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 نبعتسن هاياو

 يضاملا اهنم رضاحلا فلحي ةبقاعتم روصع ملاعلا نا مرج الف .دعب اما

 هلامعا يلو اهئيدرو اهنسح .هقالخا يفو اهطلغو اهحيحص هفراعم يف هثريو
 نيرضاحلل ةربع نيمدقالا ثداوح نوكت نا بمي كلذل .اهصقانو اهلماك

 - فلسلا براجت نم اوذختيل مهلامعا ىلع مهل ًانوعو مهتسايس يف ةودقو

 . ليبسلا مخ ريني ًاحابصم

 ةقيقحلا يف وه يذلا خيراتلا ملع ىوس ةجاحلا هذه دسي ملع نم سيلو

 مهطباورو نيمدقتملا راوطا ىلع فقوملا وهو رضاحلا حابصمو يضاملا ةآرم
 ديطوتو اهناقتراو مهدالب ومنل دوهحلا نم هولذب امبو هب اوماق ال فرعملاو
 فشاكلاو مهبورجو مهتاوزغو مهعئاقوو كولملا ريس نع ث'ادحملاو . اهمئاعد

 مهزوفو مهالذخ وا مهحاجت بابسال حراشلاو مهعامطاو مهاياون نع

 .مهيلع مهريغ ةبلغ وا مه ريغ ىلع مهتبلغو مهطوقس وا
 ملعلا اذه تلعجو رصعلا اذه يف ةيقارلا ممالا هتدمتعا اذه ىلعو

 مها نم خيراتلا ملع ناب اهئيقيل ميلعتلاو نافرعلا جمارب نيب ىمسالا ماقملا

 لماوعلا مها نم لماع هناو را لوقعلل ةبذهملا ةيعامتجالا مولعلا

 . ءاقترالاو مدقتلا ليبس يف اهعفرو بوعشلا ضاهلا يف

 رطقلا اذه تيوكلاوحت اهراظناب مويلا ةهجتم ةيبرعلا ةمألا تناك املو
 ةساملا ةجاحلاب نورعشي مهنم نيزيثكلا ناو ةعيرسلا هتضهل ضب يذلا



 يا نم رثكا يبرعلا رطقلا اذه نغ هيفاو ةيفاكن تامولع» ىلع مهفوقول

 كلذل . هحبرات سردل ةحلم ةبغر مهنم عيمحلا سوفن يبو ىضم نمز

 ان ركو اهددعت وه مغرلاب اهنكلو تاباتكلا هنع تركو تددعت دقف

 .يفشيل ًاعجرمو ًاحيرات نوكي نا حصي دحاو باتك نآلا ىح اهنيب دجوي ال

 ىلع فوقولاب :بغارلا ةبغر عبشيو يداصلا أمظ يوريو فهلتملا ةلبن

 قمعا ىلا هيدهن ةءاضو ةيفاص ةآرمك هئراق ماما نوكت يلا تامولعملا

 . هيلا وبصي ام اهنم ىقستسيل اهقداو ثداوحلا

 ةددعتم عفاود كلذل يتعفدف ًاحضاو ًايلج صقتنلا اذه يماما لثمت دقو

 ىلع مادقالا يقتاع ىلع تذخاف ةيموقلا ةوخنلا عفادو ريمضلا عفاد اهنم

 مل نا رداصملا ةردنب يملع نم مغرلاب تيوكلا خبرات ثداوح نيودت

 دعب الا هيلع دامتعالاو هيلا نوكرلا نكمي ال اهنم دوجوملاو اهمدعب لقا

 لمعلا ىلع تفكع دقف كلذ عمو . ةقباطملاو 'ةنراقملاو قيقدتلاو صحفلا

 ةاقتسملا ةيحيراتلا قئاقحلا نيودتل نمزلا نم احدر رامضملا اذه يف تيضقر

 الضف . ةبيرلا اهبوشن الو كشلا اهيلا برستي ال يلا رداصملا قثوا نم

 قاروالاو تابتاكملاو لئاسرلا نم اهتيقتسا يلا ىرح الا تامولعملا نع

 .  ةطوسللا

 رومألا بعصا نم خيراتلا نيودت ناب كشا ال اناو لمعلا تأدب دقو

 نوكي دقو اليلق وا ًاريثك طيحملاب رثأتي دق ناك امهم خروملاف اهقداو

 ينا ريغ .نوديؤ بتكي ام يف ميظع رثا اذ هيلع هطخس وا صخشلل هبح

 قدصو ةناما لكب يبجاو يدؤا نا لمعلاب تع : نه ير تدهاع دق

 ًالاس يناتك رهظيل دحاب نعطلا وا دحا ىلا ليملا عاطتسملا ردقب بنجلا ناو

 ةلماك ةحيححص ةروصب نوفوتي امبسح يبما ءانبال تمدق امب انعم نوكاو

 ةمدحلا ىوس ًانيعم ًاضرغ اذه يلمع ءارو نه مرا مل ينال ةقداص

 . قحلا ىوس لئاز دوجولاب ءيبش لك نا يملعل - خيراتلل ةماعلا

 ( يعامتجالاو يسايسلا تيوكلا خيرات ) اذه يفلؤم .ىمسا نا تيأرو
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 تل لا ةطيصلو
 اهنيوكت يف ثحبيو يسايسلا تبوكلا خيرات نمضتي : لوالا مسقلا

 لودلاب امالصو اهبورحو ةيسايسلا عاضوالا ين اهجردتو اهومنو اهؤشنو
 ( حابصلا لآ) امتارما دهع ىلع عئاقولا نم اهل ثدح امو ةرواجملا كلامملاو

 هتنمض و رباحخلا دمحا خيشلا رصع ةيابم ىلا لوالا حابص خيشلا دهع ةيادب ذنم
 رومألا ةحصل ةديؤملا تادهاعملاو تايقافتالاو قئاثولاو لئاسرلا مها

 . اب مايل هنهذ نع تدعب نم ىلا اهبرقاو اهلهجي نم ىلا اهفرعأل ةيميراتلا
 :ءازجا ةرشع ىلا هتمسق دقو

 دم خيشلا رصع رخآ ىلا ةيادبلا ذنم اهحيرات نمضتي لوالا ءزحلا )١(
 . سداسلا مكاحلا حابصلا

 )١( حابصلا كرابم خيشلا رصعب صتخي يناثلا ءزحلا .
 . كرابملا رباج خيشلا رصعب صتحي ثلاثلا ءزحلا (6)
 . كرابلا ملس خيشلا رصعب صتحمي عبارلا ءزحلا (5)
 . رباحلا دمحا خيشلا رصعب صتخحي سماحلا ءزحلا (0)
 رج يلا ةماحلا ثادحألا نمضتت يهف ىرخالا ةسمحلا ءازجألا امأ

 . باحللا دمحا خيشلا رصع يق

 يناثلا تيوكلا رمتوم )١(
 يراجتلا راصحلا (؟)

  مهاكرحو ناوخإلا (*)

 تيوكلا يف طفنلا خيرات (؛)
 يعي رشتلا سلجملا (©)
 يف ثحبيو يعامتجالا تيوكلا خيرات نمضتيف يناثلا مسقلا اما

 0 رهشا مجارت نمضتي امك ةيعامتجالاو ةيبدالاو ةيملعلا اهتضو
 الفحل لامعالاو لامللا بابراو اهراجتو امنايعاو اهلارعشو امناضقو اهتاملع
 . ىرخالا ةماحملا ثداوحلا ضعب حرش نع

 دس اة# تن



 ءىراقلا ىلع لهسيل [ساخ ًاقيسنت ًاقسنم اذه يناتك لعجا ناب تدهتجا دو

 هيف تكلسو .ةحضاو ةلسلستم ةروصب اهيلع فرقولاو ثداوحلا عبتت

 نع داعتبالا لك تدعتياو ةغللا ثيح نم اهطسباو بيلاسالا لهسا ًاضيا

 ةيملعلا مهاجردو مهماقبط فالتخا ىلع ءارقلا يضرال ةيظفللا ةعانصلا

 . عاطتسملا ردق كلذ "الواح

 اهنم مق رشن قبب مل يلا ةيميراتلا ريواصتلا ضعبب هتنيز امك

 بهذت مل يدرهج نال لابلا حاترم يناف رمألا نم نكي امهمو .نآلا لبق
 هتددعاو لوالا مسقلا تزجتاو نآلا تقفو ذا ىدس ضمت م يناعتاو ًآثبع

 باوصلا ىلا يندشري نا ةلز وا ةوفه ىلع ربعي نمم وجرال يناو عبطلل

 هللا الا ةمصعلا امو
 ءاقدصالا نم يناعا نم قح سخما نا ديرا ال يناف اذه لك دعب ٠

 ةنودا ريغ وا ةنودملا مجارملا ضعب ىلايفو دشرا امب مهنا لييد# رع

 ْ ْ . نانتمالاو ركشلا ديزم ينم مهلف

 لووسملا معنو يبسح وهو هباوص نسحب يطخخ ددسي نأ لأسأ هللاو

 ١١م7 ماع ناضمر نم سداسلا
 ١451 ماع طابش ٠١ قتفاوملا .. ل )راسب وريد 2 ند رات تت ٍ



 يب ملا ةريزجلا
 برعلا ويفارغج حلطصا دقو ةريزج هبش ةقيقحلا يف يه ةيبرعلا ةريزخلا

 .ةريزج اهتيمست ىلع

 ةريزحلا دودح

 قارعلاو ايرؤس نم ًامسقو نيطسلف لامشلا نم ةيبرعلا ةريزحلا دحي

 يدنهلا طيحملا ضعبو ةرصبلا جيلخو قارعلا قرشلا نم اهدحبو

 ,سيوسلا ةائقو رمحالا رحبلاو بدنملا باب زاغوب برغلا نم اهدحبو

 ماشلا ضعبو
 . ندع جيلخو ينرعلا رحبلا بونحلا نم اهدحبو

 اهتحاسم

 مظعمو ًاعبرم ا رتموليك ”ل.000 0 غابت ةيبرعلا ةريزحلا ةحاسم نا

 ًامموليك ١86٠ اهضرع مظعمو ًارتموليك ؟57ه» املوط

 اهسوفن ددع

 ردقي نكلو ةطوبضم ةروصب ةيبرعلا ةريزحلا سوفن ددع صحب :

 لحرلا لئابقلا نم اهمناكس مظعمو ًابيرقت ةمسن ١٠,ه٠ءر6٠٠٠ ب

 | اهماسقا مها

 نأش تاذ ىربك ماسقا ةمخخ ىلا ًايسايس مسقت ةيبرعلا ةريزحلا نا

 . دجنو نميلاو ةمابنو ةماميلاو زاجحلا يهو

 هد



 هئدم مها نمو ةليا ىلا ةمابت نم رمحالا رحبلا يلي ام يهف زاجحلا اما

 . عبنيو هلح هب رحبلا « هينأوم مها نمو ةنيدملاو ةمركملا ةكم

 ًابرغ زاجحلابو ًاقرش نيرحبلاب لصتتو نميلاو دحن نيبف ةماميلا اما
 . ةلميرحو ةيعردلا ادم مهاو دجنو نميلا نيب اه اهضاريعال ضورعلا ىمستو

 ”الامش زاجحلاو ًابونج نميلا نيب رمحالا رحبلا طش ىلع عقتف ةماه اما

 .ةبرتو ىديهو ناريجو ةذفلقلا ادم مهاو

 بدنملا باب ىلا ةمام بونج يف رمحالا رحبلا طش يلتف نميلا امها
 طش عبتت مث نمو يبرعلا جيلحللا لخدم ىلا يدنحلا طيحملا طا م نمو
 نم اهيليو تاهج ثالث نم رحبلا اهطيحيف نيرحبلا دح ىلا جيلحلا اذه
 ةمصاعلا يهو ءاعنص اهبدم مهاو نيرحبلاو ةماميلاو ةمابب ضرا ةعبارلا ةهجلا

 رامذو ةديدحلاو

 زاجحلابو ًاترش قارعلابو ”الامش ماشلاب لصتي ام يهف .دحجن اماو

 اهممدم 5 سو ةيب رعلا ةريزخلا يضارا بيطا يهو ًابونج ةماميلابو

 لالقتسالاب اهضعب . زاف تاراماو كلامم ىلا دالبلا هذه ضعب 5-5

 تارامالا كلت مها نمو ةيناطيربلا ةيامحلا ةقطنم يف اهضعب لخدو ماتلا
 ..تيوكلا ةراما ىه ةيناطيربلا ةيامحلاب تناك يلا

 ا

 تايندبلا راثآ هيف ظتكت يذلا ميظعل نيدفارلا ل د

 ماع كد ٠و ىلا اهدهع مجري يلا ةلقتسملا ةيرموسألا ن.ااا اهمدقاو ىلوالا

 ناكسلا ىلا اهنم ريكا ةيبرعلا ةيدابلا لئابق ىلا بستنت تناكو تضم

 : نيفورعغللا نيرهنلا تارفلاو ةلحد اموري يبا لوهسلا نينطوتسملا

 ًايدق ناك ينرعلا جيلحلا نأ راثآلا ءاملعو نيخروملا ناهذاب دئاسلا ناو
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 سأر ءالتما مث ريثكب رضاحلا تقولا يف هدادتما نم ربكا لامشلا رحت دن

 ثيح تارفلاو ةلجد يره هايم هتلمح يذلا ( يمطلاب ) روكذملا جيلحلا
 تناكو ءارهاس نم برقلاب ةلجد بصم رخأتملا يرجحلا رصعلا ءانئا ناك

 ةرومغم تناك ضارا نم كلذ دعب ام ناو تيه ةنيدم برق تارفلا ةياهن

 . هايملاب
 تيوكلا ضارا اهيلع موقت يلا ةيلحاسلا ةقشلا نا مضتي اذه نمو

 . ةنس فالا ةعضب ذنم رحبلا اهرمغي ناك ةيلاحلا

 نيتعقاولا نيت ريبكلا نايبوبو ةبرو ينريزج نا عبتنملا ىلع فاح سيلو
 ةيضرا تانيوكت الا يه ام امهل رواجملا يبحاسلا لهسلاو تيوكلا لامش يف

 ْ . ًايبسن ةئيدح

 رصعلا اياقب نم نيتنيدمل راثا ىلع ( هكلف ) ةجليف ةريزج يف رْثع دقو
 ةيناثلا خيراتو م.ق 59٠٠ ماعأ وحن ىلا امهادحا خبرات دوعي يرجحلا

 ةريزحلا هذه نا نيتنيدا نيتاه دوجو نم جتنتساو م.,ى يناثلا نرقلا وحن ىلا

 نم ودبيو ماع 50٠0٠١ يلاوح ذنم دنهلا عم ةراجتلل امهم ًازكرم تناك

 ةريزج نا ةيناثلا ةنيدملا عقوم يف اهيلع ربع يلا ةريغصلا ةيقيرغالا ليثامتلا

 تمدختسا دق نوكت دقو ماظتناب ةيقيرغالا نفسلا هدصقت ءانيم تناك اكليف

 .اهل ةدعامك

 لعو اكليف ةريزج يف هيلع ريع رجح تيوكلا فحتم يف دجويو
 | ( سيلوتس ) ينانويلا نابرلا ةاحجن لجست ةينانوي شوفن دجوت رجحلا اذه

 ظ . قرغلا نم

 ( سوكراين) ةرما تحن نياماعلا ةينابرلا دحا ناك اذه سيلوتسو
 ريبكلا ردنكسالا هلسرا يدلا يرحبلا لوطسالا دوقي ناك يذل: رحبلا ريما

 لبق "58-06 ماع يف تارفلا ربع ىلا سودنهلا رب نم راحبلا ربعف

 لع هذه هتلحر ءانثا ( سوكراين) اهب رم يلا يناوملا نيب نمو داليملا

 صعب لوقي ءانيم يهو ( سيدويتريد ) مسأ درو ةنيفس ١8٠١ سار

 تلاع



 ٌثيوكلا نيب ةيلاحلا دودحلا ىلع مانس لبج برق عقت تناك اها قف روما

 ةدراولا لاومأألا ضعب اهنم ردصي ”ءانيم نيحلا كلذ يف تناكو قارعلاو
 . برعلا ةريزج لحخاد نم

 ةئيدحلاو ةطسوتملا روصعلا يف تيوكلا

 فرعي ام نافلوت مالسالا روهظ موي نيرهنلا نيب امو سراف تناك
 لوالا ةفيلحلا دهع ينو ةرساكالا اهمكحي ناك يلا ةيناساسلا ةيروطا ربمالاب

 ةيروطاربمالا ىلع ديلولا نب دلاخ ةدايقب نيملسلا شويج تفحز ركب يبا
 نم أدبي ضيرع قدنخ نم فلأتت ةيبونحلا اهنانيصحت تناك يلا ةيناساسلا
 يلامشلا ءىطاشلا ىلع « ةمظاك» ىلا يهتنيو تارفلا رهم ىلع « تيهو

 تيوكلا بوخل
 نيب تعقوو هاليملا دعب 55 ماع سرمفلاب نيمللا و بلو

 برقلاب تناك اهنا لاقيو لسالسلا متاذ مساب تفرع ةميظع ةكرعم نيقيرما
 دالب ىلع كلذ دعب اولوتساف نيملسملا فيلح اهيف رصنلا ناك ةمظاك نم
 . اهلك نيدفارلا

 تيوكلا ةقطنم تناكو ةيسابعلا ةلودلا ةيابب ىلا مهل اهيف رمألا ماقتساو
 مساب فرعت تناكو نيرحبلل ةعباتلا قطاملا نم دعت روصعلا كلت نابا

 احس ةيلفا#

 ىضروفلا تداس م88١١ ه8 ماع ةيسايعلا ةلودلا طومّتسس دعبو

 مكحلا ىلا ًاريخخا اهرما لآ نا ىلا ةددعتم لود اهيلع تلوادتو دالبلا يف

 ءازجا ضعب يف الا مكحلا ةذفان نكت مل ةينامثعلا ةلودلا نا ريغ ينامثعلا
 اميسالو) ةيبرعلا لئابقلا تظفاح دقف ةيدابلا قطانم يف اما يئارعلا رطقلا
 ةيبرورالا لودلا دعاس امم اذهو يلخادلا اهالقتسا ىلع ( ةيبرعلا ةريزهلا يف

 . يلرعلا جيلحلا يف لغوتلا ىلع ةيرجباا
 امدنع رشع سداسلا نرقلا يف يبرعلا جيلحخلا ىلا يبوروالا ذوفنلا لخد

 ااا



 ( زايدويمولوت رابا ) تافاشتكا دعب ةديعبلا هايملا هذه ىلا ةيلاغتربلا نفسلا تلصو
 نكي مل نرقلا يلاوح ماد يذلا يملاغتربلا ذوفنلاو ( اماج يدوكساف) و

 اهوماقا عالقلا نم ةلسلسب هيلع نويلاغتربلا ظفاح طقف يرحب ذوفن ىوس
 اهيف تئشنا يلا نكامالا دحا نا هركذ ردحي اممو ءىطاشلا لوط ىلع

 خيوشلا يف تيوكلا نوج يف ةمئاقلا ةريغصلا ةريزحلا يه ةيلاغتربلا عالقلا
 « نيرقد مساب لئاوالا نييبوروالا ةراحبلا دنع فرعت ةريزحلا هذه تناكو

 اهيلع مدقا يلا ةلحرلاب تأدب دقف يبرعلا جيلحلاب ايناطيرب ةقالع اما

 لصو اريلكنا نم ( ريشكنال) ةعطاقم نم لجر وهو ( شتيف فلار)
 دعبو ه١١١١ م ١5٠٠ ماع طسوتملا ضيبالا رحبلا نم أرب ةرصبلا ىلا

 . دنهاو زمره ءانيم ىلا هجوت كلذ
 . تلخدو دنحلا عم ةراجتلا عيجشتل ةيقرشلا دنها ةكرش تسسأت اذه دعبو

 ةيسرافلا لحاوسلا ىلع ًازكرم اه تذخمتاو يبرعلا جيلحلا ةيناطيربلا نفسلا
 ناكو) نييناطيربلاو نييدنلوهملاو نييلاغتربلا نيب ينالث عارص جتن كانهو

 ليبس يف رحبلا ىلع ةرطيسلل ( ليلق تقو دعب حرسملا اولخد دق نويدنلوملا
 مه مهتم وكح ةدعاسم لضفب رمالا ءدب يف نويدنلوهلا حجو هيف راجنالا

 ةرصبلاو ( رهشوب ) نم لك يف قلق زكرم ىلع اوظفاح دقف نويناطي ربلا اما

  ةيربلا ديربلا قرطو دنهلا نيب يراجتلا ىقتلمللا قيرط ذئموي ةرصبلا تناكو
 نم نييدنلوملا باحسنا دعب الا نييناطيربلا زكرم دطوتي ملو ايكرن ىلا
 . رشع معباسلا نرقلا ةيابب يف يبرعلا جيلحلا
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 يف رعلا جيلحلا قرشلا نم تيوكلا ةراما دحمي

 ىقتلم دنع ءىدتبي طخ اهدحيف بونحللاو برغلاو لامشلا نم امأو
 لوطلا نم نيعب رالاو نماثلاو ' يلامشلا .- ض رعلا نم نيثالثلا . نيطحلا

 نيبو ًابونج نيقشلاو قشلاب رميو ةرئاد فصن لكش يف دتميف قرشلا
 يبرعلا جيلحلا ىلع ةعيلقلا سأر ىلا نيرقلاو ناقرب يلبج

 تيوكلل ةرواجملا راطقالا

 اهرواحم و ةيدوعسلا ة ةبب رعلا ةكلمملا برغلاو لامشلا نم :م ثيوكلا رواج

 رصق مأ ن* ةيلامشلا اهدودح دت# ثيح ةيقارعلا هب ري بونحلا نم

 نطابلا عبتتف برغلا نمو . نطابلا ىلا مانس لبج برقب ةرام ناوفس ىلا
 هجتت كانه نمو ةيدجنلا ةةيقارعلا دودحلاب لصتت ثيح رفحلا برق ىلا
 نم اهوط غلبيو ةيدجنلا ةيقارعلا د ودحلاب أضيا لصتت ثيح يبرغلا بونحلا ىلا

 . اليم ٠ وحن برغلا ىلا قرشلا نمو اليم ١٠١ وحن بونحلا ىلا لامشلا

 دايحلا يتقطنم :

 ةثامعبسو فالا ةسمخ امهتحاسم غلبت دايحلل ناتقطنم تيوكلا يي دج وت

 تيوكلا بونج يف معفتو لجو ' تيوكلا نيب امهادحا ًاعيرم ًارتموليك
 يرشب ًابونج دنمي طخ اهئمو شيودلا ةربخ ىلا ةعيلقلا سأر نم أدبتو
 ىلا ةقطنملا هذه نمو يرشلا لوطلا نم نيعبرالاو يناثلا طحلا ثبرق ىلا

 اة« ا



 . يبرعلا جيلحلا ىلع باعشملا سارف دبعلا نيع

 ةيفارعلا ةيروهمحللا دثيوكلا ةراما نيد يهف ةيناثلا دايحلا ةقلتم اما
 نمو يمعقرلا برق ىلا هجتن مث قشلا نم أدبتو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو
 . ىئرابحلا قرباو نطابلا ىلا زدحنت كانه

 تيوكلا حطس

 اهفنتكت ةطسبنم ةيلمر لوهس نم ماع هجوب تيوكلا حطس فلأتي
 برغلا نم ًايجيردت ًارادحتا حطسلا ردحنيو عافترالا ةليلقلا لالتلا ضعب
 ةصاحبو نكاما ةلمج يبو ةدعابتم ةفيفخ تاجومت لكش ىلع قرشلا ىلا

 هنومسي ام ةماملا :لالتلا نمو بابق لكش ىلع لالتلا ضعب دجوت بونحلا يف
 يلو (ورملا عارك) دتمت امهنيبو .حايملا لالت اهولتيو ( روزلا لابج )

 . عستملا يوارحصلا ةبدبدلا لهس دتمي ينرغلا نكرلا

 تيوكلا ةيدوا

 ةيتيوكلا .دودحلا ,ىفتلم وهو نطابلا يداو تيوكلا ةيدوا رهشا نمو

 ةيدوا اهقشت ةليطتسملا لالتلا نم طوطخ دتمت هنم قرشنا ىلاو ةيقارعلا

 . بونحبا ىلا لامشلا نم قشلا يداو دتمي برغلا يفو ةريثك ةفاج
 تيركلا ةحاسم

 . ًابيرقت ًاعبرم ًارتموليك فلا رشع ةسمخ تيوكلا ةحاسم غلبت

 تيوكلا سوفن ددع

 تيوكلا سوفن دادعتل قيٌقد ءاصحا رباحلا دمحا خيشلا رصع يف ارحب مل

 يف فلا ةئام اهنم ةمسن «فلا نيسمخخو ةثام وحنب اهسوفن ددع ردق دقو

 . لحرلا ودبلا مهيف امب ةنيدملا جراخ فلا نوسمخو تيوكلا ةئيدم

 تما اح



 تيوكلا بهادمو نايدا

 نومسقي هيف نوملسملاو يمالسالا نيدلاب نونيدي تيونكلا ناكس ةفاك نا
 مامالا بهذم ىلع مهو ةنسلل هيف ةيرتكالاو نييعيشو نيينس نيمسق ىلا
 . يعفاشلا يأ ىرخالا ةياللثلا بهاذملا ىلع مه نم مهنبل دجويو كلام

 . يفنحلاو لبنحلاو

 نييخيشو نييرابخاو نييلوصا ماسقا ةثالث ىلا مسقنتف ةعيشلا اماو
 دجوت ال فالتثاو قافو ىلع تيوكلا يف نيملسملا فئاوط لك نكلو

 . ةقرمت مهليب

 تيوكلا وج
 ةيلامشلا حايرلا تبه اذا ءاتشلا لصف يف ةدوربلا ىلا ليمب تيوكلا وج

 وحلا نوكي داكيف فيصلا لصف يف اما ف'مو ةرارحلا ةجرد غلبت ثيح

 ف'4١٠ ةجرد ىلا ًانايحا غلبت ىبح راهنلا يف ةرارحلا دتشت ثيح ًاقرك
 ثعنتو ليلع يرحب ميسن به امدنع ليللا ءانثا يف امنأطو فخم اهنك و
 . ”الوبقم الدتعمءاوهلاهيف نوكي بلغألا ىلعف اهعيبراما .ةيلمرلا ءارحصلا ةدورب

 تيوكلا حاير مساوم
 ( حرابلا) مسوم يه تيوكلا يف ةفورعملا حايرلا مساوم مها نم نأ

 لوالا فصنلا يف ةداع أدبت ًاموي نوبرا اهدمو ةيبرغ ةيلامش حاير يهو
 تيوكلا ىلع بهت دقو .ءاجوه ةديدش نوكتو ناريزح رهش نم
 به" ًانايحاو ( سوقلا وا  سوكلا ) مسا اهيلع نوقلطي -.ةيبونج حاير
 ةبوطرلا ةبسن دادزنتو ةرارحلا دنشتف بآ وا زومت رهش ي حايرلا هذه
 ًاثبدر ءاوهلا حايل

 تيوكلا راطما
 نيرثت رهش فصتنم يف اهمسوم أدبيو ةليلق تيوكلا يف راطمالا نا

 دنع



 حتمتتو ضرالا رضحن رطملا لزني امدنعو سيام رهش فصتنم ىلا لوا
 عيبرلاو ةرضحلاب عاتمتسالل نولهألا جرخيف راهزالا

 تيوكلا هايم

 ءام رابا اهيف دجوي نكلو* ةيراج ءام عيباني الو رابنا تيوكلا يف سيل

 ءارحصلا يف رابالا هذه رشتنتو جاجا حلم اهضعبو بذع ولح اهضعب

 . امله 5+ وق كلا :قيخ“انانخأ غلبيو كانهو انه

 تيوكلا ةبرت
 اهتيلباقو بصحللا ثيح نم اهب سأب ال ةيلامشلا تيوكلا ىبضارا نا

 . مومعلا ىلعو ةينيط اهضعبو ةيلمر هتيرت ضعبف يبونحلا اهمسق اماو ةعارزلل

 , ةلحاق ةيرب تيوكلا ناف

 تيوكلا ةعارز

 01 م يما 00

 لاخلا نبا ريغ راجل نم ركل ف بق اذح لعو اه هلا وأ

 تيوكلا تاناويح

 دجوت امك ريمحلاو لبالاو لبحلا تاناويحلا نم تيوكلا يف دجوت

 ىرابحلاو بنارالاو ءابظلا ةيربلا تاناويحلا نمو زعملاو نأضلاو رقبلا ًاضيا اهب

 . اهبباش امو

 . تيوكلا نداعم

 طفتلا ىوس نآلا .ىحب ركاذذلا قحتست نداعم تيوكلا يف فشتكت مل

 (1) لوألا ءزخلا 11



 اهضرا نم قفدتي يذلاو تيوكلا ةورعل يساسالا ردصملا مويلا وه يذلا

 . ةرازغو ةرتكب

 تيوكلا تاعانص

 نويتيوكلا عرب دقف ةيعارشلا نفسلا ءاشنا تيوكلا تاعانص مها نم نا

 ولوللا جارختسا ةعانص كلذ يلب مث . ليوط نمز ذنم ةعانصلا هذه يف

 . يعانطصالا ولولا روهظ لبق تيوكلا ةورث دروم ولوللا ىلع :صوغلا ناك دّمف
 رهش نم مهدنع ءىدتبي وهف مهم نأش تيوكلا يف صوغلا مسومل ناكو

 . رحبلا ءام دربي ثيح لوالا نيرشت رهش يف يهتنيو سيام
 رحبلا ىلا مهنفس يف كويتيوكلا مظعم جرخ صوغلا مسوم لح اذاف

 صوغي يذلاو ( هذخون ) ةنيفسلا نابر نومسيو عست ام رادقمب ةنيفس لك

 نابرلا ةرما تحت نوكت ةئيفس لكو ( ًابيس) صيغلا رحب يذلاو ( ًاصيغ )

 تيوكلا ةراجت ظ

 مهنيب سيلو مدقلا ذنم نييتيوكلا ىدل ةفورعم ةيراجتلا نونفلا نا
 .ةدع ىلا دوعب تيوكلا يف ةراجتلا جاور ناو ليلقلا الا اهسرامب مل نم

 ةكلمملا نمو قارعلا نم اهبرقي يذلا يئارغحلا تيوكلا عقوم اهنم بابسا
 .موسرلا ضافخم ا ًاضيا اهنمو ىرخالا نادلبللا ضعبو ةيدوعسلا ةيبرعلا
 داريتسالا باوبا ناف 'داريتسالا ةيرح اهنمو ًادج ةريبك ةبسنب ةيكرمحلا

 ام لك دروتست تيوكلاف طورش الو دويق نودب نييتيوكلا ماما ةحوتفم
 تيوكال سيلو . ىرخالا بابسالا كلذ ىلا فاضي . كلامملا ىش نم ءاشت
 . طفنلا ريغ هردصت ام

 اهانعمو تيوك ةملك لصا

 ةيلباب ةملك ىه توكو توك ةملك نم ةرغصم يه تيوك ةملك نا

 ساما



 ىدحا نم ناكو .نييروشآلاو نيينادلكلاو نييلبابلا نع نويقارعلا ابئراوت

 ىعدت ( قارعلا يف ةلحلا برق ) لباب نم برقلاب ةنيدم نييلبابلا ندم
 كولملا رفس ميدقلا دهعلا باتك يف ةنيدملا هذه مسا درو دقو ( توك

 تولكو لباب نم روشآ كلم ىتاو) لوقت ثيح 74 ةبآ ١7 لصف يناثلا
 . ( خلا مكبارفسو هامحو اوعو

 ىنبي امم ةعلقلا وا نصحلاك يببملا عبرملا تيبلا ىلع قلطت توك ةملكو
 تيبلا كلذ نوكيو هيلا ةبسنلاب هريقح راغص توب هلوح ىببو ةجاحل
 دازلاو دوقولا نم اهصقني ام هزه لمكتل هدنع وسرت رخاوبلاو نفسلل ًادصقم

 ىنب ام ىلع الا توك ةملك قلطت الو رفللا تاجاح نم٠ كلذ هبشا امو

 . عقنتسملا وا ةريحبلا وا رهنلا وا رحبلا ءام نم ناك ءاوس ءاملا نم ًآابيرق

 ةيبرعلا تاملكلا فيرصت اهوفرصو ةملكلا هذه برعلا لمعتسا دقو

 تاوكاو ةينثتلل ناتوك) لايف ريذصتلاو ةيسنلاو عمجلاو ةينثتلا ثيح نم
 ىلع ةملكلا هذه لامعتسا عاشو ( ريغصتلل تيوكو ةبسنلل نوكو عمجلل

 . ناتسبرعو دحنو قارعلا ين ىرقو ندم ضعب اهب يمسو ةنلالا

 ةعبرالا هتيوللا ىدحاو قارعلا ندم رهشا نم مويلا يه ةرامالا توك ناو.
 اهضعب بسنبو مسالا اذهب ىمست ىرق ةدع دجوتف ةرصبلا يب اماو رشع

 . كلذ ريغ وا ثداوح وا صاخشا ءامسال

 ديسلا توكو عوحللا توكو نيزلا توك ةيرق ىرقلا كلت مها نمو
 خيشلا توكو ريعز توكو ةفيلحلا توكو يداوس توكو ماوقلا توكو
 ةعبرالا تاوكألا هذهو هللادبع توكو حلاصديس توكو' ةنمق. توكو

 . ناتسبرع رطق ف عقت ةريخالا

 ةيادب ي تناك ءامسالا هذبب تيمس يلا ىرقلاو ندملا كلت لك لعلو

 ةظفتحم تيقبو تعستاف اهورمعو سانلا اهيلا رطاقت مث ةريغص ًاتاوكا اهرما

 . ىلوالا اهنامساب

 هاا دع



 تبوكلا ,ىطانمو ىرقو نرم

 تيوكلا ةنيدم

 ةمصاعلا عقتو ةمصاعلا ىلعو اهعيمج ةرامالا ىلع قلطي مسا تيوكلا

 ةرصبلا 'نم يقزشلا بونحلا يلو تيوكلا نوج نم ينونحلا لحاسلا ىلع
 اهنع دعبتو نيرحبلا نم يبرغلا لامشلا يو ”اليم نينامت وحن اهنع دعبتو
 ضرع عم لايما ةعبرا وحن لحاسلا ىلع دتمتو "اليم نيزامتو يبئام وحن
 . فصنو ليمو ليم عبر نيب تلت

 ةمحدزمو ةرماع قاوسأو ةعساو عراوش تاذ ةرهاز ةنيدم يهو

 طسولاو باقرملاو قرشلاو ةلبقلا يح اهربكا ةديدع املايحاو ناكسلاب

 هدياشرلاو مزاوعلا يح ةريغصلا اهئايحا نمو .

 نييتيوكلا ةلبق نال ةلبقلا يحب يمسو دلبلا نم يبرغلا مسقلا وه يلبقلا يحاف

 . ةيدابلا نم وا دحت نم ترجاه ىلا رسالا نم هيف نينطاقلا لجو ًابرغ

 تارجاه يلا رسالا ضعب مضيو دلبلا نم يرشلا مسقلا وه قرشلا يح

 . نييسرافلا نم ًاطالخا مهي امك حابصلا لآ عم

 رود هيفو ةلبقلاو قرشلا نيب ةنيدملا طسو يف عقي وهو طسولا يح
 . فراصملاو قاوسالا مها هيفو ةيموكحلا رئاودلا مظعمو ءارمالا

 ةيبصلا

 ةريهشلا ةينيدلا ةقرفلا ةبئاصلا ةقرف مسا نم هيبصلا ةيرق 39 نم

 كب طا نع



 مهم نم تناكو لباب بارد دعب اهورصم يلا مهمدم ىدحا يهو

 . ةراضحلاو ناكسلاب ةلهآو ةرماع ترمتسا دقو اهبئارخ هيلع لدت امك ةمهملا

 اهرجهف كلذ دعب اهتلزم ترقهقتو تطحتا مث نييومالا ءافلحلا نمز ىلا

 ناتسبرع ىلإ رخآلا ضعبلا هجوتو قارعلا بونج ىلا مهضعب هجوتو اهناكس
 نآلا ىبح داليلا كلت يف نوشيعي مهنم مسق لاز امو

 ةيرق نم يقرشلا لامشلا يف عقت ةريغص ةبرق يهف مويلا ةيبصلا اما
 لحرلا بارعالا ىفعب اهب ميقيو رحبلا هاهنا نم ًاخسرف ١4 دعبتو ةرهجلا
 . ابناوه بيطل فيصلا مايا يف

 ل

 ىلع تيوكلا برغ مقاولا ءزحلا وه ةمظاكب مويلا ىمسملا ناكملا نا

 بما رولا "ةهنج جيلا يل ناس هك وكم يقرأ
 ريغصلا ناكملا اذه ىدعتب ةمظاك مسا ناك دف ةيضاملا ةنمزالا يف اما

 نادعو للهمو اهرلاو ناديسلا اهعباوت نم ناكو نكامالا نم هرواج ام ىلا
 . رمملاو ناوفسو

 رحبلا فيس ىلع عقن اها اولاقو اهعقوم برعلا ويفارغج ددح دقو
 فيطقلا نيبو اهنيبو ناتلحرم ةرصبلا نيبو اهنيبو فيطملاو ةرصبلا نيب

 اياكر ابو روحبلا ةمظاك امل لاميو ةرصبلا بونج يف يهو لحارم ةعبرإ

 .ةديج اهيعارمو رهاط اهوامو ىدملا ةبيرق ةريثك راباو

 اهتتكس دقف ةيبرعلا لئابقلا ضعبل ًانكس ام ًاموي همظاك تناك دقو

 تلحترا بعش ثالث ىلا دعب اميف تقرفت ةميظع ةيبرع ةليبق يهو دابإ ةليبق
 . دادنسو غابا نيعو ىوط ىذ ىلا

 ةرثك اهتقباس نع لقت نكت ملو لئاو نبركب ةليبق ضيا اهتنكس من
 كلذ دعب اهتنكس ىرحا لئابق نوخرؤوملا ركذي ملو ناطلس ةمظعو ددع

 ًالكلل الط ذاخفاو نوطب نم اهيلا حزني ناك نم ىوس ةيعامج ةروصد



 . اهكرتت م
 كلت نمض نم ناكو ًاروصقو ًاتويب اهب مهل برعلا ضعب ذخما دقو

 . هءافوو هبح سقرملا تلداب ىلا رذنملا تنبل رصق ةريهشلا روصقلا

 داوخلا ني. ااذه تلا ناكر قدر رفلا يا. ةطيفعسم» نيب ا تيلاغا تيبو
 .اهضرا يف نفدو ةمظاك يف تامو ميئامركو برعلا

 يف دايز دتشاف قدزرفلا رفف ةرم قدزرفلا هيبا نب دايز بلط دقو
 ناكو ةبلعث نب سيق يب نم رارم اهل لاقي ةينارصن تيب يف هدجوف هبلط
 ْ . ةمظاك ةبصق يف اهتيب

 ربم نم جرخمي ناك يذلا روراس قدنخ يهتني ناك هذه ةمظاك دنعو

 روباس رفح دقو ةمظاك نوج ي بصير ( تيه) ةنيدم دنع تارفلا
 ودبلا تاوزغ نم هنم ةرماعلا قطانلاو ٌقارعلا داوس ةيامحل قدنحلا اذه

 . ناضيفلا رطخخ نم هتياقوو برعلا ةريزج ف
 برعلا ءاج ال م58 ماع يف مالسالا ردص يف نأش ةمظاكل ناكو

 سرفلا شويجمي اهيف اومتلاو ةرماعلا ةقطنملا هذهب اورم ديلولا نب دلاخ هدايقب
 اهنمو برعلا راصتناو سرفلا ةميزه نع ةكرعملا ترمساف زمره ةدايقب
 . ريرحتلا كراعم تضاخو قارعلا حتفل برعلا لفاحج تراس

 برعلا نيب تناك يبلا لساللا تاذ ةعقوم ىمسي نم نيعروملا نمو

 . برعلا فيلح اهيف رصنلا ناكو ةمظاك مويب سرفلاو

 ذخاف ىعبر نب كلام نب. دلاخ مع ىعبر نب رماع ليتغا ةمظاك يفو

 ٠ ْ . هرأثب دلاخ
 ةبيرق يهف ةراضحلا بيطو ةيدابلا نساحم نيب عمجن ةمظاك تناك دقو

 زاجحلاو دجن سم ةمداقلا لفاوقلا قيرط ىلع ةعقاوو بونحلا نم ةيدابلا نم
 يف اهمساب اوداشاف ءارعشلا توهتسا دقف اذه ىلعو قارعلا وحن ةهجتملا
 مهمايا نم ةنسح ًامايا هيف اوضق ًابيط ًاناكم تناك اهناب اهوفصوو مهراعشا
 . ةليمحلا ةولحلا

 ته 77 دع



 يرحبلاو ثيعبلاو سينلا ءرما ءارعشلا نم هرعش يف اهركذ نممو

 يذيواعتلا نبا طبسو رفعج نب ةبلغزلا نباو يناذمحلا نامزلا عيدبو يربصيوبلاو .

 يمليدلا رايههمو ريرجو قدزرفلاو نيلع نباو نسحلا يلا نب ةرامعو
 . مهضعب اهيف لاقو مهريغو يدسالا ةورفو

 يل < , تا 0300000 0 ن 1

 '''رمشعلاو خرمللا تارمصق ىلع ىعسي ةمظاك فانكا نم ىربلا اذبح اي

 يريصب تييغ نا اهفلأبو يبلق اهقشعي ناك تويب رد هلل
 ” ررشلاب ضرالا هجو فذقي ظيقلاو '"'"'هتوادا نأمظ دقف ابادقف

 مثلا ةولح ينامالاو انلاعو  ةيناث  دادزن نا سفنلا ةينما

 يدساالا ةورف لوقي اهيفو

 روحبلا ةمظاك نللحي ناو أدجن نرجبي نا نمل آت نمض

 يودمالا رصعلا ءارعش لوحف دحاأ يفطحلا ةيطع نب ريرج: لاقو

 بوحلم وانم ةمظاك تاهيه ةمظاكف "”ًابوحلم ل> نم تفلك

 بوجحم وهو الا ملكي ال نم ًانجش هداز ىبح بلقلا فلك دق

 احربلاو اوحلا تجه ام دش ةمظاك نم حيبصلا ميسن اي

 احورا يبلقل تناك اهلا 1١ ذبال ناك نا ابصلا

 لوقي ثيح هل عمساف هرعش يق ةمظاكحبي ىغغت املاطلف '؟'قدزرفلا اما

 هيبا ربق يف

 )١( رجشلا نم عون رشعلاو خرملا .
 ءاملا هيف مضوي دلج نم ءازنا ةوادالا (؟)

 لانو ايت وهل 17)
 . ةمظاك نم برقلاب نكست تناك ياا مم" ةليبمت نم ةعصعص نب بلاغ نب ماه مه (4)

 . مه اا



 دروملا ةمظاكب '''ربقو '"'ن  اعرقالاو '''ريخلا ةيجانو
 دعسالاب .ريقلاب خانا مزانع هربق ىتاام اذا

 ريغ مويلا هنكلو بدالا بتك يف ررهشم ةمظاك يف بلاغ ربقو

 هباتك يف ةديبعوبا ركذ امك رقملا يف نكي دقو ديدحتلا هجو ىلع فورع»
 ظ . ( قدزرفلاو ريرج نيب ضلئاقتلا )

 يذلاو .روهشملا ةيوارلا يعمصالا دج رهظم ربق ًاضيا ةمظاك ينو
 نوج ناكو يبابعلا رصعلا رخاوا ىلا ةرماع تيقب ةمظاك نا رهظي
 ترثدناو كلذ دعب تبرخ اهنكلو ةمظاك نوج ىعدب تيوكلا
 المهم اهمسا لظو .ىرخالا نادلبلا نم اهريغ ملاعم رثدنا امك اهملاعم
 طخ دمت نا ةينالالا ةموكحلا تدارأ امدنع نيرشعلا نرقلا لئاوا ىبح
 اذه نا ريغ ةمظاك دنع هتيابن نوكت نا ررقملا ( دادغب نيلرب ديدح )
 عورشملا كلذ مث ولو ةيناملالا يعاسملا تطبحاو ماري ام ىلع مي مل عورشملا
 . ةيملاع ةرهش ةمظاك تلانل

 دخت نا ةكرشلا تمزع تيوكلا عم اطفنلا ةيقافتا تدقع املو
 ًاريبك ًاحابصم اهيف تعضو ساسالا اذه ىلعو امل ”ءانلو ةيظاك
 ةيعارشلا بكارملاو نفسلا داشراو اهعضوم ىلع لالدتسالل لحاسلا ىلع
 برحلا نارين تعلدنا الو ةكرشلا ةلومح اهيف غرفت تراصو اهيلا ةمداقلا
 تداعتسا نيحل ةمظاك تكرتو اهلامعا عيمج ةكرشلا تلطع ةيناثلا ةيملاعلا
 . ةيناث ةرم احلامعا

 ةليلق ةئف ىوس دحا اهنكسي الو ةكورتم ةلمهم يهف نآلا ةمظاك امأ
 . كامسالا ديص نم شيعت مزارعلا م

 رقملا

 ةفاسم دعبتو تيوكلا ةنيدم يلامش رحبلا لحاس ىلع رمملا عقت

 )١( مجاشم نب نايفم نب لاقع نب ةيجان وه .
 لاقع نب سباح ادلو سارفو عرفالا اع ناعرفالا (؟) .

