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 مقلة

 هلعلو ثداوحلاب لفاح هتدم رصق عم كرابملا رباج خيشلا رصع نا

 قالطنا هيف ةزرابلا ةرهاظلاو ترم ىلا دوهعلا رئاس نم رثكا رظنلا تفاي

 مهدجيو برعلا ةد ردح 0 دوذلل ضيم دو عم اهضوحو عساولا ىدملا تيوكلا

 ] .٠ مهبساكمو

 هله اجي 0 ًايجع ًاعامجا تيوكلا وخروم عمجا دّقف كلذ نم مغرلابو

 علوالا تيوكلا" روم نكد اولمهاو ةيعراتلا ةتواوط أ وضرعتي مو
 نوح روم لا اهلقن ةدودعملا رطسالا زواجتي ال هنع رشذ ام ناو ةيمها نم هلام ىلع

 نا ىلا وأ ام ىلع كلذ دوعيو ثحبللا ىدتس ال هنأك رخالا نع دحاولا

 ناو هنقت توكملا نش هتالط' لينال يضئاغ دنا هضم تع "تدك و
 يذلا: نيفللا :نينكلا يع هملبلا» دك او ف وع و عنأد هلا جاتحي كئاش قيرطلا

 . ةمات ةركف ىطعب

 هرشناو ( يسايسلا تيوكلا خيرات ) ين ينوحب منأ نال يسفن تقات املاطو

 اع

 اذه رشنل رداصملا ىلع لوصحلاو نيودتلاو رشتلا تارورض تضق نكلو

 هجم هه, كع



 هناسحتسا لاني نا ايجار كلذ نع ءيراقلل رذتعاف يناثلا لبق ثلاثلا ءزحلا
 عمو هيف تقوفت يلا معزأ الو يلمعب لامكلا يعدأ ال يلاو لوالا ءزحلاك

 اهتلذب يلا درهجلل يريمضو يركف ةحارب نئمطا نا عيطتسأ .كلذ لك
 ةقيقحلا يرخن نع ًادهج لآ و 0 رخدأ ملف هب تمق يذلا بأدلاو

 . رداصملا قداب ًانيعتسم اهنيودتو اهنارو يعسلاو
 ةقيقحلل ةمدخ يلمع يف لصح يذلا صقنلا دسي نم يدعب ينأي نأ لمآو

 ال ام) ةروثلا املا ةمكحلا يبسحو ةفرعملاو ملعلا ليبسل ةرائاو خيراتلاو

 نوط تدبعو ةبقع بردلا نم تحزا ناو ( هللج كرتي ال هلك كردي

 . ًاريخاو ”الوا' ءارقللو هلل ركشلاو قيرطلا

 1785 ماع لاوش رهش نم رشع سماخلا 0
 ١437 ماع راذآ ١١ قفاوملا 00 ا خب راتب ت 9

 نيسح
 ْ لعرخ خبشلا



 عابصلا كرابم غيشلا نبا نانا بام ٌعبْسلا ْ ىلا ] م * م
 م1516 يلا نيرشت "4 ه1ا4 مرحم ؟١ نم

 م1411 طابش 7 مه ١"ه يناثلا عيبر ١ ىلا

 حابصلا رباج خيشلا ربكألا هدلو كرابم خيشلا دعب :تيوكلا ةرامأ ىلوت

 ظ : هتامس ْ

 اذ نينيعلا رئاغ فلكل قيقد يردجلل رثا هيفو هجولا ارطتسم ناك

 . هليحت مسجلا ليوط ةرمسلا ىلا براض هنولؤ ةفيفخ ةريصق ةيحل

 ظ هتافص

 بيصي يذلا ملآلا ةيور دزجمب هينيع ىلا عومدلا عرست عبطلا قيقر ناك لَتف
 دقحلا هبلق فرعي ال ًاميلح شطبلاو ةوقلا لانعتسا نع ًاديعب ناكو هريغ
 ش .. تالزلاو تاوفحلا ضعب نع فرطلا ضغي ام ًاريثكف

 اهفسا ةيناطيربلا ةموكحلا غالبا

 ٠ ظ كرايد خيشلا 0

 كندره دروالا ردصا كرابم خيشلا ةافوب ةيناطيربلا ةموكحلا تملع الل
 يناطيربلا ىبسايسأا ىدتعملا ) ىرك لنركلا .ىلا هرما ( دنملاب كلملا بان )

 أبنلا كلذل هتموكح لاجر .فساو هفسا رباج خيشلا . غالبال (تيوكلاب
6 



  باتكلاب رباج .خيشلا هباجأق .كلذب ةيمسر.ةلاسر رك لبركا هيلا بتكف
 ا : ينآلا ()١(

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابمملا رباج نم و

 ىرك .ك.و لنرك زيزعلا بحملا مخفالا هاحللا يلاع ةرضح ىللا

 . ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب

 مكباتك ةذخا دادولا دي نا وه . ريخب ممد زيزعلا مكرطاخ داقتفا ١ بغ

 ةلالج ةرضح نم ةلاسر مكترضحل درو نورمات هبو 174 مرحم "و خروملا

 ةافوب ةرودكلاو فسالا ديزم ةنمظتم ةيدنحلا ةلودلا لاجرو دنملا مكاح

 . هاوأم ةندا لعجو هاوثم هللا درب كرابم خيشلا موحرملا دلاولا

 تك اجب ةلاللعم :تلفاوخ ركشا نارام ع و اهنئانن اع 1 تشو
 لباقأف ىلستلاو ةيزعتلا نم هب لضفت امب ةصلاخلا مهتبحمو ةلودلا لاجرو دنملا

 ةيهبلا ةلودلل ءاقبلاو زعلا ماودب ءاعدلاو ءانثلاو ركشلا + نيو تفلطللا "كن

 لاجرو دنحلا مكاحل يصولخو ةيميمصلا يناركشت نوضزعت نا وجراو
 ام ىلع نيكلاسو ةقادصلاو ةبحملا طباور نيمزالم هللا ءاشنا انناو ةلودلا

 1 .ىلعو ةيهبلا ةلودلا رماوال ل موحرملا دلاولا هيلع ناك
 . فلس امم ديزا ةصلاخلا تامدخلا انم نودهاشت هللا ءاشنا لاح

 نيسور مهدو ةيلاعلا مكترضحل ةيدادولا د مدقن ماتحلابو اذه

  49مرح ١174 (

 مكاحملا سيئر سكان لذركلا نم ةيصوصخ ةلاسر هيلا تدرو مث

 : ينآلا باتكلاب رباج خيشلا هباجأق هدلاو ةافوب هيزعي ةرصبلاب ةيندملا

 . حيلصت ياب اه ضرمتل نأ نود اهتغيص ىلع .اعافرد دق لئاسرا ميمج نأ (1)

 ا



 تيوكلا هكا حابصلا كرابمل دز نم و

 لوك لا مك احم 9 زيزعلا بحملا مخفملا ةرضح ىلا

 0 ماد سكان

 وه .رورسو ريخب ممد زيزعلا مكرطاخ نع رابعا دقفتلا بغ
 ١4١ه ةنس لوا نوناك 8 خرؤوملا يماسلا مكباتك ةذخا دادولا دب نا

 ةركش هتنج حيسف هنكساو هتمحرب هللا هدمغت دلاولا دقفب ةيزعتلا نمضنملا

 ىلع ردقم رمأ اذه بحم ايف . ةيبلقلا ةصلاخلا مكتبحمو ةيدولا مكفطاوع

 ةعرلاو للا نع: . نيدلقتعو .٠ فلس :نم تلخ هللا ءاغلا .قكتف نع لك

 مكتاهجوتو ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا راظنا تحن حالصو ريخ هيف املكل
 ٠ قباسلا يف امك ةيدبا ةمئاد نوكت هللا ءاشنا مكتقادصو مكتبحمف ةيقيقحلا

 باصملا اذهل مكتايسح نم هومتيدبا ام ىلع مكفيلحو مكر كشا ينأف ديزاو

 .هوركم مكيري الو ةيفاعلاو ةحصلاب مكعتمي نا هللا لأسن

 ماود وجراو ةيلاعلا مكت رضحل ةيدادولا انتيعدا مدع مب اذه

 15 رفص 4 ير ممدو ما

 هيص اوت و هدلاو ةافوب هب رعب ًاباتك هيلا بتكف سكاك فول رسلا اما

 ها مر ا ا يل ال
 : يالا باتكلاب رباج خيشلا هباجأف لاس خيشلا هيحئا عم فافتالاو دضاعتلاب

 تيوكلا .مكاح حابصلا كرابملا رباج نم »

 تندزر لكتلب سكاك ىبمرب رس لئرك لالجالاو ةكوشلا وذ ةرضح ىلا

 .ًاسورخحم ماد ناتسب رعوسرافيف ةميخفلا ةلودلا لارتج لصنقو سراق جيلخ يف
 مارتحالا .دي نا وه .رورسو ريخمي ممد زيزعلا مكرطاخ داقتفا بغ

 فارغلتلا ةروص عم ١918 ربمسد 5 خروملا يماسلا مكرما تلوانت

 .هتنج حيسف هنكساو هتمحرب هللا هدمت كلاولا نادقفب ةيزعتلا ةنمظتملا  يناوجلا

 ةدايز نم اذه هدقف ىلع نيفسأتمو 0 مكر ص ةياغلل مكنا مترما

 ج8 فتح



 ةصلاخلا م ةليلح مكفطاوع ركشن ١ اننا مكناسحا متمعو مكفطل

 . نينسلا ىدم هللا اهديأ ةميدقلا

 فلخ هللا ءاشنا نحئف يح لك ىلع ردقم.رما. اذه زيزعلا بحملا ةزضح ايف

 ىلع ةظفاحملاو هرثأ ءافتقال اندهج نيلذاب انناب نيقثاو ونوكف فلس نم
 ماودب كلذو ديزاو ىباسلا يف امك ةقادضلاو ةبحملا طباور مكحنو ءاقبا

 نودهاشت هللا ءاشنا لاح لك ىلعو ةليلحلا مكتافطعتو ةيهلا ةلؤدلا فاطلا

 ظ .ةيرورسملا لامكو ةصلاحلا ةمددلاو ةعاطلا . انم

 ادعس ارواقن قرك لنرك يكتلا مخفالا هاحلبا يلاع ةرضح نا مترما

 نحنف ةميمصلا مكتايسح ركشن اننا ةيرحلا لامكب يضتقي اميف هعجا رن انل

 نسح نم هنم اندهاش امبسح هيلا 2 ةرضح نقاب ركشتطو رنج رق الد

 ورسلا دولا

 هانمتن ام ةياغ اذهف انوفرشت ءاتشلا اذه يف تقولا مكنكمأ اذا .مترما

 . ةيبلقلا مكتاهجوت ماودو مكاضر بلح, انقفويو كلذ قّحي هللا
 | مكترضحل ةريخلا ةاوعدلا رركي وهو اذه مكرمأ ولت ملاس يخأف

 كلسم ءافتقاو يبدضاعم نع ُكفني ال هيلا يموملا ي ع نأ نوودعت ايكف

 ةلودلا كار عم ةناا لكي موحرملا انايلاو هيت يذلا ضواخلاوافاقكلا

 2 كلذ ديوي املكل انتمه نيلذاب ًاعيمج اننأب نيقثاو اونوكف ةيزيلكنالا ةيهبلا
 . مكرطاخ رسيو

 نيسو رح ممدو ةقئافلا يناما ريحا لوبق عم كا ماود قرنان اذه

 عاالاب 4 رفص ٠١

 تافرصت نم رباج خيغلا ةياش
 ظ وافلا ةيحان ريدم

 ةنيسلا ندي قانلا ةجا نيدسب ناك تيركلا' كح باج كيشلا"لرت انيغ
 - بتكف صلخملا دعاسلل رهظمب رباج خيشلا .مامأ رهظي نا داراف يزوف نيسح
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 لالا يالا رباع كلا: كاع وو 12
 ظ تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا رباج نمو
 ظ م رحملا يدنفا يزوف نيسح وافلا ريدم زيزعلا بحملا ةرضح ىلا

 ٠ ًاسورحم ماد .

 دادولا دي نأ وه .رورسو ريخب ممد مكرطاخ نع لاؤسلاو مالسلا دعب
 ةلصاوم مدعب مكرذع ليمج نمضتملاو مكتحص نع رشبملا مكباتك تذخا

 يف مكتظحالمو ' مكتبحم نم نونمتو مكركشا لاح لك ىلعف انل مكبتك
 المو ميحرلادبع يجح انيدمتعملا مكماركاو انكلمو انحلف حالصا نش

 ) نودهاشت هللا ءاشنا لمألاف ةديمحلا مكتيجس نسح نم كلذف يقيتعلا دمحم

 ةلودلا بناحلل لوي املك يف صولخلاو ةعاطلا نيروكذملا انيدمتعم نم

 مكتظحالم نوكت نا ٍلمأف مهيلع يرماوأ بسح رورسم مهنم نوكتو ةيهبلا
 . حالصو ريخ لكل هللا مكقفو مهيلع ةمئاد

 اناس مد مزلي اميف ةرباخملاو ةبحملا ماود لرمأملاو اذه

 . « ١5 لوآلا عيبر 3١

 ةيريدم بصنم ىلع هفلخ يذلا ناف اليوط مدي مل ريدملا اذه تأ ريغ
 مدع مهل ذبحيو نايصعلا نيحالفلل نسحي راص لب هفلس ليبس كلسي مل وافلا
 يسايسلا دمتعملا ئدل هيلع ةياكش مفري نا رباج حيشلا رطضأف ةعاطلا

 صن اذهو سكاك سرب رسلا ىلع رمالا ضرعيل تيوكلا ين يناطيربلا
 0 اا . باتكلا

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا رباج نمو
 لكتلوب ىرك ك .د لنرك زيزعلا بحملا مخفألا هاحلا يلاع ةرضح ىلا '

 . ًاسورحم ماد تيوكلا يف ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا

 أفخِي ال نا وه رورسو ريخب متمد زيزعلا مكرطاخ نع لاؤسلا بغ

 اع



 حلف . داسفا بجوت ةاكرح لمعي دعاق يلاحلا وافلا ريدم ةيلاعلا مكترظح

 ةعاطلا نع م وغي نم لصح اذاف مه اص نوفرعي الو ةرصاف حلفلا لوقع

 بسح .مهيلع مزال وه اميف مهتعاط مدع ةطساوب كلملا نوبرخي ةمددللاو
 ْ مهنيبترم نحن نيذلا انئالكو دداضم دوجوملا ريدملا اذهف نيك الملا طورش

 ةلودلا بناحل رما نم يضتقي امو كلملا تاحالصا لجالو وافلا انكلم يف

 لجرلا اذه نا دقتعن انناو هريغ دحا نم اهانيأر ام يذلا ريدملا اذه ةدداضم

 ةيهبلا ةلودلا لابجر نا اشاحف أعطق ةيهبلا ةلودلا لاجر نم سيل

 هدوجوو ةيئأن ضارقا بحاص ناسنا ' اذكه هملحل كدا نيلداعلا

 نوعفرت نا مكتلادعو مكبرضح نم لمأوف ررضلا نيع وه انكلم' يف

 مخفملا سكاك يسرب رس ةرضح ىلا روكذملا ريدملا لاح تالصفم

 .مكل اني امك

 نيسورحم ممدو اذه
 ( ١4 رخآلا عيبر ©

 ةرصبلا ةنيدم ظفل دودسلا ةماقا

 ناضيفلا رطخ نم

 لوثمال قبسي ملة روصب ةرصبلا يف ءاملا ىغط م ١ 31 هرم ١ موسوس ماعرخخاوا يف

 ةياقول ريبزلاو ةرصبلا نيب دس لمعب مايقلا ىلع ةيناطيربلا ةموكهلا تمزعف

 هن ريتعاو مامتهالا ةياغ رمالا' كلذب تمتغاو ناضيفلا رطحخ نم ةرصبلا ةنيدم

 ش رض نا ةرصبلاب نيك الملا عيمج ىلع بسمتحو 1 ةلجعتسملا رومالا قح

 حابصلا لآل ناك املو دسلا كلذ لمعب كارتشالل هيحالف نم ًارادقم مهنم لك
 ىلا زاعيالا توجو كرادملا رباح خيشلا غلبا ةرصبلا ُِق ريتك ليغ تاعطامم

 دارا رباج خيشلا نا ريغ ضرغلا اذهل ةرصبلا يث روضحلا هيحالف نم مسق
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 دمتعملا ىلا بتكف لدعلا اذه لثع مايقلا نم هيحالف نكمم مدعب رذتعي نا

 : ين آلا ١ بانكلا + تيوكلاب . :يئاطيربلا . يسايسلا

 لكتب .نيعرك كل نو النزك روعلا نحمل مخفالا هاحلا يلاع ةرضح ىلإ

 . ًاسورحم ماد .تيوكلا يف ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا

 ًافخي ال نا وه رورسو ريخب .متمد زيزعلا مكرطاخ نع لاؤسلا بغ
 روخخ ةلبق نم ءاملا نم يرورض مقام يف وافلا انكلم ةيلاعلا مكترضح

 أ١ هيف يذلا حلفلاو برعلا طش قرش نمو رحبلا بونج نمو هللادبع

 زكرم ةمدخو ةيلحملا ةيرورضلا لاغشالا ببس , ينا لغش نوسي نوردقي

 نوحوري رفن ةيام مهنم نيبلاط مايأل اهانغلب ام بسحو يلحملا ةموكحلا
 ةيرورضلا مهلاغشاو .ةفاسملا دعب ثيح نمو ةرصبلا يلامش يكنرفلا توك ىلا

 سك اك سربرس مخفالا ةرضح ىلا ةيفيكلا نايب مكترضح نم سمتلن ةيلحملا

 . كلملاب روصق لصحي مهحاور نال مهنوفعي همحارم نم لمت
 ْ .نيسورحم ممدو هرمأ رمالا لاح لك ىلعو

 مه 1" رخآلا عيبز 8 ]

 هيلا قربأف رباج خيشلا ةرذعم عمسي مل سكاك سرب رسلا نا ريغ
 اهتيمهال زطتلاب دودسلا كلت ءانمل هيحالف ةلارشا بوجو اهيف كك و ةيقرث

 - : ينآلا باتكلا هيلا بتكو رياج خيشلا .قفاوف

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا رباج نم »
 ماد مخفملا نسك 5 رجول رس بحملا لالجالاو ةكوشلا وذ ةرضح ىلا

 ٠ | ٠ ًاسورحم

  مارتحالا دي نأ وه .رورسو ريخب ممد زيزعلا مكرطاخ داقتفا بغ

 د 11



  يئاف مكفاطلا ةركشو ةيدولا هتارابع عيمج ةمهفو قربلا مكرمأ تل وانت

 . ةيهبلا انتلود رماوال يضتقي ام عيمج يف نونممو فرشتا مكصلخم اب

 ًايوق ًادس لمعت نا امو زا ىرت ةموكحلا نا ةيماسلا مكترضح رما

 ًادج الجعتسمو امهم لغشلا اذه ناو هايملا نافيط نع ريبزلاو ةرصبلا نيب
 صوصحلا اذه يف دعاسن اننا نورمأت اذهلف ةموكحلاو ةرصبلا يلاها حلاصمل

 شيحلا دئاق ةداعس ةرضح ناو ةلتحملا ةكلمملا يف نيكالم اننا ثيح نم

 رمألا اذه نا انيلع نودكأت ةيلاعلا مكترضح نم بلط يماسلا يمومعلا
 قوس رس عونو انفئاوط ىلا ةقلطم رماوا ردصن اناو ًادج آمهم

 0 ] , مزاللا لحملا ىلا ةلمع
 . ةليوط ةدم نم ينا مكترضح ل ضرعا ريزعلا بحملا ةرشح 5

 قباسلا يلاعلا مكرما بسحيو وافلا .انكلم نم ةلمع قوس ىلع رما ةردصا

 مهتكرح دنعو مهمالبا يف نيرضاح راصو رفن ةيام وافلاب اندمتعم ىلا

 بناج نم وافلاب دوجوملا ريدملا عم ولمع حلفلا نم داسف ضعب لصح
 طسوتو ةيتاذلا ريدملا ضارقأ ببس نم انيضري الو مكيضري ام لاح ةلودلا

 ىشمملا نع اوتلفو مهنع هراذعا مبقو مكترضح نم ماحرتسالاب حلفلل

 ةاكرح ببس نم وهف ًاقباس ةلمعلا ىبثمم ةعرس يف روصق نورت اذاف هتقوب

 دض انحلف ةنتف ي دهتجم ريدملاو عقاولا ةقيقح يهو ةيناذلا هضارقاو ريدملا

 :لبقو قادت ةعاولا تانمالا فيون الو انتح يف يئانم مالك يكحمو انتعاط

 هوشتفو تيبلا اولخشدو ركسع هعمو وافلاب انتيب ىلا حار مايا ةتس يف هخيرات

 ةئيس ةلاح يف ةلقنبلا ىلا هورجو هوطسبو يىقيتعلا دمحم الم انيمدآ اوكسمو

 نم كلذ لكو كلملا ةاحالصاو ةلودلا ةمدخ لجاال انفرط نم دمتعم اذهو

 ىدل يراجملا ةروص انض رع نحنو ةيتاذلا ريدملا ضارقاو حلفلا تاكرح

 اي ينناو ليصفتلاب مكترضح ديفي دب الو ىرك لنرك ةرضح بحملا
 بساني ام يذلا همالكو ريدملا لاعفأ نم ردكتمو فسأتم ًادج مكصل#
 بسح هخيرات لاح ناف كلذ نوزوجت مكتمحرمو مكتلادع ًاشاحف انقح يف
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 نيتيام زيهجن لجال وافلا انكلم ىلا انفرطنم نيدمتعم تلسرا يربلا مكرما

 ةهجوت مويب هحيرات لبق رفن ةيام تقو عرسأب مهنوشمي حلفلا نم رفن

 ردق ةيغادفلاب يذلا انكلم نم نولسرب اضياو رثألاب مكيجت ةيامو مكل
 بقلب أه واملا ةي ريدم ف ةروك ذملا انك الما حلف ادع ام نو ناكمالا

 انرئاشع نا مكتداعس مولعم نال برعلا طش يف ىلا زئاشعلا نم دحأ انل

 هعقو هد مك افي م وافلا انكلمو : بيصحلا وبا ةب ريدم عبأت ةعوطملا انكلف

 ةلودلا موزل ةطساوب نككلو تاهج ثالث نم ءاملا نايفط نم يرورض

 ذوكي نا نحمتلاف يش 0 0 ولا 00 نال 0 3 يلابت ام

 ْ : مكقاطلا

 نيمفوم ممن هقئافلا انئاما رثحا لَوَق عم مكتاهجوت ماود ع اذه

 ( :"|١ رخآ عيل !١

  كئموي ةيناطيربلا ةموكحلا رظن يف ناك روكذملا دسلا عورشم نأ ريغ

 ىلعو لمعلا يف ريخأتلا وا نواهتلل لاجم اهيدل نكي ملو ناكمب ةيمهالا نم

 ىرخا ةيقربب رباج خيشلا ىلا .ىلوالا هتيقرب سكاك سربرسلا ززع دف اذه
 ةيق ربلاب رباج خيشلا هباجأف لهامت نود لامعلا لاسرا اهيف بلطي ةلجعتسم
 كا

 ٠ هاب ماد .سسكاك سربرس مخفملا ةرضح »

 خروأا ينارغلتلا مكرما صولحلا دي ةذحا ةقئافلا ةامارتحالا ميدقت دعب

 نينكاسلا ةلمعلا- قوس رابجا ىلع ديكألا نمضتملا ١9١5 يروربف ا

 انك الما نمةلمعلا ىشممةعرس ىلع ًايعطق أرمأ تردصا مكصلخم اي ينا انيضارا يف

 ليت م ؟ترفحل تصضرعو ىقباسلا مكرمأ بسح ةعوطملاو ةيغادفلاو وافلا

 ةيلاعلا 00 فرشتأ يناو ١04 يناثلا عيبر ١١ خروملا انباتكب عقاولا
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 2 /١ نيسورحم مسدو مكرافنا توم يحرا و ا نود> اهداغلاو

 ,٠ محابصلا كرابملا رباج ١86 ١ دل

 ريم نكي مهيلاهاو ةرصبلا 5 واغلا نم نيلس رملا لامعلا وود معا

 نم لامعلا كانلوا صعب نك استار ءاردا هد "يييتلا و واغلا ةيدحأل

 ةيحانلا ريدم بتكف مهنع الدب نيرخآ سانا لاسراو وافلا ىلا ةدوعلا

 ضفر رباج خيشلا نا الا كلذ ىلع ةققاوملا هيف هوجري رباج خيشلا ىلا ًاباتك

 الا باتكلاب .هياجاو هءاجحر

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا رباج نم ه

 ا اعت هللا ' :ةييلش م رحملا وافلا ريدم مرك'الا فايع يلا
 95 وت ا

 هالأ دمح رو محيلع مم لا لعب

 . . 1 . 00000 1 و م
 ف رطنم اما هن ومضم انمهفو لصو ١915 م رام 5 خروملا مكباتك هاعب

 . الو نيلوالا ةلمعلا نا حلصالا قفاود سيلف رفن #8 نيقبالا هلمعلا لدب

 ما.

 ىرأ امه انأف كدنع مولعم وه امك كلملا ةمدخ ةارابمو ليخنلا حاقل يف

 ةيهبلا ةلودلا لصنق ىرك لذرك انبحم انعجار نو قفاوس حافلا رس

 سربرس . مخفملا ةرضح غلبي يلاعلا هرظن ىضتقاو .صوصخلاه نم انفرطب

 ردصي هيلا راشملا ةرضح دب الو ةلمعلا ليدبت ناحتسا مدع يب سكاك
١ 

 د

 5 ع . 1

 : مهدو ردأي اهدسحم لاودمدعت كاتنيحف مكيلع هارعأ

 ع ١؟4# ةنس ١ ج ١

 ةيناطي ربلا ةموكلا فا رثعا

 هيلا ماقم رزاج خوشأا مايقب

 ةيناطيربلا ةموكهلا تدارا تيوكلا يي مكحلا مامهز رباج خيشلا ىلوت ال

 يا



 كلللا :ننثان قلتو“ نه د ووللا هيلا تنكذ“ ةنعسر# ةفييض .رمألا "ع: تيسكي نا

 ةيمكاح هتيلوتل .ةيناطيربلا ةموكحلا فارتعاب هيف هرئخي يمسر ًاباتك دنهلاب
 : ينآلا باتكلاب رباج 7 هباجأف هل اهتياعرو اهتيامح ديؤت اهناو تيوكلا

 وكلا مكاح حابصلا كرابملا رباج نم »

 ةلالج را جندراه 3 مخفملا لالجالاو ةكوشلا يوذ ةرضح ىلا

 .هاقب ماد دنحلا مكاحو ماظل كلملإ

 ' مظعتل ا غيرك كي ماسلا مك رباط لا ٍتامارتحا ميدقت بغ ظ

 موحرملا انيبا فلخ اننأب ةليلحلا مكتموكح فارتعاب يلاعلا مكرما تلوانت
 . مكتياعرو مكتيامح ةحنو

 يقيقحلا مكصلخمل ةليلخلا ةافطعتلا هذه خيه. آو رشف ايلستم تارضا :ياف

 | نينسحتسمو نيفورعم مكقح يف هئافوو موحرملا اندلاو ةقادص نا نورمأتو
 نيردكتمو نيفسأتم مكترضح ناو ةليوط ةدم نم مظعملا كلملا ةلالج ةلود ىدل
 نه اتعاب اذيه نا. كش الف . ةيميمصلا مكتايسح ركشن هتافو ىلع
 انما“ فلخخ. ٠ هللا ءاشنا“ اننا ”نيقئاو اونوكف مكتقفشو مكفطل ةديازم

 مكاضر بسك ين انداهتجا ةياغ نيلذابو نيصلخع لاح لك العو موخرملا

 موحرملا اندلاو كلبي ةقادصلا قوّقح ءادا ىلع نيبضاقمو مكتعاطو

 وجراو نانتمالاو ركشلا ديزمب ةفالحلاب يل مكتئنمم لباقا .يناف انيلع انث هب ام

 00 لوألا دايج اال 0و ممدو ةيبلقلا مكتاهجوت ماود

 دنهلا نم كندره دروالا لق

 رباج خيشلا ىلا اراتك سك دنملا ق :كندره“ .قرزوللا ةمهم تينا "او

 هر 0 عامتجالا يف هركذيو هتقادص هل ديؤيو كلذ هغلبي
 للا اد ديع ذك ننللا نارك راو نر ريكو: تيفوكلا .٠ 6 رايز عاكأ هع

 : يتأي امب رباج خيشلا هناحات :ةفسلق .ةؤولاا
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 ٠ مكاح حابصلا كرابملا رباج نم |

 ةلالج ماقممناق جندراه درال مخفملا لالجالاو ةكرشلا "وذ> ةريقص> لا

 . هاي ماد دنملا مكاحو مظعملا كألملا

 ةفرشت رورسو حرف لكب ةيماسلا مكنت ر ضخ ةقئافلا يناما ربحا ميدقت دعب

 مكفاطلا ديرب نودحشملا 1915 يروربف ١5 خرؤوملا يلاعلا مكرما دوروب
  ةليلخلا مكتيانع ًاركاشو ًانثم لزأ مل يناف يقيقحلا مكملخمل مكتياعرو
 ةيناطي ربلا ةلودلا ةافطعت نايب نم صلخملا ىلع ملضفت انين اذ ترررس دقو

 ةعاطلاب اي لك نيلذاب حربن مل انناف كانو اهتقادص هما ةميخفلا

 ةيناطد ربلا ةلودلا نيبو انني ةدوجوملا داحنالاو ةقادصلا طباور ديئأتل صواحلاو

 تح نايففع اعذب وكر نا انلامآ ةقاغوت ىسعتلاوب علا هللا هنر ٠ ةيلظفلا

 ىدل ققحتملا انصولخو اانتعط بسحب اهاظر نيبساك لزن ملو اهراظنا
 . ليلحلا مكصخشل انتدهاشمو اندالب ىلا ةيماسلا مكترض>ح فيرشتف مكتلالج

  مكدوجو ماودب نوكتسو انداليلو ؟انل' : ةيضوضخملاو معنلا مظعا نم ناك '

 . انداليلو انب قاعتي املك يف لابقتسالاو لاحلا يف و نيئئمطم ليلحلا

 اذهاف بيرق نع صلختس هلداعلا مكتموكح توف نان مكاابع رمأ

 ىسعف مكتح رابم لع يفسا ىدبا 0 اب ينا ريرحتلا اذه يف : ملزانت

 . هللا مكعدوتساف ةليلخلا بصانملا ىلع نيزئاح ًاماد نونوكت نا

 ماقممتاق نوكي نأب مكدعب نم درفسملج دراللا ةرضح نيعت دق هنا مترما
 رورسلاو ريخلا همودق يب لعجب هللا ىسع دنملا مكاحو مظعملا كلملا ةلالج

 ةرضحل يصولخو ينامارتحا قئاف ن وضرعت سمتلا مكتلالج ةطساورف

 . ةليلخلا هتاذل كيرا يناهتلا ىدأ عم هيلا راشملا

 ةميخفلا ةيناطيربلا ةلودلل ديئاتلاو زعلا ماودب ءاعدلاب يضورعم مخاو

 ظ نيسورحم ممدو هزيم مكتافطعت ماود وجداو

 ( 4”"١١ لوا دامج ا

 املا



 يتلا 5 هباجأف ع كلذ م همالتساب هربخي

 تي وكلا مكاح حابصلا كرابلا نا اف:

 ا درفسملج دروللا ةداعس مخفملا لالجالاو ةكوشلا وذ ةرضح ىلا

 . هاب ماد دنحلا ماكح مكاحو كلملا :ةلالج

 صراخلاو ةعاطلا ديب يماسلا مكماقل ةمئافلا ةامارححالا ميدقت دعب

 ةراشلا ”ةراشلا ”نمضنملاو مكفاطلا ديزمي نوحشملا ميركلا مكرما تلوانت

 . دنحلا ماكح مكاحو كالملا ةلالج ماقمحناق / مكنيعتب

 بصنم ىلا نوميملا مكفيرشتب ةرشبملا ةلاسرلا هذهب مكصلخمل مكلزانتف
 . احرف اندالبو انبولق تألم 141١١5 ليربا 5 يف يمب يف ةليلخلا مكتموكح
 ةافطعتلا هذه ىلع نانتمالاو ركشلا بجاو اذا رركا ترصو ًارورسو

 ةيظوظحملاو رخفلاو ةاهابملل بجوتسملا ةليلابا مكتياتع نيعب يلو ةقئافلا
 رختفي مكتلالج ةدهع ىلا ليحا يذلا ليلخلا بصنملا اذه نا كش الف

 دالبلاو دابعلا 6 هللا دعسا مايق ملا هتامجاوب مكمايقب مكتداعس

 . ةيفولا هتادانماب مكدماو

 انهم صولحلا ةضيرع مكيلاعل عفرا مكتداعس ىلع ينيبوسحمل رظنبلاف

 7 ديزمو مكءاقب ماودب ًايعادو مكل

 كيفما وأ ةقاديغلا 3 طن هادا لع الان دنا هانا مكصلخم اي يناف

 لكتاوبلا ةرضح حئاصنب ”الثتمو ةيرصيقلا :ةيهبلا ةلودلا بناخب ةصلاخلا
 لكتلوبلا ىرك لذرك مخفملا بحملا ةرضحو يبسزافلا جيلخلا يف تنديسر

 وجرأف هذال انل ةديفملا مهرماوا ءارجأب ًادهتحم يناو تيوكلاب تنجا
 . ةحلاصلا ةمدخلاب مكاضر نيبساك ياي ركل نا

 مكصلخمل .ةليلخلا كافل ةحيحصلا مكتاهجوت ماود لومأملاو اذه

 نيسور## ممدو ةيماسلا مكتر ضل ةيريبخلا ةيعدالا مدقا سا ييقحلا

 ( ١"ا“"4 بجر '”!/

 ت0



 نم لاومالا جورخ ةبقارم

 تيوكلا
 ةناظييوبلا كناوقلا .تنعلااو ةرصلا "نم ةيئامتعلا ةلودلا _نوخ ةيحشا ا

 لد كلذيا تنكت ملو ةيرصانلاو ةرامعلا ىلا م ةبيعشلاو ةنروقلا يف اهدراطت

 دمعتي ةردالا ١ رتاغق :تتاكو :ةينامكعلا لونا" لع: رخلا ١ ناضل تعريف

 نا ةيناطيربلا ةموكحلا تأرف تيوكلاو ةرصبلا نم هلاثتكت ام ىلع اهتشيعمب

 الو ةينامثعلا ةلودلا ىلا ءيش اهنم لصي ال يكل ًاضيا ةيربلا قرطلا بقارت
 افنان نو يقابل درفاكزخ :ناتك | 2 وع وها تدلل ا قل ل تالا لأ
 تليحو فما لوك :نراكلا :نيركسعلا هذ احا انسا: يور نا سالب
 ةيلاوملا ا ا حال غاي وزب كدا ءاوعرم

 .ةنلازعوكلاو

 لايتكالا ضرغل ةدوصقملا ندملا 3 نم: «تييوكلا :ةندع :ةناك الو

 نلمه رجيملا .تيوكلاب يبسايسلا اهدمتعم ىلا ةيناطيربلا ةموكحلا تبتك
 نيكل نمكف ةيركلا ا اني ناك دنع ةودلا تاقنلا قار
 جرخت .يلا لاومالا عيمج ناب ) هيف هل. لوقي رباج خيشلا ىلا ًاباتك روكذملا

 مهكرت دعب ديشرلا نبا ةيحان ىلا اهباحصا اهب هجتي تيوكلا
 رباج خيشلا هباجأف ( هتموكحل ررضلا نم هبف ام كلذ ينو تبوكلا
 ْ : يىلالا باتكلاب

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا رباج نم »
 نئلمه . هبآ ىآ.رآ رجيم بحملا هاخللا يلاع مخفالا ةرضح ىلا

 . ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا ةنجا لكتلوب

 . هدادولا دي نا وه . .رورسو ريخب ممد زيزعلا مرطا# قع لاوسلا تع

 امبسح هنا نورمأت هبو ١"ا"4 ناضمر ٠ خروملا زيزعلا مكباتك ةذخا

 ..تيوكلا نم تول ادب. ضقلا دف“ ةرادحلا عيمج نا مكيدل داك انو مكغلب
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 لاومالاب تيوكلا نم نورهظيو ةقرفتم لاوما نوضوعتي ام دعب. نم مهنا

 رشع ةسمخ ةفاسم تيوكلا نع نودعبي ام دعب نمو دي“ دالب نيدصاق
 نيبترم مهنم ضعبلاو لاومالاب ديشر نبا ىلا نوحوريو نونمايتي "اليم
 اذاف قيرطلاب ةمولعم نكاما يف لاومالا مه نوملسي ديشر نبا مداوا عم

 جراخللا ىلا ةلباسملا عطقب روع نيت 0 اذكه نوكت لئاسملا ناك

 . نكامالا عيمج نم

 موق دجن يلاها عيمج نا ةيلاعلا مكت رضح دنع مولعم ريصي بحم ايف

 'اذهو مهذخأي مهفداصي ناك ولو :لاح هعم مه ريصي .الو ديشر نبا عم

 لاومأ هلا قوذويت هل نترك رار تكد ماعلاو صاخلا دنع تباث ءيش

 .٠ ءيشا هل حوري لبقن الو ديشر نبا ةلباسمب ىضرن ام نوملعت امك نمو
 لطابلا لمعلاه يث نورساجتي دجن يلاها نا دقتعأ ال ياو . ًاعطق انفرطنم

 00 ريبك لاجر مهيلع تيوكلل دج نم يجن يلا ةرادحالا عيمج مث

 | لكل ةصخر يطعن ام ًاضيا نحنو فالتخالا نع مهتضفاحم لجال
 ةيلع ”ءاتبق حا ين اب اا سا يسع لا د

 تيروكلا ولباس: :ىذلا كح .ةرادخحا عيمج مكرمأ بسخ دعاصف نآلا نم

  مهنكاما ىلا لاملا نولصوي نيحل انيمات ةردح لك ريما نم ذخان وضوعت اذا

 ةائيمأتلا ممل مجرنو دخن نم هريد لك ريمآ نم ربخو ملع ان: نويت

 مكت رضح ربحت تيوكلا نم اهروهظ دنع ةردحع لكو مهنم اهذحخأن يذلا

 عطقو 0 ةرسم لجال هءارجا انمزلي مدر هيف يذلا ءيش لكو

 . نينونمم نورمأت املكب نحنو ةهبشلا

 , :#١ اقر 7 نيسورخ ممدو مزل ام اذه

 ةريشعل دوعتةلفاق نا ديفت ةرصبلاب سكاك سربرسلا ىلا رابخا تدرو م

 قربأف لايتكالا ضرغل تيوكلا لصتس ديشر نبال ةعباتلا رمش نم ةدبع
 بتكف كلذ ةبقارم هنم بلطي :تيوكلا يف يئاطيربلا ىسايسلا دمتعملا ىلا ةيقرب



