهمسا

 تيب يف ميهاربإو 2175١ اهجوزت «يداجنلا دجسم دنع اهيبأ تيب يف اهلهأ دنع

 دجسم ةكس يف يذلا تيبلا ميهاربإ ىرش املف «هيف اهيتأيو ءيدشلا ةكس يف

 .رخآ دامج 17517 رضاحلا انتقو ىلإ هيف 1757 مهبتأي دمحأ راص يداجنلا

 :رابك دالوأو تانب هلو ءدنس نب نمحرلا دبع تام '”لاوش يف اهيفو

 .دينس ىوس جوزت مهلكو «دينسو يلعو هللا دبعو ءريرضلا دمحم

 دجسم نع يرشم كيب دمحم هلزع «لكيبدلا نب ميهاربإ لزع اهيف
 .مالعألا يف روكذم ءمزحلا

 ميهاربإ دجسملا يف داعو .مايأ دعب لزعف ؛عماجلا دمحأ اوطحو
 ىسيع رمع اهيفو ١17٠٠« دجسملا يرشملا هللا دبع ىنبو «هناكم لكيبدلا

 تماق نأ ىلإ ميدقلا ديعلا دجسم يقبف ميدقلا ديعلا ىلصم ساطرقلا

 نيب ديعلل ديدجلا دجسملا يف اوعسف «ةيديشرلا دجسم ىنبو ةيديشرأ تويب

 يويلخلا دعس جاح نيعاسلا نمو 17217«2 ةنس يف يرصب نسحو مازخميد

 .نيملسملا نم يبرغملا حلاصو

 «نامثعو دهف مهنم ًادالوأ فلخو «مرحم ١0 يف راصنلا دمحأ تام اهيفو

 لايعلا مأو «نيغلاب نسيحمو ميهاربإو تانب نامثع فلخو .....ةنس يف تامو

 .سامشلا يارف تنب

 .لاوش  ةعمجلا موي رصع :شماحلا يف ١-



 برد عاق '"'بوعات نارطبلا نسح موحرملا نب حلاص تام اهيفو
 .1775 يناثلا عيبر ” نسح مهدلاو توم ناكو يلع هاخأ فلخو ؛ليوطلا

 ابهنو ًايبسو الق عهذخاف «ريفظلا ىلع ناك ديشر نبا نأ عاش اهيفو

 .نوذوخأملا ريفظلا نم ةعامج لخدو ءارسأو

 ببسي لصوملا سبح نم ميهاربلا هللا دبع جاحلا لايعأ صالخ اهيفو

 قازرلا دبع معلا نبا ميهاربإ دعاسملاو محل يعاسلا ناكو ءنوعلا دلاخ لتق

 اولماكتو 1777 رخآ يف مهلهأب اوءاج ىتح تيوكلا يف اونكسو ءسالمغلا

 ىلإ ميهاربإ بهذو ١778 نابعش يف ةخيشلا نم اولزعو 217 ةنس اوخاشو

 .1757 لاوش ه يف ريبزلا ىلإ داعو دادغب

 .زيمم دمحم هدلو فلخو «هللا رصنلا دمحم نب قازرلا دبع تام اهيفو

 دجسم فقو «"”ليوطلا برد بوعات نارطبلا حلاص تام اهيفو

 ةنس لك ينوطعي "”ةحيش نارطبلا نسح نب يلع هوخأ هناكم راصو ؛توكلا

 .يويلخلا باهولا دبع دي ىلع ةقدص رمت نم
 درعا تنغأ ةضيضخ دلومو ءاكفلا ةومكلا نسيع ني دوعا دلو اهبقو

 .1774 يف مآلا نم يدلو يدامحو

 «لصاحلاو سورغملا يفو ضرألا يف بيصن سراغلل نوكي نأ اهصئاصخ نمو ءةسراغملا يه ةباعتلا ١-

 يف قح باعتلل نوكي اهيفو «ةينيط ؛نيعون ىلع ةرصبلا يف تابعتلاو .ضرألا كلام كيرش رهف

 سرغلا نم نيعم مسق نمث يف قح هل نوكي اهيفو «ةينيمثتو ءسرغلاو ضرألا نم تبثم مسق كلمت
 ءيزابلا دماحو .37 -70ص 219437 دادغب «قارعلا خيرات يف لخنلا ءيوازعلا سابع .طقف

 .161-145١ص 2١95 ةدادغب «ةملظملا ةرتفلا يف ةرصبلا

 ارضع نخا اذه فاننا قيع#

 .لصألا يف ةحضاو ريغ -“



 «نيزملا يلع موحرملا نب قازرلا دبع الملا ريرضلا تام نابعش ١5 اهيفو
 ©0.....ةنس تامو باهولا دبع مهنم ًادالوأ فلخو ءسانلل دلوملا أرقي ناكو

 هللا دبع الملا هدلو باهولا دبع فلخو «هبلق رهظ نع ناآرقلا ظفحي ناكو ؛«

 ىلإ اوبهذو "'.....ةنس يف جفرعلا دمحأ عم لزعف ةاجنلا يف دالوألا ملعي ناك

 .كانه نوملعي نامع يبد

 كغ ةنس يف تامو «لقعلا دشي يلع قازرلا دبع دالوأ نمو

 .قزري يح نيزم رداقلا

 . 1776 ؟؟”ىدامج يف دمحم قازرلا دبع وخأ تامو

 نامثعو دهف : ادالوأ فلخو راصنلا دمحأ تام مرحم ١ يف اهيفو

 تانب اضيأ نامثعلو :نامثع نب ميهاربإو نامثع نب نسيحمو 1 ةنس تامو

 .سامشأ يارف تنب ةيقر مهمأ

 مدخ هورج .«مزحلا دجسم نع لكييبد مي ميهاربإ لزع لوأ عيبر يفو

 .نيملسملا نم ةعامج ةعافشب دجسملا يف هوداعأ مايأ دعبو .هوجرخأو يرشملا

 ا نر يقولو فورعلا مع بداح يرحل عتاد اهيفو

 يف ًاعيجو ًابرض فينم نب زيزعلا دبع برضف نمحرلا دبعلا يرشملا هللا دبع

 ميركلا دبع لعفو .دالوألا نوصقري '"ةباشحخخ ةصحملا لهأ '*”تاشكم ةبيعشلا

 .لصألا يف غارف ١-
 .لصألا يف غارف -؟
 .لصألا يف غارف -'*
 .وه يدامج يأ ركذي مل -4

 .لصألا يف اذك -ه

 .ًاعاقيإ بشخلا ىلع نوبرضي نيذلا اهلصأو «نيفزاعلا ةقرف :ةباشخلا -1



 ميركلا دبع لعف دعب ثدح لعزلا نأل «لعزلا لبق يرشملا كيب دمحمو كلذ

 مزحلاب يبرغملا حلاصو لكيبدلا ميهاربإو رابجلا دبعلا دمحم خياشملا هبرض نم

 21771 ةنس يف بلاط بزح يف لخدو نالعز ميرك ردحناو ءسانلا شوشتو

 .لفغت الو نطفتف

 اهرك هوردحيل هتيب دنع اوءاجو ميرك ىلع سانلا سّوه رخآ دامج / يف

 طبهي كيب دمحمو .حابصلا ىلإ ميرك اورصحو يميجع وخأ دمح لخدو

 ملسيل مدق '''نويخلا ملاس ناكو ءميرك اوردحو ركسع طابض رهظف «سانلا

 حالسلا نولمحي سانلا يقبو مهعم ردحمناف .ةيسجربلا يف يميجع ىلع

 . 171797 ةنسو ١171١ ةنس يف يتأي امك نورظنيو

 ليادلا قازرلا دبع الملاو يلع ''”هاخا دنسلا دمحم دومح نبا مهتا اهيفو

 عمسي ملف ؛يرشملا دمحم دنع ًابتك ةسردملا نم اوقرس مهنأ يميصقلا حلاصو

 .ةدراب تراصو مالك هل

 .دمحأ هوخأ يقبو دوعلجلا ميهاربإ نب نسحملا دبع تام ناضمر ةرغ يفو

 حطسلا نم اشاب دلاخ نب دهف مالغلا عقو ناضمر © دحألا ةليل يفو

 .يفاملا تنب همأو تامف

 ةدعب ماقو ,م1887 /ه١0١1 ةنس دلو ءدسأ ينب خيش «نويخ نب نسح نب ملاس خيشلا وه ١-

 عضو ىتح «قارعلل يناطيربلا لالتحالا أدب نأ ام نكلو «ةينامثعلا ةطلسلل ةئوانم ةيركسع تاكرحت

 .هيلع ضبقلا يقلأ ىتح ؛ةدوهشم فقاوم هل تناكو «لالتحالا اذه دض ؛هتريشع لقثو .هلقث لك

 يف ةلود ريزو نيع ثيح «قارعلا ىلإ اهدعب داعف «1914 ةنس هحارس قلطأ مث «دنهلا ىلإ يفنو

 ةئس هتافو ىتح «ةعساولا هيضارأ ةعارز ىلإ فرصنا مث ء١147 ةنس بيقنلا نمحرلا دبع ةموكح

 .1757ص ؛948/4١ دادغب «قارعلا رئاشع يف تاسارد ,يدعاسلا دومح :رظلني .,.6

 .هوخأ :لصألا يف ١-



 نم ةيربتب لصوملا نم ميهاربإ لايعأ ةرصبلا لصو ناضمر ١5 يف اهيفو

 .اشاب دلاخ مد

 ضرمب هللا رصنلا قازرلا دبع تام دحألا ةليل ةدعقلا يذ 9 اهيفو

 .لاوش وأ «ىمحلا

 فلخو «يليبق حيرفلا يلع تام .ناضمر 579 ءاعبرألا موي يف اهيفو

 .عورزملا ةكس يف تيبو ليخن كلم هل .دمحأ هدلو

 فلخو دنسلا نمحرلا دبع جاحلا تام لاوش ؟ ةعمجلا موي رصع يفو

 .ًادالوأ

 ©7091 ةنس تلخد مث

 يلع تنب جوزت .فسوي مهنم ادالوأ فلخو «غادف دواد تام ني

 دمحم "'اهل دفن هتوم دعب ءيرشبلا ميركلا دبع تنب جوزت ديمحلا دبعو «ريهزلا
 ١١755. اهمع

 يف «ةركذتلا يف طوسبم وه امك ىميصعلا دمحمو بلاط ديسلا ةنتف اهيفو

 .لوأ دامج

 فلخو ىنغلا دبع الملا خألا تام رخآ دامج 77 ةعمجلا موي رجف يفو

 .«كلذك نسيحمو 2.١5١7 دلو «غلاب ميهاربإو «جوزت ١7١6. دلو «زيزعلا دبع

 تجوزت ةهاشو غ1 ةنس لاوش يف هدلومو 2172777 نابعش [ يف تامو

 ١- اهوأو ١١ لوألا نوناك ؟١191م.

 :شماهلا يف -؟ ١١ .رفص

 - .اهجوزتف :دارأ هلعلو .لصألا يف اذك



 نيسح اب نمحرلا دبع دعب تجوزت احضوو «يليذه ميركب طيمص مساج دعب

 ةافو دعب نطابلا دجسم يف امامإ ىنغلا دبع خألا ناكو «ناميلس معلا نبا دعب

 دبع هوخأ ءاج تام املف .ءنسيحم هدلو طحو ءرخأت مث ١775 ةنس دواد الملا

 725 لوأ دانخ 4 لرغو دشار الملا هلاكم زاضو 374: ةنب لوغو نيؤعلا

 .ليادلا قازرلا دبع الملا هناكم راصو

 رفص يف هيبأ توم ناكو .دوشرأ نامثع موحرملا نب دمحأ تام اهيفو

320 . 

 لزعو «ةنتفو شيوشت دلبلا يف لصح ء«لوأ دامج  دحألا موي رصع يفو

 نع بضخملا نامثعو سرافلا ىسومو يرشملا ميركلا دبع نأ كلذو «قوسلا

 شوشتف .يلهسأ نوديري الو ركسعلا عم ةريدلاب رودي بلاط ديسلا رمأ

 هلاجر هعمو "”لجه ميرك بهذف ءسانلا شوشتو دمحم خيشلا ءاجو سانلا

 يف راص مث .171 رخآ دامج / ًاهرك ردحنا دغلا نمو ؛هريغو بضخملا نامثع

 ركسع مهعم سرافلا ىسومو ميركو دشارلا ميهاربإ لوخد '''نينث ةنس رخآ

 لخدو «ربلا ىلإ يرشم لآو يميصعلا درشو «عفدم اشاب يلع تيب اومرو

 يف ةرصبلا اولتحاو زيلكنإ برح راص ةجحلا يذ يف مث .خاشو ميهاربإ
 حارو ١778 نابعش يف يف لزعو «ةقلطم ةخيشم ميهاربإ خاشو .177مرحم

 .اسيئر سالمغلا ناميلسو ًاريدم هبقل راصو «دادغب ىلإ

 .همتش :لجرلا لجه ١-

 . 1777 ةنس ديري - "7



 «نسيحمو زيزعلا دبع فلخو ىنغلا دبع خألا تام رخآ ىدامج 77 اهيفو

 .مالعألا يف امك ميهاربإو ١77 يف تامو

 .هللا رصنلا ةفيرش نودعسلا قلطم نب دمحم جوزت بجر ؟4 اهيفو

 .بلاط ديسلا هب مهتاو ''”كيب ديرف لتق اهيفو
 يذ ١8 ين اهقلطو خألا تنب احضو ناميلس جوزت ةدعقلا يذ ؛ يفو

 .نيسح ابأ نمحرلا دبع تجوزت مث .177 ةدعقلا

 هنإف ء.سوماقلا ححصم ريغ وهو «يطيقنشلا دمحأ خيشلا تام اهيفو

 . "717177 ةنس ىفوتملا يطيقنشلا دومحم دمحم همسا

 يبرغم حلاص جاحو لكيبد ميهاربإو رابجلا دبعلا دمحم خيشلاو

 هنم ريطي رمألا اذه :ريدملل اولاقو «'"'اومتاشتو مزحلا يف اوبراضت «مهريغو

 «كلذ ريدملا نسحتساف ناك امك هلاح ىلع يلهسأ رصان ىقبي نكل ةنتف

 .«بلاط ديسلا بزح سرافلا ىسومو همادخو يرشملا ميرك مهيقلف ءاوجرخف

 ىلع .كفتنملا فرصتم يرصحلا كب عيدب ةقفرب ؛ةرصبلا ىلإ لسرأ دقو ةمردنجلا دئاق كب ديرف ناك ١-

 بلاط ديسلا لتق وه فدهلا ناك امنيب «ةيشيتفت ةمهم يف وافلا ىلإ (سيرمرم) ةيبرحلا ةرخابلا رهظ
 فيصر ضرأ سمت امهمادقأ دكت ملو , ةليغ التقف ءامهلتقل ةرماؤم ربد ريخألا نأ الإ ءبيقنلا

 «بلاط ناوعأ نم ١7 ءامسأب ةمئاق لمحي ناك كب ديرف نأ ليقو «1917 ناريزح ١4 يف .ةرصبلا

 ركفملا وخأ وه اذه عيدبو . نودعسلا دمح خيشلاب امهلتق ةمهت تقصلأ دقو .مهلتق ضرغل
 ءيديوسلا قيفوتو 177 -74١1ص «تاركذم ءيضيف ناميلس رظني .يرصحلا عطاس يموقلا

 15١. ص ء1981/ندنل «ةيقارع هوجو

 .1377 ةنس ثداوح يف هب فيرعتلا مدقت -1

 .ةرابعلا مهفتل اهاتفذحف ًاوهس مهركذ نيذلا لاجرلا ءامسأ فلؤملا ررك انه -'



 «قبطملاب امهقبطأ ينرم :بضخملا نامثع لاقف «'''عافدلاو يديألاب اوبراضتف

 نوبكلا ياكل ةحاضت لكك نئاؤب نادل علا هسع عيسسلا قف

 نم ًافوخ بابلا قلغأو هتيب يف لخدو هبزحو ميرك برهو ءاوسوهف !؟انخياشم
 عباس يأ «مايأ ةرشع دعبف ءاراهنو اليل حالسلا نولمحي سانلا يقبف «سانلا

 بلاط ىلع يميجعو يميصعلاو يرشملا دمحم بزح اوسوَه ءرخآ دامج

 كيب دمحم لزي ملف ءأهرك هوجرخيل يرشملا ميرك تيب اوطاحأو ؛ميركو

 نمو ميركلا دبع تيب نم يمرلا لغتشاف .مهضرحي نودعسلا دمحو ءمهطبهي

 هوردحو ميركلا دبع اوذخأو طابضلاو قطنتسملا رهظف «''”حابصم ىلإ سانلا

 .هيلع ًافوخ ًاهرك ةرصبلا ىلإ
 لوأ دامج يف ةنسلا هذه يف يميصعلا دمحمو بلاط ديسلا ةئتف لوأ ناكو

 وه مهامرو َّيَيْشَلَب هامرف ءراشعلا قيرط يف ًاليل ةبرع يف [ناك] يميصعلا نأ

 دمع تن ققئاو: ييصعلا زهظت «ةيلاط. كسلا ندب" نم كلذو ادركت
 .ةوادعلا اورهشأو يميجع وخأ دمحو يرشملا

 سانلا هل جرخو «ةبيعشلا يف هموقب يميجع لزن بجر ؟ يف اهيفو

 نأ سانلا نيب عاشو .رهظلا دنع اوعجرو ةبيعشلا يف اوسوهو «هيلع مالسلل

 الو ةأرملا تكسُمو «ءنالجر تامف ؟'اثيحيبلا يف (اذك) "مسن تمر ةأرما

 الحرام قون

 .لصألا يف اذك - ١

 .حابصلا ىلإ :ديري -؟
 .لصألا يف اذك -“

 .رئبلا :ةثيحبلا -



 .ةنوخ ةعامج تّبَلَص ةينامثعلا ةلودلا نأ ربخ ءاج بجر طساوأ يفو

 مساقو بلاط ديسك ؛ءبيرُم لك ةرصبلا نم رفف «ةرصبلاو دادغب يف اذكو

 ةلودلا نم ءاجو «ىفتخا يرشملا ميركلا دبع ريبزلا لهأ نمو ءيريضخلا
 يف تيب يف لزنو يميجع وخأ دمح ردحمنلاف .بلط ام ىلع يميجعل '''ليت