 ) )6بلاغ يبا ربق هب دصقي ,

 حا #77 دع



 اهنكسي الو ةمظاك يرش يهو ( ةريغما) مويلا ىمستو ”اليم رشع ةعست
 . كامسالا يدايص ىوس دحا

 ةةرهجلا

 تبرخ دقو مهب ةصاغ ناكسلاب ةلوهأم ةنيدم مالسالا لبق ةرهحللا تناك

 ضاقنالا تحن ةدوجوم ةميدقلا امادلب ضعب لالطا لازت الو كلذ دعب

 رابالا رفح دنع راثالا ىنفعبو ةميدقلا دوقنلا ضعب ىلع رثعي ام ًاريثكو
 .ًافوقو تاومألا اهب ةنوفدم روبق تدجو لبقو

 نيخسرف ةفاسم ىلا ةميدقلا نادسلبلا كلت ضاقتنا ىلع لالتلا دتمتو

 . برغلا ىلا قرشلا نم فصنو خسرفو بونحلا ىلا لامشلا نم

 لحاس برق مقتو نادلبلا زارط ىلع ةريبك ةيرق ةرهجلاف مويلا امأ
 "اليم رشع ةينامع وحن اهنع دعبتو تيوكلا ةنيدم يبرغ لامش ىلع رحبلا
 لفاوقلل ةطحم ًاضيا يهو رحبلا ىلع لطي عفترم ىلع يهو يبرغلا قيرطلاب
 . رفحلا قيرط نع دجنو قارعلا دصقت تناك يلا

 ثيح ةعارز تبوكلا ىرق مظعا نم دعن اهرابا ةرثكو اهتبرت بيطلو

 رابالا نم ىقسبو حمقلا اهيف عرزيو ردسلاو ليخنلا راجشا اهيف رثكي
 رخل ا ايف كركر ناطمالا"ةاجر

 رصقو ةعمجلا هب ماقت دجسم اهيفو راد نيتئام وحت اهرود ددع غلبيو

 .( رمحالا رصقلا) ىعدي حابصلا كرابم خيشلا هداشا
 ةعارزلاب ًاعيمج نولغتشي ةمسن ةئاعامم وحنب ردقيف اهبناكس ددع امد

 برعلا نم املوح لزتي اب فيصلا لصف يف ةداع دادزي ددعلا اذه نكلو

 . امءاوه ببطل لحرلا
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 يغصت ظفلب - بيلصلا) "الئاق نادلبلا مجعم يف ترقاي ركذ دلل |

 لئاو نب ركب نيب ةعقوم هب تناك ةمظاك دنع لبج مسا وهو - بلصلا

 اق



 ) ميك يبو رمع يبو
 يدمحالا ةنيدم برغ ىلا اليم نيرشع دعبتو ةيبيلصلا ىمستف مويلا امأ

 مهيشاومو مهلبا نووريو اهنم نوبرشيل ودبلا اهيلع عمتجي رابا اهيفو

 جاجحلا هيلع رم يذلا ضايرلا تيوكلا قيرط نع لايما ةعبس دعب ىلع عقت
 . نارياو دنهلاو قارعلا نم نومداقلا

 '”ج ريشعإ
 ةريزج هبش وهو ( جريشعا) عقوم ةروهشملا تيوكلا نكاما نمو

 عطقتو مزارعلا نم ةفئاطل رودلا ضعب هيفو تيوكلا ةنيدم لامش يف عقت
 نادشرلا ناملس ديش دقو مهتويب اهب نويتيوكلا يبي يلا روخصلا هنم
 . ناكسلا ىلع ةميظع ةدئافب تداعف ليسلا ءام ظفحل ةكرب هيف

 يفشاا

 ليلق ردسو' لخنو لثا هيفو رحبلا ىلا ضيفي يداول مسا وه بعشلا
 تاه ملا نم وهو لايما ةثالث وحن اهنع دعبيو تيوكلا ةنيدم بونج يف عشبو
 نم نابثنك هب تطاحا دقو .ليمج هرظنمو بذع هؤامو قلط هواوهو
 انه داعف رحسلا ىلا برستلا نم ءاملا طظفحلا لمهرلا نم لس مقا هيفو لمرلا

 . ةميظع ةدئافب دسلا

 '”خباوشلا

 تناكو نسحا يبس رم اهدنعو لدحاسلا ىلع ةبرمل مسا خيش يغضب

 ةيبور فلا نيتس غلبم ءاقل كرابم خبشلا نم هترجا دق ةيناطيربلا ةموكحل
 . نادابع ةئيده نم بولجملا طفنلل ًانزحم هتذخحناو ايون

 سا رلا

 ةهحلا ين عقيو رحبلا ىبح دتمم ةلهسلا ضرالا نم ناسل وه سارلا

 س5



 ةموكحلا هيف تماقا دقو لايما ةتس اهنع دعبيو تيوكلا ةنيدم نم ةيبونخلا

 ًاريثكو "اليل نفسلا هب يدتهتل ًاحابصم اهالعا يف تلعجو ةرانم ةيناطيربلا

 . هيف نوه زنتي ًاهزننم سارلا نويتبوكلا ذختي' ام

 ىاوحلاو ةرقنلا

 نادعبيو تيوكلا ىرق نم نادعيو ناّمصالتم نالحم امه ىلوحلاو ةرقثنلا
 ةنيدم نم يبرغلا يبونحلا يف ناعقيو ًابيرقت ليلا فصنو نيليم ةفاسم اهنع

 . ليلع فيطل اهواوهو تيوكلا

 ةنم دلا

 وحن تيوكلا ةئيدم نع دعبت يهو ةنمدلا ةيرق تيوكلا ىرق نمو
 . بعشلاو سارلا نيب رحبلا لحاس ىلع اهبونج ممتو . لايمآ ةسمخ

 تيقبز كامسالا يدايصل الحم تيوكلا سيسأت ءادتبا يف تناكو

 اهئانب يف مزاوعلا نم ةفئاط بيرق تقو يف تعرش ىس- اههلاح ىلع
 دمتعي ناكو ًاراد نيعبرا نم وحن مهام ماع ىبح اهرود تغلب دقو

 ًاريخا اهنكس دقو رضحلا ةعارزو كامسالا ديص ىلع مهتشيعم يف اهناكس
 خيشلا ىلا ةبسن ةيملاسلا مساب اهمسا اولدباو حابصلا لآ ءارمالا نم مسق

 . حابصلا كرابملا ملاس

 ةنيدم يبرغ يبونج عقيو ةعساو ضرا يف عفترم لبج مما وه ةرسلا
 هذختاو ًافرشم هامسو حابصلا كرابم خيشلا هانب رصق هالعا ينو تيوكلا

 + .نضرالا لابصلا لآ ىدح دقو كانه ديصلا وا ةهزنلا ةارأ ان اذ[ هل اهتم

 كلت يل دجويو مهلويخو مهلبال ىعرم نوكتل لبحلا كلذب تطاحا يلا
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 سان هر 1

 وحن تيوكلا ةنيدم نع دعبت يهو ساطنفلا ةيرق تيوكلا ىرق نمو
 يدا ةبذع ءام راباو راجشاو نيئاسب اهمو بونحلا نم ”دليم رشع ةعبس

 . رحبلا لحاس ىلع
 ب 56 وبا

 يبونجو تيوكلا يبونج يف عقتو ةفيلحوبا ةيرق تيوكلا ىرق نمو
 . رحبلا لحاس ىلع يهو "اليم نيرشع ةفاسم تيوكلا ةنيدم نع دعبتو ساطنننلا

 ليحيحفلا ٠

 تيوكلا ةئيدم يونج يف مت ليحيحف ةيرق تيوكلا ىرق نمو
 اهيفو رحبلا لحاس ىلع عقتو اليم ,زنيرشعو ةسمخ ةفاسم اهنع دعبتو
 . بذع اهام بيط اهواوهو راجشاو نيتاسب

 يدمحاللا

 ةنيدم دعب ةيناثلا ةئيدملا يهو ٍيدمحالا ةنيدم ةمهملا تيوكلا ندم نمو

 ًاركرم تذختاو ( هيلا تبن ) و رباحلا دمحا خيشلا دهع يف تديشا تيوكلا
 دعبتو ةلقانلا طفنلا نفسل ءانيم اهيف ميقاو اهيفظولل اكسو طفتلا ةكرشلا
 . اليم ١" وحن تيوكلا ةنيدم نع

 -ةيعسشلا

 ”اليم نيئالثو نينئا ثيوكلا ةنيدم نع دعبنو ةبيعشلاتيوكلا ىرقئمو
 ةكرش اهتذختا دقو رحبلا لحاس ىلع عقتو بونحلا نم ةباق ىصقا يهو
 . هللادبع ءانيم اهنم برغلا يف عقتو اهلامعأل أرّمم ليوا نيما

 ةراوا

 هيف عضوم مسا يهو ةلاعف نزو ىلع ةلمهملا ءارلابو هلوا مضب ةراوا

 اخ



 يف ةفورعملا نكامالانم تناكو ميمع يبل (بيرحلا نيو د) لبج وا ءام
 ةريحلا كلم دنه نب رمعل ناكو . مالسالا ردصو يلهاحللا رصعلا يف ةيدابلا

 ميغ نم سدع نب هرارز هانبت ناكو رثذنملا نب .دعسا ىعدي خا قارعلاب

 ١ دليَويس ابر هيلع دشف اهعرض ىمرف ةنيمس ءاموك ةقان هب ترم عرعرت املف
 نم لجر ةئام هب نلتقيل دنه نب ورمع هوخا قلحف هلتقف مراد يب دحا

 ةعسن مهنم لتقو ةراواب مي يب ىلع راغاو ةريحلا نم جرخف مي يب
 كلذ ءانثا يفو .اهيف مهاقلاو ًاران محل دقوا ناب كلذو ل عساو ”ةريغسلاو
 قيرح ةحئار مشف هراوا ةيخانب ميك يب ةليبق نوطبنم مجاربلا نم لجر رم
 : لاق دنهنب ورمع هآر املف هيلا لامف ''' ءاوشلا راتق ةحئار هنظف لبتقلا

 ناعم را

 : يمجربلا باجأف
 . مجاربلا نم لجر

 ( مجاربلا دفاو يقشلا نا) ورمع لاقف
 تيمس اذه ىلعو . هنيميب ًارب ددعلا لمكا هبو راتلا يف ىقلاف هب رمأو

 (ًاقرع) دنه نب ورمع برعلا

 : يشعالا لاق دقو

 هرارز يبو |ًارقثم يزاوملا فلسلا نم نوكتو

 هراوا يف هبيصقلا موي اولتق 2 موق ءانبا
 ! : كلذ قدزرفلا ريعي ريرج لاقو

 هلئابقو ٌرماع انحبتسي حلو ةراوا موي شيحلا حبذي انسلو
 بالك نب رفعج نب ةبتع نب ورع سيق نب ضاربلا لتق ةراوابو

 . كدف بناجب هموق ينارهظ نيب هلتق لب ليقو لاجرلا ةورع وهو
 اهنم قفدتيو ةريزغلا طفنلا رابا ضعب تفشتكا اهيفف مويلا ةراوا اما

 . ةريفو ةرتكب

 )١( يرثنا مسللا ةحئارا .
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 تب وكلا ر زم

 طر تا رنو تكلا ف روك اهدا نوبل رج هيركلا "وانا بن

 .( خبوشلا ةريزج) ةريغصلا ةريزحلاو

ًَّ 41 0 

 نع دعبتو تيوكلا نوج ىهةيقرشلا ةهحللا يف عقت ةريغص ةريزج يه
 اهضرعو ًابيرقت_لايما ةعبس اهوط غلبيو فصنو "اليم رشع ةينامت وحن تيوكلا
 يرحبلا ءىطاشلا ىلع يلا اهرابا ناو لالز ريزغ بذع اهوامو لايما ةثالث

 رضحلاو ريعشلاو حمقلا اهيف عرزيو دحاو رتم نع اهنم رتبلا قمع ديزي ال

 .روهزلاو درولاو ردسلاو ليخنلا راجشا اهيف رثكتو
 مهضعب ةمسن ١١١٠١ نم برقي ام رضاحلا تقولا يف ابماكس ددع غلسو

 ديصب نواغتشيو يبسرافلا رصنعلا مهيلع بلغي مهضعبو صلخ برع
 ش . ولوللا جارختساو ةعارزلاو كامسالا

 لالتو ةميدق ىرق اهيفو دجاسم ةعبراو راد ىينئم وحن ةريزحللا هذه يو

 . روزو هيحابصلاو مزاوعلاو روضعلاو هينيرقلاو رضحلاو ديعسو دعس اهنم ةيرثا

 اوكلم نيذلا نيلاغتربلا راثا نم ةيبرح نوصحو ةميدق ينام اهيفو
 . نيمدقالا سرفلا راثا نم وا يبرعل؛ جيلخلا دالب ضعب

 ةيرحبلاو ةيراجتلا قرطلا ىلع اهعوقو ىلا ًاعدق اكليف ةيمها مدج رث و

 حجري امك نّوملاو ءاملاب نفسلا ديوزتل اهل ًازكرم تناك ذا لانو تملا نو

 تي 1[



 . دنهلا وحن مهفحز ءانثا مهتالصاوم نيمأتل ًاركسعم اهولعج دق نيينانويلا نا

 مهو اماكس بلغا اهنطقي يلا روزلا يه ةريزحلا هذه ىرق مهاو

 نفس نم ًاددع نوكلميو ةراجتلاو ةعارزلاو صوغلاو ديصلا يف نولغتشي
 .نامعو قارعلاو ناريا نه اماكس مظعمو ديصلا

 اهب اونفد نيذلا نيملسملا جاجحلل روبق ةدع ةكليف ةريزج' يف دجوتو
 مهالحر ي جاجحلاو راجتلا نيومتل أزكرمو اماه أربعم ةريزحلا هذه تناكو
 . قارعلاو ناريا نم ةسدقملا يضارالا ىلا

 ةرهش اهمظعا اما ( يودبلا دمحم ) خيشلا ربق ةماعلا اهتحرضا نمو

 تيوكلا لها هروزي يذلا ( رضحلا) يبلا ىلا بسني يذلا ماقملا وهف

 ٌْ . روذنلاب ءافولاو كربتلا دصقب ةعيشلا ةصاخو ةريكب

 ةينانوي ةباتك هيلع رجح ىلع روز ةيرق نم ًابيرق 19810 ماع يف رثع دقو
 ببسب قرغ ةئداح نمأرهتاجنل رحبلا ةحلآ هتجوزو ةراحبلا دحا اهيف ركشي
 . نيهلاس ةريزحلا هذه ىلا امطوصوو ةففصاع

 نآايباوب“

 بونحلا ىلا لامشلا نم افوطو ةيبرغلا ةيوازلا يف عقت نايبوب ةريزج
 يفو ( ةشربلا سأر) يلرغلا يبونحلا اهسأر ىمسيو اليم رشع ةئالث وحن

 روخو حلملا روخ .ناروخخو ةسراد' راها هبش نايبوب نم ةيلامشلا ةهجلا

 ْ . ريبك رخآ
 لالخ ةعامج اهنكسي دقو بلاغلا ىلع ناكلا نم ةيلاخ ةريزحلا هذهو

 : ةلايشأالا دنضل :نقسعلا

 ل ©

 هنرو

 لاما :ةفيش“ اهوظ غلبي اهنم ةريبكلاو رزج ةدع ةقيقحلا يف يه ةبرو

 . تيوكلا ةئيدم نم يرشلا لامشلا يف عقت يهو لايما ةعبرا اهضرعو

 هي



 ناكسم

 حابصم اهيفو "اليم رشع ةسمخ وحن تيوكلا نع دعبت ناكسم ةريزج
 ةرصبلا رون يف يلا ةفاوطلا نع دعبتو نورفاسملا هب يدتهيل ”اليل ريني

 فصن نم لقا اهضرعو ليملا عابرا ةئالث اهوطو اليم ("5) وحنب

 . ناليم ةكليف نيبو اهنيب ةفاسملاو ليملا
 -ةهاوع و ٠

 رشع يا وحن اهنع دعبتو يقرشلا هكليف ينبونج ةهوع ةريزج عقت
 . ليم ثلث اهضرعو ليم فصن برغلا ىلا قرشلا نم اهوطو فصنو اليم

06 

 فصنو اليم رشع ةسمخ وحن اهنع دعبتو هكليف يونج ربك ةريزج مقت

 ةريزج يهو ليم ثلث اهضرعو ليم فضن برغلا ىلا قرشلا نم اهلوطو
 . ناكسلاب ةلهآ ريغ

 ”ةر'اور اق ظ

 ةريغص ةريزج يهو ربك نع يقرشلا بونحللا يف ةروراق ةريزج عقت
 . اليم نوسمخو 0

 "م دارملا 1

 كرما ىلا قرشلا نم اهوطو 6 هر يونج مدارملا ما هرب زج عت

 . ليم ثلث اهضرعو ليم فصن

 ( 'لمتنلا ما ) ةريبكلا ةريزلا

 نودايصلا اهخاوكا ىلا يوأيو تيوكلا يبرغ ةريزحلا هذه عقت
 . كامسالا ديصل
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 ( خباوشلا ةريزج ) ةريغصلا ةريزحلا

 شوكلا صعب اهذحنا دقو تي وكلا ةنيدم يفرغ ةريزجلا هده عفت

 ليلعلا ابماوه قاشنتساب عهبصلا اهيف نلوحورب فصلا يل ايل قف مه 0

 . ياصلا اهوحب نومعنيو

 (7”) لوألا ءزخلا 1



 تبوللا رئاشع
 دليلاب تسيل تيوكلا نا ًاقباس كلذل انرشا امك مولعملاو حضاولا نم

 رارقتسالل اهوح نكسلا رئاشعلا وعدت ىلا ةيفاكلا هايملا اهيف سيلو يعارزلا

 تيوكلا ةيداب رئاشع مظعم نا دجن ببسلا اذهو ةوادبلا ةلاح نع داعتبالاو

 ءارو ريسي هتابح ةعيبطبو هترطفي يودنلا ناك الو لحرلا رئاشعلا نم مه

 ٠ ىرخا نود ةقطنمب ودبلا رئاشع نم ةريشع ةيا ديقتت نا نكمب الف ىعرملا
 مهدصت نا نود لاحرلا هيلا اودش ةيدابلا يف ًاعيبر اودجو امنيا مهف

 . ةيسايس زجاوح مهعنمت وأ دودح

 رخآ رطق لود رطقب اهرصحو رئاشعلا ةيعباتب مزحلا بعضصل اذلو

 . ةبراقتملا قطانملا يف اميسال

 تيوكلا رئاشعب ةجمدنم قارعلا رئاشعو قارعلا رئاشعب ةطلتحم دحب رئاشعف
 . ءاسحالا رئاشع نع ةلصفنم ريغ تيوكلا رئاشعو

 ماسقا نم نوكتت هيلا ةددرملا رئاشعلاو تيوكلا رئاشع ناف لك ىلعو

 اف دم» ةويسفلا.٠ اعاد: قيم قف مسقنت اهنكلو ةريتك

 ةبوسنملا رئاشعلا )١(
 ةبوسنم ريغلا رئاشعلا )١(

 هيلا يمتنت العا دج ىلا اهلصا يف مجرت يلا يهف ةبوسنملا رئاشعلا امأ

 . باسنالا بتك يث نودمو فورعم . بسن اهو
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 الو مولعم دج ىلا بستنت ال يلا داذشلا يهف ةبوسنم ريغلا رئاشعلا امأ

 . باسنالا بتك اهل ضرعتت ملو هيلا عجرت لصا رتكاشعلا نيد اهل فرعي

 ةبوسنملا تيوكلا رئاشع

 نمدا نبا ىلع نم نطب ةميذج نب دبع نب رمش ونب مهو .رمش )١(
 ' .ناطحق نم مه رثكاو نالهك نبا ديز يب

 ىمعد نب ىصقا نب طساق نب لئاو نب زيع ونب مهو .ةزنع(؟)

 . ناندع نب دعم نب رازن نب ةعيبر نب ننس ني :ةليدج نبا

 ةلاحلا يه امك دحاو لصا ىلابستنت ال ريفظلا ضماثع نا .ريفظلا ( ")

 ةليق تراصف ترفاظتو تنوكت رئاشع ةعومجم يه لب ةيدابلا رئاشع ي

 .مهريغو دلاخ يبو ةزنع نم طيلخ يهو ريفظلاب تيمسو ةريبك

 1 لاقيو ناطحق نم يه ريطم نا روهشملا . ريطم(:)

 يف مهنكاسم تناك يلا ةبراعلا برعلا نم نم قيلامعلا نم مسط يب

 نب 0 نب ابصا نب ماي نب ركذم ىلا نوبستني : نامجعلا( ه)

 تناكو ناطحق نب نادمه نب فون نب ناويخ نب مشج نب كلام
 مهنكاسم

 . دحن ىلا اوراص مث نارجن يف ىضم اميف

 ةبوسنم ريغلا تيوكلا رئاشع

 داهتجالاو دحلا هانعمو سراوفك سايق ريغ ىلع مزاع عمج م زاوعلا )1١:(

 مسق دجويو تارارشلا نم ذخف مهلا لاقيو تيوكلا فوفط محلزانمو

 . ( مازع ص محل لاقيو فوحللا ىلا ناعم يحاون يف مهنم

 يل ًاضيا مهلزانمو يأرلا يف دادسلاو داشرلا هانعمو ةدئاشرلا(؟)

 . تيوكلا فوفط
 هذه نم مهريغ يف لاقي ام مهيف هلا ةحواوطلا وا رادبيرع ( "0)

 . بسنلا ضومغ نم ةدئاشرلاو مزاوعلا يا ةرمزلا

 نأ ىوريو ةبلصاو بيلصلا ىمست ةيودب ةريشع يه ةبلصلا(؛4)

 دل #”©-



 اوقبو اوضرقناف ةديعبلا ةنمزالا يف بورحلا مهيلع تضق دقو ودب مهلصا

 بسنلاب نوقيرع مهلا مهسفنا يف نودقتعي مهو مهاياقب ءالوهو نيقرفتم
 نع ىتبح هومتكو يبرح وا يبمايس رمأل هوذخا وا مهلصا اوسن مهنكلو
 سانلا ) ليق امم مقرلاب ءاعدالا اذهل ةحص ال نكلو . الوهم وقبف مهدالوا
 . ةبلصلا ىلع قطني ال لوقلا اذه ناف ( مهباسنا ىلع نونودأم

 تيوكلا ةنيدم ريصمع خيرات يف ءارالا براضت

 ةعقاوو اسحلا ةراما يف ةجيدنملا ىضارالا نه قبس اميف تيوكلا تناك

 ا .  ةيلامشلا اهدودح نم
 هلا تالا ذر نم ابنا هذانا خشم لآ نيرغت قرن دلازي“ نيمأللا نضلخشا الو

 نا توك نيك رمق .ءافلاب: :ةرما -ندنفا م45 مه ٠١8١ ةنس ا يف

 دودحلا ىلع ةظفاحملا هتاوقل أجلم ذختيا ٠" ةْيلاخلا تيوكلا ةنيدم عقوم

 ' ةقطنملا كلت ىلا مودقلا دارا ام اذا هنم نومتيل ًادازو ةريخذ هيف عدؤيلو

 هكيلامم دحا ةسائرب سرحلا نم لث هيف ماقاو رخآ ضرغ يآل وا ديصلل

 مسقو لحرلا ةيبرعلا لئابقلا ىفعب تذخا نصحلا كلذ ةداشا دعبو

 جيلخلا نم ةيناريالا لحاوسلا يف نينكاسلا كامسالا يدايص سرفلا نم

 مث نولعتري مث هلوح نوميقيو نصحلا كلذ فارطا ىلا نودفاوتي يبرعلا
 رودلا !وداش مث مهنم مسق اهب ماقا ةريغصلا تويبلا ضعب هلوح تديشا

 . قاوسالا الوح اومءاقاو

 ناك امم رغصا لكشي هواثب ديعاف نصحلا كلذ ناكرا نم مسق ىعادت مث

 0 هل 0#
 كانهف ًامزاج ًادديدحت ددحي مل تيوكلا ةنيدم سيسأت خيرات نكلو

 . اهخيرات ديدحم يف ةبراضته ىش لارقا

 ىفشتسملا مقر“ نم ةبب رك انأسم ىلع ريما ذوفنلاا مثو» ٍِق درشا لو نسمملا كلذ نا مج ارا )0(

 , مويل يكيرمالا

 م



 نيم ردقايب فلان.( هه دل اه.ن نعل تاما خخ ! ذا كاش اللا همت طق امفم حصلت 1 +كارلم ةعادس حمد خمظ وب, ةعسن !ةانالاج ااه : دمعلل- هد ادعز ك ةقعأل ةفدف سقسنمب دلع د مفر م للقلق هنن ةداوس طحت اففاعا انا او تمد اضف اسسهسهؤ ل ةمق طف سفأ ناهد جد ذات ده تشال طن لض خدك نا شع نطوط عخف هطول مع د ل تاعوم كاعع قت سل ل تا

 مه 1٠١,1 ماع يف ناك اهسيسأت خيرات نا" معزي نم:نيخروملا نمف

 م1١11 ه 1١18 ماع يف ناك اهسيسأت خيرات نا معز نم مهنمو م
 اذه ىلاو م11 ه1٠١1 ماع يف ناك اهسيسأت نا نظي نم مهنمو

 ةرصبلا يلاو اشاب نسحم هنم بلط امنيح كرابم خيشلا بهذ ريخالا لوقلا

 كرابم خيشلا هباجاف تيوكلا ةنيدم سيسأت خيرات نع قيفحتلاب هربخي نا
 قفاوملا ه ٠١77 ماع ىلا عجري تيوكلا ةئيدم خيرات نا هيف هل لومي باتكب
 م11

 تقو يف متت ال يلا رومالا نم اهريصمتو ندملا ءاشنا نا ققحملا نمو
 ةريغص خاوكا ةماقابرمالا ءيداب يف ناك تيوكلا ةنيدم ءاشنا لعلو ريصق«

 قاوسالا اهيف تذممناو ًاديور ًاديور نارمعلاب تجردت م توببلا "تشب م

 هد. نيستا خيراتب ءارالا براضتو فالتخا ناو ةئيدم تحبصاف

 خيرات ربتعا نم.مهنمو سيسأتلل أثشنم خاوكألا ةماقا ربتعا نم كانه نا ىلا
 قاوسالا ذاختاو ةريبكلا رودلا ديشت لعج نم مهنمو أشنملا وه ةريغبعلا رودلا

 رمالا مهيلع هبتشاو تاورلا نيب فالتخالا عقو اذه ىلعو خيراتلل اساسا

 لاق ام يف داجح مهن“ لكلاو

 تيوكلا ومن

 تناك دقف ةرهشلا نم ماقملا اذه ىلوالا اهروصع يف تيوكال نكي مل
 نكت مل نا ةطيسب ةندمتملا دالبلا نيبو اهنيب تالصاوملاف ةلمهم هبش ةنيدم

 ًامودو ًادبا ةنيدملا تناك دقو ةرصبلا قيرط نع اهنم عقو ام الا ةمودعم

 نم اهناريج نيب ةمئاقلا تاعزانملا ءارج نم تاوزغلاو بورحلاب ةددهم

 . ةيبرعلا تارامالا

 لخاد يف ثدحا اهريغو اسحلاو دجن يف بورحلاو نئفلا ةرثك نكلو

 يرجهطلا رشع يداحلا نرقلا لئاوا يف كلذو أشحاف ءالغو ًاطحقو الحم دحن ]

 . بسكل ابلط ينرعلا جيلحلا لحاوس دالب ىلا دخن نم تارجهلا تلاوتف

 ل



 .الو نيرجاهملا كئلوا نم ريثك تيوكلا مأ دقو ناماب ةرجاتملاو ةشيعملا

 )الكا هلاذا ماالإ4 هالو م5115 ه85١1 مارعالا يف اميس

 ْ ماالثال هلام م

 تمدقتو ًاعيرس اومن تمنف نيرجاهملب تصغو تيوكلا ناكس دادزاف

 نشت تناك يلا تاوزغلا دض اهزكرم يوقو. ًايداصتقاو ًايدامو ًايسايس

 ةيدابلا نم اهيلع
 ةرصبلا ةنيدم ىلع سرفلا ءاليتسا اهبنارمع مدقتو اهومتن يف داز امتو .

 ةرصبلا ناكس نم ريثكلاب ىدح يذلا رمالا ماالالك ه90١1 ماع يف

 يراجتلا قيرطلا لوحن ًاضيا كلذبو ةرابزلاو تيوكلا ىلا اورجابي نا ريبزلاو

 ريمزاو بلحو دادغب تذخاف تيوكلا ىلا ةرصبلا نم ةيقرشلا دنهلا ةكرشأ

 . قيرطلا اذه نع اهتراحجت ضعب .ذروتست لوبتطساو

 ماع ف نيرحبلل ةبتع يب برع لالتحا ًاضيا اهومن ىلع دعاس اممو

 طقسم نم تيوكلا درت ةيراجتلا لاومالا تراصف م1087 ه1

 تكراش ىح ماا40 ه١٠١1ه ماع لح امو فيطقلاو نيرحبلاو دنهلاو

 . ةيراجتلا ةكرحلاب ينرعلا جيلحلا يناوم تيوكلا

 ضعي تثدح سرفلا دي نم ةرصبلا ةينامثعلا ةلودلا تدرتسا نا دعبو

 ناومالل يراجتلا نزخملا يفظوم نيبو ةرصبلا يف رومالا تالو نيب لكاشملا
 كلذ لامتنا ىلا ىدا امم ( يناطي ربلا لمعملا ىمسي ناك امك وا) ةيناطي ربلا

 تيوكلا ين يقبو م 10791 ه 108 ماع يف تيوكلا ىلا هيفظومو نزخملا
 . ةيناث ةرم ةرصبلا ىلا نزخملا كلذ ديعأن فالحللا عفر نا ىلا نيتنس ةدمل

 ريزو اهراز ىبح ركذلا قحتسي ام اذه دعب تيوكلا ىلع أرطي مو

 اسحلا ىلا هتلجر ءانئا يناثلا هللا دبع خيشلا دهع يف اشاب تحدم قارعلا

 تيوكلا هيف ربتعا ًايمصر ًاموسرم ردصا كانهو نيرهش ءاهز اهيف ثكمو

 . ةرصبلا ةبالو ىلا ًايرادا ةعباتلا ةيضقالا ىدحا

 تهجرت تيركلا يف مكمل نوؤش حابصلا كرابم خيشلا ىلوت الو

 تروا
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 تشعتناو راطقالا نيب اهمسا رهتشاو نمالا اب بتتساو راظنالا اهيل
 مه ريغو دجن بارعال ةريبك ًاقوسو ًابصخ ًاعئرم تحبصاو ةراجتلا اهيف

 ببسب ةيلودلا لفاحملا يف اهمسا رشتنا ىلوالا ةيملاعلا برحلا ليبقو
 ىلع ةيناطي ربلا و ةيناملالا نييركملا نيب ًادئاس ناك يذلا يمايسلا عزتل
 اهريغو دادغب ديدح ةكس عو رشم

 تيوكلا يف طحلا كلذ ةيابن نوكت ناب تبغر ةيناملالا ةموكحلا ناف
 دنع طحللا فاقياو ىعسملا كلذ طابحا ةيناطيربلا ةموكحلا تلواح امنيب
 قرط ىدحا نع ًاعافدو جيلحلا ي اهذوفنل ةنايص ةرصبلا ةيالو دودح

 تدارا ام ةيناطيربلا ةم وكحلل مث دقو دنهلا
 ةيسايسلا اهتيمها تدادزأ دمف اهيضارا يف طفنلا فاشتكا دعب اما

 ًانارمع جيلحلا ىلع يتلا ةيبرعلاتارامالا رفوا- نمتحبصا ىح وح ةيداصتقالاو
 راهدزالاو مدقتلا قيرط يف تلاز امو ةعساو ةورث تاذ يهف ًامدقت
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 عابصلا لآ
 يهو) ناطحق امه نيمسق ىلا مسقت اهلك برعلا نا لهجي نم سيل

 ( ةبرعتسملا برعلا يه) و ناندعو ( ءابرعلا برعلا
 ةعسرو رضم نيعرف ىلا مسقت ناندع ناو

 ةعيبر امأو .ةكم يف ةسائرلا امل تناكو زاجحلا تنكسف رضم ام

 قارعلاو نيرحبلاو ةماميلا نيب يا دج .تنكسف

 ىلا .دسا وني عرفتيو دسا يبو ةثلك يب نيترامع ىلا مسقت ةعدزو

 ولا لئاو نب ركب ردحنت ةزنع نمو ةزنعو ةليدج امه نينطب وأ نيعرف

 مهو تيوكلاو نيرحبلاو دحن يف مويلا ةمك احلا ةئالثلا تويبلا اهيلا بستنت

 حابصلا لآو ةفيلحلا لآو دوعسلا لآ

 اوهس دقو ن المشلا ن ل ا

 . دمحا نب نامسلس نب رباج نب لوالا حابص خيشلا ىلا ةبسن حابصلا لآب

 تيوكلا ىلا حابصلا لآ مدقم

 يرق ) قارعلا رب يف ( ةثافش) ردلا نبع يف ًاقباس نطقت ةزنع تناك
 لئابق عم كانه تماقاف ربيت يحاون ىلا .تلقتنا مث ( ءالبرك ةنيدم نم

 مش مع يب نيبو مهنيل عازن لصح كلذ لعبو جالفالا ةعطاقم نم رادهلا يق

 ساودلا ةليبق ىلا اوأجلف دلبلا نم مهوجرحخئاو مهيلع اوبلغتف ةليمج نطب نم

 دل غ5 ب



 اءر مهنم نطب لك زكرو رساودلا نوطب تعمتجا كانهو . يداولا يف
 هتيامجو هلظ تحن ءاجتلالا نوديري يذلا حمرلا يف نيليمحللا اورمخو

 ايلع اولوتساو رادحلا ىلع نسح لآ مهعم فحرف نسح لآ حمر اوراتخاف

 ءالؤه رطضاف حابصلا لآ مهنبض يف ناكو اهنم مهموصحخن اوجرخاو

 . نيحلا كلذ يف رطق ءارما ( ملسم لآب ) نيريجتسم رطق ىلا باهذلل

 مهنم ةيشخ*ملسم لآ سجوا ئمزلا نم ةهرب اهيف اورقتسا نا دعبو
 اهنع سوزتلاو رطق ةرداغم ىلا مهوئملاف مهرما لاحفتسا نم اوفاخو

 ه8١1م5 ماع يف كلذو .رحبلا نيبراض اوراسو ةيعارش ًانفس اوبكرف
 م اا1كا/ك

 ىبح ىرخا نفسب مهرثأ اوفتقاف مهنع ءالؤه حوزنل ملسم لآ مدن م
 اوملع نويليمحلا مهب رصبا املف ( ةرونت سار) نم برقلاب مهوكردا
 نع عافدلل اودعتساو ربلا ىلا اولزعف مهبلط يف الا مدقت مل نفسلا كلت ناب

 . نيليمحللا فيلح اهيف رصنلا ناك نيفرطلا نيب ةديدش ةكرعم ترج مث مهسفنا

 مهس وت بطت م رصنلا كلذ مهزارحا نم مغرلاب نيليمحلا نكلو

 يف اولزبف اهودصق يلا 9 رارمتسالا اولضف لب رطق ىلا ةدوعلاب

 م ©1١51 ماع اهنم اوقرفت مث نيرتق ىمسملا لحملا يف تيوكلا يضارا بونج
 مهنمو نادابع نكس نم مهنمو هيبصلا نكس نم مهنمف م61
 + قارخملاب :لظ: نم

 اورّمتسا دف ةدواعملاو ةمهالحلاو ديازلاو ةفيلخس لآو حابصلا لآ اما

 . (رصق ماب ) مويلا ىمسملا عقوملاب برعلا طش برق يف
 ذئموي لمعلا كلذ ناكو نفسلا ب ببهمو ةصرقلاب نولمعي كانه اوقبو

 .يربلا وزرغلاب هبشا وهو هرصبلا جبلخ يف ةدئاسلاو ةفولأملا لامعالا نم

 . ةيبرعلا لئابقلا دنع

 ءودهملا ىلا اونكري مل نا مهدض ةوقلا لامعتساب ةينامثعلا ةلودلا مهمددهف

 كلت نع ءالحلا ىلا ذئدنع اورطضاف . لامعالا كلت نع فكلاو ةئيكسلاو

 س1



 . نيقباسلا مهجاوخا عم اوعمتجاو ةيبصلا ىلا اوراسف ةقطنملا

 ينو مهوزغل تراس هيبصلا يف مهعامتجاب ريفظلا ةليبق تملع املف
 اومزعو اه ريس رما يشفي ال يكل مهاجر دحا ىلع ضبقلا تقلا اه ريس ءانثا
 نب لع ةظلخم اناجا مهل مسقاو ميلا لسوت لجرلا كلذ نا ريغ هلق لع
 لجرلا كلذ داك امو .هحارس اوقلطاو هلوقب اوقثوف مهرمأب ًادحا ربخي ال
 وعدملا 0 ناويد دصققف هموق ىلا ًاعرسم راس ىبح مهيديا نم تلفي
 ثنححن نأ نم ًافوخ ًاحيملت رمالا يف ًاحملم يتآلا رعشلاب هبطاخو ( ةلود )

 ةنيمهمنل

 .ةلولعم كايند ىرت ةلود اي نويلغلا رمع
 هلوقأ ام هللاب تفلح يفا

 لجرلا ةراشا ىلا سلجملا كلذ يف هعم ناك نم ةيقب عم ةلود هبتناف
 اهونكسو تيوكلا ةنيدم لح اودصقو هيبصلا كرت ىلا اعيمج ااوعرساو
 مه تباطف هتقفاوم لع اولصحتساو دلاخ يب ريمأ اونذأتسا نا دعب
 ىرخالا 20 رم نساك عون ةئارخ تدذحخاو ماقملا مهب رقتساو رادلا اهب
 ما96 ه١١1؟8 ماع يف كلذو . سرفو برع نم

 ينالبا فلحل
 يلا لئابقلا ءاسور مها نم ةئالث فلات م1115 ه54١1- ماع يلو

 . نب ةفيلخو دمحا نب ناملم نب رباج نب حابص مهو تيوكلا تنكس تكف
 ةسائرلا حابص ىلوتي نا ىلع ةمهالحلا سيئر يّعلا ةمحر نب رياجو دمحم
 جراجتلاو لاملا نووش ةفيلخ ىلوتيو مهعم رواشتي ناو ملل نوؤوشو

 , يراستلاب مهنيب حابرالا عيمج مسقتو رحبلا يف لمعلا نووش رباج ىلوتيو



 لودلا عابص غبشلا
 م اال/ثك ه٠64١١1 ىلا م1018 ه٠7١١1 نم

 ل مكحلا نوؤش ةرادال حابص خيشلا حيشرت ىلع ةدم تضقنا

 بوجو نريتيوكلا كرداف كلذب هدي قلطت نا نود تيوكلا
 مهنطول ةيامحو مهسفنا ىلع ةظفاحم رذحلاو ةطيحلا بناج ذامننا
 ةمهملا كلت رصحم كلذ نوكيو. ةيلخادلا تافالحللاو لكاشملا عفرلو وزغلا نم

 اذه رصح ىلع مهعأر رق درلاو ذخالاو ةلوادملا دعبو  دحخاو صخشب

 هيلع اوط ريشا نا دعب دمحا نبناملس نب رباج نب حابص خيشلاب بصنملا
 مهيلع ًاطرتشم كلذ ىلع مهدهامف يأرلا يف دادبتسالا مدعو لدعلا ةماقا

 ماع يف كلذ مث دقو مهنظ نسح دنع نوكيس هناو هوعيطيو هل اوعمسي نا

 ماه

 اسما ءارما عم فلاحت دقع

 نمالا ديطوت هقتاع ىلع ذخا تيوكلا مكحب حابص خيشلا درفنا نا دعب
 نسحو ةزعلاب ترهتشاو تيوكلا ترهدزاف مالسلا ةدايسو لدعلا رشنو
 راوحلا

 يف حابص خيشلا هب ماق امب ( ريرغ نب دمحم ) اسحلا ريما رعش املو
 رومالا نم حبصأ ه-ةعاطل ةرملاب اهعاضخا نا هس دل ققحت تيوكلا

 دحا هيلا لسري ناحابصخيشلا نم بلطف ىبسحلاب كلذل ىعسيراصف ةرسعتملا

 ف



 ضوافتلا ضرغل هللا دبع هدلو حابص خيشلا لسرأف هعم ضرافتيل نييئيوكلا
 كالسقتساب اسحلا ريما فارتعا ) ةنيتألا رومالا ىلع ارتضتاف
 ال ناو راوج نسح ةدهاعم مهنيب دقعتو تيوكلا مكح يف حابص خيشلا

 ن“ رماواو ردا جيمس دفنت تاو اسحلا ريمأ موضح ىلا تيوكلا مضنت

 ةرشتنملا ةيبرعلا لئابقلا نأش يف اهبنوردصي ىلا ءاسحلا مكح يف هفلخيس

 عيمج حابص خيشلا رقأف ( لئابقلا نيب فراعتملا لوصالا ىلع نيرطقلا نيب
 5 تيوكلا ىلع ًايجيردت ةرطيسلا هل مت ىجح طورشلا هله

 ةيدنل وفا ةيقرشلا دنهلا

 ةعقاولا ج ارخ ةريزج ىلا حابص خيشلا رفاس م.0١/ه8 ه 1١9١ ماع يف

 عم ضوافتلا ةيدنالوملا ةيقرشلا دنها ةكرش رقم جيلحلا يرش لامش يف
 هنكلو ةيراجتلا رومالا ضعب يف ( نزواهنب نورابلا) وعدملا ةكرشلا ريدم
 دارا امل قف اوي م

 حابص خيشلا رصع

 ريغ ًاماع نيتسلا براقت ةدم تيوكلا ىلع حابص خيشلا مكح ما:

 يلا ةءاحلا ثداوحلا نم الو لجرلا اذه ةريبم نم انل ظفحي مل خبراتلا نا

 تناك تيوكلا يف همايا نا رهظي ام ىلعو ريسيلا رزناا ريغ هرصع يف ترج
 نانئمطاو ءودهو ةطاسب مايا

 روك ذلا دالوالا نم كلرتو حابص خيشلا يوت ما١الالآ س 4١.. ماع نك

 كلامو كرايمو دمحمو ناملسو هللا دبع مه ةسمخ

 سس قع
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 عابص نب لودلا آلا ربع غيشلا
 م1814 ه 11714 ماع ىلا ما١ا/الك ه٠9١١ ماع نم

 دبع خيشلا رغصالا هدلو حابص خيشلا ةافو دعب تيوكلا ةراما ىلوت
 ٠ نسحو مركلاو نهذلا ءامصو ةبيدبلا ةعرس نم هب فصتي ناك ال رظنلاب هللا :

 ةعاجشلاو ةريسلا

 هتافص

 دوسا نوللا رمسا نيدعاسلا لوتفم مسحللا ءىتمم ةماقلا ليوط ناك

 يكذ مالكلا ليلق ريكفتلا مئاد ءاغصالا ريثك . نيد اق 1 وللا
 دافلا

 رعيرع نبا نودعس ريمآلاو هللادبع خيشلا

 نودعس خيشلا ءاسحلا ريما لزن م ١الال8 ه٠14١1 ماع رخاوا يف
 جزخف ءوس اهب ديري هنا ضعبلا نظف تيوكلا ةنيدم نم ًابيرق  رعيرع نب

 هاياون نسح رهظ ام ناعرسو هيوني ناك ام فشكيل هللادبع خيشلا هيلا
 ددعلا كلذ لثمب هجورخ ىلع هبنؤيو هللادبع خيشلا ىلا بتعلا هجوي ذخا ذا
 ءيراوطلا لامتحال ةيفاكلا تادادعتسالا ذخأي نا نود لاجرلا نم لبلقلا
 هجورخ ناو ىذالا نوني نيذلا نم هريغ تيوكلا ىلا مداقلا ناك اعر ذا
 ططخلا ًاضقانمو يورعلا مدعو روهتلا نم ولخي ال رما لاحلا كلذ ىلع
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 ةيركسعلا
 ةلاحلا كلت ل هجورخ نا ”الئاق كلذ نع هللادبع خيشلا هيلا رذتعاف

 نم 'قثاو هناو ربكألا خ آلا ةباثمي هاري "الجر لباقيس هنأب هملعل الإ نكي مل

 الا هيلا جرخ امل هريغ مداقلا ناك ولو اهلهاو تيوكلا هاجت هاياون نسح

 توملا نوبامي ال لاجربو رارج شيمي
 حاترم هدلب ىلا امهنم لك داع مث لوقلا اذه نم نودعس ريمالا رسف

 سفنلا

 تيوكلا نم ةفيلخ لآ ةرجه

 ضارا نم مهحوزن دنع حابصلا لآ قفار نمم هتريشعو ةفيلخ خيشلا ناك
 د 0 اودقعو 0 مهب 7 نا ىلا ( رادهلا)

 دود د عاملا لاس ها كل لا

 ةبوعصب هملعل هتريشع عم تيوكلا كربل صرفلا نيحتي راصف مهاوس
 حابصلا هللادبع خيشلا دوحوب ةرامالا يس رك ىلا لوص ولا

 خيشلا ىلع ةفيلخ لآ دمحم خيشلا ضرع م55٠1 ه487١1 ماع يفو

 هلحب ناو تيوكلا نم لاقتنالاب هتريشعلو هل حمسي نا حابصلا هللا دبع

 سسويو ولوللا صاغمل رواجملا ءزحلا ىلا بهذيس هناف كلذ ىلع ةدايزو
 ديزي كلذبو ةريثكلا حابرالاو لاومالا ىلع لوصحلا عيطتسيل "الحم هيف هل
 ًاعيمج مهمب ر

 مهرئاشعو ةفيلخ لآل حمسو ضرعلا اذه هللادبص خيشلا نسحتسأف

 ىلع نيرحبلاو رطق برقب ةرابزلا ىلا اوبهذو اهوكرتف تيوكلا ةرداغع

 هس عكا



 تيوكلا نع ةمهالحلا ءالجا

 ةقيقحم حابصلا هللادبع خيشلا ملع ةرابزلاب ةفيلخ لآ رقتسا نا دعبو
 يبا ةراسملا ميظعب رعش و تيوكلا كر ةفيلخ لآ تعد يلا بابسالا

 ةأوف دعب نكلو ) ينالثلا مهفلح ءاضعا نم مهم وضع دقفب هدالب تقحل

 ًاجرخم هماما دجي ملف بطحلا اذه ىفالتل هذاا بحي امب آيلم ركفف ( رمالا
 روطت مث تادراولا نم هنوقحتسي اه ( ةمهالحلا ) ءاطعا نع عانتمالا ريغ

 ةرابزلا يف ةفيلخ لآب اومحلف تيوكلا نم مهالجاب مث نا ىلا كلذ دعب رمالا
 دحا اهيف. مهكراشي ال حابصلا لآ ىلا اذه دعب تيوكلا تلظو

 هرابرلا ةعفو

 ةفيلخ خيشلا ىلا اهيف مكحلا لآو ةفيلخ لآل ةرابزلا يف نمالا دطوت املو
 نوتأي اوناكف ةراجتلا يف لاغتشالاب هعابتاو هتريشع ضعب عرش دمحم نب
 مث هنوعيبيو دنهلا ىلا هب نورفاسيو ُولوللا اهنم نورّتشيو نيرحبلا رّزج

 ظ مهدالب ىلا نوعجري
 ىلا ةرابزلا يلاها ضعب دوفو ءانثا يف م0788 ها910١ ةنس يو

 ىمست يلا نيرحبلا ندم ىدحا يف ةفيلخ لآل مداخ ىلع ءيدتعا نيرحبلا

 عوقو ىلا كلذ ئدأف دوقولل لخنلا عوذخ ءارش ديري ناك امدنع ( ةرتس)

 دحا ليعامسا لتق ةجيتن نم ناك ةريس يلاهاو ةفيلخ لآ عابتا نيب لاتق

 نيرحبلا ىلا اولسراو آعيمج ةرابزلا يلاها كلذل بضفف ةفيلخ لآ عابتا
 ' اولباقتو ةريس ىلا اولصوف ليتقلا رأثب ذخالل ةريغص ةنيفس يف نيحلسم ًاسانا

 ةسمخ وحن هعم لتق نا دعب نكلو مهميرغ لتق نم اونكمت ىتبح نياتاقلا عم

 رصن خيشلا ىلا رمالا اوكشو ةعقاولا هذه نيرحبلا يلاها ربكتسأف

 بعك يب نفس اهتقفارو « رهشوب ) نم ةيبرح انفس زهجف روكذم لآ

 فالآ ةسمخ ىلع يوتحن تناكو هسفنب اهمدايق ىلوتو ريقدنب نم ىرحخاو

 بال ب



 ( اقريشع ) هل لاقي عضوم النع نفسلا كلت تسراف ةرابزلا وحن اهب راسو لتاقم
 راصحلا اهيلع اوبرضو مادقالا ىلع ايش« ةرابزلا نيدصاق اوراس هنمو
 كلذ ةرابزلا ناكس ىبأت طرش الو ديق نودب ميلستلا اهمناكس نم اوبلطو

 ةمواقملا ىلع اومزعو

 ةرابرلا ىلع ريمالا وه ذئموي ةفيلخت لآ دمحم نب دمحا خيشلا ناكو

 نيب سيطولا ةيماح ةكرعم ترادف .جحلا ةضيرف ءادال ةفيلخ هيعا بايغل
 ةنكاسلا يلع يب ةليبق نم ةليصف تمضنا ةكرعملا مايق ءانثا يفو نيفرطلا

 رصنلا مهل مثو مهتفك تح.جرف ةرابزلا يلاها تاوق ىلا ( ةحيرف) ةيرق يف
 مهنفس ىلا باحسنالل مهورطضاو رصن خيشلا تاوق ىلع

 تكرشأف ةفيلخ لآ ىلا تيوكلا نم ةيرحب تادجن تدرو كلذ ءانئا يو
 أعتحلسا نم ريبك مسق ىلع تلوتساو ةلمحلا كلتل ةدايقلا نفس ةمهاد“ .