 لوخدب ةلفاقلا كلتل حامسلا مدعب هربخي رباج خيشلا ىلا اناتك ووك دما دمقملا

 رئاشعلا كلت لفاوق نم ةلفاق يال -امسلا مدع هنم بلط امك تيوكلا

 دحا . ةلاوط نب ىراض نم ةيصوت مهعم نكي ملام تيوكلا نم لايثكالاب
 ] لا تاكا رباج خفا هباجأف رمش لئابق ءاسور

 0 مكاح ح ايصلا .كرامملا رباج نم »

 لحلو 50000 . رآأ بحملا ىذالا هاحلا يلاع ةرضح ىلا

 ا 0 ها و ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا ةنجا

 دادولا دي نا وه .رورسو ريخب متمد زيزعلا مكرطاخ نع لاؤسلا بغ 03
 ىمربرس ةرضح نا محرما ةبو ١4 لاوش 4 خروملا مكباتك ةذخا

 نوهجوي رمش نم ةدبع ةريشع نا رمأي مكبانحل فارغلت هنم درو سكاك
 تاطايتحالا لمعن اننا نورمأتو ةلب ةلباسملا يا خيدركلا ىلا يشرب ونا قف
 نم دحا صخرن الو مه ريغو مه تيوكلل لوخدلا نم نم مهعنعب ةمزاللا

 . ةلاوط نب يراض نم طخ مهديب يذلا آلا تيوكلا نولباسي. لئابقلا ءالوه

 مهنم تيوكلا: لصو الف ةدبع ةريشع اما نينونمم نورمأت امبسح نحنف
 . مثرمأ امبسح مهعئملف مهلم دحا يجب اذاو دحا

 , ١م« لاوش 4 - نيسورحم ممدو مزل ام اذه

 .هسفنب فقيل تيوكلا ىلا ةرايزب مايقلا ىلع تمسا لوك نئيباكلا مزع
  يلاطيربلا يسابسلا دمتعملا بتكف تيوكلا نم لفاوقلا جورخ ةيفيك ىلع
 ةدوجوملا لفاوقلل رفسلاب حامسلا مدع بلطي رباج خيشلا ىلا ةيوكلا بق
 لوك نتتباكلا .لوصو نيح ىلا ةديربو ىفلزلا يلاهال تيوكلاب ذئم وب

 :  ينآلا باتكلاب رباج خيشلا هباجأف تمس

 مكاح حابصلا كرابملا . رباح نم ٠
 لكتلوب . نالمه . هيا . ىآ . رآ . رجيم زيزعلا بحملا مخفالا ةرضح ىلا

 تكي 7770 هنجب



 . ًاسور# ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا

 نا وه رورسو ريخي ممد زيزعلا مكرطاخ نع لاوسلاو مالسلا دعب

 ةردح ص ووصخنم 1١14 ةدعقلا يذ 8 خرأملا مكباتك ةذخا دادولا دي
 عم عيمج نورهظي سيمخلا موي ىلا مهانرخا مكرما بسح ىفلزلا لها

 هركب مهمزع ناك ىفازلا لهاو تمسا لوك ناطبق لصي ام ىلا ةديرب لها

 مهانرما ةموكحلا مزال ةطساوب 6-0 صلخ مهاغشنال نورهظب تيبلا موب

 . تمس لوك ناطبقلا لوصو ىلا نورخأتي

 6 ١م"4 ةدعقلا اذ 4 00 نيسورحم متمدو ع مزلي ابو اذه

 تيوكلا نم جورحلاب امل حامسلا رخأت يلا لفاوقلا كلت نمض نم 0

 لحاف ةيركلا هترايز- ديه اهرمأ قى روك دملا ىتاكلا كت ذكو مرفلل ةلفاق

 لصحتست نا ىلع جورحلا يف احل حامسلل سكاكسربرسلا ةعجارم ني اهرفس

 قيرط نع رفاستؤ تيوكلاب يناطيربلا يسايسلا دمتعملا نم ةصاخ ةصخر

 رباج حخيشلا ىلا ياك ووك ملا يبسايسلا دمتعملا بدك ومالا "فروا ١ نييذلا

 : يللا باتكلاب هباجأف كلذب هرب

 كوكا مكاح حابصلا كرابلا رباج نم و

- 

 نتلمه . هيأ . ىآ . رآ رجيم زيزعلا بحملا مخفالا ميشلا ديمج ةرضح ىلا

 ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلرب

 تذءخا دادولا دي نا وه رورسو رب# معد ريزعلا مكرطاخ داقتفا بغ

 سكاك سربرس رما لوصوب ديفملا ١4 ةدعقلا ذ ١9 خروملا مكباتك

 ريبزلا قيرطنم حورت اما نورمأتو تيوكلاب ىه يلا مرفلا ةلفاق صوصخ

 ءايشالاب ساب مكترضح نم نوذخأي نوكي تيوكلا نم اهعولط لبقو
 . مهعم امنودوي يذلا

 يذلا ءايشالا ميمج ديقي ةافصلا قومام انهدآ انرهأ "الاخ كيناودم نع

 دا



 ةديرا ولا ' نماوالا بتيح مهن و رمأتو ةلفاجلا رابك نم مكبانج دنع رضحيو مهعم

 )») #١ ةدعقلا اذ "مى نيساو رح ممدو انه ا

 تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا دمتعملا بتكف ( هدباج) قيرط ىلا تفرحتا
 باتكلاب رباج خيشلا هباجأت كلذ بنس نع هنم حضوتسي رباج خيشلا ىلا

 تلا

 تيوكلا مكاح حابصلا .كرابملا رباج نم و

 . نالمه .: هيا . ىا . رآ. رجيم بحملا مخفالا هاحلا يلاع ةرضح ىلا

 وو 0 تيوكلا يف ةيزيلكنالا هب را ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب
 دادولا دي نا وه .رورسو ريخب ممد مكرطاخ نع لاوسلاو مالسلا دعب

 يلا مرفلا ةلفاق-نا مترمأ هبو ١74 ةجحلا يذ 5 خروملا مكباتك تذخا

 . هدباج ىلا ًاسأر اوحارو اوفرهتا ريبزلا قيرط نم نوحوري مهيلع مكرما

 مهانرما ١4 ةدعلا ٍيذ 4 خروملا مكرما بسح هتقوب نم بحي ايف
 ذحان نا ممرما ام مكترضحو ريبزلا قيرط نم نوحوري ي ل مهيلع انمزلو

 ةموكحلا ذا نآلاف ريبزلا قيرط نم نوحوري مهرمأت نا س 0 مهرلع
 ةيدابلا رئاشع عيمجو اهرما تحن وهف رمالل هتفلاخم دض مرفلا يزاجت ديرت
 يذلا ىركفو دحا مهيلع لفكي الو تيزبود مهارد نوملسي نوردقي ام
 ةيوكطا "انك. دوا قيتكاس امه .ذلا' رتاشفلا نإ هيفا وكيانج تاريخا"

 مهصخ رثو دحاو ةلفاحخللا نم بضقن لباسي يذلاف فالخ مهنم ىراج الو

 يذلا قيرطلا نم مهزنم اولصو اذاف ةمركدلا“ نمأت تندم نم نوحوزرب

 هارن اذه اندنع بوضقملا لاجرلا صخري ذئنيحف ةموكحلا هيف ترما
 اميسح يرجي نحتف كلذ نسحتست ام ةموكحلا ناك اذاف .لهساو قفوا
 .نال بيترلا اذه يف رظنلا ناعما مكترضح نم وجراو ةينونمملا عم رمأت
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 اماو . مهلفكي دحا: الو مهارد نوطحي تدوردعمي الو ءارمف وديلا رئاشع

 نارك رود لك انطق ون درك ربا تق" ها: فنلا "يملا

 مر 000 -

 ماسو رباج خيشلا حنم
 دنفا هم

 . ةيناطيربلا 0 نا .رباج خيشلل رهظي نا نيف سرا دارا

 0 هتموكح ىلع حرتقاف لبق قه وانا نعرف تناك انك ةاعرم

 رب بتكف هحارتقا ىلع ًايئدبم ةقاطب بلا: ةقوكللا ةقازرف نقم "يك

 ؛ ىلا باتكلاب نباح خيشلا هباجأف كلذب هرشبب نباص ركنا لا

 تيركلا مكاح حابصلا كرابلا رباج نما

 سربرس زيزعلا بحملا ةداعس مخفملا لالجالاو ةكوشلا وذ ةرضح ىلا

 . يلاعلا هدب ماد ةرصبلاب يبايسلا مك احلا نق 5

 نا وه .مكزعو مكاقب ماودب ءاعدلاو ةقئافلا يناما ريحا ميدمت دعب

 هتولتو ١915 ناريزح # خرؤملا يثربلا مكرما ةلوانت صرولحلاو ةعاطلا دب

 رصيقو كلملا ةلالج ةرضح ماعناب انوترشب ثيح جاهتبالاو ةرسملا ةياغب

 تنقا يم تاشلا كلعلا' نامتلاو ةقاولاب مكصلخم ىلع مظعملا دنهلا

 نضال واق ودنا ىلا هه ذاع نس ءافنألا اذرب ندفلا وترش يا
 ' ةليلخلا هتياعرو هتيانع نيعب نيظوحلم ًاناد نوكت نا وجرنف نيقداضلا
 هتلالحل ةقئافلا يتامارحاو يصولخ نصوعب ةيماعلا مكترضح نم وجراف

 ةليلخلا تافطعتلا هذه نا دّمتعا ىبناو هئادعا ىلع رصنلاو زعلاب هتلود هللا ديا

 ةعركلا مكفطا رع ةركشف مكصلخل مكنظ نسحو مكفطل ةدايز نم ةئشان

 زيزعلا مكرطاخ ةرسمو مكاضر ثسكلا ثلا ”اهمك و ةتحوملا مكتقفشو

 دعت# أدع



 . ماودلا لع ةصلادلا همدخحلاب

 مكتاهجوت مارد ىجراو نانتمالاو ركشلا ديزمب يل مكتتنبت لباقأ يناف

 نيسو رم ممدو ةيماسلا مكنت ر ضحلا ةب ريخلا ةضخالا مدن ماتدلا دو ةينآقلا

 « ١م"ا#“© ةئس نابعش ه ْ ْ

 ةيقرب ( كيل ) سربرسلا ةرصيلاب ةيناطيريلا تاوقلا دئاق هيلا لسرا من

 ْ تالا هقول ا وا خرشلا هباجأف كالذي هك

 كيل“ .نيزورس لا رخل قارعلاب ايناطيرب شويتج- دئاق ةداعس ةرضح و
 . يلاعلا هدي ماد

 رعشملا قربا مكردا تلوانت صولحلا ديب ةقئافلا يئاما ريحأ م.دقت لعب

 ناشينلاب صلخملا ىلع كلملا ةلالج ماعناب ةئنهتلا 0-0 مكقاطلا 1

 0 .ةعيركلا مكفطاوع ةركشف ( يآ . سيا. يس) نأشلا يللاعلا

 رصنلاو زعلاب هتلود هللا دبا .هتلالج ماعنا يف 00 مكصلخم اي يناف
 ١مام6 ةنس نابعش ا/ مكراظنا لو ىكنافلا ماود يدعواو

 صلخملا
 « حابصلا كرايملا رباج

 تيوكلا رمت وم دّقع امتيح الا م مل ماسولا كلذل رباج خيشلا ديلقت نكلو

 . هليصفت يقأيس يذلا ١915 ةنس يناثلا نيرشت 71" ١1ه مرحم 55 خيراتب
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 ليخدلا هللا راح ىل.ع ضفيقلا ءاهقلا بلاط

 ىلا ليخدلا هللاراجاشاب ديواج دفوا هلجا نم يذلا بسلا ًامِباس انركذ
 تيكخةرصبلا ةيناطيربلا تاوقلا تلتحا املو دجت يف دوعسلازيزعلادبع ريمالا
 صعب ذحخأت نا تداراذ دجن يف اهدض ةياعدلا ثبب روكذملا هللاراج مومتي نا

 ةلعساوب حابصلا رباج خيشلا ىلا ةيقرب سك اك سربرسلا قربأف تاءارجالا

 ل
 دللا زاج 0 يردتالا اتناهمق ياعرب تيركلا ُْق يناطيربلا يمايسلا لمتءملا

 تع 157 1 حد



 خيشلا هباجأف رباج خيشلا ىلا رمالا كلذ يسايسلا دمتعملا غلبأف ل

 ْ آلا :تاككلاب رباج

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابملا رباج نم»

 . نالمه . هيآ . يآ . رأ . رجيم بحملا هاحلبا يلاع مخفالا ةرضح. ىلا

 . ًاسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ويطل لا و تعا لكل

 دادولا دي نا وه . رورسو ريخب ممد زيزعلا مكرطاخ نع لاوسلا بغ
 . مولعم راص مترما امو ١74 ناضمر ١١ خروملا مكباتك ةذخا

 س رب رس دا ةرضح نم مكبانحل دراولا فارغلتلا صوصخنم
 ىلع قيقحتلاب انرماو هنومضم انمهف ليخدلا هللاراج نع ديفملا نك

 همزلنو مكبانج ديفن هتع ربختسن ام نحت هللا فانقنا مكرمأ بسحبف وك كملازك

 ] . نورمأت املكب نينونمم نحتو مكرما ةحت
 .« ١4 ناضمر ١8 الاس مدو مزل ام اذه

 زيزعلادبع ريمالاو رباج خيشلا
 دوعسلا

 دق دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نيبو كرابم خيشلا نيب تاقالعلا تناك
 ةمجاهم ىلع ةينلا دمع دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ناكو عدصتلا ضعبب تبيصا
 ىلا ًاباتك بتكو كلذ نع لدع كرابم خيشلا ةافو ءابن هغلب الو تيوكلا

 خيشلا عمسف هتسايس ىلع ريسلا مدعب هحصنيو هدلاو ةافوب هي زعي رباج خيشلا

 ماجسنالاو ةفلالا تلصحف دج عم هتقالع نيسحت ىلع لمعو ةحيصنلا رباج
 . نيرطقلا نيب

 نير ةفاع

 خو هوما زيزعلادبع ريمالا دم اها ا ريلا ةموكحلا تذقع و

 دل #اهب/ها



 ( نيراد) ةدهاعمب ةفورعملا ع 19416 لوا نوناك ؟5 قفاوملا ه 1884 رص
 ةداملا تاجردنم يف دوعسلا زيزعلادبع ريمالا لبق نم ةضراعم يأ كيت ل

 تح“ ةداملا كلل نضل اذهو تيرركلل تقرطت": ملا ةسداسلا

 ىلع ' ءادغعألا .٠ ىتاحي نأ لبق .قم هوانا كوفت هك :ةوعس» نأ كيد

 ةموكحلا ةيامحب ةلومشملا نامع. لحاوسو رطق خياشمو نيرحبلاو تبوكلا
 م ق لخدتي ال ناو ةررك ذملا ةموكدللا عم ةيلهع تالص الو ةيناطب ربلا

 .( لعب 35 يف راطقالا هذه دودح دد#و

 رخاوا يف هيلع تناك ام ىلع تيوكلاو دج نيد تاقالعلا تناك ولو
 . ةلوهسلا هذهب ةيقافتالا كلت دّقع رسيت امل حابصلا كرابم خيشلا رصع

 ض رف دوعسلا زيزعلا كلريع ريمالا بلط

 ءارشب نوموّمي دجن يلاها مظعم ناب دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىدل قمع ]

 ءاجرالا ةعساولا ةيدابلا يف اهذه نورشتنيو تيوكلا قاوسا نم مهجئاوح
 كلت لع ةيكرمكلا مودسرلا ءايوال مهولع ةرطيسلا نم 0 نا كلود

 ىفوتست وا فاضت نا هيف بلطي سكاك سربرسلا ىلا ًاباتك بتكف «لاودالا
 بتكف هيلا عفدتو تيوكلا ةنيدم نم دجت ىلا جرخت يبلا لاومالا ىلع 0

 يف يناطيربلا .ىسايسلا دمتعملا) نئلمه رجيملا ىلا ًاباتك سكاك سربر

 ىلا بتكف هيف 7 ذخأيو رباج خيشلا ىلع بلطلا كلذ ضرعيل 0
 : ينالا باتكلاب باجاو رباج . خرشلا ضفرف رمألا كلذب هربخي رباج خيشلا

 مكاح .حابصلا كرابملا رباج نم »
 . هيأ . يأ . رآ . رجيم ريزعلا بحملا هاخلا يلاع مخفالا ةرضح ىلا

 د 5/لال



 . اسورحم ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب نئالمه
 ةذخا دادواادي ناوه رورسو ريخ مهد زيزعلا مكر طاخ نع لائوبلا بغ

 ريرحتلا ةروص عم هتارابع عيمج ةمهفو 4*١ ناضمر *١ خرأوملا مكباتك

 نومظم ىلع لمتشملا سكاك سربرس مخفملا ةرضح نم مكبانحللا لصاولا
 لاومالا ”تاموسر: .ضصوصخم هللا ناشملا ةداعس :ةريقل ةوكش قنا لورفت

 .دجن ىلا ةعجار يذلا٠

 اهيف دجوي ال انفرط درات ىلا لاومالا عيمج نا مكترضح ىفخي الف
 | دجن يلاهاو صوصخع تيوكلا مساب ةالومحلا عيمج لب ًاعطق دجن مسا

 مهبلاغو تيوكلا راجت نم مهءايشأ عيمج نوذخأي انفرط ىلا نورد يذلا
 يثشام قيرط اذهو تيوكلا راجت باسحل يعسلا قيرطب لاوما نوليشب
 نوظحالت ةيلاعلا مكترضح اذاف لاوما دراي ام دمت مسابو نامزلا ميدق نم

 لاح ريغن نا ائنكمي ال كلذ ىلع ةوالعو مكيدل تبثي ةلومحلا تاسيفنم

 مولعم نوكيف نامزلا ميدق نم ةيراخلا ةداعلا فالخ انفرط ةاموسر نم:

 انتاهوسر يف يلك ررض لصحي انفرطب تيسنارط مسا قيرط ريصي ول مكترضح
 تيسنارط مسال قيرط يطعن الو لاح ريغن نا انعسي ال اذهلف هوجو نم

 هدنعف دجن راجت ىلا مسا لعجي ركف نآلا هل رياص اذا دوعس نباو انفرطنم

 ْ ظ . ةصوصخم ردانب

 عم سكاك سربرس ةرضحل ةيفيكلا ضرع مكترضح .نم وجراف
 هتياتنع نيعب نيظوحلم ًامناد نوكن نا لموأ ياو ةقئافلا انتاما ريحا ميدقتت

 1 . قبس امك هتياعرو

 .( ١١75 ناضمر ١5 نيسورم ممدو اذه.

 نامجعلا نم رباج خيشلا فقوم

 ريمالا نيب ةفيحم ةيشحو بورح تراد م1915 ه 1804 ةنس يف

 داهج دعب مهيلع هراصتناب تهتنا نامجسعلا ةليبق نيدو دوعسلا زيزعلادبع

 تا بح



 ةداوه الو ةقفش الب مهاجر نم ءايقشألا لتقبو مهارق قارحاب رماف ليوط
 . تيوكلا ين نكسلا مهل حابأو رباج خيشلا مه اواف تيوكلا ىلا مهنم مسق رفف

 مهملسيو تيوكلا نم مهجرح نا دوعسلا :ةززعلا ةيغ ريمالا هيلا بلطف .

 عانتمالاب هيلع راشا لاس خيشلا هاخا نكلو كلذ لعفي نا رباج خيشلا داكف ل

 دبع نيءالا نيب سكاك سربرسلا ىملا طسوت مث بلطلا كلذ لوبق نع
 رباج خيشلا قفاوف نامجعلا ةلأسم يف رباج خيشلا نيبو دوعسلا زيزعلا

 . دوعسلا زيزعلادبع ريمالل ةيضرت كلذ لعف دقو تيوكلا نم مهجارخا ىلع

 ديدارلا درع رعالاو نباح تقلا

 ديشرلا دوعس ريمالا عم .ةيسايسلا هتاقالع مك نا رباج خيشلا عاطتسا

 . ومَصلا ركع ام هدهع يف ثدحي ملف هب س أب ال اماكحا

 «ارعا نع رييك مسق هعمو دوعس ريماآلا مدق ماواد ه 14 ماع يو

 اوجرخف اءوس مهب ديرب هلا نويتيوكلا نظف ةرهدبا ةيرق نم ًابيرق اولزتو
 ةرهدلا وم اوهجنا و عافدلل مهريم>حو مهلباو مهلويخ ىلع تيوكلا نم

 مايحلاو ماعطلاو ةريخخذدلا نم هيلا نوجاتحم امب اهونحش نا دعب مهنفس اوريسو

 . ةرهجلا ىللا مهم قحتلتل

 فيلا كعرلا نم نيشتيوكلا رواس امب .ديشرلا دوعس ريمالا غلب املف

 كانه هلوزن ناب مهربخا نم محل لسرا فارطالا كلت ىلا همودق ببسب

 اونئمطاف تيوكلا دودح نع داعتبالاب هعابتا رما دق هناو ضرغ ىلا هب يمريال

 نم مهتنيدم ىلا اوداعو همالكل



 بناج ىلا ىلوالا ةيملاعلا برحلا يف ةيناطيربلا ةموكحلا تمضنا ال
 كلذ ليبق تناك اهتانيلحو ةينامثعلا ةلودلا ىلع برحلا تنلعاو اهتافلح

 ةجاحلا دنع اهبناج ىلا اومضني يكل برعلا ءارمأ نم مسق عم تفلاحم دق

 ريس اهيلع عطقت ةلتك تيلأتب ةينامثعلا ةلودلا موقت الثل 'مهدايح نمضت .وا

 راصحلا اهيلع دسفت وا يلرعلا جيلخلا قيرط نع اهاوق لّنو اهرخارب
 ْ . ةيبرعلا تاهحلا نم ةينامثعلا ةلودلا ىلع هب رض ررقت يذلا

 يناطيربلا ريزولا قربا برحلا يف ةيناطيربلا ةفوكدللا تلغوت .امدنعو
 خيراتب ةيقرب ( دنهلا يف كلملا بئان ) كندوه دروللا ىلا ( ناربمش ريسلا)

 نمو برعلا ءارما ءالو بسكل مامتهالاب هرموي ١41١8 لوا نيرشت ١
 ] : ينأب ام اهيف ءاج ام نمض

 طئاسولا لذبن مل نحن اذا كارتالا عم نوشمي دقو نوددرنم برعلا نا )

 : ( ءارغالا ُق ةلاعفلا

 ةيسايسلا ل :نيلدعشلا ةيناطي ولا: :ةعوكللا ' تالاسو مزع دتشاف

 ' 2 اوحتفو ب رعغلا ءارغال قرطلاو سول يش 1 اوذخحناو ةيب رعلا تاهل يف

 نازيجو ندع نيب طاشنلا دادزاو هيعارصم ىلع تاضوافملا باب مهعم

 2 تادهاعملا تددجف . ضايرلاو رهش وب نيبو ةكمو ةرهاقلا نيبز ءاعنصو

 تاقالعلا تمكحاو يلرعلا جيلحلا ءارمأ ةيقبو طقسم ناطلس . عم ةقباسلا

 اهيف هل تئمض ةيدو ةدهاعم هعم تدعو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا عم

 ظ . ماعلا هلالقتسا

 ا اما ا



 دوهعلاو دوعولا ةيئاطيربلا ةموكحلا هل ترثكا دف نيسح فيرشلا اما

 ايف هوم ةالخ يتم اطويرعت اورق هلا تطزتماو تادعتفللا دع كدتعو

 . ةينيدلا ةفالحلا يبس رك مستب هودعوو ةماعلا ةيدرعلا ةماعزلاب

 ةموّكحلا همربت تناك اب لهج ىلع ذئموي نيسح فيرشلا نكي مو
 عم اهنمناك ام اميسال نيرخآلا برعلا ءارمأ عم تايقافتالا نم ةيناطي ربلا

 هما صم 2 رضي ام تاقاقتالا كالت ُُى نأب كاشرمو دوعسلا زيز زعلادرع ريمالا

 كرما ففاطيرتلا ةعوكفلا كن قو د تيفارمأ اا دوعولا عم ضقانتيو .

 هودعوف :برعلا ريخلو مهري هحلباعي وهو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نس

 ةموكحلا رعت ملو ةيرسلا تاضوافملا ىلع اورمتساو اوفئلخا مهنكلو كلذب

 اهتضقانمو تايقافتالا كلت براضتل ًادئاز امامتها رمألا ةيادب يف ةيناطيربلا

 اهفده :نكي مل ذا برعلا حلاصل تافلاخملا كلت نم مجني امو ضعبلا اهضعبل

 رصنلا اهل مب ؛ ىبح ةطلاغملاو هيومتلا ىوس ةقيقحلا يف ذدكموي هيلا يمرت يذلا

 لح 007 ن وكي امكلذدعبنكيلو( ناملالاو كارتالا ) اهئادعا ىلع ةبلغلاو

 لعفت نا ةياهنلا يف عيطتست أب اهنم ًاداقتعا فورظلا تاير ىلا رومإلا

 ءاف وج تاملك ريغ اهرظن يف تسيل اهتمربا يلا دوعولا ناو امل ولحب ام

 انارة ل كلت“ لاطبا  يث دمتعت تناكو اهديمتت ال

 . ةيبرعلا ةسايسلا يف نيلغتشل
 باحسناو ( دادغب نم برقلاب ) ( كاب ناملس) ةكرعم يف اهلشف نكلو

 برحللا يدم ةلاطأ نم اهتيشخو اهيف اهرصاحعو توكلا ةئيدم ىلا اهتاوق
 رعشتل اهتعد رومالا هذه لك ةيكرتلا تاوقلا ماما اهراحدنا رارمتساو

 اهسفن ىلع اهتضرف يلا تادهاعملا كلت ةلسلس ءارج نم :ثد دق ريط+ رمأب

 اهتكع 3 :تايل ويتم : ةطيترم ةققللاا ىف ابنا تيرعلا ها رمألا اع كم لاو

 مي نا لبق اورصاو اهزاجناب برعلا ءارمأ اهبلاط اذا ةلوهسب اهنع يلختلا

 نومظنيو ءيجملا رهظ اهل نوبلقيف ءافولا نع ةزجاع مهمامأ رهظتف رصنلا اهل

 . ميظعلا  رطخلا نم هيف ام كلذ ينو اهئادعا ةهج ىلا

 مم«



 تفيارتشلا عم تاضوافملا فانئتسا ىلا اهتعد اهريغو رومالا هذه لك ناو

 اهبناج ىلا لاتقلا ءاول لمحو ةيبرعلا ةروثلا نالعاب عارسالا ىلع هثحو نيسح

 اهضارغا قيقحتل لاومالاو ةريخذلاو حالسلاب هتدماو ةينامثعلا ةلودلا هجو يف

 ] . امرا لونو

 ءارما نالذخ نم ةيشخمادقالا نع رمألا ءيداب ين نيسح فيرشلا ددرت دقت
 ةيناطيربلا ةموكحلا هل تدكاف دوعس زيزعلادبع ريمالا اميس الو هتروثل برعلا

 دبع ريمالا دايح هل نمضت اهناو هديأت نع نوفقوتي ال برعلا ءارما ناب
 اهعم مهطبرت' نيذلا .برعلا ءارمأ نم هريغو ةيمتح ةروصب دوعسلا زيزعلا
 . ةيدو تاقفافتا 0

 يف رمنوم دقعب مايَقلا ا ةموكحلا تررق ساسالا اذه ل

 مهثحنو اهلوح مهاياون نسح نم قثتل برعلا ءارمأ ضعب هيف. عمم تيوكلا
 د م اهدا جل اسي دل اع هو رال وت هاو ديأتو نيسحخ فيرشلا رزأ دا

 ظ ظ ةيسايشلا "هانا

 ىلا ةوعد نيك اك نيرو ناسسلا هنو( ف اسمعو م5 ماع ةيام يثو

 ىلاو كرابملا رباج خيشلا ىلاو لعزخ خيشلا ىلاو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا

 ًادعوم مه برضو ةيبرعلا رئاشعلا ءاسؤور نم صخش ةئاملا نع فوني ام.

 55 قفاوملا م ١41١7 يناث نيرشت . 55 خيراتب تيوكلا يف هب عامتجالل

 .ه ١١55 مرحم
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 برا لبق كيبرعلا ةريزلا داع
 يف يعس' ةيناطيربلا ةموكحلا تءد يلا بابسالا مهفن يكل انل دب ال

 برحلا ليبق ةيبرعلا ةريزحلا ةلاح يف ءيش لك لبق ملن نا رمتوملا اذه دّقع

 ةيسايسلا اهةلاح ىلع ةزجوم ةماع هت يقلنو اهلالخ يو ىلوالا ةيملاعلا

 ُ] : متاحا رمأ خيراتو

 ةقيض يضار ارأ يف روصحم نوفق 58 ءارحص يه ةيبرعلا ةريزخلاف

 لهاجمب نقي نع اهفس“ لضفتم ةلوحألا ”اهضرا: نماربكألا مسقلاو ةليلق

 .ةدخأو ديب ذِئموي اههرادا بعصلا نم كاكو ةعستم

 ءارمأ ةسمخت لبق نم رادت ىلوالا ةيملعلا برحلا نالعا دنع تناكو

 ريغ تناك ةينامثعلا ةلودلا نا عقاولا ينو ينامثعلا مكحلل امس ةنيعيفاخ

 اهتطلسل اهعوضمم تفتكاو تارامالا كلت ىلع اهمكح ديطوت ىلع ةرداق

 .  طقف ةيمسالا

 اهنم ىلوالا ةثالثلاف رمش لبجو دجنو ريسعو نميلاو زاجحلا يهو
 لخاد ين نارخآلا نانثالاو رمحالا رحبلا لحاوس ىلع اهذوفن قطانم عقت

 ظ 0 .٠ ةيبرعلا ةريزخلا
 هنئاسقعلا هل وذلا يبو اهنييا اميف. 'رمغبس عازت يف :تارانالا :ةذه تناكو

 ضعبلا اهضعب نيبو اهني اميفر
 ىذرالا مضو دوذخلا زواحت ىلا ًامتاد يدؤوت ةيلخادلا اههللاصم تناك ذا

 دودح دوجو مدعل ةتباث ريغو ةمهبم تناك تارامالا كلت دودح نال
| 
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 ءارغألا كنلوأ قف هلو وأ قاف نع يعدي ميلانأ ىضغي كانه تناكو

 قام عوخ توك توم اكو قلطملا يناطيربلا مكحلا تحم تناكف ندع اها

 لدحاوس ىلع ةعقاو ىرخا ةريغص ترامس تيوكلاو نيرحبلاو ( طقسم وا)

 + ةداطب ىلا املا كف ديوك 2 كل هرزج يف وا ينرعلا جيلخلا

 لكل ة زجوم هصالخ جردن نا يرورسذلا نم اندجو ةدئاغال ًانامكاو

 نالعا نيح اهيلع تناك يبا ةلاحلا نيبنو ةسمحلا تارامالا كلت نم ةزاما

 لاودلا نوت :ككهوب»«قساينلا انارما كفو جرش لوألا قوتكلا> يرخلا

 ْ . ةبراحتملا

 زاجحلا
 ةكم اهتهضاعو رمخالا رحبلا نم يرشلا ءيطاشلا ىلع زاجحلا عقت

 مه 91717" ماع دمحم نب تاكرب فيرشلا عياب ذنم ةكم ءارما ناكو ةمركملا

 مسالاب نيينامثع اياعز زاجحلا ىلع ةدايسلاو ةفالحلاب م اسناطلسلا م 57

 اومكحم نا ةكلارتالا عطتسي ملو لالقتسالا ماع نيلقتسم' عقاولا يف اوناك ذا

 ةكم فيرش بناج ىلا نونيعي اوناك لب ًارقتدم 00 داحاجوللا

 لا اا : !تامنع لاو

 ةينامثعلا ةلؤدلا -يق ةريبكلا بصانملا نم ةكم ضيزش بصنم ناكو

 ودو ةرشابم ةرادصلا ماقمب لصتيو مظعالا ردصلا دعب هبحاص يأبو

 هدايسلا هاو جخلا ىلع فارشالاو ةبعكلا ةنادسلل زاجحلا ين ربكألا عجرملا

 ,ةيدابلا «نؤمأ كفيرصت قى العلا" ةبلكلا :تحافاو ناب رعلا ىلع

 لا 11 رشالا يف يتامثعلا دهعلا زخاوأ ىف ُْئ : فممنخملا اذه رصلا دقو

 مهيف لظو م11 م 7 ع دنز قود قم مهي كباشي ىم نا

 ةيديدحلا ةكسلا اؤدم .ىح ىح مهذوفن ليلقت كارتالا عطتسي و 0

 دقو ) ديمحلا دبع ناطلسلا دهع يف ةراونلا شدا ىلا ىشمد نم ةيزاجحلا

 رهاظلا فدحلا ناكو (م 14. مه19ماعمتو م10 1ه1107 ماعكلذب اوأدب

 تع
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 تيبثت وه يقيقحلا ضرغلا نا ديب ةسدقملا ندملا ىلا جحلا ليهست اهناشنا نم

 . ةكم فارشا ذوفن نم ليلتتلاو زاجحلا يف يكرلا مكحلا

 نيدح في رشلا

 ةراما أوتي ناك م1908 ه 195 ماع يناهثعلا روتسدلا نلعا الو

 قم انوع لافتا فيفا "هع ن دمحم نب هللادبع نب لع 'فيرشلا ةكم

 اله تامف ه]در ه]الاددع ةييورفاا . ةيلامثعلا ةلودلا تايعش نييداغالا كاتف

 نبع ند ناسحل فعي رشلا نينداحإلا .ةموكح تليعف نيم وين هئييعت لع

 ْ ْ . ليمحل | كيع

 ماع همدقتسا ) ديمحلاديع ناطلسلا رماد ةناتسالا يف ميمي ذكموي َناكَو

 دلوع في را همع نيدو هنس لصح فلان رثأ ىلع م14 م "5

 ةناتسالا .رداغف (.ةلودلا ىروش سلجم يف أوضع هنيعو .ةكمريما قيفرلا

 1 5 1 هيصخم مالتسال

 هحاستا نع لمع نكو: ركفشلا عساو حومطلا مظع نيسح كفي رشلا ناكو

 دوعسلا زيزعاادبع

 د ادع مالا كيلر قيام لوي دلال نيرا ةيقووو يقم اقكادللا يكل ١
 نييباهولا بهذا ةينيدلا ةياعدلا ةمواّشه ىلع ةيادنلا لنم مزعف دوعسلا

 نم ًافوخ زاجحلا لئابق نبي دوعسلا زيزعلادبع ريمالا عابتا اهثبي ناك يلا
 ِ ايكتاكو اهراطخا

 ةشيب ركاسع نم .فلأتت م١٠19 ه 158 ماع يف ةيوق ةلمح زهجف.

 ك7 قالا دوف امو اوحعا اهلوتع يعرب هلا" قارا ناقار نكعو
 هكا[ 1 ادع



 امصعلا ب ءاللعلا وباو ةبيدع خيش كممح ند دم هعم بحطصاو شويحلا

 ا 0 تااروسو هاج وو ثلا قم نيد ةكلقو

 بر 1 لصو ا لغلختف اه ريغو 0 ناسد

 لع ةيزاتفلا 2 عيبسو هوو ل نا 57 زي زعلادبع ريمالا

 ةيزاجلا ةّطنملا 2 ةلخادلا لفئابقلل الو ةيدجنلا ةيزاجلا دوددلا

 حارس قلظا انو يك ا ًايوتكم ادهع كلذ“ .لاثو: .ارعشلا" ىح

 تاق العلا تعمحمو تثداحلا اله ل لع ا قرش ِ ةلاحلا 5-2077

 50 راحل رياسو وفصلا 0 م عقي ملف نيترامالا نيد ء يلا صعب

 : أ أم يف اهضعب جرددو هيد ولا أ سارا امهذسد تاون دو

 ميحرلا نمحرلا هللا مس

 |ةديس ةعركملا ةكم ريما ميثلا يبب مخفالا لجالا بانج ةرضحو»

 1 مآ هالعو هلو ماد يلع دسلا ند اشاب نيسحل فيرشلا

 عم ماودلا ل هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ديزم ءادها دعب

 نيزياح رورسلاو ةحصلا لامكب ملزا ال رماح مكرطاخ فيرش نع لاوسلا

 | ظ . . ةديمحلا فاصوالا

 وجرن باتك اذه لبق 5-0 انمدقو ةليمج هللا مرك نم انلاوحا

 . نيرورسسم مناو لصو هنا

 مكراظناو مكممه ولعو مكتقفش بجومب هنا زيزعلا مكتلودل ضرعن من

 ب ل





 ( ةرونملا ) ةنيدملا يلاو
 اشأب يرد

 م



  ةغواصملا انبجاو مكتمدخ بجومل دوعسلا هللادبع زيزعلادبع .انيخا انمدق ةيلاعلا

 ناليحكو ينادمحلاو ةيؤالقصلا هعم انلسراو مكمادقاب كرتلا بجومل هعم ٠

 برقن ىبن انتياغ يف كش الو اهتجاحب مكنال املاسزا نم ائدصق هللاو الو

 انتيده الاو مكل مث هللو مكصاوخ نم انسفنا نيبساح انه انئاف مكنم انسفنا

 .. ماركلا دالوالل ةغوص يه اهنكلو انيديا تحتو انسأور مكتر ضل

 مزاللا هنم ودبي امو مكتمدحخل ضرعتلا بجوم باتكلا اذه انررجو

 مكراظنا نوطحمو انعم هنولعفت انهمو لاخ لك لل مات انيلع كرما الاو

 . ةعاطلاو عمسلاو تامدختاب امعاضم هللا ءاش نا هئودجت انيلع

 ناوخللا شح قالا غالبا عم ةمدحلا مسرب دلولاو هفيرعت مزل ام اذه

 ةفاكو دوعسو دمحم دالوالا اندنع نمو ديزو لصيفو يبع ماركلا تاداسلا .

 | . نيسو رح ممدو نوملسي دوعسلا

 ] قل ةلملاو ةلودلا مداخ م4  ناعمز "نب 5

 .اهرئاشع نسيئرو دج ريما

 دوعسلا زيزعلا دبع

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 اندفس ةعركلا ةكم- ريفا ميشلا يهب مخفالا ديالا لجالا بانج ةرضد

 نيمآ هالعو هدجي ماد ىلع ديسلا نبا اشاب نيسحلا فيرشلا ]

 ار خم ماودلا لع هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع ماتلا مالسلا ءادها لعب

 نيرئاح رورسلا رفاوو ةحصلا لامكب 5 ال رطاعلا مكر طاخ تي نع

 : ةديمجلا فاص والا

 00 0 مكلزشم انذخا تقو فوبئاب ةليمج هللا كب 0

 هس 7" /أ ع



 ميصقلاو ةبيتع ةهج نم مكبانج فرع ام ًاصوصخم مراد يكفل ىدل

 دنع نو.لظتيو ةقيقح اذ سيل يذلا بيذاكالا ند وكلا 0 ميماو

 ةهج نم م نات اذه كناحعيس ) اولاق امع لاو ٠١ جعلف مكنت رضح

 نك يشف نو زيزعلا مكماقم وشو .مكلثم ناش وف اذه مهيلعو انيلع م 5 راغذ

 ردصي باوج ندا عكا مه ريغ نمو مهذم برقا انسفتاب انح نأ

 بجوملا هب هب لثتمت نحنف 3 ىس انه رداص ناك اذ | مهد ءوسلا منمي 1 2 اذيلا مكذم

 ا دهعا نم ةنحا نا ملعا هللاو ام :ينا ام عم مكتداعس ةمدخل مث هللا اضر

 فهيعضو ودع ناك نا اللا ماظ ند لدارخ نم دروس لاشم ىمم 5 00 لع

 مكدوجو هللا مادا الاو هن دلو م ودذعلا لوقو بيس او يلاج

 ليشر: 0 5 اهلك دحا هتد رود اه مدح نم لق أم هايج مود ل

 نم مهئسف ا لك انرماو مكتباده مث هللا ةيادهب هيلع هلا انالوو

 . انئاعاو ردغ انبو ةيعرلا ماظ نم مهنمو هناكمب نالا ىلاو رمتساو عاطا

 هسفن يناث مكلضف كولممو مكمداخو مكنبا نآلاف هيف انس>او هيلع هلا

 ةيدع 2 وأ .مضقلا لها ها 0 مكترضحل مث ل عيطم عماسص

 0 هللإ رهال 6 لعفا لو رمأت امكف ملك كلم ء يش 0 ىلع ع

 تنك اف لباقملا باذكلا ءاود مكترضح ل اع هورور ام عيمجو م 5 رم

 5 كاف مكبدال رطصمو لعفا نقورمأت اهك . مكرما كت ”اناف 0

 تالا 3 مك انحبملسس لق ندب كللد مكبانج كيم ندخكو نييذاكلا مه

 ماللسالل .نيشافلا: .لاوقأ: نع .رذح نع اونوكت نا مكبانج ىلع انمحو رثكا

 يدنع مكتم دخ لاثتماو مكاضر نأ هللاتو هللابو . هلئاو اناو . نساسلاو

 ا هللا ثاماو دللأ لهع مكيطعم انا 2 هةملددخو نمح رلادبع اضر نم زعا

 مكرمأ تحب اناو ردأ عيمج يف كتفوش تلدخا م عيطم عماس كل دلو

 كاك نا رضحا ثفو ع تيووزملا نلكلو 06 ةليامملا لودي رت ناك نا 1

 تاير را علا والا قمل" عرش و7 اير نخل اال الج نيم كن رع

 مكترباكم وا مكتبراحع يدصق دجن لها ىزغتسم ينأ مكترضح ىلع نوروزب .