 .كلذب سانلا حرفو «نويخلا ملاس مهقيدص اذكو «ةرصبلا

 .بجر ١١ يف ةرصبلا ىلإ بلاط ديسلا داعو

 "عاش ام ىلع بلاط ديسلا ريبدتب كيب ديرف لتق اليل بجر ١5 يفو
 .ريبزلا لهأ بحي كيب ديرف ناكو

 رخآ ينو ءصاصرلاب مهدرطف دمح ىلع ””ةيِتْشَلَب مجه ةليللا هذه ينو
 ناكو «بلاط ديسلا عم ليمي هنأل “'”يلاولا نذإ نم ةبيعشلا ىلإ دمح جرخ ليللا
 ديسلا يفن ىلع اوسوهو حالسلا سانلا لمحو «ةبيعشلا يف هموقو يميجع

 .ةرصبلا ىلع دمح موجه 7”١7 بجر يف يتأيو «قارعلا نم بلاط

 .ةيشيبتلا ىلإ يميجع بهذ ١7١ نابعش يفو

 صارع عم ةلوص هلو ركسع هعمو يرشملا ميرك رهظ نابعش ١4 يفو

 «لئاط الب ةرصبلا ىلإ اوداع مث ءبرع اي لوه :مزحلا ىلإ ةحاربلا ىلإ ناديرع
 لوخد نيهراك سانلاو ةيشيبتلا يف يميجع دنع لاسرمو يميصعلا دمحم ناكو

 .ةيقربلا :ليتلا ١-

 .ةدايز انه هيفو «لبق نم ربخلا اذه قاس نأ قبس -؟

 .ظفللا اذه حرش مدقت -'

 حرجو ةعبس هعابتأ نم لتق نأ دعب ةدبيوك ىلإ ارارطضا ردحنا نودعسلا دمح نأ ماسبلا فسوي ركذ -4

 17 نص ءاماع نيسخ لبق ىيبزلا :ةينامث



 " يف يأ كلذ ليقو ءهتقو نم ردحمن او ءائيش ثدحي ملو «ةنتفلا نم افوخ ميرك

 يرشملا دمحو ''”نودعسلا كيب ميركلا دبعو سالمغ نب ناميلس دارأ بجر

 اهبلط طورشل كلذ نكمي ملف ءبلاط ديسلاو يميجع نيب حلصلا نودعسلا

 لوخد نم ميرك عنمو دمح ماّدخ نم نيسوبحملا كف [يه] ديسلا نم يميجع
 .اهاح ىلع تاكرحلا تيقبو .حلصلا متي ملف «كلذ ديسلا لبقي ملف .دلبلا

 دبع خألا تنب احضو نم سالمغلا ناميلس جوزت ةدعقلا يذ /١١ يف

 وحنب بألا ةافو دعب زيزعلا دبع اهوخأ امل دقع «ةريل رشع ةسمخ اهزاهج ىنغلا

 يذ ١١ يف جاوزلاو «ةنسلا هذه نم 7 رخآ دامج يف تام هنأل رهشأ ةسمخ

 نمحرلا دبع جوزتو 77 ةدعقلا يذ 58 يف اهقلطو «ةنسلا كلت نم ةدعقلا

 .اهدلوأو 1777 لوأ عيبر يف نيسح اب

 .دوشرأ نامثع موحرملا نب دمحأ تام ةدعقلا يذ ١9 يفو

 حرش لوأ ءزج [يف] هركذ امك «يطيقنشلا دمحأ ذاتسألا تام اهيفو

 رئاودلا يف ةمجرت هل خامشلاو «لقعم ''”خامشلا رعاشلا ةمجرت يف «ةسامحلا
 يفز

 . 0١١1717 ىفوتملا دمحم دومحم وهو «سوماقلا ححصم ريغ وهو

 وهو م4 /مه١791١ةنس قفتنملا يف دلو ءنودعسلا رماث نب يلع نب اشاب دهف نب ميركلا دبع وه ١-

 ًاقفارم ريتخأو «لوبناتسا يف ةيركسعلا ةسردملا يف جرخت «ءارزولا سيئر هنودعسلا نسحملا دبع وخأ

 سلجم يف ةرامعلا نع ًابئان بختنا ثيح 2140 4 ةنس قارعلا ىلإ داع مث يناثلا ديمحلا دبع ناطلسلل

 يفوتو «ةرصبلا نع ابئان بختناو «نايعألا سلجم يف وضع نيع «ةيقارعلا ةلودلا سيسأت دعبو «ناثوعبملا

 ,7 07ص 7ج 7٠٠١ 4ندنل ؛ثيدحلا قارعلا يف ةسايسلا مالعأ.ءيرصب ريم .1945 ةنس

 .ه ؟7 ةلس يفوتو ةيسداقلا دهش ؛مرضخم رعاش «لقعم همسا ليقو «رارض نب خامشلا وه -؟

 :رخلا اذه قاسانأ قيسا-#



 «صنقلل مزاوعلا نم لجرو هدلو عم جرخ «صوناقلا سيوت لتقم اهيفو

 عولط دنع ريزنخلا بنذ اهنأك هلجر عفدو «ريزنخ هنأك هسفن سيوت لعجف
 دلولا نفدو يمزاعلا رفف «ريزنخ هنأ ًاناظ هلتقف يمزاعلا هامرف دعب ىلع رجفلا

 .سوعنسلا داشرم هاكح اذكه ىلب ,حابصلا '''هبيزاعم دنع لخدو «هابأ

 هتخيش مايأ يف يرشملا كيب دمحم جوزت ءاهلبق ىتلا ةنسلا يف وأ ءاهيفو

 اوأرف ءيميصعلا دمحم هعمو «ةيضفارلا يف ناك هنأ كلذو "7.......تنب ''”اثيحب

 اذه انتوفي ال :يميصعلا لاقف «قئاف لامجو يقارف رعش اهل اشمع تنبلا هذه

 دمحم اهجوزتف ةيريضخ تراصف ءاهذخف الإو ءاهتذخأ يليبق ناك نإ لازغلا

 نحص اهجوزتف ءاهقلطف «تنبب هل تءاجف :؛تيوكلا ىلإ اهب ىضمو كيب
 ءزيزعلا دبع هوخأ اهجوزتف اهقلطف .دلوب هل تءاجف «'*”بيطقملا نحصلا

 دلوو .,نحص نم دلوو «كيبلا نم تنب اهدنع نآلاو اهقلطف ءدلوب تءاجف

 نبا بيسن هنأآل نيزملا ملسم نب رصان ينثدح اذكه ءزيزعلا دبع هيخأ نم
 . نحص

 ةينامثعلا ةنطلسلا رقم نأ يكح ام اهنم «ةريثك ثداوح لوأ دامج يفو

 قارعلاو ةرصبلا يف لصح ببسلا اذه نمو 'ايناملألا ال رصاحم لوبنطصا

 لهاأ الإ قارعلا لهأ هل عاطأف بلاط ديسلا رمألاب ماقو ءشيوشتو بارطضا

 .فويضلا :بيزاعملاو .هفيض :هبزع - ١

 .اشمع :ليلق دعب اهمسا يتأيسو ءاشيجب :أرقت نأ نكميو ءلصألا يف اذك -؟

 .لصألا يف غارف -'

 .لصألا يف اذك - 5

 .اه ةودع ال ةينامثعلا ةلودلل ةفيلح تناك ايئاملأ نأل ءاذه ةحص الف عبطلابو ءاذك -



 يرشملا ميركلا دبع امأو ؛كيب دمحم مهسيرو «هدارم ىلع هوقفاوي مل ريبزلا

 .هنايب انمدق امك بلاطل عبت مهف باهولا دبعو سرافلا ىسومو

 ميهاربإ تامو 21744 ةنس تامو ءرشعب ًاضيرم ذئتقو هوخأ ناكو «ةبصقلا يف

 :تاتويبلاو ءارعشلا يف روكذم 1١755. ةنس نامثع نب ريرضلا

 ١78717 هةنس تلخد مث

 مالسإلا برح رخآ 0 ةعقو تراص ةجحلا يذ 50 اهيفو

 .هيلع هللا ةمحر كيب يماس برح ناكرأ دقفو مالسإلا رسكناف «زيلكنإلاو

 امأو «عناصلا دمحأ ةطساوب ”'ةرصبلا زيلكنإلا لخخد 71777 مرحم يفو

 دعب داعو ءدوعس نبا ىلإ حزن دق وه لب ارضاح نكي مل بلاط ديسلا

 .1751" لاوش ا/ يف نامألاب ةرصبلا ىلإ هودر مث اريسأ ذخأو «لالتحالا

 ةوق يناطيربلا بناجلا نم اهيف تكراش دقو ؛ةرصبلا ريصم تررق ةلصاف ةكرعم ناحيس ةكرعم دعت ١-

 ًالضف ءيدنه رخآلاو يناطيرب امهدحأ ءنيجوفو ةيلبج ةيراطب نم ةفلؤم «نيماليد ديمعلا ةدايقب
 ةفلؤم ةوقلا تناك دقف ينامثعلا بناجلا نم امأ ,ىرخأ ةيلبج ةيراطبو ؛يباجنب طايتحا جوف نع

 ةجيتن تناكو ؛ةرصبلا ةمردنج نم نيجوفو .؛يروسلا رداقلا دبع مدقملا ةدايقب ؛ةمدقملل جوف نم

 نزاحمل ترمدو ءراض لاتق دعب .ةينامثعلا رانلا عقاوم ىلع ةيناطيربلا ةوقلا ترطيس نأ ةكرعملا
 دادغب «قارعلا برح :ءيمشاهلا هط :رظني .ينامثعلا ركسعملا يف هتدجو امم ةريخذلاو قدانبلا

 ١915- يناطيربلا لالتحالا دهع يف ةرصبلا «ناديمح دمحأ ديمحو 57-55 ص اج

 .11/0:-55١1ص 191/4 دادغي و ١

 ١- يناثلا نيرشت 16 اهلوأ ١1915م.

 اورطيسو ةنيدملا ىلإ ةيناطيربلا ةيرحبلا دونج لزن امنيح ,م1914١ يناثلا نيرشت 77 يف كلذ ناكو -*

 :ناديمح .اهيلع يناطيربلا ملعلا عفرو ةيمسرلا تاسسؤملا لالتحا ىرجو ءاهيف عاضوألا ىلع

 .187ص ةرصبلا



 .دادغب نم دشارلا ميهاربإ ءاج'''اهيفو

 .ةؤلؤل همأ تتامو ءيرجيوت دوعس نب ميهاربإ تام مرحم 7 يف اهيفو

 .تاتويبلا باب يف مالعألا يف امك ةليلو مويب هدعب «ىتخا

 دنع ةدندع ادالوآ كنلذغو «يفاسعلا دمح جاحلا تام "”رفص يف اهيفو

 .تاتويبلا يف مالعألا يف امك «تانبو هدمصلا دبعو فيطللا دبعو دمحمو هللا

 ةدينع ادألزا نتكو .ريهز ميهاربإ جاح تام رفص ١4 يف اهيفو

 وهو فسوي فلخو .رهش يف لوأ ىدامج سماخ ١7١57 تام دقو بوقعي

 ديجلا دبعو '*'.... ةنس تامو فيطللا دبع :ميهاربإ دبع دالوأ نمو ع" ”قيف

 .ميركلا دبعو دمحأو دومحمو ليلخو

 دمحمو يرشملا دمحم مزحلا يف سرافلا ىسوم برض رخآ دامج يفو
 رك ميركو بلاط ةينبلا كن قنا سوف نا ينقل 19« سيفملا

 .اراتخ جرفلا رضات راص بجو يفو

 دمحأ لتقو ؛ةعامجو شيهد دمحأو يميجع وخأ دمح مجه بجر ؟١ يفو

 «بلاط ديسلا ىلع موجهلا نوديري مهودرطف ركسعلا مهيلع روث .دشيور

 يميصعلا برهف اعفدم ريهزلا يلع تيب اوبرضو ركسع رهظ حابصلا دنعو

 ءةردسلا خارمش لتقو «نيعلا يف لاسرم بّوّصو «ربلا ىلإ مهعابتأو يرشملاو

 نم هنأ عم ةرصبلا نييناطيربلا لوخد ربخ قاس دق ناكو هه17727 ةنس ثداوح ىلإ فلؤملا داع انه ١-

 .ةيلاتلا ةنسلا ثداوح

 75 4ص 48ج نيلالتحا نيب قارعلا خيرات .ةنس 54 رمع نع ءرفص 4 يف يفوت هنأ يوازعلا سابع ركذ -1

 .لصألا يف اذك -*

 .لصألا يف غارف -4



 راصو ءدشارلا ميهاربإ ركسعلا عمو لزن مث لاسرم كسمو ركسعلا لخدو

 كلا لمار يرجع حاجزا تيرس الع تامجاهم نارطملاو يميجع رمأ نم
 ّجَهو ءاراهنو اليل حالسلا اولمحو ملثلا اودسو دشارلا ميهاربإ خيشلا ةمهب

 برح راصو زيلكتإلا ءاج مث ءيميجع وخأ دمح دقفو «ءودبلاو يميجع

 .هلحم يف يتأي امك 17" مرحم يف ةرصبلا اولخدو «زيلكنإلا رصتناف ءناحيس

 ين .ةيميهيردلا قيرط يف ةروصقملا ميهاربإ ىنب ١777 يأ ءاهيفو
 .©0نابعش

 .غادفلا ةدايز تامو

 يلع تيب يف حيرفلا دمحأو لكيبد مي ميهاربإ خيشلا سبح بجر ١5 يفو

 نبا قلطأو يميصعلا دمحم برح نم امهنأل بلاط ديسلا نم رمأب ريهز اشاب
 نبا قلطأو ءريهزلا نسحملا دبع ةعافشب 8 وأ نابعش 4 يف موي دعب لكيبد

 ن4 مأ اوذخأ مايأب هذعب .حيرف

 .دشارلا مرح مدق نابعش ٠١ يفو

 .ودعلا نع ملثلا اودسو «لثألا اوعطق نابعش ١8 ينو

 .دامحلا رمعلا دمحم نبا رمع اهيفو

 «يرجيوتا دوعس تنب ةهاش اهمأو فيطللا دبع تنب ةصح تتامو

 .ةروكذم تويبلا يف .رشبلا ميهاربإ نب نمحرلا دبع ةجوز هذه ةصحو

 .انه نيربخلا اندحوف «نابعش يف ةدايزب ًاوهس يتأي اميف هصنب ربخلا اذه رركيس ١-



 اهمأو ءلمجلا دمحم تدب همأو «لاخلا مع نب ريجش دمحم تام اهيفو

 ةبتكم يف .كلذك نسيجحمو «غلاب ميرك فلخو «ىتلاخ دميحوب تنب لالد

 .ةاجنلا

 .تيوكلا ىلإ هلهأب دمحلا فيطللا دبع لاش ةدعقلا يذ يفو
 .""بيضقلا باهولا دبع نونجملا تام ةجحلا يذ يفو
 ىلع يميجع وخأ دمح ىلع اومجه امل زارخلا دشيور نب دمحأ لتق اهيفو

 .ركسعلا هلتق «.ةرصبلا

 .ءافلا يف .تاتويبلا يف .غادفلا ةعبات ةدايز تتام لاوش ١ فو

 .""زيلكنإلا برحو داهجلل ناحيس ىلإ سانلا جرخ ةجحلا يذ ؟5 يفو
 .ةركذتلا يف طوسبم وه امك كرتلا نم برح ناكرأ دقف هيفو

 لتحاو ءفلخو لدينجلا نسيحمو ةداغبلا رمع نب هللا دبع دقف هيفو
 .187 ةنس مرحم يف ةرصبلا زيلكتإلا

 ىف أ «يرتفملا نوع ندع اراقخ يرق نديرصا ناض تجراا# قو
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 اهمأ «نازوفلا ديز تنب سالمغلا ناميلس نب قازرلا دبع جوزت اهيفو

 قازرلا دبع اهجوز اهثراتساف تتامو «ديزلا دمحم تخأ يهو ءايحيلا ةؤلؤل
 هنأل «نالعز نامع ىلإ اهب ىضمو دمحم اهوخأ جرخف .ءغوصلاو ليخنلا نم

 ةدم دعب مث «ةيرب دلو بايد سيعتلا لكوو «ةمائللاو ساوسولا ضعب هعم ناك

 ١ - يف يتأي :شماحلا يف 1777 .

 .ةكرعملا هذهب هول نأ قبس -1



 ةحاربا يف يجان نبا تيب ىرتشاو «سالمغلا دواد تنب احضو جوزتف ءاج

 .نامع ىلإ رفاسي نآلاو ءسالمغلا فسوي ىلع ميدقلا هتيب عاب دقو «هيف لزتو
 ال :حصنو قيفش ناميلس يلاولا ةرصبلا مدق لوأ عيبر ثلاث دقع يفو

 .عوبسألا ين نيموي هسلجمو ؛يارسلا ىلإ ةبرع بكري الو دحأ حالسلا لمحي
 ؛يلاولا ىلع ريسيو «هزع ىلع بلاط ديسلاو اذه ءوادرم نبا رصق يف لزنو

 يلاولا رهظ يناث عيبر 7 ةعمجلا موي يفو مهلزعو ًاريثك ًاقلخ يلاولا قاسو

 اودغتو عماجلا دمحم فلخ ةعمجلا اولصو ليدنملا باهولا دبعو بلاط ربسو

 .ءيش ثدحي ملو اوردحناو ليدنملا باهولا دبع دنع

 ةهجاومل تيوكلا ىلإ ةئيه هعمو بلاط ديسلا ىضم لوأ دامج رخآ يفو
 ولا

 دمحمو دمح هعمو ديشر نباو يميجع دنع نم ىلاولا شد رخآ دامج يفو

 يرشملا ميركلا دبع ريبزلا يف هبزحو ءدتشم بلاط ديسلاو اذه .ءيميصعلا

 يرشملا دمحم بزح كلذكو .همادخ عم حالسلاب يشمي سرافلا ىسومو
 يميجع وخأ دمحو شيهد دمحأو لاسرمو يميصعلا دمحمو ىلع هوخأو

 يكتم

 هدلوو سرافلا ىسوم يصعلاب برض رخآ دامج 5 سيمخلا موي اهيفو
 نم هتعاس اوذخأو ءبيضق نبا ناكد دنع مزحلا يف همادخ نم ةسمخو دمحأ

 ىسوم ردحمنلاف ةطقنلا طباضو ريملا اولطرب ءيميصعلاو كيب دمحم ريبدتب هبيج

 كيب دمحم اولأسف قطنتسملاو يساق روباط رهظف ىكتشاو ةرصبلا ىلإ سرافلا

 «بلاط ديسلا ريبدت نم روزم وه لب دحأ هبرضي مل ىسوم :اولاقف هبزحو



10. 