 ةلاسر اهيلع اولوتسا يبلا لاومالا نمض نم مهيديا يف تعقوو اهناوماو

 مه ربحي نيرحبلا يلاها ىلا هيبا نم رصن خيشلا نب لوسرلا دبع اهلمحي ناك
 رصاحو نيرحبلا ىلا يبوكلا لوطسالا هجاوت من مهيلع تعقو ةميزحلا ناب ايف
 نم يقب ام لالتحا يف عيمجلا كرتشاو ةرابزلا تاوق هتفاو مث همانملا . هلق
 نم اوجرخناو روكذم لآ يدبأ نم اهوصلختساو اهارقو نب رحبلا ندم

 هذه تناكو رهشوب ىلا مهولسراو ءاسنلاو لاجرلا نم مهنم اهيف ناك
 م1141 ه410١1 ماع يناثلا دامج ١8 خيراتب ةعقاولا

 هه عم ل
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 تب واللا و بمك ونب

 ةوق محل تناك دقو ناتسبرع نم ينونحلا مسقلا ءارما مه بعك ونب

 ةدتمملا ءيناوملا ةفاك ىلع مهماطلس رشن نم مهنكم ريبك لوطساو ةقمئاف

 جيلحلا يف نامع لحاوس ىلعو (رهشوبا) ةئيدم برق ىلا نادابع ةري زج نم

 ٠ ينرعلا

 هضرفت مل ام يناذلا لالقتسالا قطانملا كلتل رسيتملا نم ذئموي نكي مو

 عطقنت ال بعك يب نفس تناك تيوكلا ةنيدم تئشنا امل اذه ىلعو امدارا

 اوذخلا مث ىرخالا فيلاكتلاو اهيلاها نم موسرلا ةيابجو اهيلع ددرتلا نع

 ةيبرعلا ةريزحلا لغاد ىلا ردصت تناك ىلا :ذاوملا "ضعي قرح أرقم. اهتم

 اهريغو حمقلاو زرالاو رمتلاك

 ةقرلا ةكرعم

 لع حبصاف حلستلا ناديم يف ًامدق تبوكلا تعفد رومألا هذه نكلو

 ةيرحبلا ةوقلا نم مريح بناج

 رخمي ابرق تيوكلا لوطسا ادغ ىتح م 10787 ه0 ماع لحي ملو

 ينرعلا جيلحلا هايم ةقلطم ةيرح يف
 تيوقو نينئمطم اوشاعو تي وكلا يف حابصلا لآل رمألا ماقتسا املو

 نم بعك ونب هتضرف ام مهيلع لقث ةدش مهسوفن يف اوصححاو مهتكرش

 اهعفد نع تنودرمتي اوذخاو موسرلا

 (4) لوألا ءزخلا 44



 لوا مهليمتست تراصو ءودهلاب درمتلا كلذ تلباق دقف بعك ونب اما

 يلاب مهيلع ةرطيسلا صضرفو مهعاضخال ةيملسلا تاضوافملا بيلاساب

 نياك
 مهتغوارم نكت ملو نوركاميو نوغواري اوذحا نييتيوككلا نا ريغ

 مهولدابي نا اودارا مهنكلو مهيلع ةسبتلم وا بعك يب ىلع 'ةيفاخ مهركمو

 ( ميرم) ةامسملا حابصلا هللادبع خيشلا نبا ةبطخم مهلا اومدقتف . ركملا

 ىلع ةماتلا ةرطيسلا مه مدل بعك يبب ريما تاكرب خيشلا دالوا دحا ىلا

 ضفر حابصلا هللادبع خيشلا نا 0 ةرهاصملاو ةبارقلا قيرط نع تيوكلا

 تاب ًاضفر بلطلا كلذ

 هيف ددبي حابصلا هللادبع خيشلا ىلا ًاراذنا تاكرب خيشلا لسرا ذئدنع

 هلوطسأب اهيلع ىلوتسا ىلا لاومالا ةداعا ضفر وه اذا تيوكلا ىلع موجملاب

 نب رجيل ل١ لافو هضفر راذنالا اذه هللادبع خيشلا غلب الو ةرابزلا 0 كل

0 
 تيوكلا ىلع ءاليتسالا نم .اهنكمي رخآ ًاباب بقرب 1

 فنعلاو ةوقلا لامعتسال ءوجللا ريغ

 ةءولمملا نفسلا نم ًاريبك ًاددع مفي مخض لوطساب تيوكلا اودصقف
 ةريزج برق ىلا اولصو املف .مهفده قيقحتل ةريخذلاو ةنووملاو شيحلاب

 لوطسالا كلذ نريتيوكلا رصباو (ةقرلا) ىمسملا لدملاب ( اكليف )
 عيمج هتلباقتمل اودعتساو اوئيهتف مهب طاحا يذلا رطحلاب اورعش ةوقلا كلتو

 اع اودحاهو :ةلدح اة رشح افيمد اوك و: ةدلعاو. "ةدع" قف مهيدل ناك ام

 ةدع اهسيطو ىمح ةيراض ةكرعم تناككف تيمتسملا موجه لوطسالا كلذ
 ترفسا ىبح ''' ةعاجشلاو ةلاسبلا نم ًابورض ناقيرفلا اهيف ىدبا تاعاس
 ةنووملاو ةحلسالاو ةليقثلا عفادملا ضعب ىلع اولوتساو نييتيوكلا راصتناب

 , تارولا يضر لانسان دك وقل هةموو ةووكا سارق نقرا 0
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 لحاس ىلع مفادملا نم هيلع اولوتسا ام اوبصنو تيوكلا ىلا اب اوداعو

 نينح يفحب مهدالب ىلا بعك ونب تداعو . نيبملا رصنلا اذهل ًاراكذت ةنيدملا

 م 11٠81 ه 11١41 ماع يناثلا دامج رهش رخاوا يف كلذ ناكو

 رصنلا ىلع نييتيوكلا تدعاس يلا بايسالا مها

 هيلع تناك ام ىلعو ةرفلا كلت يف بعك يب خيرات ىلع فقاولا نا

 مخضلا يرحبلا لوطسالا نم اهل ناك ابو ةرطيسلاو ذوفنلاو سأبلاو ةوقلا نم

 رقفلاو فعضلا نم ذئموي تيوكلا هيلع تناك اه كلذ لباقي ددعلا ريثكلا

 مهعوجرو بعك يب لشفو اهودع ىلع تيوكلا ةبلغ نم بجعلا هذخأب كش ال

 راحدنالا كلذ ىلا تدا ةيرهق بابسا ةدع كانه نا ريغ يرزملا لكشلا كلذب

 :  ينأي ام بابسالا كلت مها نم لعلو

 )١( ةقرلا ) ىعدي لحم يف ةكرعملا كلت يرحن نا رادقالا تءاش دقل (

 نفسلا ىلع رذعت ىبح ًاريبك ًاضافختا ضفختاو ءاملا اهيف رزج دق ةعاس يفو

 نا .نود نيطلا ىلع ةيوتسم تلظ دقو ءاملا ةلّقل ريسملا ةمخضلا ةيبعكلا

 ةكرعملا كلت يف ًاريثأت وا ةدئاف ةبا اهل نكي ملو ًاكارح ميطتست .

 ةيبعكلا نفسلا ةيقب ةكرح ةلش ةئجافم ةروصب ءاوملا نوكس )١(

 ذئموي نكي مثو لاصتالا نم اهتعنمو نيطلا ىلع توتسا دق نكت ملد ىلا

 ةريغصلا نفسلا ريس نم اهنكمت يلا ةيفاكلا فيذاجملا ةيبعكلا تاوقلا عم

 تي وكلا يللاها 0

 اهتطساوبو فدذحلااب ريست ةريغص نفسب مهومهاد دقف نويتيوكلا اما

 نومجابم اوناكف لاتقلا ريس ءانثا ةئيفس ىلا ةنئيفس نم لاقتنالا نم اونكمت

 نولوتسيو نوحرجيو نولتقيف دارفنا ىلع ةيبعكلا نفسلا كلت نم ةنيفس لك
  نكمتت نا نود رارمتساب مهتايلمع نولاوي مث ةنوملاو ةحلسالا نم اهيف أم ىلع
 يمت ناعيا يس ككاجخألا وا مهب قاحتلالا نم ةيبعكلا تاوقلا

 مههوجو يف نودمصيس نييتيوكلا نا بعك يب دلخ ي ردي مل (*)
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 اذهب تيوكلا ىلا مهلوصو درجم نا مهنم ريثكلا نظ ناك لب ةؤقلا كلتب

 نا مهماف دقو لاتق نودب مهل ملستسي مهودع لعجيس مخضلا لوطسالا

 مزاللا باسحلا ءيراوطلا كلت لثمل اوبسحب
 ةدايملا نس ىلع موجحلا نيح مهفادها نويتيوكلا زكر دمتل ( 4)

 ىدأف دارفنا ىلع ةدحاوف ةدحاو شيحلا ةداق لقت تناك ىلا ةريبكلا

 ثيحات بفك ين“ :دازقو- ةءامعز ىف تايتازكلا 8ك ىلا" لدقلا اذه

 ظافتحالا ةلضفم لاتقلا تكرتو نفسلا 'ةيقب تلذاختو مهفوفص يف ًافعض

 امباطوا ىلإ ةدئاع ةيقبلا تبحسنا مث اهنامعز نم يقب نم ةمالسب

 رك ذي ءيش لمع نم نكمتت نا نود

 رأثلاب ذخالا نع بعك ينب عانتما ْ

 ريما تاكرب خيشلا ممص. ةلمحلا كلت لولفب ةيبعكلا نفسلا تداع الو

 ردصاف رأثلل ًاذخأ تيوكلا ىلع ىرخا ةلمح مايقلل ءيهتلا ىلع بعك يب

 كلتب همايق ءانثا يفو ةيفاكلا نفسأا ةئيببو شويحلا دشحل دادعتسالاب هرما

 ىلوتو.م ١785 ه91١1 ماع بجر رهش نم ةرشاعلا ةليل ليتغا تايلمعلا
 هفوفص دحوي دخاو تيوكلا ىلا ريسملا نع لدعف نابضغ خيشلا هدعب رمالا

 وهو ةيسرافلاو ةيكرللا تاوقلا لبق نم هتمهادم نم ةيشخ رطخلا درل

 تيوكلا ىلع موجهلاب ”الغتشم رمالا نم ةلفغ يف



 تبوكللا ىلا راهتلا ضمب :_جت

 ريما) روكذم لآ رصن خيشلا فحز ال م1088 ه910١١1 ماع يف

 ىشحخ ةفيلخ لآ نيبو هنيب برحلا ترادو ةرابزلا ىلع هشيحب ( نيرحبلا
 كراعملا رارمتساو عضولا روطت نم يحاونلا كلتب نيميقملا راجتلا ضعب
 فلتلا نم اهل ًانيمأت اهيلا ةيراجتلا مهتالحم لقنو تيوكلا ىلا ةرجهلا اوررقف

 دلبلا يف لاجملا ممل اوحسفاو نويتيوكلا مهب بحرف

 تيركلا ىلا اغا ىفطصم ءاجتلا ]

 ىلا ةرصبلا ةيملستم تدنسا م 170817 لوا نيرشت ه7١٠١1 ماع يف

 شيحلا طابض ليمتسي دخاو لالقتسالا نالعاب مهف اغأ ىفطصم ةدهع

 هربخي ىنيوث خيشلا ىلا ًاباتك بتك مث .ايادهاو لاؤمالا مهل لذبيو هبناج ىلا

 دقو هيلا ةخيشملا ةداعاو قفتنملا ةخيشم نع دومح خيشلا لزع ىلع همزعب

 اشاب ناميلس تفي ملو دادغب يف اشاب ناميلس ريزولا ىلا العف كلذب بتك
 هباجأف رمالاب عرستي مل هنكلو بلطلا اذه نم اغآ ىفطصم هيوني ناك ام

 لني هرما ردصا مث ىنيوث خيشلا ىلا قفتملا ةخيشم دئساو هبلط ىلع

 ربكا نم دئاقلا اذه ناكو دادغب ىلا ةرصبلا ( ناسرفلا) ةلايخن ةقرف دئاق

 هتركف يديوم نمو اغآ ىفطصم ىلا نيرصانملا
 هرذحب يواشلا دمحم عم هيلا هلسراو اغآ ىفطصم ىلا ًاباتك فتك م

 ةئيسلا بقاوعلا ىلا هسفن ضرعي ال يكل نايصعلا نم هيف
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 يزاجح ىفطصم ىلا يواشلا دمحم عم رخآ ًاباتك لسرا هسفن تقولا ينو

 ةروصب اغآ ىفطصم ىلع ضيقلاب هرمأي ةرصبلا يف ةيرحبلا ( دئاق ) رادنمق

 عرسأف يزاجح ىفطصم دي ىلع ريزولا هيلا هتيب امب ةرصبلا ملستم ملعف

 ماا44 ه١ ماع يف كلذو جارحلا ءادا نع عنتماو دادغب ىلع

 راس ملستملا نايصعو يزاجح ىفطصم لتقم اشاب ناميلس غلب املف

 رئاشع بيدأتب مات هقيرطبو ةرصبلا وحت اهب هحناو ةريثك عومجي دادغب نم
 رئاشع نم لجر فلا لتقم نع ترفسا ةكرعم مهنيبو هنيب ترجف قفتنملا

 هجو نم يبوث خيشلا رارفبو اشاب نامياس رك اسعنم لجر ةئامسمخو قفتنملا
 ةرصبلا وحن ًاهجتم راسو قفتنملا ةخيشم ىلا دومح خيشلا داعان

 اشاب ناميلس لوصو برقب (اغآ ىفطصم ) ةرصبلا ملستم ملع املف
 هلمح نكمي ام هعم لمحيو نفسلا لقتسي ناالا اجر هل دحي مل ةوقلا كلتب

 حابصلا هللادبع خيشلا اهخيشب ًايمتح تيوكلا ىلا ههجو نم« رفيو لاومالا نم
 مالى ه5 ماع ي كلذو

 دنساو ًاعرسم اهيلا راس ةرصبلا ملستم رارفب اشاب ناميلس ملع املو

 بحاص هللادبع خيشلا ىلا ًاباتك بتك مث . (راد رتفدلا) يدنفا نامعنملا اهلامعا

 اغآ ىفطصم ميلست هيف بلطي ةرصبلا هوجو دحا عم هيلا هئعبو تيوكلا

 هعم اهلمح يللا لاومالا ةفاك عم هدلب ىلا ءيجاللا

 اهرثكا نمضتي اشاب ناميلس نيبو هللادبع خيشلا نيب تارباخم ترادف
 اشاب ناميلس بلطف ًاعفن دحين مل اهنكلو اغآ ىفطصم نع وفعلا رادصا بلط
 خيشلا عم هطبرت تناك يذلا ةرصبلا يف ةيقرشلا  دنحلا ةكرش ليكو نم
 مياست رمأب هللادبع خيشلا ضوافي نا ةنيتم .ةقادص طباور حابصلا هللادبع
 خيشلا هيلا رذتعا اغآ ىفطصم ميلستب ةكرشلا ريدم هاجر املو اغأ ىفطصم

 اك

 لاسرا ىكع رصم اشاب ناميلس ناب ةكرشلا ريدم هريخأف هكهللادبع
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 ناميلسزا ) ”الئاق هللادبعخيشلا هيلع درف اهتمجاهمل تيوكلا ىلا ةييرح تاوق

 قمحم امدنع هنكلو ( هب ريجتسي نم لذي ال ينرعلا نأب ًاديج ملعي اشاب

 راشاو كلذ نم زأمشا همزع ذيفتت بلط ىلع اشاب ناميلس رارصا هيدل

 اشاب ناميلس ىلا هميلست نم ًايدافت كانه ىلا ليحرلا مزتعت تناك ةلفاق عم

 هل ةيضرت اشاب ناميلس ىلا اهميلستل هلاوما نم ًاريسي ًامسق كري نا ىلع

 كلذ ىلع اغأ ىفطصم هقفاوف

 ةرداغمب هيف هربخم اشاب ناميلس ىلا ًاباتك حابصلا هللادبع خيشلا بتكف

 هكرت ام باتكلا كلذ عم هل ىلسرا دقو هنم ملع نودب تبوكلا اغآ ىفطصم

 لا ومالا نم اغا ىمط صم

 نع رطنلا فرعي .نابضقت ةساسلاو :ةمكدلا نا“ اهان»."نانتلس :ئأرف

 دادغب ىلا ”الفاغ داعو كلذ نع فكف اغآ ىفطصم عاج رتساب ةبلاطملا

 ةيقرشلا دنهلا ةكرشب تيوكلا ةقالع

 رهش يف ناك دوجولا زيح ىلا ةيزيلكنالا ةيقرشلا دنحلا ةكرش روهظ نا

 نرقلا علطم يف املامعا تلوحت مث ه١١١٠ م١٠15 ماع لوالا نوناك

 ماع ةئام وحن جيلخلا يف ةيزيلجتالا ةيقرشلا دنحملا ةكرش ىلع ىضم دقو :

 رهظي مل جيلخلا يف يقيقحلا اهطاشن نا الا رشع عباسلا نرقلا طساوا يف يا

 ظ يلاغت ربلا ذوفنلا ىلع ءاضقلا دعب الا

 نكت مل تيوكلا ةنيدم سيسأت ىلع ًاماع نيسمخ يضم ىلع مغرلابو
 تدطوت دق ةروكذملا ةكرشلا نيبو لوالا حابص خيشلا اهريما نيب تاقالعلا
 نا دب ال ناك يراحجت لوطسا ةاون اهيف تأدب دق تيوكلا ةنيدم نا عم

 مخفلا ةكرشلا لوطسا عم سفانت
 دنز ناخ ميرك تاوق ترصاح امدنع ماالاله ه88١١1 ماع يو
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 ماع ناخ ميرك تاوّنل اهالتحا مل مث رهشا ةعست ةدم راصحلا مادو ةرصبلا

 ةكرشل ةراجتلا زكارم مها نم ذئموي ةرصبلا تناكو م ءالال8 ه4

 ةيتآلا لاومالل ةيراجتلا مهتلاكو تناك اهبو يبرعلا:جيلحللا يف ةيقرشلا دنهلا
 ىأر ةرصبلا يف تابارطضالل رظنلابو ندنل ىلا اهقيرط يف دنحلا نم 0
 ماقأف ةكرشلا ديربل ًازكرم تيوكلا نم اوذختي نا ةكرشلا ءالك

 تيوكلا يف هتماقا تدافا دقو اهديرب نأشب ةيانعلل ةكرشلا لثمم 9
 ةليط اهيلا ينوروألا يراجتلا طاشنلا نم ءزج لقتنا دقف ةريبك ةدافا

 تاونس ثالث ءاهز ماديذلا ةرصبلا نييناريالا لالتحا

 ١ تيوكلل ناصيفع نب مههاربا ةوزغ
 دحا) ناصيفع نب ناميلس نب ميم ربا ازغ م ١/45 ه4 ماع ُق

 ضراعلاو جرحلا. يلاها نم ةعامجب تيوكلا ( دوعسلا زيزعلا دبع ريمالا داوق
 مهعومجي هيلا اوجرخ ربخلا كلذ تيوكلا يلاها غلب املف اهوح خاناو ريدسو
 نم "الجر نيئالث لتقم نع ترفسا نيفرطلا نيب ةريبك ةكرعم ترادو
 مهتحلسا نم ريبك مسق ىلع ناصيفع نب ميهاربا ء ”الببابو كيركل يلاها
 هدالب ىلا داع م مهتيشام و

 يراجتلا نزخملا لاقتنا
 تيوكلا ىلا يناطيربلا

 هللا دبع ةدهع ىلا ةرصبلا ةيملستم تدنسا ما1ا/417 ه١1؟8١ ةلس 5
 ىلع نايصعلا نالعاو ةرصبلاب لالقتسالا ىلع ر وكذملا ملستملا مزعل اغآ
 لاملا ىلا رقتفي هيلع مزع يذلا هعورشم ناكو دادغب ريزو اشاب ناميلس

 راجتلا ىلع ةحداف بئارض ضرفي نا ةيحانلا هذه نيمأتل اغآ هللا دبع ررقف
 نيميقملا دوهيلا راجت نم ةعامج نيبو هنيب عازن مايق ىلا اذه هلمع ىداف
 ةينا!-: ملا لاومالا اميس الو ةيراجتلا لاومالا مظعم تناكو . ةرصبلاب

 _ هك



 مس سس سس م ويسعس ب جف يي نع ع هو ب وع طي سس و عنو يع وي وهشام ع ع ع و سس سس بس يس يس ينو

 يف ةجاحلا نيل نزخحم ةيراجتلا نفسلا ةطساوب ةرصبلا ىلا ذئموي درت يلا

 .ةيشخو  ةيناطي ربلا عئاضبلل نزخملا يا ( يناطيربلا لمعملا ) ىعدي ل“

 نزخملا كلذ لقن ةوقلاب لاومالا كلت ىلا روكذملا ملستملا دي دادتما نم

 نيتتس ةدمل تيوكلا يف ثكمو هيفظوم ةفاك عم تيوكلا ىلا ةرصبلا نم

 0 تأده نا دعب ةرصبلا ىلا ماالؤ68 ه١٠1١ ماعةيناث ةرم هب اوداع مخ

 ًافطع تيوكلا يلاها نمو حابصلا هللا دبع خيشلا نم هوفظوم ىفال دفو

 مهم وكم ةلبط ةماع ةياعرو ا ريثك

 اهنم تيوكلا فقومو ءاسحالا نتف

 دوعسلا دوعس ريمالا شويج نيب ةكرعم تراد م 10/40 ه 1704 ةنس يف

 رعي رع نب سحي ود هتخا نباو حادرس نب نسحملا دبع ريمالا .شوبج نيبو
 شويج راحدنا نع ترفسا ' (ليميرغ) ىعدب لحم يف ءاسحلا ءارما
 ىلا اسحلا ةراما دوعس ريمالا دنساف قفتنملا ىلا ندحملا دبع رارفو اسحلا

 قفتنملا يف نسحملا دبع ىلا لسرا اسحلاب ديز ريمالا رقتسا املو رعيرع نب ديز
 ًاقثاو هيلع مدقف اسحلا يف هيلا مودقلا ىلا هوعديو نامالاب هنييو هليمتسي نم

 يلاهاو دلاخ ينب طخس اذه هلمع راثاف هلتقب رما ديز ريمالا نكلو هنامأب

 هناوخاو ديز ريمآلا اوجرخاو نسحملا دبع نب كارب اوعيابو اوعمتجاف اسحلا
 ايلا قد

 جرخو هشويج عمج اسحلا يف رمالا هل بتتسا ال كارب ريمالا اما
 هديب عمتجاف ًاقباس هدلاوب اهوقحلا يلا ةراسخلل ًاماقتنا دجن وزغ ديري 5

 ْ . ءارهجلا ىلع

 ةيعردلانماهب جرو شويحللا دعا رابخالا هذه دوعس ريمالا تغلب امدنعو

 اوهجوتو اهوكرت دق اوناكممال كانه مهكردي ملف ةرهدلا ىلاهجوتف مهبلط يف دج

 )١( اسحلا برق ءام هتحم ريثنص رج ليم رغ .
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 ضعبلا اهضعب نم ةبراقتملا ( اعرقلاو ةباهللاو ةفاصللا ) رابا برق ىلا
 رمفف دلاخ يبب ىلع اهيف ةرئادلا تناك ةيماح ةكرعمب كانه مهعم كبتشاف

 ماا/ه# ه١1ا/ ماع يف كلذو قفتنملا ىلا كارب ريمالا

 بعصلا نم ناكو رمالا نم ةبير يف ذئموي تناك دقف تيوكلا اما
 نيتوكلا تانصلا "ها دبع غتلا قواقع نيفارطلا» حلا ىلا ناتعألا اهلع
 باوبا حتف مدعو ماتلا دايحلا فقوم ذاخنا عامجالاب اوررقف رمالا يف

 نيمصحلا الكل مهتنيدم

 نيعو يلمح. دمحم ىلا اهمراما دئساو اسحلا ىلا دوعس ريمالا بهذ مث

 ببس نب نر > لاملا ."يب ىلع لمعتساو ةيباهولا ةقيرطلا ميلعتل ءاملع اهيف
 ةيعردلا ىلا ًادئاع اهنع ل را من

 نيذلا صاخشالا ىلعو هيلع اسحلا تراث ةبع ردلا ىلا دوعس ريمالا داع املو

 مهوطب رمت اصخش نيثالث مهددع .ناكو هلماعمهيف اع ًاعيمج مهولتمف اهيفم ,ديع

 يس هدهد وعس ريماالا تغأاب امنيمح و ةماعلا قاوسالاب مهورجو ل خلاب

 اسحلا وحن هجناو هرارج شويجب م1044 ه8١٠١١ ماع يف ةيعردلا نم

 برهو ةونع اهذخا مث نيموي اهرصاحف ' قيقشلا ةيرق ىلع الوا لزتف

 01 نيو رز ةيرلا ل يكل لاعش ير لالا معا عما اربح ا وجابت اهلا

 جرخف زربملا ىلا شويحلا مهنع تلحنراف مهلاوما فصن ىلع هوح اصف ًاضيا

 باحسنا نع رفسا لاتق مهنيب لصحف مهاقالل هسوبع سير لب دورا تكد

 ةنيدملا لاذ ىلا :ةشوستو ديو ١ ريثألا

 )١( ةيبوتجلا'تيوكلا دودح يف عمت قيقشلا .
 تيوكلا دودح نم ةيبونحلا ةهبحلا ي عي ( نيرق ) (؟) .

 منع هاك دع



 ىلا لاقتنالاب ةيدوعسلا شويحلا تذحا مث زربملا يلاها نم ريثك اهيف لتق

 اهيلع تلوتساو ليبحللا ىلا تلصو نا ىلا قرشلا ةهج
 ريمالا ىدل اوعمتجاف كالهلاب اونمآو احلا يلاها فوخ دتشا ذئدنع

 مهرما يف طسوتي نا هيلا اوبلطو ةعاطلا هل اورهظاو نسحملا دبع نب كارب

 دوعس ريمالا باجاف هوعيابي نا ىلع نامالا محل ذخأيو دوعس ريمالا ىدل

 2 وه لفقو ةدوعلاب هرماو كارب ريمالا ىلا ءاسحلا ةراما دنساو مهبلط ىلا

 ةيعردلا ىلا" هشويحجب ًاعجار
 هودعو امب هل اوفي نا اهيلاها نم بلطو اسحلا ىلا كارب ريمالا داع املو

 زربملا ىلا ةدوعلل هورطضا ىبح هولتاقو هوذبانو نجملا رهظ هل اوبلق
 احلا ىلا ارهجوتف ( ةشحلاو رفحلا) يف هتوخخاو رعيرع نب ديز ناكو

 مازبعانع ترفسا ةكرعم كانه تناك يلا دوعس ريمالا تاوق نيبو مهنيب ترادف

 ريمالا لاوزبو لامشلا ىلا اهنع مهتالجو اسحلا نم هتوخخاو ديز ريمالا
 كلذو امهيحاونو فيطقلاو اسحلا يف ةلّمتسملا ديمح لآ ةراما تلاز ديز

 ماالؤو ه١ 4 ماع |

 ارثا ثدحا اسحلا يف 5 ددعتو نيفلا هذه عوقو نا مولعملانمو

 ضعبلامهضعب لوح اوفتلي يكل كلذ مهاعد تيوكلا يلاهاسوفن يف ًاريبك
 كلذب اوصلختيل حابصلا هللا دبع خيشلا ةرصانملا ةدحاو ادب اونوكيو اوزأتيو
 خيشلا رصع يف ءاسحلا ءارمأ ديمح لآ نيبو مهنيب ةدوقعملا ةيقافنالا نم

 ةوطحلا أدبت اسحلا نم ( ديمح لآ) دلاخ يب ةراما طوال نس

 . لالقتسالا وحن تيوكلا قالطنال ىلدال
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 .عابصلا لاربع غيشلا فقوم
 يبوت خيشلا تاكرح نم

 نب ييرث خيشلا راس م 17/85 ه١١١١1 ماع مرحم رهش لئاوأ ينو
 قفتنملا نم نوكتي ميظع شيحب قفتنملا سيئر بيبش لآ دمحم نب هللا دبع

 مهريغو يط بلاغو رمش ىداوبو ريبزلا لها معيمجو ؛ةرجملا يلاهاو

 (ةمونتلا ) ةيرق ىلا لصرف ميصقلا ةيحان ًادصاق رصحلا قوفي ام ددعلا نم هعمو

 غلي دقو ةونع اهذخاو عفادملاب اهبرض مث اهرصحو عومحلا كلتب اهلزانو

 دلب دصقو اهنم لحنرا مث .”الجر نوعبسو ةئام اهلها نم لتق نم ددع
 هدالب ىلا اهنع عجارت هنكلو لاتقلا ضعب اهلها نيبو هئيب لصحف ةديرب

 ْ . ةيرارطضا بابسال

 هيداوب عيمجي راس دق دلاخخ يب سيئر حادرسنب نسحملا دبع ناكو

 هعم كرشيل يبون خيشلاب عامتجالا ديري لبقاو ءاسحلا يلاها نم ريثكو
 ثيح نم مجرف يبيوث ةدوع ربخ هغلب ءانهدلا عطق امل هنكلو لاتقلا يف

 ىتأ

 لبقاو ريبزلا لخدف ةرصبلا دصق دجت نم داع املف يبوث خيشلا اما

 تذخاو سبحف ييوث هب رما هيلع لخد املف هيلع مالسلل (كب ميهاربا) ملستمل
 ةموكحلا راد لخد و ةرصبلا ةنيدم دصقو هتعاس نم يبوث بكرو هلويخ

 امنايعاو اهناسور عيمج ىلا لسرا اهب رقتسا املف اهيلع ىلوتساو اهلعبضف
 لوبنطسا ىلا ًاباتك اوبتكي نا مهيلا بلطو مهانمو مهدعوف هيدل اورضحيل

 م 15 ع



 مهباتك اولسراو هبلطل هوباجأف مهيلع هيلوي ناثلاثلاملس ناطلسلا نم هيف نوبلطي

 ناطلسلا راظنا ىلع باتكلا كلذ ضرعو يفملا لصو املف ةرصبلا يفم عم

 مدعب هيلع اوراشاو رمالا يف مهراشتساو هئارزو ةفاك هيلا ناطلسلا ىعد

 ىلع بلغت دق ينارعا لجر ييوث نأب هومهفاو باتكلا كلذب ءاج امب ذيخالإ
 ناطلسلاعمسف ًاداسف اهيف ثاعو ةينامثعلا ةلودلا دي نم اهبصتغاو ةرصبلا

 . اليل لوبنطسا نم ينفملا رفف ينفملا لتق ىلع مزعو مهأرل
 عفو امو ةرصبلا يف يبيوث هثدحا ام دادغب ريزو اشاب ناميلس غلب املو

 :م راص هتدايق وهىلوتو ًافيثك ًأشبج زهج يىتفملا ةمهم لشفو رومالانم اهيف
 ةرصبلا كرتو هدونج عمج هريسمب ييوث ملع املف ينيوث ًادصاق دادغب

 ىقتلاف اشاب ناميلس ةلباقم دصقو بيبح هيخا ىلا اهنوؤش ةرادا دنسا نا دعب

 برق ( ةيلضافلا ) هل لاقي فورعم ربب نم برقلاب ةرجملا ىنداب ناشيجلا
 ةرئادلا تراد نا ىلا ًاديدش ”الاتق اولحتاو ناتوقلا تمداصتف (خويشلا قوس)

 ةرهجلا يف الا ماقملا مهب رقتسي ملو ءاعنش ةميزه اومزهناف هدونجو يبوث ىلع

 لمجا تيوكلا خيش حابصلا هللا دبع خيشلا مهب بحرف تيوكلا ةنيدم برق

 مهتفايض نسحاو مهاوثم مركاو بيحرت
 عمج نم اهلالخ نكمت هتياعر تحن ةدم ةرهحلا يف ييوث خيشلا ماقا

 . نامصلا يف دلاخ يب رايد ىلا اهنم لحر مث ,هلولف
 رماث نب دومح خيشلا ىلا كفتنملا ةخيشم دتسا دقف اشاب ناميلس اما

 يف ةثداحلا هذه تناكو يبو بقعتي مل اغأ ىفطصم ةرصبيلا ىلع ىلوو

 م ااالما/ ه7 ماع

 زيزعلا دبع نب دوعس ريمالا هيلا راس نامصلا ضرا غلب املف ييوث اما

 كلت كرت ىلا هرطضاو هلاومانم ريبك مسق ىلع ىلوتساو .هلزانف ريبك شيم

 نيتضورلاب فورعملا عضوملاب لزن ثيح تيوكلا ىلا ءاجتلالاو رايدلا
 ةيناث ةرم مهعم مدطصاو مهرثا دوعس ريمالا بقعتف ناوفصو عالطملا نيب
 مهرطضا ىبحح مهلاوماو مهتعتما نم ريثكلا ىلع ىلوتساو مهيلع رصتناو
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 . ماالكم4ه ١٠١ ماع يف كلذو ناوفص ىلا ل ءرالاو نيتضورلا كرت ىلا

 عوبرلا كلت نم ييوث خيشلا همع بارتقاب رماث نب دومح خيشلا ملع املو
 ناكو هوحن مهب راسو رييزلا يلاها نمو قفتنملا يلاها نم عومجلا هل عمج
 هيدل تعمجن دقو ناوفص يف مانس لبج دنع ًاميقم ذئموي ينيوث خيشلا

 رقهقتلا ىلا هرطضا ىنح هعم محتلاف ريفظلاو قفتنملا نابرع نم لئابقلا ضعب
 مه4١5١ ماع يف كلذو هلاوما نم ريبك مسق ىلع ىلوتساو همايخ ببمو
 م6

 ( ناتسبرع يف ) قرودلا ىلا بهذو رايدلا كلت يبوث خيشلا كلرف

 هلحاو هتدافو مركأف ( دمحم نب نابضغ خيشلا ) بعك يب ريمأب ا ريجتسم

 مزع مث لاوحالا تأده ىبح ةدم كانه يبو خيشلا يقبو قئاللا لحملا

 ديز ) دلاخ يب ميعز رفنتسيل ءاسحلا ىلا رفسلاو قرودلا كرت ىلع ذئدعب

 .فقتواو ءاسحلا ىلا لصو املف دومح خيشلا هيخا نبا ةبراحمل ( رعيرع نب

 دي دم نع هزجع هل ىدباو ديز هيلا رذتعا همزع ىلع (رعيرع نب ديز)
 نم كيوم دومح خيشلا ناللمع يأب نم مايقلا نم هنكم مدعو هيلا ةدعاسملا

 سيلو اهسفن ةلودلا ىلع ًابرح ربتعت هعم برحلا ناو ةئنامثعلا ةلودلا لبق

 . دحاو نآ يف ةينامثعلا ةلودلا تاوقو دومح خيشلا تاوق ةلباقم هتعاطتسا يف

 ةيعوردلا ىلا راسو ءاسحالا كرئو رذعلا اذه يبو خيشلا نسحتسي ملف

 الاوماو الباو اليخ هاطعاو همركأف دوعسلا زيزعلا دبع ريمالا ًادصاق

 خيشلا اهريما ىلع ًافيض لحو تيوكلا ىلا هجوتف كانه رقتسي مل هنكلو
 هيخا نبا رمأ نم هدلخ يف رودي ناك ام هيلع ضرعو حابصلا هللا دبع
 بلطل دادغب ىلا باهذلاب حابصلا هللا دبع خيشلا هيلع راشاف .دومح خيشلا

 هيأرل عاصناو هحصن يبيوث خيشلا لبقف .اشاب ناميلس ريزولا نم وفعلا
 . ديدسلا

 ماقاو هنع يضرف ريزولا ىلع ىمارتو دادغب ىلا ييوث خيشلا بهذف

 . ءازعالا نيرمملا نم هيدل راصو هدئع

 تاكل
 ا



 بونج يف ةنصحملا ريغ ىرقلا ضعبو لحرلا لئابقلا ذئموي تناكو
 ىشب اهسفن نع مفادت ةيساقلا ةيباهولا تاوزغلل ًامئاد ةضرعم قارعلا ينرغ

 تءاس دقو ةدعاسملا دي ةينامثعلا ةلودلا ال دمت نا نود قرظلاو لئاسولا

 نكمنو ماال4ه  ١الفا#“ ها١٠١15- ١١8 ةئالثلا نينسلا يف لاوحالا
 ملعلا عماسم غلب دقو ءاسحلا ءارما دلاخ يب ىلع طلتلا نم نويباهولا

 ةكم فيرش ردابف جاجحلا قيرط ددبي ناك يذلا رطحلا ميظع يمالسالا
 ( ثلاثلا مياس ناطلسلا) ىلا ةلاحلا ليصفت حرشب ( دعاسم نب بلاغ )

 ىلعو ةريثك تارم (اشاب ناميلس) دادغب ريزو نم يللاعلا بابلا بلطف
 . نيباهولا ةلتاقم م 0/45١واالفو ه١١1١١و١١5١1 يماع يف صخالا

 مهييدأتل هعوطت ريزولا ىلع ضرعو ةصرفلا هذه يب وث خيشلا منتغأف
 ةسائرلا هالوو هلاوقا ىلا ريزولا عاصناف قفتنملا ةسائر هيلا تدنسا اذا

 جرخ امف ةعلخ ةئامو ًاسرف ةئامو ةقان ةئامو ًاشرق فلا نيسمخ ةاطعاو

 قحتسي نم ىلا ريزولا هيلا هاطعا ام عيمج قرف نا دعب الا دادغب .نم يبوث

 : . كلذ

 ماعلا نيقنلا“ نلعا: .ىعب ”قفتملا ةشاكرأ يف. نظن ييوت خيشلا» ذاك انف
 عيمجو اهيحاونو ةرصبلا لهاو ريبزلا لهاو قفتنملا نابرع هدنع دشتحأف
 فقاوملا ضعب يف مهعم كبتشاو نيباهولا ةلتاقم ىلا مهب راسف ربفظلا يداوب

 مثغلا نم سأر فلا ةئام وحن مهنم منغو مهيلع رصتناو قيرطلا ءانئا

 هنم بلطيو هربذُي دادغبب (اشاب ناميلس) ريزولا ىلا كلذب بتكف
 دمحا) وعدملا هداوق دحا ٍةدايق تحل ًائيج ريزولا هيلا ثعيف ةدجنلا

 ةرهجلاب ييوث خيشلاب عمتجاو شيحلا كلذب اغآ دمحا راسف ( يئارعلا نب اغآ

 تيوكلا ةنيلم برق فورعملا ءاملا

 حادرس نب نسحملا دبع نب كارب ىلإ ًآضيا بتك دق يبوث خيشلا ناكو
 خيشلا يقبو ةرهحلا يف هب قحتليل هرئاشع رافنتسال هئحتسي دلاخ يب سيئر
 لالخ ناكو هشويج تلماكت ىبح رهشا ةثالث ةدمل ةرهجللا يف ًاميحم يبيوث

 د الل



 ها

 دخالاو حابصلا هللا دبع خيشلا عم تارايزلا لدابت نع عطقني مل ةدملا كلت

 . هتراشتساب لمعلاو هحصنب

 فحزو ءاسحلا ىلا ةيتيوكلا نفسلا ةطساوب هشيج نم امسق ريس مث

 . دجن يف نيباهولا ةلباقم وحن أرب هشويج ةيقبب وه

 ( لقيعم نب دمحم ) ةدايق تحن تعمجن دف ذئموي نيباهولا شويج تناكو

 ةفيثكلا شوبحلا كلتب هرحن ييوث خيشلا مودقب دمحم ملع املف ةيرج يف
 ( ' ةدوجو ةعيبر ما ) يف لزنو.' ةيرج نم هشويحب لحتراف فوحلاا هرواس

 دمحم رطضاف همصخ نم ًابيرق فطلاب هعومجم لزنو ييوث خيشلا راسف
 نشيجمي هدماف «( دوعسلا زيزعلا دبع) ريمالا نم ددملا باطي نا لقيعم نب

 ىلا ددملا لصو املف ( دوعس نب يراشم نب نسح ) هيا نبا ةدايق تحن

 . طاشنلا ضعب هدنع لصح لقيعم نب دمحم

 نيباهولا نع ضرعاف برحلا لجعي نا أشي مل ينيوث خيشلا نا ديب
 ( ”.كابشلا) .ىعسي ًاعضوم لزن ىبح راسو فلا نم هشوبحم لحراو

 هتيشاح نع يبيوث خيشلا درفنا مايحلا بصلنب شويحلا لاغتشا دنعو .

 نم ( سيعط) ىعدي يجنز دبع هأجافف هصا غ نم ةثالث وا ىتأب
 هيفتك نيب هفلخ نم هنعطف ةفيفخ ةبرح هيف ةناز هديبو دلاخ يب روبج ديبع
 ءاسور رهظاو هتميخ ىلا ييوث خيشلا لمحف ”اليتق هتدرا ةدحاو .هنعط

 هاخنا اولعج نا ىلا ةوهقلا هل نوبلطي اولعجو سأب هب سيلو يح هنا هموق

 م040١ ه1١17١1 مرحملا نم عبارلا خيراتب كلذ ناكو هناكم ًاريما ًارصان

 )١( دجن يف فورعم ءام يه ( ةيرق ) ةيرج .
 يحاونلا كلت يف فورمم هام ( ةدوجو ةميبر ما ) (؟) .