 هاا م



 نضعبو (انيخ يب ) بجوال الا مهيزغتسا ام ينا هللاو ال هللاو ال هللاو ال
 ىدصق لحملا اب يمودف نا مكلقع مطقب الو . مكبانج ين ام ىلا داسفلا ْ

 دعبلا نعو مكتمدحل برقت وه امتا الا مكرطاوخ بضغي رماوا ةبراخت
 ائيجاو - قباس 21 ام مظعا نوروزيو ءادعالل داحنالا هب لص يذلا

 مكرييدت مث هللا ريبدت راظتناب نحنو زيزعلا مكباوج بجوملا شراطلا لوجعت
 . مزل ام اذه را

 ٠

 مكدالوا اندنع نمو ماركلا تاداسلا ناوخالا انمالس غالبا ءاجرلاو
 . نيسو رجم ممدو مكيدايا نولبقي دوعسلا ةفاكو دوعسو دمحم

 نطولاو ةلملاو ةلودلا مذاخ اسوم ةنس لاوش ١١ يف
 اهرئاشع سيئرو دج ريما

 ميحرلا نمحرلا هللا مس

 فيرشلا انديس ةمركملا ةكم ريما مشلا يب مخفالا لجالا بانج ةرضح
 - نيمآ هالعو هدجم ماد ىلع ديسلا نب نيسح

 عم ماودلا ىلع هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالبلا كيزم .ءادهأ لعن

 رفاوو ةحصلا لامكب  متلز ال رطاعلا مكرطاخ فيرشو زيزع نع لاوسلا
 . ةليمج هللا مرك نم انلاوحا ةديمحلا فاصوالا نيزئاح ووو رسلا

 لاخي ام لك بانتجا نم مرشا امبو مكتمالس انرس دقو ١19١ ةلس

 نحن سكعلابو مكاضر انمارم ىصقاو انلامآ صخا نم نال مكيضارم

 ا

 . ينيسست : يرعب اهلج همن لب خال اقل كدلتطب ميم هد هع ناايز هل نلمهدل 0:14 شكمجقاةيباشا؛ يو هاو دنس تيا ذاع به مق هاش زا مدمس سمار تداجم لذ د ةاتسشت ودمع كال فانز دام سا خطا سام ع احلا



 فلاح ملاننا اودقتعاف . نيفلا ثادحاو ةحارلا قالقاو باسلاو بهنلا الإ

  مكترضحل ةيبوسحملاو ةبحملاو ةقادصلا زاربا يف رصتن ىلو كب

 و( انتهج نم ركف يف اونوكت ال نأب مكفطل نم وجرنو انيعاسم معيمج يف
 م

- 

 اونوكت نا هللاب لمأ اناو ةيقادصلاو ةبحملا ةرئاد نم اوجرخت الاو ًادبا

 انابدهو اضالخأ ايفا ةرروقلا ةزكذلا انهو نرنو افي 38 ليما

 مومع ع اذ ديتبإ ا رضاح نو و ةيوووتسلل ا انت وق ةاضره ي ةرداصلا

 يحور زيزعب ةيئامتعلا ةدسلا يدفا هب اننورمأتو اننوفلكت ام لكا دجن لدأ

 0 نمو ماركلا ةداسلا ناودنالا انهالس غالبا ءاج رلاو مرل ام اذه

 ظ نيسورحم متمدو ا ةوغلا " ةفاكو ! ذل رأللا

 ١0 ها ندا ياواوا لا
 هل

 نطولاو ةلملاو هلودلا مداح ا

 اهرئاشع سيئرو لجل ريمأ

 تداولا ديرلا لسمو

 نيلغتشملا 8 هتاق الع نسحو هعاعد ا ناسحل كر َِك ا

 زاححلا 0 يلاولا دوفن ىل . لع هذ وفن ئغاطق ةيل رعلا ةيم وَما اءناضملا ف

 00 دوش صلقتو ةينيدلاو ةيئم زلا نيو وش فرصملا 3 حبصاو

 نم ترغنو ىرخالا ةيبرعلا ميلاقألا ي كلذ ىرسو. زاجحلا يف

 ْ ْ . بولقلا ةفاك نيداحتالا لامعأ

 تنيعف كب يريخ ةيماحلا دئاةو كب لماك ذئموي زاجحلا ىلع يلاولا ناكو

 يدلل نيطلجلا دبل :تديغو 117 يهو انيبد“ الور نيود اسال .ةيارككخا

 ىلع نييداحتنالا ةداسس ظل ناسحس فيرشلا ذوفن نم لاقيل ةيركسعلاو
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 نكمتي مل تالواحملاو دوهحلا نم هلذب ام ةفاك نم مغرلاب هنكلو زاجحلا
 ةنيغضلاو دقحلا ىلع سوفالا ءاوطنا ريغ ركذلاب ريدج ءيش لمع نم

 00. فالكلا ةقش عيسوتو

 نوعلطتيو رئاودلا هب نوصب ريو نيسح فيرشلل نوديكي نويداحنالا لظو
 . هدالوأ ىلعو هيلع ءاضقلا نم مهنكمم ةقيرط ىلإ

 ءافحلا دتشاق مهرطخ بيهتيو مهسأب ىثشحو مهفوختي اضيا وه راصف

 ةيناطيربلا ةموكحلا عم تاضوافملا باب محتف ىلا هراظنأ تهجتاو . مهنيبو هيب

 رجلا انمتلاو ايناملا .نلاغ يرد قف ةئامقلا ةلودلا تلح اهدتعَو
 تامل كدت "ا" :لاوحألا» :ةعبلع اهنغو اضرفو اسنورو. سلكنا نبق

 ةيئامثعلاو ةيناملالا ةماعلا ةدايقلا تررقف ةميكحو ةيوق ةيرادإو ةيركسع
 ةعيبط نال ايروس بونج ي دعاوق ذاخنا تررق ام نمض نم. ةيادبلا ذنم

 . ةيرحبلا ءالعألا تامجمل ةضرع اهلعجت تناك ةليوطلا ايواارم

 تنشأ هذهو سيوسلا لانق ىلع هع عع تاالمح> قوس تررق مْ

 ايروس ةيمهأ تفعاض ةطحلا هذهو ايروس قيرط كلست نأ دب ال تناك
 . ةصاخلا ةيرادالاو ةيركسعلا تامرظنتلا ىلا اهتجاح توقو

 ايروس يف اشاب لامج رصع

 ضو انكاق لا ةاووس ف رومآلا هيدي نا ةاؤزولا نسل عار. هئذتع

 ةيرغلا اري. دعوي ناك يذلا امان“ لامع فيهما اذه راتخأف ةميكشلا
 باهذلاب هرمأو يرلاو داحمالا ةرعمج باطقأو لد دانص نم هنوك ن ع ”هلاضو

 ةيرادالا رومالا لمشت ةداعلا ىوف تاطلس هدوز نأ دعت“ ايزوتفا ىلإ

 “١ يف ايروس ىلا آهجوتم لوبنطسا كرف ةيركسعلاو  ةيسايسلاو
 . دوش نق  ”انيويلك ابك اج. قلو 1514 ءايبعا يافا نيركت ١

 0 هس خا



 لامج رصع ُي برعلا ءادهش

 أرمأ اشاب لامج ردصا ها004 ماوه نا رهش رخاوأ يو

 نر يقرع ها ورد لاو لق نم .ةعامجت 0 ليلخ ميركلادبع لاقتعاب

 ترجف ( ءادعألا“ ةدعاسع ةحلسملا ةروثلا ىل اع يدي رحتلا زر ةمهتب مهمك احيل

 دبع مهسيئر ىلعو ضد 2 يثإ ىلع مكحف ( هيلاع) يف مهتمك احم

 خيراتب تو ريبب جوبلا ةحاطب ها مهيف ذفنف مادعالاب ليلحلا ميركلا

 . ءادهشلا لفاوق ىلوأ هذه تناكو ها ممع ماوؤا6١ بآ ١”

 00 لب بسحف ءالؤه مادعاب فتكي 1 امان لايجب نكلو

 ا اع مادعالاب ماكحالا تردصو ىرحأ ةبجو تقيسف ماهعالا ةرئاد

 . صاخشا ةرشع وحن ىلع داعبالاو نجسلاب مكحلا ىلعو ًآصخش نيعبس نم

 نيقابلا ىلعو ًايروضخ مهنم نيرشع ىلع ردص دق مكحلا كلذ 00 ٠

 00000 ماع داجتا 1 ا كلد تاكو لحأو تقو 0

 + ؟ .ةفلتع 0 تاللئاع داعباب 0 0

 0 100556 ًاضيأ ةلودلل.

 تبردحو داقتنالا نم ًاريثك ايروس يف اشاب نانسي“ تافرصت كوالا لعل

 هوك ف 0 نيسح فيرشلا ءاهتنا ليبق رومإلا هذه ضعب
 ..تعلط اميسالو يرلاو داحنالا لاجر نيبو هنيب ذئموي رودت تناكو ةيناطيربلا

 نالعأ نبك نيم كا واعرب تا كد كاب كاجو نار رولا واق

 كلت نم راد ام صعب اذهو ف معاقالع علمقب تيدا م ةداح

 ] ْ تا رياخملا ش

 نم نيعطوتم لاسرإ هنم بلطي نيسح فيرشلا ىلا اشاب لامج بنتك

 كلئاسولا نات «تناكف ا دعاتسو ةنامتملا ةلودلا ةالاوم ىلع هدحمو زاجحلا

 ل #



 سارا وب 1[ فووق ةاهنن نأ ريغ يداوعالا هوس تب وكلا م

 تاطو د رووا يقلل ه1 نيل لا قفا نروعم ةقورف دا سرا نكو
 نالعاو ,نيررعالا -.نيعوطتملا ةالعاسملا' ةسليساو :لاوما ':لانسرا: ”اضانب لاسمح ند

 :تلامو اهذ قررنا "يتنلاا ”كيويمدمف“ دقق محلا فازوا دنع م داحت فيولا نفد ولعل
 هيدر شايع نول ىلا. .نيضت تيررعلا قاورأ نفللالا تا نإ كفو .مونحلا دلو ام ||

 ] .اهيف هل لوقي

 فارتعالا ىغينيف ةنيكسلاو ءودحلا بناج ىمازبلا يف بغرت ًامح تنكاذاو

 اهيف ا  يلعجو ةكبم# للا كوت نم زاجلا رئاس يف يلالمتساب

 ماعلا وفعلا نالعإو نيمهتملا .برعلا ةمكاحم نع ًاضيأ لودعلا يغبني امك

 0 .( قارعلاو ايروس يف

 ويرش نا قارب او اونو اا نام كرتون عوج ليات
 فيرشلا ىلإ قربأ دقف اشاب لامح امأ هبلط ةباجإ برب اهيف هدعوي ةيقرب نيسح
 ] : اهدفزت نغت اشان قونأ هر هيلطارأ ام نفقات فرو قيمت

 راما :كيرؤت نأ .نيلطت هتقاف قاض رونا دبا فلفت نيستا ىولكلا
 تاق نا دعب يناهاشلا وفعلا نوديدع- صاخشأ حنمي ناو كانرسأ يف ةةاذزو
 باطلا اذه ةباجا عاطتسملا نم سيلو ةلملاو نطوال مهتنايخ ىلع نيهاربلا

 ةحلصم اب طاق راو. قلك ال ةلاومت قفا كوتش نوع ىلإ .كالخ دا الار ةياثلا

 فعضلاب روهمخلا اهمهتي نأب ةقيلخ ةنودلا نع حفصت ينلا ةموكلا ناف ةماعلا

 ةللاو هل وذلا «ةءعطتو ةتايدلات . قمانلا قاسم 1 ريك عفصلا 'قالذ. "يوفق لد

 تيأرل نيكسملا 1 ترفل يلا قئاثولا تايوت# تفرع وله موا دو

 . نومهتملا كتئلوأ هيلا لفست دق ةلا اركلا نم دح أ 1

 كنظاو يل ليخن يناف كلترسا يف ةيئارو ةرامالا لء# صت## اميف أ

710170131717171 2 
 ةمسللاوةلققلا تانسنألا يفوق نك يق" ضاعت يذلا هنااا كوم دي
 كلت لثم نع بارعالا نأب ىعم فرتعت كارأ بصنلاو ءانعلا دشال

 د1



 ةينامككلاا لودلا + حاشا قرت هدرا حل وكمان دك و نا يطلقوا نوه

 عقو ءوسا هل نوكي نا دب ال اهادع امع راطخالل ًاضرعت رثكأ يه ةعقتب

 . روهملا سوغن ِق

 ىح بلطلا كلذ لدم بلطت كأ كلل 3

 مويلا دشحن نأ يغبتي اهرسأب ةمالا دراوم ناف . هبلط ىف ىلا كل ناك كك
 عيني ناك ام هنا هدّمدعأ ىذلاو

 و اولا ريفا زاك مدعلا ريكو هل" ماتا لعأاو ضرغل

 ةلأسملل رظنلا تاهجو نم ةيلاثلا ةهجولا ىلا كرظن تفلن نأ ًاضرا 2

 داعتبالا يف.ةبغرلا درجمل كبلط تبل ةموكحلا نأ ةالدج ضرفن انئا ىهو

 نأ اها كفوو مل يلا ةبيصعلا تاقوالا هذه يف. ةبغاشملا نع كب

 هدا نيه هاذا ان ”ةيوكملا عن يذلا امف انفيلح ةياهنلا يف ناك رصنلا

 ةرضاحلا ةموكحلا نونوكي نيذلا لاجرلا نا اهرازوأ برحلا عضت  نيح

 اودفصت ل هداديتسا كضما كوول | لع هجو ُّى مارعلا ىلع [وأ زج نيبللاو

 ماعلا ةحلصل هولخد ي لا برحلا هذه ف مونيا لش ىلع اوأرجتي نمع

 ةفيلخلا ةلالج نم انا نا نع والعتب نل..ىرخأ ةهد ندو . نكافالا

 يف هللا ةاضرم ءاغتبا لمع نم لكل ةأفاكملا ميظعو ناسحالا ليزج ىلع

 ش د ةسلدملا ا. انهاغ .٠ قرن

 ةفواش.كرانأو مقاولا وها قيسعت تردرخلا نين قف فقرا هتك ناك

 خيرات نمت ريش دعو ها ظفألا "دعا اك برطضاو هنوجش تجيهو

 ب اهيف هل لوعي لب تعلط مظعالا نمل ىلا ةيق رذ قربا ا همالتسا

 8ع

 هعم ما يذلا يسايسلا اذها ندع نيج رلا يأ ماع ال يلا »

 اظافلا 0 لمعتس يذلا كلذ ملا دولاو ةلماجملا يل رهظأ الاطلو ةرشابم

 ىح كن اق العلا عطق ل 0 رطضم يسفن ا يلاف ةئيهم ةحراج

 . « ًاقباس اشاب رونا نم اهتباط يلا ييلاطم

 عاطقناب اهيف هملعي ايروس يف اشاب لامج ىلا ىرخأ ةيقرب لسراو
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 نع نييزاحملا نيعوطتملا بحس نا ةنيدملاف لع هدلو ىلا هرمأ .لضرأ

 تاتى رش لا اك نيكو هوبأ رهأ ام يلع لعفف ةينامثغلا ةلوذاا 0

 ٠ . هيف هل لومي ةنيدملا ُْق ةينامثعلا تا دئاق

 نيطسلف ىلا نيعوطتملا لقت فقيس ينأ نم ةرداصلا رماوالا ىلع ءانب)
 تقولا عايض نم "الدب ةكم ىلا نيدهاجملاب ةدوعلا ىلع ةينلا تدقعأ اذهو
 كوبق وجرااف. كعدوا نا نودب درا ىرارطمالا تما قلاو“ انغ

 ] .( يرذع

 ىلا انا تيك ةنددملا نم هبعوطتم باحسلا كوي نيسح كالملا نا م

 تيدي :- هيف ءاج أه نمض نمو : كلذب امه ربجحي كب ةعلط ىلإو أشاب لامح

 ىلا ةانقلا ىلع ةلمحلا يف كا رتشالا يبعاطتسا مدع نع رذتعا ينا)

 ديري امل ةينامثعلا ةلودلا هبجت ملف ( ًاقباس اهتبلط يلا تابلطلا باجت نا

 نيسح 'قيوشلا ةيقالع تهنناو تّرعلا لاجو خم ريثكب مادعالا مكح ذفنو

 ةيناطيربلا ةدوكدعاو نيسح فعيرشلا

 عا ا رسال ب واو وعن نوت وون هاف و اننا هوما "٠
 هقيرطب م914١ ه "١7 ماع يف ةرهاقلاب هللادبع ريمالا هدلو رورم

 ثيدح مهنيب ىرجو روتس رتسملاو رنشك دروالاب ذئموي عمتجاف ةناتسالا ىلا
 حرصف برعلا لايح ةيناطيربلا ةموكحلا اهذختتس يلا ةسايسلا لود- ليوط

 . ءاقبا ىلع صرحلا ديرت ةيناطيربلا ةمركحلا نا) ”الئاق راشك دروللا هل
 ةرئادلا هذه نمسض برعلا دعاست اهناو ةيئامثعلا ةلودلا مم ةيدو اهتالص
 ظ .. ( ةيدقلا اهديلاقتل تاعارم

 هما يدع ةناسالا» ىف تالف نيالا وكما لع: لووطا رقما: نفق لو

 ريمالا كرف ناثوعبلا سلجم اهمايقب لاو ىلوالا ىمظعلا برحلا تماق

 ا



 لصيف ريمالا هوخا هقفارو ه ١م م 1914 ماع بآ 18 يف ةثاتسالا : هللادبع

 نم ؟١١ي ةرهاقلا . الصوف سلجملا كلذ يب هدج نع اان ناك يذلا

 نيدباع رمدق يف ةيرصملا ةموكحلا ىلع نافيض الزأو روكذملا رهشلا

 ةموكحلا نم ًاباتك هللادبع ريمالا ىطعأو رصقلا كلذ ئىويوتس رسما "اي ناازإو

 ةموكحلا ركش نمضتي باتكلا كلذ ناكو هدلاو ىلإ هلصويل ةيئاطيربلا

 ىلع هرهسو ةسدقملا نكامألا ةمدخم همايقل نيسح فيرشلا ةيناطب ربا

 . برعلا ىلإ ةفالحلا هيد يق س.ضراعت ال اهناو جاججلا ةجار

 باطقأ نيبو نيسح فيرشلا نيب ًارئاد ناك ام نولهجي ٠ زيلجنالا نكي مل

 فيرشلا ةدعاسم ىلا مهراظنأ تهجتاف ةداشملا نم يرّثلاو داحتالا ةيعمج

 ْ - . ًاقيثو ًاقافتا كارتالا عم ناملالا قفتإ نا دعب نيسح

 فيرشلا نم ًاضارعا رمالا ءيداب يف ةةيناطيربلا ةموكدلا تقال دقو
 تقولا نسم ًآئيش عيضت نأ أشت مل ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو نكلو نيسح

 ىلإ ةيقرب تلسرأ ءافلحلا ىلع برحلا ايكرت هيف تنلعأ يذلا مويلا يقف

 برعلا لالقتساب فرعتس ةيناطيربلا ةموكحلا نأب اهيف هربخت نيسح شيرشلا

 00 ٠ . ةيلعف ةدعاسم اهودعاس ا اذا

 اعارايط ةطساوب مهيلع تقلأف زاجحلا يلاها ىلا ددوتت نأ تدارأ م

 : ىلآلا روشنملا

 هيارعلا فاز :ناكش ىلا و

 ةنحاطلا برحلا هذه رامغ ضخت مل زيلكنالا رشاعم اننا امامت مملع دق

 اهتمجاهو املا ةمخأتملا ةريغصلا كلامملا ىلع تدتعا اهنال الا اناملا دض

 كلامملا كلت لالقتسا ةنامض تلفك دق اهسفن ايناملا نا عم بنذ ام ريغل

 ..ةديك الا قيئاوملاو. ةوهعلا ..ىشب

 نامزالا اب تطاحاو راطخالا اهتفنتكا اينالا نأ مكذع بيغي الو

 اهرزا دشتو اهرصانب ذخأتل ةيكرتلا ةموكحلا ىلع اهئاهدب تلاتحاف
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 ينامالاو لاملا نم ةلئاطلا غلابملا :لضفب اهبرآم ىلإ لصت نا تعاطتسا 1-7
 ناطلس نم داهحلاب رمأ ىلع لوصحلا ىلإ كلذب يمرت تناكو . ةبذاكلا
 نيملسملا نم ةديدعلا نييالملا للظت انتيار نال انئافاحب دضو اندض ايكرت

 دض انعم نويراحي اوحبصاو مهنم ةفلؤملا فالآلا انشويج ىلا مضنا نيذلا

 اونوكيو نوملسملا بلقني نا كلذ ءارو نم وجرت يهو بنج ىلا انج ايناملا
 | انتل 3 كلغ

 هسفنب بري هبلق ةيمالسالا ةديقعلا تألم ميمص ملسم ا ومالا
 ىلع ًانابرف هلعخيت ةيبنجا ةلود دي يف ةبوعلا نوكيو هتديّمعب فختسي نا نم
 ظ . ةيبعشالا اهعماطم حباذم

 ' مهدحو اهنافيلحو ايسورلاو اسنرفو ىمظعلا ايناطيرب اياعر سيلو.
 يف انتدعاسمل مهءابش ةرهز لاسراب ءالولاو صالخالا تايأ اورهظأ دق

 كارتالا نم ةديشرلا ةقبطلا نإ لب اهريغ ينو ايكرت دض لاتَلا نيدايم
 لءاستي نم مكنيب لعلو .دحلا اذه ىلا ايكرت كولس ءوس ىلع تطخس
 مكل حرصن سابتلالا عفدلف برحلا هذه ةوذج انعطق نا دعب اناياوث نع

- 

 ه1 ا اا وو لاا... اظوورم فلربما /ةلزلانب وع كب هنا
 نوكت نا ةيسيئرلا هداوهو حلصلا طئارش 1 نم لعجتس برحلا ءاهتنا دنع

 | ريش مفي الاو « ةلقتسم هيف ىلا ةسدقملا يضارالاو برعلا ةريزج هبش
 مكذالب لالقتسا نا كلذ ىبعمو ىرخا ةلود ع يضارا وا انيضارا ىلا اهنم
 لضفب لعجتس تالافكلا هذه ناو هيف بير ال ًاققحم حبصأ ةيرهلاب اهعتمتو

 م.دقلا اهيقر ديعتستو ةيرحلا بايث يف لفرت برعلا ةريزج هبش ىلاعت هلل
 . كلذ مكيفكي ملفا مكبرب ىلوالا انرضنو

 دي نم صلختلا يف مهتبغر نابرعلا خياشم ضعب انل حرص دقل
 نوبغري نيذلا اما مهفويس دحب انشويج رزا مويلا دشي مهضعبو هلاوتاالا

 الذ اذه انئيدح قوسن. مهيلاف مهسوفن يف امب ةرهاجملا نوفاخيو مكنم انيف

 مش ةراب نحت



 بير ال ةيتآ يهف ةبسانملا ةصرفلا حونس اوبقرتو انبناج نم مكلخادي

  دادبتسالا رابغ مكلهاك نع نوضفنتو ملظلا ءادر مكنع نوعلخت اهدنعو اهيف

 ًانداص ادعو مكدعن اننإ امك مكيلا ةدعاسملا دي دم يف ًادهج اولأن ال انإو

 قوش ىلع منا لالقتسالا يناعم لكب ةعتمتم ةمأ هتوقو هللا لوي نوريصتس

 ةيمالسالا ةنايدلا نا اوملعأف الا ميركلا مكنيد ةهج نم اناياون ةفرعم ىلا

 9 خيراتلاو رابكالا لك ام ربكاو مارتحالا لجأ زيلكنالا اهتمرتحا دق

 ناطلسل ةدعاسملا دي دع ببسلا اذهل انئتف امو لوقن ام قدص ىلع دهاش

 2 ضعب هلمح دقو نآلا اماو ًانيكمت هنيبو انني دولاو ةفلالا ةرصآ ديزنو ايكرت

 ةقادصلا لوط دعب انتاوانم ىلعو هب هانعنص ليمج لك ناركن ىلع هئأرزو

 نكلو ناك ام ةبقاع لبقيو مهتكيشمل خضري نا الا هيلع سيلف هنيبو اننيب

 ا قرطتي نل نيملسملا و مالسالل ةقادصلاو مارتحالا ةسايس انتسايس

 ناكس ةدعاسم ي انتبغر وه انركذ ام ىلع ناهرب برقا ناو ريغت ىندا

 كارتالاو ':نالالا» طاق ٠ نكلو . :فوللا نوع ويدافع ةيداكملا ئضارالا

 لاسرا ةعباتم مدع ىلا انواكاو :ةدحم افرض :لالتعي. نيداثلا هاذه "ورام

 صامخ ءارقفلا نأ نيح يف ةغبسملا ملأ نم مهب ام اودسيل انئادعال بوبحلا

 ةموكحلاف تابوعصلا هذه لك نم مغرلابو عوحلا نم نوروضتي نوطبلا

 ةايرزالا :هينوفلا فذلك ناكسو عاجلا هذيك اه كوست اهدنا قلما

 ةقادصلاو ةقفشلا لماوع اهتكرح دق تالوكألا ةردنل عوفلا مالآ نم

 ةدج ىلا تالوكألا بلجي حيرصتلا تررقف عمجأ برعلا وحن ةيدمرسلا

 .يه ةيئاذغلا نومل هذه نا مهسفنأ برعلا دكأتيلف رحبلا قيرط نع

 نولمعي نيذلا ءالوه نم ارداصم عنم يف ًاودهتنعيلو مهتالئاعلو مهل توق
 ( همف نيم مئاخلا ةمقل نوفطخمو بورحلا نابا ةعبتملا دعاوملا ضيقن ىلع

 ريسلا رصم لصو ه ١ع م6١9١ ماع نم يناثلا نوناك رهش يو

 باستكا ىلع لمعلاب ةيرسلا تاميلعتلا هعمو يماس ضوفمك نوهامكم

 م1535 ةايمع نم طايشاا روت نا قيطأتوا 1 يقوي ”كيرشلا "ةفاذيف
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 نوشلا لاح ةيئاطيؤيلا ةساسلا نسعو  .نسردلا «نارعلا هينكملا هام

 ْ | . ةريطخحخلا تامولعملا عمجو ةيب رعلا

  ةموكحلا يلثم نيبو نيسح فيرشلا نيب تابتاكملاو تالاصتالا تلاوتف

 يتب كلذ ..لك“ قع مغرلاب نيسح فيرشلا نكلو ةرهاقلا ي ةيناطيربلا

 يرتاح هتدتع اع ملغدلا نإ رفا [ ير كرت هسنو نع روذلا قع اديك
 ةمالقتن نأ يخف دوعسلا زيزعلادبع ريمالا عم تادهاعملا نم ةيناطيربلا

 نالعاب هعارسا يف ًاضياداز اممو ةيناطيربلا ةموكلا ىدل ذوفنلاو ةماعزلا يف
 قشمدو توريب يف برعلا ءامعزل ايروس يلاو اشاب لامج لاقمتعا هترر#

 : ةيتالا ةيقافتالا دققع يف نظم كانه ًانلع مهضعب مادعاو

 للوالا ةيقافتالا

 - لكب ةلقتسم ةيبرع ةموكح ليكشتب ىمظعلا ايناطيرب ذهعتت : ”ةلوأ
 ًابرغو سراف جيلخ ًانرش اهدودح اهتيجراخو اهتيلخاد ف :لذلتكمالا قاع
 بلح ةيالو دودح ا ضيبالا رحبلاو رمل هدو مزاقلا رحب

 ةموكحلا هذه دهعتتو . ةلجدلا عم ةعمتءو تارفلا رب ىلا ةيلامشلا لصوملاو
 صخش يأ عم ىمظعلا ايناطيرب اهترجأ ىلا تالواقملاو تادهاعملا ةياعرب
 ةناضو ةياعز نم اهلحم لت اهنأب دودحلا هذه لخأد يف برعلا نم ناك
 .دارفالا نم وا اوناك ءارما اهبابرا عم تايقافتالا كلت 0

 نعناع ايروكا ملزم لك” ةطقاخمملاب ”بلتتلا اناطيرب : عيدك: اناث
 ةيريلا اهدودح ةمالسبو اهتيلعاد يف تناك ةروص يأب ناك لخدت يأ نم
 سئاسد نم ةيلخاد ةنتف عقو ول ىتح لكشلا ناك يأ دعت لك نم ةيرحبلاو
 ةدام ةروكالملا ةسوكحلا دعاست ءارمالا ضغي دسح نم وأ ءادعالا
 ةيلخادلا تاروفلاو نئفلا نم ةدعاسملا هذهو ةنتفلا كلت عفد ىلع ىبعمو
 . ةيداملا اهتاميظنت ةيبرعلا ةموكحلل متت نيح ىلا يأ ةدودع اهلدم نوكت
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 مت نأ ىلإ ىمظعلا ايناطيرب ةفراشم تحت ةرصبلا ةيالو نوكت : ثلاث

 ايناطيرب بناج نم نيعيو ةيداملا اناميظنت ةروكذملا ةديدٍللا ةموكحلل

 ةموكحلا ةلاح هيف ىعارب لاملا نم غلبه ةفراشملا كلت لباقم يف ىماظعلا

 ظ ْ . ةيبرعلا

 ةمركملا م هيلا جاتحم ام لكي مايقلاب ىمظعلا ايناطيرب دهعتت : ًاعبار

 . برحلا ةدم' لاملاو رئاخذلاو ةحلسالا نم ةيبرعلا

 ةطقن نم وأ نيسرم نم طحلا عطقب ىمظعلا اير و ايا

 ةدعتسم تسيل دالب نبع برحلا.ةأطو فيفختل ةقطنملا كلت يف ةبسانم

 « .1915 ةنس يناثلا نوناك خيرات

 ١ القنا: هام نأ نيستا تليق اونزق ناقلها كلاعب كعوو» 51
 نابعش 4 يف هتروث نلعأف ةيبرعلا ميلاقألا ضعب نم كارتالا ١4 ه

 اهريغو زاجحلا برع هلوح تققتلاع7 ا ماع ناريزح ٠0ه قفاوملا

 -:هصن اذهو ةروثلاب همايق ببس هيف حضوي يذلا روشنملا عاذاو

 يلا انئاوخا ةفاك ىلا ماعلا انروشنم اذه »

 | . نيحنافلا 2 تناو قدللاب انمر# نيبو اننيب حتا انبر

 مهنارماو نيملسملا ماكح نم ةيلعلا ةلودلاب فربعا نم لوا نأب ملعب لك

 مهتعماج ىرعل امي كو نيدلملا ةدلك عبج يف مهنم يشر ةمركلا ةكم ءارم

 مهاوثم دلخلا راد لعجو مها رث باط ماظعلا نامثعلا لآ أاهنيطالس :كلسمتل ٠

 امهماكحا ذافنا يي مهينافتو هيلع هللا تاولص هلوسر ةنسو هللا باتكب لمعلاب

 نيظفاحم مهيلا راشملا ءارمالا لازي ال ةعيفرلا ةيماسلا ةياغلا كلت سفتلو

 ته ١-0



 ةعبسو ةيامثلثو فلا ١707 ةنس برعلا ىلع برعلاب تلمح يناف اهيلع
 اهتبقعأ ىلا ةنسلا فو ةلودلا فرشل ةظفاحم اهبا راصح كفل ٠ نيرشعو

 يب وه امم كلذ هع ىلا "؟يئانبا دحا ةدايق تحن ةكرحلا هذه نيع ترج

 دامألا .ةيعمتج ةلؤدلا نق تاشت »نا ىلإ ةوهعمو رويشما اوه امك .قعلا اذه

 نم اهصاقتنا ةجيتن تناك امب اهلاؤش تفاكو اهترادإ ضيق ىلا تاصوتو
 ام مهضوخ [صوصخو ملاعلا دارفأ هتفرع امن اهتمظع صضوق ام ,كلامملا

 ال يلا ةكلطا ضقوم نم مويلا اهايا مهفاقياو ةرضاحلا برحلا تارمغ

 اهيف ثحبلا انتاساسحا يبأت تام ولعم تاياغ ضحمل اذه لك نايبل جات

 مالسالا ةلود ىلع ًانزحو سا ةرودعملا يملسم بولق زرظفت يعدتستو

 ' مهيمذو مهملسم نيب ةقرفت الب اهكلام ناكس نم يتب ام قيزمعو
 ىلع هنطو نع هئالجاب رخآلاو مادعألا عاوناو ثلصلاب مهنم قيرف

 مهاومأ يف هب اوبيصأ ام ىلع ةوالع ةدوهشملا ةلاخلاو ةدوهعملا ةرؤصلا
 ناك يلا ةريخالا برحلا هذه اميس الو برحلا تافأ نم مهسفناو
 مومعلا رارطضا .نم ًارصتخم ملعي امك مظعالا بيصنلا ةسدقملا ضرالل

 باشخخاو مهبرلاودو مهرود قا عيب ىلع يلاهالا نم ةئابلا ةحيودلا ع

 لك قمرلا دس ىلع لوصحلا كلذو مهنادوجوم ةفاكل مهعيب دعب اهفقس
 ىلع اهزواجت نم رهظي امك اهضرغل ًايفاك هرت مل داحتالا ةيعمج نأكو اذه
 ةرومعملا ىماسم ةفاكو ةينامثعلا ةينساا ةتطلسلا نيد ةديحولا ةطبارلا لالحا
 ةموش ولأ 00 دجلا كك فو يل ةنيبلا وب ”:ياتكل از .ةكلسمللا ىهو الا

 هلال نا امد 301 اين ري يلا" ةتطلسللا "ناو ف ةررفاتعلا :( ةايعخلا#)
 ةاودلا ريزو نم عمسمو ىأرمي اذهو  ةيفاعلا هللا لأسن - لا

 . تعفشو اهاجر نايعاو امارزوو اماملع رئاسو اهمالسا خيشو مظعالا

 خيرا كلذب هدا تا لوو ه | 8 ماع يف تناك اهيلع ع يبا اهبا ةنداح نا )1

 . اطل
 لصيف ريمالا وه هيلا ريشي يذلا داولا نأ )0

 كك



 كادت ىف امم واسف: (:نيشالا ظح لثم رك ذلل ) ىلاعت هلوق ىغلب أ ردا هذه

 وهو سمخلا مالسالا ناكرا دحا مده يهو فوركلا) اا مر

 ةمركملا ةكمب وا ةرونملا ةنيدملاب ميقمل دنحللا ىلءهرطفلاب رمالاب ناضمر مروص

 تقفلو سورلا دودح يف لباقي رخآلا يدنخلا هليمز نأ ىوعدب الم ماشلا و

 ًاضيارم مكنم ناك نمف) ل : ىلاعت هلوق ةحارص ةِض راعمل ليواقأ المل

 تامادقالا' يب ةيمالسالا تاساسا سمب امم كلذ ريغ ىلإ ( رفس ىلع وأ

 ناطلسلا ةكوش دي ىلع تبرض نا دعب اهبكترم ماكحا ةحارص ةرهتشملا
 ةفيرشلا هتئطلس نيب ام باتك سيئر باختنا ىلع رادتقالا ىح هتبلسو مظعملا