 ةجرخ تحارف
 :فاروفلا

 كيب دمحم فرط نم ًأراتخم يمرقلا رصان راص بجر 4 نينثالا موي يفو
 .يلهسلا رصان لزع دعب

 يف ام لماوحلا ءاسنلا نم ريثك ىمر ريهزلا يلع تيب ركسعلا برض املو

 وبأ يزينعلا دمحمو .«تام نأ ىلإ حامرلا ميركلا دبع مهنم قلخ نجو مهنوطب

 يف تامو ءاليلق حص دقو نانخلا يف ةرجح يف ةرصبلا ىلإ بهذو «نيساي
 نوماري ناديرع صارع يف ةعامجو خارمشو انقيرمت اكو" يرتكب

 يميصعلا دمحم برهو «لاسرم نيع تئقفو ةردسلا خارمش لتقف ءركسعلا

 .ءيرشملا ميركلا دبعو دشارلا ميهاربإو ركسعلا شّدو ءربلا ىلإ يرشملاو

 رياج راصو ةرصبلا ىلإ ردحمنلا هنإف لاسرم امأو نوع دبع نيسح بّوصو

 دامج [يف] نيسح تامو 21774 ةنس يناث عيبر [يف] تامو ضرمت مث «"'هناخ

 اذه ىسوم نب دمحأ نونج ببس نأ لاقيو «ةدراب ىسوم '

 .1751 رخآ

 نيسح اب نسيحمو اخمصلا روصنملا هللا دبع نيحورجملا بيواصملا نمو
 .تارفن بوصو تارفن مهنم لتقف ركسعلا امأو ءبوص فينملا يلعو

 ثلا هعبملاو كاوا لكم راهقلا طيور نيرا لينتهي فو

 تيب اوبهنو !مرهم اي مكانيج :نودعريو نوخفني دوهيلاو ادمح لهأو «ريبزلا

 حيرف نباو لكيبد نب نيسحو ناقلدلا فيطللا دبع تيبو ناهرشلا ليعامسإ

 .جورخ :ديري .تجرخ : لصألا يف ١-

 .لصألا يف غارف -؟

 .اهلصأ ىلع فقن ملو ءلصألا يف يه اذكه -'*



 سانلاو ةيدلب سير يرشملا ميركلا دبعو ريدم ميهاربإ خيش راصو ءانمدق امك

 ."”'ناودبلاو يميجع ةعفادم ىلع نيدهتجمو نيمتهم

 نودعسلا نمحرلا دبع مهعمو نوعلا تيب مرح ردنا بجر 7١ يف اهيفو

 مث «ىلاعت هّللاب ةظوفحم ةسورحم ذئتقو اندلبو بلاط ديبع نب نيسحو لاسرمو

 مهو .دلبلا يف ماقم ميقو ةريثك عفادملاو ةبيعشلا يف ركسعلاو ءدشار لآب

 نب هللا دبع ىلع شيتفتلاب بلاط ديسلا رمأو ءاراهنو اليل نورطني نيحصان

 .هودجي ملف يدومحلا ميهاربإ تيبو ''ريهزلا ميهاربإ تيب يف ريهزلا ىسيع

 بلاط ديسلا ثعب مايأب ةعقولا دعبو ؛هودجي مل يرفلا رصان كلذكو بجرو

 «ءكحض ديسلا هأر املف ءءاسنلا موده يف :لاقيو ءردحناف نسحملا دبع راضحاب

 هيلع فسوي ةوخأ نع ليزنتلا يف امك وه :لاق ؟نسيحملا دبع اي اذه ام :لاقو

 لاق .فلس امع هللا ىفع :لاق «(نيئطاخل انك نإو انيلع هللا كرثآ دق) مالسلا

 «نابعش ال يف هكفب رمأو «هنع انوفع :لاق «ءلكيبد نبا نع وفعتو :نسيحملا دبع

 ةرتغ يف لحق «ماجأ 0 ل ا

 ًاعيجو ًابرض برضف شيهد دمحأ برضب ديسلا رمأو مارغلا دعب ناضمر

 ىف نييحتو اميكبو ايري يرض فرم ميركلا دبع كلذكو «ريبزلا ىلإ ارطو

 راصو «هلهأب ريدملا ىلإ ردحناو هكفو همرغو عناصلا دمحأ هيف عفشف ديسلا تيب

 مدق هلهأب ربلا يف مايألا هذه يف سالمغلا ناميلس ناكو ءاريدم ميهاربإ

 .ناوفس لزنو تيوكلا

 ودبل كيري

 .17775 بجر ١4 ريهزلا مي ميهاربإ توم ناكو :شماهملا يف - -؟

 .لصألا ين اذك -*



 دوعساو سانلا عزفو «ودب انيلع جاه هنأ يدرسلا دوعسا نونج "نمو

 هسفن نع عفادف دوعس امأو ءأريسأ ليلخ اوذخأو يميدجلا ليلخ هقيفر عم

 /١75. رفص نآلا ىلإ نجو هلقع طلتخا دقو ةريدلا لخدو صاصرلاب

 يميجعو يميصعلا لزي ملو يميصعلا بزح نم نطابلا يف ليلخ ناكو
 عيتملا يعم تاكد تمل اف يلق ةرينللا نركيك نوديوي الع ةوراح

 ملثلا دسو ًاراهنو اليل رطانمو أراتخم هلحم يف لعجو «ةريدلل هطبضو ميهاربإ

 ىلع نورودي كلذك دهفو ةعامج هعم دشارلا دمحأو .ناضمر يف ًاصوصخ
 رصق يف عفدم مهدنعو ركسعلا عم ةبيعشلا [ ين] وهف دمحم امأو ءرطانملا

 وأ نيلجر وأ لجر هيلع فورعم ناسنإ لك سانلا ىلع ميهاربإ طحو ءدلاخ

 ردحني نأ هورمأف ًاحالس ةموكحلا نم بلط دق ميهاربإ خيشلا ناكو

 عصمج مهو .نوضرعيو نوسوهي اوردحناف .مهعجشو مهرشحو سانلا عمجف

 تقدو مهسكع اوذخأو «يارسلا باب ىلإ .لوبطو قريب مهعمو «لئاه ميظع

 ةئيهب يراوضلا عابسلاك مهو ؛مهترثكل ايارسلا مهب قاضو «''"ااقيزملا مه
 :ضعبل مهضعب لاقف ءاوأر ام مهاهف نوجرفتي بونجلا لهأ لخدو «ةميظع
 نيعيطم .ةنتفلا كلت نع نيفاك مه :اولاق ءريبزلا انلوخد دنع ءالؤه نإ

 دستلا اوردمللا ةكلقلا ةنرهلا اهدار هب رعو ىييدعلا نهأ امنت (ةلزقلل
 بلاط ديسلا مهب حرفو ءدجن يلاهأ نم ديحوتلا لهأ نم ديدانص لاجر مهنأل

 مهضعب ىدغتف «"”ناسينو قفت ناسنإ لك «حالسلا مهنيب اوقرفو ايارسلا لهأو

 .لصألا يف ةحضاو ريغ ةملكلا ١-

 .ىقيسوملا :ديري «ةيماع -7
 .ناسين :ىنعم ىلع فقن ملو ةيقدنبلا ىهو افا هك يمسن و ءةقفت عمج ءقفت -



 نم يناوصلا مهتءاج فيسلا دجسم يف مهضعبو ليدنملا دنعو ديسلا دنع

 مهعبشتف نوسوهي ريبزلا ىلإ اوداع رصعلا دعبو ءاوبرشو اولكأو «نايعألا
 يف مهو برغملا دعب دلبلا اولصوف ءادوهشم ًأموي راصو .دبعلا عاق ىلإ '”اقيزملا
 يفو ءطقف هللا دبع جاحلا رهظ نابعش رهظ ١4 ينو «نابعش "١7 يف حرفو بعل

 هللا ديبعلا نمحر لا دبعو ميهاربلا نسح مهعمو دشارلا مرح ءاج نابعش ٠

 ريهزلا ىسيع نب هللا دبع نورودي يدومحلا تيب "'رادنمغلاو يلهسأ لخدو

 ا ا ا ميهاربإ نب بوقعي سبحو .هودجي ملف

 .ربلا يف هنأ ربخ مهءاجو

 .ةليمرلا وأ قاطرألا لزن هنأو ءلبقم يميجع نأ نوركذيو

 دينا ريالا رضوا ضورألا رع ةدملا ل ل ء اع اح 7١ يفو

 دوعسا نجو ءانمدق امك "'ةم ةموكحلا رشع مأ كفتو هسرفب ًاريسا يميدجلا ليلخ

 .يدرسلا

 ىلع ''”ناودبلاو نارطملا نوضرحي ربلا يف يميصعلاو يرشملا دمحمو اذه

 انرصنو مهنم هللا انامح ,مهداهج يف ًاراهنو اليل نحنو ءانتيذأو انيلع تاراغلا

 نيتئام وحن ودبلا نم مهنومحي بنج ةرامحلا عم ردحني موي لكو ؛مهيلع

 .ميظعلا ءالبلا وهل اذه نإ .قافت

 .ةيسجربلا لزن هعم دمحو ةدباج يميجع لزن نابعش 7١ يفو

 .ىقيسوملا ةقرف :ديري ١-

 .ركسعلا سيئر ىنعتو «(رادنمق) ةيكرتلا نم ةملكلاف ءأنيغ فاقلا فلؤملا بلقي ١-
 .لصألا يف اذك -7

 .ةيدابلا لهأو فيرلا لهأ ديري -5



 سانلا مهاقلتف .دلبلا ىلع ودبلا مجه ليللا نم ةسماخلا ةعاسلا يفو

 نيربدم اولو مث «ةعاس وحن ''"'اخانملاو حايصلاو يمرلا لغتشاو ءصاصرلاب

 !يرشم نبا ايو يميصع اي اذه ام :لوقئف .سانلا نكسو «لئاط الب نيبئاخ

 نيأ ؟نورسأتو نولتقتو نوبهنتو مكتطو لهأ ىلع مجهت ودبلا نوديرت

 يف بلاط ديسلا مكمصخ نأل ديشر لجر مكيف امأ ؟ةءورملا نيأ ؟ةريغلا

 .ريبادتلا تلض ريداقملا تءاج اذإ نكلو ؛'"'ةرصبلا

 اوصع اولف .هوجولا نم هجوب ةموكحلا ةبراحم مهنكمي الف دلبلا لهأ امأو
 ؟كلذ دعب يميصع اي نوكي اذامف «عماجلا يف يذلا ركسعلا اولتقو اوبراحو

 ال ؟شالب حوري ركسعلا لتقو كبولطم كيطعتو كنم ةموكحلا فاخت له

 انيلع نورجيو ةعيشلا عم مجعلاو رضحلاو ركسعلا نوبلجي آلإ نوكي ال !هللاو

 اذإ نكل .دحأ لك هفرعي اذهو «ةدحاو ةعاس يف دلبلا نورمدبغ .«باوطألا

 .رصبلا يمع ردقلا ءاج

 خيشلا رمأو ودعلا نم عنام”'ايحأ حوطسلا ىلع اونب نابعش 71 ينو

 الثل دلبلا جراخ يذلا لئآلا عيمج نوعطقيف اوجرخي نأ نيراجنلا عيمج ميهاربإ

 اودسو ءركسعلا هيف نآل ءلامشلا ىوس ًاقرشو ًابونجو ةلبق ؛ودعلا هيف نمكي

 نم تويبلا يفو ريطاونلا هيف نآل هونصحو هويح مازخميد دجسمو «ملثلا عيمج
 :ةلوع

 .لصألا يف اذك ١-

 .ةرابعلا هذه يف عطق ةمص هنأ رهظي -1

 .لصألا يف اذك -؟



 نيعبرأ مهدنعو ءبوطلا دنع ةيميهيردلاو دلبلا نيب ةروصقم اونبو

 ءانب ىلع نيمتهمو ءلاح نسحأ ىلع تمتف .مهنوسرحي ةيراوس ًالايخ

 ال قاروأ تسب ءاملا ةقز لالدلا'''هبنو ءاهحيلصتو ةدسلا يف ىتلا ريصاقملا

 دايو

 مهعمو ريطم خيش شيودلاو يميجع نم نا ءاج نابعش 74 يفو

 نوديري ةليحو ةديكم اهنأ ميهاربإ خيشلا فرعف .حلصلا نوبلطي بيتاكم

 اعمج راصو اورشحو اوضرعو سانلا عمجف لالدلا رمأف ءدليلا لهأب ردغلا

 ءودعلا نوبعريل مزحلا اوألم ًافوفص اوفصو مهلويخ ركسعلا بكرو ءاميظع
 نإ حلصلا :لاقف ءًاحلص خيشلا لبقي ملو ءاوأر ام مهاه شوُرْطلا مهآر املف

 اذهف دلبلا مكلوخد امأو ,حلصلا وه اذهف مكنع فكن انع اوفك نيقداص متنك

 ةليل ةعمجلا موي سانلا حبصأو نيبئاخ شورطلا جرخف !ًادبأ ًادبأ نوكي ال رمأ

 لهأ مهيلع روثف ؛ةدسلا ديرت اليخ اوأرو «ميغلل نيمئاص نابعش نم نيثالثلا

 .نيربا ودبلا جهف سانلا سوهو «باوطأ ةثالث ةبيعشلا

 00 قازرأ اهيف ' 'نيتنابرع ةرصبلا نم رهظ ناضمر عبار يفو

 مب ةرصبلا ىلإ تعجرو ىرخألا تملسو ةبرع اوذخأفو دلبلا مهءاجف

 رفن نيتئام هعمو برح ناكرأ اورهظأف .ودبلا ىلع ةموكحلا بضغ دتشاف

 .ءاملا نم ةقزلا نمث غلبو :ديري هلعل ١-

 .لوسرلا وهو ءشراط عمج -"1
 .ةبرع :قارعلا ماوع ةجهل يف ةنابرع -



 سانلا جرخو ءرذت الو يقبت ال مهب كيلع :اولاقو «'"'زوجلا رطم مهعم ركسع

 بلطف «كبرضن الو "”كناطوأ ىلإ ليشت :يميجع ىلإ بتكو «نيحرف مهئاقلل
 '”ةصاغلا ءاقلل دمح ردحناو «ليشي هنإ :لاقو برح ناكرأ لخدف ."'ةهجاوملا

 رخآ ةصاغلاو دمح رهظف «ةوق مهب اودادزيل «رثكأ وأ نيثالث نم «ةرثك مهو

 سانلا نيب عاشو «ةرصبلا ىلإ ميهاربإ خيشلا ردحنا ناضمر 7 حبصو هراهنلا

 مهضارغأ نوعجرتسيو يميصعلاو كيب دمحم لخديو حلّص نوكيس هنأ

 ناكو «ةبيعشلا نم ريطاونلاو ركسعلا سَد رصعلا دعب راص املو «ةبوهنملا

 مهوعنم ثيح «نيروهقم نيرّدَكَتُم ريطاونلا شّدف «ريطاونلا نم رثكأ ركسعلا

 نيبجعتم سانلا راصف .ىوقأو ريطاونلا نم رثكأ ركسعلا نآل ودبلا ةبراحم نم

 .رومألا بئاجع نم وهو ءبرضلاو برحلا نم رم ام دعب رمألا اذه نم

 ًالابَو راصف اندعاسيل ركسعلا ءاج رودي كلفلا اذكهو ءروهدلا فيراصتو

 :انل الو انيلع ال ًاتوكس اوناكو انودعاسي نأ اوبأ مهتيلايف انيلع

 اهل الو اهيلع ال ًاتوكس اونوكف ىدعلا ةمداصم يسفن وقت مل اذإ

 نمل ةظعومو ةربع انركذ اميفو !نوعرف ترص نوع كتيج :لثملا يفو

 عم دلبلا لهأ نم رمألا اذه لثم لصح اذإ ظقيتلاو مزحلا نمف «ركذتي

 رثكأ دلبلا لهأ نوكي نأ تيب يف وأ رصق يف اوناك اذإ بناجألا نيدعاسملا

 ةحلسألا نم برض وهو «زويلرتم :ديري ؛ظفللا يف لصألا اهنأ ًاروصتم ءًاميج ءايلا فلؤملا بلقي ١-
 .قالطإلا ةعيرسلا ةيرانلا

 .كناطأ :لصألا يف -"

 .ناضمر © :شماهلا يف -"

 .لصألا يف اذك -4



 ول ىتح «ءاملا نم بيرق «ةنيصحلا عقاوملا يف اونوكيو «بناجألا نم ىوقأو

 .يغبني اذكهو ءمهوفكو مهورهق ًاقاقش وأ افالخ بناجألا اوأر

 :رعاشلا لاق

 ةرم ّفلأ كقيدص رذحاو ةزم َكَوَدَع رذحا

 ةرّضملاب ىردأ ررصف قيدصلا بلقنا امبرلف

 دمحو يرشملا يلعو يميصعلا دمحم لخد ناضمر 4 ةعمجلا ةالص دعبو

 اولمحو سانلا شوشتف ؛لاّيخ رشع دحاأو قلطم دلو دومحاو نودعسلا

 انمك نأل' ةيرانقلا عابسلاك اوجاهو اوجامو اوجارو .قوسلا لّرعو «حالسلا

 مهعجشو مهبّذهو لاجرلا لقص ميهاربإ خاش امل .(لاد رّسلاب رّسلا) ليق

 ,.مهعمجو مهّدشف ؛مانيو لكايو دكي «نينمآ نيلفاغ كلذ لبق نم اوناكو
 نورت مكنإ :مهل لاقف ءيميصعلاو دمح ىلإ ميهاربلا دمح ءاجف .ءادعألا مهباهف