 )©( يحاونلا كلت يف فورعم ءام كابشلا :

 ت4 تن



 هتعاس نم دبعلا كلذ لتقو رامعلا ةريزج ي يبيوث خيشلا نفدو

 نسحملا دبع نب كارب لنا شيحلا كلاذ نيب يبو خيشلا لتمم ىشف املو

 ناكو) ( دوعسلا يراشم نب نسح ) ىنا مضناو هعم ناك نم عم يدلاحلا

 . ةبتاكمو ةلسارم يبيوث خيشلا لتقم لبق يراشم نب نسح نيبو كارب نيب
 ققمحتف رعبرع دالوا ىلع هلابقا ىأر امدنع يبول عم ريسلا ىلع مدن هنال

 لالسنابو ( مهيلع هرثوي ال ءاسحلا ىلع ءاليتسالا ييوث خيشلل مث اذا هنا هيدل
 نيبراه اولحن راف يبو خيشلا شوبج ةيقب ي لشفلاو لاذختالا عقو كارب

 التف مهب ثكبعيو مهدراطب لظو هشويجب ( يراشم نب نسح) مهعبتف'

 فكف حابصلا هللادبع اهخيشبو تيوكلا ءاجتلالا ىلا مه رطضا ىح ًآبمنو

 . مهفوخ نم مهنمآو ةدراطملا مهنع

 دجنل تيوكلا وزغ
 ىلا هرمأ دوعسلا زيزرعلا دبع ريمالا ردصا م ١1 مها ماع 5

 :راسف تيوكلا وزغل شيحلا نم ةيرسب بهذي نا يبعرلا نيلجر يلا عانم
 دعبو نريتيوكلا هيلا جرخف اهذخأف تيوكلا حراوس ىلع راغاو هيلا ىموملا
 دامض“ الجبر نيرشع وع عه لكتو :تيركلا لها ملا :نانقلا يشن نا
 مهولف بقعتي ملو ىتأ ثيح نم عانم

 فارطا ىلع هيبيدأت ةلمحب مايقلا اوررقو مهلمش اوعمج نءيتيوكلا نا مث
 نيسحلا هللا دبع نب يراشم ىلا اهدايق اودنساو ةريبك ةيرس اوزهجف دجب

 نا الا رأثلل ًاذخا دودحلا ةمخاتملا ةيدجنلا لئابقلا ىلع موجحلاب هورماو

 ركذلا قحتسي ًائيش لمعت نا نود تيوكلا ىلا تداعف حجنت مل ةيرسلا هذه

 تيوكلأل روس لوا

 ةهج نمو دجي تاوزغب بونحلا ةهج نم ةددهم تيوكلا ةنيدم تناك
 ةطاحال مهلاوماو مهسفنال ةيامح نويتي وكلا رطضاف قفتنملا تامجبب لامشلا
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 د مهدي نوع روت ةداكاب د "0 م1111 0-2 فو

 ةهج نم هرخآو ( يرشلا فصن نبا ' ةعقن حانج) ىرشلا ةهج نم
 اومتاطاو ةريبك هنن 53 اول املا نا دوع < باررغلا

 : ةينآلا ءامسالا اهيلع

 لالا ةزاورد اكان : ةيورفلا ةزاورد ًايناث : ىطب نإ : ةراورد ةلوا

 زق مقا ناعبسلا ةزاورد ًاسماخ . خيشلا ةزاورد ًاعبار . فازرلا دبع

 ظ , ردبلا

 تيوكلا وزغ ىلع دوعس ريمالا مزع
 اهزاع ةوغبنلا در دعلا فلا فيما نيمأللا جرخ م1004 ه11719 ماع يف

 خيشلا ماقف ةرهحللا ةيرق يف تيوكلا برق هميخم برضف قارعلا وزغ ىلع
 زرالا : قم نءايكا ةذذغ هللا مدقو ةفايضلا بجاو ءاداب حابصلا هللا دبع

 ربمالا نهذب قلع ام ةلازال اليفك نكي مل كلذ نككلو ركسلاو ةوهقلاو

 لاسرا نم ما١ا/40 ه7١1171 ماع ين نويتيوككلا هب ماق ام هنايسنو دوعس

 ضعبل رساف . مهتيامح تحن تناك يلا ةيدجنلا لئابقلا ةمجاهمل ةلمحلا

 نا نا كلا 40 ودمع ملف تيوكلا ةمجاهم ىلع همزعب هيلا نيبرقملا هصاوخ

 ةرتكو تيوكلا روس ةعانمل رظنلاب هيلع مزاع وه ام ةبوعص هل اورهظاو

 نفسلا بوكر ىلا اورداب ءيبش ىلع اهلها هركاو ام رمأب ماق ام اذاف اهنفس

 غصي ملف مهكاردا نم نكمتي نا نود ًاضرعو ”الوط رحبلا اوبرضو

 . ةجيتنلا تناك امهم تيوكلا ةمجاهم ىلع ممصو حصنلا اذهل

 نييتيوكلا ءام دروم يهو ( ةيماشلا ) ىلع لزنو ( ةرهحلا) نم لحتراف
 استلل مهرطضيل راصحلا مهيلع برضو نيحلا كلذ يف ديحولا مهبطتحمو

 جاومالا نمنفسلا ظفحيل رخصلا نم ءزجي طاح رحبلا ءىطاش ىلع ذختي وح يه هقعتلا )١(
 , ريبكلا بابلا اهانعم ةيسراف ةملك ةزاوءردلا )١(

 تا



 . نفسلا ةطساوب رحبلا قيرط نع بطحلاو
 ثكم لاط دقو ةرصبلا نم بطحلابو هجليف ةريزج نم ءاملاب اًواجف

 بطحلاو ءاملا نأش يف نويتيوكلا هربد امب ملعب نا لود دوعس ريمالا

 ءاملاىلا نييتيوكلا جايتحا مدع همصحل رهظي نا حابصلا هللا دبع خيشلا ىأرف

 ريمالا ملع ذئنيح بطحلاو ءاملا هيلا لمح ةريثك ًاباود هيلا لسراف بطحلاو

 تيبهذ دق اهتقباضمو تيوكلا راصحل دوهجللا نم هلذب ام لك نا دوهس

 طيبثت عيطتسي هلعل نييتي وكلاب عاقيالل هءاهد لمعتسي نا دارا اذه دعب

 ًاباتك ( نيز نب نمحرلا دبع ) وعدملا تيوكلا راجت دحا ىلا ثعبف مهممه

 حالسلاو ةنووملا نم ءيشب هدوزي نا هيلا بلطي ًايرس
 حابصلا هللا دبع خيشلا نع رمالا اذه مكي نا أشي مل نمحرلا دبع نككاو

 : نيمهم نيبسل كلذ لعف دقو هأرقيو هضفب نا لبق باتكلا هيلا مدقف

 نيبو هنيب ةطبار دوجوب حابصلا هللا دبع خيشلا هابتشا نم ةيشخ امملوا

 نطولا دض وطاوتلاو ىربكلا ةنايحلاب همهتيف دوعس ريمالا
 ها بصن يذلا كرشلا ىلع حابصلا هللا دبع خيشلا فقيل : امهيناثو

 نكمتيل ةجح دوعس ريمالا ديريو فيطقلا يف ”اليخت اذه نمحرلا دبعل نال

 ليخنلا ىلع ءاليتسالا نم اهب
 هذه نم دوعس ريماالا هدصفمب ناك ام حابصلا هللا دبع خيشلا لوحي م

 ريمالا دوزف هيلا بلط ام ميدقت نم نمحرلا دبع عنمي نا أشي ملف ةسيسدلا

 ماعطلاو ةحلسالا نم نمحرلا دبع هيلا هلسرا ام ناو لطنت مل هتعيدخ نا

 حابصلا هللا دبع خيشلا عالطا دعب الا مي مل

 ةقطنم نم ل راف تيوكلا نع راصحلا عفر دوعس ريمالا ىأر اذه دعب

 تيوكلا يف نويع هل تناكو ( ساطنفلا) لزنو ( ةيماشلاو ) ( ةرهجلا )

 - ةا/ ا



 حابصلا هللا دبع خيشلا ىلع نييتيوكلا جاجتحا ةدش هوغلباف رابخالا هيلا نولقني

 ةل زاام ىلع !ورصإو اذه هلمع نع نمحرلا دبعا هتبساحم مدعل

 خيشلا هدلو أءامح مهدشاو نيجتحملا سأر ىلع ناكو د وعس :ريمالا

 رباج

 ممص هبرحل سامحلا نم نييتيوكلا لخخاد امب دوعس ريمالا ملع الو
 ةحيصن االول نيفرطلا نيب : عمت نا ةنتفلا تداكو مهتلزانم ىلع ًاضيا وه

 ( ناليجح)  وعدملا هيلا نيبرمملا هعابتا دحا دوعس ريمالا ىلإ اهب مدقت

 ةئيربلا حاورالا قاهزاو ءامدلا كلفس ريمغ اهتحن لئاط ال يلا كراعملا كر

 كراعملاب كابتشالا لبق تيوكلا ةرصاحم نع باحسنالا ررقو هحصنل عاصناف

 مالسب ةلكشملا كلت تهتناو

 دفنا
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 لورا نويليات عماطم

 يبرعلا جيلخلا يق

 تربانوب نويلبان دئاقلا دي ىلع م ١748 ه 1١7١ رصم نويسنرفلا لتحا لل

 ينرعلا جيلحلا يف ةيناطي ربلا ةسايسلا ىلع ًاريبك ًاريثأت كلذ رثا

 ىلا كلذب نوفدبي اوناك اندم ضعبل مهلالتحاو م1044 ه 4 ماع

 لاعف يلمع قيرطب ةيناطيربلا ةيروطا ربمالا ىلع ءاضقلا

 هل ةيناطيرب ىلع ءاضقلا نأ ةيسن رفلا ةروثلا لاجرو لويلبأت كرداو

 اهنع دنملا لصفب الا نركي
 نارباو دنملا وح نويلبان راظنا تهعلا امءال ه1! ماع لح املو

 ررخلا ىدحا نع أهم هاشلا هل لح ناريا عم ةلهاعم دمعف ينرعلا جيلحلاو

 نيريشعب نيتلمحم نيتيبرح نيت ريبك نيترخاب :هلاسرا لباقم جيلحلا يف يتلا
 ( رهشو١ ( ةنيدم ىلا ةحلسالا كلت تلصوو اسن_ف نم عنصلا ةثيدح ةيقدنب فلا

 . ةرصبلاو طقسم يف نييسايصلا  هيدمتعمل ًارود نويل.ان ماقا مث

 تارو مامتهالا دشا رومالا هذ ةيناطيربلا ةموكحلا تمتها كانه

 مث نمو دزهحلاو ين رعلا جولخلا ِق ةيراجتلا اهدكداصم نع عافدلا ىه لوتت نا

 حضوا ةرابعبو ةيقرشلا دنحلا ةكرش لم ةيزيلحتالا' دنملا ةموكح تلح

 لازو ةيراحجن اهنم رثكا ةيسايس جيلحلا يف ةينائميربلا حلاصملا تحبصا دقف
 يسايسلا راكتحالا هل لديل ي راح لأ راكتحالا
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 ةكرش ةطساوب ةيناطيربلا ةموكحلا تلواح م8٠١٠186 ه١٠١١1 ماع يفو

 اهتيامح تح تيوكلا لءحل حابصلا هللا دبع خيشلا عانقا ةيقرسثلا دنهلا

 مه رعي مو كلذ نأ هللا دبع خيشلا نكلو ةيدابلا تامجه اهنع دصت ىح

 ةيغاص ًانذا

 ءاضقلل ةميظع ًادوهج يلسيو دروللا لذبم ١8009 ه1775 ماع يف

 زمرهو بدنملا باب قيضم قوطف ينرعلا جيلخلا يف نويلبات عماطم ىلع
 ةقادص ةدهاعم اهناطلس عم دقعيل طمتس» ىلا ًايسايس ًايناطيرب ًابودنم دفواو
 دبع خيشلا تيوكلا خيش اضر بسكل ةمزاللا ريبادتلا ضعب كتانعاو

 تداراف كلذب هللا دبع خيشلا مهدعوف اهبناج ىلا هتلامتساو حابصلا هللا

 هدعوب تفتكاو قفوت ملف كثلص ىلع لوصخ#لا ةيناطيربلا ةعوكحملا

 ظ ظ يوفشلا

 هيباو دلولا نيب ماصخ

 هدلو نيبو هللا دبع خيشلا نيب تافالحلا ضعب عمت تناك ام 5

 هريبدتو هتمكحو خيشلا دلاولا ةكنح نيب نيابتلا نم جئان اهئشنمو رباج

 ةيسايسلا نوؤشلا ةفد ةراداو ةياردلاو ةسايكلا قيرط نع ررمالل

 لامعتسال هلويمي هعافدناو باشلا دلولا سمحتو روم نيبو . ينأتلاو يو لاب
 ام ىلع لوصحلل ةليسو رومالا هذه لك ذاحماو عرستلاو فنعلاو ةوقلا

 ل
 تمتو هيباو دلولا نيب ماصخ بوشن ىلا ًآاريخا تدا رومالا هذه ناو

 ههجوتو م١٠18 ه1118 ماع يف تيوكلا هك رتو رباج خبشلا باحسناب
 هدلاو يفوت نا ىلا كانه يقبو نيرحبلا ىلا

 حابصلا رباحلا جيعد لتقم

 اوناك نيذلا ةفيلخ لآ ىلا دوعس ريمالا نذا م١181 ه 1١77١ ماع يف
 2١ ةمهالجلا يندعنب رباجنبةمحر ملع الو مهدالب ىلا ةدوعلاب هلقتعم يف

 م كه



 زيزعلا دبع نب دوعس ريمالا ىلا ةالوسر لسرا ربجلا كلذب ناسحروخ
 ىلا مهعاج ريسال ةبارس لسراو دوعس ريمالا مدنف رمالا كلذ له هرذخ

 مهكردت ىل اهنكلو مهلقعم

 ةمهالجلا ةمحر ةلئامل ةب رحم ةلمجم اوماق ني رحلا ىلا اولصو الو

 يذلا دوعس ريمالا لماع نا صيفع نب ميهارباو رطق يب ةليوحلا ريءا نيسحو
 م1715 لوالا عيبر رهش 5 مهنيب ةكرعم ترادف نيرحبلا نم جرخا

 اهلاثثا بهذ (ةريكيكخ ) ىعدي نيرحبلا برق عمتي لحم يف م١
 ىلع ديزت نيرحباا يلاها ىلتق تناكو قرغو قرحو لتق نيب ريثك قلخ

 1 ةكرعملا كلت يف كرشيل هوبا

 حابصلا هللا دبع خيشلا ةافو

 ءاهز تيوكلا يف مكحلا نوؤش ةرادا يف حابصلا هللا دبع خيشلا ىضق
 هيفرعلاو دلبلا حالصاب اهنم ريخالا مسقلا ىمنا ًاماع نيثالثو ةعست
 ماع لوالا يدامج ١4 قفاوملا سيمحلاا موي يف يوت نا ىلا بيغشلا نع
 دال والا نم كرتو ماع ةئاملا لع هرمع فان لأ دعب م11 مه 65

 او ]إ



 عايصلا لا ربع نب لورلا رام عيشلا
 م4 ه١ ماع ىلا م15 م08 ماع نم

 ماقاف نيرحبلا يف رباج خيشلا 2 ناك حابصلا هللا دبع خيشلا يثوت ال
 دفو هيلا راسو تيوكلا مكح يق هنع ًابئان ( ناميلس نب دمحم ) نويتيوكلا

 تيركلا ,ف' اوداع املف امووش ريديل تيوكلا ىلا مودقلا هنم بلطي .هنم
 . هوعيابو نيرورسم نيحرف هلابقتسال يلاهإلا مج رخخ

 هتافص

 ةديقعلا نسح ”الساب ًاعاجش رظنلا ديعب ةدارالا يوق رباج خيشلا ناك

 شيعلا رباجب يمس ىبح مركلاو ءاخسلا نم ريبك بناج ىلع ًاضيا ناكو
 " نارصحلا شرفب رمأي ناك هنا ىتح نيكاسملاو ءارقفلا ىلع هلذبي ناك ام ةرثكل

 . ناكو لكالل عيمجلا وعديو محللاو زرالا اهيلع يقليو ةماعلا قاوسالا يف

 ريسيلا زبلا الا لاومالا نم هيدل سيلو كلذ لكب موقي

 حابصلا رباج خيشلاو اشاب ميهاربا

 هلاثاو همايخ نم ريثكلا تقرعأف م1904 ه #1 ةنس يف هركسعم يف

 وو ركلا عالما هكلذو لزآلا هيدستي نكمل 0
 ءرخالا شئاشحلا ضعي نم وا لختلا فقس نم لمعي شارف وهو ريصح ممس نارصحطلا (؟)
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 اهنا .قتكلعاو «ضاضرلاو ةووانلا< ةيؤللا ناتو“ ةيكلتلاو هثمعطاو

 عيمج ىلا هلاجر ضعب لسري نا رطضا ىبح ًاميظع انهو قيرحلا اذه هل

 ةريخذلاو ةحلسالا نم هعمج نكمي ام لك هل اوعمجيل دجن ىحاوز

 يلاها نم .لفاوقلا هيلع تدراوت سانلا هب ملعو ريحا اذه عاش املو

 اولوتساو دوعس لآ مهالجا دق نيذلا مهو ريبزلاو ةرصبلا يب اوناك نيذلا دجب

 عيمجو كابمتلاو حمقلاو زرالا هيلا لمحت لفاوقلا كلت تناكو . مهلاوما ىلع

 شيحلا هجاتحمي ام

 نددفلاذ: لسا هلع بات م ةفيركلا قيرللا نع اهتم» دكا رع داك
 ديحوت نم نكمتف تادعملاو ةمعطالاو ةحلسالا نم هجاتحي ناك ام رصم

 هتايونعم ةيوقتو هفوفص

 دارا دوعسلا لآ ىلع بلغتلاو دجن ىلع ءاليتسالا .اشاب ميهاربال مت الو

 اهنم ةيربلا اهريغو دحن يناوم ةفاك ىلع ةرطيسلاب رصنلا كلذ جوتي نا
 حابصلا رباج خيشلا ىلا ًاباتك بتكف . تيوكلا ءانيم اهنمض نمو ةيرحبلاو
 هتمهم رصحنت تيوكلا ءانيم ىلا هلبق نم لثم لاسرا ىلع هم زعد هرج

 اهرورمل ةجاحلا وعدت دق ىبلا ةيرصملا نفسلا وا لفاوقلا رورم ليهستب

 ُ] لوبقلاب رباج خيشلا هباجاف . تيوكلاب
 يقبو تيوكلا ىلا اشاب ميهاربا لثمم لصو م1817 ه1 ماع يو

 هتماقا ءاتثا ىقال دقو هدالب ىلا ًادئاع اهرداغف هتمهم تهتنا نا ىلا اهيف

 نييتيوكلا عيمجو رباج خيشلا نم ماركالاو ةوافحلا نم ًافونص تيوكلا يف

 ظ تيوكلا ىلا دهيوح نب رماض ءاجتلا
 عوبر يف اهبانطا ةبراض تابارطضالا تناك م 1875 م1741 ةنس يف

 ىودج نودب اهيلع نوعباتتي نيينامثعلا تالوو ًابرطضم اهيف نمالاو ايروس

 ةراجتلا لوازي دمب وح نب رماض ىعدي ةيدابلا لئابق نم لجر كانه ناكو
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 ةراجتلا هيطاعت مكحمو ةيدابلا فارطاو هامحو صمحو قشمد نيب

 مث ةنيتم ةقادصب اهراحت ضعب عم طبترا قشمد ةنيدم ىلع هددرت ةرلكو

 روك ذملا رماض تحخا نم راجتلا كئلوا دحا جوزت نا كلذ دعب رمالا ىهتنا

 ماشلا يف لاوحالا تءاس (اشاب ىفطصم) ايروس يلاو دهع ينو
 لوصحلاب نانعلا هسفنل قلطأف ًاعامط ًاملاظ ًايساق ناك اشاب ىفطصم نال
 نمضيل لوبنطسا يف رومالا تالول هنم ًاضعب لسريل لئاسولا ىشب لاملا ىلع

 هسفنل ربكإلا مسقلاب ظفتحيو لوطا ةدم ايروس مكح يف هءاقب
 ناكو كب ناهرب ىعدي باش ىلا ماشلا يف موسرلا عمج يلاولا دهع

 عاطتساو هدي ىلع مالسالا ًاقنتعم اشاب ىفطصم 2 يف ًائشان لصالا يمرا

 دب تدتماف هدالوا دحال هتياعرك هاعري راص ىيبح ةقلطملا هتفث لاني نا

 مهنم هيبحي ناك اع مهقهرا دّقف راجتلا اميس الو سانلا لاومال كب ناهرب
 كب ناهرب هيف 0 موي تاذ وو تاموسرلا مساب ةريثكلا لاومالا نم
 كللت تناك و قشمو ىلا صمح نم ةمداق ةلفاق د قشمد نم هلاجرب

 هعمو اهفارب رماض ناكو دميوح نب رماض ىلا ةيراجت ”الوما لمحم ةلفاقلا
 ناهرب مجاهف . يقشمدلا رجاتلا ةجوز هتخاو هئانبا دحاو هتوخا نه ةثالث

 ىح 00 ناك نمو ناوك دملا رماض اهنع مهعفادف ةلفاقلا كلت هلاجرو كب

 لتقمم نع كلذكو هتخاو رماض ةودا نم نينثا لتمم» نع ةجيتنلا ترفسا

 ةنيدملا لغاد ىلا نيقابلا رارفو هلاجر نم مسقو كب ناهرب
 سيل اشاب ىفطصم ناو هددبي حبصا يذلا رطدلا رادقم رماض كردأف

 ىلا هجتاف رخآآ رطق ىلا هلهأب رارفلا ىلع مزعف ةئداحلا هذه دعب ًايح هكراتب
 هامح ةئيدمب رم هلاوما ريبدت يف مايا كانه ىبضق نا دعبو قشمد لامش
 حابصلا رباج اهخيشب ءامتحالل تيوكلا دصق ىلع ,«أرلا دمع اهنمو

 اوت بهذف تيوكلا ىلا هبكرب لصو ريسلا يف اهاضف عباسا دعبو
 ضتقم ىلع ةيامحلا هنم بلطو هتصق هيلع ىصقو هناويد يف رباج خيشلا ىلا

 انتفايضو انامح يف كلهاو تنا) رباج خيشلا هل لاقف . برعلا لوصا

 لال ب



 عنمأسو انامح يف ًاميقم تلز ام ءوسب دحا كلصي نلو ًائداه آنمآ نكف
 ماركلا ءالوهو ماسحخلا لس ىلا ةرورضلا تجوحا ول ىبح ىذا لك كنع

 « تيوكلا يلاها نم هسلجم يف ناك نم ىلا كلذب ريشي » دوهش مهعيمج

 يذلا تنا تنك ولو عورشم ببس نودب هعم نمو ناهربل كلتق ناك ولو

 تأزتال لب ًادحاو ًاموي تيوكلا يف ءاقبلاب كل تحس الا ناودعلاب مهتأدب
 لوقت ام قدص نم ًاضبا دكأتأ فوسو كقدصا يبكلو باقعلا مكب انا

 ( ناهرب نيبو كنيب ثدح امع قشمد نم رابخالا انيلا لصت نا دب ال ذا
 هل ًاركاش ةرارحم اهلبقو رباج خيشلا دي دخخاو هناكم نم رماض ماَقف

 فقوملا كلذ
 تيوكلا بحاص ىلا هتلئاع عم أجتلا دق رماض نا اشاب ىفطصم غلب املو

 نولمحي هلسر تناكو هيلا هميلست هنم بلطي رباج خيشلا ىلا السر لسرا
 اغآ ريزعو دادغب ريزو اشاب دوواد نم رباج خيشلا ىلا تايصوت مهعم

 مهتمهم راحجبنال ةرصبلا ملستم

 ملسي نا ممشو ءاباب ضفر « كلذ لك نم ًامغر رباج خيشلا نا ريغ
 دي دولا يلا اجاب ىنطتعلا تدق يرام ىلظر نبع نلاحيع را ردي راجتما نع
 هتماقا ناب رعشي ًارماض لعجب ملو هتانق نلت مل رباج خيشلا نكلو ديعولاو
 تاللواحملا عيمج تلشفو ةينامثعلا ةلودلا نم هيف بوغرم ريغ رما تيوكلا يف

 اشاب ىفطصم اهب ماق يلا

  لوبنطسا ىلا ىقيسو اشاب ىفطصم ىلع ةينامثعلا ةلودلا تبضغ الو
 ءاقلت نم كدالب ىلا دؤعت نا كعسو يف نآلا ) رماض ىلا رباج خيشلا لاق
 رماض هل لاقف ( تدرا اذا تيوكلا يف اندنع ىقبت نا وا تئش نا كسفن

 ةئحملا مايا دشا يف دودللا ,ءهدع نم ىتمحو ىتوا دلب نع لحرا نل)

 ( يوم دعب نفدا نا وجرا اهتبرت يو رمعلا ةيقب اهيف لظأسو

 ساه



 ظ تاللاب بام عِيْسلا كارت

 بعك يب ىلع
 ريما رماثلا دومح خيشلانيب فلا ىرج م1814 ه٠54١ ماع يف

 ةيبملاك اع دومح خيشلا ملعل ,.ودع مهمهأد وايطخ مب لحام اذا رخآلا

 لتثق رثا ىلع ءادعلاو دقحلا نم هل هرمضت امو ةينامثعلا ةلودلا لبق نم هل

 ”كلدو اشار ناميلس ند اشاد دعسأ ىلا دومح خيلا مامضلاو اشاب هللا دنع

 خيشلا أجتلا ا١ ساسالا اذه ىلعو م 1877 ه ١78 ماع نم رفص رهش يف

 مهدحا ةرصانم نمضتي بعك يب ريما نابضغ نب ثيع خيشلا نيبو ىتن“1'

 اشاب دواد دادغب ريزو ىل (  دومح خيشلا خا نبا ) رماثلا ديم نب ليقع

 ردصاف دومح خيشلا بيدأتل ناح دق تقولا نا روكذملا ريزولا ىأر

 ليمع خيشلا ةدهع ىلا قفل ةراما ةلاحاب ِ امك" ه ١؟5'*؟ ماع ُق هرما

  خيشلا ققحت املف دومح خيشلا همع هبراحمب هرمأو ريبك شيحب هزهجو
 ثيع خيشلا هفيلح ىلا لسراو هيحخا نبا ةلباقمل دعتسا ربخلا اذه دومح

 خبشلا لسرأف نفسلاو َةوَقلا نم هعيظتسي اهب ةرصبلا ىلا هيفاوي نا هنم بلطي

 دومح خيشلا ناكو رماثو ردابمه هيودخخا ةدايمب هترصنل اشيج ثتيع

 ةرصبلا ةهج ف طباريل لصيف هدلو رماو ةرصبلا ىلا هش مهقبس دق

 ناو ( لالس وبا) ىمسملا لمحملا يف يجارسلا ربم نم برقلاب ةيبونجلا
 رماثو ردايه عم ةمداقلا ةيبعكلا .تاوقلا هيلا مضي

 لقعم رهن دنع ةيلامشلا ةرصبلا ةهج ين طباري نا ًادجام هنبا رماو

 تال
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 راصحلا اهيلع برضو نيبناحلا نم ةرصبلا دومح خيشلا طاحا اذهبو

 بتك دق دومح خيشلا ةرصنل هيوخا لاسرا لبق ثيغ خيشلا ناكو

 لاجرلاو نفسلا نم هلاسرا نكمي ام لاسرا هنم بلطي طّققسم ناطلس ىلا ًاباتك

 ْ ةرصبلا ىلع راصحلا برض يف مهرصانل
 هنكمي ام شيحلاو ةوقلا نم اغآ ريزع ةرصبلا ملستم ئدل ذئموي نكي ملو

 شويحللا نم ةليلق هئفو ريهزلا ىلع تاوق اوس راصحلا كلذ ةلباقم نم

 ةمسرلا ةنامتحلا

 دحا ةدايق تحن ةريثك نفسب طقسم ماما تاوق تلصو كلذ ءانئا قو

 نود ضاخ لحم يف تطبار اهنكلو دمحم ديسلا ىعدي هل مع نباو هدالوا

 سادسأب ًاسامخنا ةوقلا هذه نابرضي نامصحلا ذخأف نيف رطلا دحا ىلا مضنت نا

 نأ ريهزلا ىلع نم ةروشمب اغآ ريزع رطضأف اهرطخ امهنم لك يشحخو

 لحملا كلذ يف مهدوجو ببس فاشتكا ةيغب ايادحملا ضعب مهيلا لسري

 اهودع ةهج ىلا اومضنا اه اذا ةلودلا بضغ نم مهفوخم ناو

 مهدايح اونلعأف هعم لاتلاب اوبغري مل اذا دايحلا بناج مازنلا مهنم بلطيو

 00 نيبناحلا دحا ىللا مهمامضنا مدعو

 مودقلا هنم بلطي تيوكلا بحاص رباج خيشلا ىلا ًاباتك اغآ ريزع بتكو

 ةنيدملا مامأ طبارو ةرصبلا ىلا هلوطسأب رباج خيشلا مدقف ةرصبلا ىلا هتارقب

 رومتلا تايمك رباج خيشلل فعاضي نا ةرصبلا ملستم ىلع ريهزلا ىلع راشأف .
 رباج خيشلا نا ريغ كلذ ملتسملا لعفف ةينامثعلا ةلودلا لبق نم هل ةنيعملا

 ضفرلا اذه ( مئاه نبا ) وعدملا هبتاك برطضاف رومتلا كلت لوبق ضفر

 نا نم ةيشخ كلذ ىبأ رباج خبشلا نكلو اهلوبق هل نسحيو لسوتي ذخاو
 ةمجاهم ضرغل همودق رسفيو ةينامثعلا ةلودلا ىدل هب عاقيالل ةسيسد نوكت
 محلارقال ًاقادصم نوكت دق رمتلا نم تايمكلا كلتل هلوبت ناو ةرصبلا

 ش ريهزلا ىلع اميس الو

 ىلا نيدلا لاجرو ةرصبلا تاداسو هوجو نم ًامسق اغآ ريزع دفوا مث

 - الاد



 ةندهلا نالعاو برحلا لاطباو راصحلا عفر امهنم اوبلطيل رماث و ردابم ةلباقم

 يزرحملا يف اطبارو ةرمحملا ىلا اداعو امهئاوقب ابحسناو هبلط ايبلف

 مامضنالاب لصيف هدلو دويح خيشلا رما رماثو ردابمه باحسنا دعبو

 مت رخآ راعشا ىلا كانهةطبارم امهئاوقىقبت ناو لقعمرب يندجام هيخا ىلإ
 رماثو ردابم تاوقب قاحتلالاو ناكملا كلذ نم باحسنالاب امهيلا بتك

 كاربو دهفو دمحم لآ ىسيعك ءاسورلا نم مهعم نمو ابحسناف ةرمحملا ُِق

 اوخاناو هرمحملا ىلا زيزعلا دبعو لالطو يلعلا ريغزو نسحملا دبعو

 ىلا لك داعو ةرصبلا نع راضحلا عفر كلذبو ( ةردلا ) ىعدي لحم يف

 تيوكلا ىلا رباج خيشلا تاوق تعجرو هلح
 ةليلق ةمذرشب دومح خيشلا لحر هترامأ رقم ىلا ليقع خيشلا لصو املو

 ليقع خيشلا نكمتف ةرصبلا يحاون ىلا داع مث تيوكلا دصقو هعابتا نم
 دادغب ريزو رمأف دادغب ىلا امهلسراو دشار هيخا ىلعو هيلع ضبقلا ءاقلا نم

 ماع ُق هنجس يف دومح خيشلا يوت نا ىلا نجسلاب امهجزب اشاب دوواد
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 مزع.دومح خيشلا همع ىلع ضبقلا ءاقلا هل مث امدعبف ليقع خيشلا اما

 ممجف دومح خيشلا ءانبا هئاويال ةرمحلملا يف ثيغ خيشلا ةمجاهم ىلع

 يلاهاو ديوي .لآو-نئارغلا  ىلاهاو. ةعيبزو ليقع نم تلات ةرارج [قوبِج
 نيرشعو سراف يفلا مهددع غلبف مهعبات نمو نييدجتلا ضعبو رجملا

 ةمجاهمل مهنفسب اوراسو حالسلاو ةدعلا متأب مهدوزو لجار فلا
 ريزع ةرصبلا ملستم ىلا شويغبا كلتل ةماعلا ةدايقلا تناكو ةرمحملا

 اوبرضض ةرمحملا ةنيدم شويحلا كلت تبراق املف ةكرتشم ليقع خيشلاو اغآ

 ةرمحملا لالتحال ططخلا قيسنتب اوماقو ( دنبردلا) ىمسي لحم يف مهمايخ

 تاهبج ثالث ىلا مهشويج اومسقف

 ةهبجو ليقع خيشلا اهتدايق ىلوتيو ةيلامشلا ةهجلا نم اهمجابت ةهبج
 كك



 ريهزلا ىلع ةدايقب بونحلا ةهج نم اهمجاهمل ئرخإا

 ملستم ىلا اهءدايق تدنساف طسولا نم اهمجاب“ يللا ةثلاثلا ةهبحلا امأ

 اغآ .ريزع ةرغفلا

 يماظنلا دنحلا ىلع يوتحن ملستملا ىلا اهتدايق تدنسا يلا ةهبحللا تناكو

 رئازحلا لهال موجهملا ةمدقم نوكت نا ىلءو ةيعفدملاو

 سماحلا مويلا يو موجهلا نوئيهتي مهو مايا ةعبرا ةدم دنب ردلا ي اوقبو

 اوعرش م1855 ه1147 ماع ناضمر رهش مايا دحا قفاوملا مهلوصو نم

 ةيماد ًابرح تناكو برحلا ىحر مهنيب .ترادو ةرمحملا ىلع موجه لاب ٠

 امباحسنلاو ةمجاهملا شويحلا راحدنا نع ترفسا مث تاعاس ةدع ترمتسا

 لاومالاو حاورالاب ةحداف رئاسخ تدبكت نا دعب ةرصبلا ىلا

 مهشويج تاتش عمجم ليقع خيشلاو ةرصبلا ملستم ذا ةميزملا هذه دعبو

 رايدو نيدرامو دادغب نماوعمتجاف ةرمحملا ىلع رخآ موجهل دادعتسالل ةمزهنملا

 ةرمحملا وحت اهب اوهجوتو مهذوفنل عضخ تناك يلا رئاشعلا نمو ركب

 بتك دق اغأ ريزع ناكو ( عيذج وبا رجب ) ىمسي لحمب اولحف ئرخا ةرم
 نمي هترصن ىلا مودقلا هنم بلطي تيوكلا يف حابصلا رباج خيشلا ىلا
 ( هت راملا ٠) ي ةئفما ةيموو :ةلوطسأ» عاج خيشلا مهافاوف لاجرلا نم هعم

 ليقع خيشلاو اغآ ريزع ملع املف رظتنلا موجهلل ًادادعتسا ( ميربلا ) لباقم

 ضعي ممم مهشيج نم ةقرف اولسرا لوطسالا كلذب رباج خيشلا لوصوب
 وبا) يف ةقرف اوكرتو ( نيزلا توك) يف طبارت نا اهورمأو نمذلا
 باهذلاب ىرخا ةقرف اورماو دنيردلا رب ىلا ىرحا ةقرف اولسرا امك ( عيذج
 هتمهمو (هنلمق توك) ي ةماقالل ىرحخا ةقرف اوئيعو ( يوالصملا) ىلا

 ةجاحلا دنع ( دنبردلا) يف ةطبارملا ةقرفلا يف قاحتلالا ةريخالا هذه

 ةمزاللا تادادعتسالا برحلا هذحهل ًاضيا اودعتسا دقف بعك ونب اما

 م1410 ه "1٠47 ماع رفص رهش نم 74 مري يف نامصحلا مدطصاف

 اغآ ريزعو ليقع خيشلا تاوق راحدناب ىهتنا فينع لاتق مهنيب رادو

 تالة تع



 عيمج تبحسنا امك ( عيذج وبا) يف ةطبارملا ةقرفلاب ةقحتلم اهباحسناو

 ةثام ةكرعملا هذه يف مهسراسخ تغلبو اهلمش تتشتو قرفلا كلت

 اريك امو ليخلا "نم انا نيسعو لامر تقلا فدع ا( رشأ نسوخو

 نمسلاو ريعشلاو زرالا سايكأب ةلمحم قروز ةئامعبرا ىدع قفنلا نم

 داتعلاو ةحلسالا نم آر ًامسقو

 يلا ةيبعكلا شويجلا مم مداصت دّقمف هعم ناك نمو رباج خيشلا اما

 يف رئاحلا ضعب هتدبك دق ةمداصملا ةيادب تناكف م.ربلا يف تناك

 مزعف نيريثك ىحرجو الجر نيرشع اهعودجم غلب 2 حاورالا

 راشتساف مهراصتنا ةوشنو مبمموق جوا يف مهو بعك ىنب كرت ىلع
 ىلع هومفاوف باوصلا ئدعتي ال مهئارال ًاقباطم هيأر اودجوف هباحصا
 ”الجر نا ريغ ةبسانلا ةصرفلا نيحت نا ىلا لاتقلا بنجن ىلع اومزعو كلذ

 ىلع ًاضاع ةئيفس نم لزئف سامحلا هذخأ دق ةيتيوكلا نفسلا ىدحا نم

 دعت نأ لق نحا :ةيد عش" نا قود 'ودعلا ”نحم اعاتب هحناو: .هناتساب مدس
 ( ماس  ملاس ) همساب هنوداني مولا حاصف ( ملاس) همسا ناكو ةنيفسلا نع

 برحلا ران تلعتشأف لاتقلل ًاعيمج اويه نفسلا ةيقب ءادنلا كلذ تعمس املف

 اهيف ناك نم اوجرخاو ميربلا ةيرق ىلع ءاليتسالا نم نويتيوكلا نكمتف
 ةرمحملا يف ةطبارملا مهشويحب قاحتلالا ىلا مهورطضاو يبعكلا شيحلا نم
 مهنفس ىلا اهب اوداعو كانه تناك يلا رومتلا عيمج نويتيوكلا ذخاو

 امهاتش عمج نم ليقع خيشلاو اغآ ريزع نكمت يلا تاوقلاب اوقحتلا م
 نوصح نوفذقي عيمجلا راصو (ةيذيرحلا ما) يف ةرمحملا ماما اهب اوطبارو
 اهنوصحدحا ىلع ءاليتسالا نم اونكمت ىح مهقدانب ومهعفادمنا رين ممحب بعكي ب

 ما18710ه1147١1 لوالا عيبر رهش يف كلذو ( فيص اصحتاما ) يف تناك يتلا

 هعابتالو هل ذخما دق رباج خيشلا ناكو راصحلا لاطو برحجلا ترمتسا

 ما) لباقم ةيسار تناك يلا هنفس نم برقلاب ( ينابللا ما) يف اصح
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 ( صاص رلا

 هضوافيل دادغب يف اشاب دوواد ىلا ًادفو دفوي نا ثيغ خيشلا ىأرف

 لاتَملا .نع فكلاو حلصلاب

  هزيوحلا قيرط نع فسوي نب فلخ خيشلا ةسائرب دفولا راسف

 رهش يو  ةعنامم قالي ملف اشاب دوواد ضوافو دادغب - هرامعلا

 ف رصتم اشاب مساق ىلا اشاب دوواد زعوا م1871 ه11؟47 ماع ناضمر

 هدوزوٌثيغ خيشلاةلباقمل (قرودلا) ةيحالفلا ىلا يبعكلادفولا ةّمف رب باهذلاب ةلحلا

 دقع مح اشاب مساف لوصو دعبو روكذملا خيشلا ىلا هنم ةيده هنيم ةعلخب

 تلوتسا دق تناك يلا ةحلسالاو عفادملا عيمج تديعاو نيفرطلا نيب حلصلا

 برحلا كلت تهتناو ريزولا لوسر ىلا بورحلا كلت .يف بعك ونب اهيلع

 ةذختملا نوصحلا عيمج تمدهو رارقتسالاو ملسلا اهلحم لحو سورفلا

 خيشلا عجرو اهلحم ىلا شويحلا تداعو نابحلا ماو فيصاصخلا مأ ْى

 مه 1514 ماع ناضمر ١١ خيراتب كلذو تيوكلا ىلا هنفسب حابصلا رباج

 مامالا/

 تيوكلا ىلا راكوتسا ةرايز

 ( 70ءمانعا#ع) رلكوتسا وعدملا حئاسلا راز م1481 ه1745 ماع يف

 تيوكلا ترز دقل ) ينأب اب اهنع ثدحنو رباج خيشلا رصع يف تيوكلا

 يلطف لع مق اناو ديعب دع نيا اهواز قف" يتلا ديحرلا :قردالا يار
 فاللآ ةعيرا وحن نوغلبي امناكس ناو ًادحاو اليم اهدادتما غلبيو رحبلا

 اهمكحيو اهزكرم ةيمهال رظنلاب نييلاغت ربلل ةدعاق ناك اهئانيم نا نظاو ةمسن

 ةفاك نم ةئملاب نانثا هتادراو ردصم ناو ةحلسم ةوق ةيا هيدل سيلو خيش

 ( اهدرت ىلا لاومالا.

 (5) لوألا ءزخلا د مآ
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 هب لا تب وكلا تاقرمع
 اهنع دعتبت ال ذا تيوكلا ىلا ةيربلا ندملا برقا نم يه ريبزلا ةنيدم

 عئابطو قالخاو تاداع نيب هباشتلا نافاذه ىلعو ًارتموليك نيثالثو ةئام نم رتك |

 ' ةرهاصملاو بسنلا براقت ىلا ةفاضالاب ًادج براقتم نيتنيدملا كلت ناكس
 تدطوت كلذبو ةيناثلل ةحوتفم نيتنيدملا باوبأ اهريغو لماوعلا هذه .تءد
 تيوكلا خيش رصع يف أزراب حضتاو رثالا اذه ىلحجن دقو تمن و لماوعلا كلن

 ٠ حابصلا هللادبع نب لوالا رباج خيشلا

 ةزجوم ةحملب يئان نا امل ًاطيسبتو ةيخيراتلا ةيحانلل ًاحيضوت ىرن اناو

 عزانتلاو ةماملا ةيسايسلا ثداوحلا نم اهيف ثدح امو ريبزلا ةنيدم خيرات نع

 خيشلا رصع يب ثدح ام اميسال اهتمكح يلا تالئاعلا نيب اهتخيش٠ ىلع

 ريبزلا تالئاع ضعب ةرجهو ثداوحلا كلت نم هفقومو روكذملا رباج

 . تيوكلا ىلا

 رييزلا ةنيدم

 ةيروهمحلا ىلا ةعبات دهعلا ةثيدحو ةيوارحصلا ندملا نم يه ريبزلا ةنيدم
 لايما ةينامت ةفاسم ةرصبلا نع دعبتو ةيرادالا اهيحاون نم دعتو ةيقارعلا
 . ًارتموليك نوثالثو ةئام ةفاسم تيوكلا ةنيدم نع دعبتو يبرغلا بونحلا ىلا

 ماشلا ىلا اهريسم دنع ةرصبلا لفاوق عمتجمل ًأطحم ًاقباس اهعّدوم ناكو

 . ةليلق ًاتويب بارعالا نم ةيراس اهيف تنبف

 - ما



 ناطلسلا رما ال م 161/1 ه ؤ0/8 ماع يف ناك دّمف ةنيدملا نيوكت ءادتبا اما

 ين.احصلا حيرض ىلع دجس» اهيف ماقي نا يناثلا مياس تاطلسلا ناحل

 تميقاو دجس»٠ كانه ديشف ةريهشلا لمحلا ةكرعم ليتق ماوعلا نبا ريبزلا

 نودصقتي سانلا ذخاف ماء اذه نع بجر رهش يف حيرضلا كثاذ ىلع ةبق

 .( ريبز) همساب ةنيدملا تيمسو هءاذح نونكسو دجسملا كلذ

 ةعقاو ضرا نم ةبرقم ىلع ةميدقلا ةرصإلا ةنيدم راثآ ىلع ةمئاق ىهو

 دجسملاو هللادبع نب ةحلط يباحصلا حيرض ريبزلا ةنيدم يحاوض يفو لمحلا
 نباو يرصبلا نسحلا نفدم يرسثلا اطامش يو ىلع مامالا ىلا بوسنملا

 . نيعباتلا نم امهو ني ريس

 ةيباهولا ىوعدلا تدتشا ال يرجهلا رشع يناثلا نرملا لثاوا يو
 ىروغدلا :كللت نم أبره دمت نم قفدتن ةيبرعلا لئابقل نبا ماس بكبو

 5 ليدنملا لآ

 لغتشي ةمسن فلا نيرشعو ةسمخ ءاهز ريبزاا ةنيدم ناكس ددع غلبيو

 رطضا ناو هايملا ةلقل نأش تاذ ةعارز ال سيلو ةراجتلا يف مهرثكا
 اباسورغم مظعمو (رتبلا ) بيلقلا هايم ىلع دنتسي نا بجيف ةعارزلل دحا

 نووش تلوت يلا تالئاعلا مها

 رييزلا يف مكحلا

 نابطو لآ يه ريبزلا يف مكحلا نووش تلوت يلا تالئاعلا مها نا

 . يرشملاو نوعلاو يراشملاو دشا رلاك المع رحو ةم رح يلاهاو ريه لا لآو

 نابطو لآ

 ناعخرم نب ةعيبر نب نابطو وه ةلئاعلا هذه هيلا يمتنت يذلا نابطو نا

 مت
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 كت مصعب ينسي نس سس مسحت سسك سعت سي سس تم ع

 نا ب

 لآ عم نابطو عمتجمو ةعببر نب عئام نب ةعيبر نب ىسوم نب ميهاربا نبا

 كولم دوعسلا لال ىلعالا دولا ناخرم نب نرقم وحلا وهف نادخرم نبا نرقم

 . ةريهشلا ةزنع ةليبق ىلا نوبستني عيمجلاو مويلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ناخرم يعدي هل مع نبا ةعيبر نب نابطو لتق م1504 ه ٠١6 ماع يف

 قارعلا ىلا رجاه كلذ رثا ىلعو ةيعردلا ةنئيدم يف ناخرم نبا -نرقم .قنا

 كانه يقبو فارعلا بونج يف عئام نب سماقم خيشلا قفتنملا ريما ىلا أجتلم

 . مهاربا بقاث فلخ مث بقاث هنبا هفلخف يوت ىتح

 خيشلا دنساو قفتنملا ءارما هرهاصف ةريك ةرهش بقاثلا ميهاربا لانف

 تمادو م1098 ه1؟١ ماع يف كلذو هيلا ريبزلا ةخيشم رماثلا دومح

 رييزلا ةخيشم تدنساف م 181717 مه 170/ ماع ف لتق ىبح ريبزلا ىلع هتخيشم

 امك ريبزلا نم هوجرخاف ريهزلا لآ نيبو هنيب سفانت ىرج مث دمحم هدلو ىلا

 . ةيسايسلا ريب زلا ةلاحل انثي دنع كلذ حضونم

 ريهزلا لآ

 ىلا مهنم رجاه نم لواو ضراعلا دلب نم ةعيبر ةليبق نممه ريهزلا لآ

 . ريهزلا دمحم نب ناميلس نب يحب وه قارعلا بونج

 لهاب دوعس نيدموع ريمالا راس ما١18١ه 1١6 ماع ُق كللحت .ةنيسو

 نم لجر تلفناف ضايرلا ًادصاق المبرح لهاو ةحوفنم لهاو ةيعردلا
 ديعتساف ضايرلا ريمأ ماهد رذلاو ةبيش وبا هشل 3 المي رح يلاها

 ضايرلا يلاها نم ددع اهئانثا لتق مهنيبو هنيب ةديدش ةكرعم ترادف مهتلباقم

 لتقو مهريغ ةعبراو رفسم نباو ياكبلا ناحرسو ادوس نب دمحم مهنم

 نب دمحم نب دمح سينم وبا مهلم لاجر ةدع دوعس نب دمحم شيج نم

 . مهريغو يريمنلا نسحو ريهزلا دمحم نب ناميلسو نسح نب ناميلس
 ةرمتسم هانورجحو وزغو مناد لاتفو عارص يف ذثموي دحي ةيلخاد تلاكأو

 نادلبلا ىلا اورجاهو دالبلا اهيلاها صعب كرف طحشقلاو عوجلاا اهيف معف

 - م6



 هادلوو ريهزلا دم نب ناميلس نب يحب نيرجاهملا نم ناكو ةرواجملا

 ةراجتلا اوطاعتو ريبزلا يف اولحو قارعلا بونج اودصقو ناميلمو فسوبي

 دوفصتي اوناك ال ناميظع هاجو مدقت مهل راصو ةلئاط ةورث مهل تعمتجاف

 . قالخألا نسحو ءاخسلاو مركلا نم هب

 بلح دصقو ريبزلا ةنيدم ناميلس هدلو كرت ريهزلا يحب يوت املو
 همجن عملف ةرصبلاو ريبزلا يف ماقأف فسوي رخآلا هدلو اماو اهيف ماقاو

 . رييزلا يف ةسائرلاو دقعلاو لحلا يوذ نم حبصاو هترهش تلعو.