 حااصدو نيملصملا وع ُق رظنلا نع اضف ةعينملا ةلجمملا هتصاخ نست نحو

 نيملسملا اهب نيبلاطملا ةفالخلا طورشل مهطاقسا نم اذه يف امو دابعلاو دالبلا

 لوأتن انلز امف اذه عم هيف ةجاشم ال امم هذه ةلاحلاو اهنم .ةءاربلا بوجو

 دونا هين تعيصا ةلودلا» أب حضتاو اظعلا فشكتاو افكلا رهظ ىتح

 ام اهب نولعفيو نواشي امب اهيف نومكحي كب تعلطو اشاب لامجو اشاب
 ا يكف صامل" وا فرو اع اذه ويش لع ماو وقبر

 الو هيد نيبو ةتمكحم يى تررحخن يلا ةداهشلاب الإ | مكحب ال نأب ةيعرشلا

 رقما ةيآ قاع .نيلابه نيغ مهيب اميف نوملسملا اهبتك يلا ها تأ

 6-0 نيرشعلاو دحاوال دحاو نآ يف مهبلص ىرحخأ نمو ةهج نم هلك اذه

 نم اوبلص نم ادع برعلا غباون ءاربكو نيملسملا لضافأ ءامظع نم

 ديا كب قىيفشو يب .اهشلا 0 ريمالاو يرئازخللا رمع ريمالا مهو لبق

 ديمحلادبعو طاسبلا كلب قيفوتو ''باهولادبعو قلسعلا كاب 5
 بعصي - هنأ بير الو .نومولعملا مهقافرو يسيرعلا ينغلادبعو يوارهزلا
 دحاو نأ يف ددعلا اذه لثم سوفن قاهزإ ةيساقلا بولقلا يوذ ىلع ىتح

 م انالاو ردع مل انسمتلا اننا بهو ماعنالا مثاهبب نم اوناك ولو

 دعاك الا تادزلا دنيتي رع

 ل #



 ةئيربلا ةسئابلا مهتلئاع يفنل غوسملا امف لضافالا ءالؤه لبق .نم ًاغوسم
 رطفتت امم رودحلا تابرو خويشلاو لافطالا نم اهيفو بنذ لك نم
 قوف باذعلا عاونأ مهتقاذو مهيلع تارسح سفنالا بهذتو بواقلا مه
 هدقفب تبرخ يذلا مهديمع فالتاب ةبيصملا . مس نم هوع رجأ دق ام
 انلحتنا اذاو ..( ىرخا رزو ةرزاو رزت الو) لومتي ىلاعت هللاو مهزانم
 يلا مهلاوماو مهكالما ةرداصم مه غوسي يذلا نمف ارا اغوربم 34
 مهيديا نم اوبلسو مهزيزع ىلع اوضق نأ دعب اهب نوشيعتيو اهبلا نووأب
 محل ناك امير  انلقو ًاضيأ هلك اذه نع .انيضاقت اذإو ..مهزع بابسا
 ربالا ريمالا ربق ىلع مهارحل غوسم لحتنت نا نكمي فيكف هيلا غوسم
 هتناهاو ينيسحلا يرئازخلا رداقلادبع فيرشلا انالوم دهازلا يملا دهاجملاو
 هيف مكحلا نيكرات 1 رمتع هيب انيثا ,لاجعألا قم هودبأ ام اذه هريم#و
 هنكت ام ىلع ًاناهرب انبسحو ًاصوصخ يمالسالا ملاعلاو امومع يناسنالا ملاعل
 ةزعلا هتفاضأ يذلا قيتعلا تيبلل مهدمرو برعلاو نييدلا رح مقوواص
 ىهو «( نيفئاطلل يتيب رهطو) ىلاعت هلوق يف ةيناحبسلا اهماذل ةيدحالا
 ( دايج نصحب ) مهعفادم لباتق نم نيتلبنقب نيدحوملا ةبعكو نيملسملا ةلبق
 وحنب دوسالا رجحلا قوف اهادحا تعقو اهلالقتساب ةبلاطملاب دالبلا مايق عننا
 راتسا. اهرانب: تبهتلا .عرذأ ةئالث دارت يتق نعت 'ةياتلاو فضتوت ا ءارذ
 بيحتلاو جرجضلاب هبيط ءافطال نيملسملا ن» فرولالا عره ىح تببلا
 نكمتللا هحطس ىلا دوعصلاو تيبلا باب حتف ىلا لاخلا مهرطضاو
 | . بيهللا ءافطإ نم

 ادع ميهاربا ماقم يف ةثلاثب نينثالااوززع ىبح اذهب مهرمأ ىهتنا امو
 مهافوذقم بلاغ يف ديحولا مهفده هوذخما يذلا دجسملا ةيمتب يب اهذم عقو ام
 دجسملا سفن يف ةعبرالاو ةثالثلا نولتمتي اولاز امو صاص رلاو  لوانقلاب
 انكي الا لم” اذاغ يفور كيرلا قوس يرملا ةاجلا لع ودارت موزع“
 مومعل ًاضيا مكحلاو لوقلا كرتن ام هتمرحو هميظعتو تببلاب ءاردزالاو
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 فافختسالا اذه يف . مكحلا كرت معن اهبراغمو ضرالا قراشم يف نيملسملا

 يف ةبوعلا يموقلاو ييدلا اننايك كرعن ال انكلو يمالسالا ملاعلل ءاردزالاو

 دخال هتوةو هلوحب .اهقفو امك اهتضبم دالبلل هللا رسي دقو نييداحتالا يديا

 اهيفظوم يديأ ىلع تبرخ نا دعب حاجنلاو زوفلاب اهيعأسم ليلكتو اهلالّتسا

 لازت ال يلا د البلا نع تلصفناو ”العف تلقتساف اهتيماح لاجرو

 لالقتسالا يناعم لكب ًاقلطم امان ”الاصفنا نييداحنالا نم نيبلقتملا ةطلس تمت نئت

 اهتياغ ةلعاج يجراخ مكحن الود ةسدتحا  ةلخالف ةيئاش هب شت ل للا

 لك يف ةيتاغو نيملسملا :نأش هونغ يعسلاو مالسالا نيد ةرصن اهدايمو

 عجرم انل نوكي ال يذلا فيرشلا ع رشلا ماكحا ساسأ ىلع اهنلامعا

 هعورفو ءاضلا لوصأ ةفاكو ماكل .رث انس: انانإ 51 ادتفست الو هاو

 هرئاعش مدار“ نييلا لوف ١ ىلع قريطم ام نك لول ”اهناذكتما عم

 ام لك ةلذاب ةحيحصلا ةضهنلا بابساو ثيدحلا يئرثلا نونف عاونا نم

 تاقبطلا فالتخا ىلع سانلا نيب هميدعتو ملعلا زازعال ةقاطلاو دهدللا يف

 ٠ . دادعتسالاو ةجاحلا بسح ىلعو

 . انناوخا ةفاك .نم نيجار انيلع ىيدلا بجاولا ءادال هب انمق دق ام اذه

 اهنا وهناك كتالذك اوديوب نا اهيراغمو ضرالا قراشم يف نيماسملا

 ةعارتقلا تكا نئفاز> ىمااسأالا انا ككاو ميكحتل ةبسنلاب مهيلع ايل

 اندعو قيفوتلاب .انالوتي نا باه: ولا' كلملا لوسرب نيلسوتم نيتابزولا تار

 ريبكلا يلعلا هللا ىلع دامتعالاو نيملسملاو مالسالا ريخ هيف ام 'ىلإ ةيادحلاب

 . ريصنلا معلو انبسح وهو
 ١١594 هنس نابعش ':”ه ('

 انهما ؟ كيم فيي رش ٠

 يلع ناسي نيسحلا

 فيرشلا فرشاو ةرغ نيح ىلع كارتالا ذخاو ةكم يف ةلمحلا تأدب

 نيرشعو ةيناعو ًايكرت ًايدنج ةئامو افلا هتاوق ترساو موجها ىلع هسفنب نيسح

 اس © © د



 يبلا ةبيهلا كلذ لك نم مهالا نكلو عفادم ةعبرا ىلع تلوتساو ًاطياض

 . ةكم نم كارتالا هدرطب نيملسملا ىدل نيسح .فيرشلا اهيستكا
 لامعالا ةرادال ( تيافنو ) ريسلا لارتحلا ةيناطيربلا ةموكلا تنيع مث

 نم هعيطتسي ام نيسح فيرشلل لسري نا هيلع ناكو زاجحلا ين ةيبرحلا
 . ةيركسعلا نوؤشلا يف ًاراشتسم هل نوكي ناو ةيزيلكنالا تادجنلا

 مكاح (نسلو) لينولوك نمتفلا هطابض دحا :تيافنو ريسلا ثعبف
 فيرششلا ءاطعاب نسلو ماق دقو كانه هل ”الثمم نوكيل هدج ىلا نادوسلا

 ةيركسعلا دوهحلا ةرادا يف هدعاسو ةروثلا نأشب ةمزاللا تاداشرالا نيسح
 2 اهلل هنا لاونألاو ةحلسالا“ دع نارك تاك فقيد: ةمانلاو

 نلعاو ةيناطيربلا ةموكحلا هتدهاع امدعب وجري نيسح فيرشلا ناكو

 امن ريو ةيبرعلا :ةريزحللا يف ةينامثعلا ةلودلا لع ل نا زاجخلا يف ةروثلا
 «باهنفب ةماعلا" ةؤاسلا هدبلا' ل ةحاو
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 نأو ضايرلا اهتمصاعو ةيبرعلا ةريزحلا طسو يف عمت دحن ةراما

 نم وه ةرامالا هذ سسؤملا دوعس نب دمحمو دوعسلا لآ ابئارما

 هوبا ناكو ةزنع برع نم يلع دلو نم خيلاسملا ةليبق نم نرقم ةريشع

 ظ ] .هيعردلا رما ىلوتي دوعس

 لصفنم ةزراب دوهع ةثالث ىلا ةقيقحلا يف دوعس لآ خيرات مسقنيو
 : . ةريصق تارفب ضعب نع اهضعب

 . يهتنيو دوعس نب دمحم لبق. نم ةرامالا كلت سيسأتب أدبي لوالا دهعلاف

 يه ةيعردلا تناكو م٠187 ه1 ماع دجنل يرصملا لالتحالا يف

 ش . ةمصاعلا

 يهتنيو لصيف نب يكرت لضفب اهكلمل ةرسالا ةداعتساب أدبي يناثلا دهعلاو'

 5 م١1 م 3م 5 لئاح بحاص ديشر ند دمحم ءاليتساب

 . ةهمصاعلا يه نم اولا

 كا ن» نضايرلا :دوغنلا  نيزعلا دبه. رتمألا ادركت: ادني :ةلاثلا نوفلاو

 أله انثحب عض وم وهو م ما ماع كيرلا

 نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع ريمالا

 لصيفلا ]

 هءادعا كب نم ضايرلا صاالختسا 58 د وغسلا زيزعلادبع ريمالا ىفو

 د ةالال



 ٠ |! ديف ريمالا

 دوعسلا ريع



 هدعاسو دجن يف هتراما مكاعد تيبثت نم نكمتو لئاح باحصا ديشرلا لآ
 ءزخللا يف كلذ انلصف دقو هلوح بعشلا فافتلاو لئاح يف ىضوفلا راشتنا
 . حابصلا كرابم خيشلا رصعل صتخملا يناثلا

 اهلاغشناو ةينامثعلا ةلودلا فءض دوعسلا زيزعلادبع ريمالا لذتسا مث
 بناج نما نا دعب م 141 ه ١١ ماع ءاسحالا لتحاف ناقلبلا برح يف

 ينامثعلا دادغي يلاو ةطلل ةعضاخ ذئموي ءاحالا تناكو ةيناطيربلا ةموكحلا
 ةقركملا رابخلا اهيلا تهجوتف حجيلحلا ىلع ةيرحب روغث دجنل .تحبصاف

 . مزاللا 55 تاشخحلا امل بسحن  تذحاو ةيئاطي ربلا

 .ةوعسلا زيزعلاديع ريمألا

 ةيناطيربلا ةموك لاو

 اهعباوتو ءاسحلا لالتحا هلل مت نا دعب دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ناك
 ةيباهولا ةكرخللا ةيار لما هنا ىئريو ةيبرعلا ةريزللا ىلع ةدايسال هسفن دعب

 لاجر ىلع هعماطم فخن لو ةرب را راطقا ةفاك لاظت نا ع ناك يبا

 , هيداعت ملا ١ ةموكحلا

 ةموكحلا تناك م ١1914 ه :#١ ماع ىلوالا ةيملعلا برحلا تبشن املف

 فلتخا دقو كارتالا دض ةريزحخلا دوقي يلرع معز نع ثحبت ةيناطي ربلا

 معد ىرت دنحلا ةموكح تناكف أميعز هنوبصني نميف نويناطيربلا ةساسلا

 سنروأ ناك امنيب ةيبرعلا ةريزلا ىلع هسيئرتو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ذومنز

 ىلعو نيسح. فيرشلا سيئرت نوري رصم يف ةيناطيرب لاجر نم هعم نمو
 ئذلا  نينكشا :نيدكلا .دنخلا :ةنموكمب: ةةلسراف هةرظن“ ةيدحو مهنم لك ديا اذه

 ةصاخن ةمهمب دوعسلا زيزعلادبع ريمالا عم ةصاخ ةقادص هطبرت . تناك

 موجها يف ”اليتآ هدرا ةشئاط ة.داصر هتباصاف بازج ةكرعم رضح دقو د 5

 مه ١174 ماع دوعسلا زيزعلادبع ريمالا مي ىلع ديشرلا نبا ناسرف هنش يذلا
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 يف يناطيربلا يسايسلا مقملا ىلا ًاباتك دوعسلا زيزعلادبع ريمالا بتكف

 : ينأب ام هيف ءاج ريبسكش نتبكلا لتقمب هربخي جيلخلا
 عم بيصاو ةيماح ةكرعم تعقوف يواطرالا يف ديشرلا نبا انلتاق )

 ةبايضأل نييك نراك اسابلا نق مورا هو ميما انيدص ديدشلا فسالا

 ١ . هب ىفق م نعي نوع

 موزل هيلع اندكا دقو كانا نر“ ةرزرملا :ةيوكللا :فاقا ءاجرلاف

 نوكا نأ رومأم انا » ”الئاق روضحلا ىلع رصا هنكل ةكرعملا :لبق انكرت

 ىلعو قر ىلع متم د يتسع هيلاختماا ةوكلا مكنت اذاف مكعم

 ٠ ( لاح لك ىلع ئفنا لا

 '١( ريقعلا ةدهاعم

 يس رب ريسلا عمتجا مه ١ ”ا*# م16 ماع .لوايا رهش 000 يو

 دمع يهو ةهالعا تركذ امك ريبسكش سك 0 نم ثعب لف 37

 0 دولا 00 را ١ تي تاكيولاا ادد ا ا

 .الروص هذه مالم ع ماع رمص ١/١ قفاوملا : ١151 0 لوا

 ميحرلا نمحرلا هللا مس

 نب نمحرلا دبع نب زيزعلادبع نيبو ةهج نم ةيناطيربلا ةموكلا نيب ر

 ءيارملاو ندملا عيمجو ليبجو فيطقلاو ءاسحالاو دحين ريما دوعسلا لصيف

 : 1 . ىرخأ هةهج نم تاعطاقملا هذمل ةعباتلا

 هتثرو مسابو همساب دوعسلا زيزعلادبعو اهمساب ةيناطيربلا ةموكحلا

 . نيراد ةدهامم ا ىمست )0

 ه4



 نيعلا + توا ركلا :ةفاطيرلا " يركشا كنف .يضرعم لانفوو» هنااا

 دقعي نا لجال [أضوفم مجعلا جيلخ لحاوس يف اهدمتغم سكوك يسرب
 | دصقملا نمض دوعسللاا لصيف نب نمحرلادبع نب زيزعلادبع عم ةدهاعم
 ١ : ندا

 ديبأتو ليوط نمز ذنم نيفرطلا نيب ةدوجوملا ةقادصلا ديكوتو ديطوت

 نب زيزعلادبعو سكوك يسرب ريسلا لينولوكلا نا . ةلباتتملا امهعفانم

 داوملا ىلع ادقاعتو اقفتا دوعس نباب فررعملا دوعسلا لصيف نب نمح رلادبع

 تا
 : ةشآلا

 فيطقلاو 0 ًادجت ناب 00 ف رتعت ةيئاطي ربلا ةموكملا نأ لوا

 جيلخ لحاوس ىلع اهل ةعباتلا ءىفارماو انه :نيعت ىلا اهتاقحلهو ليبجو
 يهو لبق نم هئابآو دوعبس نبا ريمالل ةعبات يه تاعطاقملا هذه لك مجعلا

 + لع كوع يقارألا هلع لع ذم انك اج ةردم قرارا
 00 قرع :ندراولا ' تاتعاو: ةدالرال ”فراصو "اين ةورجو ال” ناش

 العا ذو اع وك كا نو مكاخلا ريمالا لبق نم ًابختنم «تفيلخ نركي نا

 يف تلبق يلا ءىدابلا دض نوكي ال نا بجي هنا يا هوجولا نم هجوب
 . ةدهأعملا هذها

 نم هباقعا وا دوعس نبا ضارا ىلع لودلا ىدخا تزواجت اذا اناث

 . ةرباخملل بسانملا تقولا حنمت نا نودو ةيناطيربلا ةءوكلا مالعا نود هدعب
 دوعس نبأ نواعت ةيناطيربلا ةموككلاف فالدلا يوت لجال درعس نيا عم

 ةدعاسمب ةيناطيربلا ةموكحلل نكم فورظلا هذه لثم يو ةمركملا هذه دض

 نبا . . هعفانم ' ةيامحو ةظفاحم لال ةديدش ريباذت ذختت نا دوعس

 عم .ةدهاعم وأ قافتا وأ ةرباخم لف .نع م نإ داوعس نبا كلهعتن ًاتلاث

 ةموكحلس | مالعاب دهعتي هناف كلذ ىلع ةوالعو ةيبنجا ةلود وا ةموكح ةيا

 موكل سرا حسو زواجي وأ ضرعت لك ن َح

 : افنآ تركذ



 نهرب الو عيب الو ىختي ال نأ ةيعطق' ةروصد دوعس نبدأ لهعتي ًامبار

 تركذ يلا يضارالا نع يلختلا وا ةعطق كرب .لبقي روصلا نم ةروصب الو

 ةيبنجا ةلود ل وا ةيبنجا ةلودل يضارالا كلت يف ؟زايتما حنمب الو .ًاننآ

 "2 .هحلاصع رضتال يلا يحتال عبتي هناو ةيناطيربلا ةموكحلا اضر نود

 ةسدقملا نكامالا ىلا ةيدملا قرطلا ىتبي ناب دوعس نبا دهعتب ًاسماخ

 مهعوجرو ةيلقلا نك امالا ىلا مهب .اهذ ٠ءانثا جاجحلا ىلع ظفاحم ناو ةحوتفم

 .اهنه

 ءادتعالا ىشاحتي ناب لبق نم هواب ! دهعت امك دوعسنبا دهعتي . ًاسداس

  ةيامحب ةلومشملا ناجم لحاوسو رطق خياشمو نيرحبلاو تيوكلا ىلع

 ال ناو ةروكذملا .ةموكحلا عم ةيدهع تالص الو ةيناطيربلا ةموكحلا

 . دعب ام يف راطقالا هذه دودح ددحتنو اهنوش لخدتي

 ىلع ةدهاعمب دعب اميف ناقفتي دوعس نبأو ةيناطيربلا ةموكحلا اوراس

 0 . ةدهاعملا هذبب قلعتت ىلا تاليصفتلا

 دوعسلا زيزعلا دبع ريمالا

 ظ نيسح فيرشلاو

 ةيناطيربلا ةموكحلا عم ريقعلا ةدهاعم دوعسلا زيزعلادبع ريمالا دّمع امدنع

 اشاب حلاص عم هيلا هلسراو رمالاب هملعي ًاباتك نيسح فيرشلا ىلا بتك
 ةدعاسمل هدادعتسا هيلع ضرعو ةيقافتالا كلت نومضم هل حرشو لذعلا

 . ممر صانمو ءافلحلا

 رو ةيئاطي ربلا ةموكحلا عم ةدهاعملا دمع ىلا ْنِيِح فيرشلا عرساف

 ةلماجم رخآلا مار د اا رواد ريمالا ىلا بتكو' ةيرس

 ماهبأو

 رودي ناك ام كردا أشأب + 5 يلامثعلا زاجحلا يلاو ا



 ةيرسلا رومالا نم ةيناطيربلا ةموكحلا لاجر نيبو نيسح  فيرشلا نيب

 : ينأي ام هيف ءاج دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا ًايرس ًاباتك بتكف
 زيلكنالا ضوافي هنا (لع كديزا نآلا اناو فيرشلا لامعاب ملعت كنا )

 ىلا تمدق اذاف نيمرحلا اهئادعال حتفيو ةلودلا نوحي نا كشو ىلع وهو

 ١ 6 ةوق رف ينل ام لكي .كدعانماو مرحلا كملسا زاجحلا

 دوعسلا زيرزعلادبع ريمالا ىلا لمح وهو دجن ىلا لذعلا اشاب حلاص داعف
 هيف هلوقي باتكب اشاب بلاغ باجا امهنومضم ىلع فئو املو نيباتكلا
 هباتك ىلع نيسح فيرشلا بجي ملو ( ةدحاو ادب نيسح فيرشلاو ينا )
 . ةهبشلاو ةبيرلا نيع يف نيسح فيرشلا تاكرح بقري ذحا هنكلو

 ناريس ف اوان © :نانيشا هاو فقررت ني .شيرفلا نلغا الو
 - تادادمالاو لاومالا نادوس روب نم ةدج ىلا دراوتت تقفط م 1415 ةئس
 ذخاف مهتاسورو ممارما ةلامتسا يو برعلا دينجم يف اهدختسيل ةيبرحلا

 زيزعلادبع ريمالا ىلا لسراف(نامثع لآ نيطالسلءفي تناك امك ) ايادملا لسرب

 تكي ملهنكلو ًابهذ ةريأ فلا قي ريتفو يك لق نوت كلام هعملا

 لوقيو لوسرلا اهم ء يجي ناك لب لاومألا كلت لاسرا بايسا نع هيلا

 ةلوكشلا دوعسلا ئيولادبع. ريمألا :ترواسف ( كلملا ةلالج نم هذه ) هل

 ادنو-> كفوا انامزأ ني افادكتما لع مزعف ةيلاملا حنملا هذه راركت م

 نب زيزعلادبعو نمحرلادبع نب دمحم هيخا نمآنوكم نيسح فيرشلا ىلا

 نوب بتكو ناحرفلا وماصتا نا دكحو م يكرت

 هيف لوقب
 قو كلو اللا ا يول هاف ل ةهلاءا وب ها :سيلاوب نوع ا

 1 نبا .نكلو .يكيدع انسب للا انرماوأب "المع انرئاشعو انئابرع. تشم
 براحيل يدالوا وا ينوخا دحا كيلا لسرا نا دعتسم يلأو كلذ نم

 . هللا ءاش نا ربكالا زوفلا كلذ ينو مكدالوا عم

 نم نذا دب الف يضاملا ين مهافت ءوس مكنييو اننيب ثدح نوكي دق

 ا



 ةهلوكشلا :لوزتف مكنيبو اننيب دودملا دد# ناب كلذو تانيمأتلاو معنفتلا

 1  هسادعابملا  نغ لها نم فعاضتنو

 - هباتكب ردابو هيف ءاج ام هءاس باتكلا اذه نيسح فيرشاا ماكس امال

 اممو ديدهتلاو ديعولا هام باتكلا ناكو مداقلا دفولا عم هلسراو هباوج

 يال ملعت الفا نونجي كنا اماو دوعسلا نبا اي ناركس 0 ها رن

 ( ىمبب ضرغ ياو انمف رما.

 .ةر ق نسكرك سرد ١ نشببلا "ىلا د ةدعلا د زع ةريمالا "كناكف

 معلطا نا دعبو ريقعلا ّق انياب لجاعلا بيرقلا ِق هب عامتجالا بالطب

 اكل كلا سس هوندا نرحل فيرتللا باك نع نك 1 عزي حا
 كيلع دعت ال ناب: لهمالو كلالتنسا نوتنانغ نك هب ترتكت هلو هل لاقث

 لا ا ا
 اذه يف سكوك يبمرب رسلا هيلع حلا دقو (كلئادعاو انئادعال ةدعاسم اهيفو

 نيسح فيرشلا نييو هنيب نوكي ال نا ًاعطاق ًاباوج هيطعي نا عامتجالا

 . ةبراح

 ناووتكي' .نيدضن لي را لعدتي ال نا امملوا نيطرش ىلع كلذب هدعوف
 ريسلا هدعوف مهكلم هسفن وعديو برعلا مساب ماكتي ال نا يناثلاو دمي

 يف دقعيس يذلا رمتوملا روضح ىلا هاعدو نيطرشلا نيدو سكورك :يمرد

 . هبلط ىلف ًابيرق تيوكلا

00 



0 

 0 0 .ءاعنص اهتمصاعو رمحالا رحبلا يرش بونج نميلا عقن
 نيسحلا سس يحن دايسلا يقارعلا نم نميلا ءاج ةرجهلل ثلاثلا نرقلا 5

 نينس ةدع ملعي هدعج ي ماقاف يديزلا بهذملا ىلا سانلا وعدي ىسرلا

 ْ .. نميلا يف لوالا ةيديزلا لوسز وهو

 يصب يذلا نيك نب مساقلا وه هدعج يف ةمامالا سسا يذلا نكلو

 ظ . روك ذملا يمرلاب هبسن

 لح فلا را قرارا كير ول ةنالا دوعن دنا تاق
 . ةمام نم مسقو ريسع هيف لخذتف زاجحلا.ىلا دتمبيو تومرضحو نامأع

 نكت ملو ةدحاو ةلالب اهعيمج ةروصحم نكت مل نميلا ةماما .نكلو
 .كرلا ءيجب لبق نمزلا نم ًاحدر نميلا يف ةطمارقلا مكح دقف ًامئادةلقتسم

 كارتالاو نوينميلا

 يف ةيبرعلا راطقالا ضعب ىلع ينوناقلا ناميلس ناطلسلا ىلوتسا املو
 ٠ تدفق ندع اهئمو همه 41 م1810 ةنس يا رشع سداسلا نرملا لئثاوا

 كارتالا ىلع نميلا لها راث :ىبح ليلق الا همكح ىلع ضم, مو نميلا نم

 )دعب ةلقتسم نميلا ةماها ترمتساو ه9445 م ا1هاا/ ماغ يف مهوجرخاف

 رشع نماثلا نرّملا نم يلاثلا فصتلا يف اهيلع. راثث نرق. نم ريكا كلذ

 جحل يف املابع دحا اهيلع راث مث اهتراماب لتساو هماهتب شيرع يلا فيرش
 . هلالقتسا نلعاو ندع ىلع ىلوتساف

 توام



  نميلا ىلا كارنالا ةدوع

 تحن نميلا ةمجاهمل ةركلا كارتالا داع ه11555 م1844 ماع يو

 0 شيرع يلأ ىلع اولوتساو ةديدلا يف اولزيف اشاب قيفوت ةدايق

 يف ءاقبلا ىلع الو اهيلع ءالبتسالا نع ونكمل 1 مهتكلو ء ءاعنص ىلا اهزم

 : 1ءالا"ةضبلا

 ةمامالا ةكوش تفعضو ل ع 0 تلاوت م

 كارتالا متتغاف نميلا يف ىربك ةروث تماق ه1؟894 م1105 ماع يفو

 اك امك مهل اونيعو مهمكح اودطوو اهيلا اومدقتف ةصرفلا هذه

 ا . ءاعنص يف هرقم اولعجو

 مكحلا ىلع نيينميلا ضاقتنا

 يكرملا
 كارتالا اوبراحف لا لها صضقعتنا م 4 م املأ ماع و

 ةسمخن 'تمأاد ورد ةمناف ةروثلا هله تناكو ءاعنص نم مهوجرخآو

 : نيدلافرش .مامالا ةماعز تحمل تناكو اهران مرطضت. ًاماع نيرشعو

 دمحا قيرفلا ةينامثعلا ةلودلا تنيعف ءاعنص ىفم بصنم لغتشي ناك يذلا

 ىلوتساو اهرصاحف ءاعنص ىلا هدونجب مدقتف ةروثلا كللت ةامحال اشان يضيف 0

 . هدعجس ىلا روصنملا مامالا رمهقتف اهيلع

 هللا ىلع لكوتملا بحي مامالا

 روصنملا مامالا يثوت م8٠19 ه 155 ماع لوالا عير رهش قو

 د رول باب راد داعباو ءانيلعلا 0-0 0 ايل راق نأ كود

 )00 ْ . 1 ا



 هلامعأ لوا ناكو ه ١99 ماع نم لوالا عيبر ٠١ قفاوملا ةعمجلا ماو

 ًابر> اهلعشاف نميلا ءاحنا لك يق سانلا هانق كارتالا دض داهملاب ةادانل

 ترصو>و ميتوصح هتاوق _تلتحاو م لكنو ؛لارتالا 10

 ني رصاحملا كارتالا هجو قى تت دسو رهشا ةجس ماد اديك اراصح ءاعئص هذي لم

 ناهزا 5 اورطضاف دازأا نم مهد اه ل كشنو ءاجرلا باورا 0

 لودي ءادنص مياست لع فافتالا مف ميلستلا رمأ َق هض وافل ىيغ مامالل لقو

 اريلكو اقل نيعبس برحلا ةذه ف مامالا مَع لقو ءاعئص ملستف نضل

 ماعالا اهلخخد ءاعنص يف رودألا ترّمتسا امدعبو حالسلاو ةريخذلا نم

 نميلا روعأ ميافنت ل تاو ىديع

 ىلإ مامألا نم ءاعئسن ةدافجا

 عافدلا ةمهم هب ةطونملا ةينامثعلا تاوقلا دئاق اشاب ضيف دمحا ناك

 كارتالا نم ءاعنص يحب مامالا داعتسا نيح ةرصبلا يي ةينميلا دالبلا نع

 نزح زن اقع لفل قوتستح ةعفو ةسلا" للا قلاب عسا رمالا هغلب املف

  هفوفص مظني ذخأ كانها نمو ةحخانملا ىلا د سببا د

 تاوق اهتقالف ءاعنص ةدصاق هشوي> تمدقتف ءاعنص ىلع موجهلل 4 كك

 ةينامثعلا شورحبا ضيلح اهيف رصنلا ناك ةكرعم ا ل
 ىبحن مامالا رطضاف . ءاعنص ةئيدل هجاوملا رضع .لب+ سار اولتحاو

 وحن هجاوتو عفادملا 4 ريهالت لقا هتاوتب اهنع باجسنالاو ءاعنص ءالخال

 اود وع واق يعلو ةفرلا ظاررتلا فيك هاون

 ىدحن مامألا تاو كارتالا "نيو :ةديددع كراع كلذ دعت ٠ تاق ع

 مامالا رقم ىلا ًادفو تلسراف مالسلا ىلا ةينامثعلا ةلودلا تحتج ًاريخاو

 . ةيتالأ طووخلا مامالا مدقف حاصلا 5 ةض وافل ةهلعوج ِق

 تا



 محرلا نمح رلا هللأ مدل

 رومأم نيبو ينيب ام حلصلا طورش ىلع هللا نوغب ًادمدسم تدفاو 0(
 ناطلس

 ند ناو ةدقوملا ب رخلا ران ءافطال هكلم و نا هللا وعدا يذلا مالسالا

 .لوزتو ءامدلا نمحنو لقالقلا نم دالبلا ملستل ةقادصلاب ةوادعلاو  ىضوفلا

 يلا ءاضالا ةطبارب نوئموملا طبربو نمالا بتتس و ةعقبلا هذه نم نحملا

 ( مهليب اميف ملظلا عفت ريو أ لاصفنا ال

 : :ىهف دطو نقلا نأ

 :ةءارغلا ةنيرسلا لع ماكسألا ىلع نا
 . مامالا ىلا مهنيعتو عرشلا ماكحو ةاضقلا لزع عجري نأ

 , مامالاب ةطونم نيشترملاو نينئاحللا ةبقاعم نوكت نا
 ةلقلا مهعفدت ال يك نيرومأملاو ماكحلل ةيفاك ٍتتاور صيصخت - 4

 فاشن والا ملا

 . نميلا يف فراعملا ءايحال هتدهع ىلا فاقوالا ةلاحا_ه

 دوهيلاو نيملسملا نم متارحلا يبكترم ىلع ةيعرشلا دودلا ةماقا 5

 نميلا يف كرعلا نوفظوم ا اهلطبا مث هلوسر اهارجاو اهب ىلاعت هللا 4. امك

 رشع فصنو ءامسلا ءامب ىقست يلا تاعورزملا نم رشعلا ذخا-

 . ةربحلا بابرا كلذ ردقي. نا دعب رابأالا ءاع ىقست 3 نم

 ةلودلا يرومأم ةراظن تحن دالنلا خياشم ةطساوب لاومألا ىجن -/

 ,ةيوملا لاومألا ضربقب ةقالع مامالل نوكي الو

 . نينئادللا ص هيلا أجلي نم رخخالا قيرفلا ىلا قيرف رف لك ملسي 1

 ١ دالبلا يف ماع وفع نالعا ..