 مكوجرخت مكيلع روشأ نكل ءنيشوشتم مهو .مزحلا مهب قاض دق دلبلا لهأ
 سانلا نآل اهعفد ىينكمي الو مككلهت ةنتف عقت ال يكل تاليبحلا ىلإ مكريسأو

 يرشملا يلع دلبلا يف يقبف ءاوجرخو اوفاخف ءمهل مكتيذأ ببسب مكيلع ةجئاه

 خيشلا رهظي ملو «ريطاونلاو ركسعلا نم ةبيعشلا تلخ دقو «يميصعلا دمحمو

 ةموكحلا مهبرضت سمألاب «جيرم رمأ يف سانلاو اذه «ةرصبلا نم ميهاربإ

 نولخدي مويلاو ,نولتقيو نوبهني ةدسلا يف انيلع نوريغي مهو مهدرطتو

 ةموكحلا يطعم يميجع نأ نونظي سانلاو ,باجعلا وهل اذه نإ «نامألاب

 دمح اهاطعأف يميجعل ةنزخ هدنع يميصعلا نأ لوقي نم مهنمو ءًاشيشخب

 سانلا ليمي نأ يميصعلا دصق لوقي نم مهنمو .دمحأ هريس نيح اهب رهظو



 ببسب يميجعو يرشملا ىلعو هيلع ىبضغ سانلا نأ ملعي ملو ءشيشاخبلاب
 يميصعلا ىأر املف ءانيلع ودبلا هبلجو ديسلا ةنتف نم عزاعزلاو تاكرحلا هذه

 هيلع ىبضغ مهلك لب هيلع ملسي دحأ '''دجي الف ءسانلا دنع ردق هل سيل نأ

 .يرشملا دمحم لخدو ءسّيأو ةكرحلا نع كسمأ هءاقل نيهراك

 ؛هدلاو اوكسم امك يميجع كاسمإ ديرت ةموكحلا نأ :لوقي مهضعبو

 متت ملف «نيترم رحج نم غدلي ال نمؤملا نأل ؛كلذ نم رذحتم وه نكل
 .ةليحلا

 يف اونوكت ال :دمحأ هيخأ ىلإ ميهاربإ خيشلا نم طخ ءاج ناضمر 4 يفو

 يف ركسعلاو لامشلا يف دلبلا لهأف ةريدلا "'ةراطن امأو «ةنيز رومألا كلف

 .حالس لمحي يميصعلاو يرشملا عابتأ نم اوغصي [ال]وزاوردلاو توكلا

 تيب يف مهلك مهمادخو يميصعلاو يرشم لآ اورصح ناضمر ١١ يفو

 .ةظفاحملا تحت ؛هنم نوجرخي ال يرشملا

 عزفف «ريثك "'نيلجارو «ةدسلا يف لايخ نيرشع ءاج ناضمر ١١ يفو

 ءضرألا يف ًايمرم هلك بلسلا اوكرتو «"اودرشو ودبلا جهف ءسانلا مهيلع
 ةقان ىلع ريطم نم نيخيش اورساو .مهعم هولمح ءبوص رخآو يودب لتقو

 مِهِبَرَع ىلإ مهوجرخأو مهومركأف ءديشر نبا مسوو دشارلا مسو اهيلع
 ةسوهو حرف يف سانلا شّدو ءليخلا نم ةثالث ودبلا نم اوذخأو «نامألاب

 .ةاجرف :نوكت نأ ةملكلا هبشت لصألا يف ١-

 ,ةسارخلا :ةراطنلا 5

 .نيلجر :لصألا يف -*

 .يندراشو :لصألا يف -+



 نامر نباو يريدسلا هللا دبع دشارلا دمحأ ىلع حاطو «نحي مامدلاو ةضرعو

 .اوحصنو سانلا عم اوعزفو ؛مهنع ىفعف يرفلا رصانو

 ركسع رافنأ ةسمخ ةرصبلا نم ترهظ ؛:ناضمر ١7 يأ «ةليللا هذه يفو

 ركتشملا [ودنعلاو ءاحر ظاووك ريو ةسار: ىلغ ةفسلاب نايفاسفلا اويرحفت

 .!هّللا مهبسحف ءاودرشو

 نيسمخو ةئامب ةيركسعلا '"رادنمغ رهظ راهنلا ةوحض ناضمر ١4 يفو

 ءودبلا ةدسلا يف مه ضرعتف .حالسو ركسعلا قازرأ مهعم «ديدانص رفن

 دعبو «لئاط الب نيبراه اولوف ءركسعلا مهمدصف ؛ميظع برح مهنيب لصحف

 نم مهءاجف .دلبلا لهأ مهريسو .ءبوط مهعمو ةبيعشلا ىلإ اوضم رصعلا

 «لبإلا دنع ميظع '"'نوك مهنيب لصحف «ىعرت مهلبأو «نيتئام وحن ودبلا
 هللا باذع نكلو .ءىراكسب مه امو ىراكس سانلا ىرتف) سيطولا ىمحف

 ودبلا ضعب ناكو «نيريان لبولاب اوجهو «ليللا نم ةدحاو ةعاسلا ىلإ (ديدش

 هيف اوبكرو هوطبضو ركسعلا هلخدف اودرشو ًاهرك هنم اوجرخف اشابلا رصق يف

 "'بيواصم مهيف لاجرو ودبلا نم لاجر ودبلا نم لتق دق ناكو .عفدملا

 ىلع ليحو ؛ملاس ىمسي خويشلا مادخ نم لجر انموق نم لتقو .ىحرجو
 هللا دبع نب دمحم كلذكو «هتبقرب ملسو '''هقدنب اوذخأو «طيمصلا ناميلس

 ملسو هناصح ذخأو بوصو طيشنلاب فورعملا نيسحلا دمحأ ذخخأو .ديرجلا

 .ركسعلا سيئر :ىنعتو (رادنموق) وأ (رادنمق) ةملكلا لصاو ءائيغ فاقلا فلؤملا بلقي انه ١-

 .ةبراحملا :ةنواكملاو .برحلاو «ةلزانلا ىهو «ةئئاكلا :قارعلا لهأ ةجهلب ءنوكلا -؟

 .نيباصم :ديري «.ةيماع ا

 .هب قالطإلا ةلآ تيمسو ءاقدنب ىمسي ناكو «هتيقدنب تاقالطإ :ديري -؛



 طيشنلا ناصح دجوو رضحلل ةرامحو نمتو بطر رصقلا يف دجوو «هتبقرب

 ةوناللطا يت "اة يرودتا لإ ميقارلا كلا نسوسرلا ةليبلا نما ذخاو كلوقتي

 .ناضمر ١6 يف هوجعزأ نأ دعب

 نب دلاخ تامو ءصاصرلاب مهنودرطيو ءارارم بونجلا ىلع"”'اوقدو

 .لسلا ضرمب سامش فيطللا دبع

 نسم مآ هوظعاو رقع ما ةموكطا دعاز
 هشويجب يميجع ءاج «ةعمجلا ةالص يف ناضمر ١١ ةعمجلا موي يفو

 «شري '"'زوجلارطمو ءبرضي عفدملا ءميظع برح مهنيب لصحف «هتوقو
 ةياغ اذهو «لئاط الب هودرطف .دلبلا بناوج لك نم نري مامدلاو ؛نحت قفتلاو

 ىلإ يساق روباط عم جرخف .دلبلا يف ذئتقو يميصعلا دمحم ناكو «هتوق

 ةنده يف سانلا يقبو «آليل يساق روباط داعو ؛حلصلل ةدبيَوُج يف يميجع

 ردحمناو .حالسلا لمحي دحأ ال .حلص هنأ لالدلا هن مث ءاحابص ردخناو

 ًاضيأ رصعلا شّدو ؛رهظلا اولاتكاو ريطملا ةلفاق تلخدو ءدحألا موي ةراّمحلا

 .ةرصبلا يف دمحمو دمحأ هيوخأو ميهاربإو ءاولاتكاو ةلفاق

 نم ةعامج جرخو ءاهودرف ةلفاق تلبقأ ناضمر ١19 ءاثالثلا موي ينو

 سما يوكل ءابلا
 اورمأو «ةرصبلا نم ميهاربلا خويشلا رهظ ناضمر ٠١ ءاعبرألا موي ينو

 ودبلا ءاجو ؛عفدمو ركسعم اهيف ةبيعشلاو .حلص مث ال حالسلا لمحب سانلا

 .تارتموليك ةسمخ وحنب اهنع دعبتو «ريبزلا برغ لامش يف عقت ةدلب «ةدبيوك يه ١-
 .اوقلطأ ءاومر :ديري -؟

 .ةظفللا هذه حرش مدقت 3



 ءالبلا داعو ؛.مهريغو مطيقملا دالوأو رسيوجلا فسوي اوذخأو ةدسلا ىلإ

 نامثع تيب مهنم «يميجعلا عابتأ نم ةريثك اتويب ركسعلا سادو «ىذألاو

 زيزعلا دبعو فسوي برضو «هريغو ليقملا حلاصو «هسفنب درشو «دادحلا

 مهتنسلأ اوفكيل ةعمجملا يعار ميقعلا حلاصلا ميهاربإ كلذكو ءنيهأو غابدلا

 .ليقلاو لاقلا نعو بلاط ديسلا نع

 نابضغ مهيلع رصتناو «"'هراصح رسك وادّرملا لعزخ نأ ربخ ءاجو
 لا كازو وحيل ا ركام

 لود: ثالث لك ةايفمزلزا نمد يرخ منح لود سانا اننئسو

 :لخذت كلذ قام سيلف ةيمالبمألا ةلودلا امآؤ:ةلوق قالك تزاحت
 !هّلل دمحلاو

 مهودرطل[ف] ءاهفسلا عمجم مزحلا يف روخاحجلاو وهللا تيب [ناكو]

 :دادغب ىلإ ًءالج يرشم لآ ثيب ليشي ةلودلا نم رمأ ءاجو «ريطاونلل هوطَحو

 .دوعساو ةليعامس دمحمو نمحرلا دبعلا يلعو هيخأو يرشمو يلعو دمحم تيب

 نوراكلا رهن حتف امك «ةيناطيربلا ةيركسعلا تايلمعلل هترامإ يضارأ عيمج حتف دق لعزخ خيشلا ناك ١-

 .ةئامسمخو فلأو فلآ نيب حوارتت ةوق ايناطيرب فرصت تحت هعضو نع ًالضف ؛ضرغلا اذه ةخركلاو

 ةنس يفوتو م1415 /ه1797١ ةئس دلو ءذئتقو مال ينب خيش «يماللا نابزم نب ةينب نب نابضغ وه - ؟

 .م19705 )مها

 ىلع رطيسو لعزخ خيشلا أوان و م1890/ه6 ةنس مال نب رئاشع ةماعز ىلوت دق ناكو ٠-

 لعزخ خيشلا هل ربد مث ءلعفف حلصلا هنم بلطي نأ ىلإ ريخألاب رطضا امت «(ةرمحملا) هتمصاع

 ماق ةطاسوب ًآلإ هنطو ىلإ دعي ملو ءماجنه ىلإ هوفن نيذلا نييناطيربلا ىلإ هملسو ءاهيف هرسأ ةديكم

 .1١5-؟١”ص 21444 دادغب ,3ج «ةيقارعلا لئابقلا مالعأ ءيرماعلا رماث .لوألا لصيف كلملا اهب



 «حالسلاب نيدعم لاجر "'”عزف ةرصبلا بطو .دلبلا نم نييفنم مهلك

 ةرصبلا يف بلاط ديسلا نأ عاشو «نيغابلا ودبلا ىلع ةلودلل '''ةيناع

 هيلع ذنحاو لاح ردق ىلع ناسنإ لك ةيناغ راجعلا ىلع طخ تونجلاو

 يف نم عيمج رهظو ءلقأو عبرأو سمخ مهنمو ءاهتميق وأ ""ناكفت رشع

 .داهجلل ريبزلا لهأ نم ةرصبلا

 ىلع يشمي رمأ هعم ةرصبلا نم ميهاربإ خيشلا ءاج ناضمر 77 يفو

 دبع مهعمو قفتنملاو رقصلا نم لايخ ةئامعيرأ ةرصبلا نم ترهظو «يميجع

 نوشمي مهنأ ربخلا عاشو روه لا ىلإ ريثك ركسع بهذو ءاشاب حلاف نب قازرلا

 ؛مايخلا اوبصنو «مازخميد دنع سانلا رشُحو ناك ام ثيح يميجع ىلع

 .دونجلا هذه نم فاخو هدي يف عقوف ءيميجع ىلإ رابخألا تحارو

 نيسمخ وحن اورسأو '*”هولوق يولعأ ىلع ركسع ىشم ناضمر 7١4 يفو
 ءوزغلل سانلا بهأتو ءيميجع دنع وه ناكو ءروصنملا فسوي عابتأ نم الجر

 اوقب نكل اودعتساو «ءاملا لمحو "”باهزلل شيخلا نم ”اجورخ اولمعو

 بهذو ءاوقرفتو مهمزع لحاف ءيميجع عضوم اوردي مل ثيح «نيريحتم

 اوثعب قفتنملا نأ كافكيو «لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو .مهرايد ىلإ قفتنملاو رقصلا

 .ةظفللا هذه حرش مدقت - ١

 .يتأي اميف ظفللا اذه رركتيسو «ةنوعم وأ ةناعإ :ديري -1

 .ةيقدنبلا يهو .ةكفن :عم ا

 .ىنعم اه مهفن ملو ءلصألا يف اذك -؛

 .هرفس يف بكارلا هبقتحيو فوصلا نم جسني ناك ءاعو وهو ءجّرخ :عمج -ه

 . تاراضحتساللا ىنعمب باهزلا -5



 لكو عزفلا قرفتف ,دعبأف ''هوفّرحو هوفوخو .هناكمو هسفن يفخي يميجع ىلإ

 .هنطو ىلإ بهذ

 .لاهسإلا ضرمب نادرج نب نامثع تام لاوش ؟ يفو

 .يولعا ناينب َتَمَدَه ةموكحلا نأ انغلب لاوش  يفو

 ةدسلاوزكنلا لوط ىلع انانكا ويصتاو مراتك ركشع ةريقتلا نطو

 هللا دبع بّوصو «ةيسجربلاو ةدبيَوَج ىلإ سانلا عزف لاوش ١١ يفو

 يلع موقلا ريبكو اوذخأ امب ودبلا ىلوو لئاط الب عزفلا عجرو .هعارذب ديرجلا

 «ةلالجلا ريمحب اوبهذو ءروصنملا فسويو يميصعلا ليقملا حلاصو يرشملا

 .هللا مهبيسح

 اوذحأو ءراشعلا يف ةيطعلا ىسوم تيب ىلع ةعامج اطس لاوش يفو

 نب هللا دبعو عناصلا دمحأ لاجر يلع دمحم مهنم «ةعامج مهناو ءىلحو غوص

 نوحيصي مهو طاوسألاب "'مهوطّسَبف .همداوأ ببسب ميركلا دبعو '''عناصلا

 اوًرقي ملف «نورظني روضح عناصلا دمحأو بلاط ديسلاو ءبرضلا مجو نع

 .اوقلطأو اوكرّتف «ءيشب

 زيزعلا دبع نب باشلا فسوي تام لاوش ١ نينثإلا موي اهيفو

 . 1707 رخآ دامج [يف] مرشخ همع تامو «مريشخلا

 ١ - لصألا يف اذك .

 يف بلقت مث «ةيناطلسلا ةسردملا يف سردو ؛م1847//ه515١ ةنس ةرصبلا يف دلو ءعناصلا دمحأ نبا وه -؟

 .دادغبف ةرامعلا مث توكلاف ةيناويدلل ًافرصتم مث :ةيضقألا ضعبل اماقم مئاق «ةيرادإلا بصانملا
 .0 16ص 7٠ج ةسايسلا مالعأ ءيرصب ريم .م1971 ةنس هتافو ىتح ءايرادإ ًاشتفم مث ءلصوملاو

 .مهوبرض :قارعلا لهأ ةجهل يف مهوطسب -7



 ةيبر ١5 دحاو لك ء«روطان نيثالث ةريدلا يف خويشلا طح لاوش "5 يفو

 .ةيرهش

 "'تازيب عبرأ لك اولعج «ةدرخلا ةكس ''تحاط ةدعقلا يذ لوأ يفو

 .كيلتم نيتزيب لك الوأ ناكو ءكيِلْثَم

 رصان نب رشبلا نمحر لا دبع ةجوز تتام ةدعقلا يذ لوأ دقع اهيفو

 دوعسا تنب ةؤلؤل ىتخأ تنب ةهاش اهمأو ءيرشبلا فيطللا دبع تنب ةصح

 يرغول
 .كيلتم "”تازيب لك اولعج ةدعقلا يذ 78 يفو

 .بيضقلا باهولا دبع نونجملا تام ةجحلا يذ ؛ ةعمجلا موي يفو

 .تاتويب ب

 ١175. ميهاربإ هوبأ تامو

 عناصلا دمحأ هعمو دوعس نبا ىلإ بلاط ديسلا هجوت ةجحلا يذ 18 يفو

 .ةعامجو

 موي يميصعلا دمحم تيب هزكرم ريبزلا ىلإ ةرصبلا نم ''”ليتلا لصوو
 .ةجحلا يذ ١7 تبسلا

 .ةرصبلا يلاولا '”بّطو

 .تطبه «تطقس :انه تحاط ١-

 رخاوأ يف قارعلا يف ةلوادتم تناك «ةيدنهلا ةنآلا نم ءزج 54 نم ًادحاو دعي «يساحن دقن :ةزيبلا -؟