 ةم رح يلاهأ

 ال رومالا نا مهداقتعال دوعس نب لوالا زيزعلادبع ريمالا لبق نم ةوف

 . اهسفانت ةعمجملا "نا املط ةمرح يف رقتست

 مهيلع مدق مث ىفلزلا يلاها مهتفاو مث ةعمجملا ىلع ةمرح يملاها راف

 كلت ..تعمتجاف مه ريغو دلاخ يب نم ةرارحلا هتاوقب رعب رع نب كودعس

 . راصحلا اهيلع اوبرضو ةعمجملا ةنيدع ةطيحملا ليخنلا طسو يف تاوقلا

 مهدلب ةعلق يف اونصحن راصحلا كلذ رطخي ةنيدملا كلت ناكس سحا الو

 اولسرا مث عافدلاو ةمواقملا ىلع يأرلا اودقعو دلبلا لادم عيمج اودسو

 ةيركسع تاوق لاسرا هيلا نوبلطيو هنودجنتسي دوعسلا زيزعلا دبع ريمالا ىلا

 ةرصاحملا تاوقملا تدذحاو مايا ةدع ةعمجملا ةنيدم ىلع راصحلا رمتسا

 عرارملا يف ىعرت مهبئاكرو مهلباو مهويخ تراصو ليخنلا يف ثيعت
 . دلبلا يلاها ىلع رمالا قاضف

 قلطملا .ماستلا يد مه رخي ًادفومهيلا لسرا كلذب رعي رعنب نودعس رعش املو
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 " مهبأر اوريل نيموي ةدمل مهلهمي نا هيلا اوبلطف برحلا ران لاعشاو لاتقلا وا

 . لجالا كلذ ءاضّنا لبق دوعسلا

 عارسالاب اهنم ًامسق رماق زيكمو محملا و نق رافلا لاعاد نوكت ا ةروك

 . مهنع راصحلا عفرو ةعمجملا يلاها داجنال باهذلل

 ةعمجملا روس ناردج ىلا تلصوف ليللا يب هتاوق نم ةقرف تراسف

 اوملستف لاملاب ةعمجملا يلاها مهلا ىلداف نودعس تاوف مي رعشت نأ نود

 . رجفلا ليبق ةنيدملا اولخدو ناردحلا

 قمحم تاوقلا كلت لوصو هعم نمو نودعس غلبو حابصلا حبصا الو

 عجرو باحسنالا اوررقف راصحلا نم كلذ دعب ىجرت ةدئاف ال نا مهيدل

 1 . هدب ىلا لك

 :هتنادوع :ةاشإ داوعسلا  يوعلادبغ“ .نيمالا روج: ناونكيت:تاوقن تنففلا اخو

 لتق نيقيرفلا نيب ةكرعم ترادف ةمرح يلاها ةلزانمب هرمأو ريبك شيجب
 .هريغو ىيعملا جلدم مهنم لاجر ةدع ةمرح يلاها نم امل "احح

 ةمرح ةئيدم دصقو ةريبك ةوتب زيزعلا دبع نب دوعس ريمالا راس مث

 تيبل مهليمت عيمج نوكت نا الا كلذ مهيلع ىبأف حلصلا هنم نوبلطي دوعس

 . مهحلاصف

 لوي هوبا هباجأف حلصلا هيلع مث ام هل حضوي هيبا ىلا كلذب بتك م

 اهلك ةروذحم ىهو دهعلا ضقن مهنم رركت ةمرح يلاها نا) - : هل
 ا .( اهمدهاو اهرمدف

 يف اوفقو نيذلا رمأو امويب نم ريثكلاو ةنيدملا روس مدهب دوعس ماقف
 نورخآ لحنراو ةعمجملا ةدلب اولزنو نوريثك سانا لحن راف دلبلا كرنب ههجو

 هل



 ىحاضلا لآو نازوفلا لآو غادفلا لآو طيمصلا لآ مهنم رييزلا ىلا مهنم

 .مهريغو ( نوعلا )

 الامي رح

 برغلا ةهج نم ةماميلا دالب لوا سودس ةنيدم برقب ةدلب الميرح
 اهوسرغو المرح دلب عابر يأ لآ لزن م1# ه48١٠1 ةنس يف

 فالتخا ( ميوتلا نم ) جلدم لآ نيبو مهنيب عقو لئاو نب دمح لآ نا كلذو

 هللادبع نب دمح نم الميرح ىرتشاو دمحا نب ناميلس نب ىلع جرخف
 . روك ذملا دمح كلم يف تناكو رمعم ْنِب»

 دشار نب نسحو ديوس همع ونبو وه العرح ناميلس نب ىلع لزنف
 لئاو يبب نم مهريغو روكبلاو كرابم لآو ناودع لآ كلذكو دمح .لآ

 م٠4١1 ها١اه9# ماع ىلا العرح تيقبو اهيف مهعم امض اولزن
 قوفت دحال نكي منو هسفنل وعدي امهنم لكو ناريسصما هالوت رمالاو

 . خلا ىلع

 مه 1١58 ماع يف كرابم نب هللادبع نب دمحم ىلا اهيف ةسائرلا تلآ تا ىلا
 باهولادبع نب ناميلس مهيضاق ةسائرب المي رح يلاها نم سانا ماق مث م

 هوجرخاو روكذملا دمحم مهريما اولزعف كلذ ىلع اوعمجاو نييباهولا ةبراحمل

 هللادبع نب نامثعو كرابم هدلوو كرابم نب ناودع هعم اوجرخاو دلبلا نم
 راسف مهريغو عيدج نب رصانو نسح .نب ىلعو ( دلبلا ريما دمحم اوخا )
 . ةيعردلا ةئيدم ىلا ًاعيمج ءالوه

 هللادبع نب دمحم ةليبق تلسرا ىبح ةليلق مايأ ىلا ةثداحلا هذه ىلع رمت ملو

 تسحااملو مهيلامدقف ةرصنلاب هثودعيو الميرحيف مهيلا ةدوعلاهنم نوبلطي كرابملا

 هراد يف هعم ناك نمو هوصاحو العيرح يلاها اوعمج دشار لآ همدقع

 ةيعردلا ىلا ناودع نب كرابم رفف هلاجر نم ةينامث عم هولتقو هيلع اومجه مث
 مهتنيدم نيصحتب اوماقف رطخلا ةبباجمل ءيهتت الميرح يلاها تذخا مث

 دمر



 , اهنع عافدلاب مايقلل اودعتساو اهروس ماكحإو
 دوعسلا دمحم نب زيزعلا دبع ريمآلا راس م ١؟/هه ه ١١58 ةنس تلح املو

 اهيقرش يف خانا اهنم برق املف العرح ةنيدم ًادصاق هعابتا نم ةئامنمثب

 ىمسملا بعشلا يف هنم امسق لعج نيمسق ىلا هشيج مسق ليللا .نج

 يام هددع غلابلا رخآلا مسقلا رماو هتدايق وه ىلوتو ( اجيوع بتحذ

 .ناودع نب كرابع هتدايق طاناو عيذحلا هل لاقي ل يف لجر

 مهموافف دلبلا تمجاهو كرابم ةوق نم ةلث تزرب حابصلا حبصا املف

 اولغشيل مهتحلساو مهلاوما نم ًائيش مهل اوكرتو مهماما نم اورفف اهلها
 زيزعلادبع ريمالا ةدايقب تناك يبلا ةقرفلا مهيلع تضقنا مث دلبلا لها اهيف

 مهدضع يف تفف ةيناث ةرم كرابم ةوق مهتمهاد مش اهماما اوتبثتف دوعسلا

 مهنيب زيزعلادبع ريماآلا ةوق تلاحف ةنيدملا اوليغديل نيمزهنم اولوو
 لجر ةئام وحن مهنم لتق نا دعب لابحلاو باعشلا يف اوقرفتف ةنيدملا نيبو
 جرخم مل يلا يهو ةليلق ةمذرش الا ةلتاقملا تاوقلا نم الميرح يف قبي ملو

 . اهورصاحف لاتقلا ىلا

 كرت املف ةيعردلا ىلا ةدوعلا ىلع دوعسلا زيزعلا دبع ريمالا مزع مث

 الرج اولخدف هدلب يلاها عم ىمرنض ريما هللادبع نب دمحم مذق الرح

 نامالاب اودانو هيف اوخاناو ( شيوحلاب) ىمسملا دلبلا سلجم اودصقو

 عجرف حتفلاب هنورشبي زيزعلادبع ريمالا ىلا اوثعب مث ةنيدملا يلاها عيمجل
 ماعلا نامالاب ىدانو دلبلا قفارم ميمج ىلع ىلوتساو زيزعلادبع ريبمالا
 مث مه ريغ وا دشار لآ ةليبق نم ًاثدح ثدحا ناك نم الا يلاهالا عيمجل

 نب كرابم اهيلع لمعتساو هعابتا ىلا ةمينغ اهلعجو اهليخنو اهرود رداص

 . أ رتما ناودع

 دمح نب دمحم سيم وخا ةعقولا كلت يف الميرح نايعا نم لتق نممو
 ميهارباو دلاخ نب ميهارباو نمحرلا دبع نب نسحو ناميلس نب دمحم نب

 دصقو باهولادبع نب ناميلس برهو مهريغو هللادبع نب باهولادبع نب

 تا



 ' ظئموي دوعسلا زيزعلادبع ريمالا عابتا نم لتقي ملو .مادقالا ىلع أيشم ريدس
 يناثلا يدامج ا ةعمجلا موي هعقوملا كلت تثدحو 0 ةيناع نم رثكا
 .ماالهم هااكم ةنس

 دمحمو ساود نب ماهد عمتجا ةعقوملا هذه ىلع رهشا ةسمدخ يضم دعبو

 لهابب ادمرت سيكو“ نامل نبا مهارباو.( ةجوفت) ..تحاض..نمراف نب

 اودقعو المبرح نم الج نمو قداث لهاو ريدس لها نم سانا مهعمو مشولا

 ولخدو دلبلا ةيحات اولزن اولصو املف اهيلا اوراسف المبرح ةمجاهم ىلع مزعلا
 نب كرابم اهريما مهيلا ضوهنف (دلبلا العا يف فورعم لزنم) نايسحلا
 لسراف . الجر رشع ةينامع كرابم عابتا نم لتقف مهلتاقو هعم نميف ناودع
 نم نكمتف خدصلاو نعل هدمأف هدجنتسي دوعس نب دمحم ريمالا ىلا

 رخآلا ضعبلا نصحنو هماما نم مهضعب برهف مهيلع بلغتلاو مهجارخا
 نك ا توويب نم رصان نبا تيب ) ةفورعملا رادلا ف

 مهتم لعتف نيقابلا كل رابم ىعد مث لتق نم لتقو "اليل مهنم مسق بره مث ماي

 0 نم رادقم ناكو مهسفنا اودتفاف ًاسانا مهنم رساو ًاربص لاجر ةتس
 ( رادلا) ةعقاوب فرعت ةعقولا هذهو لو ندتس بارزحالا كلت نم

 .م ١١/هو ه68١١1 ةنس ةدعقلا يذ رهش-.يق تناكو

 هسفنب زتعاف هزكرم يوقو الميرح يف ناوذع نب كرابمل رمالا بتتسا
 دمحم ريمالا نم هيلا درت تناك يلا رماوالا ضعب ذيفنت يف رخأتي راصو
 هاعدتساف هدرحت نم ىبشخو دمحم ريمالا هب هبتشاف دوعسلا زيزعلادبع نبا

 هل ىطعي ناو اهيف ءاقبلاب هرماو ةيعردلا ىلا م10ه8 ه11ا1 ماع ف
 ىلا الميرح ًةراما تدنساف .لوبقلا هل رهظاف المبرح ليخم نم ءاشي ام

 ىلا باهذلل هعم نمو رصانلا دمح رهجن ا' ''رعا نب رصان نب دمح
 ١ ىوص ما يف هتخا ىلع ملسيل باهذلاب هل نذالا كرابم بلط .الميرح

 .كرابمرهسليوطلا دمحل دوي يداولا نطب ين ةينرءلا دلب العا يف فورعم لخت ىوص م١ )١(

 يه هاد



ع دقو ابرق" لا يرض ما رخل نط لوا ادلفانلا ذا
 دامي رج .دلب :اهيل

 الهرج لخد املق . هعم نمو رصان نب دمح لبق اهيلا لصيل ريلا دجو

 عم تاك نمو ناديع نب هللادبع نب نسح مهو اهنصح يف ناك نم هب ملعو

 اهسلجم طسو ي لبطلا برضب كرابم رما . نصحلا باب ههجو ف اوقلغا

 ل مهنكلو هناوعاو هتليبق نم سانا هيلع عمتجاف ( شيوحلا) ىمسملا

 ٠ ةيعردلا نم تاوقلا مهمهادت نا اوفاخ نصحلا طبض دق نسح نا اوملع

 هعابتا نم مسق هقفارف العرح نم جورخللا كرابم ررقف هوكرتو هنع اوقرفتف

 دبرم هجوتف يضاقلا يميمتلا رمع نب دمحا نب ديرم ًاضيا هقفار نمو

 . هلتقو يسيرحلا يلع اهريما هكسمأف هبغر دلب ىلا

 ةعمجملا دلب ىلا اوراس اهنمو (ةرفصلا) دلب اودصق مهناف هعم نمو كرابم اما
 نم جلدم لآ ىلا اولسرا مث مهتدعاسم نامثع نب دمح اهريما نم اوبلطو

 مهبلط ىلف مشولا يلاها نم ةدجنلا اوبلط امك مهورصنتسي ةمرح ياها

 ٠ ءارقش) ناكس ريغ مشولا يلاها نم مهترصن نء فلختي موهريغو ءادم رت ريما مهاربا (.

 ( ريقفلا) هل لاقي ءام ىلع اولزنف العيرج نيدصاق ًاعيمج اوراف
 . الميرح لالتحال ةدعلا ةئيهتل ًامايا هيلع اوماقاو ةبغر دلب برق

 لزنو ريبك عمجي راس مهرمأب دوعسلا زيزعلا دبع ريمالا خمس الو
 ,ولدع الميرح يف زيزعلادبع ريمالا لوزنب هعم نمو كرابم ملع املف المبرح

 يسيرحللا يلع اهريما ىلع راصحلا اوبرضو ةبغر وحن اوهجوتو اهتمجاهم نع

 يضار اولتقو ( دحلاب فورعملا) مهليخم اومرصو هتعلق يف هعم ناك نمو

 . هكيبع نب انهم نبا

 نم ىرخالا لزانملا يف مهاريجو ةبغر يلاها تانيرعلا بلغا ناكو

 ىلعو ءيش يف هونواعي ُمو يسيرحلا نع اولخت دق ( مزحلاب ) ةامسملا ةبغر

 . ءيشب مهليخنل هعابتاو كرابم ضرعتي م كلد

 ريمالا كريف مهماطوا ىلا اوعجرو ةبغز نع هعم نمو كرابم لحترا مث

 يلاها لزانم مدهب رما اهلصو املف ةبغر ىلا هجوتو الحميرح ريزعلا دبع

 تاةاأاع



 . يسيرخلا يلع ىلا اهاطعاو مهليخت ةرداصمو مزحلا

 تأدهف الميرح ىلع ناودعلا دمح نب دمحأ زيزعلادبع ريمالا رقا

 كرابم نب دمح ىلا الميرح ةراما تلا مث رومالا اهيخ ترقتساو لاوذالا
 .كشارا قب

 ريمالا ىلع امايضع الميرح يلاها تنلعا م1874 ه 174 ةنس يو

 ةلتاقمل دئاقلا ناكو نيفرطلا نيب لاتق عقوف هشويحي مهيلا راسف دوعسلا كرت

 يلاها تبحسناف دشار نب رصان نب رصاز ةكرعملا كلت يف اليرح يلاها

 ىلا ”الوسر يكرت ريمالا لسراف اهيف اورصاحو ةنيدملا لخئاد ىلا الميرح
 الاو اهنم جورحلاو دلبلا ميلست هنم بلطي دشارلا كرابم نب دمح اهريما

 | ةونع اهدحتفو اهمحتةا
 نودب دلبلا م.است ىلع هعم قفتاو يكرت ريمآلا ةلباقم ىلا دمح جرخف

 لال ةدئاعلا لاومالا عيمج ىلع ىلوتساو ةنيدملا ىلا لخدف طرش الو ديق

 ْ . مهليخم رداصو دشار

 هت ريشع نم ريبك مسق عم الميرح كرت دقف دشارلا رصان نب رصان اما

 ماع يف يا همدقم نم ماع دعبو م 1875 ه 1١1714٠ ماع يف ريبزلا ىلا اومدقو

 نب دمحم مهخيش نيبو ريبزرلا يلاها نيب فاللخ مقو م ام50/ ه1

 .دعب .ءاميف هنايب ينأيس امك ريبزلا ةخيشم هيلا تدنساف بقاثلا ميهاربا

 ب هع



 ٌمسأيسلا ميل لا لا وها

 ةطيسب ةيئادب ةلاح يو ةريغص'  ةدلب اهرما لوا 5 ريب زلا ةنيدم تناك

 مدق املف ةيدابلا ةيحان نم ةددهم تناكو لولقلا ريغ رودلا نم اهيف دشي م ل

 . روطتلا يف تذخا اهب رقتساو ريهزلا ناميلس نب يمي اهبلا
 ةرايزل دادغب ىلا بهذف نيوبانلا لاجرلا ةاهد نم ريهزلا يحب ناك

 اهعقوم مكحب ةيمهالا نم ريبزلا ةنيدم هيلع ام هل حرشيل اشاب ناميلس اهريزو
 نوكتس دب ال اهلا ذا ليقتسملا يف ةيمهالاو نأشلا نم امل نوكيس امبو يارفحلا

 ةاوذلا يل" تون,ام: اذا "نودضقتس تويذلا انج "ياها نما 'رثكلا اجل
 ةلودلا تررقو هتلاقم ىلا اشاب ناميلس ىغصاف ةدعاسملاو نوعلا دي ةينامثعلا

 ةمالس ىلع ةظفاحملل ةنيدملا نيصحتل لاملا نم غلابم صيصخت ةينامنعلا

 ديشي نا هترماو كلذ ىلع فارشالا ةمهم ريهزلا ىحب ىلا تدنساو اهناكس

 روسلا ىلع اهعضيل ةيران عفادمب هتدوزو يجراخلا وزغلا نم اهتيامحل ًاروس
 . يلاهالا ىلع اهعيزوتل ةحلسالا نم ةريبك ةيمك هتطعا امك

 يضاق ةراظن تحن كلذو م ١090 ه١١75١1 ماع يف روسلا كلذ ديشأف

 . كيدح نب ميهاربا خيشلا ةئيدملا

 هتيصخش بسح لكل ًاعيمج رييزلا يلاهال ًابتاور ةينامثعلا ةلودلا تنيع م“

 . هتلئاع دارفأ ددعو

 ريبزلا ىلع بقاثلا ميههاربا ةخيشم

 نودعسلا لآ  قفتنملا ءارما ةدهعب ةيبونحلا قارعلا قطانم مظعم تناك

 د



 ماع يف لتق نا ىلا را 0 هقكيش 5300 00 م1
 م1810 ه ١ ١ "اب

 يك مار

 ناكو هيبا دعب ريبزلا يف مكحلا نووش بقاثلا ميهاربا نب دمحم ىلوت

 رومالا نا ريغ ريبزلا يف نيدودعملا لاجرلا ةاهد نمو القاع اهزاح دمحم
 هولا آو مرح لاه نيو نب لمحت ره ةم نم ثكا أ بح |

 لصحف هيبا لتقمب ريهزلا لآ مهنا دق ناك هلا اهبابسا مها نم
  خيشلا ىلا هئاجتلاو ريبزلا ةئيدم 32 تهتنا كراعم 0

 ىضوفلا ةلاح يف دلبلاو رماثلا دومح

 ريهزلا فسري
 ريبكلا هاحلاو ةورعلا يوذ نم ناك ريهزلا فسوب نا قبس ام ي انفلسا

 ناسحالا يوذ نمو ًادوجو ًامرك سانلا ريكا نم ناكو ريبزلاو ةرصبلا 5
 ةرصبلا ملستم هرقاو اخيش هوبختناو ريبزلا يلاها هيلا تداقناف تاقدصلاو
 . اغآ مظاك

 هنأب همهاف ريهزلا فسوي ىلع بقاثلا دمحم ةنيغض رمالا اذه راثاف
 وه نوكيل هدادعتسا رهظا مث قفتنملا خويش دحا ىلا مسلا سدب ًاسانا رما
 . ريهزلا فسوي نم رأثلاب ذخألا

 يف نصحتف رمالا ةبغم يشخ ريهزلا فسوي ىلا ربحلا كلذ غلب املف
 دمحم لاتقل ةوقلا دادعا يف دحاو هعابتاو هبراقا نم ربك عج عم ةراذ
 . بقاثلا

 مهاديل ةرغ نيح ىلع ريبرلا لوخد عيطتسي هنا نظي بقاثلا دمحم ناك
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 ملعو ريبزلا ىلا هتاوقب مدق املو هيلع ضيفلا يقليو ةلفغ ىلع ريهزلا فسوي

 ماغرا عيطتسي ال هناب هيدل نقيت' دادعتسالا نم ريهزلا فسوب هب . ماق اع

 ناد. ةنجايمو هنيدللا لرخدلا هلاك ربات اعولت مهايعالا قع تتوب

 . ةوقلاب اهيلع ءاليتسالاو ريهزلا فسوي

 ئح ضاصرلاب هفسوي لاسر مهلباق رادلا كلت تمجوه املف

 مهجارخا نمج !ونكم ىح مهودراط مث مهباقعا لع عوجرلا ىلا مهورطضا

 4 نين رلا قب

 ملستمو ريهزلا فسوب نيب قباس قافتا دوجو نه بقاثلا دمحم يذح

 لوحيا ةرصبلا فارطا ًادصاق هتاومب هجناف هيلع ءاضَقلل اغآ مظاك ةرصبلا

 كالذنم ملستملا باتراف ًاداسف فارطالا كلتين ثيعب ذحاف هتاوققيوطت نود

 ارا اهم هباجيل اشاب دوواد دادغب هل ا رمالا

 هرظن هجناف دادغبو ةرصبلا نيد ةقشلا دعب دعبل يأرلا كلذ نع لدع هنكلو

 . حابصلا لوالا رباج خيشلا تيوكلا بحاص ىلا ةدجنلا بلط يف

 ةنووملاو ةريخذلاب اهنحشو ةيرحب نفس ةدع زهجف هبلط رباج خيشلا ىبلف

 ةدجم «تناكو.:ةرضنلا ىلا اع اهخوتو ةفنن امدايق ىلوتو لاجرلاو حالجلاو

 لا نع بقاثلا دمحم تاوق تلجا يلا لااوبلا مها نم هذه رباج خيشلا

 .كانه طبارتو ةرصبلا لامش ي لقعم ربهم ىلا هجتن اهتلعجو

 تاوق برضب مهرماو هلاجر نم ةعامج ريهزلا لطسوي زهج ذئدنع

 ريهزلا فسوي تاوق تعجرو اهوقرفو اهيلع اورصتناف بقاثلا دمحم

 . ريبزلا ىلا
 هربخي اشاب دوواد دادغب ريزو ىلا اغآ مظاك ةرصبلا ملستم بتك مث

 . كلذ هلمع يف ةينامثعلا ةلودلا ةمدخ نم حابصلا رباج خيشلا هب ماق ام

 نوسمخو ةئام هرادقم ايو اناؤ.هل كتعو: اريقخا امنع :ةلودلا -هتدهاق

 . ةرصبلا نم اهاضاقتي رمتلا نم ةراك

 ذئموي ناك هنال اهب هل ملع ال زماثلا دومح خيشلاو رومالا هذه لك ترج
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 بفسوب ةلامتساب ذخا رجلا كلذ هغلبو ه رقم ىلا داع الو ةيدابلا ِق لوجتي

 فسوي ىلع ضبقلا ءاقلا نم نكمت ىبح ناروازني اراصو هيلا ددوتلاو ريهزلا

 ةعضب اوقيو هنجس يف مهلقتعاو هتسايسل نيديوملا ريبزلا هوجو ضعب ىلعو
 دومح خيشلا قلطا ذئد:ء نجساا تالذ يف ريهزلا سوي يوت نا ىلا رهشا

 دمحم ىلا دلبا ةخيشم دئساو ريبزلا ىلا ةدوعلاب مهرماو نيقابلا حارس

 .ما857" هاك ماع يف كلذ ناكو ةيناث ةرم بقاثلا

 ةيناث بقانثلا دمحي

 م ١14١ ماع ىلا متالا هجولا ىلع ريبزلا ةخينشم ةراداب بقاثلا دمحم ماق
 فاالهلا كلذ ببسو فلل ريب زلا يلاها نيبو همدل ىرح م م1651

 مهربكا دالوا ةرشع فلخ دومح خيشلا نجس يف ريهزلا فسوب يفوت امل هنا

 بقاثلا دمحم نم ماقتنالاو هيبا رأثب ذخالا لواحب. يلع لزي ملف ريهزلا يلع
 ذخاف بقاثلا دمحم وه نجسلا يف هيبا تومل رشابلا ببسلا ناب هداقتع' |

 هوجرخاو هيلع اوراث ىبحح بقاثلا ذمحم اهخيش دض ةروثلل ريبزلا يلاها كارحب
 رباج خيشلا اهبحاصل أجتلم تيوكلا ًادصاق رفسلا ىلا رطضأف ريبزلا نم
 . حابصلا رباحلا حابص خيشلا نم هولول هتنبا جوزو كانه ماقاو حابصلا

 دشارلا رصان نب رصان

 نب رصان نييعتب ريهزلا يلع مهيلع راشاف مهرما هنولوي نم يف نرلهالا
 زوكذملا رصان نال ريبزلا ةخيشم هولوي ناو المبرح يللاها ميعز دشارلا رصان
 ماع يف ريبزلا ىلع ًاخيش رصان نيعف ريهزلا يلع ةسايس يديؤم نم ناك
 ناكو. ريهزلا ىلع ديب دلبلا يف ريبدتلاو لرقلا ناكو مام05 ه١

 نانئمطاو ماعلا يأرلا ةئدهم دشارلا رصان حيشرت نم ريهزلا يلع ضرغ

 . هسفنب ريبزلا ةخيشم يبمرك ولعيل ةصرفلا هل .نيحن ىح نيلهالا

 هه



 تءاسف الميرحو ةمرح يلاها نيب قاقشلا ثبب ىعسي ريهزلا ىلع ذخا م
 عنو م1718 ه١1؟#4 ماع لح املو رمالا مزأتو نيتفئاطلا نيب لاوحالا

 دبع نيبو ةمرح يلاها نم وهو طيمصلا هللادبع نب ناميلس نيب فالخ
 دنع امهنيب مكاتشلاو بابسلا ىلا ىدا الميرح يلاها نم كرابم نب نمحرلا

 دشار لآ نم لجر بئوف طيمصلا ناميلس راد يف رب رفحب مايقلا
 يف طيمصلا نازوف نب دمحم نمكف  هتلقف طيمصلا ناميلس ىلع

 قوسلا ىلا مايالا دحا حابص دشارلا رصان .نب رصان جرخ املف رودلا ىدحا

 ريهزلا لآو مهعابتاو دشار لآ رهظف هلتقف نازوف نب دمحم هضرتعا

 نيقيرفلا نيب ةكرعم تلصحف ريبزلا ةئيدم ىلا اومدقو ةرصبلا نم مهعابتاو
 خياشمو ءاسؤرو ءاملع هرضح ًاعامتجا دقعف حلصلا ين مهنيب سانا طسوت م

 هوعد وأ يضرفلا مولس نب دمحم هبتك حلصلا ين ًادقع مهنيب اوبتكو دلبلا

 موقلا رابك نم ًادهاش نورشعو ةينامت هب دهشو نيئاوملاو دوهعلا نم ًاريثك

 . نيدلا لاجر نم ةرشع هيلع قدصو مهماتخأب هومتخو

 كلت ضعب ضقن ريهزلا لآو دشار لآ دارأ ةريصق ةدم يضم دعبو

 ةرصبلا ملستم قيرط نع مهضرغ قيقحن ىلع اومزعف اوردقي ملف طورشلا
 نازوف نب رساج ىلع ًادقحو ًابضغ هردص اورغواف (اغآ ريزع)

 يعدتسي نا هيلع اوراشاف ةمرح يلاها ةماعز ىلوتي ذئموي وهو طيمصلا

 يبلا ةماها رومالا ضعب يف هعم لوادتلا ةجحمب ةرصبلا ىلا رساج

 هحصن ةرصبلا ىلا رساج ىعدتسا املف ةيسايسلا ريبرلا نوؤشب ساسم اه

 ردغلا نم هيلع ةيشخ ملستملا ةلباقم نم هوفوخو هورذحو هصاوخ ضعب

 ظ محملا عب ملط
 آمسقو ةلميرح يلاها ءاسور .ضعب هعم بحطصاو ةرصبلا ىلا هجوتف

 نب ةدوعو يحاض نب دمحا هوقفار يذلا ءاسوؤرلا رهشا نمو هعابتا نم

 .مهريغو غادف نب ناميلسو ميهاربا

 يف اونمكو ةرصبلا ىلا اومدق كلذب ريهزلا لآو دشار لآ ملع الف

 (7) لوألا ءرحلا ل ة#



 . عضولا ةبقارمل ةموكحلا راد برقب معقت يتلا مهليخت
 رثكي ملستملا ذخا ملستملا ىلع ءاسورلا نم هعم نمو رساج لخد املف

 . هيوني يذلا ضرغلا مهيلع هوميل دشار لآو ريهزلا يلع ىلع مشلاو نعطلا
 ليلق دعبو ةموكحلا راد يف هركاسع نم ًانيمك لعج دق ملستملا ناكو

 ناك نمورساج ىلع ضبقلا اوقلاو نيمكلا كلذ جرخ رساحل هتلباقم نم

 رساج لتقب ملستمللا رمأ مث نجسلا يف ًاعيمج اوجزو سلجملا كلذ يف هعم
 1 را رمادا نت عج يفور نادال

 مهيلع تضرفو اذفلا عاوناب نجسلا يف مهنم ناك نم بذع مث

 هجوتو ريبزلا اركريف مهنع جرفا من مث مهرود تببعو ةميسج ةيلام تامارغ

 . حابصلا رباج خيشلا اهخيش ىلا أجتلم تيوكلا ىلا مهنم ريثكلا

 ريهزلا فسوي نب يلع
 ىلآ ريبزلا ةخيشم اغآ ريزع ةرصبلا ملستم دنسا ثداوحلا هذه دعب

 ةرهش ريهزلا يلعل تراصو لاوحالا اهب ترقتساف ريهزلا فسوي نب يلع
 الو هتسايس يف هفلاخو هثوان دق ناك نمم مقتني ذخأف هرما مظاعتو ةريبك

 . ةمرح يلاها اميس

 مهنيب نئفلا ةرثك ببسب ذئموي عدصت دق قفتنملا خويش رما ناكو

 . رييزلا اهنمو قطانملا ضعب نم مهللظ شمكناو بورحلا مايقو
 ماما ه1 ماع يف قفتنملا رما رماثلا دمحم نب ليقع خيشلا ىلوت املو

 . هترمأ تحن ريبرزلا مض هنم نوبلطيو هنوبتاكي ريبزلا يلاها ضعب ذخا

 دوواد ىلا بتك قفتنملا ةراما يف ليقع خيشلا ىلا رمالا بتتسا املف

 نع اشاب دوواد رذتعاف هترامأب ريبزلا قاحلا هنم بلطي دادغب ريزو اشاب
 ليقع خيشلا لسراف مهيلع ريما هنوضري ال ريبزلا يلاها نأب هملعاو كلذ

 لآ مهتمدقم يفو ريبزلا يلاها نم اهيلع مقوم اشاب دوواد ىلا ضئارع
 نيذلا ةمرح يلاها نم ريثكو غادفلا هللادبع هيخاو غادفلا ناميلسو بقا
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 خيشلا ىلا ريبزلا رما دانسا اهبيف نوبلطي مهلكو تيوكلا ىلا اورجاه دق

 نا ليقع خيشلا ىلع طرتشا نا دعب كلذ ىلع اشاب دوواد قفاوف ليقع

 ةلمبرح يلاهآ ضعبو بقاث نب دمحم صخخالا ىلعو ريبزلا يلاها نع وفعي
 . ةمرحو

 هيخاو غادفلا ناميلل ديكلا ىلع مزع كلذب ريهزلا يلع ملع املف
 ةورثلا يوذ نمو نيزرابلا ريبزلا يلاها نم غادفلا ناميلس ناكو هللادبع
 مث امب هربخاو اغأ ريزع ةرصبلا ملستم ىلا ريهزلا يلع بهذف . هاحلباو
 ضعب نم ريبدتب الا مي مل رمالا اذه نا هل دكاو ريبزلا رما نم ليقع خيشلا

 راشاو غادفلا ناميلس مهسأز ىلعو صاخشالا ضعب هل ىمسو رييزلا يلاها
 ض رفي 5 مهدعوتيو مهددهيل ةرصبلا ىلا هللا دبع هيخاو هرضحم نا هيلع

 ةمارغلا كلت مدقت مهنم اهتافيتسا دعبو ةريبك ةيلام ةمارغ مهيلع

 ريبزلا نووش ليوحن نع فرصنيس هنا هيف كش ال امو اشاب دوواد ىلا ةيده
 ىلا هيف لمعلا لجأو يأرلا اذه ىلع اغآ ريزع هقفارف ليقع خيشلا ىلا
 ظ بسانملا تقولا

 هترايز مهنم بلطي ريبزلا يلاها ىلا هرماوا ليقع خيشلا لبمرا امدنعو
 برطضا دلبلا نووؤش ةرادا نأشب رماوالا مالتسال هرقم يف
 ةعاطا مدع ىلع اومزعو بلطلا اذمل هعم نمو ريهزلا يلع

 . ةرماوا

 هريخاو اغأ ريزع اهملستم لباقو ةرصبلا ىلا ريهزلا يلع بهذ ذئدنع

 دكأو غادغلا ناميلس ىلا تمسر يلا ةطحلا قيبطتل ناح دق تقولا ناب

 ماحريسالا اهيف نوبلطي ريبزلا يلاها نم ضئارع ىلع لوصحلا ةلوهس هل
 كلذو اهيلع تناك يلا اهتلاح ىلع ريبزلا كرنب اشاب دوواد ريزولا نم
 . اهنع غادفلا ناميلس داعبا دعب

 ىلا دونحللا ضعب لاسرال هرما ردصاو يأرلا اذهل اغآ ريزع نأمطأف
 املف هلاجر عم ريبزلا ىلا ًاضيا بهذي نا كرابملا نمحرلادبعل زعوا مث ريبزلا
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 غادفلا ناميلس صاخشالا دحا ربخا ريبزلا ةئيدم ىلا تاوقلا كلت تلصو

 راشاو هيلع ضبقلا ءاقلا وه تاوقلا هذه لاسرا نم يبماسالا ضرغلا ناب

 هداقتعال ةهبشلا ةيشخ ةنيدملا كرت غادفلا ناميلس ينأف ريبزلا كرب هيلع

 باقتعلا هيلع قحتسي لمعب مقي مل هناب مزاحلا
 جريؤد ىلا كرابلا نمحرلادبع زعوا نيمويب تاوقلا هذه لوصو دعبو

 ابلطيو غادفلا ناميلس راد ىلا ابهذيل كرابم لآ مانغو جريودلا دهف نب
 هللادبع هيلا رضحا نم ًاضيا لسرا دق نمحرلادبع ناكو هتلباقمل مودقلا هنم

 ] | . غادفلا ٠

 ةرصبلا ملستم نا) نمحرلا دبع هل لاق غادفلا ناميلس رضح املف

 هناو ليقع خيشلا ةدهع ىلا تليحا دق ريبزلا نووش ناب كغلبا نأب ينرما
 ةرصبلا ىلا هللادبع كيحخا روضح بلط دقو ةئيدملا يف هنتف عقت نا ىئخي

 دبي ملف ( دلبلا رما هيلا مي ام ىرن ىبح يراد يف يدنع تنا ىقبت ناو

 . ةضراعم ةبا غادفلا ناميلم
 لوقلا هل .ظلغ اغآ ريزع مامأ لثم الو ةرصبلا ىلا غادفلا هللادبع قيسف

 يلع لسراف نجسلا يف اجزو ةرصبلا ىلا غادفلا ناميلس روضحب رمأ مث مددهو

 مدق هللادبع هاخا ناب غادفلا ناميلس ربخيل بصيعم لآ لصيف ريهزلا

 ديب تعقو ةياكشلا كلت ناو ةرصبلا ملستم دض ةياكش دادغب ريزو ىلا

 عفدي نأ هيلعف ةاجنلا دارا ناف هتايح ىلع رطحلا نم هيف ام كلذ يو ملستملا

 طقساو رمالا يب طسوت دق ريهزلا يلع ناو لاير فلا نوتس اهردق ةمارغ

 . اهعفد نم دب ال ةيقابلا آفلا نيسمحلا ناو فالآ ةرشع اهنم

 ناو ليق امل ةحص ال ): ”الئاق ةياكشلا هذه لثم دوجو غادفلا ناميلس ركنأف
 ملستملا نا لاخا الو ريهزلا يلع ريوزتو قلخ نم هناف كلذ نم ءيش دجو

 ىجنرت ةدئاف ال ) ”الئاق بصيعم لآ لصيف هباجأف ( رمالا أذهب ىضري
 ( اليفك مدقت نا كيلعف نجسلا نم.جورحللا تدرا ناف مالكلا اذه نم نآل

 . نجسلا نم جرخو يبتعلا رقص هلفكف

 دا أؤ1ءه ال



 اوقفتا تيوكلا يف اوناك نيذلا ريبزلا يلاها ىلا رابخالا هذه تلصو الو

 رمالا هيلا اوكشو حابصلا رباج خيشلا ةلباقم اوررقو مهنيب اميف ًاعيمج

 مهتاجرل رباج خيشلا غاصناف غادفلا ناميلس رمأ يف عفشتلا هنم اوجرو

 دحا ثعبو يجاارسلا رهم مامأ تسرو ةرصبلا ىلا ةصاخلا هتتيفسب هجوتو

 تيوكلا ىلا هي بهذيل هيلا مودقلا هنم بلطي غادفلا ناميلس ةلباقمل هدالوا

 هعسؤ قو تيوكلا يلاها نم ًارقص نال رقص هليفك رمال مي نا نوه
 فاللخ عوقو نم ةيشخ غادفلا ناميلس رذتعاف .دارأ ىنم اهيلا هج وتلا

 بتكي نا حرئقا هنكلو ببسلا وه نوكيو . رباج خيشلا نيبو ملستملا نيب

 ًاباتك رباج خيشلا بتكف ةمارغلا هنع ففخيل ملستملا ىلا ًاباتك رباج خيشلا

 ءوس نم مغرلاب ) ريهزلا ىلع ىلا ًاباتك بتك امك ىبعمللا كلذب ملستملا ىلا

 خيشلا ملعل ) ةمارغلا كلت فيفخت رمأ يف لخدتي نا هنم وجري ( هب هتقالع

 تلبقف . (ريهزلا يلع ريشتسي مل ام ءاجرلا لبقي ال فوس ملستملا ناب رباج
 دعبو غادفلا ناميلس اهعفدف لاير فلأ نيثالث ىلا ةمارغلا تضفخو هتعافش

 ةمرح يلاهاب ًاقحتلم تيوكلا ىلا هعم رفاسو هتنيفس يف رباج خيشلا راز كلذ
 . اهيلا هوقبس نيذلا العرحو

 م1887 ه11541 ماع ىلا ريبزلا يف ريهزلا يلعل ًارقتسم رمالا يقبو
 . نوعاطلا ضرمب بيصا نا دعب ةينملا هتفاو ىبح

 ريهزلا فسوي نب قازرلادبع

 ماع لح املو قازرلادبع هوخا ريهزلا يلع دعب ريبزلا ةخيشم ىلوت

 قمتنملا ريمآ رماث نب دمحم نب ىسيع خيشلا راس م ١408 مه 48م

 مهاربا نب دمحم هيلا مضنأف اهيلع ءاليتسالل ريبزلا مدقو هرئاشع نم ريبك مسقب
 فورعملا ءاملاىلع اولزنف الع رحو ةمرحيلاها نم هعم نمو تيوكلا نم بقاثلا

 تعقوف ةنيدملا ىلع راصحلا اوبرضو رييزلا ةئيدم نم بيرقلا ةيمهيردلاب
 رماث نب يلعمهنمض نملاجر ةدع نيقيرفلا نم اهيف لتق ةديدع كراعم مهنيب

 ١ا١)-.



 ىسيع خيشلا مزعف راصحلا لاطو هلتقم دعب برحلا تدتشاف ىسيع خبشلا مع
 دمحم نكلو ريبزلا نع راصحلا عفرو هتراما رقم ىلا ةدوعلاو ليحرلا ىلع
 نيرصاحملا فوفص نيب ةنتفلا عوقوب هانمو ”اليلق ثيرتي نا هنم بلط بقاثلا
 حابصلا رباج خيشلا ىلا ًاباتك ىسيع خيشلا بتك مث ىسيع خيشلا هعاطأف

 تيوكلا يلاها نم عمجي هيلا مدقف ةرصنلا هنم بلطي تيوكلا بحاص

 يف ةسليدملا يلاهاو رهشا ةعبس راصحلا مادو هرزا هب دتشاف
 تعفتراو بطحلا مقافتف م1874 ه1744 ماع لح ىبح رمتسم حافك
 صاصرلاو دورابلا نم ريهزلا لآ ةريخذ تذفنو عوحللا معو راعسالا
 ارفن مهيلا لصرا نورصاحملا اهيلع ناك يلا ةلاحاب بقاثلا دمحم ملع املو

 كرابم نب نمحرلادبع هباجاف قلطملا ميلستلا يف مجوضوافيل هلاجر نم
 محلاومأاو مهسفنا ىلع ًاعيمج سانلل نامالا اونلعي نا ىلع ميلستلا لوبقب
 دهعي نا هنم بلطو ىسيع خيشلا ىلع رمالا بقاثلا دمحم ضرعف
 نم ةيشخ ةنيدملا لوخدب هلاجر نم دحال حمسي ال ناو هيلا ريبزلا روما
 .كلذ ىلع ىسيع خيشلا هقفاوف لاومالاو حاورالا ىلع تاءادتعالا عوقو

 انل معمط الو ةنيدملا ىلع ءاليتسالا يف انل دصق ال) هل لاقو
 ( ريهزلا لآ نم انرأثب ذخالا وه رمالا نم هديرن ام لكو .سانلا لاوماب
 نم "الك هيلا رضحاف هلاق ام ىلع ”اليفك ىسيع خيشلا نم بقاثلا دمحم بلطف
 ةليبق سيئر ) عانم نباو ( ريفظلا ةليبق سيئر ) طيوسلا دشرم نب ناطلص
 دارا امك هل ادهعتف كلذب بقاثلا دمحمل ادهعتي ْنأ امهنم بلطو ( ةعارخ

 . مهيف هيأر ىريل ىسيع خبشلا ىلا ريهزلا لآ مملسي نا طرش ىلع
 ىلع كرابملا ,نمحرلادبع نيبو بقاثلا دمحم نيب تارباحم تراد 6

 ينامشلا ةنيدملا باب نمحرلادبع حتفي نا ىلع امهنيب اقفتأف دلبلا ميلست ةيفيك
 ! 0 .امولعنيف اليل

 هلاجر تلخدف ًاحوتفم بابلا دجوف دعولا بسح بقاثلا دمحم بهذف
 ةئيدملا يف يدون مث هعم نم عيمجو ريهزلا قازرلادبع ىلع ضبقلا ىقلاو ةنيدملا

 هد هاا



 ًاقباس ناك امك هلم يو هلاح ىلع لك ىقبي ناو نيلهالا عيمجل ماعلا نامالاب

 . مهيلع ضبقلا ىقلا دقو ريهزلا لآ ريغ دلبلا يف محل ضرغ ال مهلاو
 مهنم عطتسي مل ريهرلا لآ نم هعم نمو قازرلادبع ىلع ضضبقلا ئقلا املو

 ناك يذنا نودعسلا دشار خيشلاو ناميلس هنباو هتوخا دحا الا رارفلا

 . هتفايضب ذئموي
 نقياو قفتنملا ريمأ ىسيع خيشلا ماما ريهزلا قازرلادبع لثم امدنعو

 رمعلا ليوط اي) ىبسيع خيشلل لاقف لاملاب هسفن يدتفي نأ دارا كالحلا يق

 تدرا نا ءاشت امبيأ رتخأف رمحأ بهذو رمحا مد ناعمتجي ال نارمحا
 نامالا ىلع اندهاعف بهذلا تدرا ناو كيدي نيد ًاعيمج نحن اهف انمد كفس

 . ( ءاشت ام هنم كيطعن نحنو

 رماثلا ىلع ادلو هاضراعف لاملا ذخال حنجي نا ىسيع خيشلا داكف

 لوبقلا مدع هل ارهظاو ( لاملاب ىرتشيو ًارده انببا مد بهذي ال) هل الاقو
 دمحاو دلاخو باهولادبع هتوخاو قازرلادبع ملساو ءادفلا ذخأ يف هيأر ريغف

 مهولتقو ةدلبلا جراخ ىلا ًاعيمج مهوذخأف رماثلا ىلع يدلو ىلا ىفطصمو
 .ًاريص

 بقاثلا دمحم ىلا اهيف رمالا كرتو ريبزلا نع ىسيع خيشلا لحنرا مب
 رمالا بتتسا املو .تيوكلا يف اوناك نيذلا اهيلاها نم ريثك اهيلا عجرو
 باذعلا عاونأب هبذعو كرايملا نمحرلادبع ىلع ضبقلا ىقلا بقاثلا دمحمل

 راد ين ىفتخنا دقف رارفلا نم نكمت يذلا ريهزلا قازرلا دبع خا امأ

 شيورد ةرصبلا ملستم هب ملعف نيرهش وحن اهيف ماقأو ريبزلا ءاسن ىدحا
 هيلا ملسف ةريثك ءالاوما بقاثلا دمحم هيف لذبف هيلا هاعدتسأف اغآ
 ليخت نم ريهزلا لآ ىلا ةدئاعلا لاومالا عيمج ىلع ىلوتساو ًاربص هلتقف
 .اهريغو

 اهعدوا ةلئاط لاومأ هل تناك دقف ريهزلا قازرلادبع نب ناميلس اماو

 لام د



 ىفتخاو يدوهيلا كلذ راد ىلا بهذ هرارف دعبو ةرصبلا دوبي دحا ىدل
 ىلا هرمأ غلباف لاملا هل وفصيل ردغلا هبحاصل رمضأ يدوهيلا نكلو هدنع
 هلتاق دب ال هنا ملع.املو هيلا هورضحأف هلاجر ضعب ثعبف بقاثلا دمحم
 لاملا كلذ ءادا نوكي نا طرتشا هئكلو لاملا نم هاضرا امب هسفن ىدتفا

 ضبقل هلاجر نم ًامسق هعم رئيسو كلذ ىلع تباثلا دمحم قفاوف تيوكلا يف
 .هكرت مدعب مهاصواو لاملا

 دعول نودعسلا دشأر عم عمتجاو تيوكلا ًادصاق ريهزلا ناميلس راسف

 نودعسلا دشار خانا اهروس اوبراق املو ًاعيمج تيوكلا اومأف امهنيب قباس

 بقاثلا دمحم لاجر هقفاري ةنيدملا ىلا ريهزلا ناميلس لخدو كانه هباكر

 نا ريغ حابصلا رباج خيشلاب ةراجتسالا ةنيدملا لوخد نم هضرغ ناكو

 ين ةماقالل ريهزلا ناميلس رطضأف تيوكلا ين ذئموي نكي مل رباج خيشلا
 .خيشلا داع املو رادلا كلت بناجي بقاثلا دمحم لاجر طبارف هبراقا دحا راد

 يشحخ هنكلو هتلباقم ىلا باهذلاب ريهزلا ناميلس مه تيوكلا ىلا رباج

 هتقفارو ءاسنلا باوثا ءادترا ىلع مزعف بقاثلا دمحم لاجر كلاذ نع هعنمي نا

 هبتشي نا نود ةلاحلا كلت يف جرخف زباج خيشلا راد ىلا هلدتل رادلا نم ةارما

 ةباين مكرم هتخا هتراجاف اهيف هدجي مل رباج خيشلا راد درو املف دحا هرماب
 ام رقا ىرج امب هتخنا هتربخاو هراد ىلا رباج خيشلا داع املف اهنا نع

 . ديجملا لمعلا كلذ ىلع اهركشو هتلعف

 هباهذو مهيديا نم ريهزلا ناميلس تالفاب بقاثلا دمحم لاجر ملع امدنعو

 هودجوف رباج خيشلا راد ىلا اوبهذو رمالا مهيلع قاض رباج خيشلا ىلا
 اوضرعف هيلا ددوتيو ثيدحلا هفطالي وهو ريهزلا ناميلس .هبناجيو ًاسلاج .