 هللا ىلع باتكلا لها نم دحا ةيلوت مدع ١

 « . لودلا ءادتعا نم يجراحلا نم دل نما لع ة ةلودلا ظفاحم نا ل

 نأ اع ةحتلاطملا هذف ليذ 5

 دارفالا ةمالسل 1 .اببس نكي ةيناميلا دالبلا يف طورشلا هذه ذيفنت ناو

 ده



 . ريثك ريخ هنم لصحميو هرهاظم ىبباب نمالا رهظيف اهنايحاو دالبلا ىقرتو

 ةيناميلا دالبلا ىلا .ركاسعلا قوس ةرك نم نوديفتس ضعبلا نا 5 الو

 طوررشلا هذهبب نوضري ال مهلعلو ةيداملا ةدئافلا نم كلذ مهل رلخي ال ذا

 نورسخيف رطقلا اذه ىلا ركاسعلا دورو عطقنتيو نمالا بتتسي اهعابتاب نال

 لوبق نمضتي يناطلس نامرف رودص بلطا كلذل نولمؤي اوناك ام كلذب

 ضرتعي الو مهبولق حاترتو نويناميلا نيممطب ىكا اهركذ ..ناملا طووشلا

 نميأا دالب ةرادآ ةلاحاو طورشلا اهو يلا ماكحالا ءارجا يف نوفظوملا

 « . يندهع ىلا ةيقرشلا

 ماما اه تخا ىلا ةطورخللا مدع ربا يق كد يعل هلال هك تارت
 ناكو نيقيرفلا نيب ”الاجس برحلا تناكذ لاتقلا يف رارمتسالا الا تداو

 ] ْ مالقلال ما ماع .يف كلذ

 ةركلا قنات : نأ ةتامقللا ةلودلا تأ ماوؤ08 ه1"ه8 ماع يلو

 ءاملع رياك :١ نه ةرتثع ةئاضعا ددع خهنلا ملا ًالفو تدفواف حلصلا صضدرعل

 مهتمهم هيف نوطسبي ىبحي مامالا ىلا اا رار ايسر تعم“ ناك

 ماع نابعش ١8 خيراتب لوطم باتكي مهباجأف حلصلا هيلع نوضرعيو

 : هيف ءاج اممو هتروث بابساو نميلا 0 هيف طدس ماؤءم ه 3١و

 ةفلاقلا ةثاملا“ نم .نيمرك ألا ؟لألا> نم 'انفداسما كنت نميلا دالي تناك

 فورعم وه امك اهضعب وا اهعيمجلا ًايلوتم اما اهنع قولا مكاق كفني ملو خيراتلل
 ةبغرل مهأوان نمو انفالسا نيب ةرمتسم كراعملا تناكو نميلا خيراوت يف

 مهداقتعاو مهنع هللا يضر مهيبن دالواو مماداس هيلو: .قفبلا لدا

 ريغ مهل ةدارا ال ناو مهلاوحأ نم نوفرعي املو ممرصنو مهيلوت بوجو
 لثاملا ليدعتو ةعيرشلا ةماقاو .نزحملا ركذملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا
 دال ناسا ةنصوترال5 نسل لئلا هدب اومن ا كوع رس هل هان هاهو
 مامالا تقولا كلذ يف ًامئاق ناكو نميلا ىلا ةيناطلسلا ةرضحلا نم اشاب
 فرش مامالا هدعب َ مصالغ نيفظوملا نيبو هنيب تناكو دمحا نب نسحم



 يف مهعونتو ماع ىلا ماع نم فعاضتي نيرومأملا ملظ لاز الو نيدلا

 يد رهظ املكو ماشتحاو ءايح الب ًارهاظ تاروهشلا باكتراو يصاعملا

 ةمكحلاو نامي ناميالاف نيفظوملل نميلا لها بولق يف ءاضغبلا ترثك داز وا

 هناربجج نيفظوملا لالض برض دقو هنع هللا يضر اندلاو ماسق :ىع ةرئامع

 نيةظوألا نيبو ةنيب ناكف هئاديمو روجفلا ةيلح يف مماوهش سارفا تدراطتو

 كلذل انبصتناف هليجو نيمالا هذج برحم قلو هليبسل ىضم ىبح ناك ام

 ني, قاترفل لاو مهردل هللاو مهن مو ماقملا

 مو
 راد ام ىلع اوعلطت نا تحن انا ريغ ىلاعت هللا ءاش نأ ةلوبقم ةحيضتلا :

 انكلسم اوفرعتل نيفظوملا نم انبتاك نمو يضيف دمحا يلاولا نيدو اننيب

 لاسحلا ةقيقح نوفرعتسو فاستعالاو لولا نع اندعبيو فاصنالا نم

 50 له مالسالاو هللا مكلشانن نت اهو

 ضارعالاو كاومالا نع عافدلل مرحم نم نود له ما فوخملا ركذملا نع

 مالسالا ناكرا عاضا نم لاتقل عنام نم له ما تانبلاو نيزبلاو سوفتلاو

 ىلع ةجحلاو نآرقلا ءانرق تاياب رثألا ىفتقا نم ىلع بيرثت نم له ما

 ناسنالا يب لك ىلع مهتبحم هللا بجوا نيذلا ناوأو رصع لك يف ةمالا

 سئاسد نم مكرذحت انا . هللا لزنا امب مكحي مل نمو تايآل خيسان نم له ما

 اويختنا امك مهدصاقم عابتا ىلا مكلاثما بلج ىلا ًاقرط مه ناف نيفظوملا

 لاخلا مهب غلب ىتح ناكم لك يف مهل ةلآ مهواعجو نميلا لهأ نم آسانا

 هنولعفي امك هوملع اع مهذع ريبعتلل يلاعلا بابلل ةدافوال مهولسرا نا ىلا

 نك اماب موي لك يف هيلع نورمب مهنم شتفم وا مكتارضح لثم لصو اذا

 ءاريفالاو اهيف بذكلا روهظب نولابي الو نوئبعي ال لاوقاب نولديو ءارمالا

 . ءاودلا فرع ءادلا فرع نم ناف ةثعابلا ةلعلا نع اونمعا مث

 نميلا رسك ربج مكيديا ىلع لدي نا لاهتبالا فكا هللا ىلا دمت انإو

 هناي ايد نيكولا فاننا تيفو يف لاطا امدعب هباتك



 لارا ةنضح راب ه1 رااح هولا »3 اطلم للا لق هقول نزعل
 .( نونموم مهف هلها ةشاشح

 نيفرطلا نيب برحلا تفناوتسا لب ًاعفن حلصلل ةلوذملا لئاسولا دم ملذ

 نميلا دالب مظعم ىلع مامالا تاوق تلوتسا م١191 ه198 ماع ينو
 ةيالو تناكو اهلالتحا نم ع ُ اهنكلو هس تاطاحاو ءاعنص تمداهو

 ةلودلا تناكواشاب ث رعد دةموي تاطدنا لف اهيؤ ةينامثعلا ن ُثورلا ءدايقو ند ا

 ناك امت اشاد تزز ع ىعسف ةيلاطيالا ةموكملا 0 ب رحلا هرهأ لع ةينامثملا

 فلاحتلا نم لقالا ىلع هعنميل ىحي مامالا ةهكلاصمل قالخا مركو ةكنح نم هل
 مق حاصلا دّمع ي هضوافيل ادفو مامالا ىلا لسراف ةيلاطبالا ةموكحلا عم

 : اهصن اذه ناعد ةداعمب تييمس ةدهاعم دمع ىلع امهنيب . قافتالا مو

 ناعد قافتا

 نب ىجحي نيملاعلا بر هللا ىلع لكوتملا مامالا نيب تدمع يلا طورشلا ١
 ءاعنص دالب روما حالصا ىلع اشاب تزع دئاقلا نيبو نيدلا ديمح دمحم

 يلا زعتو زارحو عادرو ميربو سنأآو روجخو نابكوكو ةجحو نارمحو
 : ةلودلا ةرادا تحن مه نا نويديزلا اهنطمو

 ( ءاعنص ةيالو ) ةيالولا علبتو ةيديزلا بهذمل اماكح مامالا بختني د١ 0
 2. باختنالا كلذ ىلع ةخيشملا قدصتل ةناتسالا ربحن هذهو كلذ

 مامالا اهضرعي يلا ىواكشلا يف رظنلل فانئتسا ةمكحم ل را
 قدصتو اهمناضعاو اهسيئر مامالا بختنيو ءاعنص ي اهزكرم نوكيو

 . . مهنيعت ىلع ةمركحل
 .مافالاب ةطونم اياصولاو فاقوالا لئاسم نوكد ا

 بئارضلاو فيلاكتلاو ةيسايسلا مكارخلا نع ماع وفع ردصي

 ٌْ . . تفلس يلا



 | يلاها نم تاونس رشع ةدم ةيريمالا فيااكتلا ىي لادا

 00 مهتقادص ىلع اوطظفاح نإ طرشد مهدالب باردخو مهر عدل : نال يىخو ْ

 :؛ . عرشلا بسحب ةيريمالا فيلاكتلا يب حا

 خياشم ةطساوب اماو ةرشابم اما مامالل ايادهلا يدقت نييديزلل قي

 . ماكحلا وا ةلودلا

 . هموكحلا هتالصاح رشع مامالا ملسي 4

 . هرقفل تاونس رشع ةدم قرشلا ليج نم ةيربمالا ناومألا يد ةلاوتق

 اهرواج امو ءاعنص يلاها نم نئاهرلا نم هدنع ام ليبس مامالا ىلذي ٠

 . نارمعو ناوخو

 حبلا ماا قف وأو جت نا مامالا ب ةموكحلا يفظومل نكمي 1١

 +«.نمالاو ةنكشلاب ولع ال نإ طفي

 ( ه1558 لاوش رهش خيراتب

 ظ مامال ىلا ًايرهش ًابتار عفدت نا ًاضيا ةينامثعلا ةلودلا تدهعت دقو

 ًابهذ ةيلامثع ةريل ةئامسمحو نيملا هردق خياشماو ةداسلا هلاجرلو ىعع

 :اههاردأا يح نم تاونئس ةرشع ةدمل ةيقافتالا هذه لوعفم يرسي نأ لعو

 ىحي مامالا ةطلسب يمسرلا اهفارّتعا ةينامثعلا ةلودلا تلجس اذبو

 ترمتسا هبو نميلا هتلان ىسايس زوف لوا كلذ ناكو دويزلا ىلع ةينيدلا

 ] 0 . اهيف عاضوالا

 ةيناطيربلا ةموكحلاو ىبي مامالا

 ةلودلل هثالو ىلع مايقلاب ىحي مامالا رمتسا ةيقافتالا هذه دّقع دعبو

 ةاكزلا . هل ىو ةيلاملا حملا هل عفلت يهو امل هدوهع لع ةلظظفاحملاو ةينامثعلا

 ءافلخلا برضو 201 مد | م“ ماع ننال ةماعلا" برحلا تيناعا انو

 ةناتسالا نيب تاللصاوملا تعطقنا رمحالا ردبلا ءىطاوش ىلع راصملا

 حبصاو ىبحي مامالل ةيلاملا حنملا. عفد نع ةينامثعلا ةلودلا تفقوتف نميلاو
 دالإ ادب



 يف كرتلا روءآلا ةالو دحب ملف ًارصاحم نميلا يف طبارملا يكرتلا شيلا

 ماقف مهتدعاسمو مهشاعم روما رييست يف مامالا ىلا ءاجتلالا نم ًادب نميلا

 0 ةينامثعلا ش ويجلل سبالملاو تاوقالاو بتاوزرلا ميدقتب ى < مامالا

 . كارتالل هدعوب ءافو كلذ لك لمع دقو سلا

 تكاد انامل ىحي مامالا ليمتست نا تدارأف ةيناطيربلا ةموكحلا اما

 . اهبناج ىلا مظنيل ةيمسر ريغ ةقيرطب هضوافت

 نوناك خيراتب جحل ىلا فيرش يلع دمحم هلبق نم ىبجحي مامالا لسراف
 علطتسيو ضيا ةيمسر ريغ ةروصب ةيناطيربلا ةموكلا ضوافيل م 1918 ينناث

 ةيبلت هتعاطتسا مدع نع رذتعيو ةجرحلا مامالا لاوحا حرشيو اهدصاقم

 يناطيريلا مكاحلل لوالا نواعملا بوكاج لينلوكلا عم ةضوافملا ترجف

 هدي بودنم لاقف ( جحل ناطلس) يلع ناطلسلا روضحم : ندع يف

 : يأي م

 ةندد ىلَء قافتا مهئيبو هنيبو ءلرلا عم هدعو فلحم هل ماعالا نا )

 هرئاشعإو هل اوعفدي مل برحلا مهطوخد دعب مهما 3 مغ رلاب نيئس رشع ةرمتسم

 ءاعنص نم اويحسني نا مامالا ىلع اوضرع كارتالا ناو . هررقملا ةيلاملا حنملا

 ناملالا مه حمسي ول اهلك نميلا نم نوبحسني مهماو اهيف ةدايسلا هل نوكنا
 نميلا نع مهاحسأب نال باحسنالا. كلذ نم مه وعنم ناملالا نكلو كاذب

 . ( دالبلا كلت نولتحيف زيلكنالا ىلا "قيرطلا حتفي
 نكي مل هنال اهعم قافتالل ىحي مامالا ىلع ةيناطي ربلا ةموكحلا رصت ملف

 امهمو . الاجر عم رواشتلل ندع ف اديك ذل حوش دقو ا ءاذعلا هتك

 نم يرحبلا مسقلا ىلع يسيردالا ديسلا ءاليتسا ناف نميلا رمأ نم نكد
 . يسايسلا نميلا فقوم فعضا ةيناطيربلا ةموكحلا عم هفلاحتو نميلا دالب

 مزاللا باسحلا هل بسحت دعت ملف ةيناطيربلا ةموكحلا ىدل هتيمها نم لاقو
 مريضا ةيمهالا هل ذختت ملو

 ا
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 .نازيج اهتمصاعو نميلاو زاجحلا نيب ريسع عقت

 مساب ه1؟41؟ م1815 ماع يف ريسع اشاب ميهاربا ةاوق تلتحا دقل

 رحبلا نءو فئاطلا نم ةلمح رشع ىدحا اهيلع تتش نا دعب يلاعلا بابلا

 ارئاك اهيلاهأت ًابرطشم لالتحالا كلذ نم مغرلاب اهيف يقب مكحلا نكلو

 اواعف دقو يلاهولا بهذملا اونّمتعا دق اوناك مهمال هيلع نيرئاث هنم نيرفان

 امكس مهمكع ناك يذلا ةكم :قيرش كوع نب دمع مكحلا ًاهرك كلذ

 لقتسيو .رصم ةهحل ليي ًارخآ ًاروطو كارتالا بناج ىلا ليم ًاروطف قلق

 ١ ؤ دع يلي نما هل انامل
 ةينامثعلا ةلودلا تررق امدنعو ًاماع نيرشع ءاهز ةلاحلا هذه 2

 ةدانسلات عمطي ناك ه 55 م٠184 ماع ريسع نم اهشويج بدعست نا

 ناك يذلا ةكم فيرش نوع نب دمحم فيرشلا .مه ءارمألا نم ةئالث اهيف

 يلع نب نيسح فيرشلاو دالبلا كلت ىلع مهتالمح يف نييرصملا دعاسي

 يف نميلا ماماو اقباس اهمكحي ناك يذلا شيرع يلا فارشأ نم رديح نب

 هدالب نم ءزجو هتزوح يف ىضفم ام يف ريسع تناك يذلا ءاعنص

 وهو مهاهدأو ةئالثلا ءارمالا ردقأ عم ذئم_ي اشاب ىلع دمحم قفتاف

 ةلوذلا لا ونس عفدي نأ ىلء ريسغ ف مكحلا مامز هملسف نيسح فيرشلا

 :.ملالا هع انعم ا راذقق.ةنانقكلا

 زيلكنالا جارخابو اهلك نميلا ىلع ءاليتسالاب .عمطي نيسح بر رعلا ناكو

 وا



 نأ لا ع عصب تا رمتسا تبورح نمزا مامإ نيدو هليذ تيشف ندع نم

 . اهلك ةماهت ءيناوم ىلع هذوفن طسب نم نك

 ءاليتسالل ةينامثعلا ةلودلا ةلو'#

 .ىلَع ءاليتسالا ةينامثعلا ةلودلا تلواح ه5 م1848 ماع ْق

 تعج رتساو ةديدحلا ىلا .اشاب قيفوت ةدايقب اهشويج تلزنف نميلاو ريسع

 اشاب. قيفوت طسبف شيرع يلأ يف هرقم ىلإ داعن نيسح فيرشلا نم مكحلا

 . ءاعنص ىلا هشويحي مدقتو ريسع ىلع همكح

 رقتسي ملو ىغوالاو تابارطضالا نم هيلع تناك ام ىلا ريسع تداعف

 . شيرع يأ فارشال الو كارتالل اهيف مكحلا

 سريردالا دمحم ديسلا ءاليتسا

 ريع ىلع

 فقفقاوم نع ًايلك ًافالتخا ل نسا يلع نب دمحم ديسلا فقوم نا

 ًايءاصع ًاريمأ عقاولا يف ناك دقو ةيبرعلا ةريزحلا يف نيرعالا ةسرعلا :ارمأ

 رئاشعلل بستني لو هيفوصلا قرطلا باحصأ نم ناكو نينملا هقلخي هذوفن تبث

 . يقيرفا لصأ نم هنال ةريزحلا ين ةيبرعلا
 ( ةيسيردالا ةقيرطلا بحاص ) سيردا نب دمحا خيشلا هدج دقو دف
 ديب ذئموي تناكو برغلا سلبارط ىلا ةالوأ هنطو رداغ من نك رهف

 ىلا نوريثك مضناو مهلاجر هيلع لبقأو هب اوبحر مهنيب لح املف نييشونسلا
 ا دا لح يلا حر تم كسا دس لكلا هتّقي رط

 نأ دعبو .لاعتملادبع .هاعد ًادلو قزرو اهنم جوزتف رصقألا .برف ةينيزلا
 نادوسلا يف ةلقند ًادصاق اهرداغ ةينيزلا يف تاونس ةدع ماقملا هب رقتسو
 . هعابتا رثكو هيلع نولبقي سانلا راصف هميلاعت رشنب ذخأ

 ل ا/



 اهالخخ جوزت نمزلا نم ةدم ةلقثد يف سيردا نب دمحأ ديلا 0

 . يلع ديسلا هاعد ًاركذ ًادلو هل تدلوف ةينادوس ةأرم

 م٠141 ه ١١ 4 "ماع 5 جلا ةضي رف ءادال ةكم ىلا رفسلا ىلغ مزع م :

 ماعلا كالذ جاجح نيب تناكو هك لا لاخر وان عض وم 0

 ىةوفلا تناكو هب اوبجعاف نميلا ةماهلو ريسع خياشم نم ةريبك ةفئاط

 ىفمو مهاجر لبقف مهدالب ةرايزب هيلع اوحلأف . اهفارطاو ريسع يف ةدئاس

 ] آ ] ا
 ةبراض تناك يبا لكاشملا نقف نم نكمت هاوقتو هلدعو هتسايس نسحبو

 . نانئمطالاو نمالا اهلحم داسف تيب كلت لئابق نيب اهبانطا

 مهخياشم ةطداوب نميلا ةماهو ريسع لهأ عمجأ هدي ىلع رمألا اذه مت املف

 مهنيب ماتأو ةوعدلا لبقف محل اميعز سيردا نب دمحأ ديسلاب ةادانملا ىلع

 رحبلا لحاس ىلع ةعقاولا نازيج ءانيم برق ابج يب نفدو لجالا هافو نا ىلا
 ظ ظ تي

 هيا ورق -لئابقلا نزيه توج هذنلا) ل نقرتلا فدع قره

 روك ذم ا دمحأ ديسلا نب يلع ديسلا وجريو ةلقند ىلإ اوهجوتي نا ءامضلا نك

 مفوصو ىدل مهنكلو .هدلاو لحم ليو ممووش ىلوتيو مهدالب مدقي نا

 الل ل سا يبع ديسلل ناكو ةينملا هتلجاع دق يلع ديسلا نا ارملع ةلقند ىلا

 مامالك ما 9 ماع 2 دلو دمحم كسلا ىعدي ( ةيدنملا) هتحوز نم

 ةلقتد ىلا داع 00 هرفك ىلا رفاس م رهزألا لخدف رصم ىلآ باش هب ء يجو

 ناكو هولا ىح هيلع اوحلأف عنتماف ريسع ىلا مهعم باهذلا هيلا اوبلطف

 0 7/ 200 ماع ٍِق كلذ

 مناحي 50 50 فرع و 0

 متغاف يكرللا م <ىل(ا تيلابمأ نم لئابعلا انهو دما هيلع فخحي و

 دالبلا مسقو ' 0 م اهكساف يكرلا مكحلا يعادت ا

 تايايكمو ان



 تبثو مهيف قثي نيذلا خياشملا دحال اهنم لك يف مكحلا دلق تاعطاقم ىلا
 ناعتساو ةنايخلاو ةدراا مهنم نمأيل نئاهر مهنم لأ وب ةفاو# قناتك لك

 ةدع موجع لايخا "لآ ارك الامش هتدايس دم مث هيخخأ ىلع محز لكب

 _شيرع يلأ فارشا" ضهاني ذخأف هئاول تحت رئاشعلا نم نوطبو ذاذفأ
 روع تره ساف اهعباوتو ريسع هل :تناذو مهيلع بلغت ىح ًانلعو 07

 . ىضوفلا دعب نمألا اهداسو دالبلا

 ريسع نم نيسح فيرشلا فوم

 تصعب توغل كلبا رطل ف ةينايفنلا ةلوقلا را ل عانلاطن] :فيمرعاا
 اهدونج ميسقتب اهتاوق ضعضت نا كمارأ نازح قروش .اهافتقاب ةنضوو
 يللا لامآلا ققحمو رصنلا ز وحنو سبارط يف لغغوتلا نم 7 ماسقأ ىلا

 اهب ملح تناك

 هترباخف يبسيردالا ديسلا وه هيلع دمتعي لجر سلساو برقأ نأ تأرف

 نوضوافتي لاجر رصمب يبسيردالا ديسلا براقأ نم اهل ناكو هعم تقفتاو
 . ةعوضوملا ةطخلا ذيفنتل مزلي ام لك يف مهرياختو مهعم ضوافتتو اهعم

 مه هني كس رمل حصانلا رهظع موقلا يسيردالا .ديسلا رهظو قافتالا ً لق

 ٠ تايغاشأا ريسع يف ترهظف رتسم بلاقب ةينامثعلا ةلودلا دض مايقلل مويرغيو

 . ريسع ىلإ ةوق لسرت نا ةينامثعلا ةلودلا ترطضا ىبىح تاياكشلا تلاوتو

 هجوتف اشاب قيفش ناميلس نعف اذ دئاقو فرصتم رايتءا ىلا .ةينلا تهجوتف

 ةناتسالا ىلا هتاوقب داعف حلفي ملق [كس ةورللا فايا 0 هذاا يسع لا

 . كانه ةحجأتم ةنتفلا ران تلظو أ مش لمعي نأ تود

 ةايعال نسيدردالا ديسلا عم تاعامتجا ةدع ةيئامثعلا ةلودلا ع لمع 5

 ةحارص برحلا يبسيردالا .ديسلا نلعأ ًاريخأو اوحلفي ملف ةروثلا نارين

 اهلغ .راضللا :برقو ادا نكرم اا مجاهو ةينامثعلا ةلودلا ىلع

 فيرشلا. نم تبلط ةينامثعلا ةلودلل ءابنألا كلت ريسع فرصتم غلبأ املف
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 . تالذذ يف هتبغرلو هتربحخل ةروثلا دامدخإ ةكم ريما ني_ح

 رعت فا ذب 1 نر كلذ يف هلخ-5 ءارو نم يعءرإ نيسح تيوتااماكو

 ًاعرسم هجوتف . ةيبرعلا ةريزحلا ىل اع ةدايسلاب هل مل « ناك ام يف هدءاستل

 ه ١554 ماع يناثلا عيبر ١١ دحألا موي ريسع ًادصاق ةكم نم هريس ف

 لصوف ودبلا نم ريبك شيجو ةيكرملا ةيماظنلا شويللا ضضءب هعمو م١1

 ةكرعم كانه تيشنف ( دهاشلا زوقلا ) هل لاقي ل# ىلا ريسلا ثح مث ةذفنقلا

 هللادبع هينبا نأ ىبح هدونج تتشتو هتاوق اهيف ترحدنا ةيماد

 نا ىلا اهيف اوقبف ةذفنقلا ىلا نيعجار اودتراو ةلوهسب اجرخي مل لصيفو

 مهقيرط ءانثأ اومدطصا نا دعب اهولصوف اهبا نيدصاق اوهجوتو مهثعش اوإ

 .م١151 00 ةنس بجر ١9 تبسلا مري ق-فلاذو راوثلا عم

 يف نيسح كلملا ماقأ ماقكا مه 1159 ماع بجر ا خيرات ياو
 دلبلا نايعاو هوجوو دندبا اهيلإ ىعد يوبنلا جارعملا ةبسانمب ةلفح اهبأ

 0-2 باطحللا اهيف ىقلأو

 ةينامثعلا ةلودلا هذه دوجو الول هنا نيقيلا ملع اوملعا ناوخالا اأو

 يلاحلا نينموملا ريمأ انالوم اصوصخ ةيمالسالا ةمالاب اهئافلخ ءانتعا ةدشو

 عيمج ناف . ةدرفنملا مغلل بئذلا فاطتخا ةيبنجالا لودلا مكتفطتخال
 ءالوه ةطساوب ةيدمحملا ةعيرشلا لالحمضا يف ديعب نمز نم ةيعاس لودلا

 . ةيصخشلا مهضارغال اهومدخم نيذلا نيرورغملا

 مكدالب بير يف نيعاسلا موقلا ءالؤه لاعفأ مكيضري له يناوخا

 لوّمعلا واوأ منأو مهاثمأو ءالومل مكر ربغا تيك عودا الو قولا مسي

 برعلا زع اوناك نواوألا مكوابآ . ةيلصالا ةيبرعلا ةوخنلاو  ةحجارلا
 0 مكيف لاق نيذلا مسلا عبابتلا ءانبأ .متسلا ةيلاعلا ممهلا مثرو مهنعو'

 متأ مس ( ةينامب ةمكحلاو يناع ماعلا» ملسو هلعو هللا 0 هللا لوسر

 ا دجملاو يرطفلا ءاكذلاب اورهتشأ نيذلا ماركلا مكفالسأ ءانبا
 اولضتساو هوظفحا لب هوعيضت ال مكنيد يف ةيبرعلا ةمالا ءانمأ اي هللا هللا

 دعا تح



 ني كيه لاوقأب أو رغغت الو مالسالا راعش ىه علا ةينامثعأا ةيارلا لاظب

 بيطا مناو يمالسالا نيدلا اع مط نيك ر حملا :ىداوغا كيفنت" ىف نتءانلا

 ندا نومدخح امنا معا نونظت ةيبنجالا  ةسايسلاب مكتف رغم معو مكر صنع

 0 ا ل ألا كوالا الز لثعب ورثت ال نأ مكردحاف

 نارك وه فلذا ةرحالاو: انذلا رسعو هللا ينفخ ءان اقف ميداس هاو

 هلا نكمتي ملو ةيعطق رد هر سل ردا كا كلتا عل

 دارأ الو لابحلاب اووصحتف ريخألا ءاضقلا اهيلع يضقي نا هتاوق. عم نيسح
 اهكلس يلا قيرطلا كواس عطتسي مل زاجحلا ىلا عوجرلا نيسح فيرشلا

 بح ةشيردب رهش ادب قيزط تل راوثلاب ةءولمت تناك ا ههولف كنع

 ه 1١59 ماع نابعش 4 يف اهبأ نيسح فيرشلا ةرداغم تناكو فئاطلا

 .م١١91١ ه١1”59 لاوش ١5 موي يف ةكم لصرف م١

 ةب رطضم هجيام ريس ف لاوحألا ةشقن نيسحا نعدورتشلا ةدوع لعلنو

 يور 00 0000 ريكو 5 افي هن امتعلا ةةلواللا كلاقرأف

 تاوَدْلا رحد نم نك ىدح 0 قرط دستو 1 0 قدنبلا

 . اهدئح رت 1١ ف أ انمار سعت د اج. وكس او هع رج وق ايوه ةيابسلا

 (ى رم 9 طايضلاب 0 نيكو 9 مهداعأو دولنخلا ح حارس قلطا 2

 | 5 .«يدل

 اهدي يف طّمسا لوبنطسا يف ةينامثعلا ةلودلا رابخالا هذه تغلب املف

 . رسآلا نم طابضلا كئلوا حارس قالطا يف يعسلاب اهمافتها ترصحو

 ةيسيردالا ةلئاعلا نم ةيقب كانه ناب تملع دق ةينامثعلا ةلودلا تناكو .

 دلل طسوعل نأ يلع سارع يوردخلا نر قيطضرتا نضع ةكق هقيلارسنأاو

 .. ا/لرا



 قفالطا يف يعسلل ريسع ىلا هلبآ نم ةثعب لاسراب سيردالا دم# ليدل

 * الاب نقلا“ نونا ور

 يف هيلا سي ردالا لاعتملا دبع نب ىفطصم ديسلا يملح سابع ىعدف

 همع نأ عانقأل ريسع ىلا بهذي نأ هنم بلطو ماؤ١١ ه ١ ماع

 كارتالا طابض نم رسالا ككئلوا حارس قالطاال .نشودالا "ديم .:كيشلا

 ] . رصم ىلا داعو هتمهم يف ىفطصم ديسلا حجنف

 ةموكحلاو سيردالا دمحم دسلا

 ةيناطيربلا 0

 اودع ناك دقن ءادبملا كيفان ةنرعأ : ةازغ ل نييردالا دمع: .نيفلا "ناك

 نع لودهم لود ةآذف يب ريغتم الو بذبذم ريغ كارتالل ًارهاظ ًادودل
 ٠ ؤ 9

 ن* لوأو برعلا ءارمأ نم ءافلحلا ىلا مظنا نم لوا هناف اذه ىلعو

 دقعت يكل ةيناطي ربلا 00 ,تمتها دقف كلذ ىلع ”ءانبو كارتالا براح

 550 لاملاو حالسلاب ةتالمأو قر اعأب اهيف فريعت ةقالص ةدهاعم هعم

 هعم تاضوافملا باب تحتفو ةيبنجالا تايدعتلا نم هدالب ءيللاوم ةيامع هل

 | 0 .لدع ةيم# يف يناطيربلا مك احلا 0

 رصم نم ىفطصم ديسلا همع نبا سيردالا دمحم ديسلا هد ّ

 اهدقع ايناطيرب يونت تناك يلا ةدهاعملا لوح هدي ىلع تاضوافملا مدل

 .اهصن يلالا ةدهاعملا تدمع ّ م1918. همس“ ماع يو هعم

 ةدوقعملا ةدهاعملا

 ةيناطي ربلا ةموكحلا نيبو ىءيرد الا ديسلا نيب

 اهينَع عقو لق ءالوو ةقادص ةدهاعم ىه ىلا ةدهاعلا هذه ناع١)
 جيمطملا" ان طرررب همك مساب ندع يت دمتعملا وش لارنج روجلملا

 باية



 6 نيا لع نو ةيعدسلا 0 01 لاعتملادبع ديسلا دا 00

 ىرطوتو كارتالا 1 برحلا 3 وه 0 هذه نم ا ) ا

 ام نوكاذلا' .نسودالا كرها وب ابن اطرزد ةناوكسا كوي 1: ةفادنملا قوق

 ْ . هتايبق ءاضعأو

 موهعقاو» 0 مهد رطل دهتجيس هناو كرلا لاتقب دهعتي يسيردالا 0

 ةكرح لك نع عئتم و طمف كل رلا كلض هج ىماسالا كيذا لمع ) 54١

 ٠ كادالا لد هد عصا ل اذه ماد ام يحب مامالا دم ويادو

 يسيردالا ديسلا يضارأ ىلع ةظفاخملاب ةيناطيربلا ةموكحلا دهعتت ( ه)

 هلالقتسا ةنامضبو لحاوسلا ىلع ناك ودع يأ لبق نم عقي ءادتعا لك نم

 يب برحلا ماتخ دنع ةيسايسلا طئاسولا لك لامعتسابو ةصاخلا هيضارأ يف

 ردشأ يقص يأ وأ يحن مامالا م٠ يسيردالا ديسلا بلاطم نفيلأت ل

 دالبلا برغ يف اهيضارأ عينم ولا دصقت ال ةيناطيربلا ةموكحلا نا(5)
 ةيماس ةلاح ي برعلا ءاسور ىرت نأ ةعءرص ةروصد ىنمتت .اهنكلو ةيبرعلا

 . ةيناطي ربلا ةموكحلل لاوم لكو هتقطنم يف مهنم لك ةراوخأو

 موقيس يللا لامعالل ةيناطيربلا ةموكحلا ريدقت ىلع ليلدك هنا( ا/)١

 لوط هتن واعم ىلع رمتس كو ةقو وذا لاملاب هذ واعتس ىهف يسيردالا 5 مم

 نس ردألا اعلا 4 0 ام 0 ةيسانتم ةنواعملا هذه نوكتسو 00

 .:ةلامغالا

 05-5 يرحبلا راصحلا ءانثأ يسيردالل ةيناطيربلا هي حمست ( 8)
 يذو اهلحاوسو لذدع م رجاتي نا رمحالا رحبلا يف كيك رت لحاوس لع

 سد ةدوجا وم ةنسملا تاقالعلا تماد م  ةلاحلا هذه رارمتسا نمحصت

 ] فرطلا

 ةءركلطاا دقفااور تأ ع نارقنللا" هدا ةكانلا ب هه وكم

 مح را "حت



 .  اهيلع ةيدنه لا

 مه #١ ةنس ةيناثلا يدامج ١1ه قفاوملا

 5 عبرا

 552 ف ايئاطي رب كمتعم ش لاعتملادمع كينعلا ني ىفطصم كلا

 عيقوت
 جندراه

 ماعلا دنملأ مكاح

 م ايلاطيا بلاطمل اعنم يسيردالل لاسرف ةريزج ىطعت : ىدلم ظ

 لاققلا ضد عوق نياق روش قناوللا هب اون يقعوا نيل قو“
 ةدايقب لتاقم ًافلأ رشع يثإ اهددع غلابلا ريسع تاوق لبق نم كارتالا دض

 اهدص نم تنكمتو :ةيكرتلا تاوقلا ترحدف سيردالا ىفطصم ديسلا

)5١ 0000 



 اهتمصاعو دجن لاهش ةيبرعلا ةريزحلا لخاد يف رمش لبج ةراما عمت

 ةدبعلا ةليبق نم رفعج يح نم مهو ديشرلا لآ نوعدي اهوارمأو لئاح

 ] . رمش برع نم

 ديشر نب هللا دبع

 كديشر ند هللا دبع وه ديشرلا ءارمأ نم رمش لبج ةراما ىوت نم لوأ

 تناك يلا يلع نبأ ةرسا نم وهو حلاص خيشلا دب نم لئاح ةنيدم عزنا ا

 ىلع ديشر نب هللادبع ىلوتسا الو دوعساا ءارمأ لبق نه رمش لبج مكحت
 هللا دمع حج و دوعسلا لصيف ريمالا 2 بف.رعا 9 ١ ملم رث ١ ؟ن. ماع لئاح

 . هلوح امو رمش لبج لع هناطلس طسبف كيبع رغصالا هيخأ ةدعاسع

 هللادبع يفنف رمش لبج اشاب ديشروخ لتحا م 1888 ه 5١ه ماع ينو
 دونخلا ليحر دعب همكح ةداعتسا نم هللادبع كلذ دعب نكمت مث ديشرلا

 م1848 هاه ماع يوت نا ىلا رمش لبج ىلع ًاريمأ ىقبو ةيرصملا

 هللادبع نب لالط

 فوحلا عضخاف لالط هدلو هللادبع ةافو دعب رمش لبج ةراما ىلؤت

 ' ءاخرلاو مالسلا رشني نا ةميكحلا هتسايس لضفب عاطتسا امك ةيدابلا يف

 د م



 رحتناو لودنطسا ُْق يللاعلا بايلا عمو رصم عم تاقالع ءاشناو هتراما ُق

 .م 1885 هاا“ ماع رفص رهش يف لالط

 هللا دبع نب بعتم

 مايأ نكلو بعتم هيخا ىلا لالط راحتنا دعب رمش لبج ةراما تدنسا

 ماع يناثلا عيبر ؟ يف ىل صيف هيخأ ءانبأ ردبو ردنب هالتق دقف لطت مل بعتم
 .م 1858 زوعع 78" ه 2

 لطت م هتدم نكلو لصيف نب ردنب :بعتم لايتغا دعب ةرامالا .يللاوت

 نم ةدحاو ةننس نم لقأ يضم دعب هللادبع نب دمحم همع هلتق ثيح
 .م 1811 ه.1585 ماع ين يأ ةرامالا هتيلوت

 ديشرلا هللادبع نب دمحم

 دالبلا هذه مكح نم ىوقأ لالط هيخأ دعب هللادبع قويا هلي فعن

 ماظنلا ديطوتو هدالب دراوم ةيمنت لع فكع ثيح ديشرلا لآ رس نم

 ّ . هلدعو ةمزاحلا هترادا لضفب اهعوبر يف نمألا رشنو

 دالبلا" نر ضتي, عسا تاك اع قنتكك ل كللذل هل ويم ىلاعلا# نابل فاكتور

 ىبح هترامأ دودح تعسوتو م1841 ه 11١08 ماع ضايرلا لتحإ لب

 . الامش ناروح لابجو رمدت ىلا دتمت تناك ام آريثكو يل رغلا جيلدلا

 بكعب مو م 865ا/ لوا نوناك ١5 ها#١ه بجر م يق ذيع فرثو

 ن1 وك د: كلو

 اا



 ديشرلا بعتم .نب زيزعلادبع

 بعتم نب زيزعلادبع هيخا نبا دمحم .ةافو دعب لئاح يف ةرامالا 1_0

 ةيفرطلا ةكرعم اهمهأ نمو بورحلا يف همايأ ةليط ريمالا اذه ىبضق دقو

 لتحا أضيأ هدهع يفو . حابصلا كرابم خيشلا نيبو هنيب تعقو يتلا

 بورخحلا ترمتساو هدي نم اهعزيناو ضايرلا ةئيدم دوعسلا ْز ريوتلادبع ومألا

 ها74 رفص ١8 خيراتب انهم .ةضور ةعقو» يف ايف نك اك اجانو

 .م05١٠9١ ناسين ١
ْ 

 زيزعلادبع نإ بعتم

 دومح نب ناطلس هلتمف بعتم هدلو رمش ةراما يف زيزعلادبع فلخ

 ةرشع هدعب مكحو م1905 لوأ نوناك ه ماع ةدعقلا يذ رهش يف

 . لتق مث رهشأ

تقم دعب مكحلا ريرس ىلع ىلوتسا
ح وهو دومح نب ناطلس بعتم ل

 ديا

 رهشأ ةعبس مكح نأ كعبو هللا دبع ةوحخأ رغصضا كييع
 دوعس « هوخأ هفلخ

 دومخح- نب

 ةومح نب دوعس

 ىلوتو مكحلا نرخ نع ناطلس هيخأ ةيحلنت دومح نب دوعس عاطتسا

 ا نكلو م٠1 ما ل

 كيش رلا زيزعلا ىدع نب دوعس

 يذلا زيزعلادبع نب دوعسب ناهبس ونب ءاج دومح نب دوعس لتقم دعبو

 دس ط4



 كابعش ١17 خيرات ةرامآلا يس رك ىلع هرسلجأت ةرونملا ةنيدملا يف اعتنع ناك

ا لئاح لعنا رعأ يفبو م15 زا لولرأ 142 ام
 - ىمظعلا برحلا مايأ ىل

 ليامتب ةينامثعلا ةلودلا تسح نأ دعبو هرعت ةيكرز" ةتيارم قلن اكسل فلا

 دحا تثعب نييناطي ربلا بناج ىلا (دوعس ريمالا ةناوخأ ل١ "تايب

 حلاص خيشلا تلسرأ مث لئاح يف اهلثميل يدركلا كر رع فلا اهطارض

 "عسب شاي عقارا قانا ةييكاوع تثعب مث ةصاخ ةيرومأع قضت

 نم زيلكنالا ملم يف دهتجي لئاج قى برخا ندي را يمبف يرصملا

 00 ' . دوعس ريمالا ىلع ريثأتلا

ور ًامصتعم يقب ناهبس لآ هلاوخما يعاسم نم مغرلاب .دوعتم ريمالا كلو
 هئال

لاومألا مهذم ذخأيو لبالاب مهدع ةزيزخلا لءاد يف .كارألا ىلا
 حالسلاو 

 هرثادلا ترافق“ يح فلل مرو هيواش ا نمي كيرلا بوكت

 : نعل تدق هس كوم ةلاراللا» لع

2 20 0 



 ْن ب ع

 رموملا كلذ داّقعنا يف ماه رود اهئارمال ناك ىرخأ ةيبرع ةراما كانهو

 .(ةرمحملا) وا ناتسبرع ةراما يه ىرخالا ةيبرعلا اياضّقلا مهأ ينو

 نييماليعلا دالب نم ًامسق لكشت ةميدقلا روصعلا يف ناتسبرع تناك

 ا.هدفاورو ةخركلاو نوراك ارب امنوك ىلا ةيبوسرلا لوهسلا يف عفت و

 فلا نيثالثو ةعست اهتحاسم غلبتو عتارعلا هالو اهقنأ قرا قو

 . عب رم ليم

 اهدودح

 ناسا دناوع لقا هلال ورع اهزق
 . يل رعلا جيلحلا بوز ا نمو

 .ناتسك وك لاح ديل قوق: نيو
 5007 ةرصبلا اهيئاولب ) ةيقارعلا ةيروهمجلا برغلا نمو

 اهسوفن ددع
 ةيودبلا لئابقلا ضعب ادع ةمسن نويلم ءاهز ناتسبرع سوفن ددع غلبي

 ( ناتسبرعب ) تيمس ساسألا اذه ىلعو برعلل ةّمحاسلا ةيبلغالاو لحرلا
 . برعلا دالب يأ

 م5



 هنده مها

 ندم مهأو ينوتحلا مسقلاو يلامشلا مسقلا نيمسق ىلا ناتسبرع مسقن

 ( ريقدنب ) مركمركسعو ةزيوحلاو ( ةدعاقلا يهو ) زاوهالا يلامشلا مسقلا
: 3 

 ةللذم مهأف يبونحلا مسقلا امأو . اهريغو زمرهمارو لوبسدو راس ردو

 ندملا هذه عيمج عبتيو نايدنملاو روشعمردنبو ةيحالفلاو نادابعو ةرمحملا

 تاتسب رع لئابق

 تلك" يب ةليبق مالسالا لبق برعلا نم ناتس رع قا نم لوا 3 7

 يد تاما نقلل نفت ىلا مولا ةيرقلا تانسرعا لئاب رشا "ناحل يبو

 ميع ونبو دلاخ ونيو كلام ونبو مال وئيو ةلاس وتيو فرط ونبو ريثك لآ

 . ةعيلرو ديبزو سيمخ لآو

 . مي وليو بعك ونب يهف ةيبونحلا هلئابق امأو

 ةيخيرات ةحم
 هوفلا باطحلا نب رمع رصع يف / 1:٠١«” ه4 ماع مياقالا اذه تب رعلا حتف اهدع

 عاملا تنصحو .لوينللا رك ثيح.نم مهدالب ةعيبط عمههماشتل مل اكس هوذحتاو

 نيرحبلاب ايوادا قلنا نيهز قو ضوقرخل ىلا حنا دعي هالو :كدشتلاو

 يومآلا رصعلا

 نأ هلا مالا فوقاب نان نطقلا “اد عضخ ةيومالا ةلودلا تماق املو

 ١ ةيواعم نب ديزي رصع يف نييومالا ىلع اهتروث ( ةقرازالا جراودلا تنلعا

 متي هك واوا ىلا يوزحلا اعتب كلذ دن راضون تاق زودلا هلاع هلك

 ةيالو يو ريبزلا نب هللادعرصع ين ةرفصيلانب بهلملا ريهشلا دئاقلا نيبو

 . . لاوحالا ترقتسافةروثلا كلت تدمخا نا ىلا قارعلا ىلع يمفةثلا جاجحلا
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 يسابعلا رصعلا