 .ةينامثعلا ةلودلا دهع

 تاز ةملك لف طقم دق امقو لعل 3#

 .قربلا كالسأ :انه ليتلا -5

 .لخد :قارعلا لهأ ةيماع يف ءبط -ه



 ىلإ زيلكنإلا بلج وادْرمِلا لعزخ نأ عاذو عاش ةجحلا يذ ٠١ يفو

 ةرفكلا ىلع داهج :اوسوهو ءقوسلا لّرَعو سانلا شوشتف «قارعلا
 ةففارلاو

 «ةرفكلاو مالسإلا لهأ نيب ةعقو لصح ةجحلا يذ ثلاث دقع يفو

 ردحناف ءاريثك ًاحالس ريبزلا ىلإ اورهظأو «ةريثك مئانغ اومنغو مالسإلا رصتناف

 داهجلل ريثك قلخو دومحمو ديجمو ليلخو دمحأ ريهزلا لايعأو ميهاربلا لايعأ

 ىكتشاو ءاحالسو شرفو "”نياعم سرافلا ىسوم ناويد [نم] قرسو

 ىلإ اودرشف «''”تايراضحا رهظف ء«يميجع عابتأ نم ةعامج ىلع ةرصبلا يف
 ةناكرح قال ليعم لو ءاسووس لاول قف ىسوم ئتنو.لاملا عاضو هلا

 مو ءبرضلا ببسب هدلو ّنُجو «مزحلا يف برض لب ءأسونأم ديسلل هتعزفو

 ءءيشب هنع ضوعتي ملو حارو هلام قرّس مث ءىدس تحار لب هبراض بقاعي

 تاكرحلا ةبقاع اذهو ءءيشب ديسلا هعفني ملو ءمهلاو مغلاو مدنلا هب لصو

 .تاّيربلا نيب لذلاو تاّيلبلا هذه نم ملسل تمصلا مزلو فك ولف «ةنتفلاو

 ميركلا دبع ماد هقّرَس ءاليل اكفلا ناميلس تيب قرُّس رهشلا اذه ينو

 مادخن اوأر نيذلا دوهشلا رضحف «يساق روباط رهظف «ىكتشاف ؛يرشملا

 انعمس اولاقف .هنم دوهشلا باه[ف] ميرك رضحو ءرهاط نهاش يرشملا

 «ناميلس لام عاضف ؛مهفرعن ملو ءصوصللا درش دقو انجرخف اليل حايصلا

 .لصألا يف اذك - ١

 .روضحلاب تاغيلبت :ديري -”



 اذإ يبني :هيبنت يقابو ديرجلا يآ هللا دبعو يمقبلا فيظللا ذبع :دوهشلاو
 ديسلاو يميصعلاو يرشم لآ لثم ةورطس يذ صخش ىلع ةياكش لصح

 نودهشي الف دوهشلا هباهي الئثل ةوطسلا بحاص رضحي ال نأ مهوحنو بلاط

 لتقم ةدام يف 'ريتحا .هيلع دوهشملا نورظني ال مهو مهتداهش نوذخأي نكل
 كلذب دهشي ملو ًارهاظ ارهاش هولتق ء اشابلا مداوأ مزحلا يف ًاراهن ديزلا يارف
 دحأ هل دهشي مل سرافلا ىسوم يرشملا برض امل كلذكو «يردن ال لب ءدحأ

 .قفوملا هللاو كلذل هبتنت نأ ةموكحلل يغبنيف ءقوقحلا عيضتف «ريثك مهريغو
 دعب ريفظلا يقاب ذخأ هنأ ريشب ديشر نبا نم ءاج لوأ دامج ١١ يفو

 [يف] ًاليتقت مهيف لّتقو ءاليبو ًاذخأ ودبلاو «دايزلا ذخأو «ىلوألا ةذخألا

 .لوأ ىدامج

 نم ًاسرف ىرتشا ريطم خيش شيودلاو «يفاّسعلا دمح ةدام «مرحم يف اهيفو
 سرفلا ذمخأف دشارلا ميهاربإ خيشلا ريتحاف ءأدقن لاير ةثامثلثب يفاّسعلا دمح

 «ريثك يكحلاو «ريبزلا لهأ نم ريطم هذخأ امب "”هقاروأ شيودلا ""”شراط نم

 .هتديزر هذهو

 .لصألا يف اذك - ١

 .لوسرلا :شراطلا -؟

 دالب يف عاش «كيلتم ًاضيأ ىمسملا ءجئارلا شرقلل مسا وهو «ةيسراف فاكب ؛ةكرو ظفلتو «ةقرو عمج -“

 .١!لا"ص ؟ج ةيقارع ثحابم © سيك ر س .ةصاخ قفتنملا



 ريغ ىعدجلا ليلخ :ةدسلا نم ةعامج ودبلا ذخأ نابعش ثلاث دقع يفو

 نامثع درشو ؛مهريغو راّمحلا ىسوم وبأ ''"ةرجبلا ىسوملا نامثعو «ىلوألا

 .مايأ دعب اوقلطأو «نيطوبرم '"اهَعْبَر يقبو

 ريبزلا لهأ داهج لوأ
 دمحألا رصانو ريهزلا ديجملا دبع ردحنا ءدحألا موي ؛ةجحلا يذ ١0 يف

 نب هللا دبعو مينغلا مينغو بيهولا ميهاربإو ىنغلا دبع خألا نبا زيزعلا دبعو
 ريثك قلخو ناديمحلا هللا دبع نب يلاعلا دبعو لدينجلا نسيحمو ةداغبلا رمع

 ديسلا امأو .دمحمو ميهاربلا دهف كلذكو .ناحيس يف زيلكنإلا برحو داهجلل

 دوعسا نبا ىلإ اورفاس دقف ةعامجو ليدنملا باهولا دبعو ميهاربلا دمحأو بلاط

 .ةجحلا يذ ١4 هنايب انمدق امك

 حلصلا ىلإ تجاتحا ؛ةضفرلاو زيلكنإلا نم تأر ام ةموكحلا تأر املو

 ريوخلا دنع لزني نأ هل تبتكف ءبلاط ديسلا باغ دقو اميس ال ءيميجع عم

 ةعامج هعم ذخأيلف] ءيرشملا ىلع شدداَيو ,بونج نم ةرصبلا يحاونو

 ليقملا حلاص "وش دقو ء.داهجلل سانلا زهجي كيب دمحم ىقبيو «داهجلل

 دومحم ءاجو ؛يميصعلا دمحم ءاجو «يميصعلا دمحم تيب فظكو سنكو

 نيدهاجملا نإ ءوافلا نود '*'"ةعطقلا يف ةعقولا نع رحني «نيدهاجملا نم ريهزلا

 .ةثلثم ميجب اهبتك ١-

 .عابتألا :عبرلا 1

 .لصألا يف اذك -*

 .ةبيسلا ةيحان زكرمل ةعبات ةيرق -4



 مهنم قرغو مهحالس اومنغو مهوبهنو مهولتقف اليل ةرفكلا ىلع اومجه

 جاحلا نب دمحأو ''برح ناكرأ كيب يماس نيدهاجملا سيئرو «ريثك قلخ

 .مالغ نم هب مركأ باش وهو ؛ماغرضلا لطبلا ريهزلا ميهاربإ
 هسفنب يميجع ريبزلا لخد .ةجحللا يذ] ؟5 نينثإلا موي يفو

 دبع لايع عم اوحلاصتو ريمسو يلعو كيب دمحمو دمح نب روصنملا فسويو

 اوراصو شيهد دمحأو لاسرم ةرصبلا نم رهظو ؛يرشملا دنع '''مهاشعو هللا

 .اوعجشو اوسوهو اوعمتجاو «ةدحاو أدي

 مث «"'اشاب ديواجأ ةهجاومل كيب دمحمو يميجع ردحنا 717 حبص يفو
 .ميهاربلا خويشلا دنع هاشعو يميجع رهظ

 نودهاجملاالصو .ةجحللا يذ] 58 ءاعبرألا موي رصع يفو

 نب نسيحم لتق هنأ ربخأو «ىنغلا دبع خألا نبا زيزعلا دبع مهنم ءنيروسكم
 .ةداغبلا هّللا دبعو ناديمحلا يلاعلا دبعو لدينج

 :هرود نع رظني ,ناحيس يف دهشتسا دقو «نيعوطتملا ةدايق ملست دق كب يماس (يشابزويلا) بيقنلا ناك ١-

 1771-7307 ص ”؟ج ةرصبلا ءاهدعب امو ةملظملا ةرتفلا يف ةايحلا لحارم ءىلخيشلا فوؤر دمحم

 .مهءاشعو :ديري «ةيماع -؟

 .ةرصبلا يف ةينامثعلا ةهبجلل ًاماع ادئاق ناكو «ةرامعلا برق ريزعلا ةدلب يف هرقم ٠-



 باتكلا سراهف

 لئابقلاو رسألاو مالعألا سرهف ١-

 الا/ ء/ه :44 ؛9 يلبشا ميهاربإ

 ١6١ روكبلا ميهاربإ
 ١٠١5 يدومحلا ميهاربإ

 ١١١ :هةغمادلا ميهاربإ

 ١78 ليادلا ميهاربإ

 506 بيذلا ميهاريإ

 ١31 ل١5 له لال ل1 1194 ف“ ىلا لال دشارلا ميهاربإ

 45 حامرلا ميهاربإ

 “و فايسلا ميهاربإ

 ١614 36171144 قرح لال ىرز ا” <” سالمغلا ميهاربإ

 ٠١١ غادفلا ميهاربإ

 10:14 ضيبملا ميهاربإ

 118 417 ءالا/ ليدنملا ميهاربإ

 ١56 18: 69 ؛ يديهملا ميهارنإ

 ١6١ بيهولا ميهاربإ
 م٠ 10 وهل نب ميهاربإ

 ٠ ناريهجلا دوعسا نب ميهاربإ

 45 رساج نب ميهاربإ

 لا جلدم نب نيسح نب ميهاربإ
 ”/ لعزخ نب ميهاربإ
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 ٠٠١ ىسيع نب حلاص نب ميهاربإ

 الق الل للك تلال تك تل" هل فال و 1ك للف لو "6 ل"1؛ ريهزلا فيطللا ديع نب ميهاربإ

 0 ا لل سس شل سيل ل ل ا ل الا

19 

 40 زيزعلا دبع نب هللا دبع نب ميهاربإ
 ١864 117ا/رشبلا نامثع نب ميهاربإ

 ١155 179 1178 حيرفلا نامثع نب ميهاربإ

 ٠6٠١ 158 راصنلا نامثع نب ميهاربإ

 ١١4 1/5 نسحلا يلع نب ميهاربإ

 اذا لهده لقؤ لفعءاءاأؤ5 17١ لكيبدلا فلخ نب دمحم نب ميهاربإ

 ؟/ ةداغبلا نامثع نب دمحم نب ميهاربإ

 1١78 :*٠لعزم نب ميهاربإ

 ١15 عيرص ميهاربإ

 4٠ يرديحلا حيصف ميهاربإ
 ٠١ دمح الم ميهاربإ

 1١8481١ رامحلا ىسوم وبأ

 :* دمح اوه وبأ

 ٠١ روعألا يقيرزإ دمحأ

 "5 ريدملا يدنفأ دمحأ

 ١١ ميهاربلا دمحأ

 ٠09 ال4 حاطبلا دمحأ

 48 لالدلا يكرتلا دمحأ

 "7 يرجيوتلا دمحأ

 58 ا حابصلا رباجلا دمحأ

 ١ طيشنلا نيسحلا دمحأ



 م١٠ ؛ال" ناديمحلا دمحأ

 اذذ ل56 ل14 117515 1111١ لل9ةشيهدلا دمحأ

 ١١١ دؤ ,هك ,”" بيذلادمحأ

 ١7 دشارلا دمحأ

 ٠١م9 ديزلا ددمحأ

 87” ديبعلا دمحأ

 1١ راصتلا نامثعلا دمحأ

 ٠١7 90 يميصعلا دمحأ

 ١١١ تال ةدوعلا دمحأ

 ٠١8 يليرغلا دمحأ

 78 ناحرضفلا دمحأ

 158151١140 حيرفلا دمحأ

 ا يديهملا دمحأ

 ١6١ ل 138 قمل تخيؤال ىال ه7راصنلا دمحأ

 ١5١ دوعلجلا ميهاربإ نب دمحأ

 ١1م1 :15+ 1545 ريهزلا ميهاربإ نب دمحأ

 ١55 ليجعلا ميهاربإ نب دمحأ

 ا١ها/ 164 2٠5١8 يطيقنشلا نيمأ نب دمحأ

 و١1 488 9*5 راجنلا يجياشلا دشار نب دمحأ

 ١74 قزر نب دمحأ

 5١؟ زارخلا دشيور نب دمحأ

 ١7١ يضاملا لماز نب دمحأ

 ١١٠١ يرجيوت دوعس نب دمحأ

 ١١١ بيقثلا ديعس نب دمحأ

 ٠١4 ناديشرلا ناميلس نب دمحأ



 ١١7 فينئحلا دمحأ نب نمحرلا دبع نب دمحأ

 ١8 لبادلا زيزعلا دبع نب دمحأ

 ١17/48 109 ,1الا/ل 158١10 944عناصلا زيزعلا دبع نب دمحأ

 84 ليجعلا زيزعلا دبع نب دمحأ

 7 ناريهجلا ميهاربإ نب فيطللا دبع نب دمحأ

 7١ حاطبلا هللا دبع نب دمحأ

 ه١ ع  سالمغلا هّللا دبع نب دمحأ

 1١5 يرشملا هللا دبع نب دمحأ

 اا/ لها“ 1 81/ ل77 دوشرا نامثع نب دمحأ

 ١١9 سالمغفلا ىسيع نب دمحأ

 11١ ١١7 ريهزلا مساق نب دمحأ

 ٠١6 ليادلا دمحم نب دمحأ

 ١١734٠0 ىرخ لا" ىلا الخ اله ىلع ف٠ 55 بيقثلا ديعس دمحم نب دمحأ

 7/8 ةداغيلا نامثع دمحم نب دمحأ

 الا قلطم نب دمحأ

 ١١5 ىسوم نب دمحأ

 ١١51١١ ريصقلا فسوي نب دمحأ

 ١1١8 دحاولا دبع نب يبلج دمحأ

 املا وال ل 117“ للم ل“ شيهد دمحأ

 ١١٠١ دشيور دمحأ

 2١ ٠4 يراصنألا رون دمحأ

 ١١7 يجياشلا دواد نب دومحأ

 ١17 طيوص نب دومحأ

 ١:9 اكفلا دومحلا نسيحم نب دومحأ

 ١م دال 49 44:4 دوشرإ
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 55 تيكسأ

 144 ريدملا يدنفأ ليعامسإ

 ١54 ناهرشلا ليعامسإ

 ١45 دئسلا نمحرلا دبع نب دينسإ

 7و 7١ (يلبشلا)يلبشإ لآ

 اا/4 1١7 لأ قا الث ميهاربلا لآ

 ١9 مريشخلا لآ

 اك6 117١ قلل لح خال ءالز لال 4كم لا 19 دشارلا لآ

 ١4 ديشرلا لآ

 ال4 ىفأؤ قع ضل“ ئه ل5 19 ريهزلا لآ

 ١٠؟ 06٠١ 48ه نودعسلا لآ

 ١ سامشلا لآ

 ٠١ غئاصلا لآ

 /١71 ءالا 14 حابصلا لآ

 ٠١ حيبصلا لآ

 كاسعلالآ ٠١

 ال4 ٠١ مانغلال ا

 ١9 ساطرقلا لآ

 ٠١+ نوبعللا لآ

 ليدنملا لآ 7٠١ 1١٠١

 ٠١ نايعأ شاب لآ
 211179١ ماسي لآ

 "4 عماج لا

 اال ىح ىا مه دشار لآ

 ؟؛ دوعس لا

 + رك الم



 ه ديوس لآ

 ١5 نارغص لآ

 ١/0 ,177؟ يرشم لآ

 ١9 رقيصم لآ

 و١ ت٠ 23 ١لاله لآ

 84 يويلخلا بوقعي مأ

 50 سالمغلا قازرلا دبع تنب ةربنأ
 ٠١7 (يباحصلا) كلام نب سنأ

 4١ يلمركلا يرام ساتسنأ

 ٠١5275 ةرصبلا يلاو ءشاب سيئنأ

 51 صريبألا جيعد نبا

 اا/؟ نامر نبا

 ١76 يضام نبا

 ١١5 لولذه نبا
 5. نيساي نبا
 ١7 دوشرا نب دوشرا

 ال" حابصلا لآ دوعسا

 48 رسيوجلا دوعسا

 4١ ناعيجلا دوعسا

 ١5١5 يدرسلا دوعسا

 7 ناريهجلا ميهاربإ نب دوعسا
 :١56 يرصحلا كب عيدب

 ١0 ليدنملا كارب

 84 ميهاربإ نب نسحملا دبع نب كارب
 ١48 حيرفلا ةتسب

 + ماع



 و4 رجاه ونب

 ١1/1147 (جلام) كلاموب

 ١65 يديوسلا قيفوت

 ١58 صوناقلا سيوت

 ا١اله يرماعلارماث

 111521١5 ١١1110 غادفلا هّللا ديع تنب اخمصلا ايرث

 77 ريهزلا مساق ةجوز ايرث

 18:08:17 حابصلا رباج

 ١١11.9 ,؟ةبيبشلا مساج

 ١؟١ ينامعلا مساج

 48 سالمغلا مساج

 7" ناريهجلا ميهاربإ نب مساج

 1١ ناركس نب مساج

 ١١8 يويلخلا دمحم نب مساج

 ٠١1 ال4 هللا رصنلا دمحم نب مساج

 ١78 حييرفلا فسوي نب دمحم نب مساج

 1١1١95 نيزملا يلع دمحم نب مساج

 ١6١ طيمص مساج

 ١1١601114 35 ءالا؟ حابصلا لآ حارج

 4١ يلبشلا عازج

 اله يلعلا رهوج

 ١49 يزابلا دماح

 م٠ يفّقثلا فسوي نب حاجحلا

 7١ يرصبلا نسحلا

 1١44:1786 نارطبلا نسح

 ؟ ١0



 ما ييرغملا نسح

 ١41١ لاسرم نب نسح

 47 ملسم نب نسح

 ١١١ نايسحلا نايسح

 ا6ا/ ل5١ 1١8 : ؟3:53/ يرشملا نيسح

 الا ةداغبلا ىسيع نب سوسوملا نيسح

 1١514 لكيبد نب نيسح

 ١56 بلاط ديبع نب نيسح

 اله ةداغبلا دمحم نب نيسح

 1١47 ةرصبلا يلاو كب لالج نيسح
 1572119 لعزخ خيشلا فلخ نيسح

 ٠١ هذاشلا يداع نيسح

 54 :49 247 5١ ينارطقلا ديبع يلع نيسح

 ١١4 ,٠5ةعيبرلا تنب ةصح

 ه4 يرجيوت دوعس تنب ةصح
 178151١ يرشبلا فيطللا دبع تنب ةصح

 2:01 + 5 سالمفلا هللا دبع تنب ةصح

 ١١8 يراشملا دامح

 م١1 دشرم نب دامح

 ١77 ريكذإ دمح

 الا/ رساجلا دمح

 4" حجارلا دمح

 االل لكل لك الكا ثككأل لكم لفك لهش لف5؟ 1١8١ نودعسلا دمح

 ٠١9 ليشلا دمح

 امله لك٠ اقا8 كاسعلا دمح
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 ١54١ سوعسعلا دمح