 لسرن مل نمن) الئاق مهباجأف اهلجا نم اومدق يلا مهتمهم هيلع

 مكطيرفتل متنا مكيلع موللاف هانرجأف انب راجتسا هنكلو مكبحاص ىلع
 اوربخاو ريبزلا ىلا ةدوعلا اوررقو مهتمهم لشف مهل ققحتف ( مكلامهاو

 . كلذ ىلع مدنف ىرج امب بقاثلا دمحم

 هس #١



 . ماركالا ةياغ همركاو نودعسلا دشار حابصلا رباج خيشلا راز مث

 ريهزلا ناميلسو نودعسلا دشار خيشلا داعو بابسالا تلاز امنيحو

 ىلع هآفاكف ناسحالا نم حابصلا رباج خيشلا هب ماق ام ايسنب مل ةرصبلا ىلا

 هأدهاو وافلا ةعطاقم نودعسلا دشار خيشلا هادهاو م.رم هتحا ماركاو ةعيتدص

 مام 4م ١١ 44ماع يف كلذو .١(ةيفوصلا) ةامسملا ليخنلا ةعطاقم ريهزلا ناميلم

 ةثلاثلا بتاثلا دمحم ةراما

 ..ةرصبلايت ايلعلا ةملكلا هل تحبصاو .ريبزلا يف بقاثلا دمحمل رمالا بتتسا .

 دمحم ناب هماعل هاشخنو هفاخي ( يلج دمحا) ةرصبلا ملستم ناكو

 هنم صئلختلا دعب الا ةرصبلاب هل رقتست ال رومالا ناو ًارطتخ هل ببسي بفقاثلا

 . ظفحنو رذحف ملستملا دلت يف رودي ناك ام له# بقاثلا دممم نكي مو ا

 دادغب ىلا روكذملا ةرصبلا ملستم رفاس م1885 هاه ماع يو

 بيري ام شويحلا نم هعم سيلو ةرصبلا ىلا مجر مث مايأ ةدع اهيف ماقاو

 ريبزلا نايعا سعي عم ةرصبلا يف هترايز هنم بلطي بقاثلا دمحم ىلا لسراو
 اضر يلع) دادغب ريزو نم ةرداسلا رماوألا ذيفنن ةيفيكب مهعم لاودتلل
 .ريفغ عمج هعمو ةرصبلا ىلا بقاثلا دمحم هجوتف نيلهالا ىلا اهغيلبتو ( اشاب
 هبكوم لصو املف لوبطلاو مالعالا مهعمو حالسلا وكاش مهو هعابتا نم

 ضارعتسالاب موقتو لوبطلا برضتو جزم هعابتا تذخا ةموكحلا راد ىلا

 . ءاضفلا يف مهقدانب نم رانلا قالطاو

 ةالص دعب ةرصبلا ملستم ىلع هلاجر نم ةثالث عم بقاثلا دمحم لدو

 . رادلا جراخ هعابتا كرتو رصعلا

 رخخآ ًائيمكو رادلا حطس العا يف هركاسع نم ًانيمك مقال ملستملا ناكو

 ةبيرلا نع دعبت تالحم يف رادلا لفسا يف

 هيلع اوقلطاو دنحخلا ضعب هيلع جرخ هتلباقمب بقاثلا دمحم ماق املف

 , هرصبلا بونج يف بيودلاو ةبدايزلا نيب عقت ليخع اهيف ةريزج يه ةيفرصلا > )١(
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 رادلا العا نم همسحي اومر مث هلاجر نم نينثا هعم اولتقو هولتقو صاصرلا
 رارفلاب اوذالو اوبرهف هلاجر ىلع

 مهرماو رييزلا ةنيدم ىلا هدونج نم ةلث ىلج دمحا ملستملا لسرا م
 / ضعبو اورطضاف مهعباتي نمو مهرصاني نم رودو بقاثلا لآ رود بهنب
 ريبزلا يف مهنم فلختي ملو تبوكلا ىلا هجوتلاو ريبزلا كرت ىلا مهعابنا
 ةعساو ةيراحن تالماعمب ًاطبترم ناك هنال بقاثلا ميهاربا نبا دمحا ريغ
 سانلا عم

 يراشملا دمحا

 : يراشملا دمحا ىلا ريبزلا ةخيشم تدنسا بقاثلا دمحم لتقم دعب
 . يفوت نا ىلا امرادإ يف يقبو

 بقانلا دمحم نب يلع
 ريبزلا خويشو ءاملعو ءاسور نم دفو فلأت يراشملا دمحا ةافو دعب

 يلع باختنا ىلع آعيمج يأرلا اودقعف ريبزلا ةخيشم هنولوي نم يف .أذنلل
 ١ ةعامج اولسرأف تيوكلا يف ذتموي بقاثلا يلع ناكو بصنملا كلذل بقاثلا
 قالي ملف اهيف ةخيشملا ىلوتيل ريبزلا ىلا مودقلا هنم نوبلطي هيلا
 ىلوتو ريبزلا ىلا مهعم داعو بقاثلا يلع لبق نم ةعنامم دفولا كلذ
 رييزلا يف ةنتفلا ران لاعتشا برقب ذئدعب رعشف هريصق ةدمل اهيف مكحلا نووش
 ىلا هترسا ضعب عم داعو ةخيثملا كريف نيملاملا نم بقاثلا يلع ناكو
 اهيف ءاقبلا ررقو تيوكلا

 ريهزلا قاز رلا دبع نب نامماص
 ريهزلا ناميلص اهيف رمألا ىلوت ريبزلا ةخيشم بقاثلا يلع كرت دعب

 هتدا وح ةيقن ىلا دوعتسو ريب زلا خيرات نع هانمدق 3 يفتكن نا نآلا انيأرو
 . باتكلا اذه نم ةمداقلا ءازجالا ,*

 اكل



 ةرمحملا ةكرعم ي رباج خيشلا كاركشا

 لاومألا عيمج درت اهيلاو برعلا طش يف ديحولا ءانيملا يه ةرصهبلا تناك
 رخآ ءانيم يا اهمحازي نا نود قارعلل ةرواجملا دالابلل دوعت يلا ةيراجتلا

 سرمل ءانيم تذحنأاو م1815 ه 11711 ماع يف ةرمحملا ةنيدم تديش املو
 ةيراجتلا لاومألا صعب اهيف عرفت تذحخاو ةيعارشلاو ةيراجتلا :نفسلا
 مدقتلا تامالع اهيلع ترهظو اهريغو تيوكلاو ناريا ىلا ةدئاعلا

 ةيشخ دادغب ءارزو اميسالو ةينامثعلا ةلودلا راظنا يف كلذ قري مل عمسوتلاو
 تلجنا دق ذئموي نكت مل ةرمحملا ةنيدم نال ةرصبلا ءانيم ةيمها ليلقت نم

 ةيناريالا ةلودلاو ةينامثعلا ةلودلا نم لك اهتيكلم عزانتت تناكو اهنيعبات

 . ًايسايس ًاعزانت
 ناطلسلا لبق نم زاللا اشاب اضر ىلع ةدهع ىلا دادغب ةرازو تلآ املو

 اضو يلع ىلوتساو لوبنطسا ىلا صخشاو اشاب دواد اهنع لزعو دومحم

 ةمجاهم ىلع مزع قارعلا يف رمالا هل رقتساو هنئازخو هلاومأ ىلع اشاب

 جرخ م1410 ه1 ماع يف اذه ىلعو 'هريمدتل ةوقلاب ةرمحملا

 نييطوانرالا نمو ةيماظنلا شويحللا نم نوكتي شيحب دادغب نم اشاب اضر يلع

 ىط ةريشعو (ناملس) اهسيئرو ليقع ةريشعك. ةيبرعلا رئاشعلا نمو
 هنكلو ريمحةريشعو ( يداو) اهسيئرو ديبز ةريشعو ( سراف ) اهسيئرو

 كلذب ديري هنا ضعبلا نظف اهيلع فحزلا ديري يلا ةهمللا آيمسر نلعي مل
 االقالق ثدحن تناك ام ًاريثك يلا ةرصبلاب ةطيحملا ةيبونحلا' رئاشعلا بيدأت

 . قطانملا كلت ماكحو ناكس ةحار وفص ردكتو نيلهالل تابارطضاو
 ةيدجنلا رئاشعلا ضعب هب تقحتلا ةرصبلا اشاب اضر يلع براق الو

 ترّكسعمن ( لالط ) ةدايمي :ة:لا رئاثع ضعبو ( يراشم نبا) ةدايقب
 ةمجاهمل ةدعلا دعت تذخا مث .ةرصبلا لامش لقعم. رهن يف عومهلا كلت
 بحاص حايصلا رباج خيشلا ىلا ًاباتك اشاب اضر ىلع ريزولا بتكف ةرمحملا

 ضرغلا هل حرشي نا نود هتحلساو هلاجروهنفسب هيلا مودقلا هنم بلطي تيوكلا

 ا/لال ٠١١



 . هلفسو هتاوقب هافاوف كلذ نم

 هركسعم نم ًابيرق برعلا طش ىلع ًارسج بصن هتاوق تلمكتسا املو

 تاونلا قللت فلفو :اهدنعو :ةرمصملا لاا ةسوتلاو نوتعلاو ديطووتت ٠ نمأو
 مسقلاو ربلا ةهج نم ةرمحملا مجاري مسق نيمسق ىلا اهمسق (دنبردلا) رهن ىلا

 .يناثلا مسقلاب حابصلا رباج خيشلا ةوق تقحتلاو رهنلا ةهج نم اهمجابي رخآلا
 تمجوه م1410 ه 118 ماع بجر رهش نم ٠١ موي حابص يو

 مايأ ةثالث ةدمل هدشأ ىلع لاتقلا مادو ةيرهنلاو ةيربلا نيتها نم ةرمحملا

 امنوصح كدب رمأف ةرمحملا ىلع ءاليتسالا اشاب اضر يلعل مث بجر 7 موي ينو
 . مايأ ةثالث بلسلاو بهنلا حاباو ءاسنلا يسو لاجرلا لتقو اهرود مدهو'

 تاروقلا كلذ لمي مكانش هاب اهر لع نأ تع يب دلخ يف ندي 4
 كلت لكل وعدت ةءاسا اوفرقي وا ًابنذ اونحي نا نود مهتنيدم اهب رمديل
 ظ . ةوسعلا

 ةرمحملا يف مهنم مسق نيمسق ىلا ةمسقنم ذئموي بعك ونب تناك دقو

 سيردلاو نسحملا نم اهلئابق فلأتتو وادرم نب رباج جاحلا ةسائرب نادابعو

 ةسائر تحن ( قرودلا) ةيحاالفلا يف رخالا مسعلاو .اهريغو راصنلاو

 ةركاسعلاو مدّقمو شيبغوب لآ نم اهرئاشع فلأتتو نابضغ نب رماث خيشلا

 اهنكمت يلا ةيفاكلا ةدعلا تدعا دق نكت ملو ةعمت< اهتملك نكت ملو اهريغو

 . موجحلا اذه لثم دصو رطحللا اذه عدر نم

 ةرمحملا نم رباج جاحلا تارت تيسضعلاو فارأ اذ: انشر لو م دك

 ةيحالفلا كرت ربحلا كلذ هغلب الل رماث خيشلا نا امك نادابع ىلا تهجوتو

 . ةيحالفلا ىلا اشاب اضر يلع فحز نم ةيشخ نايدنحلا .ىل بهذو
 ًابضاغم ناك رماث خيشلل ًابيرق هعم بحطصا دق اشاب اضر ,لع ناكو

 امترادا ةيلوتل ةيحالفلا ىلا هجوتلاب هرمأف تاكرب نب اضرلادبع ,ىعدي هل

 هجوتو دحا ىلا اهيف رمالا دنسي نا نود ةرمحملا كرت مث
 تيوكلا ىلا باهذلا نم هضرغ ناكو تيوكلا ًادصاق رباج خيشلا هتبحصبو

 تحال زخاخ



 هللادبعو دوعسلادم< نيدلاخ )دحن ءارمأ نيب ًادئاسناكيذلا فالحللا نم ةدافتسالا

 نيريمالا ىدحا رطضيسش تيوكلا يف هثوكم ناب هداقتعال(دوعسلا ناينثلا

 ةعضاخ اهعيمج نوكتو دجن ىلع ءاليتسالا هيلع نوبي ذئدنعو ةتدعاسم بلطل

 . دادغب ىلا داعو تيوكلا كرف نظي ناك ام هل ققحنتي مل نكلو هرماوال

 ةلاحلا كلت ىلع ةرمحملا اشاب اضر ىلع كرت نا دعب رباج جاخلا اما

 زهجف روكذملا ريزولا عم مهافتلاو تيوكلا ىلا رفسلا ىلع مزعلا دّقع

 رفاسو ةنيمثلا ايادحلاو ةيبرعلا لويحلا ضعب هعم لمحو هنفس ضرغلا كلذل

 .«دح يذلا ببسلا فشكيو اشاب اضر ىلع ىلا ةيده اهمدقيل تيوكلا ىلا

 كلت نع هنم حضوتساو اشاب اضر يلعب عمتجاف . ةرمحملا ةمجاهمب مايقلل هب
 رخآ اببس ديزي نا نود ًاقباس تركذ ىلا بابسالاب هربخأف بابسالا

 ةلودلا ةهج ىلا نولايم بعك ينب نا) هل ”الئاق رباج جاحلا هيلا رذتعأت
 تبغر ام ىبم اترصانمل دادعتسالا منأ ىلع مهناو محل تفص ام اذا ةينامثعلا

 . ( ام موي يف ةعاطلا اصع اهيلع اومشي ملو

 ةدوعلاب هرمأو ةنيمت ةعلخ هيلع عملخو ةلاقملا هذهل اشاب ىضر يلع رسف

 .ديدج نم اهنووش يلوتل ةرمحملا ىلا
 نمالا لبح برطضا ةلاحلا كلت ىلع ةرمحملا ىلا رباج جاحلا داع املو

 اهكرت ىلا هئرطضاف اضرلادبع اهخيش ىلع بعك ونب ترائو ةيحالفلا يف

 شفر ةافيكلاو
 رعاشلا اهمظن يلا ةديصقلا نم ةثداحلا هذهل ةياور قدصا ردصم انيدل سيلو

 : ةديصفلا يه هذهو فصو قداو عورا اهفصو دف يرمعلا يقابلا دبع ريهشلا

 هرمدم هلالا ريخستب تحضاف ةرمحملا نصح هللا دمحم انحتف

 هرهوج هللا دي "القص تصلخا دل انل يذلا راقفلا يذ يلع فيسب

 ةريخم هانرسك دق مظعل سيلو هبعكب ًارسك هانثروا رباجو

  ةرطنقملا ثارألا ريطانق ىلصخو  هسفنب ةاجنلا يغبي ًابراه ادغ

 ةرمثم رماث ردغ يناهلكانع هلئبخ موتكميب هينامآ لو

 يا قنا



 هشارم داسفلاب ماسهس تشاطف

 اهيىرتال ًافصفص ًاعاق ضرالا ىرت

 اهنصح ةقزا يف ىعرص .مرقلا ىرث
 رصرص حير .تدغ ىلوالا اداع اوكح

 مهاقا الا فيسلل ةمعط اودغ

 ةرسم ررجيو ًاروط مهب دي
 ًاربعم ءاش اذا ىتقلا ثثج نمو

 لدنجم ليتق مك هيتفاح ىلع
 جراوحلاهذهو ناورهنلا يكحي نوراحف

 ةينم ساك ضوحلا ىقاص ضفرلا ىقس
 مهيعن رئاود بعمك ىلع ترادو

 ةالبقم دبوملا سحنلا ادغ مهيلع

 ىعدت فيك ةعيش نم ًابجع ارف
 اذ سيلو تارفنتسم رمحح مهف
 اهئيد ضفرلاو راصنلا ونب تسماو

 مهديرو لبح ( دنبردلا) انعطق
 اهماظن فوفص يف رصن بازعحاب
 اهنيحح مورلاو دنسلا دودح انئرا

 اهدعر  قراوب ىمهم مسهقدانب

 اهروص خفت يف ليفارسا ناملغو
 مهرشح روقان هيف ريسع موي

 اهجورب نم تعلطا مك انعفادم
 'ايذانل ترانتسا برغلا يناولاقو

 ةرتوم دانعلا راتواب سوقو
 ةردقملااباضقلا يف ًاثيش هللا نم

 هريدي :تارملاب تيأ نكاشب
 ةرفقم بسابس اتما الو ًاجاجوعا
 ةراعدم تايواخ لحن زاجعاك

 ةرخسم مسهيلع تاللييل ثالث

 ةريقم نوراك طش نسم اولا دق

 ةردصم درولا نع قينارغ برسك

 ةربعم لهم شيحللا عيمج اهيلع

 ةرفعم هابج مك هيبناج يلو
 ةرديح .رفئضغلا يزافلاو

 -ةرثوك تارسملاب اندرو ةادغ

 ةرودملا باعكلا كلت تكروب الف
 ةربذدم ةداعسلا ليخ تدغ مهذعو

 ةرسفئم هنع يهو يلع ءالو

 ةروق مئازع ارفاح دقف عدبب
 ةرسكفم يلع نم اهاهد ام ىلع

 ةرحنم ضفرلا يلط نسم انبصاو ىلب
 ةرطسم تحال نصحلا تاحفص ىلع

 ةرتخبتم تشم ناينن صوصرمك
 ةرطمم ةبنماب رطق بئاحس
 ةرسمزم نيدسفملا سوفن ضبقل
 ةرشحم ضفرلا نقيا دق هئرقب
 ةروكم باذعلاب ًاسومش مهيلع
 ةرذعتم اذ دعب نمانشوتف
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 انسأب مفدم ناخدلا ةروس الت

 املأ ىوس مورت ام مور ناسرفو
 اضرلا ةمدخ يف نابضغلا يب اودابا
 تيمسف دوعن نا راع نولرقب

 مهحامر ناهليوص ديبز لآو
 هعمج لاصو مييداو لاس دقو

 ةرسا ريمح لآ نمهب تفحو

 هصاصتخا يداو ءاجرا تبشوشعأ دق

 مهخيش ناميلس عم ليقع لآو

 ًاقرايب هيناوطلا قوف اوبصن مكف
 ةعقو رثا ةمدص نيم يمك هللف

 ىئثناف بحصلا ةبابس ازغ ةادغ

 هجيشو ةانق حف مهيلع لاسا

 هليخ لفاحج يف يلع سرافو
 ًاعطاق ب رقلا بلطي ىسفاو دعبلا نسم

 مهل الط رك نودعسلا ينب ليخو

 ا هلثم هسنم ىصخلا شويج انتفك

 هسارم اللا بفض «بكرسم مكو

 ادكاش انتا روس رطل "رب
 ةلك لك يف فرطلا تارصاق نمو

 ةديرخخ لك وفعلا بيقع تداعو

 ةعفد رمسلاو دوسلا انقس ضيبلابو

 ةرركم مهيلع ليترت ةوالت

 ةرصبم ليحلا لطسق نم نيعا الو
 ةرجمز برحلا يف باغلا دوساك ممل
 ةرعسم سيسطولل فويس معقوب
 ةرصضفظملا ةازغلا ىعدت هيتف هب

 ةرك اهمجامج بعك اسور ىعد
 ةرسكم عومحلا نحبصاف مهيلع
 ةرسيم رسيلاو ناعمحلا ىقتلا ةادغ
 ةركذت عبت موق نع انل اوناكف

 ةرهزم قدصلا ةحود هيفو ارواف

 ةروستم اهدهاش دق روسلا ىلع
 ةرفصعم عيجنلاب رصن تايارو

 ةرسفكم بونذدلل تامدخ مكو

 هرينع يراشمللا نبا راثا مويب

 ةرصنخ دقعي لالا بحم هيلع
 ةرجفم هءامدلل .نعط بيبانا

 ةرفوم بورحلا يف عامب ىنأ
 ةرعوم ”اليسو ءادب دفادف
 ةرقوم لاملاب ليحخلاو هلها ىلا

 ةرضحم 2 نراقت انع هتيينف
 ةرخخسم تءاج ءاملا يف ةقهاشو

 ةرفسم ةتجدلا يف مث رامقاك

 ٌةرزوم فافع نم رازا لضفب

 ةردخملا ناصحلا يهو اهلها ىلا
 ةرجتم ىبسلا جور يئاجنلا قوسو
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 انباقع ثيح زابلا رس راطو

 ترس ةبمهتم رابخألا بعك نعو

 انبزح تايآ نيرحبلا عمجم يفو

 ىجتلا دق تيوكلا نصح يف رباجو

 محارم ىلع نسم هعلمش دقو
 ةونع ةدريبب اديك انك حوفص

 ىرما وفع يىئغبلا دعب ىغبت ثنا

 هدبع مكح فيسلاب اضر يلع
 انملا ةيحالف ىبكس هل تباطو

 هموقو نايدنحلا وحنل رفو

 ةريطم مهنم زاريش تدغف مسه

 ةروغسم ةاورلا اهيف ةدحجنمو

 ةرسفم ميلكلا اهمسوري رضا نع

 ةرممملا تانفاصلا داقو انتبلا

 هردها ناك مد مك مهنم نّمحاو

 ةرذمعمب هادتبا يناحخلا ىفل اذا

 هرمأ نيح اضرلادبع هل ليقف
 ةركا نما قاتسر نم زاح لقو

 ةرقهقم تركو تزاحما اض رلادبعل
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 ول ذم لآب عابصلا رباع خيشلا ةقرمع
 ( رهشوب ) ءارما

 ىرقو ندم ىلع يوتحن يلرعلا جيلحلا ىلع ةدتمملا ةيناريالا لحاوسلا نا

 بردعلاو مي يب ىلا اهبسنب عجرت ةيبرع لئابق اهتنكسو انرمعو اهسداشا دق
 .اهريغو رمشو ىلعوبلاو مساوحلاو نامجعلاو رساودلاو

 روك ذم لآ ةلئاع اهيلا يمتنت يلا ميت يب ةليبق لئابقلا هذه مها نم ناكو .

 الو ينرعلا جيلحلا يف ىربكلا ةوقلا ةلئاعلا هذه تناكو ( رهشوب ) ءارما

 ريمأ ىلا اهتراما دانسأ عطتسي مل نيرحبلا سرفلا كلم هاش ردان حتف

 رمالاىلوتف روكذم لآ ةدهع ىلا امووش ةرادا دانسا ىلا رطضاف سراف نم

 ةءوكحلا نكي ملو روكذم لآرصن خيشلا امهالت مثرصان خيشلاو ثيغ خيشلا اهيف
 .اهل ءافلح اوناك دف حضوا ةرابعبو ةيمسالاةرطيسلا ريغ مهيلعةرطيس ذئموي ةينا ريالا

 ةيناطيربلا ةمركحلا مم اهناقالع ماكحأ ةلئاعلا هذه تعاطتسا دقو

 ابناجوتنم فيرصت نم اهنكمتل ةعساو تالا# نع ثحبت ةريخالا تناك امل

 .. يبرعلا جيلحلا يف يبسايسلا اهذوفن ميعدتو

 ه 10١1ه ماع ايناطيربو اسنرف نيب تمن يلا حلصلا ةدهاعم رثأ ىلعو

 مهانمو ةيسايسلاو ةيراجتلا تادهاعملا دقعباوبا ايناطي ربل حتفنا م
 ريما عم اهودقع يتلا ةيقافنالا كللت يبرعلا جيلحلاي تدقع يلا تايقافتالا كلت

 :ينأي ام اهداوم مها نمو روكذم لآ رصان نب نودعس خيشلا (رهشوب)
 بئارسفلا نم زيلجنالا اهدروي وا اهردصي يلا عئاضبلا ءافعا )1١(

 ٠ . ةيكرمكلا



 . طقف زيلحمالا راجتلا ىلع فوصلا عيبو دا ريتسا فقو (؟)

 يف اهل ةلاكو ةماقا ىردخخا ةيبوروا ةلود يال زاوحلا مدع (9)

 . ةمئاق ةيزيلجنالا ةلاكولا تماد ام (رهشوب)

 سفنب نوءتمتسي نييئاطيربلا ةمدخم نولغتشملا نويلحملا ناكسلا ( :)
 . مهسفنا نويناطيربلا اهب عتمتسي يلا ةيامحلا

 . لقتسم يناطيرب سرح ةماقا (ه)
 ةقادص طباور ( رهشوب ) ريما رصن نب لوسرلادبع خيشللتناك دفو

 نيرحبلا يف ناك امدنع اهرذجي عجرت حابصلا رباج خيشلا عم ةنيتم
 ةقالعلا كلت ديطوتل ىعسي ذخأ تيوكلا ةراما ىلوت الو هدلاو رصع يف

 خيشلا مزع ال م1845 ها1هال ماع يو ًايوق ًاماكحا اهماكحاو

 يشخ .جحلا ةضيرف ءادال ةكم ىلا رفسلا ىلع روكذم لآ لوسرلا دبع

 حابصلا رباج خيشلا نم بلطف ( رهشوب) يف هدض ةروث مايق نم
 هبايغ .ةدم ( رهشوب ) يف رقتستل لاجرلاو نفسلا ضعب هيلا لسري نا
 . نمالا ظفحو عضولا ةبقارمل اهنع

 حالسلاو لاجرلاب نيتئولمم نيتنيفس هيلا لسراو رباج خيشلا عمتساف
 خيشلا داع نا ىلا ( رهشوب ) ةنيدم يف ةطبارم ةوقلا كلت تيقبو

 ْ! . ةدوعلاب اه نذاو هجح ةضيرف ءادا نم لوسرلادبع

 لوسرلا دبع خيشلا ملعو تيوكلا وزغ ىلع نودعسلا ردنب مزع املو
 لاسرال هدادعتسا هل ضرعي حابصلا رباج خيشلا ىلا ًايباتك بك كلذب

 باتكب رباج خيشلا هباجاف . تيوكلا ةدجنل ةحلسالاو نفسلاو نيلتاقملا

 نا هنم وجريو ةلئاقملا ىلا ةجاحلا مدعب هملعيو هيف هركشي
 ةحلسالا نم ًاريبك ًارادقم هيلا لسراف .دطقف ةليقثلا ةحلسالاب مهدوزي

 روس ىلع تبصن يبلا يهو معفادملا ضعب اهنمض نمو داتعلاو

 مهومنغ دق اوناك يلا عفادملا ىلا ةفاضالاب نودعسلا ردنب ةلباقل تيوكلا

 . بعك يبب نم ةقرلا ةكرعم يف
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 تيوكلاب دوعسلا يكرت ريمالا رورم
 دوعسلا يكرت ريمالا راس م١187 ه1115 ةنس نم نابعش رهش يي

 هعابتأب يفيصلا ديهف فداصف لامشلا ةهج ًادصاق ضايرلا نم  هدونجي

 نطابلا رفح نيب نيلزان مهريغو نيسح يب نم طالخا مهعمو عيبس نم
 نا اوعداو مهاسور هدنع رضحف مهلاومأ ىلع ىلوتساو مهلتاقف ابقرلاو
 هجوت مث مهنم ذخا ام عيمج مهيلع درف .يدعتلا مدعب ًادهع هعم محل

 رباج خيشلا ملع ملف فورعملا ةيحيبصلا ءام لع لزنو تيوكلا ومت
 كانه ًاطبارم يقبو ةفايضلا مساي ةريثك اياده هيلا مدق كلذب حابصلا

 لحترا مث ةيودبلا رئاشعلا ءاسور نم ريثك اهالخ هيلع دفو ًاموي نيعبرا ةدمل
 . ضايرلا ىلا ًادئاع اهنم

 ناصيفع نب دمحم نب رمع ءاجتلا

 تيوكلا ىلا

 (ءاوللا ريما)ةدايقب رصم نم ةيكرت شويج تراس م 185 ه 1١1781 ةنس يف
 لآ نمض نم ناك يذلا دوعس نب دمحم نب دلاخخ مهعمو ( اغآ ليعامسا )

 ةمهادمل (مامخلا ها 770* ماع رصم ىلا اشاب ميهاربأ مهلقت نيذلا دوعس

 لصيف ريمالا ترطضا ةريثك كراعم مهنيب ترادف دحجن يف لصيف ريمآلا

 نب رمع اهلماع هلابقتسال جرخف ءاسحالا ىلا دحين نم باحسنالا ىلا

 رهش رخخآ نم ءاسحلا يف ماقاو هوعيابو ءاسحالا يلاها ءاسورو ناصيفع
 . “١761 ةنس لوا عيبر رهش رخآ ىلا مرحب

 ءاليتسالا نم اونكمتف ةيكرتلا شويحللا نم هعم نمو دلاخ ريمآلا اما
 . ةطوحلاو عرفلاو جرحلا يلاها الا مهيلع عنتمب ملو دجن عاطق مظعم لع

 دوعسلا دلاخ ريمالا عم ةيكرلا شويحلا تراس يناثلا عيبر يداح يو

 ةطوحلاو ةولحلا ةنيدم يلاها دقاعتف ةولحلاو ةطوحلا ةدصاق ضايرلا نم

 تهتنا ةلئاه ةكرعم مهنيب ترادف ةياهنلا ىلا لاتقلاو دومصلا ىلع قيرحلاو
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 . ةيكرلا شويحلاو دلاخ ةميزبب
 هقفارو ءاسحلا نم جرخ شويحلا كلت ةميزبب لصيف ريمالا ملع الو

 بورج ةدع مهعم هل ناكو دجن نم ةيكرملا شويحلا درطل ناصيفع نب رمع

 ه ١76 ماع نسا تا مهلا هسمالستسا نع ًاريخا ت رفسا

 امدنعو ءاسحالا ي هترامأ رقم ىلا ناصيفع نب رمع داع اذه .دعبو

 مهل هلسراو اسحلا ءاسور ىلاو هيلا ًاباتك بتك كلذب ( اشاب ليعامسا ) ملع

 هيلا مودقلاب مهرمأيو ًاعيمج مهل نامالا نمضتي يلمحلا نمحرلادبع عم

 ةعاطلاب رمع هل رهاظت نمح رلادبع مهيلا لصو املف لاملا تيب ظافتحالاو

 اوزهجتي نا ءاسحلا نايعا رماو ( اشاب ليعامسا ) ةلباقمل ريسملل زهجتي ذخاو
 اوجرخف جورحلاب اسحلا نايعا ىلا هرما ردصا كلذ نم اوغرف املو ًاضيا

 هباحصاال رمع لاق ةئيدملا جراخ اوراص الو ضايرلا نيدصاق مهعم وهو
 اما مكدنبو مكسفنال نامالا هنم اوذخنو اشاب ليعامسا ةاقالم منا اوبهذا )
 اولصحو اشاب ليعامسا اولباقو اسحلا نايعا بهذف ( هتاقالمب يل ةبغر الف انا

 . ةدوعلاب مه نذاو مهدلبلو مهل نامآلا ىلع هنم

 يف حابصلا رباج خيشلا ىلا أجتلاو اهكربف كانه ماقملا هب رقتسي ملف ةفيلخ لآ دنع
 لزع املو م 184ه 1175 ماع ىلا كانه يقبو رادلا اهب هل تباطو تيوكلا

 ناصيفع نب رمع ىعدتسا اسحلا ةراما نع يواريدس دمحا دلاخس ريمالا

 ضايرلا ىلا بهذف ءاسحلا ةراما هيلويس هنا رمع نظف ضايرلا ف هيلا

 .هشويج قرف ىدحا ةدايق هيلا دلاخت ريمالا دنساف

 دوعس نب دمحم نب دلاخغ ءاجتلا

 تيوكلا ىلا
 يفنو دجن يف ةيرصملا ةدايقلاب ةينامثعلا ةلودلا شويج تلغوت نا دعب
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 ريمالا رطضاف دوعسلا ناينثلا هللادبع همع نبا اهيلع هسفان دوعسلا دلاخ

 ءاسحلا ىلا هجناو دجن كربل م١184 ه11781ا/ ماع نابعش رهش خيراتب دلاخ

 هللادبع بناج ىلا اهبلاغ يف رصنلا ناك نيقيرفلا تاوق نيب كراعم تراد مث

 اهيف هل بتساو دحجن نم ةينامثعلا شويحلا جورخ هدي ىلع مث ىح ناينثلا
 . رمآلا

 ءاسحلا يف كاذ ذا وهو هريغ ىلا لقتنا دق رمالا نا دلاخ ىأر املف

 . اسحلا نم جورحلاب هعم يلا ةينامثعلا ركاسعلاو هلاجار نم يقب نم رما

 هلاجرو هعابتا رثكا هنع تقرفتتف هعم نمو هيف لزنف مامدلا دصق هنا م

 ام قالي مل هنكلو ( حابصلا رباج خيشلا ىدل ) تيوكلا ءاجتلالا ىلا رطضاف
 نيحاترم ذئموي اونوكي مل تيوكلا يلاها نال ماركالا نم هعقوتي ناك
 ميصقلا ىلا اهكرتف تيوكلا يف هتماقا لك ملف نيينامثعلا هتافاصمل

 . اهيف يوتو ةكم ىلا هجوت كانه نمو

 ةموكهحلا عم هتقوم ةدهاعم

 ةيناطي ربلا
 ةباينلاب رياج خيشلا نب :حابص خيشلا دّمع م1841 ه 1781 ةنس يف

 اهديدجن يف رظنلا داعي نا ىلع ةدحاو ةئس ةدمل قيقرلا ةراجن ةحفاكمو رحبلا

 . ءاهحأالا دنع

 ةفيلحلا هللادبع خيشلا داجنتسا

 حابصلا رباج خيشلاب
 هللادبع خيشلا نيوخالا نيب فالخ ثدح م1847 ه768١1 ماع يف

 هذه فرعتو امهنيب برا ران لاعتشا ىلا ىدا ةفيلخ لآ دمحم خيشلاو

 دس آلا



 خيشلا رطضاف دمحم خيشلا راصتنا نع ترفسا ( قرحملا) ةعقوب ةكرعل

 هلايع كرتو اسحلا ىلا هدالواو همرح عم اهكرتف نيرحبلا كرت ىلا هللادبع

 خيشلا اهبحاصب ادهم ةتيركلا ىلا سفن واسعو مامدلا ةئيدم يف هدالواو

 رباج خيشلا نكمت مل ذئموي فورظلا نا ىلا ةرصنلا هنم ًابلاط حابصلا رباج

 اهريما ةرصانم ًالاط دجن ىلا هجوتو تيوكلا كرف هبلط ةيبلت نم
 ظ . لوالا دنع ناك امم نسحأب يناثلا دنع هظح نكي ملف

 تيوكلا وزغ ىلع نودعسلا ردنب مزع
 رايماب نودعسلا ر.اثلا دمحم نب ردتب ملع م1848 ه٠175 ةنس يف

 نويتيوكلا عمس نا الو اهتمجاهم ىلع مزعف همادهلاو تيركلا روس نه مسق

 هومكحاو مهتنيدم روس نم مدهلا اه حالصال ًاعمج اوبه كلذب
 عفادملا اوبصنو ءيراوطلا ةبباجمل ةلماكلا دادعتسالا ةبها اوذخناو ةزيجو ةدمب

 . ةنيدملا روس ىلع اهريغو ( رهشوب ) ءارمأ نم مهندرو يلا

 نويتيوكلا اهذخما يبلا تادادعتسالاب ملعو هشيحب ردنب مدق املف

 برض ررمف ةبوعصلا نم ولخحي اال رما اهماحتقا نا هيدل قّتحن
 نويتيوكلا داراف ( حلم ) ىمسملا لحملا يف ميخف ربلا ةهج نم اهيلع راصحلا
 وعدملا مهاجر دحا هيلا اودفوأف راصحلا نم ةدئافلا مدع هل اورهظي نا

 يوذ نمو ةنيدملا هوجو نم لجرلا اذه ناكو ( جريودلا نمحرلادبع )
 طباور ردنب خيشلاب هطبرت تناك هسفن تقولا يفو ةقومرملا ةناكملا
 . ةنيتم ةقادص

 ضرغلا هنم حضوتساو هقلباقم ىلا نمحرلادبع بهذف
 ةيهاو ججحب ردنب خيشلا هباجاف راصحللا اذه ءارو نم هيلا يمري يذلا

 ىلا  دشار همع لوخد مهوبق اهنمض نم ليلد الو قطنم ىلع دنتسن ال
 اهمدق هنكلو"اهيلا ًادشار وعدت مل تيوكلا نا ) الئاق نمحرلادبع هباجاف تيوكلا
 ىجن رت ةدئاف ال ) هل لاق م ( فيضلا لوبق محن ةيبرعلا دعاوقلا ناو فيضك
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 دادعتسالا منا ةمواقملل اودعتسا دق تيوكلا يلاها نال راصخلا اذه ءارو نم

 نفسلا مهيلاهاو مهلاوما نوعدويس مهناف مهدلب ماحتقا نم تنكمت ام اذاو

 ةهج نم اذه مهيلا كدي لصت ال ثيح ىلا رحبلا نوبرضيو اهنوبكريو

 برحلا اذه ةراثال وعدي ام رباج خيشلا نيبو كنيب سيل ىرخا ةهج نمو
 ةريخخذلا نم هيلا ةجاحم تنا ام كل مدقي نا دادعتسا ىلع هناو ءامدلا كفسو

 ْ . ( ماعطلاو

 باحسنالاب هدعوو هحصنل عاصناو هتجه قدصب ردنب خيشلا كشي ملف

 ىلا لك داعو تيوكلا نع راصتملا عسفرف .تيوكلا ىلا هعجراو
 . هرقع

 تيوكلا ىلع ةيناطيربلا ةيامحلا ضرع

 يناطيربلا لوطسالا نم تاعطق ضعب تمدق م 1885 ه 171/8 ةنس يف
 نيب ذئموي ةمئاق تناك يذلا برحلل رظنلاب ةرمحملا ىلع ءاليتسالا ضرغل

 يناطيربلا ينرحلا لوطسالا نم عطقملا كلت ضعب ترم دقو ايناطيربو ناريا
 ةئيدملا ىلا مراحب ضعب عم اهداوق نم ممق طبهو تيوكلا ىلع اهقيرطيف

 نع مهل رذتعا حابصلا رباج خيشلا نكلو اهيلع مهتيامح ضرع .نيلواحم

 ةينامثعلا ةلودلاب ةطبترم هاياعرو هدلب حلاصم نا مهل نيبو ةيامحلا هلوبق
 كلذيو اهل ةعباتلا دالبلا دايترا نم هعنمتس اهناف اهيضري ال لمع ىلع مدق اذاف

 نويناطيربلا هباجاف هدلب ىلعو هيلع ررضلا نم هيف ام كلذ يو ليكلا هنع عنتمب
 اهنم لاتكتو دنحلا عم ةرجاتملا لدابتت نا تيوكلا عسو يف) هل نيلئاق

 ةموكحلاب ةطبترملا ءيناوملا نيب رافسالا ةرمتسم ةيتيوكلا نفسلا ناو ءاشتام

 ةلدلا عم مكتاقالع مطق مدع يضتقت مكحلاصم تناك اذاف ةيناطيربلا

 "الحم ديشن نا انل حمست .نا كيلا بلطن اننكلو كلذب سأب الف ةينامثعلا
 . ( انرخاوب نيومتل تيوكلا يف
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 ال نا هنم اوجر اوسئي الو رارصاب بلطلا اذه رباج خيشلا ضفرف
 تيوكلا يف تالحم تداشا ةينامثعلا ةلودلا اهيف امب ىرخخا ةلود ةيال حمسب

 نا ىبأف ًايباتك ًاكص مهلاطعا هنم اوبلطف كلذب رباج خيشلا مهدعوف

 نيهجتم تيوكلا اوكرتو يوفشلا هدعوب اوفتكاف كصلا كلذ بتكي
 . كانه يركسعلا مهلمع ةلصاومل ةرمحملا ىلا

 خيشلا نيب راد امب ( يلكيزوكلا اشاب ديشر) ةرصبلا يلاو ملح املو
 هيلع هوضرع امل رباج خيشلا عوضخ مدعو نييناطيربلا داوقلا نيبو رباج
 هفقوم نع ةينامثعلا ةلودلا اضر هغلباو رباج حيشلا ةرايزلل تيوكلل هجوت
 مكل هتبتر ام معطق يونت تناك ةينامثعلا ةلودلا نا ) هل لاقو ديجملا

 . ( مهبلط ىلع نييناطيربلا تبجا كنا ول رومتلا نم

 ديدهمتو تيوكلا عيسوت

 اهروس

 نانئمطالاو ءودملا داس حابصلا رباج خيشلا رصع نم ةريمالا ةريملا يف
 ةهج نم روسلا ديدمت ىلا رطضاف اهسوفن تركو تيوكلا ءتعسوتو
 . ( ليلخلا دبع نبا ةعقن ) ىلا هرحخخآ لعجو برئلا

 رباج خيشلا ةافو

 ىلا ةنيكسلاو ءودهلا نم لاونملا اذه ىلع تيوكلا يف لاحلا رمتسا

 دالوالا نم هل ناكو م 1884 ه ١975 ماع يف هتينم رباج خيشلا تفاو نا
 نرقمو دمحمو ةفيلخو هللادبعو حابص خيشلا ىهو دلو رشع دحا روكذلا

 . جيعدو نالمشو كرابمو حارجو دومحو يلعو
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 عابصلا بام عيشلا نب يلاثلا عابص غيتلا
 م1855 ه ١147 ماع ىلا ' م 1884 ه ١70/5 ماع نم

 خيشلا ربكالا هدلو رباج خيشلا ةافو دعب تيوكلا يف ةرامالا ىلوت

 . يناثلا حابص
| ْ 

 ًآبحس نانحلا يوق ةميزعلا رفاو ةسايسلا نسح اميلح حابص خيشلا ناكو
 مهنيب خلصبل ديشرلا لآو دوعسلا لآ نيب لخدتي ناك ام ًاريثكو مالسلال

 . ملسلا رشنو ءامدلا نمل

 نامجعلا

 مه حابص خوشلا ةيامحو

 مشج نب كلام نب عفار نب ابضا نب ماي نب ركذم ىلا نوبستني نامجعلا

 تامجعلاب اوبقلو ناطحق نم نطب نادمهو نادمه نب تون نب ناويممخ نب

 :( يمجع ) مسا هيلع قلطا دقو مالكلا ديجي ال ناك يذلا مهدادجا دحا ىلا ةبسن

 . ( لاقي امك ) هيلا اوبستف
 نكي ملو دمي ىلا اوراص مث نارجن يف ىضم ام يف مهنكاسم تناكو

 نول زعيو لئابقلا ضعب نوفلاحي اوناكف اهب نوعنتمي ةوق رمالا ءيداب يف مهل

 | . ةعاجشلار ىأبا ةدشب اوفرعو مهرما لحفتسا مث مهعم

 نورضحي مهئاسور راص دوعس نب دمحم نب هللادبع نب يكرت ريمالا مايا يو

 نب حالف مهسيئر ىلع مهعمجو مهيلا نسحأف مالكلاب هنوقلمتيو هدنع

 ةكوش كلذ دعب مهل تراصف دلاخ يب رايد يف مهزناو ءاطعلا مه لذبو نيلثح

 هماالأاا



 7 .مهرش ىقوتتو لئابقلا مهبهرت تذخاو مهرما العو ةميظع
 مه ١151 ماع ينو ناسحالاب مهلماع يكرت نب لصيف ريمالا ىلوت الو

 مه ريغو سرافو فيطقلاو نيرحبلاو ءاسحالا نم ريثك جاح جرخ م 8
 نيلثح نب حالف هوخا ممل دصرف ًاقيفر نيلثح نب مازح مهعم اوذخاو
 عيمج ذخاو جاحلا لصأتساو ءانهدلا نم برقلاب نامجعلا نم هعم نمي
 . اعوجو ًاشطع مهنم ريثك قلخ“ كلهف دازلاو لاومالا نم مهعم ام

 ماع يف هي رفظ ىبح حالف عبتتي ذخاو رمالا اذهل لصيف ريمالا مهأف
 تبرض مث قاوسالا يف هب فيطف اسحلا ىلا هلسراو هديقف م 1845ه 5

 ريمالا ىلا بتكي لعجو نامجعلا ىلع هدعب اسيئر ناكار هنبا راصف
 .مدقيو لسرملا هيلا ددريو هيبأ يف ضرعلا هنم بلطيو هيلا ددوتيو لصيف:

 كلذ ىلع لاز امو وفعلا لينل لسوتيو ليحلاو لبالا نم ةريثكلا ايادهلا
 عمسلا ىلع هعيابو هيدي نيب رضحف لصيف ريمالا هنع حمس ىح لاخلا
 . اسأب هنم دشاو هيبا نم رهشا راصو هرما مظع كلذ دعبو ةعاطلاو

 لصيف ريمالل لبا ىلع ناكار راغا م1808 ه1 ماع .ناك املف
 ىلا نامجعلا نم هعم نمو دلاخ يب رايد نم لحنرا مث ًافرط اهنم ذخاو
 ردصا ماعلا اذه نم نابعش رهش يفو ( ةيحيبصلا ) ىلع اولزنو لامشلا ةهج
 لاتقل شيحللا نم ريبك ددعب ريسيل هللادبع هدلو ىلا هرما لصيف ريمالا
 نم ريثكلا دوقي نابعش رهش رخاوا يف ضايرلا نم هللادبع جرخف ناكار
 نم يداوبلا نم هلوح نم رفنتساو بونحلاو جرحلاو ضايرلا لها نم
 اوقحتليل لمحملاو ريدسو مشولا لها دعاو دق ناكو ناطحقو لوهسلاو عيبس
 ةثالث ذنم كانه اوعمتجا دق مهدجو اهيلا لصو امل: . .: يناجدلا ) يف هب

 1 ثيوكلا نم برقلاب فورعم ءام ةيحيبصلا ن0(

 . فورمعم ءام يناجدلا (؟)
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 نامجعلا تاوق ضعبب هتاوق تمدطصا هريس ةانثأ يفو اهنم ل راف مايا

 لآ كانه ميقي ناك ثيح ةيحيبصلا ىلا مهدئارش تمزهناو مهيلع رصتناف

 . ( نامجعلا نم مهو ) ةعيرس نباو ناميلس
 ةيحيب صلا ىلع نامجعلا كلرداف ١ارفولا نم هللادبع ريمالا لرا مث

 ةعبس ىلا اودمعف ًاضعب مهضعب عجشب مهئاسور ماقو هتلتاقم ىلع نامجعلا
 جدارفا كلت نم جدوه لك يف اوبكراو جداوحلا اهيلع اولعجو لامج

 نرئيو نايتفلا نعجشي نا لجال ةنيزلاب ةالحم ءاسورلا تانب نم ةليمج اتنب

 هعم نمو هللادبع ريمالا لاتقل اوهجوتو مهماما جداوحلا كلت اوقاف
 ترفساف برحلا ران تلعتشاو هدونجي هللادبع ريمالا مهيلا فخف دونحللا نم

 ةكرعملا كلت يف مهالتق غلبو ءادعالل ةمعط مهاوما عيمجو لبالاو جداوملا

 خيشلا اهخيشب نيمتحم تسوكلا ىلا مهدئا رش تأجتلاو ' ليتق ةئامعبس وحن

 .م 6 م 11 ماع ناضمر ١7 خيراتب ةثداحللا هذه تناكو حابص

 لسرا مايأ ةدع ةرهحللا ىلع دونحلا نم هعم نمي هللادبع ريمالا ماقأف

 نم ناجعلا جارخا حابص خيشلا نم وجريل تيوكلا هلاجر دحا اهلالخ

 ريبعتلا نسحم مل هلوسر نأ ريغ . مهتاويا مدعو مهنع هتيامح عفرو دلبلا
 اهلضتتسا دقو ) حابص خيشلا بجعت مل ةيساق ةرابع لمعتساو ةلاسرلا ءادا يف

 حابص خيشلا ريتعا ( رباحلا جيعد خيشلا اميس الو ًاعيمج حابصلا لآ

 . تيوكلا يف فورمعم ءام حلم (1)
 . تيوكلا يف فورعم ءام ارفولا (؟)
 اهب الومعم تيقبو ةيلهاج ةداع برحلا عومج طسو ين دئارحلا ثابنلا باحصتسا نا (؟)

 . نآلا ىتح ةيبرعلا لئابقلا سنعب ىدل
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 رماف مه ريقحتو مهتناها الل هب دصقي ال هللادبع ريمالا لوسر هلاق ام
 ءاش نمل نذالاب ةماعلا تيوكلا نيدايم يف يداني نا ( ًاربنع ) وعدملا مهديبع :لحا

 دقو دوعسلا هللاديع ريمالاب قاحتلالاو دوعساا عابتا نم تيوكلا نم جورحلا ءاشي

 لوسرلا ىلا زعوا مث دوعسلا هللادبع ريمالا لوسر نم عمسم ىلع ءادنلا كلذ ىرج

 - نم نامجعلا جارخا نا ًاضيا هغلبيو رمالا اذهب هربخيل هديس ىلا ةدوعلاب
 . ًاتاتب هيلا ليبس ال رما ةيامحلا مهبلطو اهيلا مهئاجتلا دعب تيوكلا

 نم هدهاش ام ىلع دوعسلا هللادبع ريمالا فقواو ,لوسرلا كلذ داعف

 ىسقا هجوو ًاديدش ًافسا كلذل هللادبع ريمالا فساف تيوكلا يف سامحلا

 حابصلا لآ ىلا رذتعيل رخآ ”الوسر لسراف هلوسر ىلا بتعلا دشاو مولا
 تلدابتو هترذعم تلبقف ءوس مهبد ري ملو مهتناها دصقي نكي مل هناب مهربخيو
 . مالسلاو ةفادصلا لسر نيفرطلا نيب

 ريبزلا لها ىلا نامجعلا ىلع. هللادبع ريمالا راصتنا ربخ لصو املو

 ٠ اورتكا دق اوناك نامجعلا نال رورسلا ةياغ كلذب اورس ةرصبلاو

 ىلا (اشاب يلع دمحم ) ةرصبلا ملستم لسرأف مهفارطا ىلع تاراغلا نم

 هيلا لسرا امك بيقنلا ديعس دمحم ديسلا ةبحص ةريثك اياده هللادبع ريمالا

 لحن را اذه دعبو ةينس ةيده ريهزلا قازرلا دبع نب ناميلس ريبزلا دلي سيئر

 | .٠ ضايرلا ىلا ًاعجار لفقو ةرههلا نم هللادبع ريمالا

 ةنيط ةعقاو

 ققحت نا دعب ) نامجعلا ءاسور عمتجا م 1884 ه 111/ا/ ماع ةيادب يف

 مهرمأ يل اورواشتو ( قطانملا كلت نع دوعسلا هللادبع ريمالا داعتبا مه

 ريفظلا ر قفتملا لئابق ىلا ريسملاو تيوكلا ةئيدم كرت ىلع مهيأر عمتجاف
 اوهجوتو تيوكلا روس نم اوج رخف مهل نذاف حابص خيشلا نم اونذأتساف
 نواعتلا ىلع مهعم ارفلاحتو ةمظاك يف مهعم اولزنو ريفظلاو قفتنملا لئابق ىلا

 ةرضاحلاو ةيدابلا نم دحن لها ةبراحم ىلعو ءوسب مهدصقي نم لك دض
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 . مهنم مهتعاط تحن لخد نمالا

 ءاسحالا فارطا ىلع تاراغلا ىشب تعباتتو مهبهئاكر تراس اذه ىلعو

 تاراغلا تريكو ةلئاه ةميظع ةكوش قفتنمللو مهل راصو دمت لها ىلعو

 وو( اشاب بينم لمح ) ةرصبلا ملستم دماف ةرصبلاو ريب زْلا فارطا ىلع مهنم

 كلت ةلباقل دعتسيل دونحلاو لاملاب ريهزلا قازرلا دبع دبع نب ناميلس

 مهيف لذبو دمتم لها نم كانه ناك نمم ريهزلا ناميلس عمجف . لئابقلا
 .ةريثك قئالخ هيلع تعمتجاف

 اوهجوتي نا ىلع مجأر عمجا مهعم نمو نامجعلاو قفتنملا لئابق نا مع

 مهتنسل مهيفكي ام اهرمك نم اوذخأيو اهنم برقلاب اولزنيو ةرصبلا ةيحان ىلا

 لها ةبراحمل دوهجوتي كلذ "لعب و ( ليخدلا مارص تقولا كاذ ناكو)

 اهيف اوثاعو اهليخم يف اورشتنا مث اهنم ًابيرق اولزنو ةرصبلا ىلا اوراف دجي

 دونحلاو دج لها نم هعم .نمي ريهزلا ناميلس مهيلا ضهنف داسفلاو بهنلاب

 قفتنلا ىلع اهيف ةميزهلا تناك ءارحصلا يف نيقيرفلا نيب ةديدش ةكرعم

 . ريثك قلخ مهنم لتقو نامجعلاو .