 تغط دقف ةماه ةيسايس راودأ يبابعلا رصعلا يف ناتسبرعل ناك دقل
 يلاو رطضاف زاوهالا ىلا هتاراغ تلصو يذلا جنزلا بحاص ةوول كيل

 عطتسي ' هنأ الا مهتب راحل ( حابسلا نان تسوي ندا فادويدتو ٠ تاوهألا

 باستو بهنت ( زاوهالا ) هتيالو ةبصق هينيعب ىري وهو مزهناف دومصلا
 ه ؟"1ماع كلذو ناتسرع ندم نم ريثك مهدي ىلع تبرخ دقو رمدتو

 قفوملا ىلو جنزلا بحاص ةلتاقم رمأ قفوملا هاخأ دمتعملا ىلو الو م ى5

 صالختسا نم رورسم نكمتف زاوهالاو :ةرصبلا ىلع يخابلا رورسم .هلبق نم

 زافضلا "كربلا نب هتوقعر قش قل «نالخلا قو منزلا هيام" نم رارقالا
 مظناف م ماله ه 751 ةنس زاوهالا 2 يبا قفوملا تاوق ىلع ةلمح

 وف وحلا .>ةاروق مهتم زهف ةلمدلا كلت .ىلا (دادويد و

 زاوهالا ىلا قفوملا صخش م 888 هال ماع يناثلا عيبر رهش يو
 . توقايىلا ناتسب رع ةرادا تليحا مث ةرصبلا ىلا داعو جنزلاءدسأ ام حلصاف

 ناتسب رع ىلع جيوادرم ءالوتسا

 ةدصاق جيوادرم ركاسع تراس م 99 ه8 ةنس ناضمر رهش ين

 تاوقلا تلح املو عافدلل دعتساو رمألا ةبغم توقاي فاخف ناتسبرع

 جيواد رم ىنوتساو هتاوق' تيه زراف اههخو 1 هوحبعلا عطتسي : ك6 اهاتاق

 | . نانسي رع ىل اع

 ةنس ىفف دحاو ماع نم ريكأ اذه دعب جيوادرم رمع لطي ملو

 اهئمصف اهيلع ىلوتساو ناتسبرع ىلا توقاي داعف تام م

 . اهيلع ةرطيسلا هل تمنو يديرلا هللادبع ورا هنم

 يلا ةفيلخلا نمز يف فارطالا لامع بلغت م و80 ه74# ماع ينو
 رايدو لصوملا تناكف مهدي ام .ىلع اولوتساو ( ردتقملا) دمحا سابعلا

 همر حج



 ناتسيرعو قئار نبا ديب طساوو ةرصبلاو نادمح ىنب ديب رضمو ةعيبرو ركب

 ] . اهامعأو دادغب ريغ ةفيلخلا قبب مو يدي ربل كيد

 ميك. ةدايق  اهيعم :قئاززأ قرب لونغ نعي مو مانا لو

 دامعب يديربلا قحتلاف هدي نم .ناتسبرع صالختساو يديربلا ةبراحم

 هتاوقي ىلوتسا يذلا ةلودلا زعم هاخخا هاعم لسرأف هب ًادجنتسم ةيزب نبا ةلودلا

  مهتيانعو مهمامتها اهواوأف نيهيوبلا ناطلسل تعضخو ناتسيرع ىلع

 يهيوبلا دهعلا. رخخآ ىلإ كلذك تيقبو هتنطلسل ًارقم ةلودلا ءابب اهذخناو

 يف ناتسبرع رمأ نأ ريغ ةيقوجلسلا ةلودلا تماق مث م65١٠ ه 4410 ماع

 ىرخالا راطقالا .نم هريغ قبسي ملو لاب يذ ءيشب زيمتي مل ةلودلا هذه دهع

 (هباز وب ) هالوت مث ( هونإو قسرب ) رصعلا اذه يف هيلع ىلوتسا نم مهاو
 هنزادا تحن ناكو .ةلمش ةضلختنا دومحم ناطلسلا نبا هاش كلم دهع يو

 فلتخاو ةلمش تامثيحاملو م1183 ه٠ ماعىلا م١5١١ ههه٠ ماع نم

 ..'مهرما تعفن ناتسوع ةزاما لع“ هدي نع هوت

  رصع يف ناتسبرع

 .دارأف ةفالخللا سابعلا هللانيدل رصانلا يلو م1185 مدهاله ماع يف

 اهطنت ”ةلودلا مظنو رومألا نم دسف ام حلصأف اهمارتحا اهيلا ديعي نا

 روما رصانلا دئسا الو دتحللا نم رثكاو سوفنلا ىلا اهتييه داعأو اميظع

 تناك ( باصقلا نباب ) فورعملا يلع نب هللادبع نيدلاديم ىلا ةرازولا
 ريزولا بلطف مهنيب اميف نوفلتخم انهو ةلمش دالوأ دبب ذئموي ناتسبرع
 كلذل رصانلا هباجأق اهكلتمبل ناتسب رع ىلا ركاسعلا هعم لسري نا ةفيلخلا نم

 اهكلمو مهيلع باغتو ةلمش يب براحو م 1١١15 هه١41 ةنس يف جرخف

 . دادغب ا هاوس 1 لسراو

 م1116 ه5 ةنس يو ( نيكت شاط ) ناتسبرع ىلع رصانلا ىلوف'

 مه



 هيلاوم نم وهو ( رجنس ) هرهص هناكم رصانلا لوف ( نيكت شاط) يفوت
 ه 505 ماع يف هيلا بتكف نايصعلا يوني (ًارجنس) نأ رصانلا غلب مث

 رصانلا هيلا ثعبف كلذ نع ( رجئس) رذتعاف دادغب ىلا همدقتس 600

 نيدلازع هعمو ىمقلا دمحم نب دمحم نيدلا ديوم هريزو ةدايقب ًاركاسع
 تاتسي رع شويحلا كلت تبراق املو ( ةفيلحخلا صاوخ دحأ ) يلارشلا اجن نب

 لوأ عيبر رهش يف ناتسبرع ةفياخلا شويج تلخدو (رجنس) بره
 . ( جاحلا ريمأ توقاي ) . اهيلع رصانلا ىلؤف م1119 ه505 ماع

 هحشرو ( مظعالا كلملب ) هبقلف ىلع همسا دلو رصانلل ناكو

 ةدعقلا يذ رهش ي' ىلع تامف ركبلا هنبا اهدع لزعو .دهعلا ةيالوإ

 خردلا فيولا ربت رقما امن موراتا ونقلت نق ناكوح 1 ماع
 يناث سيمحللا موي ناتسب رع ىلا رصانلا امهلسرأف ( هللاب ىفوملا ) نيسللاو ( هللا '

 ديوم هريزو ةدايقب ركاسعلا امهعم ثعبو م1788 ه ١+ ماع مرحملا
 يلارشلا ريزولا عم «( هللا نيدل ديوملا ) نسحلا داعم توقاي اهنع لزعونيدلا
 ىلع اكلم ( هللاب قفوملا) نيسحلا ماقأو لوآلا عيبر رهش يف دادغب ىلا

 ظ . ناتسب رع

 تفلت“ نأ .رىلا '”قييشاسلا» ةاقلللا دن“ ق١ رصانلا ته ةاتسزرع :كلطظو

 ه 165 ماع ةيسابعلا ةلودلا ناكرا ىلع تضقو داليلا تحستكاو رتتلا

 ذوفنل تنادو وزغلا اهلمش يتلا كلامملا ضعب اهتطلسل تعضخو م 6

 رتثلا

 اهتلوت دقف ناتسيرع يف عضولا رقتسي مل ةيسابعلا ةلودلا طوقس دعب
 ةلودلاو ةيرئالخلاو ةيناخيلالاو ةيروميتلاو ةيزيكتحلا ةلودلاك ةريثك لود
 اه ا ةنوقملاةلوذلا و ةيمفدلا

 ةيعشعشملا ةلودلا

 دقو ىعشعشملا حالف ديسلا نب دمحم ديسلا وه ةلودلا هذه سسؤم نا

 هس 46ه



 يلامشلا مسقلا ىلع ىلوتسا مث رظتنملا ىدهملا وه هنا رمالا لوأ يف ىئعدا

 هتلود دودح تزواحت مله 84هماعي .ةزيوحلا يف ةلود سسأو تاتسب رع نم

 كلذ نم دعبا ىلا تدتما مث ةيبونحلا قارعلا قطانم ضعب ىلا ةقطنملا كلت

 قارعلا ىلع اماحوتفي تبلغتو ناريا يف ةيوفصلا ةلودلا تماق نا دعبو

 امماطلس صلقت مث حجرأتت تيقبو شامكنالا ي ةعفسملا ةلوذلا كذا

 ماع ةئامسمخ ءاهز اهناطلس ماد نا دعب ذوفنلا كلذ اهل يري ملو

 تناك“ نأ نغي: َناَتسسَرَع يف لئابقلا ءاسؤر عمط فعضلا اهب بد امدنعو

 بحاص وه نوكي نا ةليبق سيئر لك صرحو عماط اهيف عمطب نأ نم عنمأ

 فالجلا اذه نم ةيناريالا ةلودلا تلدتساف مهنيب اميف اوفلتخاو هتليبق. يب رمالا

 نود لوحي ام اهمافأ قبي حلو تككفت دق ناتسبرع يف ةيبرعلا. ةطلسلا نا

 هاندأ جردنو كانه اهذوفن ميعدتل لمعت تذخأف رطقلا كلذ ىلع ءاليتسالا

 : نيعشعشملازم ناتسبرع يف رمآلا ىلوت نم ءامسأب ”الودج.

 تي

 ةدملا خب راتلا | مسالا

 هلنس 55 | ه ما/٠ىلا ه /م54هنم حالف نب دمحم ديسلا - 1

 0" م18 دما < تلت ديو سيخ ناطلسلا تنال

 4  ه4١19 0 ه908 نسحم يدلو بويا ديسو ىلع ديس »+
 5 مهو0١5 0 ه4 نسمع نب حالف ىلوم

 5 ه م حالف نب ناردب ىلوم  ه

 2 م ه5 ناردب نب داجس ىلوم 5

 "5 هوو مه 1 ذاجس نب روبنز ىلوم ا

 "7 هه 6 ه 99/8 ناردب نب بلطم نب كرايم ىلوم م

 ا يل تالا كرابم نب رصان ىلوم - 9
 4 ها59١ ها١١؟8 بلطم نب لس نب دشار ىلوم ٠

 4 _ها١٠اخ#“ اه ٠49 دمحم نب روصنم ىلوم ١

 ١١ ه44١91 مد .ورس هداد ودمع لكلا



 ١ ةيناث ةرم) روصنم ىلوم ( هن١1١44ه الىاه١اه

 روصنم نب ةكرب ىلوم - 4

 فلخ نب ناخخ ىلع ىلوم 6

 ناجع يو لود تاق
 ناك لع ىف دع لوح:

 ناخ ىلع نب ناخ هللا جرف ىلوم -

 فلحخ نب هللا ةبه ىلوم - 4
 ةيناث ةرم ناحخ هللا جرف ىلوم - ٠

 ىلع ىلوم ؟١

 ةثلاثةرم ناكل ىلوم ال؟

 . ناح هللا جرف ل هللا دبع لونا ©

 ةينأث ةرمه ىلع ىلوه <14

 هللا لع كمحم ىل وم 6

 همه أ ٠١ مال

 مه

 م ١848
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 هللا عج رف 2 ليعامسا نب هللاد وج لوم  ؟ا/

 بلطم نب نس ىلوم 4

 هللادؤج نب ةيضت ل نابع

 دمحم نب بلطم ىلوم ١

 ليعامسا نير واع رع اق لوب
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 ه٠
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 ىلا ةريزحلا يف رمال ناك مه )4١٠ال ىلا ٠١45 ةنس نيب يلا نيس ةسمحلا ةرتف نا 0(

 مث نيرفصلا دهع رخآ يف نارياو تافنالا نيب تراد يلا بورحلا ين د. ىلوم كرتشا (؟)
 نا ىلا كلذك تيقبو ًايئاريا ايار الد نيعو ةزيوملا يف ريش.ثملا ةراما ءاش:رد د ىلا
 م١ ١ 8 هةئس ماش ردان تاف

 - هلال



 مه1131ىلا ه1١ه/نمه 22 هللاجرف ىلومم#
 0 هلا5م" هللا حرف نب هللادبع ىلوم "4

 هللاجرف نب بلطم ىلوم_ه
 هللادبع نب هللارصت ىلوم ام”
 هللارصت نب دمحم ىلوم  ا)ا/
 هللارصت نب بلطم ىلوم "8

 / بصك ولي

 رصانوب لآ ةعلوا

 اهسسوه ذي ىلع ةيراشفالا ةلودلا ناريا يف ةيوفصلا ةلودلا تفلخا

 ةيعشعشملا ةلودلا فعض ةيوفصلا . ةلودلا ضارقنا قفاو دقو «( هاش ردان )

 ةيبونبا لئابقلا امأ ناتسبرع نم ةيلامشلا لئابقلا نيب مهتكلمم ماسقناو ًاضيا
 هيف رثوي مل ًايوق اهمايك لظ دف ىرخالا لئابقلا نأش ريغ نأش اهل ناك دقف
 لئابقلا ةسائر تناك دقو ةنمأ ةنيصح مهقطانم تيقبو ًاريثك يئاريالا ذوفتلا

 ةنيدم اوذخنا دق اوناكو ( رصانوب لآب ) نيفورعملا بعك ينب ىلا ةيبونحلا
 لوطسا ديشتل اورطضا يفارغخلا اهعقوم مكحبو مهن رامال رقم نابقلا

 طش يو يبرعلا جيلخلا يف مهذوفن رشن نم اونكمت هتطساوبو ريبك يرحن

 بعك يب يف رمالا ىلوت نم ىوقاو مها نم ناملس خيشلا ناكو برعلا
 ةرصبلا 0 ىببو اوناك رهن ىلع ًادس ماقا دقن

 . ةيقرشلا دنمهلا 5 هتباهو

 ود



 لئابق نم يس مم ناحاس خيشلا لحره١١1 ماع هأش ردا لتف الو

 مط أرقم اهذختاو ةيحالفلاب اهمسا لدباو قوردلا ةنيدم ىلانابقلانمبعك يب
 : يالا لوددللا بسحب رصانوب لآ نم خويش ةدع بعكةراما ىلوت دقو

 ردالا هتيلوت خب رات 0 ريمالا مسأ

 رصان نب هللادبع خيشلا
 ريمان كد تاج رع ميقا
 اكاو ١١ همىلا مه 1١١ 7نم رصان نب همحر خيشلا

 م5 ها“ هللادبع نب هللاجرف خيشلا
 (.هالو»٠ ها45١١  رصان نب زفنخ نب زامهط خيشلا

 مها ه٠١6١١  رصان نب ناطلس نب نامليس خيشلا

 هام ه7 ناملس نب م اغ خيشلا

 مه 1 ه5١١1 ناطلس نب نامثع نب تاكرب خيشلا

 م ٠١0 ه90١١1  تاكرب نب دمحم نب نابضغ خيشلا

 م4 مها ٠ 2نابضغ نب ةكرابم خيشلا
 م :٠ ١15٠ ها4١٠5٠١  فناملس نب دوواد نب سراف خيشلا

 همه ه٠ ةوانش نب“ دمحم نب ناولع  خيشلا

 ظ رصان نب هللادبع نب هللاجرف نبا
 م11 م5 تناككربا ني هتيم . :قيشلا

 م١1 م11 نابضغ نب ثيغ. خيشلا
 مهلا 0 هللا دمحم نب هللادبع خيشلا

 )١( ةاملا هذه لالخ بمعك يتب ةراءا يلارتلاب ةعبرالا خويشلا ءالؤه ىلوت .

 وة



 رهآلا هتيلوأ خيرات ريمألا مسا

 م1ا؟:4:4ىلا ظ ماا نم ةيلاث ةره ثيع خيشلا

 مه 7 00ه 55 نابضغ نب ردابم خيشلا

 مه 5 1/ ما غال 00 كمحم نب هللاديع خيشلا

 ماه مه ١١ 1/ تابضغ نب رماث خيشلا

 )0 ه4 هااها#ث تاكرب نب اض رلادبع خيشلا

 ما ها/ 06 ثيغ نب سراف خيشلا

 َّح ْ ما ها/ تاكرب نب ةتفل حخيشلا
 سراف نب دمحم نب رفعج .خيشلا
 ىسيع نب ةمحر خيشلا

 بساكوب لآ ًايناث

 ميرك دي ىلع ةيدنزلا ةلودلا تماق ناريا يف ةيراشفالا ةلودلا رايبنا دعب

 دمحم ةماعزب ةيراجاملا ةلودلا تماق ةيدنزلا ةلودلا ضاقنا ىلعو دنزلا ناخ

 تاعطامتمو ماكح ةعومجي نم ةفلوم ةلودلا هذه دهع يف ناريا تناكو هاش

 ناكو ةيزكرملا ةموكحلا عم ةدودحم هتقالعو ًايلخاد لقتسم مكاح لكو

 اميس الو) راطقالا ةيقب نم ةيناريالا ةموكحلاب ًاطابترا لقا ناتسبرع ميلقا
 ةيناريالا ةهوكحلا فعضب نورعشي امدنع هماكح ناكو ( يئونملا مسقلا

 لسرنف مهحلاصمل ضرعتي نم نوبراحيو مهلالتتسا نوناعيو نايصعلا نورهظي.
 يراجم دستو راصحلا ددشتو مهعم كبتشتو شويا ةيناريالا ةموكحلا

 ءارج نم رطَقلا لاحتسأف ةيئبالا مدهنو دودسلا رسكتو رابالا برختو هايملا
 ظ . بارخو رامدل كلذ

 نع فلحن برعلا طش ةقطنمو نايقلا ةئيدم رصان وب لآ كرت نأ دعب

 بساك وبلأو سيردلاو راصنلا يهو بعك لئابق نم ةئالث مهعم ريسملا

 تناكو ةرمحملا مسقو ةيحالفلا مق نيمسق ىلا بعك ونب تمسقنا انه نمو

 ب ة©



 جاحلا ربكألا هدلو اهيلع هفلخ مث وادرم ىلا بساك وب لآ ةليبق ةسائرا
 ماع يف ةرمحملا ةنيدم تديش فسوي جاحلا ارصع يو فسوي

 اماخلا ه 14

 وادرم نب رباج جاحلا

 تعستا ريمالا اذه دهع يورباج جاحلا هوحنا هدعب نم ةسائرلا ىلوت م
 ةءنامثعلا نيتاودلا نيب ففاليلا فده تراصو اهمجي عطسو ةرمحملا

 ىلا: اهتيفياتج توقأ تناك“ انهنم ةدحلاو» .نك اهيدكلم تعواو ةيئاريالاو

 ةيمسر ريغ ةرادا ةءريضبلا ةبالو لأ ام رادا يف عجرتو ةينامثعلا ةلودلا

 مور ضرا ةداعم دعب ةرمحملا

 او نك دادغب يلاو تاوق تمجاه م40 ه0١١ ماع يف
 ةبيط ةصرف ثداحلا اذه ةينأربالا ةلودلا تأرف امرمدو ةرمحملا ( اشاب

 ايفل لا نا رمالاب ةةتانحللا :ةلودلا تيلاظو. [دقاوأ امامها هي قضقعاو
 حاحلا سفن يف آوه اذه اهبلط ىقالف) ةقظنملا كلت يلاهاب اشاب اضرأ ىلع
 ] ( اهدياف رباج

 رعوع فرغ عام4819 ماع يف ارعوم كلذ. لجأ نم دقع م
 ةيناطيربلاو ةيسورلا ناتموكحلا هيف تكرشا ( مورلا ةنزرا) مور ضرا
 تاونس ثالث رمتوملا كلذ رمتساو نيتمصاختملا نيتلودلا يلثمم ىلا ةفاضالاب

 م1 ئورعالا  :ىفدامع. خيراتب ةلهاعم دمع .نع 1 رخأ ضخم و

 ةرمحملا اهيف تصصخ ( مورلا ةنزراأ) مور ضرا ةدهاعمب تفرع م 81
 ةيناميلسلاةنئيدم تقلاو ةيناريالا ةلودلا ىلا ىرخالا قطانملا ضعبو نادابعو

 .: يتاآلاكيهوةدهاعملا كلتنم ةيناثلاةداملل آاقبط كلذوةينامثعلا ةلودلاب اهعباوتو

 ضرالا عيمج ةينامثعلا ةموكحلل كرت ناب ةيناربالا ةموكحلا دهعتت »

 دهعتتو باهز ةقطنم نم يبرغلا متسقلا يف ةنئاكلا يضارالا يا ةضفخنملا
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 ْي مب ةروك ذملا ةمطنم , | ِق ةيليح .: 1 ىضذارالا 1

 عيمج يأ يثرشلا مسقلا ةيناريالا ةموكحلل كرت ناب ةينامثعلا ةموكحلا

 .ةموكحلا لزانتتو دنرك يداو كلذ يف

 دهعتتو اهتقطنمو ةيناميلسللا ةنيدم يف .ناءاعدا يف احلام لك نع ةيناريالا

 0 ًادهعت

 ظ . اهيلع زواجتت وا

 ةيناريالا ةموكللا ةدايس ةيدسر ةروصد ةينامثعلا ةموكحلا ف رعتو

 ةعفاولا ىفارالاو ى«رااو رمصع ةريز»+و ا انيس ةرمحملا ةئيدام ىلع

 ف ريعم رئاشع هع نبع يلا ولا طش نم نك ريعبلا هيف رتكلا ةفضلا ىلع

 ُُي ةحالملا قح ةيناريالا بكارمللف كلذ نع ”الضفو ناريال ةعبات اهماب

 دودح لاصتا ةطقن ىلا رحبلا يف كلذو ةيرحلا ءل برعلا طش

 ظ ] ظ ظ . (« نيقيرفلا

 1 ل 00 ب ةينامثعلا ا ا دقو

 ا 1 را ا

 ةدهاعملا ةدوسم يف ةيناثلا ةداملا يب ةدراولا ةرقفلا نأب يلاعلا بابلا نظي»

 هك رصخ هريز>و اهاسرمو انا ةرمحملا ةئيدم كل لع صنت يلاو

 هيناوم الو ةنيدملا جراخ ةنمضتملا ,يلاعلا بابلا ىضارأ لمشت نا نكمي ال

 . مياقالا اذه يف ةعقاولا ىرخالا

  ىرخأ ةرقف ي' دراولا صنلاب قلعتي اميف كلذك ىلاعلا بابلا ممبو

 ناكس يأ ناريال ”العف ةعباتلا رئاش ! ميسقت ناكما لوح ةداملا هذه نم

 نإ ”ةيناريا نيضازرأ ل رعكلا 'اهفيفوب هقايتف- :يقارأ" ىلا اهفصن

 ةيكرت يف ةدوجوملا رئاشعلا ماسقا ًاضيأ حبصت نا هانعم كلذ نا له ملعي

 ان رصت تع يلا ىفارالا نازيذل كللذك كرت نا ناتلابوناقا خلا ةكييفاش

 يف لبقتسملا يف مايالا نم ًاموي قولا ناريال نوكيس لهو ؟ ماسقالا كلت

 نا ةريوك دا. ىضارالا روق كف رضتلا قدس ل اعلا: جدال عزانت نا

 سال
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 :  يلي امب م 15-4-1840 خيراتب ةكرتشم ةركذمب ناريفسلا اهباجأف
 ةنيدم لباقم عقاولا مسقلا وه ةرمحملا ىبسرم نا )١( صوصخمي...»

 رخآ ريسفت يأ رثوي نا لمتحي ال فيرعتلا اذهو راما ةانق يف ةرمحملا

 ةموكحلا نارطاشي هاندا نيعقوملا نيلثمملا ناف كلذ نع الضفو هانعم نم

 ةرمحملا ةنيدم ناريال ةينامثعلا ةموكحلا كرت نأب لئاقلا يأرلا ةينامثعلا

 اهكرت يبعي ال ةروكذملا ةقطنملا ين رضخلا ةريزجو اهاسرمو اهءانيمو
 ] . ةقطنملا كلت يب ةدوجوم ىرخا ءيناوم وأ ضرأ ةيا

 قحلا ناريال نوكي نل هناب هاندا يف ناءعقوملا نالثمملا كلذك حرصيو

 ةفضلا ىلع ةنئاكلا قطانملا لوح تاءاعدا مدقت نا نم تناك ةجخ ةياب

 ىرسيلا .ةفضلا ىلع ايكرل ةدئاعلا يضارآلا لوح الو برعلا طش نم ىميلا

 ماسقا وا ةيناربا رئاشع يضارالا كلت وا ةفضلا كلت نطقت تناك اذا ىبح

 6 : #2 اهيهرم

 .ىلوالا يدامج "94 يف ةخروملا ابن ركذ ةينامثعلا ةلودلا تباجاو

 ةقفاوملاب ١-1١-١848 ةخرأوملا امتركذعي ةيناريالا ةلودلاو ه5

 نو زيتسلا "ةركدق .ءاجب نام نط
 داس ماتا دا ةررتاكز ايئاود تاون فرصا اهلك يفقس ده قا

 . هنأش ولعو هرطق مدقت ىلع ًاصرح

 ناتسب رع لئابق قاقشنا

 رباج جاحلا فقومو
 ناعأف اهسفن ىلع ناتسبرع لئابق تّمشنا م1884 ه58١١1 ماع يف

 هنت مل اهنكلو نينس ةسمخ ةدملاتمادو ةيقافتالا هذه 559 دردحلا ديدحتل ةنحل تماق )00(

 ثحبلا ديءا ىلوالا ةيملاعلا برحلا ليبقو م ١86١ ه1954 ماع يف لمعلا تكرتف ةمهملا كلت نم

 ىرجو ةيئاريالاو ةيكرتلاو ةيناطيربلاو ةيسورلا تاموكحلا نم ةيناث ةنل تلكشف دودحلا نيعت يف

 ىلوالا ةيملعلا برحلا بوشن ببسب ةمساح ةجيتت نع رفست ماف م 141 ه 11١ ماع يف لمعلا

 . ام تودبم .ريغ دودحلا كلت تيقبو

 همم



 خيشلا لعف كالذكو هلالقتسا (ريثك لآ ةليبق سيئر) سراف نب دادح خيشلا

 ةليبق سيئر ) لالط خيشلا ذشي مو ( فرط يب ةليبق سيئر) يواهم

 ةيحالفلا ين ( بعك يب ءاسور) رصانوب لآ نأش نكي لو كلذ نع ( ةعيبر

 بورح تاراقو ةرافألا لع عازتلا مهنيب راث لمف مه ريع نم لاح نسحأ

 رباج جاحلا ىوس هءاقم ىلع مهنم ًاظفاخم قبي ملو لئابقلا عيمج نيب ةنحاط

 تقفدتف ةصرفلا هذه ' ةيناريالا ةلودلا تمنتغاف (ةرمحملا ريمأ) وادرملا

 مو اهلاسور ترساو ”اليكنتو ًاكتف اهتعسواو لئابقلا كلت ىلع .اهشويج

 جاحلل اهبيدأت رما ضوفت نا تأرف ةعيبر ةليبق ريغ مهم اهيلع صعتسي

 نكمتف ًاميكح ناكو ةليبقلا كلت عم ةوقلا لمعتسي مل رباج جاحلا نا الا

 اهدلوأو ( ةرون) ةاميسملا لاللط اهذخحش ةنيأ مورتو .اهمف نمالا لكيط وت نم

 لك ر للا
 نيذلا عكا ىب نع فل نم لك رباج جاحلا ىلع عمتجا كاذ كلعبو

 ترادف موي دعب أم وب ةوق دادزي هتأرو تنك رد اعردنو تاقن كداب

 تلعو همجن عطسف هبناحل اهرثكأ يف رصنلا ناك ةديدع ”بورح مهنيبو هنيب
 ش ش . هل رهش

 ىلع يناطيربلا موجها

 هرمحملا

 هود يد له ةناررألا ةلودلاو ةقاطيربلا ةعوكلا ني فالخ لصح

 رثالا ىلعو نيتلودلا نيب برحلا نالعا ىلا كلذ ىددأ مث ةيناغفالا ةيناريالا

 بجر 159 خيراتب ةرمحملا ( اهوطساب ) ةيناطيربلا ةموكحلا تمجاه

 "نان ري ةتيدس قفا نارا ةاولا كفار م1800 ترام 5١ هال“

 رش ت.هزهعاف ةمجاهملا تاوقلا مامأ دمصت مل اهنكلو ةرمحملا يف

 رطخلا اذه نم هدلب صيلختل هلمعي نأ بحي امب رباج جاحلا ركفف ةميزه
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 هعابتا ىلع الكتم يناطي ربلا موج لا هج ول كمصت 1 ئارف هترحم نع فرعي ال يذلا

 حلصلاب ءابنالا تدرو نا ىلا كلذك يقبو ةيوق تامدص مهعم هل ترجف

 .ةرمحملا نم ةيناطيربلا تاوقلا تبحسلا ذئدنع نارياو ايناطيرب نيب

 تاوقلا ظفح نا ( هاش نيدلا رصان) ناريا كلم ىأر.كلذ دعبو

 وهال زم يدل ةيضرادلا «تاراعلاوب ةيلخادلا :تارونلا قع ناهتيرع»ةناوآلا

 نمضتي ًايكلم اموسرم م1860 ه 1110 ماع رخخاوأ ين ردصأف ةلهسلا
 - : يلأي امك هتصالخ رباج جاحلا ةراما تحن ناتسبوع لالقتسا

 : نم هءانبالو وادرم نب رباج جاحلا ىلا ناتسبرع ةرام نوكت )١( و

 . ةيئاريالا ةلودلا ةرادا تحن كرامكلا ىقبت (؟)

 ىدل اهلثميل ةيناربالا ةلودلا لبق نه رومأم ةرمحملا يف مهقي(0)

 . طَمف ةيراجتلا رومالا يث رصحنت هتمهمو ناتسبرع ريما
 . يناريالا .ملعلا سفن ةرامالا. ملع نيك3

 : هنا ربالا  هاوقتلا ٠ سفن "ناجع :ق ةلوادتلا ةرغلا ”توكت 89

 . ةيناريالا ةيجراحلا ةرازوب ةطونم ةيجراحلا ناتسبرع نووش (5)
 ةلاخ ىف ”ةشاورم ةيئاريالا.. ةلودلا :ةدجتت -ناتني رع  ريمأ .دهعتي (1/)

 ( .ىرخأ ةلود عم برحلاب اهكابتشا

 قالطنالا نع هدصي ام رباج جرا مامات واسلام لوس مانو

 رودصلا نم داقحالا عزنو لئابقلا كل اج يعسلاو هنراها نوشةزاذآل

 . هتراما لالقتسا مهب دطوو بارعالا هتعاطأف ةملكلا ديحوتو

  هفلخو رباج خيشلا يثوت مامالا ه1؟94 ماع ةحوللا يذ ٠١ يثو |
 . لعزم خ كرشلا.:هدلو ةرامألا لع



 00 ظ رباج جالا نب لعزم خيشلا

 لمعتساو هةرس راسف هيبأ ةافو دعب ناتسبرع ةراما لعزم خيشلا ىلوت

 ةيناثلا ةليالا يف ليتغا نا ىلا ةرامالا متاعد تبثف بارعالا خياشم عم نيللا

 خيشلا 200 هدعن ةرامالا ىلوتف م15 ه "اد ماع مرحب -رهّسش نم

 ظ . لعزخ ٠

 رباج جالا نب لعزخ خيشلا

 هيأ لايتغا رثا ىلع ناتسبرع ين مكحلا نوؤش لعزخ :خيشلا ىلوت
 ةرامالا نع ةعطقنم لئابقلا ضعبو قاطنلا ةقيض هتراما تناكو لعزم خرشلا

 هترطيسل هعيمج رطقلا عاضخا نم نكمتف لاحلا حالصا قرطلا ىشب لواحف

 ىلا ةزيوحلا نمو لوفسد ةنيدم ىلا برعلا طش نم هذوفن طسبو ةماتلا

 . ةينازيالا رئاشعلل هرما دتماو هتطلس نع جراخ قبب ملو ةيراتخبلا لابج

 هيناطيربلا ةموكحلاو لعزجخ خيشلا

 . ةيناطيربلا ةموكحلا تذخا لئابقلا هل تنادو لعزخ خيرشلل رمالا بتتسا الل

 اهدادعتسا ه ١710 م 189/8 ماع يف هيلع تضرعف هب ككحتتو هيلا برق:

 هتراما نع معفاديو هتسايس ديوي نا نارهط ين اهريقسل تزعواو هتدعاسم
 ةراما يب اهيناما قيقحتل هتاضوانم تفنأتسا ه٠ م1907 ماع يو

 م1905 لوأ نوناك خيراتب ًاباتك كتدره ريسلا. هيلا بتكف ناتسبرع

 أ أم هيف ءاج ام نمض نمو

 تناك امهم ةيبنجا ةلود هل موقت يرحب موجه لك ن م ةرمحملا يم* )

 نحنف انتروشع دودو هاشلل نيصلخع ملز م يعدت ل لخدتلا ةجح

 | ( « مكتقداصمو مكتنواعم ىلع رمتسن ًاضيأ

 نمضتي ًاباتك سكون لينولوكلا هيلا بتك ه )م9 م1914 ماع يو
 اهظفحي مايقلل اهدادعتساو هتراما لالقتساب :ةيناطيربلا ةموكحلا فارتعا
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 . ةيناريالا ةلودلا أهيف امب تناك ةلود يأ ءادتعا نم
 اهنع هونملا سكون لينولوكلا لبق نم ةاطعملا ةقيثولا ةروص جردنو

 ش ٠ . هالعا

 هللا مسب

 باحيصالا ةدمع مخفملا مخفالا مشحالا زعالا م ركلا لوألا سنا لاو
 ىفآ . سبا . ىس . ك . . ىا . ىآ . ىب. ك . نا لعزتخ رس خيشلا بدملا
 . هاقبأو هللا هملس مرتحملا اهعباوتو ةرمحم خيش نايون :ريمأ عفرا رادرس

 ”الصتم دعب اما .. ةديجملا مكتاذ ةحص نع دقفتلاو رفاولا لاوسلا تبغ

 ةينامثعلا ةلودلاو ةيزيلكنالا ةلودلا نيب برحلا ثبشتب ربخملا قباسلا ينانكب
 عم دهاجت نا مكترضح ناسحا نم ىغبا نا ةيهبلا ةلودلا نم رومأم يناذ

 بانجو تيوكلا مكاح حابصلا كرابم رس بانج يعي نيربتعملا انيقيدص
 اهصالختساو ةرصب ةدلب ىلع موجحلا يف دحن ريما دوعس نب زيزعلادبع ريمالا
 مدع لمتحب الو كلذ ىلع مكعيمج اوردقت مل اذاو ةينامثعلا ةلودلا نه

 ةنروق ىلا' لب ةرصبلا ىلا لوصولا نم ةينامثعلا ركاسعلا نم ددملا عنمل ماظنثا
 ءاشنا هلئمرنس يذلا يزيلكنالا ركسعلا لوصو نيح ىلا كلذ مكل نكمي اذا
 نيك رع نأ .كلذك يعيونو ةروك نما ةدلبلا لع :ضيقلل :نكع ام عسا هللا
 صاالختسا نأ معو تناهتلا مكرك اسع لوصو لبق هرصب ىلا لصت انروأنم نم

 هذه نم مكدصقم مظعا نوكي ةينامثعلا ةلودلا دالب نم اهدارفاو ةرصب
 دونخللا عنملا داهتجالا ةياغ دهتحت نا اضيا مكناسحا نم ىغبن انكلو ةداملا

 ظذحت ناو اهيحاونو ةرصب نم ةيزيلكنالا راجتلا ٍلاوما بصق نم مهريغو
 ٠ فاحجالاو ررضلا نم مهيمن و ةرصد ُُق نئذك اسلا ايروأ لهأ نم صاخشألا

 ةلؤدلا نم رومأم ينا مهملا رمألا اذه يف ةنيمثلا مكتدعاسم نع ًاضوعف
 | حجلتسو -- هرصب صالختسا يف حجنن اذا اناب مكبانج دعوا نا ةيهبلا

 كك 0



 ' اهيلا اهدرن الو ةينامثعلا ةلودلا ىلا ةيناث ةرم هرصب ملسن ال ىلاعت هللا ءاشنا

 . طق ًادبا

 مهناب اذه يباتك يف ةيهبلا ةلودلا لاجر فرط نم مكدعوا كلذ ريغو
 جاودلاو مكبانج نيب عقت ةلكشم لك لحل ةمزال ةدعاسم لك مكيطعي

 مكقوقحل اهضرعت وا مع ىلع ابي دعت :ببس نم ليقتسملا يف ةيمجعلا
 اذه ناو مجعلا دالب يف ةعقاولا مكيضاراو مكرمأب اهفاحجا وا ةلوملا

 تناك ناو ةيمجعلا ةلودلا يف ةرتاوتم تاريغت راص ولو ًايقاب نوكي دعولا

 ىلع ةيهبلا ةلودلا مكظفحتل ًاضيأو .ةطورشم ةلود وا ةدبتسم ةلود يه

 ةيبنجالا لودلا نم ةلود نم مكبانج ىلع عقت ةوطس لك نم اهتقاط ردق

 - ةلوبقملا مكقوقحلا ضرعتو مكتموكح ىلع يدعت لك نم كلذك مكيمختلو
 ةدعولا هذه ناو . مجعلا دالب يف ةعقاولا مكيضار او مكلاومأب فاحجاو

 مكبانجا ماد ام ةيقاب يهو ةيلسنلا دالوالا نم مكفالخالو مكبانحب نر

 مكتدهاعم طورش قفو ىلع رومالا نم 2 لك يب نولمعت مكفالخاو

 ًانسحتسم ًاقيرط مهعم نوكلستو اهاجر ةحيصنل نودتهنو ةيهبلا ةلودلا عم

 اهدي لا :قوكي ال ةومهع ماكح نم مكاح نيعت نا رتاو مهد

 ةيمجعلا ةلودلل ًارظن اماو  اخناجر عم ةيرس ةروشم عمو ةيهبلا .ةلودلا

 . اذه انتقو يف وه امك يلحملا مكبانج لالعتسا ءائبال اعاد .لهدج سم

 نفل نما ةقارلا نع هب كمل ع الاح يتلا مكتانج اقبتس اماو
 نوكي نا ريغب مكفالخا فرصتو مكفرصت يف برعلا طش نم ينامثعلا