 ١١١ يميصعلا دمح

 ١7١ مزيفلا دمح

 07 سالمغلا هللا دبع نب دمح

 ة؟ 94١ 54 اشاب يدمح

 ٠١48:1٠١8 يرضحلا دومح

 ١6١ يدعاسلا دومح

 ال" حابصلا لآ حارج نب دومح

 ١6١9 ناديمح دمحأ ديمح

 ١75 مالسلا ديمح

 ٠١5 046 نودعسلا دمح ديمح

 !/8 اقسلا يديمحلا

 ١1١ فايعلا ميهاربإ نب ليلخ نب نيمح

 ٠١ حابصلا لآ دلاخ

 ١,4 ميهاربلا دلاخ

 797 ةيربلا دلاخ

 ١١١ حلاصلا دلاخ

 88 ليدنملا دلاخ

 "؟ ناميلس نب دلاخ

 قلل فق لدول قر قأل ىلا رخل ىلإ ع الف للا لال فا نو نوعلا فيطللا دبع نب دلاخ

 اد ا و ضامي

 ال" ناريهجلا ميهاربإ نب فيطللا دبع نب دلاخ

 ١7/4 سامش فيطللا ديع نب دلاخ

 ١١4 راصنلا هللا دبع نب دلاخ

 ١١9 سالمغلا ىسيع نب دلاخ
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 هه ريهزلا اشاب مساق نب دلاخ

 ١؟١ ديعس دلاخ

 مل فيرش لآ نوتاخ ةجيدخ

 ١/4 1ا/ه ١7 ةرمحملا ريمأ «يبعكلا وادرملا لعزخ

 ١الاإل ن٠ رقيصملا حرشخ

 77 مريشخلا فسوي نب مريشخ
 ١١١ لولذه نب راضخ

 ؟8 دمحم الملا فلخ

 ه5 بيقنلا فلخ

 ١١١ يواشلا لاثم نب هفيلخ

 ١810155 يميدجلا ليلخ

 ١١١ ريهزلا ميهاربإ نب ليلخ

 ١1١ فايعلا ميهاربإ نب ليلخ

 ١764 ,الذ4 (ناديبعلا)نادبعلا دواد

 امك ل9 للك لكك قك غادفلا دواد

 ام 1 سالمغلا ناميلس نب دواد

 ام 181 17. شيهدلا ليخد

 و” ناقلدلا زيزعلا دبع نب ليخد

 و١1 غادفلا دبع سيرد

 0 صربألا جيعد

 ١١ ؟ دميح وب تنب لالد

 يضفيرشلا ناطلص تنب لالد

 5١ 1١ رساودلا

 الا/ سامشلا هللا دبع سحيود

 ١١9 يناطيربلا دئاقلا ؛نيماليد

 4 مث ؛؟« /



 55 ريمع نب بيذ

 دال 35 بصأللا دشار

 944 راجنلا يجياشلا دشار

 م4 يمزاعلا دشار

 ٠١4 محلملا دشار

 ا/8 ناضيملا دشار

 ١١17 يلالبلا دمحم نب دشار

 ١١ يرف نب يضار

 47 اشاي بجر

 ١؟؟ ناربإ هاش ؛ناخ اضر

 4١ ١485 ,الا* ةيبراحملا ةريرضلا ةيقر

 ١١ يضاملا لماز

 هد رسيوجلا باهولا دبع نب لماز

 ٠١4 يلعلا ةيكز

 1١1 غادفلا ةدايز

 م6 ,"ه نايمحلا ديز

 +9 نالوغلا دبز

 5١1؟ :8؟ نازوفلا ديز

 ٠١8 يليرغلا دمحأ نب ديز

 و5 سامشلا قباس

 7 تكياحلا ديمحلا ةراس

 ١54 يرصحلا عطاس

 11١ ١١5 9/8557 الا" ديمحلا ملاس

 ١و5 16١ نويخلا ملاس

 ال١ لضفلا ملاس

١ 



 240:1٠ يدهملا ملاس

 98 :/؟ حابصلا كرايم نب ملاس

 1١817 169 ناحيس ةعقو دئاق كيب يماس

 77 ناريهجلا ميهاربإ تنب ةكيبس
 5646 ذلملا ناطلص تنب ةكيبس

 ١١711١ 44 ؛ا/ نيسح اب لآ نمحرلا دبع تنب ةكيبس

 ١79 سالمغلا قازرلا دبع تنب ةكيبس
 اله يلبشا دعس

 50 يجرخلا دعس

 ١18255 يويلخلا دعس

 ١19411١ ءالث ناليخنلا دعس

 55 نودعس لآ نودعس

 15١5: 0118:151١ ١15117 قة نودعسلا لآروصنم نب نودعس

 7١ ناريهجلا ميهاربإ نب فيطللا دبع نب دوعس

 54 يرجيوت دوعس

 ٠١ يشيوشأ ديعس

 56 829 55 يودبلا ديعس

 54 ريثعلا ديعس

 16 بئلا ديعس

 ١/ ريبج نب ديعس

 هال 9# دشارلا دبع ميلس

 78 دليلا خيش بئان ميلس

 84 مساجلا ناميلس

 ١7/7 طيمصلا ناميلس

 ه٠ نيسحلا ةبتعلا ناميلس
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 ىو نرحل ناعم لكأأ لن ١ خيأا ١ ندا قال نفل لاف مال قمكمفش قه نال“ قب سالمغلا ناميلس

 اوم لوذأل له

 ١/4 اكفلا ناميلس

 وو الو تلال ىلا ملئ نو قلطملا ناميلس

 590 سالمغلا قازرلا دبع نب ناميلس

 ؟/ ةداغبلا نامثع نب ناميلس

 ١59 ةرصيلا يلاو « قيفش ناميلس

 ١54 2177 يضيف ناميلس

 147 1109 294 ةرصبلا يلاو هفيظن ناميلس

 ١58 دنسلا دينس

 "6 ديوس

 ١١6 ديمحلا مليوس

 ه؟ ناحيس

 1" يوابرغلا ركاش

 ١40 14 ةيبراحملا ةهاش

 1/8 151:119 0614 يرجيوت دوعس تنب ةهاش

 هد هللا ديبعلا زيزعلا دبع تنب ةهاش

 5١١؟ 50 سالمفلا ينغلا دبع تنب ةهاش

 /١ 3” سامشلا يارغ تنب ةهاش

 ١/4 هراط نهاش

 ١64 هللا رصنلا ةغيرش

 ١١ه راتخملا بيطش

 ١7١ روصنملا بيطش

 ٠١6 روصنملا رصان نب نابعش

 ٠٠١ ميدن دومحم يركش



 84 نالسرأ بيكش

 6١ا/ رعاشلا رارض نب خامشلا

 154235٠611١ ةردسلا خارمش

 ب؟ك ةدكو مأ سمش

 55 الملا ناطلص تنب ةخيش

 ١79 سالمغلا يبنلا دبع تنب ةخيش

 االق ناو لك ل 1821417 1“ ا “*؟ (يس اغآ)يساق روباط اغآ حلاص

 48 يجنتتلا حلاص

 م٠ ءالا" ليادلا حلاص

 ١1١ 96 ىك لى" ييرسودلا حئاص

 ه7 ريهزلا حلاص

 ١6١ يميصقلا حلاص

 ما/ 29 ضيبملا حلاص

 ١64 لهل 1584:1180 175 فك ت75 ؟؟يبرغملا حلئاص

 ١الا/ :1/هيمميصعلا لبقملا حلاص

 2159:1786 نارطبلا نسح نب حلاص

 و5 دوعسملا دبع حلاص

 اله رهوج تنب ةحلاص

 ١١5 حابصلا دمحم حابص

 ١58 بطيقملا نحصلا نحص

 ١٠م رقصلا

 ٠٠١ ديشرلا ناطلص

 1١78:1١19 ليوطلا ناطلص

 1564 ذلاملا ناطلص

 177 7١ يفيرشلا (ناطلس)ناطلص



 ه٠ نادمسلا نعاض

 ١5١ فايعلا احض

 لوح لمه لهز له لن: ل10 لد لكم 17 ا أ1 قال كه سيشنلا اشاي بلاط

 امان لكك لنلكز الك* لكم لعخ لد

 هد ناودعلا لالط

 ه7 يدادغبلا (اهاط) هط

 ٠١ يريبزلا هط

 ١486 ,175 يفيرشلا لعزم نب هط

 ١78 ىمعألا الملا رافغلا دبع تنب ابيط

 7 ناريهجلا ميهاربإ نب فيطللا دبع تنب ابيط
 1٠١١997٠ 11521141: ١55 ريضظلا

 3 ميهاربلا هللا دبع يداع

 يوازرعلا سابع ١14511535: 51١85 5١ا

 ١" يدنبشقنلارابجلا دبع

 ١٠١ يجولعلا ديمحلا دبع

 ١6١ غادملا دواد نب ديمحلا دبع

 ١١8 ينامثعلا ناطلسلا ,ديمحلا دبع

 ا١ها/ 364 نيسح ابأ نمحرلا دبع

 7 ملاس وبأ نمحرلا دبع

 55 ميلدإ نمحرلا دبع

 178 رصان نيرشبلا نمحرلا دبع

 ٠١ ليخدلا نمحرلا دبع
 ١١6 نودعسلا نمحرلا دبع

 ١67 1484145582 :41 ,هءا“9 دنسلا نمحرلا دبع

 ٠/9 بيبضلا نمحرلا دبع



 ١١4 يلهوعلا نمحرلا دبع

 "؟ ىسوملا نمحرلا دبع

 ١5١ بيقنلا نمحرلا دبع

 ١51١ رشيلا ميهاربإ نب نمحرلا دبع

 "١١17 فينحلا دمحأ نب نمحرلا دبع

 ٠١ يريضخلا مليوس نب نمحرلا دبع

 56 (05 سالمغلا قازرلا دبع نب نمحرلا دبع

 48:45 يرشملا هللا دبع نب نمحرلا دبع

 2٠٠١ 39 دوعس لآ لصيف نب نمحرلا دبع

 ١517118 917 , /؛ هللا رصنلا دمحم نب نمحرلا دبع

 ١492110 راصنلا هّللا دبع نب قازرلا دبع

 1611 جرعإلا قازرلا دبع

 ١" نابيثلا قازرلا دبع

 45 مولسلا قازرلا دبع
 5/ :1؟ 28 عناصلا قازرلا دبع

 88 حيبصلا قازرلا دبع

 41:39 ناميجعلا قازرلا دبع

 7١؟؟ ساطرقلا قازرلا دبع

 ١١9:41 48 485 ليدنملا قازرلا دبع

 07:40 , يديهملا دمحأ نب قازرلا دبع

 1١ يشيبحلا دوعس نب قازرلا دبع

 ١75 سالمغلا ناميلس نب قازرلا دبع

 هد سالمغلا نمحرلا دبع نب قازرلا دبع

 77 حاطبلا هّللا دبع نب قازرلا دبع

 ١١4 سالمغلا ىسيع نب قازرلا دبع



 ٠٠١6 ١6١ ليادلا دمحم نب قازرلا دبع

 ١65١0119 نيزملا يلع نب دمحم نب قازرلا دبع

 ١ الملا :قازرلا دبع

 1١٠١ كاسعلا دمح نب دمصلا دبع

 181١ ناديمحلا هللا دبع نب يلاعلا دبع

 1١ 169114111113511 ١58 949 دوعس لآزيزعلا دبع

 ها/ يدينجلا زيزعلا دبع

 ١70 غابدلا زيزعلا دبع

 44 917 ديشرلا زيزعلا دبع

 47 يريضخ ديشرلا زيزعلا دبع

 ١١8 ريهزلا زيزعلا دبع

 14 عناصلا زيزعلا دبع

 84 ليجعلا زيزعلا دبع

 هه جرعلا زيزعلا دبع

 "ا 217:4 يلعلا زيزعلا دبع

 ٠79 ,5ا/ ةدوعلا زيزعلا دبع

 املا لور* ”* ى سالمغلا زيزعلا دبع

 ١47 حيرفلا زيزعلا دبع

 ه١ بيضقلا زيزعلا دبع

 ١58 بيطقملا زيزعلا دبع

 ١45 :179 (ليجعلا) ليقعلا ميهاربإ نب زيزعلا دبع

 04 دمحأ نب زيزعلا دبع

 57 يرجيونلا دمحأ ني زيزعلا دبع

 ٠١6 غادفلا ناميلس نب زيزعلا دبع

 ه١ نيزملا قازرلا دبع نب زيزعلا دبع

 "ع



 ١١/15١ سالمغلا ينغلا دبع نب زيزعلا دبع
 1817 :4 ؛./ سالمغلا ينغلا دبع نب زيزعلا دبع

 “ا حاطبلا هللا دبع نب زيزعلا دبع
 1٠١ يوامرحلا حبارلا هللا دبع نب زيزعلا دبع
 "4 + ةداغبلا نامثع نبزيزعلا دبع