 نامجعلا رفو ةدباكو هدبيوك ىلع قفتنملا لئابق تلزنف اهدعب اوقرفتف

 . ةرهجلا ىلا

 ناكر نودعسلا رماث نب اشاب رصان ىلا ةعقاولا هذه ربخ لصو الو

 كالما رداصيس دب ال ةرصبلا ملستم نا هيدل ققحن خويشلا قوس يف ذئموي
 ملستملا ىلا امهدحا لسرا نيباتك بتكف ةرصبلا يف يلا ةريثكلا نودعسلا

 :  امهيف ءاج اممو ريهزلا ناميلس ىلا رحخخآلا لسراو

 انتيداب نم اوسيل رمالا كلد مهنم ثدح نيذلا بارعالا كئلوا ناو

 اولزنو دوعس نب دجن ىلاو نم نيبراه اهواج دج ةيداب نم مه اماو

 نوبلطتي انتيداب .نم .مهنم .نيذلاو :مهدالب ىلا اوعجر دقو انتيداب راوي
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 ناك نم لمشو نامجعلا ةيداب يف ثداحلا اذه لصحو مهيشاومل ىعرملا

 مم ةلودلاا ةعاطلاو مكليبو انيب ةقادصلا نم نودهعت ام ىلعف نحتو مهعم

 ةرصبلا ملستم ضرعتي ملو رمالا حلص نا ىلا امهيلا هلسر تددرت من

 , نودعسلا كلما ة راجل

 ءاقلت نم تيوكلا ةئيدم نامجعلا كرت هغلب ال دوعسلا لصيف ريمالا اما

 ةيداب يف ثبعلا نودصقي مهاو مهنع حابص خيش ةيامح عفرو مهسفنا

 ( ةمرعلا ) يف ةفورعملا ( ربحلا ةنفحلا ) مهدعوو ٌويهتا ءاناعر عمج رباع
 ريسي نا هللادبع هنبا ىلا زعوا ماعلا اذه نم نابعش رهش رحآ يو

 جرحلاو ضايرلا لها هعمو هللادبع جرخف نامجعلا لاتقل دونحلا كلتب

 هنفحلا دصقو لوهسلاو عيبس نم يحاونلا كلت نابرعو بونحلاو امرحلاو

 ( ارفولا) ىلا هجوتو اهنم لحترا مث هدونج تلماكت نا ىلا ًمايأ اهيلع لزنو
 لحن را مث رجاه ينب نمووريطم نم ةعامج كانه هيلع تمدق اهيلا لصو املف

 . ارهحبا ىلع مهو نامجعلا برضل ريسلا ثحو اهنم
 تأجتلاو نامجعلا هيف تمزبنا ديدش لاتق نيقيرفلا نيب لصحو مهحبصف

 هللادبع ريمالا شويج تفقوتف هيف اولخدف رزاج وهو رحبلا لحاس ىلا

 يللا رجا هدجات اكتر: محب رم ما رضاع ةحلكو مهتقحالم نم

 الا مهنه جلي مو "السر ةئامسمخو .لماا وحن مهو مهق رغاف ءاملا مهيلع

 لسراو هفلخ هتجوز فدراو هداوج بكر هناف هتجوزر ناكار مهسيئر
 ضرعتي ملو ةبيجع ةعرسب فوفصلا كلت ًاقراخ داوحللا هب رفف نانعلا هل

 نامجعلا كئلوا كاله ىلع ءانب ) ةنيط ةعقومب ةكرعملا هذه تيمسو دحا هل

 م1856 ه ١1الال ناضمألر ١١ خيراتب كلذو ( نيطولاو لحولاب

  هعابتا ىلع مئانغلا احلالخ مسق مايا ةدع ة رهجلا يف هللادبع ريمالا ماقأ مث

 ىلع لصح امب اورشبتسا ريبزلاو ةرصبلا ىلا ةعقاولا هذه ربخ لصو املو

 هازنم يف وهو هللادبع ريمالا ىلا ةرصبلا ملستم لسرأف لشفلا نم مهمادعا

 هيلا لسرا امك نمحرلادبعديسلا ةرصبلا فارشا بيقن عم ةريثك اياده ثذ
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 . طيمصلا دمحم عم ةليلج اياده ريهزلا ناميلس
 خيشأا نيدو هنيب ةرهجلا ي هللادبع ريمالا مايق ءانثا تارايزلا عطقنت مو

 ةفايضلا تابجاو لاسرا نم حابص خيشلا هب موقي ناك ام ىلع ةوالع حابص

 ' هونخلا نم هعم نمي ًاعجار لفقو ةقطنملا كلت هللا دبع ريمالا كرت نا ىلا
 . دحم ىلا

 ىوعدلا ريهزلا لآ ةماقا

 ةيفوصلا عاجرتسال

 ًاقوقح محل ناب ريهزلا لآ ضعب ىعدا حابصلا رباج خيشلا ةافو دعب

 ليخنلا كلت بهو يذلا ريهزلا ناميلس ناو ةيفوصلا ليخن يف
 ملف . بهو ام يف مهنع ”اليكو نكي ملو لعف امب مهذأتسي .مل حابصلا لآل
 ىدل ىوعدلا عفرل ذئدنع اورطضأف .اوبلط ام ىلا حابص خيشلا مهبيجمي

 ةرصبلا ىلا هللادبع خيشلا هدلو حابص خيشلا لسراف ةرصبلاب ةيندملا مك احملا

 مكحلا ردصف ةمكحملا ةجيتن بقاري هللادبع خيشلا يقبو تاعفارملا روضحل

 هسفنب بهذو رارقلا اذه هللادبع خيشلا فنأتساف ريهزلا لآ حلاص يف
 هربخاو اشاب قمان دمحم دادغل يلاو لباقف م 1851 ه 111/4 ماع دادغب ىلا

 .ًاريخ ريزولا هدعوف ةيضقلا كلت ليصفتب

 مكحلا نضقن ىوعدلا كلت قارواب فانئتسالا ةمكحم ترظن نا دعبو

 يمري يسايس ضرع نم ذئموي مكحلا كلذ ضقن ولخي موحابصلا لآل تضقو

 هللا دبع خيشلا نييعتو ًايمسر ءاضق تيوكلا لعجب نا كلذو روك ذملا يلاولا هيلا

 ربزولا ضرع املف تيوكلا ىلع'ةرطيسلا ةينامثعلا ةلودلا مثيل هيلع ًايمسر آماقمئاق
 هوبا املط رمالا اذه لوبق نع هيلا رذتعا هللادبع خيشلا ىلع يأرلا كلذ
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 مكحلا نووش هيلا لووي امدنع هبلط لوبقب هدعوو ةايحلا ديق ف دوجوم

 خيشلا داعف دعولا اذهب هنم اشاب قمان دم يلاولا ىفتكاف تيوكلا يف

 . ًارئاف تيوكلا ىلا دادغب نم هللادبع

 نييتبوكلا راجتلا جاجتحا

 حابص خيشلا ىدل

 موسرلل آيباج هنيع دقو ( ربنع) ىعدي يجنز دبع حابص خيشلل ناك
 تيوكلا كرت ىلع تمزع دق ةيدجنلا لفاوقلا ىدحا تناكو ةيكرمكلا

 كئلوا بلطف تيوكلا راجن نم مسقل ةدئاعلا لاومالا ضعب لمحم تناكو

 ةلفاقلا رفس ليجعتلاو ةضورفملا موسرلا ءافيتساب عارسالا هنه راجتلا '

 يرقنعلا هللادبع نم اوسمتلاف رمالا مبب قاضف مهبلط عمسي مل ًارينع نكلو

 ةيبلتل ربلنع ىدل طسوتل تبوكلا رباكا نم وهو ( يرجنعلا )
 بلطلا ةباجا ىبأ رمالا اله ين رينع عم يرجنعلا هللادبع ملكت املو مهند

 تناك اصعب ربنع ىوه مث مشلاو بسلا ىلا ىضفأ ليوط لادج امهنيب .ادف

 مايقلا قيطي ال هكرت ىنح يرجنعلا هللادبع ىلع ًاحربم ابرض هديب

 ' .٠ هيلجر ىلع
 اوغلبيلل ًاصخش نيثالث مهنيب اوبدتناف تيوكلا راجت جايه لمعلا اذه راثف

 صاخشالا كئلوا لباقف دلبلا نم ربنع يفن هيلا نوبلطيو مهجاجتحا حابص خيشلا
 ىفتكا لب رينع يفن ىلع قفاوي ملف رمالا هوغلباو حابص خيشلا

 لب راجتلا كئلوا تاءارجالا هذه ضرت ملف . هفيظولا كلت نم هلقنب

 ىلا نورطضيس مهاف مهبلط ةباجا مدع دنعو ربنع يفن ىلع اورصا
 حابص خيشلا عم عفن تاجاجتحالا هذه ةفاك دحن ملف تيوكلا كرت

 اوذخخاو رخآ دلب ىلا ةرجحلاو تبوكلا كرت ىلع مهمزع راجتلا كئلوا دكأف

 حابص خيشلا نب دمحم خيشلا ةسلحخللا كلت رضح نمم ناكو .رفسلل نوئيهتي

 اوت بهذ دالبلا كرت ىلع راجتلا كئلوا ةميزع قدص هيدل قمح امو حابص
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 لاحلاب ”اليتق هادراو هيلع اهران قلطأف هتيقدنب لمحي وهو ربنع رقم ىلا

 هذه تناكو رفسلا نع ًاعيمج اولدعو موقلا بضغ ةروس تأده كلذبو
 .ما457 ه٠1178 ماع يف ةئداحلا

 ليب لينولوكلا ةرايز

 تيوكلا

 دمتعملا ( 861 ) ليب لينولوكلا ماق م1868 ه1487١1 ماع يف

 تيوكلا ىلا "الوا مدقف برعلا ةريزحل ةحايسب جيلحلا يف يناطيربلا يداسلا

 (ردب لآ فسوي) ىلع ًافيض لزنو ةيناطيربلا ةيراجتلا رخاوبلا ىدحاب
 بوجوب ردب لآ فسوي هيلع راشأف ضايرلا ىلا رفسلا ىلع همزع هل رهظاو
 ىلا روكذملا لينولوكلا بهذف .رفسلا يف ءدبلا لبق حابص خيشلا ةعجارم

 "الاجر هعم ثعبي نا هنم بلطو هضرغ هيلع ضرعو حابص خيشلا راد
 نيل ثيريي نا هنم حابص خيشلا سمتلاف قيرطلا هنودهي هسارح نم
 لينولوكلا قفاوف نذالا بلطو دوعسلا يكرت نب لصيف ريمالا ةرباخم
 مودقلاب هيلا لصيف ريمالا نذاف كلذ لوح تارباخم ترجو كلذ لع ليب

 . ضايرلا ةرايزل

 الاجر هعم لسراو هرفس يف هيلا حاتحمي امب حابص خيشلا هزهج ذئدنع
 ءانثا تاءادتعالا نم هيلع نوظفاحنو ضايرلا ىلا هنوسرحيل هتيشاح . نم

 ظ ] . قيرطلا

 نيدلا لاسجر بهف ضايرلا راوسا براق نا ىلا هبكر راسف
 لوحتد نم رئازلا كلذ علل ديدش حاحلاب سيجتحم لصيف ريمالا هجو يف

 جراخلا يف ليب لينولوكلا ةلباقم ىلا لصيف ريمالا رطضا ذئدنع ضايرلا
 هل حامسلا نود ةلوليحلاو ضايرلا لخاد نهارلا عضولا ةقيقحي هربخار

 وهو تيوكلا ىلا ةيناث ةرم ةدوعلا ىلا ليب لينولوكلا رطضاف كلذب

 (4) لرألا ءرخلا 3" يي بم



 . رثأتلا ةياغ يف

 هضمي ةليوام ةرضاخغ نقلا ثدنلا نا( نوكذملا ملوك كهف الز

 :  ينأي ام نييتبوكلاو تيوكلا نع اهيف هلاق اممو هذه هتلحز نع ةيفارغجلا

 جيلحلا نادلب يف نيراحبلا ردقاو رهما نم نوربتعي نييتيوكلا نا)
 لكَ مهتنيدم نكت مو عيمجلاا 3 عض وم مهتالماعمو مهقالخا نسحب مهو

 يف ءيناوملا مظعا نم مويلا يه امنيب ًاروكذم ًائيش تلخ ةنس نيسمخ

 هيلاو اهجراخو هدالب لخاد يف ةبيطلا ةعمسلا هلف مهخيش ناو جياولا
 ةميكحلا ةسايسلاو ةيلخادلا ةرادالا نيسحن يف لضفلا عجري هدحو

 لمارعلا هذه لكف نوفلآتملا ناكلاو يحصلا وحلاو ةضفخملا بئارضلاف

 ( رهش رب ) نم الدب تيوكلا ىلا ةيراجتلا لاومالاو راجتلا ضعب تلوح
 . ( ةرصبلاو

 نامجعلا ةدراطم ىلع حابص خيشلا ةدعاسم

 ١8568 لوالا نوناك ١١ ىقفاوملا ه587١ ماع بجر رهش نم ؟١ يف

 مهو ةعبرالا هلاجنا نيب فالحلا مقو هتافوبو درعسلا لصيف ريمالا يفوت
 نوعزانتي ضعب ىلع مهضعب ماقو نمحرلادبعو دوعسو دمحمو هللادبع

 . ةيدجنلا لئابقلل عم مهبورحب اوناكف ةدايسلا
 تذحخاف رمالا اذهل اسامح لئابقلا كتلوا دشا نم نامجعلا ةليبق تناكو

 رطضاف جاجحلا بلسل ضرعتلا ىلا اهيدايا تلواطت ىبح ًاداسف دجن يف ثبعت

 نيتكرعمب مهعم كبتشاف تيوكلا برق ىلا امهدراطمل دوعسلا هللادبع ريمالا

 ءاسورب ءامتحالا ىلا ره رطضا ىح مهيلع ةبلغلا هل امهتيلك يف تناك

 نع عطقنت مل ةرملا هذه يف حابص خيشلا تادعاسم تناكو ةيناث ةرم قفتنملا

 . ةيبرحلا تايلمعلا هذه يف هللادبع ريمالا

 باه ا



 حابص خيشلا ةافو

 تيوكلا يف ١ ةماحلا رومالا نم يناثلا حابص خيشلا رصع يي ثدحن م

 يا ل ا حصيو انركذ امم رثكا

 روك ذلا دالوالا نم كرتو حابص خيشلا يوت م 1865 ه8 ملع يو

 .دومحو دمحاو يلذعو رباجو حارجو كرابمو دمحمو هللادبع مهو ةينامت
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 مي ١ -* م ١

 عابص نب يفاثلا الاربع عيسل

 م5 مه4.١1 ىلا مامكك ه8 ماع نم

 هللادبع خيشلا هدج هيف يوت يذلا ماعلا يف يناثلا هللادبع خيشلا دلو

 خيشلا هيبا ةافو دعب تيوكلا ةراما ىلوتو ما4١41 ه11774 ماع لوالا

 .م 14855 ه8١1» ماع حابص

 هفاصوا

 ةماقلا ليوط ناك هنا) هيف لاقو نابع دهاش هللا دبع خيشلا فصو دَقل

 هرمع نم نينامثلا زهاني ءاضيب ةليوط ةيحل اذ حمالمللا فيطل تالضعلا لوتنم

 . هتاداعو همالك 5 بدأ بذع ناكو ءاك ذلا حمالم ههحو ىلع ولسو

 ًاريغص ًارجنخ سمغ دق ناك هطسو لوح هفل يذلا ضيبالا يريرحلا

 . ( درمزلاو ترقايلاو زوريفلاو ولوللاب معط دقو دلصلا بهذلا نم ةضبق اذ

 هتافص

 عقو ام اذا هنأ هئاهد نمو ىراوم الو عداحم ريغ صالخالاو دجلل الايم

 . سانلا باجعا ريثي امم ًانسح ًاصلخت هنم صلختي نا ثبلي ال جرح قزأم يف

 سس ١7750



 لامعألا نم هب ماق ام لوا

 ىبح تيوكلا ىلع و سوب ' ماع م1845! ه١1؟م6 ماع ناك دقل

 ملو ( قليلا ماعب ) ىمس دقو حبذت يلا متاهبلا مامذ لكا ىلا مهرطضا
 هللادبع خيشلا حتف دقو مالا ه١؟88 ماع يف الا ةلكشملا كلت هتنت

 اهب عرذتب مل ةليسو كري ملو ةقياضلا مهنع عف ريل نييتيوكلا ماما هنئازخ

 ةديدشلا ةمزالا كلت يف ءاضيب دي نييتيوكلا نه نيرخآ نيلجرل ناك دقو

 هلاوما نم ريثكلا لذبف لوالا اما حيبصلا“ فسويو ردبلا فسوي امهو
 مدقي نيكاسملاو ءارقفلل ىوأم هيب ذختاف يناثلا اماو . نيزوعملا ليبس يف

 . ءاسكلاو ماعطلا اهيف مه

 وادرملا رباج

 قينلا دولاو ةقادصلا ىدمب مات ملع ىلع حابصلا هللادبع خيشلا ناك دقل

 ( ةرمحملا ريما ) وادرملا رباج جاحلا نيبو هيباو هدج نيب نيمكحتسم اناك
 ةبسانملا صرفلا ًانيحتم امهيلع ةظفاحملا ىلع ًاديدش ًاصرح صرح ناكو
 . امهارع مكحن يف أدبأ ىعسلاو كلذب هروعش راهظاو امهتيمنتل

 8 نم راصنلا ةليبق تراث نا م1858 ه48١١1ه ماع يف ثدح دقو

 ءارف اهيلع برحلا نالعال هرطضا امم رباج جاحللا ىلع ( ةبصقلا) يف بعك

 نيرشع زيهجتب رماف تناح دق اهرظتني ناك يلا ةصرفلا نا هللادبع خيشلا

 دض لاتقلاب رباج جاحلا عم كرتشتل لاجرلاو ةريخذلاب تقلم ةيعارش ةنيفس

 رخآلا مسقلاو ( ريشمبب:) قيرط نع اهنم مسق نفسلا كلت تراسف بعك يب
 ىلإ مددت دي دقي رح تاكو را عارتع يتلا ةيحا ديا ًاباتك بتكو وافلا قيرط نع
 .رباج جاحلا ةرصانمل لاتقلاب اهلسرا يلا تاوقلإ كلت عم كارتشالاب هرمأي ( وافلا

 جاحلا ناك ةرمحملا فارطا ىلا ةيتيوكلا ةدجنلا كلت لوصو ليبق نكلو

 ل د



 هقيدص نم هتلصو يلا ةريثكلا تادجنلا لضفب هموصخ ىلع بلغت دق رباج

 هتاوق عم تضاخ يلاو (قّطتنملا ريمار نودعسلا اشاب دشار نب اشاب رصان

 جاحلا أشكي ملف كلذ عم نكلو ميظعلا رصنلا اهب لانو ةكرعملا كلت رامغ

 ةطساوب هلسراو ًاباتك هيلا بتكف حابصلا هللادبع خيشلا دوهج ركني نا رباج

 لمعلا كلذ ىلع هأفاكو اهنب يتلا هتيمح ىلع هيف هركشب حارج هيخا
 ّْ . ًايونس ًاشاعم ةرمتلا نم ةراك نيعبسي

 ةليبقو حابصلا هللادبع خيشلا
 راصتنلا

 جاحلا ةعاط ىلع درمتلا راصنلا ةليبق تلواح م 1859 ه 17410 ماع يف

 مزعف موسرلا نم اهيلع صورفم وه ام ةيدأت تباو ةيناث ةرم وادرملا رباج

 ةيدأتل ةليبقلا كلتل نماضلا وه نوكي ناو رمالا يف طسوتي نا ىأرف وافلا

 ًاماركا لاتقلا نع فكو هتطاسو رباج جاخحلا لبمف موسرلا نم اهيلع ام

 1 ظ . هتطاسول

 ترهظاو اهتيدأت نع تعنتما موسرلا مفد ناوا نآ امل راصنلا نكلو

 كلت ةيدأت ىلع مهمغريل مهلاتقل مدقي نا رباج جاحلا ىلا هب دهعت ام ىلا

 مهنوصحلا هلالتحاو مهيلع هراصتنا نع تلجنا ةكرعمب مهعم كبتشإف موسرلا
 موسرلا عفدىلع مهماغراو مهلاومانم ريثكلا ىلع هئاليتساو ( ةبصقلا ) يف يتلا

 .. ًارصتنم هتاوعب تيوكلا ىلا

 تيوكلا ىلاةفيلخ لآ دمحم خيشلا ءاجتلا
 تيوكلا نم ةفيلخ لآ لاصفنا ةيفيك نع ثداوحلا نم رم اممف انملع دّمل

 جاو ت



 ءافصلاو ءودحلا داسف كانه مهمادقا تيبشتو نيرحبلاو ةرابزلا ىلا مهباهذو

 ةكرحلا ءامتال فارصنالاو نتفلا ران دامخال مهنيب ام يف نونواعتي اوذخاو

 ءافصلا كلذ لدبتف م 18510 ه ١١784 ماع لح نا ىلا نمالا ديطوتو ةيراجتلا

 لاتةلا ىلا ىدأ ىتح ةفيلخ لآ يلعو دمحم نيوخالا نيب عازن ىلا

 نيرحبلا كرت ىلا دمحم خيشلا رطضاف' مكحلاب درفناو يلع خيشلل زوفلا مف

 . لوالا مه رقم تيوكلا ىلا ءاجتلالاو

 هرطاخ بيطو بيحرت رحاو لمجا حابصلا هللادبع خيشلا هب بحرف
 يعسلا هبجاو نم ىأر مل . هيا نيبو هنيب عقو امل ديدشلا هفسا هل رهظاو

 . ماصحلا بابسا ةلازاو نيوحالا نيب حلصلا ةداعال

 خيشلا هاخا حابصلا هللادبع خيشلا لسرا م1858 هه ماع يو

 هثادتعال هيف همولي نيرحبلاب ةفيلحلا يلع خيشلا ًاراتك .هعم لسراو دمحم

 ةقرفتلا ةبقاع هرذحيو يعيبطلا اهارجم ىلا رومالا ةداعاب هحصنيو هيخا ىلع

 تاعجارمو تالوانم دعبو ةمهملا كلت ءاداب دمحم خيشلا ماقف قامشنالاو

 نوؤش ةيلوتل دمحم خيشلا هيا ةدوع ىلع يلع خيشلا قفاو ةليوط ةريثك
 نيرحبلا يف مكحلا

 ةمهملا زوف ربحت هيخال لمحم تيوكلا ىلا حابصلا دمحم خيشلا داعف
 . كلذب عيمجلا رسف اهلجا نم راس يلا

 هقفارف هبصنم ماهم مالتسال نيرحبلا ىلا رفسلل ةفيلحلا دمحم خيشلا أيهتف

 مهبكر براق املف حابصلا دمحم خيشلاو هللادبع خيشلا نم لك هذه هترفسب

 هيخخإ مدقمب ةفيلحلا يلع خيشلا ربخيل حابصلا هللادبع خيشلا مهمدقت نيرحبلا

 . ةفيلحلا دمحم خيشلا ركالا
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 ىلا هتدوع بلطو هيخال مكحلانع هلزانتيف هسفن ىلع هعطق يذلا دعولا نع

 خيشلا ريخاف هسفن ُق رح فدساللاو ح ابصلا هللادبع خيشلا داعف نيرحبلا

 امه



 نا مهنم بلطو تيوكلا ىلا ةدوعلا ةفيلخ لآ دمحم خيشلا ىباف تبوكلا

 تادعاسملا نم هوحن هودبا ام ىلع مهركشو ( نيراد ) ىمسملا لحملا ين ه وكرتي

 نيرادب هولزناو هبلط ىلا هوباجاف قاشملاو بعاتملا نم هببسب هومشحت املو

 تيوكلا ىلا نيعجار اولفغو نوملاو تادعملا نم مهنكما امب هوزهج امدعب
 مجهو هررمأ ريبدت نم كلذ دعب نكمن دقف ةفيلخ لآ دمحم خيشلا اما

 نيرحبلا ةراما يسرك عجرتساو هيخا ىلع بلغتو نيرحبلا ىلع

 حابصلا هللا دبع خيشلا تادعاسم

 ىلع ءاليسالا يق ةينامذعلا ةلودلل

 ءاسحالا

 عساتلا نرَقلا نم ةريخالا نينسلا يف ةينامثعلا ةلودلا لاجر راظنا تهجوت

 رمالا اذه قيقحت يف دج نم لواو ةيبرعلا ةريزحلا يف مهذوفن عيسوتل رشع
 ةيبرعلا تارامالا عيمج مض موري ناكف .قارعلا .يلاو اشاب تحدم ريزولا

 ةلودلا دعاس اممو ةينامثعلا ةيروطاربمالا ةريظح ىلا جيلحلا لحاوسو دي يف

 يداحلا دوعسلا يكرت نب لصيف ريمالا دهع ءاهتنا مزعلا اذه ىلع ةينامثعلا

 م1856 ه85١١ ىلا م1847 ه ١1١89 ماع نم ماد يذلا دحب يف ليوطلا
 هللادبع ريمالا ناكو ةرامالا لجا نم دوعسو هللادبع هيدلو نيب عازن مايقو

 مه ١؟8» ماع دادغب ىلا هلبق نم ”الوسر لسرا دق هيلع هيخا زوف دعب دوعسلا

 تضين اذا هواتالا عفدو ةيعباتلا هيلع ًاض راع اشاب تحدم دجنتسي م5

 هللادبع ريمالا لوسر رم دقو ةرامالا نم هيخا ءاصقاو هتدعاسمل ةلودلا

 ةدعاسملا هيلا بلطو حابصلا هللادبع خيشلا هجاوو تيوكلااب هقيرطب دوعسلا

 هللادبع خيشلاب هطبرت تناك يذلا ( كب ناميلس ) وعدملا ةرصبلا يلاو ىدل
 ديوزت نم حابصلا هللادبع خيشلا عنامي ملف ةئيتم ةفادص طياور حابصلا
 . ةمزاللا ةدعاسملا ءادبال روكذملا يلاولا ىلا باتكب لوسرلا

 ًادوزم دادغب ىلا اهنمو ةرصملا ىلا دوعسلا .هللادبع ريمالا لوسر بهذف

 دس -١765



 هل  حرشو اشاب تحدم ريزولا ةلباقب ىظحو ةرصبلا يلاو نم ةيصوب
 ًاشويج ثعبف اشاب تحدم سفن يف ًاوه بلطلا اذه ىقال دقو: هتمهم

 نع شويحلا هذه تراسف اشاب ذفان ةدايقب نيلتاقملا نم فالآ ةدع نم آفلؤم

 ,ترمف نيتيب رح نيتي راح نيتنيفس اهبحصي ةميدق ةيعارش نفسب ةرصبلا قيرط

 ديزملا حابصلا هللادبع خيشلا نم اوبلطو تيوكلاب اهقيرطب ةوقلا هذه

 حابصلا هللادبع خيشلا ىلف اشاب تحدم ريزولا ةيصو بسح ةوقلا نم

 ةنيفس نونامت اهددع غلب يلا ةيرحبلا نفسلا نم هيدل امب مهعم راسو مهبلط
 رييستب رما امك م 1809/1 ه ١788 لوالا عيبر رهش يف كاذو هسفنب اهندايق ىلوت

 حابصلا كرايم خيشلا هيا ةدايق تحن ربلا قيرط نع نييتيوكلا نم شيج
 عم ةينامثعلا ةيرحبلا شويحلا تلزيف بابشلا ناعير يف ذئتقو ناك يذلا
 م 1411١ رايأ رهش ه 1788 ماع ةرونت سأر يف حابصلا هللادبع خيلا نيف

 مهماما اودجي ملف ( ةيزيحلا) ىمسملا لحملا يف فيطقلا ىلا اهنم اوراسو

 برح نودب اهولخدو فيطقلا تملستساف دووتل تابقع وا ركذت ةمواقم

 دوعس ريمالا لماع اهب نصحت دق ناك يلا ةعلقلا ادع ميلستلا نع منت مو

 الا ضمن ملو راصحلا اهيلع اوبرشف ( يريدسلا) وعدملا دوعسلا لصيف نب

 ذخا نا دعب حابصلا هللادبع خيشلا طسوتي عو فحلا نلعا ىبح ةريصق ةدم

 ةعلقلا يف هعم اوناك نيذلا هلاجرو هحالسو هلاوماو هسفن ىلع نامالا هل

 ىرخاالا ندملا ضعب مالستسا مث مث ةنيدملا ةلكشم تهتنا يريدسلا مالستسابو

 . ركذلا قحتسي لاتقب مايقلا نود

 مزع ارب تيوكلا نم تراس يلا شويحلاب كرابم خيشلا لصو املف

 مدقتو فيطقلا يف ةيرحبلا هنفس كرف ءاسحالا حتف ىلع اشاب ذفان قررفاا

 ءاسحالاب ذئموي ناكو حابسل' كرابمو هللادبع نيخييشلا هعم ًايحطصم هشويحب
 شويحللا تطاحاف ( هللا ريخ نب ناحرف ىعدي ) اهيلع لماع دوعسلا ديبع دحا

 كلذ لعف نا هناو طرش وا ديق نودب ميلستلا اهلماع نم اوبلطو ةنيدملاب

 .ماركألاو ةأفاكملاب لباقيسف
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 بلط م عاصنا ةمواقملا نم هنكمت مدعب دوعس ريمالا لماع ملعل رظنلابو

 . م 189١ ه ١1784 ماع يف كلذ مو ميلستلا نلعاو هيلا

 هئياغ نا عوبرلا كلت يف حتفلا هل مث نا دعب اشاب ذفان قيرفلا نلعا دقو

 . ًايمسر ًاماقمتاق هنييعتو مكحلا ىلا دوعسلا هللادبع ريمالا ةداعا يه

 رومالا ىرحجم نم ملع اشاب ذفان ةلبامل دوعسلا هللادبع ريمالا مدلق امدنعو

 رمالا بتتسا نا دعب ًادج عوقولا ديعب رما ءاسحالا مكح ىلا هتدوع نا

 حابصلا هللادع» عشلا نعت

 تيوكلا ىلع ًايمسر ًاماقملاق

 ةرايز ىلع اشاب تحدم ريزولا مزع مامالا ه8 ماع .رخاوا يف

 ةريحذلاو شيخا نم ريثك هعمو دادغب رداغف املاوحا ىلع عالطالل  ءاسحالا

 هلبقتساف حاصلا هللادبع خيشلا ىلع ًافيض تيوكلا يف هقيرطب لن ف

 ”ءاضق :ثتيركلا راشعاب .ايمسر ارما ريزولا ردصا :كانعو ماركالاو ةوا لاب

 حابصلا هللادبع خيشلا ىلا ا,:رماقمئاق ةرادا دنساو ةرصبلا ةيالول آعبات ًايمسر

 ريغي حلو ةيركسعلا “ةمدحلاو ةيريمالا موسرلا ةفاك نم تيوكلا ىمنءاو

 مالعالا لازناب رما هنكلو تناك امك "اهكرت .له كتيوكلا نوما نم انيغ

 ملعلا اهيلع عفري نا ىصواو ةيتيوكلا نفسلا ىلع عفرت تناك يلا ةيبنجالا
 . نمسلا ىلع ةينامثعلا مالعالا تعفرف ةيميس ر ةروصن ينامثعلا

 ًايمسر نلعاو مهريغب اهدنج لدباف ءادحالا ىلا اشاب تحدم هجوت مْ

 يأ ًاركنم طرش وا ديق نودب ةينامثعلا كلامملا ىلا ةقطنملا هذه مامضنا

 5 (دجب ءاول) تيمسو اهيلع ًافرصتم اشاب دفان نيعو 'نم .'يد ,ىسلا ءاعدا وا قوح

 تيوكلا ي دوعسلا هللا دبع ريمألا

 دوعس نيريمالا نيوخالا نيب عازملا دتشا م ١ملال“ ه١١؟٠9 ماع يق

 دس 7١د



 لاحنرا ىلا تدا بورح امهنيب ترجو دوعسلا لصيف ربمالا يدلو هللادبعو
 همدخنو هلاجر نم ريثكلا هعمو دوعس ريمالا هيحنا هجو نم هللادبع ريمالا

 خيشلا ملع املف ناطحق ةيداب دنع ةيحيبصلا ءام ىلع ماقاف تيوكلا ىلا

 ماركالا تاسبجاو منا هل ماقو هتدافو نسحا كلذب حاسبصلا هللا امع

 . ةفايضلاو

 دوعسلا لصيفلا دوعس ريمالا مزع

 تيوكلا وزغ ىلع

 ىلع .دوعسلالصيفدوعسريمالا مزع م1410 ه٠54١ ماع رخاوا ينو
 ( ارفرعتا ) ىمسملا لحملا ىلا لصو ام اذا ىبح هشيحي اهيلا راف تيوكلا وزغ

 هيلا اوجرخو كلذل ةمزاللا تاطايتحالا اوذحخاو هتلتاقمل نويتيوكلا به

 همزع نع عجارت كلذب دوعس ريمالا عمس املف حابصلا كرابم خيشلا ةدايقب

 ٠ . دج ىلا داعو

 ريثي ديشرلا دمحم ريمالا

 تيوكلا ةيداب ين ًاقلق

 لع ميخو هشيجي ديشرلا دمحم ريمالا مدق م ١مالال ه17١؟48 ماع يف
 ةفئاط تناكو اهوح- نينطاقلا بارعالل ضرعتي ذخاو تيوكلا فارطا

 ملع املف اهيشاوم بهو اهيلع راغاف ةيحيبصلا ةلزان مزاوعلا ةليبق نم

 تيوكلا نم جرخو .ايشرلا ندا ةلباقمل به رمالا اذهب حابصلا هللادبع خيشلا
 ىمسملا لحملا ىلا لصو املا هنكلو مزاوعلا رأثي ذخالل سامحلا هلم شيحي

 نيعجار اولفقف هب قاحللا نكمب ال ثيحم دحمن ىلا هتدوعو .تيوكلا
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 دوعسلا لصيفلا نمحرلادبع ريمآلا :رجه

 اهءابسا مهاو تيوكلا ىلا
 ماع ىتح ءأسحالا ةقطنم يف ةذفان“اشاب تحدم ريزولا تابينرت تيقب
 يف مكحلا ةرادا ةبوعصب ةينامثعلا ةلودلا لاجر رعش مث م1804 ه١
 ( ةرصبلا ءاول فرصتم ) نودعسلا اشاب رصان ىلا اهرما اوضوفف ةقطنملا كلت
 رعيرع نب كارب خيشلا ىلا اهرمأ دنساو ءاسحالا ىلا اشاب رصان بهذف

 . ةرصبلا ىلا كانه ةطبارم تناك يلا ةينامثعلا تاوقلا بحسو دلاخ يب ميعز

 دوعسلا لآ تالواحم

 ءاستحالا داد ريسال ظ

 ذنم ءاسحالا نأش يف تذخما ىلا . :تاءارجالا دوعس لآ نسحتسي مل

 ةينامثعلا ةرطيسلا تحت ةقطنملا كلت نوكت نأ مهنيعاب قري ملو رمالا ءيداب
 ءاسحالا درع ب نا داراهناف لصيفلا دوعس ريمالا مهنم صخخأالا ىلعو ةيلعفلا

 رمالا اذه ءيدبي نا ىأرف لصيفلا هللادبع ريمالا هوخا اهعاضا نا دعب

 لصيفلا نمحرلادبع ريمالا هانا ثعبف ملسلاو ةضوافملا قيرط نع ًالوا
 اذهب اشاب تحدم ريزولا تسذوافمل م1871 ه788١1 ماع يف دادغب ىلا
 | . نأشلا

 ضوافي نينس ةعبرا اهيف ماقاو دادغب ىلا نمحرلادبع ريمالا بهذف
 دادغب كرف ركذت ةجيتن يا ةيسايسلا تاضوافملا ةفاك نم لني مل هنكلو

 ىلع دوعس ريمالا هاخا فقواف دجن ىلا داعو م1804 ه١1179 ماع ُق
 ةضراعم تاكرحب ”الوا اوماقف ةوشلاب ءاسحالا دادرتسا ىلع اومزعف هقافخا
 رفسلل اشاب رصان ذئئيح رطضأف ءاسحالا نم كارب خيشلا جورخ ىلا تدا
 ديزم هدلو نيعو هباصن ىلا ماظنلا داعو ةرؤنلا ممقف ًايصخش ءاسحالا ىلا
 عاج رتسال ةريثك تالواحم دوعسلا لآ لواح اذه دعبو اهيلع ًافرصتم اشاب
 ًاحرج دوعس ريمالا حرج نا ىلا اهيف اوحلفي ملف بورح ترادو ءاسحالا

 تايم



 .م 18104 ه١191١1 فيص يف ةافولا هل ببس اغلب

 ىلع ديشرلا دمحم ءاليتسا
 دج

 لصيفلا نمحرلادبع ريمالا ضايرلا لها معياب دوعس ريمآلا ةافو دعب

 رثاتسي هاخاىري نا هئاس لصيفلا هللادبع ريمالا هاخانا ريغ ةرامالاب دوعسلا

 اهيلع ىلوتساو ضايرلا ىلع هعم ناك نمي مجهف ديرط وهو هنود ةرامالاب

 لزانتف نئفلا ةراثا نمحرلادبع ريمالا هوخا أشي ملف اهيلع ريما هسفن نلعاو
 . ًاعئاط هعيابو ةرامالا نع هل

 ءانبا ماق م 1ممىا/ ه1 ٠8 ماع ينف ”اليوط مدي مل لاحلا اذه نأ ريغ

 هيلع بلغتلا نم اونكمتو هللادبع ريمالا مهمع دض ةروثب دوعس ريمالا
 ٠ . نجسلا هوعدوا

 فالحللا اذه ةصرف ( لئاح ريما) ديشرلا نب دمحم ريمالا منتغاف

 اهنع لصيفلا دوعس ريمالا دالوا درطو اهيلع ىلوتساو نضايرلا ىلع راغأف
 هلبق نم ماقاو لئاح ىلا هعم هذخاو لصيفلا هللادبع ريمالا حارس قلطاو

 نمحرلادبع ريمالل ضرعتي ملو ضايرلا ىلع ”الماع ( ناهبس نب ملاس)
 ةرامالا تحبصا اذهبو لئاح يف هيلا همدقتسا ةدم دعبو ءوسب لصيفلا
 . دوعسلا .لآ نم ”الدب ديشرلا لال دحن يف

 ءالولاب نويدجتلا هل نادو دحين ي' ديشرلا دمحم ريمالل رمالا بعتسا

 . بناحلا نيلو مركلا ةرفوو لقعلا ةحاجر نم هب عتمتي ناك ال رظنلاب
 حمس م1888 ه5 ماع يو نييدجنلا ءاضرا يف ديزي نا ىأرف

 اهيف ةماقالاو ضايرلا ىلا باهذلاب لصيفلا نمحرلادبعو هللادبع نيريمالل
 مويب ضايرلا ىلا هلوصو دعب قوت دقف هللادبع ريمالا لهمع مل ةينملا نا ريغ
 . 1884 يناثلا نيرشت 55 ه 17*1١ يلاثلا عيبر ؟ دحاو

 هريغ ىري نا. هيلع دع دقو ضايرلا دوعسلا نمحرلادبع ريمالا نكس
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 مارك الاو ةنسحلا ةلماعملا يقالي ال نأو مهدحم رقمو هئابآ ةنيدم يف عاطملا ديسلا

 . ( صيخخر نب داهف ) وعدملا ديشرلا دمحم ريمالا لماع نم مزاللا
 وكشي ديشر نب دمحم زريمالا ىلا هلسراو ًايدو ًاباتك نمحرلادبعريئالإ سم“

 نم ايرلا نع لماع نزع. نإ هلاك رلا .٠ دنع ريمألا نمي. ناك انف هفلذ“ هيلا
 ريمالل هتلماعم يف ناهبس نبا نكي ملف هنع "الدب ناهبس نب ملاس نيعو

 . هفلس نم لاح نسحاب دوعسلا نمحرلادبع
 دوعسلا لآ ىلع ءاضقلا يوني ناهبس نبا نا طاسوالا يف عيشا دقو

 نيحتي راصو ًاريثك دوعسلانمح رلادبع ريمالا ةءاسا رمالا اذه دازف ًاعيمج

 .ه | /3١4 ماع ةجاحلا يذ ١ موي يفو ناهبس نبا نم صالخلل صرفلا

 ملسيل دوعسلا نمحرلادبع ريمالا راد ىلا ناهيس نب مالا مدق م 65

 دوعسلا لآ ةفاك هيلا ىعدي نا بلط لصو امدنعو ىحضالا ديع ةبسانع هيلع

 يف ناكو ديشرلا دمحم ريمالا نم ةيصو مهغلبيل ضايرلا يأ نيدوجوملا
 . ًاعيمج مهب كتفي نا ناهبس نب ملاص ةين

 هلاجر ىلعو هيلع اوبثوف ديري ناك ام ىلا هوقبس دوعسلا لآ نا ىلع

 نجسلا هعادياو ناهبس نبا ىلع ضبقلا ءاقلاو مهنم مسق لتق نم اونكمتف

 . ضايرلا ىلع ًامكاح نمحرلادبع ريمالا اوبصنو

 ةرصاحمل ريبك شيحي راس رمالا اذه ديشرلا نب دمحم ريمالا غلب املف
 هللادبع خيشلاو لصيف نب دمحم هيلا جرخف ًاموي نيعبرا اهرصاحف ,رغايرلا

 ( دوعسلا لصيفلا نمح رلادبع نب زيزعلادبع ريمالا ) امهعمو فيطللادبع نب
 ىلا ضايرلا يف ةرامالا ىّقبت نا ىلع حلصلا يف هعم اوضوافتف

 ناهبس نب ملاس  هلماع حارس هل نوقلطيو دوعسلا نمحرلادبع ريمالا

 لئاح ىلا داعو ضايرلا نع راصحلا مفرو كلذ ىلع مهقفاوف نجسلا نم
 . ناهينس نبا هلماع هعم ًابحصتسم

 يريما نيبو دوعسلا نمحرلادبع ريمالا نيب فلح اذه دعب ىرج دقو

 ديشرلا دمحم ريمالا دض ةروثب مايقلل ( انهم نباو ميلس ل آلماز ) ةديربو ةزينع
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 فرمو ةزينع يف موقلا تغاب ةرماؤملا هذه ديشرلا دمحم ريمالا عمس املف