 عم ةميدقلا مكتقادص ىلع قثاو يناف بئارضلاو موسرلا نم ءيش اهيلع

 لا رمالا اذه ين دهتجتس مكبانج نأب نةياو ةيهبلا ةلودلا

 . مالسلاو نيسو رحم .متاز الو مكتداعسل ةيدادولا انتيعدا ون ماتالا يو اذه

 ٠ سكون . 2 ام"_ب# ةئس ةدعقلا يذ ُ ررد

 ةيئاطيربلا ةلودلا لارج لسنونو تندسر ظ
 ©« سراف جيلخ ي ىمظعلا

 د 1 سا



 ةقالع ةيناطيربلا ةموكحلاب لعزخ خيشلا ةقالع تناك دقف لك ىلعو

 ناتسبرع ثداو> ةيقب ىلع يتأتسو اهدعب امو ىلوالا ةيملاعلا برحلا نالعا

 ْ ْ . ةمداقلا ءازجالا َْى

 مح #7 تع



 ص ولا داقمنا

 زيزعلادبع ريمالا نم لك تيوكلا رضح للقب بورضملا دعوملا ليبقو
 نوريثك اهرضح امك حابصلا رباج خيشلاب اعمتجاو لع زخ خيشلاو دوعسلا
 .ةوعدلا مه تهجو نيذلا ءارمالا نم

 ُى تسراه ١؟"8 مرحم 5*1 م1915و يناثلا نيرشت 39“ حابص فو

 ةتيشاحو سكاك سربرسلا اهرهظ ىلع ل: ةيناطيرب ةعارد تيوكلا ءانيم

 مامملا مهب رقتسا الو فيصلا رصق ىلإ هجؤتو ماريحالا ديرمب ليقتساف
 ةنسحلا ةيناطيربلا ةموكحلا تاين اهيف رهظأ ةَملك سكاك سربرشلا ىقلا

 مهتملك عمج ىلع صرحنو مهد ةداعتسا يف بغرت اهناو برعلا هاجت
 عقي ءادتعا يأ دص نم اهتطساوب اوتكمتي ةيوق .ةلتك اونوكيل مهلمش ملو

 ْ . جراحخلا نم مهدالب ىلع

 عيطتسي امع هيأر ًاعلطتسم دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا همالك هجو َّ
 بوجوو ةيمالسالا ةفالخلا عوضوم ىلا قرطت مث ءافلحلل ةدعاسملا نم همدقتي نا

 دبع ريءالا ًابطاخم لاَمف هضرغ ىلا ”اليبس ةلماجملا ذْعناو برعلا ىلا امانا

 م 2 هس. : دوعسلا زيزعلا

 دمار كيلا ةفالحخلا بصنم دانسا نسحتس ايناطيرب كلم ةلالج نأ

 دوعسلا زيزعلادبع ريالا نم لك دلتو سكاك سربرسلا ماق مث ( هقيتت يف
 زيزعلادبع ريمالا ملكت كلذ دعبو دنملا ةمحن ماسو حابصلا رباج خيشلاو
 حيحص ودع يلا ملعي مكلك) لاق مث يبرعلا دامتالا ةيرظن دياف دوعسلا

 ومنا ذل نال ىيعو ١ ةيش ولو مهدراطأسو ًاضيأ يل ءادعا مهو كارتالل

 هم ١1م



 ليثمتلا ةعانشو لتقلا نم يئالسا ىلعو يلع تاءادتعالا نم مهدي ىلع هتيقل ام

 اهفاعضاو ةيبرعلا :ةمالا ىرع كيكفت ىلع نوبئاد مهف كلذ ىلع ةدايزو

 (اهمارما وعر ةيب رعلا 5 ثعش ملب هلي ةيناطيربلا ةلودلا دج امنيب

 :  لاق م

 كاد اا يفاقم ا ال ناب ةيناطيربلا ةموكحلا دهاعا ينا)
 : يأ ىلا مضنأ ال يناب ضيا اهدعاو بناحلا ةيعرم ينيبو اهنيب ةدهاعملا
 مل اذا ءودسب اهيلع نوعمتجي اال برعلا نا احل دك واو اهدض .يلررع فلح

 ةلأسم اماو ءافلحلا ةدعاسم ىلع انرما عمتي نا بغرا يناو مهعم انأ نكأ

 ( نيسح فيرشلا نم اهب ردجأ وه نم .ىرأ الو اهب يل قوذ الف ةفالحلا

 هاتال ام حرشو رئولا سفن ىلع برضو مالكلاب لعزخ خيشلا هالت مث
 ليكشت ىلا وعدي ميدقلا ذنم ناك هناو كارتالا يديأ ىلع بعتلاو بصنلا نم

 ايناطيرب لضفل قرطت مث . هنع ديحي ال يذلا هيأر وه اذهو ةيبرع ةدحو
 دوعولا البو صاخ هجوب ٠ برعلا اهتنواعمو ةفعضتسملا ممالل اهديأتو
 نالعا لبق ا ا دوعولل قرطت مث رباغلا مهدحم ةداعتسال

 :  ةيتآلا ةملكلاب هلاقم محخو برحلا

 رختفنو دووعلا ظفحو ةنامالاو ءافولاب نوفورعم برعلا رشعم اننا )
 /اعادعا اع ةوووتشم انوش: اه نو ةيزيلكنالا ةميخفلا ةلودلل انتقادصب

 هلوق ىلع ةدايز“ عامتجالا كلذ ي لقي ملف ِكرابملا رباج خيشلا امأ

 . ( نيعئاطلا نم هل انئاف ءيش ىلع برعلا ةملك تعمتجا ام اذاف برع اننا )

 وعلا دبع . نيقألا قرا سامايتلا .ةععوت٠رعولا اذه ةيلخ فيفا اذ

 دنملاب . كلملا بئان) دروفسملش دروللا ىلا ةيقرب رباج خيشلاو دوعسلا

 : اهصن اذه“ ماسولا كلذ امهحنم ىلع اهيف هناركشي

 . روطارمالاو مظعملا كلملا

 تي أ <[ نع



 نيناشينلا ىلع ةئنهتلاب مكيصلخمل مكلزانتب ةعركلا مكفطاوع ركشن
 نيصلخملا ىلع مظعملا :كلملا ةلالخلا بحاص اهبفطعت نيذلا نأشلا ةيماسلا

 وجرن نانتمالاو ركشلا ديزع ةليلحلا .تافطعتلا هذه لربات انئا نيقداصلا
 مكتيانع .نيعب نيظ وحلو ةصلاخلا ةمدخلاب مكاضر. نيرساك ًامئاد نوكن نا

 .ةليلحلا

 : ١ "مه مرح 7”

 صلخملا صلخملا ٠

 6« نمحرلادبع زيزعلادبع -  حابصلا كرابملا رباج

 هتيشاح عم سكاك سربرسلا داع 1515 يناثلا :نيرشت 54 موي قو

 , كانه هترايزل دوعسلا زب زعلاد ع ريمالا ىعد نأ لعد ةرصنلا ا

 دوءعسلا زيزعلادبع ريمالا ةرايز

 هتلسا رمو ةرصبلا ىلا

 نودعسلا اشاب يمجعل

 نم رفاس ها#ه رفص يداح م 1١9١5 ماع يناثلا نيرشت ؟" ينو

 ةرمبلا نيدصاق لعزخ خيشلاو دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نم لك تيوكل

 نع حابصلا رباج خيشلا | فلختو اهفطع لع ةيئاظيرلا "ةموكللا 0 ]
 . همسج لالتعال رفسلا

 مارركالاو لالجالا | ىهت ةرصبلا يف ايلعلا ةيئاطي الفيول هفاسلسلا نما كلو
 قى" ياطيرللا نقيحلا ةداقت رك رص ةرايول "يفسر ناعوو

 هلل ا 5 دوعسلا زيزعلادبع ريمالا نم ةيناطيربلا ةموكدلا تبلط مث ]
 نم هعابتا دوهجو هدوهج س ركب نا هيف هدشانت, نودعسلا اشاب ىمجع

 يمجع ىلا بتكف كارتالا دي نم فريح - نيملسملاو برعلا ةيرح لجأ .
 :  يتالا باتكلاب هباجأف كلذب اشاب

 دا ا كح



 نودعسلا يي نم 1

 للا يعا

 وه يفقوم نا كشلا اهيلا قرطتي ال ةجردب يدنع ًاديج مولعملا نم
 ءالولا راهظاب برعلا مسا ءالعالو ميظعلا يلعلا هللا هاضرمل ىعسي نم فقوم

 هاك لاقل ينرمأ ام ىلا صالخاب عراسا نا نم مظعأ ءالو يأو مه
 ينذخأت نا نكمي الو نيدلا ءادعاو هللاءادعا نيرفاكلا دض داههلاب ديجملا

 نا نم اهتيامحلو .اندالبو هينبو هللا بهل ىعسأ يذلا انا ع ةعل هللا قف

 نا ةيوغلا مكتيمحو مد دق ا ا نورفاكلا اهسندب

 سيلو برعلا ةملك ءالعا لجأ نم هب موقأ ام ين ينوديوتو يلأر يف ينوقفارب

 ةموكحلا تناك اذاو . فورعم طيسب فقوم وه امئتاو ًادرمت هللا لمذب اذه

 آدح انأو يئابق ديضعو يديضع يه مالسالا ةزوح نع ؛هسذت ةيكرلا

 قيرطلا يف رئاس ينأب دقتعمو عنتقم ناو ةموكحلا رماو هللارمأب ىتاطم مكاح

 هذهو .ءيش هنع يبنثي ال ًارمتسم آريس برعلاو هللا ىفري يذلا يوسلا

 ظ . عضولا وه اذهو ةيمالسالا حورلا يه

 نم يدهم ال كنا) هللا مالكب ًادهشتسم هلوق يلع بجو ام مخاو

 مح دعو ىأ :قيطعا دك تنك ناو: ءاقرب نع يدر هلأ قكلو قمنا *
 ينكل هب تدعو ام ذيفنتب ديقتا نأ يلع بجيف كلذ دعب وا يضاملا يف

 نم نسحا وه ىلاعت هللاو يبيمحو يموكحو يتيد ةمدخب ًادهع تيطعا
 ينوءدي بجاولا ناف ًابناج نيدلا كريب ينومتججج ام اذاو انئوع ي نوكي

 ام لوا اذهو  يبموكح لبق نم يسفن ىلع هتعطق يذلا دهعلاب ءافولا ىلا

 ( هناي بو ٠١ اذه ب رعلا ةميش هيضتَمَت

 ىمجع ةلازال ةلواحم ةيا ةينائيربلا ةموكملا لذبت مل باتكلا اذه دعبو

 . كرثلا ةرصانم .نم هفقوم نع نودعسلا اشاب
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 ىلا داع نا ىلا لعزحخ خيشلا ةفايضد دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ب م

 .دجن ىلا اهنمو تيوكلا

 تيوكلا رمتؤم تاررقمب نيسح فيرشلا غالبا |

 لصتي نأ ةرداملا ف ةيناطيربلا ةموكحل ا لثمم نم سكوك سرب رسلا تبلط

 ةيوفتل :تاررقملا نم تيوكلا رمتوم يف مت ام هغلبيل نيسح ضيرشلاب ًاينوفلت
 نيسح فيرشلا ةسايسب طابترالاو برعلا قوتح نوصو ةيبرعلا ةيضقلا

 هركش ءارمالا غالبا .بلطو همزع يوقو كلذ نيسح فيرشلا نسحتساف

 0 . هينابنو

 . امهربخي كرابملا رباج خيشلاو لعزخ خيشلل اكرتشم اباتك سرب رشلا بتكف

 رمتوملا دقعب ناسحتسالاو رورسلا نم نيسح فيرشلا هادبا امب هيف

 فيرشلل باتكب هاقفزاو كرتشم باتكب روكذملا هباتك ىلع هاباجأف
 نم ًاينوفلت نيسح فيرشلا ىلا امهباتك نومفم غلبي نا هيلا ابلطو نيسح
 ] ْ ْ : نيروك ذملا نيباتكلا رصن اذهو ةرهاقلا

 ديسو انديس ةماخفلاو ةكوشلا بحاص مشلاو مراكملا ديمح ةرضح و

 مخفملا ىلع فيرشلا مو>رملا لجن نيسح فيرشلا مظعملا دلاولا عيمد ا
 ْ . هتكوش تماد

 انولت رورسو حرف لكب عيف رلا مكماقلل ةقئاقلا تاما ريحالا ميدقت دعب

 بودنم ةداعس ةطساوب مكيصلخم ىلع اب مفطلت يلا ةيدولا مكتارابع

 مكتثنمو مكتيرورسم راهظا ىلع ةلمتشملا ةرهاقلاب ىمظعلا ةيناطب ربلا انتلود

 نبا زيزعلادبع ريمالا ةرضحو تيوكلا يف دقعنملا انعامتجا صوصخي ةيبلقلا

 ليزجو تاركشتلا قئاف ةرهاطلا مكندايسل مدقن مارتحالا لامكب اننا دوعس

 ةينادمصلا هتادادماب مكدميو مكزع ميديو مكتكوش ديوي نا هللا وعدنو نانتمالا

 ةمالا لئاسم ةيوقت عامتجالا اذه نم اندصق لج نا يدوس اي ملعاف

 بداة٠١أعب



 ةميخفلا ةلودلاو ةرهاطلا مكتدايس عم طابترالاو ةيمالسالا ةلملاو ةيبرعلا

 ةداعسلاو حاجنلاو زعلاب نورقم يريخلا داحتالا نوكي نا وجرنو ةيناطبربلا
 ةمالل ةيمح هب نم عيمجو ديعسلا لمعلا اذه يف صالخالا انيلع بجاولاف

 مملع ناك وا نا مكتدايس رماو هل يداه الف لظ نمو داشرالا ليبس

 نع بوني ىكل بودنمب هومتفرش ناكل هعوقو لبق . عامتجالا كلذ نع

 معنلا مظعا نم با ناكل كلذ للا مسق ول نا ما ماعاف . مكتدايس

 لثئسنو لاح لك يف مكتدايس نيبوسحمو نيبوسنم ًآاضيأ نو ةيظوظحملاو

 مكاضر بلحل انمفويو حاجنااو رغلاب ةدووجا مكيعاسم م نرش نا هللا

 مكرطاخ 3س

 ..ةداعسلاو زعءلاب نيلفار ملز الو ةيبلقلا مكتاهجوت ماود لومأملاو اذه

 رباج نبا لعرحخ كرابملا رباج ا رفضا

 سربرس دودولا بحملا مخفملا لالجالاو ةداعسلا بحاص 00

 . يلاعلا هدجت ماد قارعلا يف يبايسلا مكاخلا ن

 صولحلاو ةعاطلا دي نا وه ةيماسلا مكت رضحل ةقئافلا انت اما رتحا ميدقت دعب

 ةموكحلا نا مرما هبو م 1915 لوالا نوناك ؟ خروملا يلاعلا 0 تاو

 توصلاب انداعتاو تيوكلا يي دقعنملا انعامتجا نأشب مكتداعسل تقريا ةليلكلا

 ةيناطي ربلا انتلود عم طابترالاو اهقوقح نوصو ةيبرعلا ةمالا لئاسم ةيوقت لجال

 فيرشلا ةدايس ريخا ةرهاقلاب ةميخفلا ةلودلا بودنم ةداعس ناو ىماظعلا

 فيرشلا ةدايس ناو هبلق ريسيو هءزع ىوقتي يكل ىرج ام لك نع نوفلتلاب
  ةميمصلا هتاركشت راهظاب انديفي ىكل هيلا راشملا بودنملا ةداعس نم بلط

 كا اع دفنا لرب ةييردنلا تيرا هذان كلل يلا ةيدولا ةرابعلاف
 مكفطاوعو ةيدولا مكتايسح زكشل تالقلا ميمص نه اننا « انبولق ترسا

 ادي 19



 انتلود بودتم ةداعسل اننانتماو انيصولخ ضرع مكن رضح نم 5 ةعركلا

 : ةيدكفلا ةيناطورلا
 نوءلطت هيطب هنودحن هترابعل ًاباوج باتك فيرشلا ةدايس ىلا انررح دقف

 نواف ال اهسب.؟ةلييا ورع ”ةزورقلل انك دال دفل وييؤتزا .:ر عر 15: فرك إم
 نيركاش نوكنو نوفلت"اب فيرشلا ةدايس هنومضم غلي يكل ةرهاقلاب ةلودلا

 دا ل ل لل ل يا
 ْ ظ .. قيفوتلاو رعلاب

 0 |. مكصلخم ١080 رفص 1
 اهغباوتورمحملا مكاح 22 تيركلا مكاح ظ

 ةنطلسلا زعم 2حابصلا كرابملا رباج
 0 عفرا رادرس ْ

 دوعسلا زيزعلادبع ريمالل نيسح فيرشلا ركش

 ةطساوب دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ىلا ةيقرب نرسح فيرشلا قربا مث

 ٍِق ررّمم ام ىىللع اهيف هركشي سك اك سربرسلا قارعلاب يبسايسلا مك احلا

 ةاعارمب هيصويو برعلا ةدحول ةملكلا عمجو داحنالا ىلع هثحيو رمتوملا
 :تيوكلا ريما صخالا ىلعو مهيلا ناسحالاو ( برعلا ءارما) هناريج
 ًاباتك ( قارعلا يف يسايسلا مكاحلا نواعم) نسلو . ي.يأ رسلا بتكف

  رباج خيشلا هباجأف ةيقربلا كلت نم ةروص هب قفرو كرابملا رباج خيشلا ىلا
 مالا | باتكلاب

 0 مكاح حابصلا كرابملا رباج نمو

 ناطبك بحملا قار ءلا يف ي.ايسلا 6 نواعم ميشلا ديمح ةرضح ىلا

 . هدجم ماد مخفملا نسلو

 صرلخحللا دي ةيماسلا مكترضحل ةقئافلا ةاماربحالا ميدقت دعب

 هال اع



 ةرضح نا مترما هبو م1415 ريمسيد ١١ خرؤملا يلاعلا مكرما ةلوانت

 يذلا فارغلتلا نومظمم انن ودي ىكل رما سكاك سرب رسلا ىبايسلا مك احلا ةماخف

 . دوعس نبا ريمالل هلاسرا لجال ةكم فيرش ةدايسلا بحاص ةرض> نم هلصو

 نودقتعم اننا ةيميمصلا امكتايسح انركشو ةيذولا هتايوت ىلع انفرشا دقف

 هاياونو هتدايس دصق نا كلش الو روكذملا فارغلتلا هنمظت ام عيمج يف

 ولعو اهتيوقتو ةيمالسالا ةمالاو ةيبرعلا ةمالا ةفاكل حالصو ريخ يه

 ) كلذ ردقي نا مالسالاو برعلل ةيمح هب نم عيمج ىلع ضار أاهردق

 نيدعاسمو نيدحتم ةدحاو لد لوا اوكرو ةفيرشلا ةطبارلا هذه ديوي اميف لوعسو

 . ةيناطيربلا مراللاو هتدايسل 00 ةالاحلا 0 ُق 0 0

 هللا ديأ ةميخفلا ةناطوزتلا ةيوكشاا اطالع د قو 1: يزل انديس اضر

 . قيفوتلاو زعلاب عيمجا

 ماود وجرنو ةيماسللا مكترضحلا ةيريحلا ةيعدالا مدقن ماتخلابو اذه

 | 6 "١ ةنس لوأ عيبر ؟ يف نيسورحم متمدو ةيبلقلا مكتاهجوت

 تيوكلا ىلا

 نحشت ىلا لاومالا نع دويقلا عيمج عفر ةيناطيربلا ةموكحلا تررق

 يف تيوكلا خيش دمتعم مايقب تفتكاو تيوكلا ىلا ةيدنهلا ءيناوملا نم

 دمتعملا غلباف 0 يلا لاومالا نمصتت ةضي رع ميدقتب يموز

 باتكلاب ا رباج خيشلا ىلا رمالا اذه يناطيربلا يسايسلا

 ىلا

 تفوكلا مكاح حابصلا كرابملا رباج نم

 هيا . ىأ . رآ لئرك بحملا هانا يلاع مخفالا مثلا ديمح ةرضح ىلا

 ب ١1١



 ار ماد تيوكلاب ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجأ لكتلوي نلمح

 وه .رورسو ريخي 'متمد زيزعلا مكرطاخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب
 ريمسيد ٠١ قباطم 8١ه رفص ”4 خرأوملا مكباتك ةذخا دادولا دي نا

 انمزاول صوصخب مكترضحلا بتك يابموب مكاح نا مثركذ هبو م5
 ةقرو يابموب يف انليكو بتكي طقف ساب نودب ةصوخرم يه. ةرادالا نم
 . لومحتل هوصخ ريو ةموكحلل ءاعدتسأ مدعي مزال .صضتفي ام

 دقف مكناسحا نم نيركشتمو ةموكحلا فاطلا نم نينونمم دج اننا

 .ةموكحلا رمأ بسح بيترتلا اذه يف يابموب يف انليكو اندمع
 م« 03ه رغعص ”10/ نيسورحم ممدو مزل ام اذه

 ةلصاومل بلطلا ريركت

 تيوكلا ىلا: ةيراجتلا رخاوبلا

 (ًاقباس ره امك) ةيناطيربلا ةموكحلا ىلا بلط دق كرابم خيشلا ناك
 لقنل نيترم رهش لك يف تيوكلا يف رمث نا ةيراجتلا رخاوبلل حامسلا
 بلطلا كلذ رباج خيشلا رركف باوج ىلع لصحم مل هنكلو راجتلا لاوما
 - : ينآلا باتكلا تيوكلاب نيئاطيربلا ينايسلا ٠ دمتعملا ىلا .بتكو

 تيوكلا مكاح حابصلا كرابلا رباج نم»
 : ىا.را لترك بحملا هاخبا يلاع مخفالا ميثلا ديمح ةرضح ىلا

 تيوكلا يف ةيزيلكنالا ةيرصيقلا ةيهبلا ةلودلا تنجا لكتلوب نآلمه .هيا

 ْ . اسورخم ماد

 .رورسو ريخب ممد مكرطاخ نع لاوئسلاو مالسلا دعب
 انف رط ىلا رمت مل يبمكلا بكارم مايا ةدم نم هنا مكترضح ىفحي ال

 دنهلا يف ةلطعتم لاومأ ةليخخ :كيووكلا ناحل راض مسوم مايله هنا ثيحو
 تيوكلا ىلا يببمكلا بكارم رورم مدع ةطساوب ليمحم امل لصحم ام

 0( سا"



 رباج خيشلا و سك اك يمر نيجلاو دوءسلا ٌريرملا دع ريمالا

 2( ومم ؤملا ةسلجج نم مهجو رخ ءانث
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 عيمج يف انتراجتلو انل ةدعاسملاب رصقت ام ةموكحلا .نا نيقب اندنع نحو

 بكارم عيمج ىلا ةيرورض ةجاح يف مويلا ةموكحلا مولعملا نمو ةالاخلا
 2 ءيش ركذن الو لمأتت ناك نحنو ةماعلا برحلا هذه ةطساوب ةينايهكلا
 ةطساوب نكلو ةحلصم لك ىلع مدقم اهمزال نال بكارملا نع ةموكحلل
 بجوا انتراحت ىلعو .انيلع اهتقفشو ةيناطيربلا ةموكحلا فاطلأب انقوثو
 باطلا اذه يف ةموكحلا نوربخن يكل مكتر ضحل ةلئسملا هذه ضرعن نا

 انيجي ول لقا اهتيانع نيعب بلطملا اذه ظحلت نا اهناسحا نم وجر

 ةعيزا: وا نهشأ ةئدلن 0 ىلا رضاحلا تقولاب بكرم رهش فصن لك

 مسوملا اذه صلخي اتح رهشا

 نحت لاح لك ىلعو ةديفم ةجيتن ذخان 53 ةدعاسع هللا ءاشناف
 : امدتالو:“ اقبانا [مانيحاو ةموكحلا» لضف :٠ :قيرك اش

 2( 7١ه ةنس لوا عيبر " نيسورخ ممدو مزل ام اذه

 تيوكلا نم لاومألا ريدصت ىلع ةبقارملا ديدشت بلط
 تيوكلا نم لاومالا ريدصت ةبقارمل ةديدشلا تاطايتحالا ذخا نم مغرلاب

 كرتلا اهتادعا دب ىلا برستي اهنم ريثكلا نا ةيناطيربلا ةموكحلا غلب دقف

 دشار نب نامثع وعدملا تيوكلا راجن دحا ناو ديشر نبا مهفيلح ةطساوب
 تاطايتحالا. دشأ ذختي نا رباج خيشلا ىلا تبلطف لاومالا كلت برست يف دي هل
 حرتقاف ءادعالا دي ىلا اهوصو نود ةلوليحلاو لاومأالا بيربم معمل ةمزاللا
 لاومالا برست مدع نمضت يلا تاءارجالا ضعبب مايقلا رباج خيشلا
 : ينالا باتكلا بتكو ديشرلا نبأ ةيحان ىلا

 ماك حا هاحلبا يلاع مخفالا ميثلا ديمح ةرضح ىلا
 " تيوكلا يف ةيزيلكنالا 00 ةيهبلا 1 كدعلا لكدلوب نالبه ٠

 . اضورحم
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 ىفخحم ال رورسو ريخب ممد مكرطاخ زيزع نع لاوئسلاو مالسلا لعد

 نوديري ام ةقو .بيترئلاه انلمع نآلا ةموكحلا رمآ بسح مكترضح

 . لاومالا ضحالي مكبانج لبق نم دحاو رضخي تيوكلا نم نوشمي دجن له.

 نيصوصخم مداوا بترن ةردح لك عم ًاضياو ةافصلا يف انئيرومأم عم اهلهاو
 دنس هيلع ذخان ةردح ريمأ :لكو ةيحيبصلا نودعتي نا ىلا ةردحلا نورابب

 دجن نولصويو ءيش اهنم فلتي ام مهعم يلا لاومالا عيمج ين دهعت
 ريزعلادبع خيشلا هبتري يذلا ريمالا نم لوصولاب ربخو ملع نوبيحيو

 رعب ”تنت ولا اذه هللا او هرعلاب فالتخالا نع مهيلع ديقنو دوعسلا

 لوألا. نم طيفا
 اهاضر بلحيو ةموكحلا رسي ام عيمج يف دعاسن لاح لك ىلع نحنو

 يارا او انطق ا راهو واطلا يفا ورب املا اجر رو و رت

 دبالا ىلا امل نيقداصلا نيصلخملا نحنو ةموكحلا ءيسي يذلا ءيشلا نم

 دوجوب اهامحب نيئئمطمو ةموكحلا اضر نيبساك ًامئاد نوكن نا وجرنو

 . ةيريخلا مكتاحيصنو مكترضح

 ان و ارا ناآلا ةموكحلا ةدارا بسح دشارلا نامثع فرطنمو

 الف ةجح اندا هيلع اندجو اذاف يراج قيقحتلاو هرتافد انطبضو هتراجم

 . ةمزاللا: ةازاجملا هيلع ىرختم نا * كش

 , 1امو ةنس لوا عيبر ١١ نيسورحم متمدو مزل ام اذه

 حمسي ىلا لاومالا نم ًآمسق نا اهدافم ةريبك تاعاشا ترشتلا 2

 ةيناطي ريلا ةموكحلل ةيداعملا رئاشعلا ىلاو رمش ةهج ىلا برهتت دحين يلاهال اب

 يسايسلا دمتعملا بتكف نودعسلا اشاب يمجع ةدايق تحن يلا ةوامسلا ُُق

 ههابتنا رمالا اذه ةراعال هيف هثحن رباج .خيشلا ىلا 6 تيرا يناطيربلا

 : ينأي امب رزباج خيشلا هباجأف ديدشلا

 هما 10 تن



 يح كاع عم ا  ى 2 ْ
 مهتيشاح نه نسضمب عم سك اك ىسرب ريلاو لعزخ .خيشلاو دوعسلا زيزعلا دبه ريمالا



0) 

 ةمير دوما زيزملادبم ريمالاو سكاك ىمري ريسلا

 نه

 مهو مهتيئأح

 وص رمثسل
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 تيوكلا مكاح حابصلا كرابلا' نياخ م

 000١ . رأ لنرك بحملا هاحلبا يللاع مشلا ديمح ةرضح ىلا

 . ًاسورحت 0 0 ةيرصيقلا 0 ةلودلا تنجا لكتلوب

 ةذخا دادولا دب . ها مكرطاخ نع لاودلاو مالسلا دعب

 . مولعم راص هيف ميديأ امو ١106 ةنس لوأ عيبر 9 خرؤوملا مكباتك

 اندادعتساو اتينك رت 0 .ةرصبلا ةموكح نأ مكفي رعت صوصحخل نم

 انيطعا ًاضيا رضاحلا ةقولابو دجن ىلا تيوكلا نم رهظت يذلا ةرادحلا طبضل

 5 ةلغَمْلا مدعو طبضلا ةدايز لجال ةيعطقلا رماوألا

 اهروهظ دنعو اهب مكربخت لصت يلا ةردح لك هللا ءاشنا مكبلط بسحو
 بلطنو لاومالا ىلع فشكلاو [لصفلا لحمو ةثالث نيموي لبق مكربخت ًاضيا

 راجت نم نماض ليفك نومدقي ؤا مهارد ةنيمأت نوملسي اما ةرادحلا ىلع
 . لاومالا ظفحلل طبضا اذكه تيوكلا

 رطاخ رسي املكبو كشلا عطقي اميف نيظحالم ًادج هللا ءاشنا نحن

 ينم نوا 0 لصو اذا 9 0

 ا ا اذكه ىلع .رايخالا نراظطخاب نيذلا نيززمالاز مه ريبك

 ةموكحلا رسيو مكرسي املك نودهاشت هللا ءاشناو ةدايز نودهتجي لجال

 . انف رطنم مورحم نوكي هللا ءاشنا ودعلا ةركف ي نون وكت الو

 ( ١١ه ةنس لوأ عيبر ٠١ نيسورحم ممدو مزل ام اذه

 كرابملا رباج خيشلا ةافو

 8 "١٠ ماع ينانلا عيبر ١ خيراتب حابصلا كرابملا رباج خيشلا يقوت
 هرصق لوح اوفتلاو' نويتيوكلا هتومل عزجف م1917 طابش ال قفاوملا
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 هوخا مهمدقتي حابصلا ءارما هب فحم ناكو هنامثج عيشف نيلوعم نيكاب

 , كرابم خيشلا هيبأ بناجي نفدو ةديدحلا ةربقملا هب اولصو نا ىلا ملاس خيشلا

 هلبق نم ًابودنم دوعسلا زيزعلادبع ريمالا لسرا هتافو ءابن رشتنا املو

 نم اهاعردم ىدحا ةيناطيربلا ةموكحلا تلسرا. امك حابصلا لآ ةيزعتلا

 . ةيزعتلاب كرتشتل قارعلا
 رضحيل هتيشاح عم تيوكلا ىلا رفسلاب عرسا دقف لعزخ خيشلا اما

 لبقا عبارلا مويلا ىجض يو مايأ ةثالث ةدمل ءازعلا رمتسا هسفنب يزاعتلا

 عامتجالا دقع مث املف ةرامالاب ملاس خيشلا ةعيابمل اهلئابق ءاسؤرو تيوكلا نايعا

 كرابم خيشلا ركذل ضرعت مث ديقفلا ىلع اهب ىرطا ةملك لعزخ خيشلا ىقلا
 ةحفاصم هحفاص ذئدعبو ملاس خيشلا دماحم ركذب بهسا مث ةنسحلا هايازمو

 راجنو نايعا مث حابصلا لآ كلذ دعب مدقت مث ةرامالاب هانهو هدلول دلاولا

 . ةرامالاب هوعيابو لئابقلا ءاسور مثم دلبلا

 . دومحودمحأ خيشلا امه نيدلو روكذلا دالوالا نم رباج خيشلا كرتو

 . عيارلا ءزحلا هيليو ثلاثلا ءزملا مت

 .س 1١١97
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 يمري

 سكاك
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 عوضوملا ةحفص |

 ٍْ ةمدقملا ه

 جب ةنامس به ةنانلا " ىاجر ديقلا»

١5 

 .١ا/

0" 

 "هل

"5 

 ' ةيناطيربلا ةموكحلا غالبا هتافص
 "كلزابم خبعلا ةافولا اهفسا 7”

 | تافرصت نم رباج خيشلا ةياكش

 وافلا . ةيحان ريدم

 ا ةئيدم طظفحل دودسلا ةماقأ

 5 ةيناطي ربلا ةموكملا فا رثعا

 هيبا ماّمم ريباج خيشلا

0 

 نا

 | دنهلا نم كندره دروللا لقن
 0 كا جورخ ةبقارم
 ١ مل رباج خيشلا . حنم

 دفنها

9 

 مذا

 مك
 مم

01 

5 

1١١4 

 عوضوم لا

 ليحدلا
 زيزعلادبع .ريمالاو رباج خيشلا
 نيراد ةدهاعم دوعسلا

 دوعسلا زيزعلادبع ريمالا بلط

 لاومألا ىلع موسر ضرف

 دحين ىلا تيوكلا نمةرداصلا

 نامجعلا نم رباج خيشلا نقوم

 ديشرلا دوعس ريمالاو رباج خيشلا
 ممهاو لوالا تيوكلا رمت وم
 هدانا هناا

 يقرا يبق و رغلا ةريدولا ةلاج
 ةاييعتلاا

 نيسح فيرشلا - نيسح فيرشلا
 دوعسلا زيزعلادبع ريمالاو
 نويداحنالاو نيسح فيرشلا

 اتي د احا نافع رسم
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 . 5م

 6ك
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 7١
 0١
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 اك
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 عوضوم ا
 ١ لامج رصع يق برعلا ءادهش

 كيرا نيسحح فشيرشلا

 ةيناطي ربلا

 ىلوالا 0

 | دبع نب زيزعلادبع ريمالا

 لصيفلا 5
 رعروورملا زي زعلادبع ريمالا

 ةئناطيربلا

 ريقعلا ةدهاعم

 فيرا دوعسلا زي زعلادبع ريمالا

 نيسحب

 ١ لالا نوعا ىدلا
 ملال

 | مكملا» لع نينا نق ْ ريثما :نضاقتلا
 - نميلا ىلا كازنالا ةدوع

 ْ ص لكوتملا يحب مامالا - يك 0

 يب مامأآلا 0 ءاعنص واهس

 1 ناعد. قفافتأا

 ' ةيناطيربلا ةموكحلاو يحب مامالا

 ] ريسع
 ' ءاليتسالل ةينامثعلا .ةلودلا'ةلواحم

 راسك 1 و

 يع

 هيكل روزا ديلا

 ا
( 

4 

 هوم

. ٠ ِْ 

 عوضوملا

 نيبةدوقعملا ةدهاعملا  ةيناطي ربلا

 ةموكحلا نيبو يسيردالا ديسلا

 م8

1 

 مك

84 

9 

 و0

 1م

 ب ا

 ةيناطيربلا
 نب هللادبع - رمش لبج ةراما

 هللادبع نب لالط  ديشو

 نسب ردنب  هللادبع نب بعتم

 ديشرلاهللادبع نب دمحم لصيف
 - ديشرلا بعتم نب زيزعلادبع
 ناطلس  زيزعلادبع نب بعتم
 دومح نب دوعس - ذومح نبأ

 ديشرلا زيزعلادبع نب دوعس
 اهسوفن ددع اهدودح ناتسب رع
 -ناتسبرع لئابق -اهندم مها

 يومالا رصعلا  ةيحيرات ةحل
 جب واد رم ءاليتسا  يبابعلا رصعلا
 ١ ناتسب رع ىلع
 نيدل رصانلا رصع يف ناتسبرع
 7 ناعما
 ةعبشعشملا ةل ودلا

 رصان وب لآ بعك ونب
 بساك ون لآ

 ةرمحملا  وادرم نب رباج جاحلا

 مور .ضرا ةدهاعم دعب

 بكرت لانني رع لئابق قاعشلا



 عاوضرلا /ةحفص
 / ةرمحلملا ىلع يلاطي ربل مرجملا وَ

 ةرمحملا 0 ٠١

 , رياج جاحلا نب لعزم ا
 ' رباج جاحلا نب لعزخ خيشلا

 ' هيناطيربلا ةموكحلاو لعزخ خيشلا
 رمت وما داقعلا

 | دوعسلا زيزعلادبع ريمالا ةرايز 7
 / يمجعلا د علا ىلا
 ل ودعسلا اشاب

 ٠١9 تاررقمب نيسح فيرشلا غالبا ْ

 عوضوملا اقص
 قيوكلا ل

 الا وصلب الا نك وأم ]
 دوعسلا زيزعلا

 لاومألا نحش نع دويقلا عفر

 تيوكلا ىلا
 رخاوبلا ةلصاومل بلطلا ريركت | ١١

 تيوكلا ىلا ةيراجتلا

 ريدصت ىلع ةبقارملا ديدشت بلط 4
 تيوكلا نم لاومالا .
 كرابملا رباج خيشلا ةافو ١

- 151١ 



 م رمع رلا سس

 ه ميهاربا

 0" (اشاب ) مهاربا

 | "42011 ) ا ديشر نبأ

 :١١1 «ه5

 «ة ازا يما. ةوعسلا :نبا
 و اع و ماس نا

 | 4 ( لع نب هللادبع ) ساصقلا نبا
 ما“ ( نيدلازع) هيوب نبا

 م98 ( نيدلادامع ) هيوي نبا

 4٠ (.نيدلازع )اج نبا
 م5288 (.يديربلا) هللادبع وبا.

 1/6 خيط ): ءدلعلا وا
 /ال ةرفص يلإ

 مال ( دادوبد ) جاسلا يل

 م8 ةفيلخ سابعلا يلا |
 251٠١8 يلرعلا داحنالا ]

 هم دمحا |

 م١٠ (ديس) دمحأ |

 ٠١/ ( سابعلايبا ) دمحا
 اله ( ديس ) سيردا نب دمحا ْ

 < ( نيدلاديمح ) مساق 3 ا

 يمد مامر ينحل
 ] "8 ( اشاب ) .راتخم دمحأ ْ

 ٠ م١٠ ا 5

 م1514 هل» ( ماما ) يسيردالا ]
7 

 45 ( ريسم) روتسا ]
 49 مالسا |

55 



 ٠ 1١1 م2 5942ه « ها"مالضإلا

 17” (:ىلوم ) ليعامسا
 200 كك يمجعا

 /4 ءا/ا" نميلا ماما

 1٠ ( توياي) جاحلبا ريما
 ٠٠١ ناتسيرع ريما
 ١١١تيوكلا ريما

 .٠/8 نينموملا ريما
 ٠١7 نايون ريما

 همن 55ع5ةهع 155 عوعط ( اشاب ) رونا

 4١ ( ديس) بويا

 ب

 م4 (دئاق) مكجب

 م1 ( ريمآ) ردب

 4١ ( ىلوم) ناردب
 ها“ طاس

 894 قسرب

 "”ه ( فيرش ) دمحم نب تاكرب
 2 4هعو5 ( خيش ) 2ك

 2 917 (لوم) ةكرب
 مة (مل8 « هللا دبع وبا)١ يدي ربلا

 ه7 (ةروس) ةرقبلا
 8/8 ( رورسم) ىخلبلا

 م" ( ريما) ردنب

 8 ةلودلا ءاس |

 84 ةبازوب .