 11١/115 ١5811495 11 ل 11114 ل١ ق9 ديشرلا بعتم نيزيزعلا دبع

 م4 ديشر لآ ةرامإ ريمأ بعتم نب زيزعلا دبع

 4١ ١٠٠١ زيف نب دمحم نيزيزعلا دبع

 ١٠١ فينم نبزيزعلا دبع

 "/ مريشخلا فسوي نب زيزعلا دبع
 ه8 يقرفلا ينغلا دبع

 1١64 ل6 21١18 ,"* 5 سالمغلا ينغلا ديع

 ١59 يروسلارداقلا ديع

 4871١ 235 ١1١8:1٠١9 يسابعلا نايعأ شاب رداقلا دبع

 ١5١ نيزملا يلع نب قازرلا دبع نبرداقلا دبع
 ٠١6 ليادلا دمحم نبرداقلا دبع

 ١54 حامرلا ميركلا دبع

 24121٠ يليرغلا ميركلا دبع

 اكم لك لكم فلهقؤ له 127 ل675 1549:1١94 16١186١ يىرشملا ميركلا دبع

 17 نارجنلا ميركلا دبع

 ١١١ ريهزلا ميهاربإ نب ميركلا دبع
 1١6 هّللا دبع نب ميركلا دبع

 ١١7 نودعسلا اشاب دهف نب ميركلا دبع
 ١١ يلالبلا دمحم نب ميركلا دبع

 ه4 نادمسلا دوبع ميركلا دبع



 ١١9 رشبلا فيطللا دبع

 18١ يمقبلا فيطللا دبع

 ١57 دمحلا فيطللا دبع

 ١77 يشيلدلا فيطللا دبع

 هده 5 سالمغلا فيطللا دبع

 ١/11١ ليدنملا فيطللا دبع

 ١١8 ليدتملا ميهاربإ نب فيطللا دبع

 7" ناريهجلا ميهاربإ نب فيطللا دبع

 ١١٠١ كاسعلا دمح نب فيطللا دبع

 ١514 47 ناقلدلا زيزعلا دبع نب فيطللا دبع

 47 زيزعلا دبع نب هللا دبع نب فيطللا دبع
 65٠7/8  ةداغبلا نامثع نب فيطللا دبع

 ١15 219 2178 حيرفلا نامثع نب فيطللا ديع

 ١8١ ديرجلا ابأ هللا دبع

 ١١1 حيرفلا ميهاربإ هللا دبع

 و1 ديشرأ هللا دبع

 ٠١ يتاقوأ هللا دبع

 1 حبصألا هللا دبع

 قح قرأ قل" لأ لت لا ءالال ت9 تر تؤ ه0 48 ىلا ن4 دشارلا ميهاربلا هّللا دبع

 ١14 1 ا

 م17 15:11 حاطيلا هللا ديع

 3٠١١ ١٠١ يروبجلا هللا دبع

 0/ دومحلا هللا دبع

 م0 ,*ه شمعألا دومحلا هّللا دبع

 7٠ه :,57؟ لاخلا هللا دبع



 ١47 يميصقلا ديشرلا هللا دبع

 55 4٠ ريهزلا هللا دبع

 85 يناعدنجلا يجياشلا يروزلا هللا دبع

 ١7 يريدسلا هللا دبع

 مال يدشلا هللا دبع

 ؟4رقصلا هللا دبع

 174 20017 1٠١ شولع نب ريرضلا هللا دبع

 15 ]16 لحل ءالال تلال تأ ه1 49 44:45 47“ ١“ ك9 يرشملا نمحرلا دبعلا هّللا دبع

 7 يديبعلا هللا دبع

 هه جرعلا هللا دبع

 ٠١4 ديوعلا هّللا دبع

 لال مانغلا هللا دبع

 م1 سرافلا هّللا دبع

 47 غادفلا هّللا دبع

 ١4١ ينوللا هللا دبع

 414 ,ا/ ,#ه رفسملا هللا دبع

 ١4١ بصيحعملا هّللا دبع

 7م يزنيكملا هللا دبع

 5١:4١ يغلملا هللا دبع

 وه؟روصنملا هللا دبع

 154 اخمصل ا روصنملا هّللا دبع

 ١4١ يديهملا هّللا دبع

 ١١4 راصنلا هللا دبع

 ١9 ةسيفنلا هّللا دبع

 و. لو لالهلا هللا دبع

 ومب ل عر



 ٠١١ بيهولا هّللا دبع

 ٠١4 نونجملا فسويلا هللا دبع

 ١5١147 لكيبدلا ميهاربإ نب هللا دبع

 494 دوشرأ نب هللا دبع

 ١5١ 55 كاسعلا دمح نب هللا دبع

 ١4١ سوعسعلا دمح نب هللا دبع

 ١ما/ دواد نب هللا دبع

 49" بيذ نب دمحأ نب نياد نب هّللا دبع

 و7 ناركس نب هللا دبع

 ١48:145 دنسلا نمحرلا دبع نب هّللا دبع

 41 دومح نب نمحرلا دبع نب هللا دبع

 47 دومح نب نمحرلا دبع نب هللا دبع

 407 ديشرلا زيزعلا دبع نب هللا دبع
 ١44 اشاب دحاولا دبع نيب هللا دبع

 ٠١4 نيزملا باهولا دبع نب هللا دبع

 ١5١ نيزملا قازرلا دبع نب باهولا دبع نب هللا دبع
 ١١؟ شولع نب هللا دبع

 201١6 ١144 ديشرأ يلع نب هللا دبع

 7م رمع نب هللا دبع

 ١8411559 ةداغبلا رمع نب هللا دبع

 ١58/1584 ريهزلا ىسيع نب هللا دبع

 !١ سرافلا دمحم نب هللا دبع

 ١١١ نايضم نب هللا دبع

 < رصان نب هللا دبع

 ١١7 ماسب لآ رظانم وب هللا دبع



 48 251 يسابعلا نيدلا ءايض هللا دبع

 ١١ ديزلا دمحم هللا دبع

 ١١١ ريهزلا ميهاربإ نب ديجملا دبع

 1١84١ ريهزلا ديجملا دبع

 مه شيهدلا نسحملا دبع

 ١م ريهزلا نسحملا ديع

 و5 غادفلا نسحملا ديع

 1١ .ها/ ةلوغلا نسحملا نسحملا دبع

 الا :0؟ نيطباب نسحملا دبع

 88 ميهاربإ نب نسحملا دبع

 ١6١ دوعلجلا ميهاربإ نب نسحملا ديع

 56 الملا ناطلص نب نسحملا دبع

 ١١7 يلالبلا دمحم نب نسحملا دبع

 ١١٠١ حيرفلا دمحملا دبع

 ١7١9 سالمغلا يبنلا دبع

 7 رسيوجحلا باهولا ديع

 88 يويلخلا باهولا دبع

 ١1511903115 ساطرقلا باهولا دبع

 11/803517 بيضقلا باهولا دبع

 ١52018011١ لح ليدنملا باهولا دبع

 7ع نالمهلا باهولا دبع

 2٠١4 1١6١ نيزملا قازرلا دبع نب باهولا دبع

 ١49 يويلخلا هللا دبع نب باهولا دبع

 ١78 حيرفلا فسوي نب دمحم نب باهولا دبع

 1١١١ ه4 نادمسلا دوبع باهولا دبع



 “هد يلدم دبع

 ١١؟ 65 نادمسلا دوبع

 مو م ةداغبلا نامثع

 ١/6 درادحلا نامثع

 245 يويلخلا نامثع

 5١149 ريهزلا نامثع

 الك خراشلا نامثع

 ا١مه6 1617 بضخلملا نامثع

 1١41 ةرجبلا ىسوملا نامثع

 ٠١51١5 خرانلا نامثع

 1١6١ 1548 راصنلا دمحا نب نامثع

 03181907١ ١9 دوشرا نب نامثع

 26١ 1١69 2314 يلبتحلا رشب نب نامثع

 االا/ نادرج نب نامثع

 ٠١ بيزرز نب نامثع
 /٠١1 ىلال ىلا ءالذ "4 عماجلا دمحأ نب دمحم نب نامثع

 ١718451 حيرفلا فسوي نب دمحم نب نامثع

 44 نامجعلا
 ءلكحف لكال لكشف قلك" لكم لفه لها لال لكا/١٠1511 نودعسلا لآ نودعس نب يمجع

 ابك لاف لالا لولا

 ناودعلا ٠٠١

 الا حابصلا لآ بيدع

 17١؟ ١78 ميدن وبأ اغأ برع

 ؟4 يدنفأ تزرع

 و١ فيضلا زيزع

 ك١ ة.



 ١١7 زياف نبزيزع

 ١77 لاحرلا تاديشرإ يلع

 7٠؟ حابصلا لآ يلع

 م يرصبلا يلع

 ١١1 عليوضلا يلع

 47 ماسيلا هللا دبعلا يلع

 157 :178:1410 حيرفلا يلع

 ١14 :44 ؛"9 ,"ه فينملا يلع

 ١51 187 187 2311 ريهزلا مساق نب اشاب يلع

 ١49 نارطبلا نسح نب يلع

 ١١١ نيسح نب ىلع

 ١/1 157,9 يرشملا نيسح نب يلع

 ١5482145 :95 دنسلا نمحرلا دبع نب يلع

 1١6١23١4 نيزملا يلع نب قازرلا دبع نب يلع

 ١١؟ ماسبلا هللا دبع نب يلع

 ١١4 راصنلا هللا دبع نب يلع

 114 :11؟ 95 ريهزلا مساق نب يلع

 ٠١ ك١ ريهزلا فسوي نب يلع

 ١407 حيرفلا بينم يلع

 ١١؟ ولحلا ةمعن يلع

 الا م9 ةداغبلا نامثع نبرمع

 ٠١41١1 ةلاحك اضررمع

 49 غادفلا ةشاوع

 7" يسيولا ةدوع

 ديوع ٠١8

 سبا ١



 ه7 ريهزلا ىسيع

 ١1؟9 0 سالمغلا ىسيع

 1١1548 2514:0145 79 ساطرقلا ىسيع

 ١70 يماللا ةينب نب نابضغ
 *ه ةسيفنلا هللا دبع نب نابضغ

 م5 ناميلس نب مانغ

 141 مينغلا مينغ

 94؟ ميلسلا سراف

 ٠76 يلعلا ةمطاف

 ا: لدح ىلا" فال فال ها #"* ل بيبشلا مساج تنب ةمطاف

 ١١ حلاصلا زيزعلا دبع تنب ةمطاف

 ؟ه ميلس نب لاف

 ١؟؟/119 2١ 42:55 3١5 نودعسلا حلاف

 4" ضراعلا زياف

 ١١7 يجزاغلا زياف

 ١١٠١ الذ ديزلا يارف

 1١58 5ا/ سامشلا يارف

 ١١ يرشملا دبع يرف

 ١١؟ كيب ديرف

 ١١7 يمقبلا موطف

 ٠١6 ليادلا دمحم تنب موطف

 ه1 نادمسلا دوبع حالف

 14١ ميهاربلا دهف

 م٠١ 0٠26نودعسلا دهف

 47 يبيبشلا دهف

 "1 ا«



 ١4 ١5١ راصنلا دمحأ نب دهف

 ١هااشأب دلاخ نب دهف

 ١١١ ماسبلا هللا دبع نب دهف

 407 زيزعلا دبع نب هللا دبع نب دهف

 "5 دشارلا دهف نب دمحم نب دهف

 الا ىه ,ه9 ليدنملا نازوف

 ٠١١ (فيرشلا) لصيف

 ١/5 قارعلا كلم :لوألا لصيف

 03101١ 18١/159 شيود نب لصيف

 ١565 يريضخلا مساق

 81 077 ١ ريهزلا اشاب مساق

 ١٠١8:75:48 148 يليرغلا ديسلا ميرك

 1١ رحب نب ميرك

 18 ةداغبلا زيزعلا دبع نب ميرك

 ١١١ نادمسلا دوبع نب ميرك

 ١51١ ريجش دمحم نب ميرك

 15 يىليده يره
 ه5 ناديعلا ةّولؤل

 ١51 ايحيلا ةؤلؤل

 1١١ 5 سالمغلا ميهاربإ تنب ةؤلؤل

 178 يرجيوت دوعسا تنب ةؤلؤل

 ١١8 ليوطلا ناطلص تني ةؤلؤل

 ١١١ خارمش مأ ةفيطل

 117 رميرول

 ١1١ لاسرم نب ديام

 ب اه



 لله لكك بتال لالش لأتأ قلل" 0١١ ذأ قفضخيقأل قا قثا فك ؛ال١حابصلا لا كرايم

 ه1 1 1

 ٠٠١ ةومحلا كرابم

 ٠١١ يواشلا لاثم

 1١7١ ليدنملا ديجم

 ١8١ لدينجلا نسحم

 /م8 :ه ديرجلاابأ دمحم

 ١؟ ناخ رداهب دمحأ دمحم

 !١1 داعشرأ دمحم

 ٠١8 9/747 : 14حابصلا لآ دمحم

 ؟؟ نيمأ دمحم

 ١1١ 178 31597 دوشرا دمحم

 ١١٠,15 يبالبلا دمحم

 1١717 عماجلا دمحم

 *ه يميدجلا دمحم

 ١5١ لمجلا دمحم

 ١١6 ناديمحلا دمحم

 1١8 يويلخلا دمحم

 ٠١٠ للةيل١ ليادلا دمحم

 و١941 ناقلدلا دمحم

 948 ةعيبرلا دمحم

 ريمألا :ديشرلا دمحم

 ٠١ يوابيذلا ناديشرلا دمحم

 م فاورلا دمحم

 1١617 ع ديرلا دمحم



 848 يدرسلا دمحم

 ١6١ دنسلا دمحم

 ١5١ يرشملا هللا دبع نب يفيرشلا دمحم

 ١1؟8 سمشلا دمحم

 حابصلا دمحم

 الا حيبصلا دمحم

 ١هه ,165 ل1861 الذ ىلا ,:" ٠:. رابجلا ببعلا دمحم

 45 يقيتعلا دمحم

 4“ نامثعلا دمحم

 ا١١ا/ ,*و ةداغبلا نامثعلا دمحم

 اال كااسعلا دمحم

 لقم ل ةك ل ذف لفل لفك ن1 * لن لن نوف ل 1 لك أو يميصعلا دمحم

 نير شب اد يح 0 لا ا

 ١17 يقيقعلا دمحم

 3١ 2345:1186 ١17 434 الث 15+ 794 ينامعلا دمحم

 ١55 يزينعلا دمحم

 ٠١9 ديوعلا دمحم

 5485 سالمغلا دمحم

 151 :1151/ 85حيرفلا دمحم

 "< دشارلا دهفلا دمحم

 1١ نابقلا دمحم

 الث ريطملا دمحم

 157” لجعملا دمحم

 ال١ :57" ليدنملا دمحم

 ١49 ال4 586٠ هّللارصنلا دمحم

 سا أ م



 86١ بيقنلا دمحم

 48 نايعأ شاب دمحم

 "٠ ناريهجلا ميهاربإ نب دمحم

 "7 سالمغلا ميهاربإ نب دمحم

 ١١6 سرافلا ميهاربإ نب دمحم

 ١١0 غادفلا ميهاربإ نب دمحم

 19 دوشرأ نب دمحم

 ١١١ ةمحرلا نب دمحم

 15 97 يميصعلا كارب نب دمحم

 ١١6 نيسح نب دمحم

 55 كاسعلا دمح نب دمحم

 ١7٠١ (4ا١زيفلا دمح نب دمحم

 11821175 حبار نب دمحم

 وال 47 ديشر نب دمحم

 ١56 ليادلا حلاص نب دمحم

 ١١5:1١ ةعييبرلا هّللا دبع نب دمحم

 اد لكلا لك لش لهم 1866:1441 ل151 119 دال 45 يرشملا هللا دبع نب دمحم

 5١ مامإلا ءباهولا دبع نب دمحم

 ١55 حيرفلا نامثع نب دمحم

 ١١9 نيرملا يلع نب دمحم

 ال١ ةداغبلا ىسيع نب دمحم

 5١,08 ناجيلد نازوف نب دمحم

 ١64 نودعسلا قلطم نب دمحم

 ٠١6 الإ ه5 لال ليادلا رصان نب دمحم

 "<94 فيثحلا فسوي نب دمحم
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 1١7١9178 حيرفلا نامثع نب فسوي نب دمحم

 97 دميح ود دمحم

 ١١١157 17 خيشلا ؛ كيب دمحم

 ١1١ :.18يقفلا دماح دمحم

 م١٠ نيدلازرح دمحم

 ١47 يلخيشلا فوؤر دمحم

 ١١8 ينامثعلا ناطلسلا ؛داشر دمحم

 ول و “4 بيقنلا ديعس دمحم

 ا١ا/ه ةليعامس دمحم

 ١" ديبعلا حلاص دمحم

 48 نيدلا رون يلع دمحم

 6 بويهل دمحم

 اذال 164 178155 231١ يطيقنشلا دومحم دمحم

 7 فاورلا دجسم مامإ دومحم

 دومحم الزهير15١: 184١

 ١ يعومجملا دومحم

 ١١7 لدينجلا نسيحم

 ١١4 نيسح اب نسيحم

 7 ناريهجلا ميهاربإ نب نسيحم

 ١54 197 ,16؟ 9 ,"ه سالمغلا ينغلا دبع نب نسيحم

 ١7/8 دوشرا نب هللا دبع نب نسيحم
 ١548 ١6١ راصنلا نامثع نب نسيحم

 ١١؟ ريجش دمحم نب نسيحم

 ١75 لفيلف نسيحم

 17701٠١ يواشلا قوزرم

 سب + + /



 54:74 ةرامحلا خيش قوزرم

 مو هللا ديبعلا دبع قوزرم

 املا فلكم فلكش لكل لكم ل5511 11١ 17*هنوعلا دبع لاسرم

 ١608 سوعئسلا داشرم

 44 (ةليبق) هرملا

 ؛* ينابدحلا بعيرم

 1١5: 111/171 ١78 487 نودعسلا لعزم

 4١ يفيرشلا يولب نب لعزم

 "ه رقيصملا دبع لعيزم

 ١ لو 1١ 9 ليخدلا يراشم

 ٠١6 اخحمصلا روصنملا ناعشم

 ١5١ ,114/ كلام ينب خيش .جفرعلا حبصم

 ١7١119 ليدنملا ىفطصم

 ما نودعسلا قلطم

 ١١؟ :24ناديوسا ميهاربإ نب قلطم

 ١١١ ناميلس نب قلطم

 ريطملا 44 4/١

 يضفيلم 17١ 14

 ١٠م8 يليرغلا دمحأ نب تكيلم

 قفتنملا ٠,44 3  1٠٠١ل3175 ١107

 85 ديبعلا روصنم

 مك جيرعلا روصنم

 ١١٠١ نوعلا ةرينم

 ١58 ماسبلا ميهاربإ تنب يخوم

 ١4 ءانبلا نيسحلا ىسوم



 ٠7١ يعافرلا كوصلا ىسوم

 ١الا/ ديرجلا هللا دبع ةيطعلا ىسوم

 ١18/34 لك لك ٠ ل ةؤ 18614 187 "لم سرافلا ىسوم

 ٠/8 برغملا ىسوم

 ١١17 يرصب ريم

 يلهسارصان 140.142 184 187 ١14

 دمحًالارصان 18١

 5م تالرشبلار صان

 ١7/17١ يوامرحلا نايسحلا رصان

 ١١8 ريهزلا ديعلا رصان

 ١١5118 11 يداهلا دبعلا رصان

 ١5 45 يميصعلارصان

 57” ىسيعلا رصان

 ١؟8 ينيعلارصان

 جرفلارصان ١1715١

 ١7 156 يرفلار صان

 ١50 حيرفلا رصان

 يمرقلارصان ١54

 ه٠ دوعسملا رصان

 ١٠ه روصنملا رصان

 57 ىسوملارصان

 948 ناضيملا رصان

 ”٠ نودعسلا اشاب رصان

 ه4 دمحأ ني رصان

 "7 يرجيوتلا دمحأ نب رصان



 17؟ بيركلا بيذ ني رصان

 ١95/8 :417 18 نيزملا دارع نب ملسم نيرصانت

 ٠١51٠٠١ يناهبنلا

 55 ريدملا يدنفأ نيدلا مجن

 ٠ نيسح اب هللا دبع وجن
 "4 74 اشاي ةرصن

 ه4 يمقبلا تنب ةاون

 480 سالمغلا هللا دبع تنب ةاون

 م دميح وب هللارون

 ١١ ميهاربلا ةرون

 ١١7 كالم يليبق دشارلا ةرون

 و* بيبشلا ةرون

 ٠١9 دمح وب ةرون

 ٠١8 يليرغلا دمحأ نب مشاه

 2014 49 45 89 74 اشاب تياده

 /ا/ :44 "4 *هيلبشلا عازه

 7" ناريهجلا ميهاربإ نب فيطللا دبع نب ايه

 3017211١ ١182:0116 ؛ال هللا دبع ةمحر تنب ايه

 5 دمح وب نمحرلا دبع تنب ةليه
 ١١5 راصنلا هللا دبع ةجوز ةفيصو

 ١517 سالمغلا دواد تنئب احضو

 ١517 ,167 سالمغلا ينغلا دبع تنب احضو

 ٠٠١ نوسلبو

 ١" يسابعلا نايعأ شاب نيساي

 ؟8 دمحم نب نيساي
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 70 ناكيربلا دواي
 45 ريدملا يدنغأرواي