 1 لا ردصلا اعر رتل وا زور ور رح يابم

 تناكو ( ةديكملا ) ةعقومب ةكرعملا هذه فرعتو ةديربو ةزينع اريما مهنمو

 ْ ْ .ما0١485 هز#.م ماع يف

 ريمالا ءالبتسا يف ةيئاهنلا ىربكلا ةوطحلا يه ةكرعملا هذه تناكو

 ظ . دج ىلع ديشرلا دمحم
 هتغلبف ميصقلا لها دجنيل هلاجرب دوعسلا نمحرلادبع ريمالا جرخ دقل

 موقت ال نأ هيدل ققحتف ( ةديكملا) ةعقو ءابثا قيرطلا فصتنم يف وهو

 هميرح جرخاو ضايرلا ىلا داعف لاخلا اذه ىلع مهو ةمئاق دوعسلا لآل

 رهشا ةعبس كانه ثكمو ءاسحالا برق ةرم لآ ىلا لقتناو اهنم هدالواؤ

 : ديشرلا نبا لماع دي نم اهصلختساو ضايرلا ىلع مجهو ةركلا داعا م

 ميظع شيحي ضايرلا ىلا راس كلذب ديشرلا نب دمحم ريمالا ملع املف

 ( ةلعرح) ىمسملا عقوملا يف دوعسلا نمحرلادبع ريمالا تاوقب مدطصاو

 فقوملا ةجارحب دوعسلا نمحرلادبع ريمالا نقيأف اهنم ريبكلا مسقلا داباف

 اشاب فكاع ذئموي ناكو ءاسحالا "ىلإ بهذو ًاد# كرف لشفلا هيدل ققحتو

 ( رازاع رومز ) ىعدي ًينانبل آباش ءاسحالا ةيماح بيبط ناكتو اهيلع افرصتم

 ةاودلا طورش هيلع ضرعيو نمح رلادبع ربمالا ضوافيل فرصتملا هيدتناف

 ىدامج يف روكذملا ( روتكدلا ) عمتجاف ضايرلا ىلع هيلوت يكل ةينامذعلا

 ناكو) لصيفلا ,نمحرلادبع ريمالاب م 1841 يناثلا نوناك ماوم.رب يناثلا

 برق ( اجنلا نيع) ىعدي لحم يف ( دوعسلا زيزعلادبع ريمالا هدلو هعم

 ىلع .هيئامثعلا ةلودلا :لبق نم. اهفكحم :نضايززلا "ةرالو هيلع ,نمن رعو زربملا

 ٠ جارفلا ةباثمب لاير فلا ًايونس اغلبم عفديو اههدايسب فرتعي نا

 ةرطيسلا عيطتسي ال هنأب اجتحم حارتقالا اذه نمحرلادبع ريمالا ضفرف

 لحر ةضوافملا هذهلشفدعبو تاروطنلا هذه ثودح دعب ةيدجتلا رئاشعلا ىلع

 تفيطملا ىلا ”ءاسحالا نه .نيحترلانبع :ريمالا

- ١417 



 لصيفلا نمحرلادبع مامألا رارقتسا

 تيوكلا يف
 ماع يف اهكرف فيطقلا يف لصيفلا نمحرلادبع ريمالل ماقملا بطي مل
 رذتعا حابصلا هللادبع خيشلا نكلو تيوكلا دصقو م1841 ه4

 ةينامثعلا :ةلودلا اضرب كلذ ن رشي ملام تيوكلا ةنيدم لوخد نع هل

 رهشا ةعضب ماقاو ةيدابلا ىلا هعم ءاج نمي نمحرلادبع ريمآلا داعف

 ةينامثعلا ةلودلا تناكو . نيرهش اهيف ماقاو رطق ما مث نامجعلا ةليبق عم
 هيعدتسي ”ءاسحلا فرصتم هيلا لسراف هعم قافتا دمع يف ةبغار لازت ال
 ةلودلا عفدت نا ىلع قافتالا مو مهنيب ةضوافملا ترجف ةوعدلا ىبلف هيلا

 ميقي ناو ًايرهش ًاشاعم ةينامثع ةريل نيتس نمحرلادبع مامالا ىلا ةينامثعلا

 ظ تيوكلا يف هتلتاعو
 تيوكلا ىلا م 1841ه104 ماع يف دوعسلا لآ نم هعم نم عيمجو داعف

 مارك الاو زعلا لحم اهيف هلحاو بيحرت لمجا حابصلا هللادبع خيشلا هب بحرف
 ىثاىلع هرمع ديزي النيحلا كلذي .دوعسلازيزعلادبع ريمالا هدلو ناكو )
 دهاش لب دجملا نم لصيف ريمالا هدج هداشا امب عتمتي مل وهف ( ًاماع رشع
 ..هيورح ةفاكو هيبا نخم عيمج
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 ثودعللا لآ ءاللوس نس

 اهرما ةينامثعلا ةلودلا تردصأ مام6٠8 هز+ورب ماع رخخاوا يف

 مهيضارا نع مهعبت نمو نودعسلا لآ يلحي ناب دادغب يلاو اشاب نيدلا يقت ىلا

 هجرو رمألاب يلاولا عدصف . ةلودلا حلأص دض تاكرحب مهمايق نم ًافوحخ

 نم ةلمج هعم لسراو عاشاب ترع) ةدايق تح قفتملا ومن دونجا

 ( هقريحم ربع) دنع مهب اشاب تزع يفتلاو نودعسلا لآ موصخ بارعالا

 دودعسلاا لآ اهيف رطضاف نيقي رفلا نيب برحلا ىحر ثترادو يحلا لامش

 فارعلا يبرغ م هيماشلا ربو ف ولع واو مهعقاوم نع باحسنالاو رقهقتلا

 هرمم ىلا اشاب تزرع داعف

 ممدرو امنانثا يو نيرهش وحن ( ةيماشلا رب يف نودعسلا لآ ثكم

 هورغاو لئاح ريما ديشرلا دمحم ريمالاب اولصتا رئاشعلا صعب ناب رايخا

 هلهس ةمج ”الاوماو ًادوقن تودعسلا لآ عم نأب هومهفا نا دعب مهو رزغي

 تلحلا

 كلت اوكرت مهيلع موجهلل ديشرلا نب دمحم ريمالا زفحت ارسحا املف

 اشاب روصنم نب اشاب كودعسو اشاب رمان نب اشاب حلاف ةسائرب قطانملا

 خيشلا راوحي اولزن ثيح ( ةزيرحخلا) ىلا اوهجوتو برعلا طش اوربعو

ولظو مهاوثم مركاف هيلا نيثجتلم ناتي رغ ريما وادرملا رباج جاحلا نب نظف
 أ

 1 نيتنسلا ىلع ديزت ةدم كانه

 نا اوشخ مهنكلو مهرايد ىلا ةدوعلاب ةينامثعلا ةلودلا محلا تحمس مث
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 ذاحما لعزم خيشلا نه اشاب حلاق باطف ديشرلا دمحم ريمالا تاوق مهمهادت

 وزغلا نم مهظفحم يلا ريبادتلا

 هوخخا اهيف هلسرا ةصاخ ةمهمب وافلا يف ذئموي كرايم خيشلا ناكو
 ةتلباقممل ةرمحملا ىلا مدقي نا لعزم خيشلا هيلا لسراف حابصلا هللادبع خيشلا

 ىلا هرئاشع نم ًامسق لسريل هللادبع خيشلا هاخنا ربخي نا ىلع هعم قفتا مث

 ىرحخا ةوق لسري ناو يربلا قيرطلا كلست ةيرصانلا برق يف اشاب ديزم

 شيودلا دجام وعدي ناو برعلا طش قيرط نع خويشلا قوس ىلا ةيرحب
 ريمالا وزغ نم ةيلامشلا هيتيوكلا دودحلا ظفح هيلا لكويو تيوكلا ىلا“

 كرابم خيشلا لسراف نودعلا لآ ةمجاهم ىلع مزع ام اذا ديشرلا دمحم

 تبوكلانع ذئموي ًابئاغ ناك هللادبع خيشلا نال )وافلاب هلباقيل دمحم خيشلا هيخا ىلا

 خيشلا بتكو ططحلا هذه عيمج تذفنف (هلع بولي دمحم خيشلا ناكو

 : هصن اذه لامعالا كلت نم مث امب هيف هربخم لعزم خيشلا ىلا ًاباتك كرابم

 خيشلا كلملا ةرصن خلا مركألا مخفألا دجمالا لجألا ةرضح ىلا

 نيم" ىلاعت هللا هملس م رتحملا رباج جاحلا معلا نبا ناخ لع زم

 هدعبو . ريخم تلز ال ماودلا ىلع رينلا رطاخلا زيزع نع لاؤسلا دعب
 عم انهجاونو وافلا ىلا انهجوت مكرما بجوعو فيرشلا مكبانج فرع
 ةداعسلا بحاص ةرضح لوصو نع هانربخاو حابصلا دمحم خيشلا خالا

 ةمزاللا تامهملا نم هب انومترما امب هاندفاو عيمحلا تيب ىلا اشاب حلاف
 تيوكلا ىلا هلوصو نيح ينو تيوكلا ىلا هجوتو ماقتسا ةعاس رادقم
 ةعاس يف نئافسلاو .اشاب ديزه همع ىلا ه رئاشع عم ملاس كمداخ لسري

 ةلاح يف هتتن لحملا ىلا مهانيشم ةنيفس مكرادقمو دافلا نم اهيشمي هلوصو

 53ة١ا 



 . فرطلا كاذ يف شاشتخا ربصي

 .مترمآ ام بجومي ةدارالا ىلع رومالا ىجب مكتمالس“ هللا ءاشناو

 رماعملا سمخ ) ركاذو اشاب رصان نم لبّت ءاج دمحم خالا ىشمم دعب نمو

 هرطاخ ةبيط نع ءىبني كش ال اذهو ( انل هجوُت هنوملست ال رساودلا ىريم

 . رساودلا ىريم ملسي ال ردبلا ملاس جاحلا خالا انفرع .انم

 اشاب حلاف ةداعسلا بحاص ةرضحل انمالس غالبا وجرملا اذه دعبو

 ان وجرح ال اذه دعبو ملسي حارج خالا انيدل نمو روصاملا ناميلس خالاو

 . نينونمم نحن مزاللا نم مكل ودبي امهم .ماودلا ىلع ةراسلا مكرابخا نم

 . مالسلاو نيمللس هللا ظفحي ممدو

 كرابم كيخا ١١"٠ ةجحلا ىذ م يف

 حابصلا ظ
 مخ هيلع علطت اشاب حلاف طدخ يف ليتلل لقن

 حابصلا هللادبع خيشلا ةافو

 خبشلا يفوت ىتح مامتهالا ىلا وعدي. امتي وكلا يف ثدحي مل اذه دعبو
 دالوالا نم كرتو م 1841١ ه ١٠94 ماع ةدعقلا يذ رهش يف حابصلا هللادبع

 . رباجو ةفيلخ امه طقف نيدلو روكذلا

 بالة ا/ا



 مامص عيشلا 5 لورنا رمت عيشاا

 ماع ةدعقلا يذ ٠76 ىلا م١86١ ه ٠7و ماع ةدعقلا يذ رهش نم

 .مامكك ها” ماع

 خيشلا هوخا حابصلا هللادبع خيشلا ةافو دعب تيوكلا يف ةرامالا ىلوت

 نكي مل هنا ريغ هموقل حم رشلا نع ًاديعب بلقلا قيقر ناكو حابصلا دمحم
 نم مكحلا هيلوت ةريف يف ثدحن مل اذه ىلعو ديدش مزع وا ةيوق ةدارا اذ

 . هاندا هرك ذنس ام ادع ةمهملا رومالا

 هلامعا لوا

 يف مكحلا نوؤش هيلوت دعب حابصلا دمحم خيشلا هب ماق لمع لوا

 ةكراشم تيوكلا نووُش ةرادا يف.هل اكيرش حارج خيشلا هيخا .لعج تيوكلا

 .هل ةيضرت ةيمسر ريغ

 شيودلا دحام ةراغ

 تيوكلا ىلع
 ءاسور دحا وهو) سشيودلا دجام مدق ما847 ه١٠١1 ماع يف

 همدقع حابصلا كرابم خيشلا ملع املف . تيوكلا برقب خاناو ( ريطم ةليبق
 ةفايضلا مساب رمتلاو زرالا نم ةيمك دجامل مدقي نا دمحم خيشلا هيخا نم بلط

 عمط لب ماعطلا نم هيلا مدق اب فتكي مل شيودلا دجام نا رهظي ام ىلعو

 نيتلزان تيوكلل ناتعباتلا مزاوعلاو راد بيرع ةليبق تناكو كلذ نم ركأب
 ىلع همايخ ًابراض حابصلا جيعد خيشلا ناكو ( حلم ) ىمسملا لحملا يف

 اكثل1!١آا 



 ريبك شيج زيهجتب رما ربحلا اذه ىلع حابصلا دمحم خيشلا فقو املف

 ,وراسف شيودلا دجام بيدأتو شيحلا كلذ ةدايقب كرابم خيشلا .هيخال زعواو

 ةليبق ناسرف ضعب تمجهف ( تاينيدرلا) ىمسملا لحملا يف هب اوقحلو هيلا
 مدقت مث ركذلا قحتسي ًائيش لعفت ملف "الوا شيودلا دجام عابتا ىلع ةزنع

 م هتليبق لاجر نم هعم ناك نمع مزاوعلا ةليبق سيئر دعاسم نبا مه دعو

 كالت نين راك "رنا ل ةكرطم' مهتنل تاراذقاتييوكللا شويخ ةيقب :ةققحل
 يبيوكلا شيجال مث دقو هعابتاو شيودلا دجام مازهبا نع ترفسا تاعاس

 اهي اوداعو ةيشاملاو لاومالا نم شيودلا دجام هيلع ىلوتسا ام عاجرتسا

 . تيوكلا ىلا

 ريفظلا ةليبق سيئر داجنتسا

 تيوكلاب

 فئاوط ءاض وو دحأ نيب فالخ ثدح م1857 ه 17٠١ ةنس رخاوا ُف

 ( طيوس نبا ) وعدملا ةليبقلا ميعز نيبو ( ديمصلا نبا) وعدملا ريفظلا ةليبق
 بلط ىلا رطضاو طيوس نباب رمالا قاضف حالسلا راهشال امبب ىدح ىبح
 ىلا هتدايق دنسا سشيحي هدجلاف حابصلا دمحم خيشلا نم ةدعاسملاو ةدجنلا

 راصتنالا هل متو طيوس نبا ةفك تحجر كلذبو حابصلا كرابم خيشلا هيخا
 حابصلا دمحم خيشلا ركشف ييوكلا شيحلا لضفب هتليبق نم نيرئاثلا ىلع
 .هذه هتدعاسم لع

 ةلممحلاب تيوكلا كارتشا
 رطق ىلع

 نيبو ةينامثعلا ةلودلا نيب تاقالعلا تئاس م1845 ه٠ ماع يف

 ظفاح دمحع اسحلا يف ينامثعلا دئاقلا لخأف ( رطق ريما ) يفاث نب مساق خيشلا
 ةيبرعلا لئابقلا خويش ضعب كلذ ىلع هدعاستو رطقل سئاسدلا كيحب اشاب

148 



 لاوحالا تءاسو عضولا مزأتف كلذ ىلع فيطقلاو ءاسحلا راجت نم مسقو

 رطق ىلع ةيركسع ةلمح ةينامثعلا ةلودلا لاسرا ىلا ًاريخنا رمالا رحنا ىتح

 نيمسفق ىلا اهريسم دنع اهتمسقو يدنج ةئامسمخو فلا اهددع غلبي

 اهمدايق تدئساو رملا قيرط نع رخآلا مسقلاو رحبلا قيرط نع اهنم مسق

 ةلمحلا هذه ترمف يناث نب مساق خيشلا بيدأتب هترماو اشاب ظفاح دمحم ىلا

 كارتشالا تيوكلا بحاص حابص نب دمجم خيشلا نم اهدئاق بلطو تيوكلاب

 دنساو تيوكلا يلاها نم ًارادقم دمحم خيشلا زهجف رطق ىلع موجملاب مهعم

 نامجعلا ةليبق مهيلا تمضنا نا دعب حابصلا كرابم خيشلا هيخا ىلا مم دايق

 . رطق ىلا باهذلاب مهرماو
 اشاب دمحم بلط ةخودلا ىلا اشاب ظفاح دمحم شويج تلصو امدنعر

 دمحيل هاخا مساق خيشلا لسراف. ةدايقلا رقم يف هيفاوي نا مساق خبشلا نم

 هسفنب مساق خيشلا روضح بوجو ىلع رصا اشاب دمحم نا الا هنع ةباينلاب
 نم ريبك عمج هعمو ةيناث ةرم دمحا داعف كلذ ىلع مساق خيشلا قفاوي ملف

 دمحم بضغف مهربما روضح مدع نع اشاب دمحم ىلا ؛ورذتعيل دلبلا ءاسور

 تناك يلا هنفس ىدحا يف هعم نمو دمحا لاقتعاب رماو رمالا كلذل اشاب

 . ةحودلاب ةطبارم

 لوصو رظتني نا نود مساق خيشلا تاوق لاتق ضرغل هشويحب راس مث

 هركسعم تناك يلا نامجعلا نم امهعم ناك نم عم كرابم خيشلا تارق

 فينع لاتقب مساق خيشلا تاوق عم هتاوق تكبتشاف ( ىولس ) ىمسي لحم يف
 ناكو م1875 ه١٠١١1 ماع ناضمر ١ خيراتب ( ةبجولا) ىمسي لحم يف

 ةينامثعلا ةلمحلا ةراسخ تغلب دقو يلا .نب مساق خيشلا بناحجي اهيف رصنلا

 . ىرسالا نم اهلئمو ليتق ةئامسمخ
 ظفاح دمحم لزعب ترما ةينامثعلا ةلودلا عماسم ىلا ربحلا اذه غلب املو

 ةرصبلا نايعا نم ًادفو لسري ناب اشاب يدمح ةرصبلا يلاو ىلا تزعواو اشاب

 دولحلا يناث نب مساق خيشلا نم بلطيل بيقنلا ديعس دمحم ديسلا ةسائرب

 سمأه*م



 ٠ تهتناو كلذ ىلع مساق خيشلا قفاوف ىرسالا حارس قالطاو ةئيكسلا ىلا

 . ةمهملا كلت
 .ةلمحا كلت لشف دعبو لاتقلا كلذ يف كرش: ملف ةيتيوكلا تاوقلا اما

 . ركذت ةراسخ ةيا دبكتت نا نود تيوكلا ىلا نئددعب تداع

 تيوكلا ىلع ديعسلا ةفئاط ءادتعا

 ةليبق نم يهو) ديعسلا ةفئاط تدتعا م1898 ه١11 ماع يف
 مهلاوما ىلع تلوتساو تيوكلا ىلا نيعباتلا بارعالا ضعب ىلع ( ريفظلا

 0 كرابم خيشلا ةاخا رهأ كلذب حابصلا لمع خيشلا ملع املف مهيش ِشاومو

 . لاومالا نم هيلع اولوتسا ام دادريساو مهيلع موجمهلاب

 هقدانب ران مهالصاو ( ةقنحللا ) وعدملا لدملاب كرابم خيشلا مهكردأف

 يششاوملاو لاومالا نم هوبهن ام دادرتسا نم نكمتو هماما نم اوم زهماف ةيماحلا

 . اهلماكب ةيتيوكلا

 هيتيوك نفس ىلع رجاه يب يدعت
 بارعا نم مهو) رجاه ونب تدتعا م14 م١ ماع يو

 لاومالا نم اهيف ناك ام ىلع تلوتساو ةيتيوكلا نفسلا ضعب ىلع ( بونحلا

 ًاشيج دعا اهربخت ىلع حابصلا دمحم خيشلا فقو املف . ةمعطالاو ةيراجتلا
 نم مسق شيحلا كلذ نمض نم ناكو كرابم خيشلا هيحخا ىلا هتدايق دنساو

 مه رك داف مهمدراطمل اوراسف ( ناكار ) ىمسملا اهميعز ةدايمب نامجعلا ةليبق

 درساو (رذ اكن كتف يبيوكلا شيخا | مم كتفف فيطملاو ءاسحالا نيد

 ْ . لاومالا نم هيلع اولوتسا دف اوناك ام لك مهنم

 تيوكلا ريها نم ةينامثعلا ةلودلا ءاجر

 نودعسلا روصنملا ناميلس ةدراطمل
 ناميلس ىلع قانحلا ةينامثعلا ةلودلا تقيض م1844 م١171 ماع يق

 ساه



 تامازتلالا لاوما نم هتمذب يقب ام لاصحتسال تدتشاو نودعسلا روصنملا

 تيوكلا ةراما دودح ىلا هدراطت تذخأن اههجو نم برهلل رطضا ىتح

 ( يزيرلا اشاب يدمح قيرفلا ) ةرصبلا ملستم ملع املف مانس لبج نم برقلاب
 نودعسلا  ناميلس أجتلي نا يبثخ ةقطنملا كلت يف نودعلا ناميلس رقم

 ناميلس ةدراطم هيف هوجري حابصلا دمحم خيشلا ىلا ًاباتك بتكف تيوكلا ىلا

 تيوكلا لودغدل هيلا لاجملا حسف مدعو هيلع ضبقلا ءاقلا وا نودعسلا

 ةلتاقمل هشيج عم باهذلاب كرابم خيشلا هيخا ىلا حايصلا دمحم خيشلا زعوأف

 مايقلا اهراك ناك هنا ريغ هيخخا رمأ تالثتمم كرابم خيشلا راف ر وصنملا ناميلس

 ةدئاف نودب روصنملا ناميلس عم برحلا رامغ ضوخو ةمهملا هذه لثم
 . رهاظ عفان الو تيوكلا ىلا ىجنرت

 ةرردا7 هتاعس دحا ثعب ناوفص ىلا هشيحي كرابم خيشلا برق املف
 لاب رالار ىمانملا كلت كرت هنم بلطيو نودعسلا روصنملا ناميلس رذحين ةيرس

 ,لحتراو كرابم خيشلا ةحيصنل روصنملا ناميلس لثتمأف . ىرخ' ةهج ىلا
 ةرصبلا ملستم ىلا ًاباتك كرابم خيشلا بتكف ةيقارعلا ةيدابلا لخاد ىلا هعم نم

 لحم ٠ ىلا ةقطنملا كلت نع روصنملا ناميلس لاحت راب هملعي ( اشاب يدمح )
 ةلوذبمللا هدوهج ىلع هيف هركشي باتكب (اشاب يدمح) هباجاف ؛ لره#
 . تيوكلا ىلا ةدوعلا هنم بلطيو ةمهملا هذه زاجنا يف

 ةيناطيربلا تاحرقملا حابصلا دمحم خيشلا ضفر

 ةيلامشلا جيلحللا .هايم دايترا نم ةيناطيربلا نفسلا ةينامثعلا ةلودلا تعنم ال

 يف يتل' اهبناكلتمم نم ءزج يأ عم ةيراجن تالص مهل نوكت نا تضفرو
 ىشب حابصلا دمحم خيشلا ليمنست نا ةيناطيربلا ةموكحلا تلواح . جيلحلا

 هيلع راشا ميهاربالا  هللادبعلا فسوي نكلو اهبناج ىلا همامضنال لئاسولا

 ملو اهضورع دمحم خيشلا ضفرف رذحلا ةياغ هرد>و اهبلاطم لوبق مدعب

 . تيوكلا ىلع ددرللاب ال حمسي

 أ ©[



 نم لك لويم نع ةزجوم ةذبن
 ةثالثلا ناوحخالا

 نيبو حابصلا كرابم خيشلا نيب فالحلا بابساو ةرفنلا يعاود نا
 ءيدابملا يف توافتلا ىلا ءيش لك لبق دوعت حارجو دمحم نيخيشلا هيوخا

 ضوحلا لبق انب ريدجو . عئابطلاو قالخالاب فالتخالاو لويملاب نيابتلاو
 قالخا نم ًاضعب اهيف نيبن ةزجوم ةذبن مدقن نا تافالحلا كلت بابسا درس يف

 فوقولا دعب اميف انيلع لهسيل ةثالثلا ناوخالا ككئلوا نم لك تاعابطناو

 . ابناروطتو فالحللا طاقن دنع

 ىذالاب ضرعتي ال دحلا .ىصقا ىلا ملاسم بلقلا بيط لجر دمحم خيشلا
 دقف كلذ عمو .دحا هل ضرعتي مل اذإ ًانكاس كرحي ال كرت اذا ناك دحال

 تيصلا دعبو ةرهشلا بسكل لايم ريغ هرما ىلع ًابولغم ةدارالا فيعض ناك

 . كلذ ىلع ديزملاب عمطي ال هديب تحن وه امب ًاعنتقم

 حابصلا حارج خيشلا

 ديدش هعمج ىلع ًاصيرح لاملل أبحم "الجر حابصلا حارج خيشلا ناك

 امهم رخآ ببس يا هعمجحل فارصنالا نع هوهلي ال هب طيرفتلا ىلع رذحلا

 ٠ . لاوحالا نم لاح يأب أدبملا اذه نع لوحي الو امس وا ىلاعت

 حابصلا كرابم خيشلا

 ًامادقم ًاعاجش طارفالا ةجرد ىلا دجملل آبحم ناك كرابم خيشلا

 عقت ام لك فّرصي طبرفتلا ةجردل ارك العنا ليبس يف توملا باهي ال
 ةرياسمو ءاهدلا نم هن عتمتب ام ىلا ةفاضالاب قرزلا ةعرمسب لاملا نم هيلع ةب
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 نيب فاالحلا بابسا مها

 , هيوخاو كرابم خيشلا
 ناوخالا ءيدابمو قالخا نيب توافتلا رادقم مدقت امم انملع دق : ”الوا

 نم هيوخا ىلا مدقتي نا هعفد هرظن دعبو كرابم حيشلا حومط ناف ةئالثلا

 الو اهنم ريثك يف هناسكاعي اناك دقو احل دح ال ةعساو عيراشمب رخآل نيح

 . مزاللا هابتنالا اها ريعب

 تيوكلا يف اهعيمج مكحلا ديلاقم حابصلا دمع خيشلا ىفلا دقل : ًايناث

 هب تطيناو تيوكلا يف ايلعلا ةملكلا هل تراص ىبح ميهاربالا فسوي ىلا

 تايصخش ةفاك اهماما تفتخاو هتيصخش تعملف ةمهملا رومالا ةفاك

 مهاربالا فسوي ةقفاومب "الوا نرئقت ملام ةملك محل عمست نكت ملف حابصلا لآ
 . هسامح راثاو عضولا اذه كرابم خيشلا بضغا دقو هئاضرو

 هنع اعنمو كرابم خيشلا ىلع حارجو دمحم ناخيشلا قيض دقل : ًاثلا

 هتاوزغ ةلاح يف اهيلا رطضي ناك يلا هتابلطو هتالاوح لوبق اضفرو لاملا

 دقو هسرحو هلاجر ىلع قفنيل هتلئاع نع هدي كلسي نا ةرم رطضا ىدح

 - دودح يف عسوتي نا لاومالا كلت فرص نم هدصق لج كرابم خيشلا ناك
 . هدحو رحبلا يف اهلك الام رصحنت ال يكل ةيدابلا يف تيوكلا

 هيبا نم هل ثروملا هقحب هيوخال حابصلا كرابم خيشلا ةبلاطم
 هلذبيل لاملا ىلع .لوصحلاب هيوخا عانقا نم كرابم خيشلا سئي دقل

 نم هل هثروملا كالمالا نم هّمحي هل اف ربعي نا امهيلا بلطف هعماطم ليبس يف

 وه اما .هلوق اعمسي ملو ًاضيا اذه هبلط هتباجا نع اعنتماف قارعلا يف هيبا

 ام ىلا يهني نا رمالا داك ىبح رارصالا دشا بلطلا اذه ىلع رصا دقف

 ىدل تيوكلا فارشاو نايعا ضعب رمالا يف طسوتي ملول هابقع دمحم ال

 خيشلا فرئعاف عورشملا هبلطل لزانتيو هيخال فرعيل حابصلا دمحم خيشلا
 كصلا كلذل بتاكلا ناكو كلذب اكص هاطعاو كرابم خيشلا هيخال دمحم
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 . هدي طخ ميهاربالا فسوي
 -  نمزلا نم. ًاحدر اهيراجم ىلا هايلا تداعو نيوخالا نيب ءافصلا ماقتساف

 . نويدلا هيلع تمكارتف لاملا ةبلاطمب هيوخا ةقياضم نع كرابم خيشلا فكو

 هالعجيو هنويد هب ددسيل لاملا نم ًارادقم هيلا اعفدي نا هيوخا نم بلطف

 هبلط قالي ملف قارعلاب يلا هكالما تادراو نم هقاقحتسا باسح ىلع

 هبضغ راثاو رمآلا كزابم خيشلا ءاشف دودو اضارغأ هلا ةيينم اذه

 هوجولا ضعب عمتجا تيوكلا ءاجرا يف ربا اذه رشتنا املف نوكس دعب

 فئ.خ ديسلا راسف عازنلا اذه عفرل ةيناث .ةرم طسوتلا اوررقو دلبلا نايعاو

 ' زيزعلادبعو جريودلا دهفو ليلحلا دبعلا ناملسو دلاخلا دهفو بيقنلا

 خيشلا ىلا باهذلا ىلع مهيأر اوعمجاو ميهاربالا فسوي راد ىلا طيمس لآ

 ةجاحمب وه ام هيطعيو كرابم خيشلا هيخا ىمتربل هنم ءاجرلاو حابصلا دم

 ردصاف مهسامتلا لبقو دمحم خيشلا مهقفأوف عازنلل امسح لاملا نم هيلا

 توتةسو ةئامتس ةغلابلا كرايم خيشلا نويد ديدستل ريضحلا دلاخلا دهف ىلا هرما

 غلبملا ديدست مدعب دلاخلا دهف ىلا زعوا مههاربالا فسوب نا ريغ تالاير

 هيوخا نم هديب يذلا كصلا كلذ كرام خيشلا نم درتسي مل ام روكذملا '

 ةياغلا كرداو بلطلا اذه نم ميهاربالا فسوي ضرغب كرابم خيشلا سحاف .

 هديب ةيريرحن ةجح نوكت'ال نا فدهن اهلاو كصلا كلذ داد رتسا نم دارت ىتلا

 قفطف لاملا هنع عنمفكصلا ةداعا نم كرابم خيشلا عنتماف لبقتسملا يف هيوخخا لع

 . لتقلاو كتفلاب هدعوتيو ًاعيرذ بس ميهاربالا فسوي متشيو بسي

 هجول ًاهجو رابحلا كرابم خيشلا بضغل ًافده هفن فسوي دجوف

 اهنع داعتبالاو تيوكلا ةنيدم كرت ىلع مزعف رعذلاو فوملا هيلع ىلوتساف

 نمسو هيبصلا ىلا بهذف كرابم خيشلا هجو نع ًابربتو سفنلل ًاحيورت انقوم
 ظ ,كلايه ]ناك ' يضف

 دمع خيشلا هيخأل حصتنا كرابم خيشلا بلط

 هيجوت نم ةيشخ هيوخا رما يف عرستي نا اذه دعب كرابم خيشلا أشي مل
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 نا تيوكلا نايعاو هوجو نم ةفئاط ىلا ةئلاثلا ةرملل بلطف سعلاو موللا

 عامس نع دعتبيو هئاولغ نم ففخيل حصنلاب دمحم خيشلا هيخال اومدقتي

 ْ 12 هنرور اا نذل سورفو ميهاربالا فسوي ةروشم
 فسوي ىلا مهنم مسق بهذي نا ىلع مهيأر عمتجاو بلط ال هوباجأف

 مهيلا مودقلا ٠ هنم نوبلطي تيوكلا .نايعا ةيقب نم ًاباتك ”الماح ميهاربالا

 نم فلؤوملا دفولا بهذف ةدقعملا ةلكشملا هذه لح يف مهكراشي نا هاسع

 طيمسلا زيزعلادبعو سرافلا زيزعلادبعو دلاحللا دهفو بيقنلا فلخ ديسلا

 ( ىعقرلا) يف نيحلا كلذ روكذملا فسوي ناكو ميهاربالا .فسوي ةلباقل
 اهلجا نم اومدق يلا ةمهملا هل اوحرشو باتكلا هوطعاو كانه هولباتف

 ىلا ىدا بيقنلا فلخ ديسلا نيبو هنيب مالك رادو مهبلط ةباجا نشرت
 بيقنلا فلخ ديسلا لوق سلجملا هب ىهتنا ام رخآو نيفرطلا بضغ ةراثا

 نيلط بج مل نا فسوي اي ) ةدشلاو بضغلا ةجهلب . ميهاربالا فسوي ىلا
 كثيسملا» كناوب رنعالا نلتاق ادب ل دروسألا :ذحا آف ا ىلا .دوعتو

 نم يبذعلا ؛ارابم هدئاق ىعدتسا دق دمحم خيشلا نال ةلكشملا هذه لكل

 دوزف هل ربد دق رطخ رمالا اذه يف نوكي نا كرابم خيشلا  يكشتف ف ةيدابلا

 . ( ءيراوطلاو ثداوحلل 'ءاقتا حالسلاب هسارحو همدخ رخآلا وه

 0 يف -رطحللا دادتشاو ةلاحلا مزأتب ميهاربالا فسوي ملع املف

 ضعب زاحنال هيبصلا ىلا مويلا اذه بهذأس ينأب اوقث ) ”الئاق دفولا باجا

 ( : مايا ةثالث دعب تيوكلا ىلا دوعأسو ةصاخلا يللاغشا
 فسوي نا ريغ هسفن ىلع هعطق يذلا فسوي دعوب ًايفتكم دفولا داعف

 لب رتوتلا ةدح فخم مل همدقمبو مايا ةينام يدان لعل دا ميهاربالا |

 رك ذي عفن - يأ ذمحم خيشلل نييتيوكلا تاطسوت دحن مو ةالاعشا 0 داز

 رد فسوي مودق دعب دمحم خيشلا هاخا نا كرابم خيشلا نيت

 ” رك ال عزا اذه نان انتي املع ملعو ةيلط بلك نع مالا يف هل

 ريزعلادبعو بيقنلا فلخ ديسلا نم بلط كلذ نم مغرلابو ملسلاب هلح
 ةعبارلا ةرملل دمحم خيشلا هاخا اوملكي نا جريودلا دهفو دلاحلا دهفو نبزلا

 هسا هاو



 .  لاملا نم هلام هئاطعاو باسحلا ةيفصت هنم اوجريو

 - لمح خيشلا نا ريغ ثيدحلا هعم اوحتفو دمحم خيشلا راد ىلا اوبهذف

 هناو ميهاربالا فسوي راد ىلا اوبهذي نا مهنم بلط لب ءيشب مهبحي مل
 . ةركاذملل مهيفاويس

 دعبو دمحم خيشلا مر اح كابا فسوي راد ىلا دفولا بهذف

 اوءاج ام هل اوحرشي نا مهنم اوبلطو دمحم خيشلا مهافاو ليلقي مهلوصو

 . بيلاطملا نم كرابم خيشلا نم هب

 ليضفت ىلع فوقولا وه ديحولا كرابم خيشلا ضرغ نا هل اولامف

 هقاقحتسا رادقم ملعيل ةيضاملا ةثالثلا نينسلا ةدمل ةيفوصلاو وافلا رومت تاباسح

 قرا زو اولا فلل ع

 0 ةهرب دعبو بلطلا اذهل ' ةلاحتسا دمع خيش 0

 0 نكلو ةحضاو ريغو هشوشم ةمئاق اهمال هل قرت مل بيقنلا فلخ ديسلا
 حابصلا دمحم خيشلا ركش لب اهلوبق نع هراذتعا مدقيب نا أشي مل بيقثلا فلخ

 ] ناعما مم اوت ةنلاوب نع
 اطوبق هنم ىجرو حابصلا كرابم خيشلل بيقنلا فلخ ديسلا اهمدقف
 . رضاحلا تقولا يف ًانكاس كرحي نا نود اهنالع ىلع

 رافثني ل ل خيشلا اهلبقف
 .ةحضاو باسح ةمئاقب دمحم خيشلا هاخا اهب بلاطيل ىرحخا ةيتاوم ةصرف

 حينا هيخال حابصلا دمحم خيشلا مدق درلاو .ذخالاو طسوتلا دعبو

 اهتحخا نم ا نكت مل اماريغ ىرخا ةيليصفت باسح ةمئاق كرابم
 فرص دق اهيف ءاج ام ريكا نا دجو كرايم خيشلا اهيلع فقو املف ةقباسلا

 ةهجولا يف حرصي مل ةيرس فيراصم اهركاو ةلصب هل دوعت ال روما ىلع .
 فيراصملا كلت ةهج نايبل دمحم خيشلا ىلع حاحلالا دنعو اهلجا نم تفرص يبا ْ

 . هسفن كرابم خيشلا روضح الا اهب حوبي نأ ىبا ةيرسلا

 . ١ه«©أا/ك دب



 بيقنلا فلخ ديسلا راد يق عامتجا

 نيوخالا نيب رمالا حالصا يف لمالا نم قيرب بيقنلا فلخ ديسلل ىدب
 ةصيوعلا ةلكشملا كلت لحل نالصوتي امهلعل هراد يف عامتجالا امهنم بلطف

 امهدحا لباقي ال ناب قيئاومو ًادوهع امهنم لك ىلع ذخا نا دعب امهيسفنب ٠

 . هركي ام رخآلا

 تلاد نسينا ةموكلا لاجر ضعب ممض سلجمب هراد يف ارضحف
 هرثكا يف كرابم حيشلا ناك ليوط 0 دمحم خيشلا هاخا كرابم خيشلا

 لاف ريخالابو ًاباوج يدبي ال اتكاس كلذ لك يف دمحم خيشلاو ًاَممع

 ءيبش نآلا كنم يبلط نا يخا) ينأي ام دمحم خيشلا هيخال كرابم خيشلا

 يم كلو ىلع امو يلام .ىلع فقال باسحلا ةقيقحب . يملعت نا وهو طيسب

 0 يا كنم بلطا الو لوقا اه ىلع دوهش مهلك نورضاحلاو هلوبق

 . ( هللا نيمي الا باسحلا ةحص | لع

 حايترالا هل رهظاو كرابم خيشلا هيا حارتقا حابصلا دمحم: خبشلا لبقف

 لالخ ةحيحص باسح ةمئاق كرابم خيشلا ىلا مدقت نا ىلع سلجملا ىهتناو

 .مايا ةثالث وا نيموي
 حلا املو ةبولطملا ةمئاقلا مدقت مل كلذلع ةليلق ريغ ةدم يضم نم مغرلاب

 ميدقت نا هباجا ةيباهحلا ةمئاقلا ميدقتي دمحم 'خيشلا ىلع بيقنلا فلخ ديسلا

 كرابم خيشلا سس يب يرحت كص لاصحتسا ىلع فقوتم هبولطملا ةمئقلا
 ] . شاقن وا ضارتعا يا نودي اهب هلوبق نمضتي

 قطنملا نع اهدعبل ةفحجملا طورشلا هله فلخ ديسلا بجعت ملف
 فلخ ديسلا ضفرو دمحم خيشلا هوا هلاق اب كرابم خيشلا ربخأف ميلسلا

 . نيمصاختملا نيوخالا نيب طسوثلا اذه دعب بيقثلا

 دمك خيشلا هيخال كرابم خيشلا فااطعتسا

 تيوكلا فارشا مظعم ضفرو هلاح ىلع نيوخالا ٠ ا اا ا

 بنا او اح



 قيرطلاب دمحم خيشلا هاخأ موي كرابم خيشلا فداص دقو امهنيب ةطاسولا

 ام زاجنا هنم ًابلاط ثيدحلاب هيلمتسيو هفعطتسي ذخاو هيلع ملسو هنم اندف

 هراد ىلا لصو نا ىلا هبجي مل دمحم خيشلا نا ريغ بيقنلا راد يف هب هدعو

 هجاردا كرابم خيشلا داعف رادلا ىلا لوخدلاب هرمأي ملو قيرطلا ين هكرتو

 . هبلق المي سأيلاو

 ةنانكلا يف : مهس رخآ

 خيشلا ناك ينل قاوسالا ىلا لخد حارج خيشلا نا كنذ دلعي ثدحو

 مهرذحي اهلها ىدانف هيوحخنا ةمذ ىلع ةيمويلا هتايجاح اهنم عاتبي كرام
 ًائيش كلمي ال هنا مه ًانلعم امهباسح ىلع ءيش يا كرابم خيشلا ءاطعا نم
 مهناب مهل لاق مث الاداب مايقلا عيطتسي ال ةظهاب نويد. هيلع محل ناو مهيدل

 . نويدلا نم كرابم خيشلا ةمذب ام ديدستب نيمزلم ريغ مويلا دعب

 نم كرابم خيشلا سأي
 حااصاللا

 نا هيدل ققحتو حالصالا نم كرابم خيشلا سأي حيرصتلا اذه دعبو
 ههجو يف تدس دقو تلشف دق هيوخا عاضخال اهادبا يلا تائبشتلا ةفاك .

 5 6 حالصالا باوبا ةفاك

 . دجملا وحن هفادها قيقحمو همدقت قيرط نم امهتلازا ىلع مزعف

  ةدقعلا ىذ ؟8 ةليل

 كرابم خيشلا ناك م1840 ه 1١1 ماع ةدعقلا يذ 74 ءاسم ينو
 رمالا نم هيلع مزع دق ام يف ركفي هسفنب ةصاحلا هتفرغ يف الخ دق هراد يف

 ةدعملا يذ رهش نم نيرشعلاو سماحلا مويلا رجف غزبي دكي ملو  ريطحلا
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 هتبحصبو ًاعرسم ضبلا ىح م1895 سيام ١7 قفاوملا ه٠ ماغ
 راد ىلا نيلورهم مهسارحو مهمدخ نم ةلث مهعمو ملاسو رباج هادلو

 كلذ يف نكي ملو نوكسو مالظ هلك تقولا ناكو حارجو دمحم نيخيشلا
 تاللص ء؛ءادال دمحت خيشلا نب حابص خي ثلا اوس رادلا كلت رداغ نمم نيحلا

 .دجسملا يف رجفلا

 عم رباج هدلو رماو دمحم خيشلا هيخا عدخم ىلا كرابم خيشلا هجوتف
 ةيقب عم ملاس هنبا ىلا زعواو حارج خيشلا رقم ىلا باهذلاب هعابتتا ضعب

 مهمهادي ال يكل اهباوبا ىلعو رادلا نحص يف ةسارحلا اولوتي نا هعابتا

 . جراخلا نم دحا

 هبتئاف همون نم هظقياو دمحم خيشلا هيخا ةفرغ ىلا كرابم خبشلا لخد

 هلتق ديري هرحت ىلا ةبوصم هيخا ةيقدنب ةهوف ىأر امل ًاروعذم دمحم خيشلا
 ملو اعفن تافاطعتسالا الو تالسوتلا دجت ملف .همزع نع هدصيل لسوت
 لوتقم هنأب دمحم خيشلا نقيأف ًآئيش كرابم خيشلا بضغ ةدح نم ففن“
 ' هتملك تطلتخأف « هللا يبسح و ةريخالا هتملك لاقو سأيلل ملستساف ةلاحم ال

 يخل تدرا كرابم خيشلا ةيقدنب ةهوف نم تقلطنلا تاصاصر يودب .ذه

 .همدي ظبختي ' ”هليتق دمحت

 ًاظقيتسم هيقلف حارج 5 همع ةهج ىلا بهذ دقف رباج .خيشلا اما

 نئَوف حارج خيشلا همع ىلا هتيقدلب ةهوف بوصف هبناج ىلا هتجوزو

 ول هيلع نابلغتي اداكو هتدعاسمل هتجوز تبهو هيلع ضبقيل حارج حيشلا
 بلغتلا نم رباج  خيشلا نكمتف هعم اوءاج نيذلا هعابتا صضعب هكردي مل

 5 تايلمعلا هذه نم ءاهتنالا دعبو هلتقف حارج خبشلا همع ىلع

 ٠ , ريخألا امه رقم ىلا ناليتقلا لقنو تقرشا دق سمشلا

 0 دوعسو . حابص مهو ةسمخ روك ذلا دالوالا نم دمحم خيشلا كرت دقو

 + لعاو كلاخو يذكر

 . دومح ىعدي ًاأدحاو انكر روكذلا نم كري مف حارج خيشلا اما
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 | هسلجم يف مزاحلا لجرلا

 م 1845 سيام .11/ ه 1518 ةدعقلا يذ 36 حابص يف كرابم خيشلا سلج

 0 0 فارشاو ركل 0 هيلا يعدي نا 7 ماعلا ناويدلا ين

 مهملعار قيروكذلا و نم اهاساق يتلا ةيضامل ةلاحل.ا 00 00 ميطاخ

 امهدعب تيوكلا ةراماب تححا وه نم سيلو مهيلا سانلا برقا  هنأب

 مهنم بلطو . 0 مذ

 عايصنالاو عوضحللا اورهظي نا الا 4 اذه دعب و 7 9

 نيعياط نيعبابم اساس ا ب دي ىلع ارفاق 34 3 ىلا

 مهمروشع نود كو يف تيب ال ناو طاق كرر يعسلاو

 . باوصلا ليبس نع داح نا هجاج و عا م.وقتب قحلا محلو

 كلذ نورداغي نويتيودكلا ذخناو تيوكلا ىلع كرابم خيشلل ةعيبلا تمت 232020

 . خيشلا سحأف رهظلا براق دق تقولا ناكو ًانادحوو تافارز سلجملا

 رمأف همسج يف ديدش بعتب رعشو هتحص يف كعوتب كرابم
 خيشلا هيدلو

 أطسق ذخأيل ةراذ لا وه بمد انو ناويدلا يف ءاقبلاب ماس خيشلاو رباج

 . ةحارلا نم ”اليلق

 نوكي نا .ىبسع امب رخآلا امهدحا ثداحي ملاسو رباج ناوخالا يغب

 ' هلمعي نا ىسع امو لبقتسملا يف نيليتقلا دالواو ميهاربالا فسوي رما ىم

 1 مهعم كرابم خيشلا

 هرما ردصاو هسلجم ىلا كرابم خيشلا .داع للقب رصعلا ةالص دغبو

 فطعلا ممل رهظيو لوقلا ممل نسحيو مهفطالي ذخأف هيوخا دالوا راضحاب

 . نونحلا بالا .ةبائع م هنأب مهدعويو

 )1١1١( لوألا ءرخلا -111-



 هل“ :قولؤوكيش [ضنا ميلاو دايقنالاو ةعاطلاب ا هوركشف

 ان و لراب خيشلا دانا ال ل

 نم ةيشخ مهرب فدسوي ىلع ضيبقلا ءاسقلا الا هوفص هيلع ركعي

 يل ءرخلا يف مماوالا فسوي ءابثا لبعف يق ا انب ينأبسو هسأب

 لوالا ءزحلا مب

 هيلدو

 ىف شسلا زج

535 



 ١ باتكلا نونع

 ه هةمدقملا

 ىلا 74 سلا
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