 ت

 "؟عغها/ل ( ريمأ) لصيف ني يكرت

 4256 (اشاب ) قيفوت

 ها“ (ديهش) طاسبلا قيفوت

 م6 (حلاص) يسنوتلا

١ 
 هن

 4م (خيش) رماث
 م0 (جاجحلا) يفقثلا |

 ّح 1

 949248(2ع452948 (حجاج) رباج

 ١١اأعءأل.٠

 ءىءء 6١ ع عم عطله ( خيش ) رباج |

 ١5 م2 11

0 717 

 ل ل
 215221111121111 8معال١ال

 ] ل
 77615 ليخدلا هللاراج
 ه4 « رداقلادبع) يرئازجلا |

 0. ( رمع) يرئازجلا

 "7 ( لينلوك) بوكاج | ا

 يا لا ب



 5 (اشاب ) ديواج

 48 ( خيش ) رفعج

 12٠٠| يروبء را

 و٠. ( هللاب قفوملا) نيسحلا |
 | 446064424" (4»* (اشاب) لامج

 هم”عوء عكا

 ّح
 ١111 تيوكلا مكاح

 ١١١ ةرمحملا مكاح

 ٠١5 دنملا مك اح

 . ما/ يغفقثلا حاجحلا

 ه.4 دؤسالا رجلا

 4 ( خيش ) دادحل

 هرب ناعللا هدرحلا

 بي ب مخ لرألا ةيلاعلا بوظا +
 ٠40007

 قر والا دلل" نيرا"
 مال ريهز نب صوقرح

 همي ةيباه ولا ةكرحلا

 ( نيدلاديوم ) نسحلا
 <4 نيسحلا

86 

 28ه4 ( رداقلادبع) ىيسحلا

 2 58, ةيناطلسلا ةرضحلا

 ١١ا/ دومح

 ٠ يب رع فلح ٠١

 مم ( ناصح ) يلادمحلا

 ا" يعد ةماقاو ن هاديبع

 ٠ (دمحم ) نيدلاديمح
 م6ءعهال٠64 دومح

 9/5 الا“ رديح

 8” (ىلوم) رديح

 ع

 م” (اشاب) ديش رخ

 ,١ سصبسو ومص ا

 ا 11 #1 741 إل

 -١حهمليو 5 ع5 عع 55

 قم ضررا اسباب وبك لاا ا

 عك

 ٠41/7 رديح ىلع نب نيسح

 نوتات ا ( خيش ) لع زخ

 كلا ك5 عيله ل ع

 1 اا ياا عارحلال

 ] ملال باطخلا
 / م م08 ( فيرظ) .. نيسحلا ا

 ١٠ه ةيمالسالا ةفالخلا

 4” (ىلوه) فلخ

 67 ليلخ

 44 (خيش) رفنخ
 4١ (كب) يريخ

 سا #58



 45 خيش دواد

 7١721١5 ليخدلا .

 ةيهبلا ةلودلا 23٠١١” ٠١.٠١

 ه١ ةيلعلا ةلودلا

 49 ةيمالسالا ةنايدلا

 7 يمالسالا نيدلا

 هو مالسالا ةلود

 ر

 295١ (ىلوم) دشار
 مال ةينامثعلا ةيارلا

 40255 ( خيش ) ةمحر

 0 يسرلا

 م84 ملا «هال ءا“ * ديشرلا

8 

 4١ (ىلوم) رونبز

 ها“ ( ديمحلادبع ). يوارهزلا

 /ما/ ريهز

 مما ]كيو

 سن

 مو عل 4 ( خيش ) ماس

 أ

ْ 
 ا

 إ

ْ 
00 0 

1 | 

 ا
 إ

ٍْ 
ْ 

 أ

 4١ (ىلوم) ملاس |
 40 ( ريسم) روتس |

 4١ (ىلوَم) داجسا
 44 ( خيش ) ناحرس ؤ

 ١١١6٠١7 (بَتل) مفرا رادرس |

 ] ( ريمأ) دعس |

 84 زيزعلادبع نب دوعس
 مهء.هال 458 2١86 ( ريمآ) دوعس |

 م٠ (ديشرلا) دوعس |

 275271٠214 ا!ا/ ع5 دوعسلا

 ةهدعي51 5 ا وال اس سول

 "ل اإل

 ء_ق5داآل/ و و ا

١١41١4 

 0 40 ديعس
 94 ( خيش ) ناطلس
 7٠١ عدل مالسالا ناطلس

 85 دومح نب ناطلس

 5425/8 ةيكرت ناطلس
 ه7 ةينامثعلا ةنطلسلا

 4154 ( خيش ) املس

 "ه ( ناطلس ) مياس ْ

 ١ يوناقلا نامياس 54

 اال يدا
 . مه ةيزاجحلا ةيديدحلا ةكسلا

 هناا همم



 عه له مظعالا ردصلا 0 /9 رجلم

 م1 رافصلا | ْ
 "/ ( سرف) ةيوالقص ] ْش

 0 ] 1١ ( نيدلازع) يبارشلا
 5١6٠١ ( خيش ) ةلاوط نب يراض | 0 0 ظ ش ١ "مك اماا١ ٠ وه

 ظ ض ٠ ظ ”١١ ةكم فيرش
 هد نك فا ه0 (ديهش) ديوملا قيفش
 نير لا ١ 7 ه/ ( نابك) ريبسكش
 ا 0 ( ديهش ) ٍلسعلا يركش
 رق نمو الط | ء186110/ (درول) درقسلش

 م 0 ْ ا
 ءه#ع4غ56غ4هع47 (اشاب) تعلط 0 ١#00 ( ريس) نلربمش
 ] 5 مه ةلمش
 5” 2٠١ ةلاوط 45 ( خيش ) ةوانش
 ها“ (فراع ١ يباهشلا

 07942178 ( يويدخ ) ىملح سابع 6 0 ١ يَ ُ ١١9 تيوكلا خيش ةمهعه14 ىمالسالا ماعلا 0 ها“ ( ريمأ) يلاهشلا فراع ا 3 ' “ف ( لازنج رجيم) وش
 مج منيف ةلالادبع + داس

 ال404 52ا8 ( ريمآ) هللادبع ص

 م4 0 88 جنزلا بحاص
 مو 7 تير هللا دبع دش

 بعل : يسنوتلا حلاص 9 0 < 0 8
 و297 ( ىلوم) هللادبع 57251 لدعلا حلاص

5 - 



 ما/ ريبزلا نب هللادبع

 ] م١828 ديشر نب هللادبع
 م69 ( باصقملا نبا ) ىلع نب هللا دبع

 ةه,<(2ا“ه ( ناطلس) ديمحادبع

 ديعس اشاب ميهاربا نب كب ديمحلادبع
 مه

 هال( ديهش ) يوارهزلا ديمحلادبع
 ا“ "7 نمح رلادبع

 اال ( ماما ) لصيفلا نمح رلادبع

 ١الى ١ مال لة ام

 ١١ (جاح) ميحرلادبع '

 45 ( خيش ) اضرلادبع

 مم ( خيش) هللادبع نب زيزعلادبع
 الا ١ 7821/65 ”دوعسلا زي زعلادهع

 ا ل ا

 و ا ع را

 ل م ل ا

 ١7149

 / 51 ( ريما ) يكرت نب زيزعلادبع

 م4 ديشرلا بعتم زيزعلادبع |
 ها“ (ديهش ) يب ميرعلا يغلادبع
 ه4 يبييسحلا يرئازجلا رداقملادبع

 م٠ ا/4 1/5 لاعتملادبع

 "5 ( فيرش ) نيعملادبع
 6" ( ديهش ) ليلخ ميركلادبع

 م42/م5( ريما) ديبع

 ها“ ( ديهش ) باهولادبع
 ١52١١ ( دمحم ءالم ) يقيتعلا

 44 ( خيش ) نامتع

 ١١62١١١54 دشار نب نامثع

 «؟١25 ( حلاص ) لدعلا

 4٠ يبارشلا اجن نيدلازع
 دك وك7 ةودعسلا اهاب «سجع

 ظ ا

 ها“ ( يغلادبع ) يسيرعلا
 ه1 ( يركش ) لسعلا
 ٠١ (اشاب) تزع

 ما يومآلا رصعلا
 28/ يبابعلا رصعلا
 ٠٠١ يناربالا ملعلا
 73 ( ناطلس ) يلع

 "8 (ريمآ) يلع
 41 مق ءمل١ الم ءالك اإل ديس يلع

 ١٠١9 2الال 75 ( فيرش ) ىلع

 5غ (عقخر لآ

 44 (اشاب ) اضر ىلع
44 

 4٠ ( مظعالا كلملا يلع

 1 ( لوم ) يلع |

 ملال ( ةفيلخ ) باطخلا نب رمع
 ها“ ( ريمآ) يرئازخلا رمع

 /ا؟١ا 



 4 هيوب نب ةلودلادامع

 /4 ىبيوبلا دهعلا
 515 00 ناولع

 اا" نوع

 م” ( فيرش ) قيفرلا نوع
 48 ( خيش) ىبسبع

 ع

 6 ( اشاب ) بلاغ

 44 ( خيش ) مكاغ

 456294 ( خيش ) نابضغ

 452454 ( خيش ) ثيغ

 ف

 4فف؛ 4 هذ+ ( خيش ) سراف

 5*4 (اشاب) يرخف
 و0١5١ حالف

 ا
 442486947 (ىلوم) هللاجرف

 <17 ناحرف

 ' عهالعم50 109480 لصيف

 ادا“ والت عا

 87 دوعسلا لصيف

6 

 55654 مساق

 44 « هللا باتك ) نآرقلا
 ٠١9 ةيبرعلا ةيضقلا

 4٠ (دمحم ) ىنقلا

 هك

 4١ ( كب ) لماك |
 ١ه2ا١”١1١521١21غ9ة(رس) 7

 ا ا والا ا ا

502226282 

 ال٠ لت ا ضلال هكا

 ١١11١

 ناي نام اود 1 كاين
 ماع نبأ ا انا لنوكو ا

١25 

 هم دنز نان ميرك ٠

 ظ 45 (درَول) رنشكا

 هيا ل ديسك"
 1 يراد

3 

 هاه نينا دل"
 1 تك 1 !ٍ

 15مل



 مم ثيل
 ”5 (رس ) كيل

 44 كرابم
 "١ 1 ا (.خيش ) كرابم

 577211241 علا

 ل ا ات هك الا

0 
 ءكاطالء ا 541 2111م

 4١ ( ىلوم ) كرابم
 ما“ هللادبع نب بعتم

 84 زيزعلادبع نب بعتم
 2256 ( ماما ) هللا ىلع لكوتملا

 0 ال ولع اكمل

 م ةلودلا روش سلع

 4” (ىلوم) نسحم
 "58 (ماما) كدمحا نب نسحم

 4١ ( ناطلس) دمحم نب نسحم .

 74214228 ( ريمآ) دمحم

 م١ 2اله ( ديس) دمحم

 46ه (هاش) دمحم
 /"”"52"ه ( فيرش ) دمحم

 4015 ( خيش ) دمحم

 ة4"ع١9 (ىلوم) دمحم

 /92ا/5 ( ىسيردالا) دمحم

 "ا/ ( خيش ) ديمح نب دمحم
 هال ( ريمأ) ديشر نب دمحم
 4١ ا"ه دمحم

 مة «ها/ قئار نب دمحم

 | 81 دوعس نب دمحم
 ما“ ( ريما ) هللادبع نب دمحم
 ؛51 ( ريمآ ) نمحرلادبع نب دمحم

 0١

 ”٠ ( فيرش ) نوع نب دمحم
 4١94٠ ( ديس) حالف نب دمحم

 4٠ ( ىمقلا) دمحم نب دمحم

 ه٠ ناحرفلا رصان نب دمحم

 ٠٠ ( مامأ) نيدلاديمح دمحم

 ١421١١ (الم) ىقيتعلا دمحم
 اا“ ( هاش ١ يلع كلمحم

 "7 ( فيرش ) لعدمح
 89 ناطلس دومحم

 ,دو١٠١٠ 95.56 ( خيش) وادرم

 88 ( كلم ) جيوادرم
 4 يديزلا بهذملا |
 #7 يباهولا بهذملا ظ

 ؤ
يش ) لعزم |

 0 ( خ
ٍ 

 88 يخلبلا رورسم
 ٠ م١٠ 1/4 لاعتملادبع ىفطصم |

(2 



 417# ( ىلوم) بلطم
 45 مورضرأ ةدهاعم ظ

 ٠٠ ناعد ةدهاعم

 مال ةيواعم

 م/م « ةفيلخ ) دمتعملا

 ما“ هيوب نب ةلودلا زعم
 ١١١ ةئطلسلا زعم.

 ال يوبنلا جارعملا

 ١٠ه ةفالخلا بصنم

 88 (( ةفيلخ ) ردتقملا
 هال نرقم

 ه٠ يل. رعلا بتكملا
 48 ( ريس) نوهامكم
 4٠ ( يلع ) مظعالا كلملا

 ٠١5:48 ايناطيرب كلم

 908 نيدلادبوم
 40 نسحلا نيدلادبؤم .

 ل

 44292915” (هاش١) ردان

 57” رمصأاتن

 44 ( خيش ) رصان
 ٠ ىلّوم) رصان ( 4١

 3 ماهو سللارمألا
 يرق ةنياعو هللا يدل نيمانلا ١

 ٠١7:1٠١١ (لينولوك) سكان
 ٠١5 دنهملا يي كلملا بئان ]

 01 سورا كلا هيج
 ' عمه دوم ناطلسلا نبا هاش كلم
 4594١ ( ىلوم ) روصنم

 وم ماما روصنملا

 "ه8 ( خيش ) يواهم

 ا/ا/ ةرفغص يلا نب باهملا

 ٠١5 تيوكلا رمتوم
 م/ قفوملا

 ٠١6948 ( لينولوك) سكن
 494 ةرون

 مه

 47 ( ىلوم ) هللاةبه
 212181479 (درول) كندره

 ْ ٠6١ 0| ظ
 أ

 51217675761٠١ ( رجيه) نكلمه و٠ ( نيسحلا ) هللابقفوملا
 0مل | هال ( قيفش ) ديوملا

 الا د



 و

 ١١١١١١5 ةيبرع ةدحو

 417 ةيناطيرب ةيجراحلا ةزازو
 ٠٠١ ةيناريالا ةيجراحلا ةرازو
 ه١ مظعالا ةلودلا ريزو

 ١١١ (رس) نسلو

 91( ليلوارك نفل ): :نخلو
 ه5 (رس) تيافنو
 6١ (اشاب) بيهو

 م/م توقاي

 5 جاحلا ريمأ توفاي

 51658 «( ماما ) هللا ىلع لكوتملا يحب
 ِ لا ءالا ءالد نكمل

 54 ىسرلا نيسحلا نب يم
 مال ( ةفيلخ ) ةيواعم نب ديزي
 2 88 رافصلا ثيل نب وقعب |

 45ه ملال (جاح) فسوب



 تاسمتاو لئا.شاو مصرا ]

 أ

 456.948 تساكوب لآ

 و4.646.9485.917 رصانوب لآ

 مه يول

 2 م7 سيمخ لآ

 ملء بما هم.امال ديشرلا لآ

 م6: ناهبسبلا

 ها/ دوعسلا لآ

 ١١061 حابصلا لآ
 هذ نايتع لآ

 وة: ملا/ ريثك لآ

 م7” ( ةرسا) يلع 0

 م667١ 247 ىقرتلاو داحتالا
 هه5:١64751 نييداحنا

 ١٠هعهز هع" ؟ كارتا

 ءهمءهكعهم:494.2 4م ؟1ا/ كارتالا

 ١٠١50 ال ول تت عك

 ا

 /ا/ ةفرازالا

 ناو ورع ىلا بككارشا

 بارعالا ٠١١69٠٠١

 ا يام

 | ةيناخيلالا 6١

 ١ دوعسلا ءارما 7/
 ١١1١ ا/94.ا/5 برعلا ءارمأ ]

 ه١ ةكم ءارما ]

 /1/ نييومالا ]

 لا ةيمالسالا ةمالا
 ١17611١ 561١1/ال ةيبرعلا ةمالا |
 مها 176494417 نيلجمالا |
 < تاتكلا لقا ]

 ٠ نميلا لها 4255/8

 سس 19



 ا/لا/ ودبلا

 ه1 نويناطي ربلا
 مه نييناطي ربا
 ما/ موقبلا
 مال مع د

 مال دلاخ ونب

 ميال ةلاس وند

 814 ناهبس ونب

 . 896 2م10/ فرط ونب

 442946 عمّلإال بعك ونب

 مال مال ون

 ما/ كلام ونب

 ميو ناديه نب

 م0 0

 44444 يع

 ملا ينلك ى

 /لا/ل رمعع ىب

 ش9 يو

 8 عبابتلا

 2 و١٠ رثلا
 ٠١7 زياكنالا راجتلا

 ا١؛ نىك خام ولا كالعكع كرلا

 و٠ ةيروميتلا

5 

 م7 «( ةلئاع) رفعج

 4٠ ةيرتالحلا
 اتا عقر داعذلا بح
 ا ملا ع

 ن١ يكرلا شيحلا

 .الا/ ةيكرتلا شويحلا
 حك :نايعنلا ىنرشلا»

© 

 وبا ءافلحلا
 ها نيملسملا ماكح

 ١/ ايناطيرب ةموكح
 ه٠ ةبلرع 0

 ظ ه/6 دنحلا ةموكح |
 هزائةا/ءة5ع4ه ةيئاربالا ةموكحلا
 000 086376 ةيلاطيالا ةموكحلا |

 ق5 هع لال ناطر ةفركشلا

 ماس موال

 همعقالا 55 2 5عك 5 5 كا

 ملت كل تحد 0 مم عقك

 201١١3435 تمام ضالة الا

 ل 1#



 ءلدمذءالءالءن 6١.١١.١

 ل ا

 4/6141 ةيكرلا ةموكحلا

 94م ةيسورلا ةموكحلا

 4/8469ا!/695 ةينامثعلا ةموكحلا

 رمل ةيوكملا

 ا
 4٠ نييسابعلا ءافلخلا

 4ه سيردلا

 ماب رساودلا
 ههعوأ# ةيراشفالا ةلودلا

 ما“ ومالا ةلونلا

 ٠١7 ةيزيلكنالا ةلودلا

 قوءفم ل ءف54291 ةيناربالا ةلودلا

 ١١5٠

 غار ةقاطورالا ةلاودلا

 ٠١ ىمظعلا ةيناطيربلا ةلودلا

 0 ةبزيكتحلا ةلودلا

 ] ١٠ه ةيدت لا ةلودلا

 م توسل ةلودلا
 "وعم ةيرفصلا ةلودلا

 8٠ ةيسابعلا ةلودلا

 : ”#12 "عا 1.1٠١" ةينامثعلا وقل"

 1”( 217*5242 2ك *ه

 سوو تمت م

 0 نو“ ول

 ] 0س
 ١ ةيمحفلا ةلودلا"

 ٠١١ ةيناطيربلا ةيمخفلا ةلودلا

 ٠١5 ةيزيلكنالا ةميخفلا ةلودلا

 ة ا عقم ةيعشعشسملا ةلودلا

 "له ديز ئوذ

 ؟9 ةعسر

 مع نيشرلا

 1 دبل
 6: تيارعلا ءافحت

 88 جنزلا

 | نييديزلا 7١

 سس )1غ



 ظ اننا ول
 *6١ه9 27م دوعسلا

 +7 نامثع لآ نيطالس

 01 ةيناطب ريلا تاطلسلا

 ٠75 نييسونسلا

 ش

 ها“ ةيقرشلا دنهلا .ةكرش

 ١١5 ١١هءملا1ءال"ء'”“٠+٠ رمش

 ' #4 برعلا ءادهش

0 

 ام هع عال حابصلا

 ل

 0 ات ل ا

 ١١2١2١٠

 .!/4 ةيفوصلا

 47 نروفصلا

 0 ص

 و كارتالا طابض

 649 ناملالا طابض

 ماو, علال عال ةييتع
 8 نيينامثع
 م219٠ نامحعلا 0

 برع ٠١924564460

 ه4 عه" عمها عهد عة عال علا

 ف3كنكعل ١م اما مك علال البال

 ٠مل

 هأ دانا ضرع ا

 6 ناسا رك ايغلا
 3١7 يزيلكنالا ركسعلا |

 21١١ ةينازيالا رئاشعلا

 ٠4 ةيبرعلا رئاشعلا

 ما كغ

 هال ةزيع

 مك نييماليعلا

 4 ةطمارقلا

 م52 ا"ال ريصقف

 << ةكرلا تاوقلا

 م55 ةينامثعلا تاوقلا

 /١٠١ يناطيربلا شيحلا ةداق

 كا



 هال خيلاسم

 44 نيملسم

 / نيملسملا

 ١٠١و/

 رصف باشي
 نييعشعشملا

 .8/ ريطم

 4 راصتنلا

 نم و يع هش يجي حج جوي هودي و و ودصو عوصم حمو جويصجم لم 000 قم

 | 725 م ع ملعك5

 ها/ ىلع دلو ْ

 ياهو 0: 1

4724126 ْ ْ 

 ”/ نويناميلا |

- 
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 ْ ا ايل

 ال4 الا" مكه(54 شيرع يلا

 ١ ه بيضخلا زا

 ه4 ءاسحالا

 49 ةيزاجحلا ىضارالا

 51248 ةسدقملا ىضارألا

 ال١ بحرا

 15 مورلا ةنزرا
 ه5 ىواطرالا

 “وه رمال

 ا ا را ا

 ةا/ مل" ملال ع5 لوشطسا

 947291 ناغفالا

 ه١غ١5 ةيبرعلا ميلاقألا

 :©ه/ ةريزخلا راطقا

 ىل امرلا

 54 ةيبرعلا راطقالا |

 21/4 رلاا
 11 زن اك واما ]

 م1 رمش لبج ةرامأ ]

 1 نما واق

 45 بعك ةراما ْ

 51١ 41/ ةسدقملا نكامالا ْ

 ] 4/6 5107 انناملا ]
 ؟* لوضانالا .

 ىسنآ ١"
 "1 لكا ا

 ٠ ] :م5 زاوهالا 886

 | و

 2 42:99م و ناريا ]

 "6 ايلاظيا |

 2 ا



- 

 ةا/ جلس ءاا# 54 يللاعلا بابلا

 -” مد ضييالا :رحبلا

 ”هع؟م نيرحبلا

 ٠١561٠٠١ هم ايئاطيرب

 55 ةديرب

 هاأءةه٠ء٠ءع5ال/ ىمظعلا ايناطيرب

00 

 0 ل ا د

 1١1

 و524. ,مو هما" دادغب

 ٠١ مجعلا دالب
 45:40:85 برعلا دالب

 </م8501/ ةينميلا دالبلا

 0 يعي

 70 وسعم ردم

 م1 ريقدن
 ١ 6 ةلقنب

 «!؟ نادوس روب

 رهشوب ١"

 ه4 قيتعلا تيبلا .

 50141516 توران مينو نع واعو نو رمحالا .رخبلا
 ام 85 ةشيب | ]

 ماس رمدت.

 ؟4م/ والعهد 44م6 54/2547 ةيكرت ْ

 رس رب 56435414216114948 ةرصبلا 0. زعت |
 +456 20514 ةماه ل ل ا

 ال -نميلا ةماهت |

 ٠ ةدباج 14
 ٠ الد ابج .٠م

 ٠١١ ةيرايتخبلا لا

5000 
 م5 ناتسذ رك لابج |
 85 ناتسرل لابج
 0١ قرشلا لبج |

 | ه56214942149/ةدج ١+

 م



 معة رضحل ا ةريزج

 ْ 4/ برعلا ةريزج
 ] 220011 ةيبرعلا ةريزحلا

 اا

 066514 ةدعج

 م5 ةيقارعلا ةيروهمحلاا
 »م. ةرهجلا

 /7” فوحلا

 الو ليم و نا زج

6 

 48ه 285  همءدهال لئاح

 ةجح 7١

 ا

 0/١ ل ويبجح

 ٠525732586 ةديدح

 ٠١١١97291١ 241ا/ ةزيوح |

ُ 
 اال ةمرحلا

 ْ هو عمهم جيلخلا ]

 185م1 61 يلرعلا جيلخلا .
 ٠"عءهم سراف جيلخ ِْ

 ا ييسرافلا يللا
 ظ ال١ نالوخ ٠

 10687 ريش |

 ه1 ةئطلسلا راد |
 يراد

 00 00 4١ ا/عا/ل 5 ءالهع##*؟ زاجحل
 هم ةلحد | ّ

 000 2714/4524 ع م
 هال ةيعردلا |

 ٠١١ لوفسد

 ٠٠ ناعد .
 0 الا ءا/٠ زارع
 هد( 273 201ه قشمد 7 را

 ٍ دنا ت ْ
 اله ال4 ةلقند . 10 اا مرت

 : ٍ هم اسحلا
 44 قرودلا

 /4 ركب رايد | 0

 رر 66 بلح

 مال زم رهمار 5 ناروح

3 



 م ( رايد) ةعيبر
 .0/٠ عادر

 47 ايسور

 4/ ايسورلا
 م4 انهم ةضور
 84 8 ها/ءا"١ ضايرلا

 ز ا

 ماء 52 7عا 52115 ريبز

 ”7 27 ىفلزلا

 4" باهز

 ٠/8 ةينيزلا

 سا

 1 جربلا ةحاس

 م” كاب ناملس

 و0/9 ةيئاميلسلا
 1 جنا

 78+١< نامع لحاوس
 +0 مجعلا جلخ لحاوس

 742ه5 نادوسلا

 007 اييووس

12 

 سس

 ها ماشلا

 ١٠ ١",ومئو91ا/عا”8© برعلا طش

 غظ110 اممم ل ل

 ٠١ ينامثعلا طش

 ماب ءارعشلا

 1٠٠١ (٠١٠١| ةبيعشلا

 + ةناهش

 و

 م0 ريشوش

 نح :

 ةيحيبصلا ١١6
 ه5 ديعصلا

 اد تما 586ه 655 ١". ءاعنص

 بو اخ ابا ىلا

 ّط

 7/8 فئاطلا

 +194 برغلا سلبا رط
 م6 ةيفرطلا
 ٠١١ نارهط

 68 هيلاع
 0 شكل نادابع :

 5ا/ نيدباع ْ

 لوك ال7541 ندع |
 ٠١٠,41 ملالع 5444475 قارعلا

111 

 دس ]ع0



 ١٠ه فيسلا رصق | ف1 2940 اا ناتسب رع

 ل
 ؟مم رطق

 54 فيطقلا | ,

 5 (رخي ) مزاقلا .
 ١" ةلرق

 64/4 رافحلا ةانق

 47 سيوسلا لانق |
 الاب ةذفنقلا .

 | هنروق ٠١7
 لال“ دهاشلا زوقلا .

 /ا/ مركم ركسع

 ا ريسع

 بة 4

 ا امصعلا

 "2512م8 ريقعلا

 5 اربع

 مذ ةةواوعلا

 11 تامع

 ل تارمع

 هب سواق“

 : ١164 هع052 01 عل؟علاع٠3 واف

 ١١ه ةيغادف

 ه٠ تارملا

 419/6417 اسنرف

 و44 4م ملال« ةيحالف
 5" نيطسلف

00 

 ِق

 ةرهاقلا ٠ 41/4581ه ١١1١4) (|

1١١١ 

 4ه:95 نابقلا

 م 0 "ال مقلا

 4ك نوراك

 م5 اخركلا

 ماه ةبعكلا ٠

 له ةرفك

 ا ننوك

 “١411 ىكترفلا توك |

 2 ل ا را

 71010110111+ أك

 1ع للا

 ١١ضا/ل ١م عضل ك كأاا لم

01 
 ١١11

١8 



 ل

 لك ع5 هيك جحل

 41 رجملا
 ْ] 294م9! ف_"(.ةةءمالعءىلك ةرمحخ

 ال لك
 ولا

 مله ء هال

 ٠4 شك ارم

 هال ةرمحملا ىبسرم

 ه1 نيسرم

 مو طقسم

 ما" اة ءا/860/54 رصم

 م4 ( رايد ) رضم

 ] ١١ه ةعوطم

 ا موت الم ا ترا كو

0 

 ١١7 ةيدنهلا يناوملا

 ملف عود لصوم لا

 ظ ١" ةيرصان |
 مارا ءدجا

 5١<" ه5 ع همم: 8.١٠:5#خ

 مناضل كلل اا كا

 ١15

 | 4 ا

 م6197 كنه

 لدا م1411 دنحلا
١1 

 /لا/ نايدنه ٠

 1 ا
 مال ةمرحلا يداو |
 مي# رساوتللا يداو |

 3 ديرك يداو
 45 دال

 1 مس 4 هولا رك للف لل 1-6

 ٠٠ نميلا ةيالو

 ّي

 ولولا“ تك نميلا

 0م اول الا

 6 را



 عسا ىلا

 : ثلاثلاو ياثلاو لوألا ءازجألل

  رهاوكلا زيزعلادبع  ةيمامألا ةحيشلا زاثآ

 ةعيشلا نايعأ
 داقعلا حالص حبيلخلا يف رامعتسالا

 يبس رافلا

 ةمجرت 22 خيرات نم نورق ةعبرا

 فلؤملا 1 باتكلا مسأ ٍ نسلق * و باتكلا مسا

 ب ئ ْ
 تيل هريضلاو ير ِْ ل كارت لايتم نأ ريإ كيا رسلا | اناطب

 ةمح مث 1 ؛ دمحأ لودلاو ايناطي | دل نيا ديل مالعألا درالوب 2 طسوألا : :

 و ظ 0 7 , يك اطنإلاحيسملادبع « عمج حابصلا تايآ
 ىفطصم حج لاذع 4 1 -_ 1

 ْ و رلادب ةيب رمل ْ روتكدلا ( يل رعلا جيلحلا نع ثيداحا

 تت ] دوادلا لع دومحم

 يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا خيرات |
 راتحم نيدلاحالص « اهرضاحو هيفا متكا نسحم ديسلا

 تيوكلا فراعم ةرئادل يونسلا ريرقتلا |

 ١و5) 1956 ةنسلا
 يرق سرا نا ريرقت |

 نيمأ اهتاقحلمو ثيدحلا دجن خيرات طاسيخلا رفعج قارعلا

 يلاميرلا ] لالتحالا يرود يف قارعلا
 يناهنبلل نيرحبلا خيرات | يسحلا قاوم بادتنالاو

 صحلا| نمحرلا دبع رطق خيرات | يصابرشلا تيوكلا مايأ

 ”ي1الاسا



 فاؤألا

 يملا ويعلو“ بتل قا رولا ول

 ْ ناءدبز يجرج « يمالسالاندمتلا خيرات

 , فطتقملا ةلجم «ىربكلا برحلا
 ل ل 0 3 ا ن ىلا ٍ 0

 0 ما اراوشلا ةلوذلا خي رات هر لا 1 1

 عبرا

 يي رعلا 2 رشلا خيرات

 ١| هيدلا ةينامثعلا ةفالحلاو

 فازرلا

 تيوكلا خيرات

 ةرصبلا خيرات

 قفحملا خيرأت

 تي وكلا خيرات

 و دود

 قشرلالا
 0 خيرات

 سدا كسا 7

 ب ررعلا :
 ١ ل

 ةريرخ دبع ثيدحلا يسايسلا قارعلا خيرات ثم ل | ا - . ٍِ : ٠

 / قازرلادبع ةيقارعلا تارازولا خيزات

 تيرم فايا ا اررعلا ةوارخلا لوح قل عل يدعو اللا لا ربل كورال

 ] ناعنكضصاو نيرحبلا ةبورع خيرات

 ؛ يلاهبتلا
 يناهبنلل ١

000 
 برعلا 2000

 ,ديشرلا زيرعلا
 نسلو يل يأ ريسلل « يم رافلا جيلحلا .

 يبرعلا جيلخلا .

9 

_ 
 مه

 ّح

 يق برعلا ةريزج

 ةبهو ظفاح

 . ةيبرعلا
 ةريزرج هبش

 ةرزمح "ذأ وق

 كاك اكو

 ىيرب كاج ناج  ةيبرعلا

 ] َّح
 تيوكلا ةقيقح ةيقارعلا ةموكحلا

 هزورد

 بيكش قيلعتب يمالسالا ملاعلا رضاح
 نذامسلا

 ةغمج ىفطل دمحم قرتشلا ةافح"

 دمت خيرات ي ةدوقفملا ةقلحلا

 مهي ليج
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 ىيرب. كاج ناج
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 فلؤملا باتكلامسا ؛ فازملا دك

 ص نا ةريزحلا يف ًاماع نوسمخ

  نسكيد برعلا ءارحص 50 ةيبرعلا
 خيش 00١١ خيرات نم تاحفص | د

 يعانقلا سوي تيوكلا .
 | لماك دومحم ىربكلا ةيبرعلا ةلودلا

 يك اطنالا
 نايا فودلا

 هر ةم انلاس

 | ةيناشلا ةلودل ىمر ١09 ماعل

 تحر ١26

 ب

 روتكدلا ' ايناطيرب نيب تاقالعلا

 حلاص يكز قارعلاو 2 ىناتسلا فيراعلا ةرئاد
 دامح يريخ يبلف هللادبع ةيمالسالا فراعملا ةرئاد
 قازرلا دبع يرود يف قارعلا م

 . ىبسحلا بادتنالاو لالتحالا د

 ىوارعلا باع نيلالتحا نيب قارعلا يقرشلا يلع 2نودعسلا ىركد

 رشب . نب نامثعل دعا ناركع 3

 سيعنب حلاص نب ميهاربا رردلا دقع .. داهن ةمجرت ويرد تل
 :ةقرزلا لع نر كح ًايدق نمنع ْ ش لب سم لئاسر

 ليمج دمحم عارصلا يف كربلاو برعلا نوتيلا ةراجلا ةلجولا
 مهيل برغلاو قرشلا نيب ] يرعكلل رفاسملا داز

 3 ظ س

 ميو ليصابع يامتعلا عل ةفسلف .

١0 



 تانكلارخا

 اهواغان ناك
 اهيضامو

 2 تببرعلا ةريزج بلق

 ا

 اماريجو تيوكلا

2 
 نادلبلا مجعم
 هللادبع كلملا تاركاذم

 تيوكلا ضام
 اهراس
 نيم رح ا ةارف

 تا

 ءاروزبلا ةديرج

 لباب ىدص ةديرج

 ضايرلا ةديرج

 بيقرلا ةديرج

 برعلا كوام

 ةرصبلا خيرات رصتخ ] دارم ىفطصم

 غاب
 دشارلا كللملا ئ ةزمح داوف

 ةماه ىلع يتاركذم

 أ دومحم يلرعلا جيلخلا ةرهز تيوكلا
 ةيبرعلا ةكلمملا |

 تت ةامأ
 ينرعلا نطولا 07 7

 01 ةكرش
 ىرخفدمحا « اهرضاحو اهيضامزنميلا |

 يسايسلا هحيرات نميلا

 يناحيرلا نيمأ
 فيرظ يلع

 نمظعألا ْ

 ىمالغلا
 نالمشلا فيس

 رغاد دعسا

 ةيبرعلا ةيضقلا

 ابأ ميركلا دبع
 خولصملا ليحلا

 ِي

 ديعس نيمأ



 ورمل

 راملا ةلحي

 فايمتعأا هلع

 لالغا ةلجم

 ةسنعنلا ةلمم

 نا رمعلا ةلحب ْ

 يب رعلا ةاجع ]

 نامع توص ةلجم ظ

 مالسلا راد ةلم ]

 مويلا ماعلا يف نوماسملا ةلجم :

 ءط راطخملا بئالا

 باتكلا مسا فلؤملا

 بعك خيرات

 دحا ولادبع خيشلل « متيراوتلا ةدبز

 , .نارعحاب
 .كدبع  خييشلل َ ةرصبلا خيرات ُُ ةرصدلا

 ا : : ١ نايعشاب .دحاولا
 ينايغلا هللحتف نب هللادبع « ينايغلا خيرات ْ 0 ١

 ها ا ا را
 نب راحل ٍْ

 يف دوعسلا علاطم
 ا

 دواد ريزولا رابخ

 دجملا ناونع
 6 هد »

 ىف كولا لوشلا

 ديشرلا ةراما ئ

 تاه ٠ هياكل
 اهحيراتو ظ

 ليخد ناميلس « برعلا تاراما خيرات

 رابخا
 ليخد ناميلس

 نماض

 ب اط؛4ا/



 لوررا ىململا

 "ا/ ةحفص يف هيلإ انرشأ يذلا بوتكملا دهعلا لصال ًاقبط ةروص هذه

 لير وا نسا وعن لااوختلا لاحم ةفاك ةيبتعل ضرعتلا ملعجالاو

كز نم مهيلع ضرعتلا نم دعيو بسحب ام لك وأ
 . هفالخ وأ ةا

 ةيرق يأ نم تناك ةروص يأب مهنم ( سكملا ) جابلا ذخأ مدع

 00 . هنع ربحي فلاخم ام مهنم عقو ادإو اهودما

ح هب رمأي ام لك يف ةكم ريمأ ةعاط . +
 عفانمو قوقح هيضقت امبس

 . ةيلعلا ةلودلا

 مهنم يي تءاج نأ هلهأ هريخ 0 اهعباوتو ةذب ارب وهو ميصقلا  ؛

 هذي ع 1 وشب هم أده دوعس ند 0 0 1 0 5

 كلا بوحتديو ماشإب 7 ا نوعب  ةطصضم 00 0 0 و هم ركملا

 دهشاو همتخو هاضمأو بتكو دوعس نبا 00 كيعز» رقت ان اقم

 نمج رلادبع نب دعسو: دوعسلا نمح رلادبع نب دمحت مهاو هموق رابك هنفن ىلع

 ع فيطللادبع هللا دبع خيشلاو ع دوعسلا قم راع نب ديعسو ؛ دوعسلا

 . ركسعلا مهاربا نادر ؛* ىسيع ند دوعس ضرما لمحت و

 نطولاو ةلملاو ةلودلا مداخ

 امهرتاعع نمار كك لا ظ ةنس

- ١5:8 



 ٠ يالا ىلا 00 ١

 يف اهانجرد ىلا ةيقافتالا خاسنتسا نح ءاطخألا ضعب عوقول أرظن

 انه ةيفارغتكن زلا اتروص رشنن نأ انلضف دّمف ”٠١ و ١٠؟ ةحفص
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 نسل يكلا
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 ناتسبدع
 ةرآنف
 هءانبال
 ةعارد

 فيصلا

 ينومتجج
 رغلاب
 بودتم
 ريحا

 ا 6هأإ

 نييبموبلا

 ةراما
 هئانبال

 ةعراد