 ١4١ فايعلا ىيحي

 ال" 88 ةداغبلا نامثع نب ىيحي

 1517 ريهزلا ميهاربإ نب بوقعي
 /4 يويلخلا فسوي نب بوقعي
 "ه سالمغلا فسوي نب بوقعي

 1١15 2119 2198 حيرفلا نامثع نب فسوي نب بوقعي

 م6 (1ال 49 14١ سيكرس بوقعي

 ٠١ رماعلا نودعس ناظقي

 9/426١ ٠١4 غئاصلا (شيرألا) شربألا فسوي

 ١5١118 114 247 ءالا/ ميهاربلا فسوي

 ١65 :47 ماسبلا فسوي

 ال ةويرع فيئحلا فسوي

 ما يميصعلا فسوي

 ١57 سالمغلا فسوي

 اا رصيقلا فسوي

 ١:١١ نيزملا فسوي

 41١ الو ليدنملا فسوب

 11820١8 ١7١ 98 314 2م ليدنملا فسوي

 1١م9 دمح نبروصنملا فسوي

 ١٠١١ انهملا فسوي

 5١ لالهلا فسوي

 14:1" :4٠١ ريهزلا اشاب فسوي

 ,171 1١4 ليدنملا ميهاربإ نب فسوي



 لو 78 فينحلا مساج نب فسوي

 ١67 غادفلا دواد ني فسوي

 14 راجنلا يجياشلا دشار نب فسوي

 اا/لا/ ,ا/مريشخلا زيزعلا دبع نب فسوي

 ١١ ليدنملا باهولا دبع نب فسوي

 ١110 39 لا دوشرا نامثع نب فسوي

 ١4/145 319 18 حيرفلا نامثع نب فسوي

 ا/ل؟ ةداغبلا ىسيع نب فسوي

 45 ناميلس نب يلع هداز فسوي

 ال4 للا ٠ نيدلازع فسوي

 504 ذاتسألا وهل فسوي

 4" مهلجم فسوي



 عاقبلاو عضاوملا سرهف -؟

 1١414118 917 45 بيصخلا وبأ

 ١755:1٠١١ (اسحلا) ءاسحألا

 ١59 قاطرألا

 ايتاملأ ١64

 ١4 رصق مأ

 494 جاعن مأ

 لوضانألا ٠٠١

 ١٠ا/ اينابسا

 168 :10ا/ 175 لوبتطصا

 انك 1111 اق ىلا“ ىلا ءالآ للا نطابلا

 ١١١ نيرحبلا

 ١١5١ ه5 ةحاربلا

 ١الا/ لكال لها 174 ةيسجربلا

 ١15:48 44 5 ةديرب

 ١655 167 ل. 48 45 51 “و #ك دادغب

 ها/ صخشم نبا ةشقب

 اا" 1١5 11,797 ةعيبرلا ةشقب

 ١158 يبمب

 ٠,١ ةيميهيردلا ةباوب

 رديبلا ١١4

 ةيشيبتلا 165 ١65

 ةه ةتاخنئنتلا

 ه٠ 245 ؟١ريبزلا #2 شيورادلا ةيكت

 ب دب عم



 وتكينت ١7١

 ةدياج ١4١

 717 حيرفلا روخاج

 707/ ةيديشرلا عماج

 55 دادغبيب كتاسعلا عماج

 49 ةدسلا؛زاوكلا عماج

 ؟ه مانس لبج

 ةدج ٠١١

 ١7١١ 8١٠رقصلا ةريزج

 48 77 ديبعلا رسج

 ٠١ ءارهجلا

 ١١54 تيوكلا نوج

 44 31 44 74 لئاح

 ١؟؟زاجحلا

 ١١1م4 مك الم ءالا/ ةمرح

 ازاله لالا ثلقك لذ زؤ قل قل ضخ لال الك تال ئد قى“ مزحلا

 هم؛:5 ىصحلا

 ١ نطابلا رفح

 بلح 1١55:1١48

 م؟ مازرخميد ضوح

 م١٠ ةئيدم ؛يحلا

 08:77 تيوكلا ك# حابصلا رباج هأشنأ ناخ

 ١4 :/ه يبرعلا جيلخلا

 !١51١14 :54 ةيسيمخلا

 ٠١9 هّللا دبع روخ



 ارا ٠١54 ؟9ريوخلا

 ١55 ءارمحلا رادلا

 ١١ ةيقارعلا تاطوطخلملاراد

 م4 ةيسيمخلا برد

 ١:9 ليوطلا برد

 ١١6 :4؟ ميهاربلا ةزاورد

 17 ةرصبلا ةزاورد

 و١٠ مزحلا ةزاورد
 1٠ فن ةيميهيردلا ةزاورد

 ؛5 ةيقافطصملا ةزاورد

 ١110 بأ اغا لاا اد ءال١ ةيميهيردلا

 ١1ه لنؤ# نحال ل“ ةرودلا

 الك حال ىف لؤ فر ا 55 مارخمبد

 ا١همءأ1 7:15 ل٠ ل94١ 165١1 كال ةيضخارلا

 1١1م لال 115 م ولاا ىلا ل1 كال كا لال ل١ ةيديشرلا

 ١7 ةيلامشلا ةيديشرلا

 ١١ا/١؟ ةليمرلا

 ١١5 انهملا هضور

 19 ضايرلا

 ةيريهزلا ١  3١قع ق4 ١١1

 ؟7؟ ليبسلا

 ربو قاب لوبا لكشف لكل لن بلك ل١٠“ ةدسلا

 الال ريبدس

 7/8 ةرصبلا يارس

 56١ه ل11 14 ت7 ناوضفس



 84 ةضيبلا ةكس

 ١482179 (؟يدشلا) يدرسلا ةكس

 ٠١ ةغاصلا ةكس

 7 5 37 راغلا ةكس

 84 ليدنملا ةكس

 "7 نيزازبلا قوس

 ١70 ءه0 :49 ءلا١ تجلا قوس

 ١١ ةعمجلا قوس

 الا مزحلا قوس

 ٠١ 37 جاجدلا قوس

 ١7١ رييزلا قوس

 رميسلا قوس ١77 ١١١

 ٠١١45 :47 038 15 خويشلا قوس

 519 258 نيياصقلا قوس

 7١١ محللا قوس

 47 يشاونلا قوس

 ارا لال لكل لوح لزلح لو له ناحيس

 98:٠١94:4١ 7 ١برعلا طش

 لا/4 لالا الم لكح لكشف ل20 1١ 7١91٠٠١ 11١9ل 145١ ةبيعشلا

 ١75 طيقنش

 ةيرباصلا ١4

 1+ 77 ةيحلاصلا

 فيرصلا 44 ٠٠١

 ةيفرطلا 49, ١١5٠٠١

 ٠ بيصخلا يبأ قيرط



 ١١؟ نارهط

 م١107 نوعلا صارع

 اك1 لدك قالال ىلا! 47 5؟؟ ناديرع صارع

 ١87 ريزعلا

 االال م1151 9" راشعلا

 ةرامعلا ٠١1١: 31١5/إه١ا

 ١؟١؟ نامع

 144 ةزينع

 اما ١1١614 ؟هواشلا

 47 ةيغادفلا

 تارفلا 4١

 ١572145 دبعلا عاق

 ةرهاقلا /ا٠١. ١51١

 1١ه 117ه 1 ؟ ةلشقلا

 ١١4 قزر نب دمحأ رصق

 وال بيقنلا ديعس دمحم رصق

 ميصقلا 44:١١١

 فيطقلا ٠١١

 4١ 5م ةداجنلا ةوهق

 الا نايقلا اموقح ةوهق

 14 ةيريهزلا 2 ريهزلا ميهاربإ ةيرصيق
 ه8 057 تيوكلا #2 حابصلا رباج اهأشنأ ةيرصيق

 44 مزحلا ةيرصيق

 45 مريشخلا ةيرصيق
 ١١86 77 بيصاصقلا ةيرصيق

 ١ ل ل



 77 بيوذ ةيرصيق

 47” تجلا قوس ةيرصيق

 ٠١ ةرصبلا ةعماجب بادآلا ةيلك

 ١4١ بيوكلا

 اال لالا له5 (ةدبيوج )ةدبيوك

 ىلا للف الو للا للا فخ افك فقع شر أ قكش للكل لا1 ل9 للا لق فك اكال لالل5 ضف تنئوكلا

 و مومو و وا وو مم وو ال لأ وك رولا قف لق قا" فلآ قل قع لع

 اوم لت لاا ال

 9 دادغبب ثارتلاو راثآلل ةماعلا ةسسؤملا

 7 ل 17 يقاقسلا طحم

 ١١9 اشابلا ةلحم

 ١/7 1414 ,5؟ هال توكلا ةلحم

 +7 ليسملا ةلحم

 55 دادغيب نوتاخ ةبغار ةلحم

 اله 177 517 ةرمحملا

 الا/ :45 5 سحيودلا ةسردم

 ه5 هةيدشرلا ةسردملا

 ١7١53١١ ةرونملا ةنيدملا

 ةغارملا ١4:4

 ١٠؟ كلام نب سنأ دقرم

 ١ ماوعلا نب رييزلا دقرم

 ١+ ريبج نب ديعس دقرم

 107 رييزلا نب ةحلط دقرم

 ةيرصانلا - زكرملا

 مك ةرصبلا © نيترانم ويأ دجسم
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 الا ةيديشرلا # ليدنملا لا دجسم

 اه لز١1 1170 مل كذ لاا نطابلا دجسم

 /م +05٠ 5؟ ميهاربلا دجسم

 ١6١ 1144 1188 41 ىلا" 19 مزحلا دجسم

 ٠١8 1١١١ ىصحلا دجسم

 5؟ لاخلا دجسم

 الال الا/ حريشحخلا دجسم

 ١؟/ ةيديشرلا يؤ ريكذلا دجسم

 ١548 09/0 ءالا 31 ةيديشرلا دجسم

 ع٠ لعق نان لاا فاورلا دجسم

 ود كدا قع قك لأ رييزلا دجسم

 44: 71١ ةيريهزلا دجسم

 ١١1/171 فيسلا دجسم

 ١18 ميدقلا ديعلا دجسم

 ١8 176 قال ىآ؟ فال ل١ توكلنا دجسم

 ١١ ةصحملا دجسم

 ها 55 ةغارملا دجسم

 ؟ة ليسملا دجسم

 ١ عر اق .الال للثا/ل ةداجنلا دجسم

 14 فر بيقتلا دحسم

 ٠٠١ 78 ازاورد دجسم

 دجسم ديمخرام١؟؛ ١58

 5+ ريهزلا نامثع دجسم

 7١91207١ ساطرقلا ىسيع دجسم

 ف نودعسلا حلاف دجسم

 ١١5 نودعسلا لعزم دجسم

 514 ديدجلا ديعلا ىلصم دجسم

 اله ليسملا



 مصرا5115:7١؟١

 1١48:559١ ديدجلا ديعلا ىلصم

 848:58 ه١ ميدقلا ديعلا ىلصم

 4٠7 ةرصبلا 4 ةيالولا ةعبطم

 115 11 17171171 1ا/ الا ١ يرصبلا نسحلا ةريقم

 ه8 2:77 تيوكلا  ةداسلا ةريقم

 ٠١ ةميدقلا ةربقملا

 ةمركملا ةكم 18, 175,101,7١1 ١1١

 ١١ رداهي ناخ دمحأ دمحم يماحملا ةبتكم

 هعنوؤء1؟ ةرصبلا ةعماجل ةيزكرملا ةيتكملا

 1١7١8 :11ا/ ريبزلا لل ةاجنلا ةبتكم

 ١6 دادغبب ةينطولا ةيتكملا

 ٠١ ةرصبلا #4 نايعأ شاب ةبتكم
 1٠١ رييزلا دجسم ةراثم

 يوانم ١*

 "٠١ مجل يوانم
 ١571551451486 84"1 ١3ال لصوملا

 ٠١ يبرعلا جيلخلا ىلع دنبان

 ٠١١499 ةيرصانلا

 ا١١] ل١٠٠ قق ك١ ا“ لو دجن

 4١؟ يمجنلا

 1٠١ ءىلا/ لال 77 دواد يبأ ةرقن

 ٠١9 ةدسلا رهن

 41 مازخميد رهن
 ماجنه 5/١

 دنهلا ١75 ١6١

 415 رامحلا روه



 ةيراضحلا تاحلطصملاو ةيلحملا ظافلألا سرهف -*

 ١الو تاغيلبت يأي تايراضحإ

 ه٠ ءالخلا تيب وهو بدأ عمج «تابدأ

 ه4 تالاير ىنعمب «ليرأ

 4١ ةيئامثع ةلمع ؛ةجقآ

 ١١4 ةيركسع ةبتر تيب يالآ

 1١ 7/ تيلامموأ 0 د ,مداوأ

 ”٠ ٠ يماحملا ىنعمب ب ؛يتاقوأ

 الك رئاسخ ىنعمي «تايراصخا

 (؟ةينآلا نم برض)4١* يدلابلا

 5/ ةبيرض «ةيرازبلا
 ما قال ه5 تشبلا

 4١ دقن :تاقلشبلا ءقلشبلا

 8ل يجنتتلا

 هه ةناخنتتلا

 ريرسلا ىنعمب ؛:تخت عمج .توخنلا

 ه5 4 ءانب روخاجلا

 م١٠ رهملا :ةعومجلا

 ١17 عورزلا دصحب لكوملا وهو ؛:دوصاح عمج .ءديصاوحلا

 ١74 جورخلا ىنعمب ؛:ةجرخلا

 0 ءانب ؛نخلا
 زيواردلا ؛ةزاوردلا 4١ 4٠١

 "<ه ةجردلا

 وال 45 ٌريلهدلا ىنعمب د ءزيرهدلا

 ةذياايشس 4



 ١١4 كلاملا ىنعمب ؛يعارلا

 15 عرازملا وهو :عوراز عمج «عيرارزلا

 ٠8 يارسلا

 57 ايارسلا

 /4 ءاقس عمج ؛يقاقسلا

 4١ دقن ءراغصلا تايهاشلا

 86 يجياشلا

 ما ىضوفلا ىنعمب :ةشوشلا

 ٠٠١ ةخيشملا ىنعمب :ةخيشلا
 وه ساحنلاوهو رافص عمج ءريفاغفصلا

 ١86١ لوسرلا ىنعمب شراطلا

 ١1 ةفيقسلا ىتعمب :ةمرطلا

 ١/ عابتألا ىنعمب ؛فراوطلا

 ١78 ةازغلا ىنعمب ,وزغلا

 +١7 151 ( رادنموقلا )رادتنُعلا

 ١“ خرف عمج ؛خورفلا
 ه١ ةعزفلا

 ٠75 ضرألا ىنعمب .عاقلا

 8١4١ دقن «نارقإ ؛نارقلا

 4١ جئارلا شرقلا
 4١ غاصلا شرقلا

 ١١5 155 باصق عمج ؛:بيصاصقلا

 4١ دقن رابكلا تاّيرمقلا

 4١ دقن :كيلاتملا تايرمقلا

 م4 يجوهقلا

 فرض



 وا ؛ىللا“ تايرعلا نم برض .يراكلا

 ٠١7 ةنيتنركلا ؛ةليتنركلا

 ٠٠١ ادوكلا

 م4 بيعاوللا

 45 ةغارملا

 ةيناحبيرملا ٠١

 اقيزملا ١51

 ٠8 :الا/ل قطنتسملا

 ؛/ فوحشملا

 م١٠ ال١ ةعواطملا

 50ه ءانب ؛:نادلقملا

 ١55 رطنم عمج :رطانملا

 م7 راكوملا

 حوملا ٠4

 17 ريما

 م7 ريطاونلا

 55 سومانلا ىنعمب ؛سامونلا

 هو ليطرب

 ٠١4 ىلحلا نم برض ؛ميرب

 "60 قوسلا طنب

 ١ا/ل/ هيرض ؛هطَسَب

 ٠١ لطبُي ؛لطب
 هال ةشقب

 ١1م5 ءله6 ىف ةيتشلب ؛ىتشلب



 1١0٠١ ةوكلا ىنعمب ؛رجنب عمج ءرجانب

 ١7/5 وهللا تيب

 1/1 دقن ؛:كيلتم تازيب

 ١459 سراغم ىنعمب ؛بوعات

 ٠١٠ 47 طرق ىنعمب ؛:يجارت

 هو ةقفت عمج ؛قفُت

 ها“ تشكت

 سواهت 8١

 ٠١8 يديألاب هوكسم ؛هيلع ىدوت

 ١95 ةيقرب ىنعمب :ليت

 هه ”قلطأ روث

 "١17 رضحأ ىنعمب ؛:باج

 ١4١ بشخ ىنعمب ؛لدنج

 ٠١ طبه ؛لزن ىنعمب ردح

 9415 عضو ىنعمب ءطح

 +9 ةيدلبلا ميكح

 2/4 ءالخلا تيب وأ ؛ضاحرملا ىنعمب «بدألا شوح

 ١١١ ةيعاقيإلا ةقرفلا يهو ؛ةباشخ
 58 بابلا أش ةخوخ

 ١7 هوسبكو هوشتف ؛تيبلا اوساد

 هاب شد

 م8 ةوهقلا ةلد

 ةيبر ٠7

 ه٠ لاير
 ١7/8 نيملعملا سير

 دي اا ع



 ٠١١ نصح ىنعمب ؛نّيز

 نوي 6٠

 ١47 ةبرقلا ؛ءاملا ةقز

 م3 بادرس

 ٠١4 عنصا ىنعمب وس

 11 87 حزن ىنعمب لاش

 85 ناويدلا اوعرش

 ٠/94 ءيش رخصم ؛ةيوش

 51:45 ةرامحلا خيش

 47" غاصم ىنعمب ؛غوص

 ١١ ةطقنلا طباض

 ١١4 يس اغاروباط وهو «يساق روباط

 81 مطترا ؛قرط ءطقس ىنعمب بط
 ه١ ءانب :ةفوط

 ٠١4 ةناعإ ىنعمب :ةيئاع

 1١59 ةيبرعلا ىنعمب :ةنايرع

 ١/4 5 قوسلا لع

 م5 ةلشقلا ركسع

 وا ةلايخلا ىنعمب :ةيراوس ركسع

 78 لاعلا عضوملا ىنعمب «ةوالع

 مك ىف تير يران حالس :دورف ؛درف

 ١7 عزف

 مم حيلالف

 47 نابق

 4١ دقن :يرّمق

 وي ايش م



 58 ىهقم ىنعمب :ةوهق

 اة ةهزن ىنعمب :تيشاك

 ه4 ةوزك

 43 ريسزكا ومسك

 شطل ١٠٠١

 اا قساف ىنعمب ؛يتول عمج ؛ةيتول

 846 ةريل

 هم شّبدلا ءام

 48 يديجم

 ١؟١ ةلحم عمج :ليلاحم

 48 ةموكحلا ربخم

 م41 دلبلاراتخم

 ٠٠١ ةلحملا راتخم

 ٠5“ عفدلا دعوم ىثعمب «لاخ دم

 ١7 نيباصم ىنعمب ؛بيواصم

 ١7١ يران حالس نوجلا رطم

 8١ متخلا ىنعمب رهم
 ١ 58 لان ىنعمب ؛شان

 ١/7118 :1151117 قوسلا ةراظَن

 59 موده

 14 ةسوه سوه

 ١١١ ماتيألا ليكو

 4١ يشري ىنعمب ؛لطربي

 ١١١ بسكتي ىنعمب :حبرتي

 56 يمري ىنعمب ءبذي
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